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  اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 ٢٠٢٢ لسنة ١٠٧٦رقم  قرار

 ٢٠٢١ لسنة ٣٤٠١تعديل قرار رئيس الهيئة رقم  بشأن

 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل

 الجزئى المستديمعليه صاحب العجز للمؤمن 

 رئيس اهليئة

  بعد االطالع على قـانون نظـام العـاملين بالقطـاع العـام الـصادر بالقـانون           
 ؛ ١٩٧٨ لسنة ٤٨رقم 

 ؛ ١٩٩١ لسنة ٢٠٣وعلى قانون شركات قطاع األعمال الصادر بالقانون رقم 

 ؛ ٢٠٠٣ لسنة ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

  ٢٠١٦ لــسنة ٨١ن الخدمــة المدنيــة الــصادر بالقــانون رقــم وعلــى قــانو
 ؛ والئحته التنفيذية

 ؛ ٢٠١٨ لسنة ٢الشامل الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون نظام التأمين الصح

 ١٤٨وعلى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـات الـصـادر بالقـانون رقـم         
 ؛ التنفيذية  والئحته٢٠١٩لسنة 

 بتشكيل مجلس إدارة الهيئـة  ٢٠٢٠ لسنة  ٣٩٢جمهورية رقم   وعلى قرار رئيس ال   
 ؛ى االجتماع القومية للتأمين

 ۲۰٢١ لـسـنة  ٣٤٠١رقـم  ى  وعلى قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماع      
عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليـه صـاحب             إثباتبشـأن لجان   
 ؛ المستديمى العجز الجزئ

   ؛ضة عليناوعلى المذكرة المعرو



 ٢٠٢٢سنة  یونیة ٢ى ف ١٢٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣٢

 :قـــــــرر 

  )املادة األوىل( 

  يستبدل بنص المادة األولى من قرار رئيس الهيئة القوميـة للتـأمين االجتمـاعى             
  :ى النص اآلت٢٠٢١  لسنة٣٤٠١رقم 

ـ        ل للمـؤمن عليـه   تشكل لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لـدى صـاحب العم
  ،ى  ء عملـه األصـل     وبـين أدا   المستديم الذى يحـول بينـه     ى  صـاحب العجز الجزئ  

 : ىعلى الوجه اآلت

بعاصـمة كـل    ى   أقدم رئيس أو مدير منطقة بالهيئة القومية للتأمين االجتماع         -١
 ).ارئيس(األقدمية ى يحل بدال منه من يليه ف حالة غيابهى محافظة وف

 ممثل عن مديرية التنظيم واإلدارة بالمحافظة أو ممثل عـن مديريـة القـوى               -۲
 . والالعاملة بحسب األح

 .ى  طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصح-۳

 .  ممثل عن صاحب العمل-٤

حالة عدم وجود   ى  اللجنة النقابية أو النقابة العامة، ف     (ى   ممثل عن التنظيم النقاب    -٥
 . رئيس النقابة بحسب األحوال يختاره) لجنة نقابية

نطقـة التأمينيـة    يكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة من بـين العـاملين بالم           
 .ى للتأمين االجتماع المختصـة بالهيئة القومية

 . وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية بعاصمة كل محافظة

  عرض المـؤمن عليـه علـى اللجنـة        ى  ويجوز للهيئة القومية للتأمين االجتماع    
 . فرع المنشأةى نطاقها الجغرافى يقع فى بمقر المنطقة التأمينية الت
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     ا النعقاد اللجنة خالل عشرة أيام على األكثـر        وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعد  
وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنـة           ، من تاريخ ورود الطلب   

وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع على        ، بتاريخ انعقادها وبيان الحاالت المعروضة    
 . الكتروني إبالتسليم باليد أو ى عليه بعلم الوصول أواألقل ويكون اإلخطار بكتاب موص

    على أنه إذا      إال بحضور جميع أعضائها بأنفسهم     اوال يكون انعقاد اللجنة صحيح ،
ى عن العـاملين بالجهـاز اإلدار     ى  ، أو ممثل التنظيم النقاب     العمل تخلف ممثل صاحب  

جنة أن تنعقد وتصدر قرارهـا      للمرة الثانية جاز لل    للدولة والهيئات العامة عن الحضور    
المحدد تعقد الجلسة التالية خـالل   حالة عدم انعقاد اللجنة خالل الموعدى ، وف غيبتهى  ف

 . أسبوع على األكثر من تاريخ اإللغاء

 . اللجنة بحد أقصى أربع جلسات شهريتنعقد ا

  )املادة الثانية( 

ى نشر هذا القرار فيا من تاريخ صدورهالوقائع المصرية ويعمل به اعتبار . 

  ىالهيئة القومية للتأمين االجتماعرئيس 
 مجال عوض حممود/ لواء


