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٣٧

 ىاهليئة القومية للتأمني االجتماع
 ٢٠٢٢ لسنة ١٥٧٦رقم ر قرا

 تحديد تاريخ بدء انتفاع أعضاء النقابات المهنية بشأن

  بأحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 ٢٠١٩ لسنة ١٤٨الصادر بالقانون رقم 

 رئيس اهليئة

  بعد االطالع على قانون التأمينات االجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بالقـانون            
 ؛ ٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعيـة والمعاشــات الـصـادرة           
 ؛ ٢٠٢١ لسنة ٢٤٣٧الوزراء رقم  بقرار رئيس مجلس

ـ  ١٩٧٦ لسـنة ٢٦٨وعلى قرار وزير التأمينات رقم       دء انتفـاع أعـضـاء    بـشـأن ب
 ؛  ومن فى حكمهماألعمالقانون التأمين االجتماعى على أصحاب  نقابة التجاريين بأحكام

 بشـأن بدء انتفاع أعضـاء     ١٩٧٦ لسـنة   ۲۷۰وعلى قرار وزير التأمينات رقم      
األطبـاء   - أطبـاء األسـنان      – الـصيادلة    –األطباء البشريين   (نقابات المهن الطبية    

 ؛ حكمهمى  ومن فاألعمالعلى أصحاب  م قانون التامين االجتماعيبأحكا) البيطريين

 بشـأن بدء انتفاع أعـضـاء      ١٩٧٦ لسنة   ٢٧١وعلى قرار وزير التأمينات رقم      
  األعمـال علـى أصـحاب     ى  بأحكام قانون التـأمين االجتمـاع      نقابة المهن الزراعية  

 ؛ حكمهمى ومن ف

أن بدء انتفاع أعضاء نقابة      بش ١٩٧٦ لسنة   ٢٧٢وعلى قرار وزير التأمينات رقم      
 ؛ حكمهمى  ومن فاألعمالعلى أصحاب ى قانون التأمين االجتماع المهندسين بأحكام

 بشأن بدء انتفاع أعضاء نقابة      ١٩٧٦ لسنة   ٢٨٩وعلى قرار وزير التأمينات رقم      
 ؛  ومن فى حكمهماألعمالقانون التأمين االجتماعى على أصحاب  المهن العلمية بأحكام
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٣٨

 بشـأن بدء انتفاع أعـضاء نقابـة   ١٩٨١ لسنة ٢٠١ار وزير التأمينات رقم   وعلى قر 
 ؛  ومن فى حكمهماألعمالقانون التأمين االجتماعى على أصحاب  ن بأحكاميالتطبيقي

  ؛رئيس الهيئةى وعلى المذكرة المعروضة علينا من السادة نائب

  :ررــــــــق

  )املادة األوىل( 

من قـانون التأمينـات االجتماعيـة       ) ٢(من المادة   ) ٤ / اثاني(ينتفع بأحكام البند    
  ١/١/٢٠٢٠ا مـن     اعتبـار  ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٨بالقـانون رقـم      والمعاشات الصادر 

 : أعضاء النقابات المهنية اآلتية

 .  أعضاء نقابة التجاريين-١

 - أطبـاء األسـنان      – الـصيادلة    –األطباء البشريين   ( أعضاء نقابات المهن الطبية      -٢
 . )ء البيطرييناألطبا

 .  أعضاء نقابة المهن الزراعية-٣

 .  أعضاء نقابة المهندسين-٤

 .  أعضاء نقابة المهن العلمية-٥

 .  أعضاء نقابة التطبيقيين-٦

  )املادة الثانية( 

 ۲۰۲۰/۱/۱ا من ويعمل به اعتبار، الوقائع المصرية ى ينشر هذا القرار ف

٣١/٣/٢٠٢٢ ىا فتحرير 

 ىمية للتأمين االجتماعالهيئة القورئيس 

  مجال عوض حممود/لواء

 


