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 الجرٌدة الرسمٌة

 2021سبتمبر سنة  28مكرر )ب( فى  38العدد 
 2021لسنة  2437قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

 باصدار الالئحة التنفٌذٌة
 لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
 

 الصفحة المواد الموضوع الباب

 003 الرابعة -األولً  مواد االصدار 

 004 26 - 1 التعارٌؾ والتؽطٌة التأمٌنٌة  األول

 004 1 - 1 الفصل األول : التعارٌؾ 

 008 8 - 2 الفصل الثانً : التؽطٌة التأمٌنٌة 

 013 15 - 9 الفصل الثالث : ملؾ التأمٌن االجتماعً 

 020 26 - 16 الفصل الرابع : إجراءات االشتراك 

 الثانى
 

إدارة وتموٌل نظام التأمٌنات االجتماعٌة 
 والمعاشات

27 –  52 026 

الفصل األول : قواعد إنشاء وإدارة  
 حسابات نظام التأمٌن االجتماعى

27 - 31 026 

الفصل الثانى : قواعد وإجراءت ونظام  
 عمل لجنة الخبراء

32 - 34 032 

الفصل الثالث : التقٌٌم االكتوارى لحسابات  
 التأمٌن االجتماعى

35     - 37 034 

الفصل الرابع : القوائم المالٌة للهٌئة  
 القومٌة للتأمٌن االجتماعى

38 - 40 037 

الفصل الخامس : إدارة صندوق إستثمار  
 أموال التأمٌنات االجتماعٌة

41 - 52 040 

 الثالث
 

وتحصٌل االشتراكات قواعد تحدٌد 
وإجراءات الحساب أو االشتراك عن بعض 

 المدد

53 - 101 046 

الفصل األول : أجر ودخل االشتراك ونسب  
 االشتراكات

53 - 69 046 

الفصل الثانى : إجراءات أداء االشتراكات  
 وتورٌدها

70 - 78 055 

 059 81 - 79 الفصل الثالث : تقسٌط المبالػ المستحقة 

إجراءات متابعة سداد الفصل الرابع :  
 األقساط المستحقة على أصحاب الشأن

82 - 86 061 

الفصل الخامس : إجراءات حساب أو  
 اإلشتراك عن بعض المدد

87 - 101 062 

 الرابع
 

قواعد حساب الحقوق التأمٌنٌة فى تأمٌن 
 الشٌخوخة والعجز والوفاة

102 - 143 069 
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 الصفحة المواد الموضوع الباب

 069 113 - 102 والتعوٌضات الفصل األول : المعاشات 

 081 126 - 114 الفصل الثانى : الحقوق اإلضافٌة 

 086 131 - 127 الفصل الثالث : المكافأة 

 091 138 - 132 الفصل الرابع : المعاش االضافً 

 095 143 - 139 الفصل الخامس : زٌادات المعاشات 

 097 189 - 144 األحكام الخاصة بتأمٌن إصابات العمل الخامس

الفصل األول : الفئات المنتفعة بأحكام تأمٌن  
 إصابات العمل وتعرٌؾ إصابة العمل

144 - 145 097 

الفصل الثانى : إجراءات اإلبالغ عن  
 اإلصابة ومستندات ملؾ اإلصابة

146 - 153 099 

الفصل الثالث : إجراءات إثبات إصابة  
 العمل

154 - 155 102 

واجراءات الفحص  الفصل الرابع : شروط 
الطبى الدورى  للعاملٌن المعرضٌن لإلصابة 

 بأحد األمراض المهنٌة

156 - 158 102 

الفصل الخامس : إجراءات العالج والرعاٌة  
 الطبٌة

159 - 162 106 

الفصل السادس : قواعد وإجراءات صرؾ  
 تعوٌض األجر ومصارٌؾ اإلنتقال

163 - 174 109 

وتعوٌض الدفعة الفصل السابع : المعاش  
 الواحدة فى تأمٌن إصابات العمل

175 - 179 112 

 114 180 - 180 الفصل الثامن : تكرار اإلصابة 

 115 182 - 181 الفصل التاسع : إعادة الفحص الطبى 

 116 189 -183 الفصل العاشر : التحكٌم الطبى 

 119 195 - 190 البطالة أمٌنأحكام ت السادس

الفئات المنتفعة بأحكام تأمٌن الفصل األول :  
 البطالة وشروط استحقاق التعوٌض

190 - 192 119 

الفصل الثانى : إجراءات طلب صرؾ  
 تعوٌض البطالة

193 - 195 121  

 122   254 - 196 التأمٌن على أصحاب األجور الحكمٌة السابع

الفصل األول : التأمٌن على عمال المقاوالت  
وعمال الشحن والتفرٌػ والبناء والتشٌٌد 

 وعمال المحاجر وعمال المالحات

196 - 224 122 

الفصل الثانى : التأمٌن على عمال صٌد  
 األسماك

225 - 235 133 

الفصل الثالث : التأمٌن على عمال النقل  
 البرى

236 - 248 137 

الفصل الرابع : التأمٌن على عمال المخابز  
 البلدٌة

249 - 254 142 

 143 282 - 255 المستحقون فً المعاش الثامن
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 الصفحة المواد الموضوع الباب

الفصل األول : شروط استحقاق المعاش  
 وقواعد توزٌعه

255 - 277 143 

الفصل الثانً : قطع المعاش وصرؾ منحة  
 الزواج أو منحة القطع

278 - 280 153 

الفصل الثالث : إستحقاق المعاش فً تارٌخ  
الحق لتارٌخ وفاة المؤمن علٌه أو صاحب 

 المعاش

281 - 282 155 

 155 299 - 283 مستندات وأحكام صرؾ الحقوق التأمٌنٌة  التاسع

 163 302 - 300 الخزانة العامة العاشر

 164 313 - 303 األحكام العامة والمتنوعة عشر حادى

 169 319 - 313 االحكام االنتقالٌة عشر ثانى

   

 172 الجداول المرفقة بالالئحة 

 ( 1جـدول رقـم ) 01
بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تؤدى على أساسها اإلشتراكات 

 ألصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج   الشهرٌة

172 

 (2جدول رقم ) 02
 الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك

174 

 (3جدول رقم ) 03
القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد مستحق فً 

 حاالت طلب صرؾ المعاش

176 

 ( 4جـدول رقـم ) 04
مجموع األقساط المفروض أداؤها فً حالة السداد حتى بلوغ 

 جنٌه من المبلػ المستحق 100سن الشٌخوخة مقابل 

178 

 (5جدول رقم )  05
 نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل

180 

 (6جدول رقم ) 06
والبناء والتشٌٌد وعمال  بٌان المهن الرئٌسٌة لعمال المقاوالت

 الشحن والتفرٌػ وعمال المحاجر وعمال المالحات

181 

 ( 7جدول رقم ) 07
 بتحدٌد أجر إشتراك المؤمن علٌه من عمال المقاوالت

182 

 ( 8جدول رقم ) 08
 بتحدٌد نسب األجور 

183 

 ( 9جدول رقم ) 09
 حصة صاحب العمل 

فً إشتراكات التأمٌن االجتماعً وفقاً ألنواع السٌارات التً 
 ٌمتلكها 

195 

 (10جدول رقم ) 10
 بتحدٌد أجر اإلشتراك لعمال النقل البرى

197 

 198 (11جدول رقم ) 11
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 الصفحة المواد الموضوع الباب

جنٌه سبق تقسٌطها حتى 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
 سن الستٌن

   

 199 النماذج المرافقة لالئحة 

 200 طلــــب اشتراك مــؤمــــن علٌـــه 01

 202 طلب اشتراك منشأة 02

 204 صحٌفة البٌانات األساسٌة 03

 207 بٌان بمدداالشتراك السابقة أومدى استحقاق معاش آخــــــر 04

 209 نموذج بٌــانـــات التؽطٌـــــة التأمٌنٌـــــة 05

 213 إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن علٌه 06

سجـــــــــل قٌــــد طلبات حســــاب المــــــــدد المشتراة  07
 واألقساط

215 

 216 طلب حساب مدة ضمن مدة االشتراك 08

إضافة مدة خدمة إعتبارٌة فً حساب المعاش أو تعوٌض الدفعة  09
 الواحدة للعمل فً بعض المحافظات

218 

طلب اعتبار جمٌع الفروع وحدة واحدة أو أكثر فً العالقة مع  10
 الهٌئة 

219 

 220 نمــــوذج توقٌع صاحب العمل أو المدٌر المسئول 11

 222 إخطار تؽٌٌر فً بٌانات المنشأة 12

 223 إخطار بدمج منشأتٌن أو أكثر 13

 حافظة إجمالً االشتراكات واألقساط  14
التأمٌن االجتماعً عن شهر     لسنة   سداد اشتراكات وأقساط 

202 

225 

 حافظة تجمٌع االشتراكات واألقساط المستحقة 15
 20لسنة     والمسـددة عن شهـر

227 

 إقــــــــرار المدٌر المالً 16
 20/     20عن السنة المالٌة     

228 

 233 نموذج سجــــــل قٌد أجـــــور العاملٌن بالقطاع الخاص 17

استمارة تحصٌل األقساط الخاصة عن شهر ............... سنة         18
20 

234 

إقــــــــرار بالرؼبة فً االشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر  19
 العمل 

235 

 236 طلــــــب صــــرؾ مستحقات تأمٌنٌة 20

 239 طلب االشتراك فً نظام المعاش اإلضافً 21

 241 إخطار وقوع إصابة عمل 22

 243 إخطار عن وقوع إصابة عمل خارج البالد 23

 244 إخطار وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد 24

 246 طلب تحكٌم طبً 25

 247 طلب صرؾ تعوٌض بطالة 26

 248 بطـــــــــاقة صــــــــــــرؾ تعوٌض بطـــالة 27
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 الصفحة المواد الموضوع الباب

 2019لسنة  148طبقــــــا للقانون رقم 

 254 التأمٌنٌة لحاالت المستفٌدٌنطلب صرؾ الحقوق  28

 259 طلـــب صرؾ الحقوق التأمٌنٌة لإلخـوة واألخــــوات 29

طلــــــب صــــرؾ المعاش لحاالت االستحقاق بعد وفاة المؤمن  30
 علٌه أو صاحب المعاش

261 

 263 طلب صرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال فً حالة اإلصابة 31

 264 صــــرؾ منحة زواج أو قطعطلــــــب   32

 266 إخطار ربط المعاش بصفة نهائٌة 33

 267 إخطار المستفٌدٌن بالحقوق التأمٌنٌة  بصفه نهائٌة 34

نموذج تسجٌل حاالت المعاشات الخاصة على أنظمة الحاسب  35
 اآللً

269 

 270 إقرار بحدوث تؽٌٌر  فً شروط استحقاق المعاش 36

 بالتوكٌلطلب صرؾ المعاش  37
 20ٌنتهً فً    /    /    

271 

 273 إقــــرار بإستمرار التوكٌل 38

 274 بٌان بالعاملٌن فً عملٌة المقاولة 39

طلــــب اشتراك مــؤمــــن علٌـــه من أصحاب األجور الحكمٌة  40
 2019لسنة  148طبقاً للقانون 

275 

 277 بٌان بالعمالة المؤمن علٌها بالمنشأة  41

 278 إخطـــــــار عن عملٌة مقاولـــــــة 42

 280 شهـادة تأمٌن عمال نقل بري 43

 282 طلب إنهـــــاء اشـــــتراك سٌـــــارة 44

 284 شهـــــــادة بسداد اشتراكات التأمٌن االجتماعً 45

 285 طلب بٌان عن حالة تأمٌنٌة 46

  
 


