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 أوالً: اخلدمات التأمينية الفورية
 احلصول على بيان معاش: -1

 على أن يةون سارية القوميصورة عطاقة الرقم  -

 اإللةرتونيإشعار القداد  -

 

 إصدار اخلطابات أو مستخرجات احلاسب األىل: -2

 على أن يةون سارية القوميصورة عطاقة الرقم  -

 اإللةرتونيإشعار القداد  -

 

 استمارة بطاقة حتقيق الشخصية: اعتماد -3
 )طلب إصدار عطاقة حتقيق شخصية( استمارة -

 

 (:مناذج اهليئة )مطبوعات ذات قيمة طلب -4

 اإللةرتونيإشعار القداد  -

 

 :ستخراج البطاقة العالجية لصاحب املعاشاطلب  -5
  (57رقم )على النموذج الاطاقة العالجية  استخراجطلب  -
 على أن يةون سارية القوميصورة عطاقة الرقم  -

 ( صورة شخصية2عدد ) -
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 ثانيًا: خدمات أصحاب األعمال واملنشآت

 شرتاك منشأةاطلب إنهاء  -7 شرتاك منشأةاطلب   -6 البيان
املنشآت الفردية ومالك 
 شركات الشخص الواحد

  النموذج رقم علىمنشأة   اشرتاك طلب  .1

 :املقتنداا ا ييةأحد ( ير ق عه 2)

 ة يرتيص املداولة الصادر من اجله

  اإلدارية املختصة

 القجا التجاري 

 القجا الصناعي  

 الاطاقة الضرياية  

 أو امللةية عقد االجيار 

ر منوذج يوقيع صاحب العما أو املدي  .2

 (11املقئو  على النموذج رقم )

 رةمتولي اإلدايوخليا شــهر عقاري يفيد  .3

 إن وجد

ــرتاك عاما لديه و ق         .4 ًا اإلتطار عن اشــ

 ( إن وجد 1للنموذج رقم )

 تطاب من الضرائب يفيد صايف الرعح   .5

 إن وجد الضرييب للورثة

 

ذج منشــأة على النمو اشــرتاكطلب إنهاء  .1

ــتنــداا   عــه ( ير ق 76رقم )  أحــد املقــ

 التالية:

  موضــًحا عه ياري    التجاريالقــجا

 الشطب أو احملو

   تطاب من مصــلحة الضــرائب يفيد

 جدئيياري  التوقف خللى / 

      ــص ــي ــرتات ــن إدارة ال ــاب م ــط ت

املختصـــة يفيد يقـــليم الرتصـــة أو 

 التناز  عنها

 ثق من الشــــهروإنهاء عقد اإلجيار م 

 العقاري

 قرار اهلدة أو اإلزالة 

 ةقرار ندع امللةية للمنفعة العام 

  العني حما   عإتالء  النهائي احلةم

 ممارسة النشاط

 يقرير يفتيش   .2
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 شرتاك منشأةاطلب إنهاء  -7 شرتاك منشأةاطلب   -6 البيان
 شركات األشخاص

 التوصية –)التضامن 
 :البسيطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النموذج رقم علىمنشأة   اشرتاك طلب  .1

 اآليية:املقتنداا أحد ( ير ق عه 2)

 التأسيسعقد  -

 القجا التجاري -

 الاطاقة الضرياية  -

ر منوذج يوقيع صاحب العما أو املدي  .2

 (11املقئو  على النموذج رقم )

ــرتاك  .3 ًا عاما لديه و ق       اإلتطار عن اشــ

 ( إن وجد1للنموذج رقم )

شرتاك طلب إنهاء  .1 شأة على النمو  ا ذج من

ــتنــداا    ( ير ق76 رقم ) عــه أحــد املقــ

 التالية:

  ــجا ــحًا التجاريالقـ عه ياري   موضـ

 الشطب أو احملو

  تطاب من مصـــلحة الضـــرائب يفيد

 جدئيياري  التوقف خللى / 

  موثقإنهاء /  ق  عقد الشرخلة 

   هاء يرتيص ــادر من   إن لة صـــ املداو

 يةإدارة الرتاتيص عاإلداراا احملل

 حةم عإشهار اإل الس 

 يقرير يفتيش   .2

شركات األموال )املساهمة 
 – باألسهم التوصية –
 (احملدودة املسئولية ذات

ــرتاكطلب  .1 ــأة  اشــ النموذج  علىمنشــ

ــتنــداا  أحــد ( ير ق عــه 2رقم ) املقــ

 :  ييةآلا

 عقد يأسيس الشرخلة 

 صحيفة الشرخلاا 

 التجاري االقج 

 الضرياية ةالاطاق 

ــا أو           .2 منوذج يوقيع صــــــاحــب العم

ــئو  على النموذج رقم     املدير املقــ

(11) 

ــرتاك عاما لديه و ق       .3 ًا  اإلتطار عن اشــ

 ( إن وجد1للنموذج رقم )

وذج إشرتاك منشأة على النمطلب إنهاء  .1

نداا      ير ق ( 76رقم )  ــت   عه أحد املقــ

 التالية:

  ــجا ــحًا التجاريالقـ عه ياري   موضـ

 الشطب أو احملو

  تطاب من مصـــلحة الضـــرائب يفيد

 جدئيياري  التوقف خللى / 

    من  إلغاء شهادة مداولة النشاط صادر

 اجلهة املختصة مبنح الرتتيص

 يف حالة التصفية:  -

 قرار اجلمعية العمومية 

   ــجــا التجــاري ــري يف القــ التــأشــ

 عتصفية الشرخلة
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 شرتاك منشأةاطلب إنهاء  -7 شرتاك منشأةاطلب   -6 البيان
 يقرير يفتيش   .2

  النموذج رقم علىمنشأة   اشرتاك طلب  .1 الوكالء التجاريون

 :املقتنداا ا ييةأحد ( ير ق عه 2)

       لى تطاب اهليئة العامة للرقاعة ع

ــادراا والوارداا يوضــــح  الصــ

 التجاريرقم وياري  قيد الوخليا 

 عقجا الوخلالء التجاريني

  التجاري االقج 

  الضرياية ةالاطاق 

ر منوذج يوقيع صاحب العما أو املدي  .2

 (11املقئو  على النموذج رقم )

ــرتاك عاما لديه و ق         .3 ًا اإلتطار عن اشــ

 ( إن وجد1للنموذج رقم )

شأة على النمو  شرتاك اإنهاء طلب  .1 ذج من

ــتنــداا    (76رقم ) ــه أحــد املقــ ــًا ع مر ق

 : التالية

   عه ياري   موضحاً  التجاريالقجا

 الشطب أو احملو

  ة التجارة اخلارجي    وزارة قرار من

لة            ــطب قيد الوخلا ناعة عشــ ــ والصــ

ــطــ    ــجــا الــوخلــالء والــوســـ اء عقـــ

 التجاريني

    تطاب من مصلحة الضرائب يفيد

 ف الةلى / اجلدئىياري  التوق

   يقرير يفتيش .2

أصححححاب وسحححائل النقل 
اآللححيححة لححأشححححخححاص أو 
البضححححائ   ححا   ذلحح  
وسححححائححل النقححل ال   
والححنححهححرح والححبحححححرح 

 واجلوح:

 النموذج رقم علىمنشأة  اشرتاكطلب  .1

قب ( ير ق عه املقتنداا اآليية حب2)

 ا حوا :

اخلطاب الصادر عالرتتيص من  -

 ي(اإلدارة العامة للمرور )نقا عر

اخلطاب الصادر عالرتتيص من  -

 قطاع النقا النهري )نقا نهري(

اخلطاب الصادر عالرتتيص من  -

هيئة املوانئ املختصة أو قطاع 

 )نقا حبري( النقا الاحري

ج على النموذ سيارة اشرتاكطلب إنهاء  .1

 إنهاء اشرتاك منشأة على، (44رقم )

( حبقب ا حوا  76النموذج رقم )

مر ق عه أحد املقتنداا املثاتة 

 لإلنهاء:

 صادرة من الشهادة الطاب أو اخل

يفيد إنهاء  واليتاجلهة املختصة 

 حد ا سااب )نقا  و قًا شرتاكاال

 -تردة التةهني أو عيعها  -ملةية   

يقليم  -االحرتاق قرقة أو الفقد أو ال

القاض أو التحفظ   - (القيارة)لوحاا 
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 شرتاك منشأةاطلب إنهاء  -7 شرتاك منشأةاطلب   -6 البيان
اخلطاب الصادر عالرتتيص من  -

وزارة الطريان املدني )نقا 

 جوي(

ًا عن اشرتاك عاما لديه و ق اإلتطار .2

 ( إن وجد.1للنموذج رقم )

نهاية الرتتيص  -حال  اإل -عليها 

 –املصادرة  – )القيارة( وعدة الضاط

( أو القيارة)إلغاء يصريح يشغيا 

  ايورة الشهر العقارى املؤثقة)

 الايع تردة ( أوتةهني الع

 

أصحاب وسائل النقل 
ال ح لأشخاص والتي 
تعمل باستخدام 
 تكنولوجيا املعلومات :

ــرتاكطلب  .1 ــأة  اشــ النموذج  علىمنشــ

 (2رقم )

مة      .2 عا  اخلطاب الصـــــادر من اإلدارة ال

 للمرور

 نقايصريح يشغيا املرخلاة أو وسيلة ال .3

ج على النموذ سيارة اشرتاكطلب إنهاء  .1

 (44رقم )

لة إلغاء يصــريح يشــغيا املرخلاة أو وســي   .2

ــا    ــاعي  النق ــمن       اجلم ــا ضــ اليت يعم

ستخد  اة  منةومة النقا الربى للرخلاب عا

 يةنولوجيا املعلوماا

أصحاب مراكب الصيد 
 امليكانيكية أو الشراعية:

ــرتاكطلب  .1 ــأة  اشــ النموذج  علىمنشــ

 :اآليية( ير ق عه املقتنداا 2رقم )

     ــة ــاب الصــــــادر مــن اهلــيــئ اخلــط

ة املصـــرية لقـــالمه املالحة الاحري

ــا )ادارة الــتــفــتــيــش     ــجــي ــالــتقـــ ع

 الاحري(

   ــا ملةية من ادارة ــلقـ ــهادة يقـ شـ

 التفتيش الاحري

ــرتاك عاما لديه و ق       .2 ًا  اإلتطار عن اشــ

ة حبقب نوع املرخلا( 1للنموذج رقم )

 إن وجد

ج على النموذ منشأة اشرتاكطلب إنهاء  .1

ــتنــداا مر قــًا (76رقم )   عــه أحــد املقــ

  التالية:

   تـــطـــاب مـــن اإلدارة املـــرخلـــديـــة

ة أو إدارة املالحــ الاحريللتفتيش 

 النهرية يفيد عدة صالحية املرخلب

 املقتند الدا  على عيع املرخلب 

     ــرتاك ــتند املثات إلنهاء اإلشــ  املقــ

 للحاالا ا ترى
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 شرتاك منشأةاطلب إنهاء  -7 شرتاك منشأةاطلب   -6 البيان
 :البلدية أصحاب املخابز
 

ــرتاكطلب  .1 ــأة  اشــ النموذج  علىمنشــ

 :اآليية( ير ق عه املقتنداا 2رقم )

عالرتتيص من     - اخلطاب الصـــــادر 

دة وزارة التموين أو احلي أو الوح

ية  قة     احملل طا ية أ  أو الا ــريا  والضــ

 القجا التجاري

ــا أو           .2 منوذج يوقيع صــــــاحــب العم

ــئو  على النموذج رقم     املدير املقــ

(11) 

ــًا         .3 ــا و ق ــام ــرتاك ع ــار عن اشــ اإلتط

 (40أو منوذج ) (1للنموذج رقم )

ذج إشرتاك منشأة على النموطلب إنهاء  .1

نداا     عه أحد    ( ير ق 76رقم )  ــت املقــ

 التالية:

        ية ــلع التموين ئة القــ تطاب من هي

 يفيد إيقاف صرف احلصص التموينية

 املقررة له

  تطاب من مصـــلحة الضـــرائب يفيد

 إيقاف النشاط خللى / جدئي

         تــطــاب مــن إدارة الــرتاتــيــص

 عالوحداا احمللية عإلغاء الرتصة

 يقرير يفتيش .2

 
 

 بيانات منشأة:إخطار تغيري    -8
 أو الاطاقة الضرياية  جا التجاري( مر ق عه الق12اتطار يغيري عياناا املنشأة على النموذج رقم ) .1

(، يف حالة يغيري مناذج 11منوذج يوقيع صاحب العما أو املدير املقئو  على النموذج رقم ) .2

 التوقيعاا

 حمضر الشرطة يف حالة  قد ا تتاة .3

 

 أكثر:إخطار بدمج منشأتني أو  -9
 ( 13نموذج رقم ) على ال إتطار عدمج منشأيني أو أخلثر .1

 نقخة معتمدة من قرار اإلدماج .2

وقيمة ا ققاط  الشهريسم ا جر اا ا قرين خلعيان عأمساء العاملني عاملنشأة املندجمة وقت الدمج موضًح .3

 إن وجدا

عن طريق ا نةمة  اإلدماجاري  يقوية حقاب االشرتاخلاا اخلاصة عاملنشأة الداجمة واملندجمة حتى ي .4

 اآللية
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العاملني عاملنشأة عياناا  منيتض( 2نموذج رقم )على ال إتطار يعديا عياناا املؤمن عليهم وأجورهم .5

 مت  يه اإلدماج ياملندجمة والداجمة عن الشهر الد

 

 إخطار عن عملية مقاولة:  -10

 نداا اآليية:أحد املقت مر ق عه (42)رقم تطار عن عملية مقاولة على النموذج إ .1

 أو اهلدة يرتيص الاناء 

 ا ايقــة املعتمدة وغريها من املقــتنداالعقد أو أمر التشغيا أو أمر التوريد أو الفايورة أو املقـ

 والوسائا حبقب ا حوا 

 حمضر خمالفاا الاناء أو اهلدة 

 

 على النسبة املقدرة عن عملية مقاولة: االعرتاض -11

 طلب الرتخيص ملنشأة بإنشاء جهاز تأمني اجتماعي: -12

 ( 69) طلب الرتتيص عإنشاء جهاز يأمني اجتماعي على النموذج رقم  .1

 

 أصحاب األعمال: اعرتاضاتطلب عرض على جلنة حبث  -13

 ( 77طلب عرض على جلنة حبث االعرتاضاا  صحاب ا عما  على النموذج رقم )  .1

 املقتنداا املؤيدة لالعرتاض .2

 إشعار القداد اإللةرتونى .3

 

 ( 66رقم ) على النموذج  االعرتاضطلب  .1

 إشعار القداد اإللةرتونى .2

 أي مقتنداا أترى يؤيد الطلب .3
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 ) ياعع تدماا ر ع احلجد اإلداري (  تقسيط مديونية صاحب عمل: -14

 املقتنداا اآليية: ( مر ق عه أحد 73طلب يققيط املاالغ املقتحقة على النموذج رقم )  .1

 تطاب ضمان عنةي عقيمة املاالغ املقتحقة وصاحل ملدة التققيط 

 حمضر احلجد اإلداري مبا يفي عقيمة املاالغ املقتحقة 

 

 طلب رف  احلجز: -15

 ( 71النموذج رقم ) طلب ر ع احلجد على  .1

 إشعار القداد اإللةرتونى .2

 

 طلب التصاحل   اجلنح: -16

 ( 70على النموذج رقم )  اجلنحطلب التصاحل يف  .1

 شهادة قيد عاجلنحة من جدو  القضايا عاحملةمة .2

 اشعار القداد اإللةرتونى .3

 

 املرض )العالج والرعاية الطبية(: –طلب ختفيض اشرتاكات تأمني إصابات العمل  -17

 ( 61على النموذج رقم )  االشرتاك يف يأمني إصاعاا العما أو يأمني املرض نقاةطلب ختفيض  .1

لعما عالعالج والرعاية الطاية االقرار الصادر من اهليئة العامة للتأمني الصحي عالتصريح لصاحب  .2

 للعاملني لديه

 

 املرض )حقوق مالية(: –طلب ختفيض اشرتاكات تأمني إصابات العمل  -18

 ( 61النموذج رقم ) على  اإلشرتاك يف يأمني إصاعاا العما أو يأمني املرض نقاةطلب ختفيض  .1

 عند التجديد ملد وعاللهيئة عأمساء املصاعني وأجورهم ويعويض ا جر  يعيان شهريقديم  .2
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 طلب العرض على جلان فحص املنازعات: -19

ن التأميناا االجتماعية مقتنداا املنازعاا للحاالا العامة الناشئة عن يطايق أحةاة قانو -

 واملعاشاا: 

 ( 68ج رقم ) منشوا على النموذ طلب عرض النداع على جلنة  حص املنازعاا .1 

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون ساريةصورة  .2 

 املقتنداا املؤيدة للطلب إن وجدا .3 

 

 طلب االعرتاض على قرار اللجنة الفنية للمقاوالت: -20

 ( مر قًا عه : 67طلب االعرتاض على قرار اللجنة الفنية على النموذج رقم )  -

 القانونية يدعم ويؤيد طلاه وذلا تال  املدة خلا ة املقتنداا وا وراق اليت .1

عرتاض وخلا ة ا وراق واملقتنداا ملف املنازعة مشتمال على الاياناا ا ساسية للمقاولة وموضوع اال .2

 ص() يتم إستيفاؤه عاملةتب التأمينى املخت النداعالالزمة للات يف 

 اشعار القداد اإللةرتونى .3

 

 مدينة: طلب حتويل الرصيد الدائن إىل منشأة -21

 (78على النموذج رقم ) الدائنطلب حتويا الرصيد  .1

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون ساريةصورة  .2

 ب إن وجدالاملقتنداا املؤيدة للط .3

 

 طلب تسوية باخلصم على حساب املنشأة: -22

 (78على النموذج رقم ) املنشأةطلب يقوية عاخلصم على حقاب  .1

 ساريةعطاقة الرقم القومي على أن يةون صورة  .2
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 (11منوذج يوقيع صاحب العما أو املدير املقئو  على النموذج رقم ) .3

 ب إن وجدالاملقتنداا املؤيدة للط .4

 

 سرتداد املبالغ املسددة بالزيادة:اطلب  -23

 (78على النموذج رقم ) الدائنسرتداد الرصيد اطلب  .1

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون ساريةصورة  .2

املقتنداا املؤيدة للطب إن وجدا .3
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 ثالثًا: خدمات املؤمن عليه

 املؤمن عليه من غري أصحاب ا جور احُلةمية

 

مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

املؤمن عليهم من 
العاملني   اجلهاز 

للدولة  اإلدارح
واهليئات العامة 
واملؤسسات العامة 
    والقطاع العام:

ــة مبلف الةرتونى                 - ــاة اهليئ موا   يتم 

 :ييةمتضمًنا املقتنداا والاياناا اآل

ــورة  .1 على أن  عطــاقــة الرقم القوميصــ

 يةون سارية

ي  عدء  قرار التعيني أو عيان معتمد عتار     .2

 االشرتاكمدة 

 العما إن وجد استالةإقرار  .3

 دان وج االشرتاك القاعقةعيان مبدد  .4

  هاستحقاق عيان من املؤمن عليه مبدى  .5

ــلحــة،معــاش آتر )قواا  ــاــاط  مقــ ضــ

ــرطــة(، و قــًا للنموذج رقم )  ان  (4الشــ

 وجد.

ــادر من      .6 جلهة  ايقرير اللياقة الطاية الصــ

 الطاية املختصة

ــتمــارة  .7 ــأمينيــ   اســ ــة الت ــاا التغطي ــان ة عي

 (5) للمؤمن عليه، و قًا للنموذج رقـم

لغري  هاخلدمة أو مقــتخرج رمسي منقرار إنهاء  .1

ــه             ــيخوتــة مر ق ع ــن الشــ حــاالا علوغ ســ

 خلدمة:املقتنداا اآليية و قًا لقاب انهاء ا

    ــتخرج رمسي منها ــهادة الو اة أو مقــ و أشــ

 ملخص معتمد لشهادة الو اة

  يقدير العجدشهادة  

   د عدة وجو  املختصــــة عإثااا   قرار اللجنة

عمــا آتر للمؤمن عليــه لــدى صـــــاحــب   

 يف حالة العجد اجلدئي العما

 

 

املؤمن عليهم من 
العاملني   القطاع 

 اخلاص:

ج شرتاك مؤمن عليه على النموذإطلب  .1

عه 1رقم ) ــورة ( مر ق  قة الرقم    صــ طا   ع

اة جواز القـــفر عالنقـــ صـــورةالقومي أو 

 لألجانب

ــار  .1 ــاء إتط ــانته ــرتاك إ ع ــهشــ ــًامؤمن علي  ، و ق

ند      (6نموذج رقم )لل ــت عه أحد املقــ اا  ير ق 

 اآليية و قًا لقاب انهاء اخلدمة:

    ــتخرج رمسي منها ــهادة الو اة أو مقــ و أشــ

 ملخص معتمد لشهادة الو اة

 شهادة يقدير العجد  
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مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

يد     .2 ــرتاكما يف عاا امله      االشــ قا ية  عالن ن

ــاة للمهن ــب عالنقـ  –مهندس  – )حماسـ

 اخل(. ...... صحفي -طايب 

 دان وج عيان مبدد االشرتاك القاعقة .3

  هاستحقاق عيان من املؤمن عليه مبدى  .4

ــلحــة،معــاش آتر )قواا  ــاــاط  مقــ ضــ

ــرطــة(، و قــًا للنموذج رقم )  ان  (4الشــ

 وجد

ــادر من      .5 جلهة  ايقرير اللياقة الطاية الصــ

ــتيفاالطاية املختصــة  راا  اإلقرا ءأو اس

لةشـــــف           يع ا توق ع   الطيب   اخلــاصــــــة 

 (1املوجودة عالنموذج رقم )

   د عدة وجو  املختصــــة عإثااا   قرار اللجنة

حب          ــا لدى صـــ يه  ما آتر للمؤمن عل ع

 يف حالة العجد اجلدئي  العما

 

املؤمن عليهم من 
أصحاب األعمال 
 ومن   حكمهم :

ج شرتاك مؤمن عليه على النموذإطلب  .1

عه  1رقم ) ــورة( مر ق  ق    صــ طا الرقم   ةع

 جانبالقومي أو جواز القفر عالنقاة لأل

 دان وج عيان مبدد االشرتاك القاعقة .2

  هاستحقاق من املؤمن عليه مبدى عيان  .3

ــاــاط   ــلحــة، ضــ معــاش آتر )قواا مقــ

ــرطــة(، و قــًا للنموذج رقم )  ( ان 4الشــ

 وجد

ــادر من      .4 جلهة  ايقرير اللياقة الطاية الصــ

ــتيفاالطاية املختصــة  راا  اإلقرا ءأو اس

لةشـــــف           يع ا توق ع   الطيب   اخلــاصــــــة 

 (1املوجودة عالنموذج رقم )

ــرتاك  عــانتهــاءإتطــار  .1 ًا ، و قــمؤمن عليــهاشــ

ــتن    (6نموذج رقم )لل داا  ير ق عه أحد املقــ

 اآليية و قًا لقاب انهاء اخلدمة:

 أو  شهادة الو اة أو مقتخرج رمسي منها

 ملخص معتمد لشهادة الو اة

 شهادة يقدير العجد  

 لعجد أوايف حالة اإلنهاء لغري علوغ القــــن أو  .2

 وا :الو اة املقتنداا التالية حبقب ا ح
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مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

ــًا لنوع    .5 ــة و ق ــداا اآليي ــتن  أحــد املقــ

 ط الدى يداوله صاحب العما:النشا

 ن يف اجلمعياا التعاونية:وا عضاء املنتج - 

  .عقد التأسيس 

  ــهادة ــهار اجلمعيةإشـ  الاطاقةأو  شـ

 القجا التجاريأو  الضرياية

 

 ــدور قرار من اجلهة اإلدارية املخت ــة ص ص

 حبا جملس اإلدارة

 ــا ء  صـــدور قرار من الوزير املختص عانقضـ

 االنتاجيةاجلمعية 

 

تا القنوي املتخد أساسًا مالك العقاراا املانية الدين ال يقا نصيب خلا منهم من الد - 

 لرعط الضرياة عن  ئة احلد ا دنـى  جر االشرتاك:

     ــرائــب تطــاب من مــأموريــة الضــ

ؤجر العقارية املختصــة عان العقار م

ــاحب   ــةن لصــ ــتعما خلمقــ وال يقــ

 العما وال   راد أسريه

 اإلجيارية للعقار عيان عالقيمة 

          ــرائب العقارية ــلحة الضــ تطاب من مصــ

ــنوي املتخد ــيب الفرد القــ  يفيد عأن نصــ

 دنى  أساسًا لرعط الضرياة أقا من احلد ا

  جر االشرتاك

 ن عاملهن احلرة وأعضاء النقاعاا املهنية:واملشتغل - 

           جداو يد يف  تاري  الق تطاب ع

 املشتغلني

        ــة ــورة من يرتيص املداول أو  صــ

 من الاطاقة الضريايةصورة 

 إر اق أحد املقتنداا اآليية: -

       ــاريـ ــاب عـت ــا تـط  غـري  داو جلــ الـنــق

   املهنة.أو إلغاء القيد أو إعتدا شتغلنيامل

  يرتيص املداولة.تطاب عإلغاء 

   تطاب مصلحة الضرائب موضحاً عه ياري

 انهاء النشاط.

 :ا راضي الدراعية مبا ال يقا عن  دان مالك وحائدو - 

   امللةيةسند 

       ــة عتدرج عيان من اجلهة املختصــ

 احليازة

              ــة ــة أو اجله ــة الدراعي ــادة اجلمعي شـــــه

ــة اليت يفيد   ةية  حالة املل   إنتهاء املختصــ

 أو احليازة
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مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

 ن:والوخلالء التجاري - 

  مة الرتتيص الصــادر من اهليئة العا

صادراا  علىللرقاعة   والوارداا ال

ــح رقم وياري  القيد للوخليا      يوضــ

 التجاري عقجا الوخلالء التجاريني

      ــة      أو  القــــجــا التجــاري ــاق الاط

 الضرياية

 إر اق أحد املقتنداا اآليية: -

  صادر من اهل تطاب عإلغاء الرتتيص يئة  ال

 ردااالصادراا والوا علىالعامة للرقاعة 

  ــحًا عه يار ــجا التجاري موضـ ي   إلغاء القـ

طب أو احمل   ــ حة     الشــ ــل و أو تطاب مصــ

ةلي  الضرائب موضحًا عه ياري  التوقف ال  

 أو اجلدئي

 :ن من غري الرهاانون املنتدعون واملوثقون الشرعيواملأذون - 

           قني ــة املـوثـ ــال الـرتتـيـص يف ح

 املنتدعني من غري الرهاان

 ــرعي ني قرار التعيني للمأذونني الشــ

 الصادر هلم من وزير العد 

 املوثقني يف حالةرتتيص تطاب إلغاء ال 

 املنتدعني من غري الرهاان

   ونني عإنهاء تدمة املأذ        قرار وزير العد

 الشرعيني

 العمد واملشاي : - 

  ــادر من مديرياا ا م ن القرار الصـ

 املختصة

 إر اق أحد املقتنداا اآليية:   -

 يدانتهاء مدة شغا الوظيفة وعدة التجد 

   ــا أو ــة عالفصــ ــلطة املختصــ قرار من القــ

 الوظيفةاإلعفاء من شغا 

 :ا ثر وقصاصوان ون وا دالء القياحيواملرشد - 

      ــن وزارة ــص الصــــــادر م ــرتتــي ال

 القياحة

   ــهادة قيد من نقاعة املرشــــدين شــ

 القياحيني

  لقصاصي    املداولة الصادر يرتيص

 ا ثر

 الاطاقة الضرياية 

 إر اق أحد املقتنداا اآليية: -

  ــادر من وزارتطاب إلغاء ة  الرتتيص الصـ

 القياحة

   عة املرشـــــدين         تطاب قا يد عن غاء الق   عإل

 القياحيني

    ــالنقــا جلــدو  ا عضـــــاء غري تطــاب ع

 نيالعاملني من نقاعة املرشدين القياح
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مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

 تطاب مصلحة الضرائب موضحاً عه ياري   

 انهاء النشاط 

            ــاء ــإلغ ــة املختصــــــة ع ــاب من اجله تط

 الرتتيص عالنقاة لقصاصي ا ثر

 الققاوسة والشمامقة املةرسون: - 

   اجلهة الدينية املختصةتطاب من 

 

  صة عإل غاء تطاب من اجلهة الدينية املخت

 الرتتيص

 ن:ودعاء والفنانا  - 

   ةاخلطاب الصادر من وزارة الثقا 

      هنية  عيان القيد جبداو  النقاعة امل

لغري اخلاضــعني  حةاة  املختصــة

 قانون التأمني اإلجتماعى.

 الاطاقة الضرياية 

 إر اق املقتنداا اآليية: -

   ية     تطاب عة املعن قا تاري   من الن   قا النع

ــتغلنيامل غري داو جل  يد أو  أو إلغاء الق  شــ

 االعتدا 

 تطاب مصلحة الضرائب موضحاً عه ياري   

 إنهاء النشاط

 :أصحاب الصناعاا املندلية والايئية والريفية وا سرية - 

      ــن وزارة ــص الصــــــادر م ــرتتــي ال

 التضامن

 الاطاقة الضرياية 

 

 اآليية:إر اق أحد املقتنداا  -

 تطاب مصلحة الضرائب موضحاً عه ياري   

 انهاء النشاط

   ــاب مـن ــاء      وزارة تـط ــإلـغ الـتضــــــامـن ع

 الرتتيص

املؤمن عليهم من 
العاملني املصريني 

 باخلارج

ــرتاك مؤمن عليــه على النموذج إطلــب  شــ

 :( مر ق عه املقتنداا اآليية1رقم )

ــورة  .1 على أن  عطــاقــة الرقم القوميصــ

 يةون سارية

 دان وج االشرتاك القاعقةعيان مبدد  .2

ــرتاك  عانتهاء  إتطار   نموذج لل، و قًا  مؤمن عليه اشــ

 قًا لقاب  وير ق عه أحد املقتنداا اآليية   (6رقم )

 انتهاء اخلدمة:

و أشهادة الو اة أو مقتخرج رمسي منها  .1

 ملخص معتمد لشهادة الو اة

 شهادة يقدير العجد الةاما .2
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مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

  هاستحقاق عيان من املؤمن عليه مبدى  .3

ــلحــة،معــاش آتر )قواا  ــاــاط  مقــ ضــ

ــرطــة(، و قــًا للنموذج رقم )  ( ان 4الشــ

 وجد

ــادر من      .4 جلهة  ايقرير اللياقة الطاية الصــ

ــتيفاالطاية املختصــة  راا  اإلقرا ءأو اس

لةشـــــف           يع ا توق ع   الطيب   اخلــاصــــــة 

 (1املوجودة عالنموذج رقم )

و أاملقــتند املثات لادء العما صــورة  .5

ــوع  حةاة      النشــــاط املوجب للخضــ

ا القانون وعلى ا تص أحد املقتندا

 :اآليية

 رة يأشــرية القــفر للعما وتتم املغاد

 جبواز القفر القاري

 عقد العما يف اخلارج موثق 

  ــة            ع ــة أو املنةم ــاهليئ ــا ع ــد العم ق

 الدولية او القفارة ا جناية

 ــفن االج نايــة عقــد العمــا على القــ

 وجواز القفر الاحري القاري

 وطنيثات العودة لل الديجواز القفر  .3

صفة أو صورة من املقتند الدي يثات زوا  ال .4

 ن.الوضع املوجب للخضوع  حةاة القانو

املؤمن عليهم من 
العمالة غري 
 املنتظمة

ج طلب اشرتاك مؤمن عليه على النموذ .1

 .(1رقم )

ون سارية مد القوميعطاقة الرقم صورة  .2

 شرتاك عنهاعها املهنة املراد اإل

ــادر من اجلهة       .3 يقرير اللياقة الطاية الصــ

ــتيفاالطاية املختصــة  اإلقراراا   ءأو اس

ــرتاك  ع إتطار   نموذج لل، و قًا  مؤمن عليه إنتهاء اشــ

 قًا لقاب  وير ق عه أحد املقتنداا اآليية   (6رقم )

 انتهاء اخلدمة:

ــتخرج رمسي منهــا أو  .1 ــهــادة الو ــاة أو مقــ  شــ

 .ملخص معتمد لشهادة الو اة

 شهادة يقدير العجد الةاما. .2
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مستندات إشرتاك مؤمن  -24 البيان
 عليه

مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن  -25
 عليه

لةشـــــف           يع ا توق ع   الطيب   اخلــاصــــــة 

 (.1املوجودة عالنموذج رقم )

ــلحة .4 ــادر من مصـ  عيان عتدرج املهنة صـ

 حوا  املدنيةا 

ــهادة امللةية أو احليازة الد     .5 راعية   أو شــ

جلهة االصادرة من اجلمعية الدراعية أو  

 املختصة.

ــاب من     .6 ــب     أو تط ــرائ ــة الضــ ــأموري م

ــة عأن العقار مؤج ر وال العقارية املختصــ

ةن        ــا خلمقـــــ تعم ــاب من    ، ويقـــــ تط

 الضــرائب يفيد صــايف الرعح الضــرييب  

 .ية للعقارعيان عالقيمة اإلجيارأو   للورثة

ــورة  .3 ــارية عطاقة الرقم القوميصـ غيري يثات ي سـ

اععًا من اليت ال ختضــــعه  حةاة الاند ر املهنة

 القانون.

ختصــــة اعية أو اجلهة املشــــهادة اجلمعية الدر .4

 .يازةاليت يفيد إنتهاء حالة امللةية أو احل

ية يفيـد عي        .5 ئب العقـار ــرا ع  أو تطـاب من الضــ

 العقار.
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 املؤمن عليه من أصحاب ا جور احُلةمية

 

 مستندات إنهاء إشرتاك مؤمن عليه -27 مستندات إشرتاك مؤمن عليه -26 البيان
طلب إشــــرتاك مؤمن عليه من أصــــحاب  .1 

 ( 40) احلةمية و قًا للنموذج رقما جور 

ــورة من عطاقة الرقم القومي على أ   .2 ن صــ

حد       ما أ ية على أن ير ق عه ــار يةون ســـ

 ا حوا : قبا يية حباملقتنداا 

ــرتاك عانتهاء  إتطار  .1  للنموذج و قًا عليه، مؤمن اشــ

ــتنــداا أحــد عــه ير ق( 6) رقم  قــًا  و اآلييــة املقــ

 :لقاب انتهاء اخلدمة

 ــهــادة ــتخرج أو الو ــاة شــ  أو منهــا رمسي مقــ

ــهادة  معتمد  ملخص  هاء ان حالة   )يف الو اة  لشــ

 (للو اة اخلدمة

 العجد يقدير شهادة 

 ماع وجود عدة عإثااا املختصـــة اللجنة قرار 

يه  للمؤمن آتر حب   لدى  عل ــا ما  صـــ   يف الع

 القائق   عدا  يما اجلدئي العجد حالة

ا انتهاء عاإلضــا ة للمقــتنداا املطلوعة لغري حاال .2

 :للعجد أو الو اة و قًا ملا يلياخلدمة 

عمال 
 املقاوالت

 

  ــهادة الق ــهادة قياس املهارة أو ش يد ش

 الصادرة عن مةتب القوى العاملة

  ــف يفيد   الدي االعتدائي الطيبالةشـ

 لياقته ملمارسة املهنة

  ــورة قة الرقم    صــ طا على أن  القوميع

 يةون سارية

 ااملقاوال عاما عطاقة سريان  رتة انتهاء 

 ــليم   رتة ءانتها قاا املقاوالا  عاما عطاقة  يقــ

 سريانها

  ــرتاك عن اإلتطار   رقم للنموذج و قاً  عاما   اشــ

(1) 
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عمال النقل 
 ال ح

 

داا  عالنقاة للقائق ير ق إحدى  املقتن     -

 اآليية:

 تطاب من إدارة املرور املختصة 

  لقائدييصــدر  الديخلارا التشــغيا  

ــائا النقا اجلماعي      املرخلااا ووســ

ــمن منةومــة النقــا   اليت يعمــا ضــ

ا للرخلاب عاســتخداة يةنولوجي الربي

 املعلوماا

 

 يية:عالنقاة للتااع ير ق املقتنداا اآل -

              ــا ــب العم ــد من مةت ــادة قي شــــه

 املختص

  يفيد الدي االعتدائي الطيبالةشف  

 لياقته ملمارسة املهنة

 ــليم ــة يقــ ــادر تطاب  مبوجب  الرتصــ  من صــ

 للمرور العامة اإلدارة

 لعاملةا القوى من الصــادرة القيد شــهادة انتهاء 

 للتااع عالنقاة

 رقم للنموذج و قًا عاما اشـــرتاك عن اإلتطار 

(1) 

 عمال الصيد
 

      ــادرة من إدارة ــيـد الصـــ عطـاقـة الصــ

 املصايد

  ــف يفيد   الدي االعتدائي الطيبالةشـ

 لياقته ملمارسة املهنة

    ــيــد مبوجــب تطــاب من انتهــاء عطــاقــة الصــ

لتنمية    مةايب املصــــايد التاععة للهيئة العامة             

 الثروة القمةية

 ريانهايقليم عطاقة الصيد قاا انتهاء  رتة س 

   ــًا للنموذ ــا و ق ــام ــرتاك ع ج اإلتطــار عن اشــ

 (1رقم)

عمال املخابز 
 البلدية

  ــف يفيد   الدي االعتدائي الطيبالةشـ

 .لياقته ملمارسة املهنة

  عاما وصـــــاحب       عق ــغيا عني ال د يشــ

 .معتمد من مةتب التشغيا العما

  ــرتاك عن اإلتطار رقم   للنموذج و قاً  عاما   اشــ

(1) 

  هاء ع  االتطار ــرتاك إن   قمر النموذج على االشــ

(6) 
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 نظام املعاش اإلضا :  طلب إشرتاك  -28

 (21طلب إشرتاك يف املعاش اإلضايف على النموذج رقم ) .1

 لصاحب الشأن على أن يةون سارية عطاقة الرقم القوميصورة  .2

 

 حتديث أجور املؤمن عليهم: -29
 ملف الةرتونى عتحديث أجور املؤمن عليهم .1

 ( عالنقاة للعاملني عالقطاع اخلاص2)أو( منوذج رقم ) .2

 

 طلب حساب مدة ) شراء مدة (: -30

 (8طلب حقاب مدة ضمن مدة االشرتاك على النموذج رقم ) .1

 عاملوا قة على التةلفةاستيفاء يوقيع املؤمن عليه  .2

 لة سداد التةلفة د عة واحدةحا يفإشعار سداد التةلفة عإحدى طرق القداد املتاحة من قاا اهليئة  .3

 

 تعديل بيانات املؤمن عليه : -31

 (  75ة .. ( على النموذج رقم )يعديا املهن –منوذج يعديا عياناا املؤمن عليه  ) يغيري نوع املدة  .1

 التعديا.املقتنداا الدالة على  .2

 

 اإلشرتاك عن اإلجازة اخلاصة بالقطاع احلكومى:   إبداء الرغبة  -32

 ( 19اإلشرتاك على النموذج رقم )  يفإقرار الرغاة  .1

 مةرر ( 19على النموذج رقم )  اإلشرتاك للمقتحقني يفإقرار الرغاة )أو( 

 

 إخطار نقل مؤمن عليه من فرع ألخر: -33

 (  75  )النموذج رقم طلب نقا مؤمن عليه من  رع آلتر من  روع املنشأة على  .1

 النزاع على إنهاء خدمة املؤمن عليه: -34

 .(6إتطار عإنتهاء اشرتاك مؤمن عليه على النموذج رقم ) .1

 (. 6م ) طلب مقدة من العاما يفيد ر ض صاحب العما التوقيع على النموذج رق .2
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 و املبالغ املستحقة:سداد االشرتاكات أو األقساط  -35

 قيمة االشرتاخلاا املقتحقة عن طريق ا نةمة اآللية. .1

 إشعار القداد اإللةرتونى. .2

 إر اق احد املقتنداا ا يية: .3

 تطاب من إدارة املرور املختصة عتجديد الرتصة 

 عطاقة يأمينية لعما  املقاوالا 

 عطاقة الصيد الصادرة من إدارة املصايد 

  مةتب القوى العاملةشهادة القيد الصادرة من 

 

 سداد اشرتاكات اإلجازة اخلاصة: -36

 عيان عاالشرتاخلاا املقتحقة عن طريق ا نةمة ا لية. .1

 إشعار القداد اإللةرتونى. .2

 

 طلب تقسيط باملبالغ املستحقة: -37

 (73رقم )طلب يققيط املاالغ املقتحقة على النموذج  .1

 

 طلب أداء القيمة احلالية لأقساط: -38

 ( 74على النموذج ) طلب أداء القيمة احلالية لألققاط املتاقية  .1

 صورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية .2

 

 طلب ضم املدة السابقة: -39

 (4طلب ضم املدة القاعقة على النموذج رقم ) .1

 صورة عطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن على أن يةون سارية .2
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 وجدا:طلب إر اق أحد املقتنداا اآليية إن  .3

 ملف يأمني إجتماعى 

 ( 3صحيفة الاياناا ا ساسية على النموذج رقم) 

 طاعة يغطية يأمينية معتمدة ومةودة عةود صحة املدة 

 

 :تأمينيطلب تسجيل رقم  -40

 (47على النموذج رقم ) يأميينطلب يقجيا رقم  .1

 صورة عطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن على أن يةون سارية .2

 القومىشهادة ميالد الرقم  .3
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 طلب تعديل فئة دخل االشرتاك: -41

 املستندات البيان
 من  ئاا أييعديا  ئة دتا االشرتاك إىل  -

 الدتا ا على:

ذج رقم طلب يعديا  ئة دتا االشرتاك على النمو

(72 ) 

ا قا  شرتاك إىل  ئة الدتايعديا  ئة دتا اإل -

 مااشرة:

عه              .1 قًا  ــرتاك مر  ئة دتا االشــ عديا   حد  أطلب ي

 املقتنداا اآليية:  

 عح  خلتاب من مصــلحة الضــرائب يفيد صــا ى الر

ن  ئة الضــرياى وذلا عالنقــاة للمؤمن عليهم م

 أصحاب ا عما  ومن يف حةمهم

        ــاة للمؤمن عليهم من  عقد العما وذلا عالنقــ

  ئة املصريني العاملني يف اخلارج

دء االشرتاك الفعلية مند عيعديا دتا مدد  -

اشرتاخله  اشرتاك املؤمن عليه يف النةاة إىل دتا

 يف ياري  طلب التعديا

ج رقم  طلب يعديا  ئة دتا االشرتاك على النموذ  .1

(72) 

 الصحيأمني يقرير طاى صادر من اهليئة املعنية عالت .2

أال يقا  يفيد درجة لياقته الصـــحية عصـــفة عامة على

 يلا الدرجة عن جيد

دء يعديا دتا مدد االشرتاك الفعلية مند ع -

تا د أياشرتاك املؤمن عليه يف النةاة إىل 

 أعلى.

أوىل  يعديا ععض  ئاا االشرتاك عالتتاعع من  -

 املدد إىل  ئة أعلى:
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 رابعًا: خدمات تأمني البطالة وإصابة العمل والعجز
 

 طلب صرف تعويض البطالة: -42

 (26على النموذج رقم ) طلب صرف يعويض عطالة -1 

 صورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية -2 

 (6عليه على النموذج رقم ) مؤمن إشرتاك عانتهاءإتطار  -3 

 العما املختص ( ععد اعتمادها من مةتب27عطاقة صرف يعويض الاطالة على النموذج رقم ) -4 

 شهادة قيد يف سجا املتعطلني مبةتب العما املختص -5 

دًما )عطاقة ميده( مر ق عها      الانا على التحويا على احلقــــاب اجلاري أو الاطاقة املد وعة مق            موا قة  -6 

قة هيئة الربيد على التحويا صــــورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصــــدرة للمحفةة االلةرتونية أو موا 

 للحقاب اجلاري

 

 إيقاف صرف تعويض البطالة: -43

 قانونية احملددةاملؤمن عليه يف املواعيد ال إتطار من مةتب القوى العاملة ععدة يردد -1 

 قرره مةتب العمار ض املؤمن عليه التدريب الدي ييفيد إتطار من مةتب القوى العاملة   -2 

 إتطار من مةتب القوى العاملة عتجنيد املؤمن عليه -3 

 عيان الدتا يف حالة احلصو  على دتا من عما لدى الغري إن وجد -4 

عاش م -دا )معاش عقــةرىاملقــتحق منها املعاش أو املعاشــاا ا ترى إن وجعيان معتمد من اجلهة  -5 

 ضااط الشرطة(

 

 

 إخطار عن وقوع إصابة عمل: -44

 املستندات نوع اإلصابة
اإلصابة بأحد 

 األمراض املهنية

 (22إتطار عن وقوع اإلصاعة على النموذج رقم ) -1
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 املستندات نوع اإلصابة
ــح طايعة عما املؤمن          -2 ليه ومدى   عيقرير إداري معتمد من صــــاحب العما يوضــ

ضه لإلصاعة عأحد اإلمراض املهنية املوضحة عاجلدو  رقم      ( املر ق عالقانون 1) يعر

 حبةم طايعة عمله

ــ            -3 تأمني الصــ عال عاهليئة املعنية    املرض إريااط  يفيد حي قرار جلنة ا مراض املهنية 

 يؤديه الدى عمله عطايعة عاجلدو  املوضح

اإلصابة نتيجة 
حادث أثناء العمل 

أو حادث  هأو بسبب
 طريق

 (22إتطار عن وقوع اإلصاعة على النموذج رقم ) -1

ذلا و -اجلمهورية أو صورة معتمدة وخمتومة خبامت شعار   –حمضر الشرطة للحادث    -2

ناء العما        اب العما     وأعن خلا حادث يقع اث ــ لدها    أو أعقــ ناء ا و العودة من أب ث

لدى صاحب   ختصة العما، ويةتفى مبحضر حتقيق إدارى جيرى مبعر ة القلطة امل  

ا            العما يف  ــ ة للمؤمن عليهم حالة وقوع احلادث داتا دائرة العما وذلا عالنقــ

 عما  العاةالعاملني عاجلهاز االدارى للدولة والقطاع العاة وقطاع ا 

ــادر عن اهليئة املعنية عالتأمني -3 ــحي، أو التقرير الطيب  التقرير الطيب ا ولي الصـ الصـ

 الصادر  ور وقوع اإلصاعة إن وجد

ــاب وحما إقامته إ -4 ــاحب العما عالطريق املعتاد للمصــ ــاعة  قرار من صــ يف حالة اصــ

 العما عالطريق اثناء الدهاب للعما أو العودة منه

ء يوجهه إىل مأمورية صــورة معتمدة من قرار التةليف للمصــاب يف حالة إصــاعته أثنا

 مصلحية تارج دائرة العما

إخطار عن وقوع 
إصابة عمل خارج 

 البالد:

 (23عن وقوع اإلصاعة على النموذج رقم ) إتطار -1

ــر حتقيق عن احلادث )على أن يةون حمررً  -2 ية عاللغة العرعية      ا مبعر ة جهة رمس  حمضــ

ــدقً      أو مرتمجً  ــلية    ا عليه من ا ا يرمجة رمسية إىل هده اللغة، ومصــ ــفارة أو القنصــ لقــ

 ا من وزارة اخلارجية(املصرية ومعتمًد

إخطار إصابة عمل 
 ناجتة عن اإلجهاد:

 ( 24إتطار عن وقوع اإلصاعة على النموذج رقم ) -1

 يقرير من صاحب العما موضحًا عه:  -2
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 املستندات نوع اإلصابة
  مقتوى أدائهوعيان طايعة عما املصاب واتتصاصايه وياري  عدء مداولته 

    دائه وما مت إجنازه عيان ما خللف عه من عما إضايف وطايعته واملدة احملددة

ضــا ية ويدعيم ذلا ا صــلية أو اإل يها وعما إذا خلانت يؤدى يف ســاعاا العما 

 عاملقتنداا

 يةامللف الطيب للمصاب من واقع ملف اخلدمة وإجازايه املرض 

 عة مااشــرة ويف احلاالا ا حباث والتقارير الطاية عن احلالة املرضــية قاا اإلصــا

ــحي عالعالج         قدة الاياناا من اهليئة       ياليت يقوة عها اهليئة املعنية عالتأمني الصــ

 التأمني الصحياملعنية ع

 

 طلب التظلم من قرار جلنة اإلجهاد: -45

 (62طلب التةلم على النموذج رقم ) -1

 أي مقتند مؤيد للتةلم -1

 

 طلب صرف تعويض األجر ومصاريف االنتقال   حالة اإلصابة: -46

 ( إتطار وقوع اإلصاعة22منوذج رقم ) -1

 ا وىل عن حالة املصاب الطيبالتقرير  -2

 ملرخلد إصاعاا العما عطاقة الرتدد -3

 

 املرضى( املنصرف نيابة عن اهليئة: –طلب صرف تعويض األجر )اإلصابي  -47

ة عصـر ها للمؤمن عليهم  املرضـى ( اليت قا  –طلب صـاحب العما عصـرف قيمة يعويض ا جر )اإلصـاعي     -1

 من العاملني لديه نياعة عن اهليئة شهريًا

 صاعاا العماالصادرة من اهليئة املعنية للتأمني الصحي أو مرخلد إ اإلجازةقراراا  -2
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 طلب إعادة الفحص الطبي: -48

 .( 58 )نموذج رقم الطلب العرض على اللجنة الطاية إلثااا حالة العجد على  -1

اة للمصاعني  الدين خيضعون   عيان معتمد من اجلهة الطاية املنوط عها الةشف الدوري وذلا عالنق   -2

 .هاريدوري حيدد مدى صالحيتهم ملداولة املهنة أو املقتوى امللةشف طيب 

  اإلتطار عتقدير درجة العجد القاعقة -3

عالضــااط وا  راد عوزارة    القرار الصــادر من  اجملالس الطاية املتخصــصــة  هليئة الشــرطة )خيتص     -4

 الداتلية(

 

 طلب عرض املؤمن عليه على جلنة العجز )املرضى(: -49

 ( 58اللجنة الطاية إلثااا حالة العجد على منوذج رقم )طلب العرض على  -1

 املؤمن عليه يف حالة استمراره يف العماعيان طايعة عما  -2

 عيان عاإلجازاا املرضية اليت حصا عليها املؤمن عليه عالنقاة للعاملني لدى الغري -3

 

 طلب عرض املؤمن عليه على جلنة العجز )اإلصابي(: -50

 ( 58الطاية إلثااا حالة العجد على النموذج رقم )طلب العرض على اللجنة  -1

ــاة ل -2 ــف الدوري وذلا عالنقـ ــعون عيان معتمد من اجلهة الطاية املنوط عها الةشـ لمؤمن عليهم الدين خيضـ

 لةشف طيب دوري حيدد مدى صالحيتهم ملداولة املهنة أو املقتوى املهاري

 أدائه والعما املةلف عهومقتوى  العما عيان طايعة عما املصاب واتتصاصايه وياري  عدء مداولته -3

 

 طلب عرض املؤمن عليه على اللجنة اخلماسية: -51

ماسية على النموذج رقم املؤمن عليه / صاحب العما عرض املؤمن عليه على اللجنة اخلطلب  -1

(59 ) 

 اقع ملف املؤمن عليه وشهادة ثاوا العجد اجلدئي املقتديم عن طريق ا نةمة اآللية أو من  -2



 

34/188 

 صورة من الةشف الطيب عند دتو  اخلدمة أو صورة التأهيا املهنى -3

 –لني عالقطاع احلةومي صــورة من عطاقة الوصــف الوظيفي وجدو  يرييب الوظائف عاجلهة ) العام -4

 القطاع العاة وقطاع ا عما  العاة ( يف حالة يوا رها

للجنة الطاية ) أو املدة الى عيان عاإلجازاا املرضـــية تال  الثالث ســـنواا القـــاعقة على العرض ع -5

 من ياري  التعيني إن قلت عن ذلا (

 صورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية -6

 

 طلب صرف تعويض األجر ومصاريف االنتقال   حالة املرض: -52

 املقتنداا اآليية:أحد قًا عه مر  ( 31على النموذج رقم )  ومصاريف االنتقا طلب عصرف يعويض ا جر  -1

  اللجنة الطاية مبنح اإلجازةقرار 

 إتطار إجازة مرضية 

 يعويض ا جر يف حالة الوضع شهادة ميالد الطفا يف حالة صرف 

 

 طلب العرض على جلنة التحكيم الطبي: -53

 (25طلب حتةيم طاى على النموذج رقم ) -1

 الشهاداا الطاية املؤيدة للحالة -2

 إشعار القداد اإللةرتونى -3

 

 :املنازعاتطلب العرض على جلان فحص  -54

 لةقب:اعن أو ا خ العاجد عن مقتنداا املنازعاا اخلاصة حباالا عجد اإل -

 ( 65على النموذج رقم ) طلب عرض النداع على جلنة  حص املنازعاا .1 

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون ساريةصورة  .2 

 جلنة التحةيم و قراري اللجنة الطاية العامة )جلنة العجد( .3 

 املؤيدة للطلب إن وجدااملقتنداا  .4 
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 طلب صرف إعانة العجز ) إعانة املرافق (: -55

احب الشأن إىل املعاونة صلتقرير مدى حاجة  الصحيطلب العرض على اهليئة املعنية عالتأمني  -1

 ( 63آتر على النموذج رقم ) الدائمة من شخص 

 ةطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن على أن يةون ساريع صورة -2

 

 قرار جلنة العجز على صرف إعانة العجز )إعانة املرافق(:  طلب إعادة النظر  -56

 ( 64جلنة العجد على النموذج رقم ) طلب إعادة النةر يف قرار  -1

 قرار اللجنة الطاية املطلوب إعادة النةر  يه  -2

 

 طلب عرض اإلبن / األخ على جلنة العجز: -57

 :يف حالة االعن أو ا خ -

 على اهليئة املعنية عالتأمني الصحي:مقتنداا يقدة للعرض 

 (.30طلب الصرف على النموذج رقم ) -1

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية صورة -2

 و ى حالة استحقاق املعاش يقدة املقتنداا اآليية :

ــحيقرار اهليئة املعنية عالتأمني       - ذا خلان  إ الصــ

ــاق اإل         تحق ــاســــ قرار ع ــدة         ال يدق ــاش،  لمع ل   عن 

 املقتنداا اآليية:

يا على احلقـــــاب       -1 نا على التحو قة الا موا 

ق   اجلاري   طا قة             ةأو الا طا قدًما )ع املد وعة م

ــورة من الاطاقة أو تطاب       اميده( مر ق عه  صــ

ــة أو    ــة املصــــــدرة للمحفةــة االلةرتوني اجله

ــحي تأمني  قرار اهليئة املعنية عال    -  ذا خلان  إالصــ

ــدة                  يدق ــاش،  ملع ــاق ا خ ا حق ت ــ ــاســـ قرار ع ل ا

ــاق اإل        ــتحق ــداا الواردة يف اســ ــتن عن   املقــ

 إىل املقتنداا اآليية: عاإلضا ة

 .(29)طلب صرف على النموذج رقم  -1

ــرياة إذا خلان          -2 ــع للضــ ــايف الدتا اخلاضــ صــ

 الدتا من مداولة مهنة أو نشاط مقتقا.
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ئة الربيد على التحويا للحقـــــاب        قة هي موا 

 اجلاري

ــهر عقاري     -2   ( يف حالة  أو تاص  )عاة يوخليا شــ

ــرف عتوخليا،  ــتيفاء منوذج يوخلي   الصــ ا أو اســ

ــرف املعاش للوخليا عل        ى اهليئة يف حالة صــ

 (37النموذج رقم )

العن  إذا خلان ا إقرار معتمد من مأمور القــــجن -3

 مقجونًا

ب صرف   قرار القوامة يف حالة يقدة القيم عطل -4

 املعاش

 إن وجد عيان عالقيد يف النقاعة -5

لة        -6 حاق ععما أو مداو عدة االلت نة أو  مإقرار ع ه

ــ   وعدة القيد      و  على معاش آتر عدة احلصــ

 عأى نقاعة مهنية 

ــو  على دتا          -7 عيان الدتا يف حالة احلصــ

 من عما لدى الغري إن وجد

تر  آلإذا خلــان املعــاش اعيــان املعــاش اآلتر  -8

 تليةمقتحق عالقواا املقلحة أو وزارة الدا

ــورة -9 ــة واخلــدمــاا      صــ ــاق ــاا اإلع ــة إثا عطــاق

 املتةاملة إن وجدا

ــة للقرياط إذا            -3 ــة اإلجيــاري ــالقيم ــان ع ــ عي ان خل

 الدتا من أرض زراعية.

ــرائب العقارية إذا خلان ال         -4 دتا   عيان من الضــ

 من عقار.

ــتثمــار إذا خلــان الــدتــا م  -5 ن عيــان عريع االســ

 ودائع لدى الانوك.

قم               -6 موذج ر ن ل ــا ملر ق ع قرار ا ــدة  (54)اإل   عع

ــة دتو  أترى خبالف           احلصـــــو  على أي

 املدونة عالنموذج.

 .شهاداا ميالد مميةنة  والد ا خ -7

خلدلا    وا الرقم القومي  والد ا خ أو عطاقا   -8

ةون ، على أن ي عطــاقــة الرقم القومي للوالــد

 .سارية
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 خامسًا: خدمات أصحاب املعاشات واملستفيدين
 

 طلب صرف مستحقات تأمينية للمؤمن عليه: -58

 

 

 :صرف املعاش 

 (20طلب صرف مقتحقاا يأمينية على النموذج رقم ) -1 

ها املعاش أو املعاشـــــاا ا ترى          -2  ــتحق من إن وجدا )معاش     عيان معتمد من اجلهة املقــ

 لشرطة(معاش ضااط ا - عقةري

ة يف حالة صــرف املعاش  أو اســتيفاء منوذج يوخليا اهليئ يوخليا شــهر عقاري ) عاة أو تاص( -3 

 (37للوخليا على النموذج رقم )

 إذا خلان املؤمن عليه مقجونًا إقرار معتمد من مأمور القجن -4 

 قرار القوامة إن وجد -5 

ــاب اجلاري أو الاطاقة املد -6   وعة مقدًما )عطاقة ميده( موا قة الانا على التحويا على احلقــ

لةرتونية أو موا قة هيئة  صـــورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصـــدرة للمحفةة اال امر ق عه

 الربيد على التحويا للحقاب اجلاري

   الد عة الواحدة يعويضصرف: 

 (20طلب صرف مقتحقاا يأمينية على النموذج رقم ) -1 

ــاب اجلاري أو الاطاقة املد -2  وعة مقدًما )عطاقة ميده( موا قة الانا على التحويا على احلقــ

لةرتونية أو موا قة هيئة  صـــورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصـــدرة للمحفةة اال امر ق عه

 الربيد على التحويا للحقاب اجلاري

 يوخليا عصرف التعويض يف حالة الرغاة عصرف التعويض عالتوخليا  -3 

 إذا خلان املؤمن عليه مقجونًا إقرار معتمد من مأمور القجن -4 

 قرار القوامة إن وجد -5 

 :و قًا ملا يلى حبقب ساب االستحقاق اآلييةأحد املقتنداا  -6 
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 طلب صرف احلقوق التأمينية حلاالت املستفيدين: -59

  :أواًل: املعاش 

 (28طلب صرف احلقوق التأمينية حلاالا املقتفيدين على النموذج رقم )  -1 

 

خص معتمد لشهادة الو اة يف شهادة و اة املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو مقتخرج رمسي منها أو مل -2

 حاله عدة ساعقة يقدميها  

     ب صـــرف يعويض د عة  يأشـــرية مصـــلحة وثائق القـــفر عاملوا قة على اهلجرة يف حالة  طل

 واحدة هلجرة املؤمن عليه املصري

       لقفر الصادرة من مصلحة وثائق     ايأشرية املغادرة النهائية أو يأشرية الرحيا أو يأشرية مهلة

ذلا عشهادة من مصلحة وثائق وأو ما يفيد انتهاء مـــدة اإلقامة املؤقتة دون جتديدها القفر 

 االد نهائياالقفر يف حالة طلب صرف يعويض د عة واحدة ملغادرة ا جنيب لل

   ــاب نفقــ ه حمرر عاللغة العرعية أو عقد العما غري حمدد املدة يف اخلارج  للمؤمن عليه حلق

ــفارة أو   مرتجم يرمجة رمسية إىل هده ــدق عليه من القـ ــرية يف  االلغة ويصـ ــلية املصـ لقنصـ

ــرف يعو يض د عة واحدة يف اخلارج ويعتمد من وزارة اخلارجية، وذلا يف حالة طلب صـ

ر ق عطلب الصرف يف حالة حالة اشتغا  املؤمن عليه ا جنيب عاخلارج عصفة دائمة، خلما ي

نصلية دولته يف مجهورية مصر ارة أو قاملؤمن عليه ا جنيب عالاعثة الدعلوماسية عقف التحاق

 العرعية شهادة يفيد ذلا من وزارة اخلارجية املصرية

    ــلحة القـــجون يفيد عيان مدة ــهادة من مصـ يعويض د عة  حالة طلب صـــرف القـــجن يفشـ

 اقية لالوغه سن الشيخوتةنهائيا على املؤمن عليه عالقجن للمدة الا مواحدة لصدور احلة

   ه املقــتديم الدي من القــلطة املختصــة مبصــلحة القــجون يفيد عجد شــهادة طاية صــادرة

لصــــحي يف حالة طلب صــــرف  مينعه من مداولة العما معتمدة من اهليئة املعنية عالتأمني ا

 يعويض د عة واحدة للعجد أثناء مدة القجن

  اوا العجد  شهادة ث 

           ــة معتمدة من وزارة الداتلية يف ــهادة من اجلهة الدينية املختصــ ــرف      شــ حالة طلب صــ

 يعويض د عة واحدة النتةاة املؤمن عليه يف سلا الرهانة
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ــهر عقاري ) عاة أو تاص -3 ــتيفاء منوذج يوخليا اهليئة على (يوخليا شـ ( يف حالة 37النموذج رقم ) أو اسـ

 صرف املعاش للوخليا

 ن املقتحق مقجونًاإذ خلا إقرار معتمد من مأمور القجن -4 

 شهاداا امليالد املميةنة للمقتحقني -5 

 ن يةون ساريةعطاقاا الرقم القومي للحاصلني عليها من املقتحقني عاملعاش على أصور  -6 

 قرار الوصاية أو قرار القوامة يف حالة الصرف للوصى أو القيم -7 

  

  :احلصو  على معاش آتر 

 

 اش وال يطلب عيان اهليئة، يقــتو ى رقم املع يف حالة حصــو  املقــتحق على املعاش من

 معاش

 

 اا ضااط الشرطةعيان معاش معتمد من ادارة معاشاا القواا املقلحة أو ادارة معاش 

 

 :احلصو  على دتا من عما أو مهنة 

 :احلصو  على دتا من عما 

 

 ( من الالئحة 269اة املادة )مبراعاة ما ورد عأحة الدتا صا ى عيان عتاري  االشتغا  وقيمة

 التنفيدية للقانون عشأن املقصود عصا ى الدتا

 

 مهنة   احلصو  على دتا من: 

 
 : التقدة عأحد املقتنداا اآليية على حقب ا حوا 

o ن مصلحة الضرائبعيان عتاري  مداولة املهنة والدتا الصايف اخلاضع للضرياة م 

o   د عنقاعة مهنيةالقيد ونوع اجلدو  املقيد عه يف حالة القيعيان يفيد ياري 

 

 

صورة  موا قة الانا على التحويا على احلقاب اجلاري أو الاطاقة املد وعة مق  -8 دًما )عطاقة ميده( مر ق عه 

ئة الربيد على التحويا للحقـــاب من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصـــدرة للمحفةة االلةرتونية أو موا قة هي

 اجلاري

 لألشخاص ذوى االعاقة عطاقة اخلدماا املتةاملةصورة  -9 

  10- : إر اق أحد املقتنداا اآليية على حقب ا حوا 
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 :ا رملة 

 اا الدواج مبوجب اإلعالة ويدقاا إثا  ،جيف حالة وجود نداع حو  صحة الدواالدواج  وثيقة

ها العادة على عدة يوثيق الشرعي أو عشهادة ميالد أحد االوالد يف احلاالا اليت جرا  ي

 .التى جيري  يها العرف عدلا الوحداا احملليةالدواج  ى 

  عنة: اإل 

 

 عنة املطلقة: اإل 

o إشهاد الطالق  

  عنة املرتملة: اإل 

o وثيقة الدواج 

o  الدوجشهادة و اة 

 

  عن:اإل 

 

 عن الطالباإل 

o          قــــانس يثات التحاق االعن     إ ادة من جهة التعليم مبا ال جياوز مرحلة الاةالوريوس أو اللي

ن، وإذا خلانت جهة الدي جاوز ســن احلادية والعشــرين وج يتجاوز ســن القــادســة والعشــري      

ية           مد اإل ادة من وزارة الرتع تارج الاالد يعت ــة أو  تاصـــ عالي   والتعليم  التعليم أو التعليم ال

 حبقب ا حوا  خبامت شعار اجلمهورية

 

 عن احلاصا على مؤهااإل 

o   الدي جتاوز سن احلادية  الشهادة الدالة على احلصو  على الاةالوريوس أو الليقانس لالعن

ى احلصــو  على مؤها والعشــرين وج يالغ ســن القــادســة والعشــرين، أو الشــهادة الدالة عل  

شرين وج يا     نهائي أقا وذ سن احلادية والع قاة ملن جتاوز  شرين.     لا عالن سن الراععة والع لغ 

ــهادة من      ــة أو تارج الاالد يعتمد الشــ زارة الرتعية والتعليم أو  ووإذا خلانت جهة التعليم تاصــ

 التعليم العالي حبقب ا حوا  خبامت شعار اجلمهورية
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 عن العاجد:اإل  

o   نعه من صــرف معاشــه   املتخصــصــني يفيد أن حالة االعن ال مت  شــهادة طاية من أحد ا طااء

و النفقية ويقدة عطلب صرف    عنفقه إذا خلان عجد االعن نتيجة اصاعته عأحد ا مراض العقلية أ  

 مسهإاملعاش ع

 

  :اإلتوة وا تواا 

 

 ( 29طلب صرف احلقوق التأمينية للمقتفيدين على النموذج رقم) 

  أترى خبالف املدونة ععدة احلصو  على أية دتو  (54)اإلقرار املر ق عالنموذج رقم  

 عالنموذج.

  : التقدة عاملقتنداا اآليية على حقب ا حوا 

 o شاط مقتقاصايف الدتا اخلاضع للضرياة إذا خلان الدتا من مداولة مهنة أو ن 

 o عيان عالقيمة اإلجيارية للقرياط إذا خلان الدتا من أرض زراعية 

 o  العقارية إذا خلان الدتا من عقارعيان من الضرائب 

 o عيان عريع االستثمار إذا خلان الدتا من ودائع لدى الانوك 

 

o واا املقــلحة أو إدارة  عيان معاش إذا خلان املعاش املقــتحق من إدارة يأمني ومعاشــاا الق

 معاشاا الشرطة

o  شهاداا ميالد مميةنة  والد ا تت 

o  لقومي للوالداو خلدلا عطاقة الرقم  عطاقاا الرقم القومي  والد ا تت صورأو 

 

  :الد عة الواحدة يعويضثانيُا: 

  تر أو ثااا املعاش اآلاذاا املقتنداا الواردة عالاند أواًل عاستثناء مقتنداا

 الدتا للمقتحقني

 

 طلب صرف املعاش بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش: -60

 عن أو ا خ حالة اإليف -

  اهليئة املعنية عالتأمني الصحيمقتنداا يقدة للعرض على 
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   (30)طلب الصرف على النموذج رقم 

 

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية صورة 

 

 قرار اهليئة املعنية عالتأمني الصحى 

 يية:معاش، يدقدة املقتنداا اآللل عنإذا خلان القرار عاستحقاق اإل

 

 

  د وعة مقدًما )عطاقة ميده( امل ةالاطاقأو موا قة الانا على التحويا على احلقاب اجلاري

اللةرتونية أو موا قة هيئة اصورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصدرة للمحفةة  امر ق عه

 الربيد على التحويا للحقاب اجلاري

 

  )هليئة يف حالة صرف املعاش أو استيفاء منوذج يوخليا ا يوخليا شهر عقاري ) عاة أو تاص

 (37) للوخليا على النموذج رقم

  إذا خلان املقتحق مقجونًا إقرار معتمد من مأمور القجن 

  قرار القوامة يف حالة يقدة القيم عطلب صرف املعاش 

 

 وعدة القيد  لى معاش آترإقرار ععدة االلتحاق ععما أو مداولة مهنة أو عدة احلصو  ع

 عنقاعة مهنية 

  دإن وج عيان الدتا يف حالة احلصو  على دتا من عما لدى الغري 

  إن وجد عيان املعاش اآلتر 

 

 عطاقة إثااا اإلعاقة واخلدماا املتةاملة إن وجدا 

  شهادة امليالد املميةنة 

 

  الصحيقرار اهليئة املعنية عالتأمني 

إذا خلان القرار عاستحقاق ا خ املعاش، يدقدة املقتنداا الواردة يف استحقاق اإلعن عاإلضا ة إىل 

 املقتنداا اآليية:

  
 (. 29 ) على النموذج رقم احلقوق التأمينية طلب صرف 

 .شهادة امليالد املميةنة 
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    و نشاط مقتقا.أصايف الدتا اخلاضع للضرياة إذا خلان الدتا من مداولة مهنة 

   عية.عيان عالقيمة اإلجيارية للقرياط إذا خلان الدتا من أرض زرا 

   .عيان من الضرائب العقارية إذا خلان الدتا من عقار 

   .عيان عريع االستثمار إذا خلان الدتا من ودائع لدى الانوك 

  
  تو  أترى خبالف املدونة ععدة احلصو  على أية د  (54)اإلقرار املر ق عالنموذج رقم

 عالنموذج.

    شهاداا ميالد مميةنة  والد ا خ 

    قم القومي للوالد.و خلدلا عطاقة الر عطاقاا الرقم القومي  والد ا خصور أو 

 

 :عنةيف حالة اإل -

   (30) على النموذج رقم  املعاش صرفطلب 

 

 عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية صورة 

 شهادة امليالد املميةنة 

  وثيقة الدواج وشهادة و اة الدوج يف حالة الرتما 

  يف حالة الطالق إشهاد الطالق 

   لب الصرفالدواج مند الرتما أو الطالق وحتى ياري  يقديم طإقرار ععدة 

 

 على النموذج  آترمعاش  إقرار ععدة االلتحاق ععما أو مداولة مهنة أو عدة احلصو  على

 (52رقم )

   عيان عالقيد يف النقاعة حبقب ا حوا 

  عيان الدتا يف حالة احلصو  على دتا من عما لدى الغري 

 

   ــلحة        يف عيان املعاش اآلتر ــتحقاق معاش من القواا املقــ ــاا  أحالة إســ و إدارة معاشــ

 الشرطة

 

        ــاب اجلاري  وعة مقدًما )عطاقة       املد  ةأو الاطاق  موا قة الانا على التحويا على احلقــ

ــدرة للمح       اميده( مر ق عه  ــورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصــ فةة االلةرتونية أو   صــ

 موا قة هيئة الربيد على التحويا للحقاب اجلاري
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       )ــهر عقاري ) عاة أو تاص ــتيفاء منوذج يوخليا اهل    يوخليا شــ ــرف     أو اســ يئة يف حالة صــ

 (37املعاش للوخليا على النموذج رقم )

  إذا خلان املقتحق مقجونًا إقرار معتمد من مأمور القجن 

  قرار القوامة يف حالة يقدة القيم عطلب صرف املعاش 

 

 عطاقة إثااا اإلعاقة واخلدماا املتةاملة إن وجدا 

 

 :يف حالة ا تت -

 قتنداا التالية:جبانب امل عنةاالداا املطلوعة يف حالة استحقاق ير ق املقتن 

 

  ( 30 ) على النموذج رقم املعاش صرفطلب 

 شهادة امليالد املميةنة 

  نة أو نشاط مقتقاصايف الدتا اخلاضع للضرياة إذا خلان الدتا من مداولة مه 

   راعيةزعيان عالقيمة اإلجيارية للقرياط إذا خلان الدتا من أرض 

  عيان من الضرائب العقارية إذا خلان الدتا من عقار 

   الانوكعيان عريع االستثمار إذا خلان الدتا من ودائع لدى 

 

  دتو  أترى خبالف  ععدة احلصو  على أية  (54)اإلقرار املر ق عالنموذج رقم

 املدونة عالنموذج

   شهاداا ميالد مميةنة  والد ا تت 

   الرقم القومي للوالد و خلدلا عطاقة عطاقاا الرقم القومي  والد ا تت صورأو 

 

 قط  معاش املستحقني وصرف املنحة: -61

 يف حالة الو اة: -

  ( ةرتونىااللرعط عن طريق العيان وزارة الصحة مبا يفيد و اة املقتحق. ) 

   اة.أو ملخص معتمد لشهادة الو منها رمسي مقتخرجشهادة الو اة أو  

 أولوية أعلى: احلصو  على معاش آتر ذوحالة  يف -
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   (رطةضااط الش –عيان املعاش )القواا املقلحة   

 قطع املعاش: عن أو ا خ سنعلوغ اإلحالة  يف -

 

  ــتحق ععدة االلتحاق ع ــرف أو املقـ ــتيفاء إقرار من القائم عالصـ عما أو مداولة مهنة وعدة اسـ

 قب ا حوا أو عيان القيد عأحد النقاعاا املهنية حب احلصو  على معاش آتر

  عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية صورة 

   (32) رقم نموذجالطلب صرف منحة القطع على 

  إن وجد املؤها الدراسي 

 عن أو ا خ ععما أو مداولة مهنة:يف حالة التحاق اإل -

  املهن غري التجارية تطاب عاداية مداولة املهنة من مأمورية ضرائب املهن احلرة أو 

  املشتغلني جدو أو تطاب من النقاعة املختصة عتاري  القيد يف  

 

  و صـــورة من يأشـــرية أ صـــورة من عقد العماتطاب من جهة العما عاداية العما لديها أو

 القفر يف حالة االشتغا  تارج الاالد

  عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية صورة 

   (32)رقم نموذج العلى طلب صرف منحة القطع 

 عن أو ا خ:يف حالة زوا  حالة العجد لإل  -

   دالة العجاللجنة الطاية عاهليئة املعنية عالتأمني الصحي عدوا  حقرار 

  عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية صورة 

 

 ( 32طلب صرف منحة القطع على النموذج رقم) 

  شتغا حالة عدة اإل يفإقرار ععدة اإللتحاق عالعما أو مداولة املهنة 

 

 اإلعالة عالنقاة لألخ أو ا تت:انتفاء شرط من شروط حالة  يف -

  املقتند املثات إلنتفاء أى شرط من شروط اإلعالة 

 :عنة أو ا تتيف حالة زواج اإل -

 

  نياإللةرتومن جهاا الرعط حالة ورودها للهيئة  يفعياناا الدواج  

  عقد الدواج أو 
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 يها العادة على ليت جرا أو اإلعالة الشــــرعي أو شــــهادة ميالد أحد االوالد يف احلاالا ا 

 دلاعالتى جيري  يها العرف  وحداا احملليةعدة يوثيق الدواج  ى ال

 

 

 

  أو عقد الدواج العريف 

 

  اطاة أصـــحاب الشـــأن خم، ويتم اإلعنة أو ا تتحترياا ققـــم الشـــرطة اليت يفيد زواج أو

 لتقديم صورة من وثيقة أو عقد الدواج

   مهنةإقرار ععدة االلتحاق ععما أو مداولة 

  عطاقة الرقم القومي للمقتحقة على أن يةون سارية صورة 

 

  (32)رقم نموذج الطلب صرف منحة الدواج على 

 

 :أو ا رما أو املطلقة زواج ا رملةحالة  يف -

   نياإللةرتومن جهاا الرعط حالة ورودها للهيئة  يفعياناا الدواج 

 

  أو عقد الدواج العريفعقد الدواج أو   

   ــهادة ميالد أحد االوالد يف احلاالا  أو ــرعي أو شـ لى ليت جرا  يها العادة عااإلعالة الشـ

 دلاعالتى جيري  يها العرف  وحداا احملليةعدة يوثيق الدواج  ى ال

 

  يد زواج       أو ــرطة اليت يف ــم الشــ ياا ققــ لة أو ا رما أو    حتر قة اا رم ، ويتم خماطاة    ملطل

 عقد الدواجأصحاب الشأن لتقديم صورة من وثيقة أو 

  عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية صورة 

 

 طلب صرف إعانة الفقد: -62

 ناملقتنداا الواردة خبدمة طلب صرف احلقوق التأمينية حلاالا املقتفيدي -1

 الفقد دصورة رمسية من حمضر الشرطة احملرر عن -2

 ثة أشهر من ياري  الفقدتال  ثالشهادة معتمدة من ققم الشرطة املختص عأن املفقود ج يعثر عليه  -3

ــيلًيا نو  -4 ــهادة معتمدة من جهة العما التاعع هلا املؤمن عليه يوضـــح يفصـ ع العما الدي  قد أثناء يأديته؛ شـ

 وذلا إذا خلان الفقد أثناء يأدية العما ) يف حالة  قد املؤمن عليه(
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 متابعة حالة املفقود: -63

 احلقيقية أو احلةمية:يف حالة:  واا أرعع سنواا أو ثاوا الو اة  -

 ديناملقتنداا الواردة خبدمة طلب صرف احلقوق التأمينية حلاالا املقتفي

 

 يف حالة: ظهور املفقود حًيا: -

 التقدة عإقرار يفيد ظهور املؤمن عليه أو صاحب املعاش حًيا -1

 حمضر التحقيق مع املؤمن عليه -2

 

 طلب صرف نفقة شرعية: -64

 أو جهة عما املؤمن عليهيف حالة ورود الطلب من صاحب الشأن  -

 ( 56طلب من مقتحق النفقة على النموذج رقم )  -1 

 حةم(أصا القند التنفيدي املعلن للحةم )الصيغة ا وىل التنفيدية لل -2 

 ةالنفقة على أن يةون ساري صورة عطاقة الرقم القومي للقائم عصرف -3 

 القاصر النفقة ة امليالد ملقتحقصورة شهاد -4

ــاب اجلاري أو الاطاق      موا قة الانا على    -5  عة مقدًما )عطاقة ميده(       املد و  ةالتحويا على احلقــ

ــدرة للمحفةة االلة         ــورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصــ رتونية أو موا قة هيئة     مر ق عه صــ

 الربيد على التحويا للحقاب اجلاري

 يف حالة ورود تطاب من عنا ناصر االجتماعي -

 تطاب من عنا ناصر االجتماعي  -1 

 فيد متاة االعالنصورة طاق االصا من الصيغة ا ولي التنفيدية حلةم النفقة وما ي -2 

 

 طلب صرف مستحقات معالة أو موقوفة: -65

 ( 56طلب صرف املقتحقاا املوقو ة أو املعالة على النموذج رقم )  -1

 صورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية -2
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 اإليقافاملقتند املطلوب لدوا  ساب التعلية أو  -3

 طلب منح أو حتسني معاش بصفة استثنائية: -66

 يه اة وقطاع ا عما  العاة وج يتوا ر  املؤمن عليه املنتهية تدمته عاجلهاز اإلداري للدولة والقطاع الع -

 شروط استحقاق املعاش أو املقتحقني عنه:

و وقطاع ا عما  العاة أو أاع العاة صاحب املعاش من العاملني القاعقني عاجلهاز اإلداري للدولة والقط -

 عنه: املقتحقني

الةقب مدى  نايه للعجد عأرملة وأوالد االعن املعاق املتو ى إذا خلان مقتحق للمعاش حا  حي -

 احلياة:

 ةاستثنائي عصفة عاشاملأو حتقني معاش استثنائي طلب منح  -1 

روف االجتماعية ) إذا حبث اجتماعي  معتمد من مةتب التضامن االجتماعي موضح عه الة -2 

 (اجتماعيةخلان طلب املنح أو التحقني لةروف 

حد أأو  الصحيعالتأمني  شهادة معتمدة من احد اللجان الطاية التاععة للهيئة املعنية -3 

إذا خلان طلب املنح أو  )املقتشفياا احلةومية موضح عها احلالة املرضية لصاحب الشأن 

 التحقني لةروف مرضية(

مليالد املميةنة للمقتحق صورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية، أو شهادة ا -4 

 يف حالة عدة وجود عطاقة الرقم القومي

 

 من قدة تدماا جليلة للاالد أو املقتحقني عنه: -

 معاش عصفة استثنائية طلب منح أو حتقني -1 

 الرقم القومي على أن يةون ساريةصورة عطاقة  -2 

 له للاالدالقرار الصادر من القلطة املختصة عشأن من قدة تدماا جلي -3 

 

 قدامى النقاعيني أو أسرهم: -

 طلب منح معاش استثنائي أو  حتقينه عصفة  استثنائية -1 

 يالد املميةنة للمقتحق يفصورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية، أو شهادة امل -2 

 حالة عدة وجود عطاقة الرقم القومي

 ى النقاعينيعتةريم قدام 1973لقنة  80قرار اللجنة امُلشةلة عالقانون رقم  -3 



 

49/188 

 

اشاا أسر شهداء  اإلرهاب من حتقني معاشاا أسر شهداء اإلرهاب من رجا  الشرطة ومنح أو حتقني مع -

 املدنيني:

 طلب حتقني أو منح معاش عصفة استثنائية -1 

يالد املميةنة للمقتحق يف عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية، أو شهادة املصورة  -2 

 حالة عدة وجود عطاقة الرقم القومي

 اد جراء العملياا اإلرهاعيةقرار القلطة املختصة عاعتاار حالة الو اة من حاالا االستشه -3 

 

 منح وحتقني املعاشاا عصفة استثنائية لضحايا الةوارث العامة -

 معاش عصفة استثنائية طلب منح أو حتقني -1 

 على أن يةون سارية عطاقة الرقم القوميصورة  -2 

 القرار الصادر من القلطة املختصة -3 

 

 طلب صرف معاش مرتد: -67

  (56على النموذج رقم )طلب صرف املعاش املريد  -1

 صورة عطاقة الرقم القومي على أن يةون سارية -2

 

 طلب تعديل جهة صرف املعاش: -68

 ( 49لنموذج رقم )  ا علىطلب يعديا جهة صرف املعاش  -1

 صورة عطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن على أن يةون ساريه -2

 اعة مقدًما )عطاقة ميده( مر ق عهموا قة الانا على التحويا على احلقاب اجلاري أوالاطاقة املد و -3

وا قة هيئة الربيد على و مصورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصدرة للمحفةة االلةرتونية أ

 التحويا للحقاب اجلاري

 أحد الانوك موا قة الانا على إيقاف التحويا يف حالة أن جهة الصرف احلالية -4

 

 طلب تغيري القائم بالصرف: -69
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 :اآلييةقتنداا مر قًا عه امل( 51على النموذج رقم )القائم عالصرف يغيري طلب  -1  -5

 

 وعة مقدًما )عطاقة ميده( مر ق املد ةأو الاطاقموا قة الانا على التحويا على احلقاب اجلاري  -2

ونية أو موا قة هيئة الربيد على صورة من الاطاقة أو تطاب اجلهة املصدرة للمحفةة االلةرت اعه

 التحويا للحقاب اجلاري

 لقائم عالنقاة لألجانبل على أن يةون سارية، أو جواز القفر القوميعطاقة الرقم صورة  -3 

  ا:عالصرف مبوجب يوخليالقائم يف حالة يغيري اسم  -

 تص على أصا التوخلياي )عاة او تاص( مع إطالع املوظف املخعقارال شهراليوخليا صورة  .1 

 

 (37)  النموذج رقمطلب صرف املعاش عالتوخليا على أو  .2

 

 املقجون:  يف حالة يغيري اسم القائم عالصرف لصاحب املعاش أو املقتحق -

 

ملعاش عنه معتمد من مأمور املقجون عتعيني قائم عصرف ا أو املقتحق إقرار من صاحب املعاش .1

 القجن املوجود عه

 

 قوامة: قرار يف حالة يغيري اسم القائم عالصرف مبوجب قرار وصاية أو -

 .الوصايةصورة رمسية من قرار  .1 

 

 أو صورة رمسية من قرار القوامة .2

 

 طلب جتديد الصرف بالتوكيل: -70

 (38على النموذج رقم )إقرار عاستمرار التوخليا  .1

 صورة عطاقة رقم قومي للموخلا على أن يةون سارية .2

 

 اإلبالغ عن التحاق مستحق املعاش بعمل أو مزاولة مهنة: -71

 سارية.عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون صورة  .1 

( مر قَا عه أحد املقتنداا 36شروط استحقاق املعاش على النموذج رقم ) يف إقرار حبدوث يغيري .2 

 اآليية:
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   راما ععما أو مداولة مهنةاملقتنداا الواردة حباالا التحاق املقتحقني من غري  ئة ا. 

   . تطاب من جهة العما عقيمة الدتا 

    تارج الاالد.يأشرية القفر يف حالة االشتغا 

   و  املشتغلنيدايف جمن النقاعة املختصة عتاري  القيد عيان  

   و املهن غري التجاريةعاداية مداولة املهنة من مأمورية ضرائب املهن احلرة أعيان. 

 

 :طلب إنتفاع األرملة بالتأمني الصحى -72

 صورة عطاقة الرقم القومى على أن يةون سارية .1

 مةرر( 99عأحةاة التأمني الصحى منوذج )منوذج إنتفاع ا رملة  .2

 ( صورة شخصية لألرملة2عدد ) .3

 

 

 :املعاش صرف عادةإ -73

 (: القومقيون)الةشف الطاى  جتديد عند العاجد خأوا  عنلإل الصرف إعادة -

 صورة عطاقة الرقم القومى على أن يةون سارية .1

 طلب استمرار صرف املعاش .2

على النموذج رقم  عاش آترمأو عدة احلصو  على  مهنة مداولة أو ععما االلتحاق ععدةإقرار  .3

(52) 

 

 :والدتا املعاش عني اجلمع حدود مراعاة إعادة حالة -

 صورة عطاقة الرقم القومى على أن يةون سارية .1

 طلب استمرار صرف املعاش .2

( من الالئحة التنفيدية 269) مبراعاة ما ورد عأحةاة املادة العما جهة من ا جر عقيمة تطاب .3

 عشأن املقصود عصا ى الدتا للقانون

 مقتقا شاطن أو مهنة مداولة من الدتا خلان إذا للضرياة اخلاضع الدتا صايف .4

 

 :املهنة مداولة أوانتهاء العما يرك حالة -
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 صورة عطاقة الرقم القومى على أن يةون سارية .1

 طلب استمرار صرف املعاش .2

على النموذج رقم  عاش آترمأو عدة احلصو  على  مهنة مداولة أو ععما لتحاقاإل ععدةإقرار  .3

(52) 

 عطاقة اخلدماا املتةاملة لدوي اإلعاقةصورة  .4

 تطاب جهة العما عرتك العما .5

 تطاب عإلغاء يرتيص املداولة .6

 تطاب من مصلحة الضرائب يفيد ياري  التوقف خللى .7

 نةعتدا  املهتطاب عتاري  النقا جلداو  غري املشتغلني أو إلغاء القيد أو ا .8

 

 :التأمينية احلقوق حساب مراجعة طلب -74

 على ان يةون سارية. صورة عطاقة الرقم القومى .1

 (. 55على النموذج رقم ) مراجعة حقاب احلقوق التأمينية طلب  .2

 املقتنداا املؤيدة للطلب إن وجدا. .3

 

 :تعديل عنوان / رقم تليفون صاحب معاش أو املستفيدطلب  -75

 (.48على النموذج رقم )رقم التليفون  / يعديا العنوانطلب  .1

 .صورة عطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن على أن يةون سارية .2
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 ساععًا: اخلدماا املقدمة من اهليئة 

 اخلدماا ة

 أواًل: اخلدماا التأمينية الفورية

 احلصو  على عيان معاش 1

 إصدار اخلطاعاا أو مقتخرجاا احلاسب اآللي 2

الشخصيةعطاقة حتقيق  استمارة اعتماد 3  

 طلب مناذج اهليئة ) مطاوعاا ذاا قيمة ( 4

الاطاقة العالجية لصاحب املعاش استخراجطلب  5  

  ثانيًا: تدماا أصحاب ا عما  واملنشأا

 طلب إشرتاك منشأة 1

1.1  املنشوا الفردية ومالك شرخلاا الشخص الواحد 

2.1 ( التوصية الاقيطة –شرخلاا ا شخاص )التضامن    

3.1 دودة(ذاا املقئولية احمل –التوصية عا سهم  –شرخلاا ا موا  )املقاهمة    

4.1  الوخلالء التجاريون 

5.1  

النقا الربى والنهري والاحري  أصحاب وسائا النقا اآللية لألشخاص أو الاضائع مبا يف ذلا وسائا

 واجلوي

6.1 ا املعلومااواليت يعما عاستخداة يةنولوجيأصحاب وسائا النقا الربي لألشخاص    

7.1  أصحاب مراخلب الصيد امليةانيةية أو الشراعية 

8.1  أصحاب املخاعد الالدية 

شرتاك منشأةإطلب إنهاء  2  

1.2  املنشوا الفردية ومالك شرخلاا الشخص الواحد 

2.2 ( التوصية الاقيطة –شرخلاا ا شخاص )التضامن    

3.2 دودة(ذاا املقئولية احمل –التوصية عا سهم  –)املقاهمة شرخلاا ا موا     

4.2  الوخلالء التجاريون 

5.2  

النقا الربى والنهري والاحري  أصحاب وسائا النقا اآللية لألشخاص أو الاضائع مبا يف ذلا وسائا

 واجلوي
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 اخلدماا ة

6.2 ا املعلومااأصحاب وسائا النقا الربي لألشخاص واليت يعما عاستخداة يةنولوجي   

7.2  أصحاب مراخلب الصيد امليةانيةية أو الشراعية 

8.2  أصحاب املخاعد الالدية 

 إتطار يغيري يف عياناا املنشأة 3

 إتطار عدمج منشأيني أو أخلثر 4

إتطار عن عملية مقاولة   5  

على النقاة املقدرة عن عملية مقاولة االعرتاض 6  

اجتماعيطلب الرتتيص ملنشأة عإنشاء جهاز يأمني  7  

أصحاب ا عما  اعرتاضااطلب عرض علي جلنة حبث  8  

) ياعع تدماا ر ع احلجد اإلدارى ( صاحب عما مديونية يققيط  9   

 طلب ر ع احلجد 10

 طلب التصاحل يف اجلنح 11

ملالية(شرتاخلاا يأمني إصاعاا العما ويأمني املرض )احلقوق اإختفيض طلب  12  

الرعاية الطاية(يأمني إصاعاا العما ويأمني املرض )العالج وشرتاخلاا إختفيض طلب  13  

14 

العامة الناشئة عن يطايق  مقتنداا املنازعاا للحاالا)  طلب العرض على جلان  حص املنازعاا

( أحةاة قانون التأميناا االجتماعية واملعاشاا  

على قرار اللجنة الفنية للمقاوالا االعرتاضطلب  15  

الرصيد الدائن إىل منشأة مدينةطلب حتويا  16  

 طلب يقوية عاخلصم على حقاب املنشأة 17

املاالغ املقددة عالديادة اسرتدادطلب  18  

 ثالثًا: تدماا املؤمن عليه

شرتاك مؤمن عليه من غري أصحاب ا جور احلةميةإطلب  1  

1.1  

عامة واملؤسقاا العامة والقطاع الاملؤمن عليهم من العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة واهليئاا 

 العاة

2.1  املؤمن عليهم من العاملني يف القطاع اخلاص 

3.1  املؤمن عليهم من أصحاب ا عما  ومن يف حةمهم 
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1.3.1 ن يف اجلمعياا التعاونيةوا عضاء املنتج   

2.3.1  

أساسًا لرعط الضرياة نوي املتخد مالك العقاراا املانية الدين ال يقا نصيب خلا منهم من الدتا الق

 عن  ئة احلد ا دنـى  جر االشرتاك

3.3.1 ن عاملهن احلرة وأعضاء النقاعاا املهنيةواملشتغل   

4.3.1 ا راضي الدراعية مبا ال يقا عن  دان مالك وحائدو   

5.3.1 نوالوخلالء التجاري   

6.3.1 ن من غري الرهاانون املنتدعون واملوثقون الشرعيواملأذون   

7.3.1  العمد واملشاي  

8.3.1 ا ثر وقصاصوان ون وا دالء القياحيواملرشد   

9.3.1  الققاوسة والشمامقة املةرسون 

10.3.1 نودعاء والفنانا    

11.3.1  أصحاب الصناعاا املندلية والايئية والريفية وا سرية 

4.1  املؤمن عليهم من العاملني املصريني عاخلارج 

5.1 العمالة غري املنتةمةاملؤمن عليهم من    

شرتاك مؤمن عليه من غري أصحاب االجور احلةميةإإنهاء  2  

1.2  

لعامة واملؤسقاا العامة والقطاع املؤمن عليهم من العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة واهليئاا ا

 العاة

2.2  املؤمن عليهم من العاملني يف القطاع اخلاص 

3.2 ا عما  ومن يف حةمهماملؤمن عليهم من أصحاب    

1.3.2 ن يف اجلمعياا التعاونيةوا عضاء املنتج   

2.3.2  

نوي املتخد أساسًا لرعط الضرياة مالك العقاراا املانية الدين ال يقا نصيب خلا منهم من الدتا الق

 عن  ئة احلد ا دنـى  جر االشرتاك

3.3.2 ن عاملهن احلرة وأعضاء النقاعاا املهنيةواملشتغل   

4.3.2 ا راضي الدراعية مبا ال يقا عن  دان مالك وحائدو   

5.3.2 نوالوخلالء التجاري   

6.3.2 ن من غري الرهاانون املنتدعون واملوثقون الشرعيواملأذون   
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7.3.2  العمد واملشاي  

8.3.2 ا ثر وقصاصوان ون وا دالء القياحيواملرشد   

9.3.2  الققاوسة والشمامقة املةرسون 

10.3.2 نودعاء والفنانا    

11.3.2  أصحاب الصناعاا املندلية والايئية والريفية وا سرية 

4.2  املؤمن عليهم من العاملني املصريني عاخلارج 

5.2  املؤمن عليهم من العمالة غري املنتةمة 

شرتاك مؤمن عليه من أصحاب ا جور احلةميةإطلب  3  

1.3  عما  املقاوالا 

2.3  عما  النقا الربي 

3.3  عما  الصيد 

4.3  عما  املخاعد الالدية 

شرتاك مؤمن عليه من أصحاب االجور احلةميةإإنهاء  4  

1.4  عما  املقاوالا 

2.4  عما  النقا الربي 

3.4  عما  الصيد 

4.4  عما  املخاعد الالدية 

شرتاك يف نةاة املعاش االضايفطلب اإل 5  

 حتديث أجور املؤمن عليهم 6

( مدة )شراء طلب حقاب مدة 7  

 يعديا عياناا املؤمن عليه 8

حلةومياإعداء الرغاة يف اإلشرتاك عن اإلجازة اخلاصة للعاملني عالقطاع  9  

  ترإتطار نقا املؤمن عليه من  رع  10

 النداع على إنهاء تدمة املؤمن عليه 11

شرتاخلاا واالققاط واملاالغ املقتحقة سداد اإل 12  

اإلجازة اخلاصةسداد إشرتاخلاا  13  
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 طلب يققيط املاالغ املقتحقة 14

لألققاطالية احلقيمة الطلب أداء  15  

 طلب ضم املدة القاعقة 16

يأميينطلب يقجيا رقم  17  

شرتاكطلب يعديا  ئة دتا اإل 18  

1.81 من  ئاا الدتا ا على أييعديا  ئة دتا االشرتاك إىل    

2.81 ا قا مااشرة الدتا شرتاك إىل  ئةيعديا  ئة دتا اإل   

3.81  

النةاة إىل دتا اشرتاخله يف  يعديا دتا مدد االشرتاك الفعلية مند عدء اشرتاك املؤمن عليه يف

 ياري  طلب التعديا

4.81 دتا أعلى أيالنةاة إىل  يعديا دتا مدد االشرتاك الفعلية مند عدء اشرتاك املؤمن عليه يف   

5.81 اعع من أوىل املدد إىل  ئة أعلىيعديا ععض  ئاا االشرتاك عالتت   

 راععًا: تدماا الاطالة و إصاعة العما واملرض والعجد

صرف يعويض الاطالةطلب  1  

 إيقاف صرف يعويض الاطالة 2

  إصاعة العماعن وقوع إتطار  3

1.3  اإلصاعة عأحد ا مراض املهنية 

2.3 أو حادث طريق هأو عقاااإلصاعة نتيجة حادث أثناء العما    

3.3  إتطار عن وقوع إصاعة عما تارج الاالد 

4.3  إتطار إصاعة عما ناجتة عن اإلجهاد 

التةلم من قرار جلنة اإلجهادطلب  4  

صرف يعويض ا جر ومصاريف االنتقا  يف حالة اإلصاعةطلب  5  

نياعة عن اهليئة ملنصرفا مرضي( -جر )إصاعي صرف يعويض ا طلب  6  

 طلب إعادة الفحص الطيب 7

رضى (املعرض املؤمن عليه على جلنة العجد )  8  

صاعى (اإلعرض املؤمن عليه على جلنة العجد )  9  

 طلب عرض املؤمن عليه على اللجنة اخلماسية 10
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صرف يعويض ا جر ومصاريف االنتقا  يف حالة املرضطلب  11  

 طلب العرض على جلنة التحةيم الطيب 12

13 

االا عجد اإلعن أو ا خ )مقتنداا املنازعاا اخلاصة حب املنازعااطلب العرض على جلان  حص 

 العاجد عن الةقب(

)إعانة املرا ق( صرف إعانة العجدطلب  14  

املرا ق( )إعانة طلب إعادة النةر يف قرار جلنة العجد على صرف إعانة العجد 15  

 طلب عرض اإلعن أو ا خ على جلنة العجد  16

1.16 للعرض على اهليئة املعنية عالتأمني الصحيمقتنداا يقدة    

2.16 عن للمعاش إلاعاستحقاق  الصحيقرار اهليئة املعنية عالتأمني  ععد مقتنداا يقدة   

3.16 للمعاش خ اعاستحقاق  الصحيقرار اهليئة املعنية عالتأمني  ععد مقتنداا يقدة   

 تامقًا: تدماا أصحاب املعاشاا واملقتفيدين

صرف مقتحقاا يأمينية للمؤمن عليه طلب  1  

1.1  صرف املعاش 

2.1  صرف التعويض 

صرف احلقوق التأمينية حلاالا املقتفيدينطلب  2  

1.2  صرف املعاش 

2.2  صرف التعويض 

 طلب صرف املعاش ععد و اة املؤمن عليه أو صاحب املعاش 3

1.3 عن أو ا خ حالة اإليف   

1.1.3 يقدة للعرض على اهليئة املعنية عالتأمني الصحي مقتنداا   

2.1.3 عن للمعاش إلاعاستحقاق  الصحيقرار اهليئة املعنية عالتأمني  ععد مقتنداا يقدة   

3.1.3 للمعاش خ اعاستحقاق  الصحيقرار اهليئة املعنية عالتأمني  ععد مقتنداا يقدة   

2.3 عنةيف حالة اإل   

3.3  يف حالة ا تت 

وصرف املنحة املقتحقني  معاشقطع  4  

1.4  يف حالة الو اة 
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2.4 أولوية أعلى حلصو  على معاش آتر ذوحالة ا يف   

3.4 عن أو ا خ سن قطع املعاشعلوغ اإلحالة  يف   

4.4 عن أو ا خ ععما أو مداولة مهنةيف حالة التحاق اإل   

5.4 عن أو ا خيف حالة زوا  حالة العجد لإل   

6.4 انتفاء شرط من شروط اإلعالة عالنقاة لألخ أو ا تتحالة  يف   

7.4 عنة أو ا تتيف حالة زواج اإل   

8.4 زواج ا رملة أو ا رما أو املطلقة حالة  يف   

صرف إعانة الفقدطلب  5  

 متاععة حالة املفقود 6

1.6  يف حالة:  واا أرعع سنواا أو ثاوا الو اة احلقيقية أو احلةمية 

2.6 ظهور املفقود حًيايف حالة:    

صرف نفقة شرعيةطلب  7  

1.7  يف حالة ورود الطلب من صاحب الشأن أو جهة عما املؤمن عليه 

2.7  يف حالة ورود تطاب من عنا ناصر االجتماعي 

أو املعالة صر ها صرف املقتحقاا املوقوفطلب  8  

و حتقينه عصفة استثنائيةأطلب منح املعاش  9  

1.9  

عاة وقطاع ا عما  العاة وج يتوا ر املنتهية تدمته عاجلهاز اإلداري للدولة والقطاع الاملؤمن عليه 

  يه  شروط استحقاق املعاش أو املقتحقني عنه

2.9  

طاع العاة وقطاع ا عما  العاة أو صاحب املعاش من العاملني القاعقني عاجلهاز اإلداري للدولة والق

عنه أو املقتحقني  

3.9  

الةقب مدى  نيايه للعجد عوأوالد االعن املعاق املتو ى إذا خلان مقتحق للمعاش حا  حأرملة 

 احلياة

4.9  من قدة تدماا جليلة للاالد أو املقتحقني عنه 

5.9  قدامى النقاعيني أو أسرهم 

6.9  

عاشاا أسر شهداء  اإلرهاب محتقني معاشاا أسر شهداء اإلرهاب من رجا  الشرطة ومنح أو حتقني 

املدنيني من  

7.9  منح وحتقني املعاشاا عصفة استثنائية لضحايا الةوارث العامة 
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صرف معاش مريدطلب  10  

يعديا جهة صرف املعاشطلب   11  

يغيري القائم عالصرفطلب  12  

1.12 اعالصرف مبوجب يوخليالقائم يف حالة يغيري اسم    

2.12 جوناملقتحق املقيف حالة يغيري اسم القائم عالصرف لصاحب املعاش أو    

3.12 ةقرار قوام يف حالة يغيري اسم القائم عالصرف مبوجب قرار وصاية أو   

جتديد الصرف عالتوخلياطلب  13  

 اإلعالغ عن التحاق مقتحق املعاش ععما أو مداولة مهنة 14

 طلب إنتفاع ا رملة عالتأمني الصحى 15

عادة صرف املعاشإ 16  

1.16 ( يونالقومقالةشف الطاى ) جتديد عند العاجد خأوا  عنلإل الصرف إعادة   

2.16 والدتا املعاش عني اجلمع حدود مراعاة إعادة حالة   

3.16 املهنة مداولة أوانتهاء العما يرك حالة   

 طلب مراجعة حقاب احلقوق التأمينية 17

يعديا عنوان / رقم يليفون صاحب معاش أو مقتفيدطلب  18  
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 ثامنًا: مقاعا أداء اخلدماا املقدمة من اهليئة

 القيمة مسمى اخلدمة م
 مالحظات باجلنية

1 
أصحاب  اعرتاضااطلب عرض على جلنة حبث 

 ا عما 

 (120املقرر عاملادة ) االعرتاضرسم  100

2 
ملية على النقاة املقدرة عن ع االعرتاضطلب 

 مقاولة

 (120املقرر عاملادة ) االعرتاضرسم  100

3 
 طلب العرض على جلنة التحةيم الطاى

 اإلعن أو ا خ ( –) املؤمن عليه 

 (140ة )مقاعا أداء اخلدمة املقرر عاملاد 20

 (134ة )مقاعا أداء اخلدمة املقرر عاملاد 10 ب آليطلب عيان حالة يأمينية أومقتخرجاا حاس 4

 (134) عاملادةمقاعا أداء اخلدمة املقرر  10 طلب احلصو  على عيان معاش 5

6 
 طلب شهادة إنتةاة لصاحب العما عالقطاع

 أة لديهاإلشرتاك عن العاملني عاملنش يفاخلاص 

 (136ة )مقاعا أداء اخلدمة املقرر عاملاد 10

7 
ة لتقدميها شهادة و اء عقداد اإلشرتاخلاا التأميني

 (45على النموذج ) للجهاا املعنية
 (136) عاملادةمقاعا أداء اخلدمة املقرر  10

 جنيهاا 10لةا صفحة  10 نشأة حمددةعيان عالعمالة املقتمرة أو املنتهية مب 8

 جنيهاا 10لةا صفحة  10 عيان عةشف حقاب منشأة 9

 10 رصيد املدين/ الرعطالعيان  10

واملعدلة عرسالة  1/2017خلتاب دورى 

 6رئيس الصندوق العاة واخلاص  رقم 

 1/1/2020عتاري  

11 

 شهادة يأمني عما  نقا عرى على النموذج

 (43 ) 
10 

 10 طلب ر ع احلجد 12

 10 اجلنح يفطلب التصاحل  13
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 ياسعًا: النماذج

 الفهرس

 فهرس املستندات
 رقم النموذج املسمى م

 1 طلب إشرتاك مؤمن عليه  .1

 2 طلب إشرتاك منشأة أو إتطار يعديا عياناا املؤمن عليهم وأجورهم  .2

 3 صحيفة الاياناا ا ساسية  .3

 4 عيان مبدد اإلشرتاك القاعقة أو مدى إستحقاق معاش أتر  .4

 5 منوذج عياناا التغطية التأمينية  .5

 6 إتطار عإنتهاء إشرتاك مؤمن عليه  .6

 7 سجا قيد طلااا حقاب املدد املشرتاة وا ققاط  .7

 8 طلب حقاب مدة ضمن مدة اإلشرتاك  .8

 9 إضا ة مدة تدمة إعتاارية  .9

 10 يئةالعالقة مع اهل يفطلب إعتاار مجيع الفروع وحدة واحدة أو أخلثر   .10

 11 منوذج يوقيع صاحب العما أو املدير املقئو   .11

 12 عياناا املنشأة يفإتطار يغيري   .12

 13 إتطار عدمج منشأيني أو أخلثر  .13

 14 و ا ققاطحا ةة إمجاىل اإلشرتاخلاا   .14

 15 واملقددة جتميع اإلشرتاخلاا وا ققاط املقتحقةحا ةة   .15

 16 إقرار املدير املاىل عن سنة مالية  .16

 17 منوذج سجا قيد أجور العاملني عالقطاع اخلاص  .17

 18 ستمارة حتصيا ا ققاط اخلاصة عن شهرا  .18

 19 (املؤمن عليه)اإلشرتاك عن مدة اإلجازة اخلاصة لغري العما  يفإقرار عالرغاة   .19

 مةرر 19 (حقنيللمقت ري العما )اإلشرتاك عن مدة اإلجازة اخلاصة لغ يفإقرار عالرغاة   .20

 20 طلب صرف مقتحقاا يأمينية  .21

 21 نةاة املعاش اإلضا ى يفطلب االشرتاك   .22

 22 عما إتطار وقوع إصاعة  .23

 23 وقوع إصاعة عما تارج الاالد عن إتطار  .24
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 24 إتطار وقوع إصاعة عما ناجتة عن اإلجهاد  .25

 25 طلب حتةيم طاى  .26

 26 طلب صرف يعويض عطالة  .27

 27 عطاقة صرف يعويض عطالة  .28

 28 ملقتفيديناالا اطلب صرف احلقوق التأمينية حل  .29

 29 طلب صرف احلقوق التأمينية لإلتوة وا تواا  .30

 30 ب املعاشطلب صرف املعاش حلاالا االستحقاق ععد و اة املؤمن عليه أو صاح  .31

 31 / املرض حالة اإلصاعةيف  يعويض ا جر ومصاريف االنتقا طلب صرف   .32

 32 طلب صرف منحة زواج أو قطع  .33

 33 إتطار رعط املعاش عصفة نهائية  .34

 34 إتطار املقتفيدين عاحلقوق التأمينية عصفة نهائية  .35

 35 منوذج يقجيا حاالا املعاشاا اخلاصة على أنةمة احلاسب اآللي  .36

 36 شروط إستحقاق املعاش يفإقرار حبدوث يغيري   .37

 37 طلب صرف املعاش عالتوخليا  .38

 38 إقرار عإستمرار التوخليا  .39

 39 عملية املقاولة يفعيان عالعاملني   .40

 40 طلب إشرتاك مؤمن عليه من أصحاب ا جور احلةمية  .41

 41 عيان عالعمالة املؤمن عليها عاملنشأة  .42

 42 إتطار عن عملية مقاولة  .43

 43 نقا عريشهادة يأمني عما    .44

 44 سيارةطلب إنهاء إشرتاك   .45

 45 االجتماعيشهادة عقداد إشرتاخلاا التأمني   .46

 46 حالة يأمينية عن طلب عيان  .47

 47 طلب يقجيا رقم يأميين  .48

 48 طلب يعديا عنوان / رقم يليفون صاحب معاش أو مقتفيد  .49

 49 طلب يعديا جهة صرف املعاش  .50

 50 طلب إعادة صرف املعاش املوقوف  .51

 51 املعاش عصرف القائم يغيري طلب  .52
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 مححؤمححححن عليحححه اشرتاكطلححححب 
 

 أصحاب أعما                عاملني لدى الغري  الفئة : 

 عمالة غري منتةمة      املصريني عاخلارج   

   قطاع املنشأة                                                                        رقـــــم املنشـــــأة 

 ............./............./..........رقم التقجيا الضرييب للمنشأة: ...................................................................................... :اســــم املنشـــــــأة

 
 

              : الرقـــم التأمينــــي 

 :   القومـــــيالرقـــم 

 ............................................. :اجلنقــــــــــــية          ............................................................................................. املؤمن عليـه: اسم

  .................................................... :املقمى  :                                خلـــود املهنة .................................................... :املؤهـــا

 :                                      ياري  عــــــدء االشتـــــراك

 ..................:القطاع ......................:املقمــى     .............................................      :املقمــى

                                  

                                                                                                                                                                                                :الشاما ا جــر                *               أجر /دتا االشرتاك :                               *                             :أجر أساسي

         )حلقاب اشرتاك التأمني الصحي الشاما(                                                                                                     و قًا لقانون العما ( %7)حلقاب 
 .الفردية عاملنشوايقتو ى لألقارب حتى الدرجة الثانية *  ..............................................  :صلة القراعة عصاحب العما

 %.................................. :نقاة العجــد                      :ياري  عداية العجد :عياناا العجد إن وجدا  
 

 

 العنوان تارج مصر        العنوان داتا مصر

 .................................................            الدولة :        : عقــــار رقــم

 .................................................املدينة :                          : شياتة / قرية

 .................................................................. جهة العما:  ........................................................................................................... :حارة/  شارع

    حما ةة :    :ققم / مرخلد

 ................................................................:يوقيع املدير املقئو    ................................................................:يوقيع املؤمن عليه

 ............................................................... رقم التليفون          :

 ............................................................... :  يالربيد اإللةرتون

 :          /      /                                                            ا يفحتريًر

 .............................................................:مت مطاعقة التوقيع مبعر يت

 الايــــــــــان
 مبعر ة روجـــع آليـــًا مبعر ة سجا آليــــًا عــــــاملراج م الطلبــــمقتل

     ســـــــــــــماال

     التوقيــــــــع

     التاريــــــــ 

 نةر تلفه(أ)        مع التوقيع على اإلقرار.   النموذجعلى صاحب العما والعاما اإلطالع على التوجيهاا املوضحة تلف  ملحوظة:

 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 ..................مكتب .................

 
 

 (1منوذج رقم )
 

 

 

 بيانات محل إقامة المؤمن عليه

 املؤمن عليه عياناا

1 2 

3 4 

 كود االشرتاك املحححدة ححححوعن

 جنيــــه قرش

       

 

 جنيــــه قرش

       

 

 جنيــــه قرش
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 إرشحححححادات
ــــــن من أصا وصوريني عال النموذج اعلى صاحب العما عالقطاع اخلاص أن يرسا هد .1 ــــ العاملني  نقاة لةا مــ

ــرتاخلهلديه مع طلب  ــاوع اهليئةيف  اشــ أي عاما جديد التحاق اري  يعلى ا خلثر من  ني و  مرة وتال  أســ

 . االتتاارعالعما لديه سواء خلان التحاقا نهائيًا أو حتت 

رقم صورة عطاقة ال واملميةنة يالد امل شهادة صورة   عاهليئةاملؤمن عليه  و  مرة  اشرتاك لدى  النموذجعير ق   .2

 ملختص.ايتــــم مطاعقتها على ا صا مبعر ة املوظف القومي أو صورة جواز القفر 

ع وال جيوز ملـــــــــــــــن وق   ا الواردة عهقة على مجيع الاياناواملوا  االطالعمبا يفيد  النموذج االتوقيع على هد .3

 القضاء.اا العما املختص أو وله أن يلجأ إىل مةتب عالق اهليئةأن يعارض يف يلا الاياناا أماة  عليه

 :ةفئاا التالييف يأمني إصاعاا العما  قط عالنقاة لل اشرتاكخلطلب  النموذج اهدقتخدة ي .4

 .عتأمني الشيخوتة والعجد والو اة انتفاعهوأوقف  شيخوتةالمن جتاوز سن  (أ)

 سنة. 18أعمارهم عن العاملون الدين خيضعون  حةاة قانون العما ممن يقا   (ب)

ــي و   ون يف مشروع العاملون املتدرجون والتالميد الصناعيون والطالب املشتغل    (ج) اخلدمة اا التشغيا الصيفـــ

، على التلمدة الصناعية ة اليت يشرفاحملرر هلم من املدير املقئو  عاهليئ النموذج اعتمادويشرتط ، العامة

ــ ــتند املثات لنوع  املتدرب خة من عقد عماوالتدريب مع تتمها خبامت هده اجلهة مع إر اق نقـ أو املقـ

 احلاالا.العما يف مجيع هده 

 ًا من صاحب العما.ا جـر على الفئاا اليت يتقاضى  يها املؤمن عليه أجـر استيفاءيقتصر  (د)

 إقحححححححرار
 ................................................................... أميين:رقمها الت   ............................................................................................................................... ســـــم املنشأة:ا   

 ................................................................................................................................................................................................................................................. العنــــــــــــوان:  

نا املوق   هدا  أقر أ ن    عااللتداة النموذج ع على  يه على اللج ئة       ععرض املؤمن عل عاهلي ــة  ية املختصـــ ية اة الطا  ملعن

ــحي  عال  ــة إلجراء الفحص الطيب ا ولي وإثا    تأمني الصــ ــحية وقت يوقيع      أو اجلهة الطاية املختصــ اا حالته الصــ

ــف الطيب  ــأة عتقرير  اهليئةمبوا اة مةتب  االلتداةمع الةشـ ــادر من اجلهة الطاية االتاعع له املنشـ للياقة الطاية الصـ

 . حةاة قانون العما ما يطايقًامن ياري  التحاقه عالع أساوعني على ا خلثر عن حالته الصحية تال املختصة 

 املدير املسئول( /صاحب العمل )وقي  ت                                                                                                        
    (                                        ) 

ــأة عاليه عأن        ........................................................................................................... أقر أنا  ــحية   أالعاما عاملنشــ أماة اللجنة    ثات حاليت الصــ

ــحي   عال  املعنية الطاية املختصـــــة عاهليئة      التاعع له      اهليئة وموا اة مةتب    أو اجلهة الطاية املختصـــــة   تأمني الصــ

ـأة عالتقرير الطيب عن حاليت الصحية تال  أساوعني من ياري          ـ ـ ـ ـدة قيامي      عا قيالتحااملنش ـ ـ لعما ويف حالة ع

ــإن   عدلا ـــ ـــ ــى   اعليهاهليئة القومية للتأمني االجتماعي ليس  ـ ـــ ــ ق التداةأدنـ ـــ ـــ عصرف أية مقتحقاا يأمينية ي انونـ

 ا.االلتحاق عالعماملعاصر لتاري   خلان نوعه القاعق أو يرتيب على العجد أيًا

 وقي  املؤمن عليه ت                                                                                                                      
         )                                ( 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب....................................

 
 

  

 :رقــم املنشأة

 
   

 

 طلب اشرتاك منشأة
 20/     /           أو إخطار تعديل بيانات املؤمن عليهم وأجورهم

 ---------------------لشةا القانوني للمنشأة ا ---------------------املالا / املدير املقئو   --------------------------اسم املنشأة 

 ------------------- احملا ةة -----------لققم / املرخلدا  ----------لشياتة / القرية ا -----------ســـــم الشارعا ------عنوان املنشأة: رقم العقار

 .20/        /       اري  عدء النقاةي           -------------------قاة يأمني اإلصاعة ن      20    //          عدء النقاة ياري     ------------املرضنقاة يأمني 

      -----/  --- /---ة رقم التقجيا الضرييب للمنشأ      --------------النشاط عدء        -------------------ساب التوقف/          20/        /          ياري  التوقف / االستمرار

 

 الححرقحححححححححم القحححححومححححي اسححححححححححححم املؤمن عليه الرقححححححم التأمينححححي
 األجر الشامل  أجحححححر االشرتاك  تاريخ االلتحاق

 جنيحه قرش جنيحه قرش سنحححة شهر يححوم
                              

                              

                              

                              

                              

                              

 .عاماًل  ---------عأن إمجالي أعداد املؤمن عليهم ------------------عصفيت --------------------------------------أناأقـــر 

 .(الصحي الشاما ب اشرتاخلاا التأمني)ا جر الشاما حلقا صحيحة وملحقايه النموذج ان مجيع الاياناا الواردة عهدأو ------------     ------------وأن أجور الشهر احلالي 

 صحيحة.روجعت عياناا هدا الطلب على طلااا اشرتاك املؤمن عليهم ووجدا  -------------------------------صاحب العما أو املدير املقئو يوقيع 

   ------------------------/التوقي   عرفتي ةمطابق تمت       ------------------------/النموذجمستلم 

 ------------------------/روج  آلياً   ------------------------/سجل آليا  ------------------------/االشرتاكأخصائي 

   ( هتلف نةــرأ)                                                                                                                                                                                                                      20/      /           ا يف:   حتريًر

 (2منوذج رقم )

 قرش جنيـه
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 إرشححححححححححححادات

                   لنشــــاط متضــــمنة عياناا مجيع العاملني ااملختص تال  أســــاوعني من ياري  عدء  اهليئةمةتب  قدة إىليومن أصــــا وصــــوريني  النموذج اهد ررحي (1

 الصيفي.عاا التشغيا ومبا  يهم املتدرجني والتالميد الصناعيني والطالب املشتغلني يف مشر

 يف املواعيد التالية:النموذج  اهد قدةي (2

 .منشوا القطاع اخلاص: يناير من خلا عاة 

  ياري  تال  العاة يصدر  يه قانون أو قرار عتعديا ا جور قدة يف أييخلما. 

 حتددها اهليئة.اليت  إلةرتونيًا و قًا للقواعدالنموذج  اهدجيوز  صحاب ا عما  يقديم  (3
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 صحيفة البيانات األساسية

 البيانات األساسية: :أوالً 
        الرقم التأميين: ................................................................................................................................................... اسم املؤمن عليه: 

      ياري  امليالد      الرقم القومي:

  :رقم املنشأة              ........................................................................ ............................................................................................................................. صاحب العما ا تري

 لدى صاحـب العما ا تري  االشرتاكياري  عـدء 

 لدى صاحب العما ا تري االشرتاكياري  إنهاء 

 االدتار ـي نةـــاة  االشرتاكياري  عــــــدء 

 :2019لسنة  148واملعاشات الصادر بالقانون رقم  االجتماعيةعن املدد السابقة على أحكام قانون التأمينات  االشرتاك: بيانات مدد ثانياً 

 املــــدةعيـــــان  ة

 مةا ــــــأة متغــيــــــــر أساســــي

 املــــــــدة إلــــــى مـــــن املــــــــدة إلــــــى مـــــن املــــــــدة إلــــــى مـــــن

 سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة

                             

                             

                             

                             

                             

 

  

 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.....................................

 
 

 (3منوذج رقم )
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ا
ً
 :2019لسنة  148واملعاشات الصادر بالقانون رقم  االجتماعيةعن مدة قانون التأمينات  االشرتاك: بيانات مدد ثالث

 عيـــــان املــــدة ة

 اإلضايف املعاش مةا ــــــأة و اة يأمني الشيخوتة والعجد وال يفمدة االشرتاك 

 مـــــن
 املــــــــدة إلــــــى

 مـــــن
 املــــــــدة إلــــــى

 مـــــن
 املــــــــدة إلــــــى

 يوة شهـر يوة يوة شهـر يوة يوة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة سنــة شهـر يوة

                             

                             

                             

                             

                             

 واألقساط:بيانات تدرج األجر  رابعًا:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 :عن املدد السابقة تدرج األجححر األسححححاسحححححي  .أ   
 التاريـــــ  القيمـــــة التاريـــــ  القيمـــــة

 سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 :عن املدد السابقة  تدرج األجححر املتغحححححري .ب  
 التاريـــــ  القيمـــــة التاريـــــ  القيمـــــة

 سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش
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 : 2019لسنة  148أو دخل االشرتاك عن مدة القانون  جححرأتدرج  .جححح 

 التاريـــــ  القيمـــــة التاريـــــ  القيمـــــة

قيمة ا جر أو 

الدتا الدائد عن 

 احلد ا قصى

 التاريـــــ 

 سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش سنـــة شهـر يوة جنيـــه قرش

               

               

               

               

               

               

 بيانات األقسحححاط: د. 

 ة

 طريقة التققيط قيمة الرصيد قيمة الققط ياري  عداية الققط نوع الققط

 مالحةــــــــــاا

 مقمي خلود جـ ق جـ ق سنة شهر مقمي خلود

1            

2            

3            

4            

5            

 

 

 
 املديـــــــــر املراجع رئيس الققـــم املختصاملوظف  عيــــــــــــان

     االســــم

     التوقيــع

     التاريــ 
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 السابقة االشرتاك دبيان  د
 معاش آخححححححر استحقاقمد   أو

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... القيد/

 حتية طياة وععـــــد ،،،

 جتماعي لديةم وعيــان املـدة خلما يلي:جتماعي إىل ملف التأمني االالقاعقة يف التأمني اال االشرتاكاإلجراءاا الالزمة لضم مدة  عاختاذعرجــاء التنايه 

 رقـــم املنشــأة ســـــــــــــم جهــــــة العماا ة

 ـــةعيـــــــــان عا ققـــــــــاط املقتحقــــ املــــــــــــــدة

 قيمة الققط إلـــــــى مـــــن

 نوعه

 الرصيد املقتحق

 جنيه قرش جنيه قرش سنة شهر يوة سنة شهر يوة

1              

2              

3              

4              

5              

 .................................................................................... حيط علم سياديةم أنين أحصا على معاش عرقم او

 ،،، واالحرتاةويفضلـــــــوا عقاـــو   ائق التحية 

 20ا يف :      /     /      حتريًر

 لسيادتكم...مقدمححححححه 
 ......................................................................................... ســـــــــــــم:اال

 ......................................................................................... التوقيـــــــــــع:

 ......................................................................................... الرقم القومــي:

 ......................................................................................... الرقم التأميين:

 ......................................................................................... رقم التليفون:

 ( هنةر تلفأ)



 

74 

 إرشحححححححادات
أو أي جهة أترى اهليئة ري  وخلدلا عند احلصو  على معاش من جتماعي ساعقة على مــدة  العما ا تيف التأمني اال اشرتاكعأي عما ويوجد مدة  االلتحاقيقدة هدا النموذج عند  .1

 غري النقاعاا.   

 اهليئة. إىل االشرتاخلاا ورًيا معدأققاط على املؤمن عليه يتخد اإلجراءاا الالزمة خلصم هده ا ققاط من أجر املؤمن عليه ويقدد  استحقاقيف حالة  .2

 جتماعي.ف التأمني االوضمها ملل القاعقة املدة امللف التأميين عنيف حالة وجود مدة ساعقة يتم إرسا  تطاب للجهة املختصة للحصو  على  .3

 عالعما. االلتحاقعاداية اهليئة يف حالة احلصو  على معاش يتم إعالغ  .4
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                                                                بيــانـــات التغطيـــــة التأمينيـــــةنموذج                                   الهيئة القومية للتأمين االجتماعي 
 ------------------------------------------------------مكتب : 

 ي                  لتأمينالرقــم ا                                                                                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------المؤمــن عليــه اســـم

 يالرقــم القومــ                                                                                                                          تاريـــــخ الميــــــــالد                 

 

 ----------------------( -----مــــدة اشتراك ســابقة ) قطــــاع  ----------------------( -----مــــدة اشتراك ســابقة ) قطــــاع  .2 ) تابع ( تدرج أجر أو دخل اشتراك المدة الحالية عليــــــــه ( مـــؤمـــــنالمـــــــدة الحاليـــــة  ) إلحـــاق  .1

 ---------------------------------------المهنـة
 األجر 

 التاريـــخ
 األجر 

 رقــم المنشــأة رقــم المنشــأة التاريـــخ
 جـــ ق جـــ ق

 ----------------------------------------------------------------اســـم المنشـــأة ------------------------------------------------------------------اســـم المنشـــأة       رقــم المنشــأة
      

 تاريخ طلب وبدء االشتراك االشتراك تاريخ طلب وبدء       ------------------------------------------------------------------اسم المنشـــأة
      

 -----------------------------------------سبب اإلنهـــاء            مسمى -----------------------------------------سبب اإلنهـــاء          مسمى       شتراكتاريخ طلب وبدء اال
      

 نهــاية االشتراكتاريخ  تاريخ نهــاية االشتراك       االشتراكنوع المـــدة / كود 
      

 -----------------------------------------------------مسمى المـــدة
 االشتراكنوع المـــدة / كود  االشتراكنوع المـــدة / كود       
      

 ---------------------------------------------------------------------مسمى المـــدة ---------------------------------------------------------------------مسمى المـــدة       تــــدرج أجر أو دخل اشتراك المدة الحالية:
 األجر 

 التاريـــخ
 األجر 

 التاريـــخ
  األساسي األجـر      

 التاريـــخ
 المتغيراألجر 

 التاريـــخ
 األساسي األجـر

 التاريـــخ
 المتغيراألجر 

 التاريـــخ
 جـــ ق جـــ ق جـــ ق جـــ ق       جـــ ق جـــ ق

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

             االستقطاعات

 م
تاريخ بداية  الرصيد الحالي القسط الشهري األقساط المؤجلة نوع االستقطاع

 القسط
             طريقة الحساب

             كود مسمى جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش كود مسمى
                        

                        

                        

                        

 

  

 

       

 

  

              

       

 ( 5منوذج رقم )        
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 رقــم المنشــأة رقــم المنشــأة رقــم المنشــأة رقــم المنشــأة

 ----------------------------------------------------------------اسم المنشـــأة -----------------------------------------------------------------اسم المنشـــأة -------------------------------------------------------------اسم المنشـــأة ----------------------------------------------------------------اسم المنشـــأة

 تاريخ طلب وبدء االشتراك تاريخ طلب وبدء االشتراك طلب وبدء االشتراكتاريخ  تاريخ طلب وبدء االشتراك

 ---------------------------------------سبب اإلنهـــاء            مسمى -----------------------------------------سبب اإلنهـــاء          مسمى ------------------------------------سبب اإلنهـــاء            مسمى ---------------------------------------سبب اإلنهـــاء            مسمى

 تاريخ نهــاية االشتراك تاريخ نهــاية االشتراك تاريخ نهــاية االشتراك تاريخ نهــاية االشتراك

 االشتراكنوع المـــدة / كود  االشتراكنوع المـــدة / كود  االشتراكنوع المـــدة / كود  االشتراكنوع المـــدة / كود 

 -------------------------------------------------------------------مسمى المـــدة --------------------------------------------------------------------مسمى المـــدة ----------------------------------------------------------------مسمى المـــدة -------------------------------------------------------------------مسمى المـــدة
 األجـر األساسي

 التاريـــخ
 األجر المتغير 

 التاريـــخ
 األساسي األجـر

 التاريـــخ
 األجر المتغير

 التاريـــخ
 األجـر األساسي

 التاريـــخ
 األجر المتغير

 التاريـــخ
 األجر المتغير التاريـــخ األجـر األساسي

 التاريـــخ
 جـــ ق  جـــ ق جـــ ق جـــ ق جـــ ق جـــ ق جـــ ق جـــ ق

                        
                        
                        

 (صيد –ري نقل ب – المـــدد النوعيــــة ) مقاوالت -4 ـــــــــةالمـــــــــدد المتـداخلــ -3

نـوع 
 المــدة

كــود 
 المـــدة

 األجـــــر قطـــــــاع
تاريـــــخ بــــدايـــــة 

 المـــــدة
 فئــة األجــر ـــدةتاريـــــخ بــــدايـــــة المــ تاريـــــخ نهــــاية المـــــدة

درجـــة الترخيص 
 المهارة

 ســـبب اإلنهــــاء تاريـــــخ نهــــاية المـــــدة

 مسمى كـود سنــــة شهر يــوم مسمى كود جـــ ق سنــــة شهر يــوم سنــــة شهر يــوم سنــــة شهر يــوم جـــ ق مسمــى كـــود

                        
                        
                        

 ( بالخــــارجمـــــــدد نوعيــــــــه ) عاملين             

 تاريخ بــدء االشتراك تاريــخ طـــلب االشتراك            
فئة بدء 
 االشتراك

كود  تاريـــــخ نهــــاية االشتراك
نوع 
 المدة

كود 
سبب 
 سنــــة شهر يــوم جـــ ق سنــــة شهر يــوم سنــــة شهر يــوم             اإلنهاء

                         
                         

 العنـــــــــــــــــــــــوان ــتراة المــــــــدد المشــــ -5

 مسمى المـــــــدة نوع المـدة
تاريـــخ بــدايـــة 

 المـــــدة
عدد  تاريــخ تقديم الطلب تاريـــــخ نهــــاية المـــــدة

 السنوات
طريقة 
 السـداد

 اســـم الشارع الشياخة/القرية القسم / المركز المحافظة قيمة القســط التكلفــة

   مسمــى كـــود مسمــى كــود مسمــى كــود جـــ ق جـــ ق سنــــة شهر يوم سنــــة شهر يوم سنــــة شهر يوم  

                         

                         
                         

 النموذج مراجـــــع   النموذجمعـــــــد  البيــــــــــــــــــان
 مدير شئون العاملين
أو المدير المسئول 

 بالمنشأة

 تم شعار الجمهوريـةاخ
 خاتم المنشأة أو

تمت المطابقة مع ملف 
جتماعي بمعرفة التأمين اال

 المفتش

 الحــــــاســـــــب اآللــــــــــــــــي
 المكتبمديـر 

 المــراجـــــــــــــــع المســــــــــــجل

         ــمســـــــــــــــــــــــــاال
        ــعالتوقيـــــــــــــــــــــــ

        التــــاريــــــــــــــــــخ
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

   

 

  

 0 

 

 اشرتاك مؤمن عليه بإنتهاءإخطار 
 

 -----------------------------------------------------------------مسمـــى :                                                                     رقـــم المنشــأة : 

 -----/  --- /---رقم التسجيل الضريبي للمنشأة 

 

 

 

 الرقم التأميني :

 

 الرقم القومـي :

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------ســــــــــــم :اال

 

 -------------------------------------االشتراكســبب انتهاء                                                           االشتراكتاريخ انتهاء 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شارع/حارة  عقار رقــم:                         

 

 --------------------------------محافظة              -----------------------------------قسم/ مركز                            -----------------------------------------شياخة/ قرية

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم المحمول أو التليفون األرضي : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  اإللكترونيالبريد 

 

 

 

 صحيحة وأن المؤمن عليه تسلم صورة من هذا اإلخطار. هالبيانات بعالي أن أقــر

 .20/       /       -------------------------------------------توقيع المدير المسئول   20/       /         ------------------------------------------توقيع المؤمن عليه

 ----------------------------------------------------بمعرفتي/تم مطابقة التوقيع 

 

 

 

 نني أرسلت صورة من هذا اإلخطار إلى المؤمن عليه بخطاب موصى عليه بعلـــم  اصحيحة و هأقــر أن البيانات بعالي   

 . 20بتاريخ     /    /          ----------------------------------------- الوصول برقم  

 

 20/       /          -------------------------------------------توقيع المدير المسئول       

 

 لـــــيآمراجع  لـــــيآمسجل  المراجع مستلم اإلخطار البيـــــــــان

     ســـماال

     التوقيــع

     التاريــخ

 

 . النموذجالموضح خلف  يلزم التأكد من توقيع كل من العامل وصاحب العمل على اإلقرار  ملحوظححة:

 

 نظــر خلفه (   أ) 

 بيانات المؤمن عليه

 نات محل إقامة المؤمن عليهبيا

 ولإقــرار المؤمن عليه والمدير المسئ

 نزاع إقــرار المدير المسئول في حالة وجود
 

خاتـــم 
 الجهــة

 (  6منوذج رقم ) 

 تم مطابقة التوقيع بمعرفتي
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 إرشحححححححادات
 

ـــــــن أسبوعخالل  الهيئة المختصلمكتب من أصل وصورتين يرسل األصل  النموذج احرر هذي -1 ــــــــ  مـ

 تاريخ تحقق إحدى الوقائـع اآلتية:

 خدمة المؤمن عليه. انتهاء -أ

 مدة التلمذة الصناعية أو التدرج. انتهاء -ب

 العمل بالمشروع الصيفي للطلبة. انتهاء -ج

ـه ـ ـ ـ ـ ـ علم بخطاب مسجل ب ويحتفظ صاحب العمل بصورة وتسلم صورة للعامل بعد توقيعه أو ترسل ل

 في حالة رفضه التوقيع.الهيئة المختص ساعة من إرسالها لمكتب  24الوصول خالل 

بند )أ( من باإلخطار في الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم في ال صاحب العمل في حالة إخالل -2

 عن الشــــهر ( من قيمة االشــــتراك المســــتحق %20يلتزم بأداء مبلغ إضــــافي يقدر بنســــبة )  (1رقم )

ـــــــال   النموذجاألخير وذلك عن كل شـــــــهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرس

 حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر. يلمكتب الهيئة المختص وف

 
 

 إقححححححححححححححرار
 

 رقمها التأميني:     --------------------------------------------------------------------------------------ســـــم المنشأة:ا   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنــــــــــــوان:  
 رقمه التأميني:   -----------------------------------------------------------------------ســــــــم المؤمن عليه :ا  
 

ــة  أنا أقر ـــ ـــ ـــ ـــ الموقع أدناه بأنني قد قمت بسحب البطاقة العالجية من المؤمن عليه وتم تسليمها لفرع الهيئـ

بالتضــامن مع العامل في مواجهة  الصــحي وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك أكون مســئوالا المعنية بالتأمين 

ا  الصحي عن كافة مصاريف العالج والرعاية الطبيةالمعنية بالتأمين الهيئـــــة  بدون  االنتفاععن  تعويضا

 الخدمة. انتهاءوجه حق بمزايا العالج والرعاية الطبية بعد 

 

 صاحب العمل توقي                                                 توقي  املؤمن عليه             

 

               )                                 (                                                               )                                 ( 

 

 تقد رفض تسليم البطاقة العالجيـــــــــــــــة وقم النموذج االمؤمن عليه محل هذ الموقع أدناه بأن أنا أقـــــــــــــــر

 الصحي ببيانات المؤمن عليه إليقاف التعامل معه.المعنية بالتأمين بإخطار الهيئـــــة 

 

 صاحب العمل توقي                                                                                       

 

                                                                                                                   )                                 ( 
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 واألقساطاملشرتاة سجحححححححححل قيححححد طلبات حسححححاب املححححححححدد 

تاريخ  م
 التسجيل

تاريخ تقديم 
 املدة نوع تاريخ امليالد سحححححححححححححححماال يالرقم القوم الرقم التأميني طلبال

تاريخ بداية  قيمة القسط تكلفة املدة نهايحححححححة بدايححححححة
 التقسيط

 مالحظات
 جنيه قرش جنيه قرش سنه شهر يوم سنه شهر يوم

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

  ( 7منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب : ..................................

 

 (  8منوذج رقم ) 
   

 طلب حساب مدة ضمن مدة االشرتاك
 الرقم التأميين: ..................................اسم املؤمن عليه:  ..........

         

            الرقم القومي:

    :رقم املنشأة   ...........:  ..................اسم املنشأة

   ياري  يقديم الطلب:    ياري  امليالد:
 

 .................................( املر ق عالقانون: 3  )معاما القن من جدو     ..................................حقاب املدة: دتا  /أجر 

  عدد القنواا املراد حقاعها:

 إىل من

  20   20 

      

 = يةلفة الشراء د عة واحدة (3معاما القن من جدو  ) × عدد القنواا × حقاب املدةدتا  /أجر 

 ×  ×   = 

 ......................سنواا ( :  ............ 15  –سنواا   10 –سنواا  5)  مدة التقسيط
  

 ( 4معاما القن من جدو  ) × عدد القنواا × أجر حقاب املدة قيمة الققط الشهري

  ×  ×  

 برغبته   اإلشرتاك:إقرار املؤمن عليه 
مديي وذلا عن متوسط ا جر/ الدتا  عن  ---------( سنة  قط          )  عاإلشرتاك عن مدة -----------------------------أقر أنا /

 شهريًا. -----------عققط  ------------عتةلفة  (                                )

 توقي  املؤمن عليه   
  

 .............................. 

 :صاحب العمل خبصم القسط رقراإ
اعه ونتعهد عاســتقط -----------------  قط وقدره  ------      ------مت التأشــري عقــجالا ا جور عقيمة الققــط الشــهري املقــتحق عواقع     

 .ويوريده للمةتب املختص عاهليئة مع مقئولييت الةاملة عن الو اء عدلا  ...........سنة    .......ن شهر عاعتاارًا من ا جر املقتحق 

 توقي  صاحب العمل   
 

  ............................. 
 

إقرار رئيس ققم التأمني 

 عصحة الاياناا االجتماعي

مدير عاة شئون  يوقيع

العاملني أو املدير 

 املقئو 

تامت شعار اجلمهورية 

العما أو يوقيع صاحب 

 للقطاع العاة واخلاص

إقرار املفتش أو 

املوظف املختص 

 عصحة الاياناا

 عاهليئةاعتماد املختص 

 عصحة الاياناا

 اهليئةتامت 

 سم/اال

 التوقيع/

 التاري /

 /االسم

 التوقيع/

 التاري /

 

 /االسم

 التوقيع/

 التاري /

 /االسم

 التوقيع/

 التاري /

 

   نةر تلفه(أ) 
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 إرشححححححادات
ــجا املعد          على  -1 دلا ومراجعة عياناا الطلب       ل اجلهة اليت قدة هلا الطلب أن يقوة عقيد الطلااا يف القــ

 ةتب املختص ملراجعته.جتماعي اخلاص عاملؤمن عليه ويقديم الطلب للمواقع ملف التأمني اال من

 لصورة ا ترى.عا واالحتفاظ املختص للمراجعةاهليئة  مةتبإرسا  ا صا والصوريني إىل  -2

عصـــورة وإرجاع  واالحتفاظ مراجعة النموذج ويقـــجيله يف القـــجا املعد هلدا الغرض  اهليئةمةتب على   -3

للمؤمن  م الصورة ا ترى ا صا وصورة لصاحب العما حلفظ ا صا يف ملف التأمني االجتماعي ويقلي      

 عليه.

صاحب العما قطاع تاص وال يوجد عه جهاز يأمني   -4  مبلفه التأميين صا الطلب جتماعي حيفظ أاإذا خلان 

 لمؤمن عليه.لتقليمها ل، املختص ويوايف صاحب العما عصورة من النموذجاهليئة مبةتب 

ــيط أن يقتطع من أجر املؤمن علي   -5 ــداد عالتقق ــط ويوردها مع على صــاحب العما يف حالة الق ه قيمة القق

 .ملةتب اهليئة املختص للهيئةالشهرية  االشرتاخلاا

 148عة  حةاة القانون اخلاضــ االشــرتاكعأجر حقــاب املدة: متوســط ا جور أو الدتو  عن مدة   يقصــد -6

 قاعقة.حتى نهاية الشهر القاعق على ياري  يقديم طلب حقاب املدة ال 2019لقنة 

 .إىل أقرب جنيهد عة واحدة أو قيمة الققط الشهري جترب قيمة التةلفة  -7

 :ييةقاب املدة يوا ر الشروط اآليشرتط حل -8

 أن يةون املدة يالية لقن عداية اخلضوع  حةاة القانون.  -أ

 أن يةون سنواا خلاملة. -ب

 ون.أن يةون ساعقة على مدة االشرتاك ا ترية وغري تاضعة  حةاة القان -ج

سنة    يؤدى إما لقانون ول ق ا( املر 3يقدر يةلفه حقاب هده املدة و قًا للجدو  رقم )   -9 د عة واحدة تال  

دمة، أو أدائها عالتققيط و قًا للجدو  اخل انتهاءمبا ال جياوز ياري  عنها  االشرتاكاعها أو من ياري  طلب حق

 .ويف حقاب القن يعترب خلقور القنة سنة خلاملة ( املرا ق للقانون4رقم )

 ة. دساب من ا سااب العدو  عن طلب حقاب امل يال جيوز  يف مجيع ا حوا   -10

ــا      و أييف  جيوز للمؤمن عليه أن يطلب   -11 ــب القيمة    قت طلب أداء القيمة احلالية لألققــ ط املتاقية، وحتقــ

عتاارًا من أو  الشــهر  اا ققــاط  ويوقف حتصــيا الدي يصــدر عه قرار من رئيس اهليئةو قًا للجدو   احلالية

 لتاري  أداء املالغ املشار إليه.  التالي

 و ًقا للاياناا الواردة عه. كاالشرتايعترب يوقيع املؤمن عليه على النموذج إقراًرا منه عالرغاة يف  -12

ــط ومت         -13 ــم الققــ ــاحب العما على هدا النموذج إقراًرا منه خبصــ ــداد و ًقا ملا ورد     يعترب يوقيع صــ اععة القــ

 عالنموذج، مع االلتداة عةا ة أحةاة القانون يف ذلا.
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 االجتماعياهليئة القومية للتأمني 
 مكتب : .............................

     

 

 

   

 إضافة مدة خدمة إعتبارية
 بعض احملافظات   حساب املعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل  

 

 أوالً: بيححانات أسحححاسيحححة:
 .20تاريخ الميالد:      /     /        ---------------------------------------------------------------------------------اسـم المؤمن عليه: 

 :قوميلرقم الا  الرقـم التأميني:                                     

 المحافظة أو المحافظات التي عمل بها:

 صافي المدة المدةنهاية  بداية المدة المحافظة م

1  /      / /      / /      / 

2  /      / /      / /      / 

3  /      / /      / /      / 

 ثانيحًا: تقدير أعباء املدة االعتبارية:
عن  تقدر تكلفة المدة االعتبارية التي تلتزم بها وحدات القطاع العام االقتصـــــــادية في بعض المحافظات والمناطق النائية

ا للجدول رقم ) 1/1/2020المدة السابقة على   ( المرفق بالالئحة التنفيذية.3بواقع القيمة الرأسمالية للمعاش وفقا

  حالة انتهاء اخلدمة م  استحقاق 
 معاش

  حالة انتهاء اخلدمة م  استحقاق 
 صرف تعويض الدفعة الواحدة

  حالة انتهاء اخلدمة م  عدم 
 استحقاق الصحححححرف 

 المدة اإلعتبارية :

 سابقة :

 حالية :

 قيمة المعاش :

 سابق :

 حالى :

 القيمة الرأسمالية :

 قيمة المعاش =            +         =

 

 القيمة الرأسمالية :  

 

 -------------------------------رقمبأمر الدفع تسدد 

 بتاريخ    /    /          بمبلغ

 

 على بنك

 فـــــــــرع

 اإلعتبارية :المدة 

 سابقة :

 حالية :

 قيمة التعويض :

 سابق :

 حالى :

  

 -------------------------------رقم أمر الدفعتسدد ب

 بتاريخ    /    /          بمبلغ

 

 على بنك

 فـــــــــرع

 المدة اإلعتبارية :

 سابقة :

 حالية :

 

 تحـــريراا في      /      /   

 االجتماعيةمدير التأمينات    االجتماعيةالتأمينات  مراج             االجتماعيةأخصائي التأمينات 

 (9منوذج رقم )
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

   

 

 
   

 وحدة واحدة أو أكثر   العالقة مجي  الفروع اعتبارطلب 
 اهليئة م  

     /  السيد
 رئيس 

نائب رئيس 
 جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني االجتماعي    

           

 حتيـة طياة وععد ،،،

 .ةاهليئعتاار الفروع املاينة أدناه خلفرع واحد يف جما  العالقة مع اعرجــــــــــاء 

 ----------------------------------ســــــــــم املنشـــــــــأة:ا       رقم املنشأة:

 ------------------------------------------------------------------عنوان املرخلد الرئيقي: 

 ----------------------------------------------------نوع النشاط: 

 -----/  --- /---رقم التقجيا الضرييب للمنشأة 

 املطلوب يوحيد التعاما هلا:  املنشوا

عدد  العنحححححححححححححوان سححم املنشأةا رقم املنشأة م
 العاملني

سححم املكتب ا
 التأميني احلايل

      

      

      

      

      

      

 يلي: على طلب املنشأة بتوحيد التعامل هلا مااهليئة يشرتط ملوافقة 
 .أخلثر من  رعأن يةون للمنشأة  -1

 الرئيقي.ع يتصف عالتنقا عني ا  رع املختلفة ومرياطة عأعما  املرخلد وأن يةون طايعة عما العاملني عالفر -2

 جتماعي وأال يةون هناك يهرب يأميين سواء جدئي أو خللي.التأمني اال اشرتاخلااأن يةون املنشأة منتةمة يف سداد  -3

 نقاة للمنشأة اليت يوجد لفروعها وحداا حقاعية منفصلة.ال جيوز يوحيد التعاما عال -4

 اهليئة.ععد إجراء حترياا مةتب عاإلدارة املختصة يتم دراسة الطلب  -5

             20/     /            ا يف:   حتريًر

 

 

 

 

 ( 10منوذج رقم ) 

 ...........................................................................: توقي  صاحب العمل

 :الرقم القومي

 ..................................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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 االجتماعي اهليئة القومية للتأمني
 ..................................مكتب 

 
  

 

 
   

 منححححوذج توقي  صاحب العمل أو املدير املسئول
 

 .......................................................................... سـم املنشأة:ا

 ...................................................................... عنوان املنشـأة:

 

 رقم املنشـأة

  سم صاحب العماا

 ............................................................................................. أو املدير املقئو 

 ...................................................................................................... نوع النشــــاط:

 -----/  --- /---التقجيا الضرييب للمنشأة  رقم

 ...................................................................... الشةا القانوني:

 

 التوقيع الصفة عســـم من له احلق يف التوقيا التوقيع الصفة يف التوقيع ســـم من له احلقا

1- ...........................................................   3- ...........................................................   

2- ...........................................................   4- ...........................................................   

 20ا يف:       /      /     حتريًر

 االشرتاكاترئيس  االشرتاكأخصححائي بدء  توقيححح  صاحححب العمل

   

 

 نةر تلفه (أ) 

 (  11منوذج رقم ) 
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 إرشححححححححححححادات

ــئو        -1 ــخاص املقــ ــ  من صــــاحب العما أو ا شــ لني عن حترير حيرر هدا النموذج من ثالث نقــ

فاء   املةايااا أو    ــتي ناا أو     اســ يا ا خبامت  معتمدً املختص  ئة ملةتب اهلي اليت يقدة   النماذج الا

الدي  ئةاهلياص أماة موظف  صحاب ا عما  عالقطاع اخل  املنشأة على أن يتم التوقيع عالنقاة  

 أمامه. يؤشر مبا يفيد أن التوقيع قد مت

ــاة ملن ال يوقعون عإمضــائهم من أصــحاب ا عما  أو ا شــخاص ا   -2 ــئولني لديهم  يتعني عالنق ملق

ــة خيتمون عها منوذج التوقيع يف املةان امل       عد هلدا الغرض مع أتد    عليهم إعداد أتتاة تاصــ

الدي يؤشــر مبا يفيد  يئةاهله أماة موظف عصــمة اإلعهاة ا مين لصــاحب العما أو املقــئو  لدي  

 أمامه.متت  ا مين قدواإلعهاة  متاعأن عصميت اخل

ــئولني   -3 ــاحــب العمــا دائمــا عةــا مــا يرتيــب على يوقيع هؤالء املقــ  على احملرراا يلتدة صـــ

 .القانونأحةاة اخلاصة عتنفيد  والنماذجواملةايااا 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
  مكتب  ...................................

 
  

 

 
   

 غيري   بيانات املنشأةتإخطار 

 .............................................................................................مدير مكتب السيد/ 
 طياة وععد ،،، حتيـة

 والتغيري خلالتالي :ث يغيري يف عياناا املنشأة وحدمت قد            /          /       عاإلحاطة أنه اعتااًرا من   أيشرف

 ختارج شريا     يغيري الةيان القانوني للمنشأة            يغيري عنوان املنشأة           نوع التغيري :

 

   تح  رع جديد             يغيري املدير املقئو         

                      

أترى:           ) مقمى التغيري (: ...............................................................................                                

  

 عالتغيرياملقتنداا اخلاصة  الايان ععد التغيري الايان قاا التغيري

   

 

ــحة ما ورد عهدا اإلتطار          ــة : ........................................................................... عصــ ــقــ ــرخلة / مؤســ يقر شــ

 واملقتنداا املر قة عه. 

 

 ---------------------------:العملاسححححححم صاحب     20      /     /      حتريًرا يف :    

 ---------------------------:رقحححححححححححم املنشحححححأة

 ------/  ------ /-------رقم التسجيل الضريبي للمنشأة 
 ---------------------------: توقيححح  صاحب العمل

 

 ملحوظة:
 .املقتنداا املقدمة وأا من ياري  وقوع أي يغيري يف الاياناا يتعني أن يةون اإلتطار تال  مخقة عشر يوًم

 

 ( 12منوذج رقم ) 

1 3 2 

4 5 

6 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
  .مكتب  ..................................

 
  

 
   

 إخطار بدمج منشأتني أو أكثر

 ---------------------- رقم املنشأة: ----------------------- اسم املنشأة الداجمـة:

 ---------------------- رقم املنشأة: ----------------------- اسم املنشأة املندجمة:

 ---------------------- نوع النشاط: ----------------------- عنوان املنشأة الداجمة:

 ---------------------- نوع النشاط: ----------------------- عنوان املنشأة املندجمة:

 ---------------------- مقتند عدء النشاط: ----------------------- رقم القجا التجاري:

 ---------------------- عـــــدد العامـــلني: ----------------------- :(مقتند اإلدماج ) قرار اإلدماج 

 ----/---/---املندجمة: رقم التقجيا الضرييب للمنشأة  -----/  --- /---الداجمة: رقم التقجيا الضرييب للمنشأة 

 ندماج:  تاريخ اال شرتاكاتاألجور واال

 شرتاكاتإمجايل اال شرتاكات املؤمن عليهما شرتاكات صاحب العملا إمجايل األجور نوع التأمني

         شيخوخة وعجز ووفاة

         إصابات العمل

         املرض

         البطالة

         املكافأة

         املعاش اإلضا 

 األقساط واملبالغ األخر  املستحقة:

 القيمة اإلمجالية لأقساط اطححححححححححوع األقسحححححححن
   (دةــــم راءـــش( من القانون )20حقاب مدة و ًقا للمادة )ط ـاققأ

   خلاصة للعما عاخلارجة اخلارجية أو اإلجازة اارـــــعاإلدد ــــمأققاط عن 

   لغري العما ةـاصة اخلازـــجاإل ددــــمأققاط عن 

   دراسيةة الجازاإل ددـــمأققاط عن 

   أققاط أترى

   ماالغ مقتحقة للهيئة

   ايلحححححححاإلمج

 

 -------------------------:اسححححححم صاحب العمل     20/     /          حتريًرا يف :  

 ---------------------------:صاحب العمل توقي                   

 

 نةر تلفه (أ)  

 (  13منوذج رقم ) 
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 إرشحححححححححححححححححادات
 ندجمتني.خلرقم للمنشأيني امل االندماجعرقم املنشأة الداجمة ععد  االحتفاظيتم  -1

 ة. من أصا + صوريني لةا من املنشأة الداجمة واملندجم اإلتطارحيرر هدا  -2

 .ونقانالمن 138للمادة طاقا  يئةيعترب املنشأة الداجمة ضامن ملقتحقاا اهل -3

 ( اخلاصة عالعاملني عاملنشأة. 2) النموذج رقمقدة ي -4

ى أن علعاالندماج املختصـة   يف موعد غايته أسـاوعني من ياري  صـدور قرار القـلطة    اإلتطاريقدة هدا  -5

 ير ق عه صوريني طاق ا صا من هدا القرار.

 .ير ق صورة من مناذج التوقيع للمنشأة اجلديدة -6

 



 

89 
 

 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 .مكتب .................................  

   

 

 حترر من أصل وصورتني
   

 

 واألقساط  االشرتاكاتحافظة إمجايل 
 202   عن شهر             لسنة    االجتماعيسداد اشرتاكات وأقساط التأمني 

 

 كود الوحدة احلسابية رقم املنشأة سححححم املنشأةا
 

 شهر االستحقاق

 سنة شهر   
  

 

 مالحظات القيمة باجلنيه بيان
    ور جا إمجالي 

    إمجالي أجور رعاية الطفا
    يةإمجالي أجور اإلعاراا الداتلية والاعثاا العلم

    الدراسية عدون أجر اإلجازااإمجالي أجور 
    إمجالي أجور اخلاضعني إلصاعاا العما  قط

    يأمني املرضإمجالي أجور 
    .إمجالي ا جور املقتقطع على أساسها االشرتاخلاا

    إمجالي أجور املعاش اإلضايف
 

   مؤقت  ---------------دائم     ---------------إمجايل عدد العاملني باملنشأة------------- . 

 بيان االشرتاكات املستحقة
 إمجايل مستحق مقاصة االشرتاك االشرتاك

 جنية قرش جنية قرش جنية قرش
       %9اشرتاك املؤمن عليه 

       %12صاحب العما حصة 
       %1اشرتاك مؤمن عليه )مةا أة( 
       %1حصة صاحب العما )مةا أة( 

       (%0.5 أو %0.25) عماإصاعة ال جتماعي يفحصة اهليئة القومية للتأمني اال
       %1 اإصاعة العم حصة اهليئة العامة للتأمني الصحي يف

       %1املرض مني أي يف اشرتاك املؤمن عليه
       %3حصة صاحب العما يف يأمني املرض 

       %1يأمني الاطالة 
       % 10املعاش اإلضايف 

       أققاط مدة مشرتاة
       أققاط اإلجازة اخلاصة 

       أققاط االعارة
       أققاط أتري
       اإلمجالـــــــــــــــي

 (  14منوذج رقم ) 
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 منوذج تفصيلي باشرتاكات تأمني املرض وتأمني إصابات العمل
 2018لسنة  2وفقًا ألحكام قانون التأمني الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 

 مالحظات القيمة باجلنيه  العدد بيان
ا لإمجايل األج

ً
     2/2018 رقم قانونلور وفق

     إمجايل عدد املؤمن عليهم
     إمجايل عدد الزوجات
عالني واأل

ٌ
     والدإمجايل عدد امل

 

 

 مالحظات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  املوارد البشريةمدير          رئيس قسم املعاشات      ملوظف املختصا

 

 مدير الوحدة احلسابية    خامت شعار اجلمهورية 

 20/      /        :     يف  حتريرًا

حصة صاحب عمل   تأمني 
 إصابة عمل

اشرتاكات التأمني الصحي الشامل    % من األجر 
 الشامل

 
     

اشرتاك املؤمن عليه بتأمني 
 املرض   التأمني الصحي الشامل 

الزوجات  %1مؤمن عليه 
3% 

ابن كل معال أو 
 اإلمجايل 1%

    
     

حصة صاحب العمل بتأمني 
 املرض   التأمني الصحي الشامل 

 اإلمجايل % 3
  

    

  اإلمجايل  

 ياري  الورود  أمر الد ع رقم  يئةحيرر مبعر ة موظف اهلجدء 
 

 
  أمر الد عمالغ 

 يوقيع املراجع

 

 
  أمر الد عياري  
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 االشرتاكات واألقساط املستحقة جتمي حافظة 
 20   لسنة       واملسحددة عن شهحر

 

 ---------------------------------------------------قم املنشأة:ر       ---------------------------------------------------اسم صاحب العما :

 -------------------------------------------------------لعنوان:ا        ------------------------------------------------------احلقاعية:الوحدة 

 
 
 
 

 --------------------         ----------------        إمجالي ا جور الفعلية املقتحقة للعاملني:

 املستحقححححححة االشرتاكات

 نوع التأمني

إمجايل األجور التي 
يسرح عليها حكم 

 االشرتاكاتاقتطاع 

 شرتاكات املؤمن عليهما شرتاكات صاحب العملا
 شرتاكاتإمجايل اال

سبة
الن

 

 شرتاكالقيمة ا

سبة
الن

 

 شرتاكقيمة اال

 جنيه رشق جنيه رشق جنيه رشق جنيه رشق

 .تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة
 .تأمني إصابات العمل

 .تأمني املرض
 .تأمني البطالة

 .املكافأة
 املعاش اإلضا .

          

           مجحححححححلة 

 األقسححححححححاط واملبالغ األخر  املستحقة

 نحححححححححححححححوع القسححححححححححححححط
 قسط قيمة

 جنيه رشق جنيه رشق
 من القانون )شراء مدة( 20أقساط حساب مدة وفقا ألحكام املادة 

 ارج اصة بدون أجر للعمل باخلة اخلجازاإلأقساط عن مدد اإلعارة اخلارجية بدون أجر أو 
 لغري العمل أجراصة بدون ة اخلجازاإل أقساط عن مدد
 أقساط أخرح.

  مبالغ أخحر  مستحقة

    

     مجحححححححححلة

 بيحححححححانات السحححححححححححححداد

 بيححححححححححان السححححححححححححداد
 كلحححححي  جزئي

 جنيه رشق جنيه رشق
 شرتاكات املستحقةإمجايل اال 

 إمجايل األقساط اخلاصة واملبالغ األخر  املستحقة
 خيصححححم:

    

     صا  السداد

 ------------- رع    -------------عنا    20           /    /     ؤرخ  امل    ----------------------رقم  أصا أمر الد عومر ق 

   غري ال       -------------------------------------------- قط    20      ------------عصايف املالغ املقدد عن شهر

 -----------------------------يعتمححححححد، -----------------------------------روجحححححح ، --------------------------------أعحد  عرفة 

 

جــ ق  
 ـ

 (  15منوذج رقم ) 
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 إقححححححححرار املدير املايل
 20    /  20    عن السنة املالية  

 
---------------------------------------------------------------------العنحححححححححوان: --------------------------------------------------------------------------------------الوحدة احلسابية لشركة:

--------------------------- 
 ------------------رقم املنشحححأة:    2    /    /        : االشرتاك تاريخ بدء     2      /   /        تاريخ بدء النشاط : 

  --------------------------------------------------------ال توجد / يوجحد ( وحدات حسابية أخحححححر  بيانها:  )
 :: بيانات األجور من واق  احلسابات اخلتاميةأوالً 

املبالغ التي حسبت على أساسها 
 إمجايل املنصرف االشرتاكات

 جزئحححححي كلحححححححححي جزئحححححي كلحححححححححي البيححححححححححححححححححححححححححححححححان
 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

         :حـــ/              األجور النقدية-------------------------------- 

 --------------------* الوظائف الدائمة:                حـــ/        

 --------------------الشاملة:                حـــ/ املةا وا*         

 ----------------------------------الخبراء الوطنيين     حـــ/ مكافآت -           

 ----------------------------------الخبراء األجانب      حـــ/ مكافآت -           

 ----------------------------------ـــ/ح شاملة      تبمكافآالمعينون  -           

 ----------------------------------حـــ/                 أجور االشتراك -           

 ---------------------------------جور الموسميين والعرضين  حـــ/أ -           

 ---------------------------------جور المعينون بربط ثابت    حـــ/أ -           

 ---------------------------------لدرجات الخصوصية          حـــ/ا -           

 ---------------------------------جور الصبية واألحداث       حـــ/أ -           

 (  16منوذج رقم ) 
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املبالغ التي حسبت على أساسها 
 إمجايل املنصرف االشرتاكات

 جزئحححححي كلحححححححححي جزئحححححي كلحححححححححي البيححححححححححححححححححححححححححححححححان
 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

 ------ــ/ويتحما الوحدة عأجورهم  حـ * يةاليف املعارين        

 ------حـــ/  * يةاليف ا جازاا الدراسية واملنح التدرياية        

 ---------------/ا                             حـــو* املةا         

 -----------كافآت إضافية للعاملين امتدادا للعمل األصلي حـــ/م -           

 --------------------كافآت عن أعمال إضافية للمنتدبين حـــ/م -           

 -------------------كافآت أعمال إضافية أيام الجمع    حـــ/م -           

 -------------------كافآت طوارئ للعسكريين أو المجندين حـــ/م -           

 --------------------ـــ/ح مكافآت إنتاجية وتشجيعية    -           

 -------------------كافآت خاصـــــــــة           حـــ/م -           

 -------------------فآت حضور جلسات ولجان    حـــ/مكا -           

 -------------------كافآت عن أعمال أخـــــــرى     حـــ/م -           

 -------------حـــ/                     * روايب وعدالا        

 --------------------واتب تمثيل للوظائف العليا         حـــ/ر -           

 --------------------واتب تمثيل للمواطنين في الخارج   حـــ/ر -           

 ---------------------حـــ/ن فنيين          رواتب تمثيل لموظفي -           

 ----------------------واتب طبيعة عمل                   حـــ/ر -           

        
    ة تشمل بدل السكن في الخارج والداخلرواتب إقام -   

 -----------------------------حـــ/

 -----------------------حـــ/                      اجتماعيةإعانة  -           

 -----------------------اتب استقبال وضيافة                حـــ/ر -           

 ------------------------دل أغذية                        حـــ/ب -           

 ------------------------ـــ/ح             بدل مالبس            -           

 ------------------جممـوع ا جور النقدية    حـــ/        
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املبالغ التي حسبت على أساسها 
 إمجايل املنصرف االشرتاكات

 جزئحححححي كلحححححححححي جزئحححححي كلحححححححححي البيححححححححححححححححححححححححححححححححان
 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

 -------------------حـــــ / جمموع املدايا العينية        

 -----------ــ /إمجالي ا جور النقدية واملدايا العينية حـــ        

 --------ــ /حـــ االجتماعية* مقاهمة الوحدة يف التأميناا         

 ----------/ * حصة الوحدة يف يأمني الشيخوتة       حـــــ        

 ----------ـ /* حصة الوحدة يف التأمني الصحي         حــــ        

 --------ــ /* حصة الوحدة يف يأمني إصاعاا العما     حـــ        

 -----------ـ /الاطالة         حــــ* حصة الوحدة يف يأمني         

        
 االجتماعيةإمجالي مقاهمة الوحدة يف التأميناا 

 --------------------حـــــ /

 
 وعدد العمال )من واق  استمارات السداد(:  االشرتاكات: بيانات األجور النقدية التي أديت على أساسها ثانياً 

 إمجايل األجور
أجور املؤمن  املستثىن أو املوقوف بالنسبة لتأمنيإمجايل أجور 

عليهم إصابات 
 العمل فقط

عدد العمال   
نهاية السنة 
 املالية

الشيخوخة 
 املكافأة املرض البطالة والعجز والوفاة

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش
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 : بيانات تفصيلية عن املبالغ املسددة:  ثالثاً 

مكافأة  أقحححسححححححححححاط اشححححححححححرتاكات
نهاية 
 اخلدمة

 مبالغ أخحححححححححر 
 بيحححححححححححححححان املبلغ بيحححححححححححححححان مبلغ بيحححححححححححححححان مبلغ

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش
 ـةدوريـــــــــــــــــ -  

 سنــــــواا ساعقة -

 دراسية إجازاا -

 ععثاا علميــــــــة -

 مــــــــدة ســـــاعقة -  

 دراسية إجازاا -

 )عــــــاما (

 تاصة إجازاا -

 (أتـــرى )              -

 استثمارريع  -   

 ماالغ إضا ية -

 

 

 ومل تسدد: اهليئةرابعا: املبالغ املخصومة من الباطن حلساب 

بيحححححححان  عنححححححححححححححححححوانه سحححححححححم املقاولا م
 العملية

 مكتب اهليئة املبالغ املخصومة
 جنيه قرش

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

   ( هنظــر خلفأ)  
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 إقححححححححححححححرار
النقدية اليت حقات على   وأن ا جور االقتصاديةدة أقــــــــــــــــــــر عأن الاياناا املوضحة عهدا النموذج صحيحة ومطاعقة للد اير واملقتنداا والقجالا عالوح 

 .يدية"والئحته التنف 2019لقنة  148م لقانــــون رقـــ حةاة ا" اا و ًقيشما خلا ما صرف للعاملني عاعتااره أجــًر االشرتاخلااأساسها 

ــر عأن املاالغ احملتجدة من املقاولني حلقـــاب اهل       اخلا ما ياقى و ًق هياهليئة هده التنفيدية ويعليماا الئحة لا و ًق يئة القومية للتأمني االجتماعيخلما أقـــــ

 والقجالا.للد اير واملقتنداا 

 .رر عنه هدا اإلقــــرار خبالف ما ساق إيضاحهعن العاة املالي احملأية مقتحقاا لدى الوحدة االجتماعي  القومية للتأمني يوجد للهيئةوال  هدا   

       
 

 

 
ً
 20ا   :      /     /          حترير

 

 مالحظحححححة: 
 نشأة.احملاسيب املتاع عاملللنةاة  او ًق (الاياناا التفصيلية لألجــــور والواردة عالاند )أواًل حالة عدة يطايق النةاة احملاسيب املوحد يقتو ى يف

 

 ................................................................................: املدير املايلتوقي  

 :الرقم القومي

 ..................................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .................................

   

 

 

   

 

 سجححححححل قيد أجحححححور العاملني بالقطاع اخلاصمنوذج 

 

 --------------------------------------------------------------األجــــر الفعلي:  ----------------------------------------------اســــــــــــــــــــــــــــــم العامـل : 
 ---------------------عتباراا من: ا ----------------------------فــــــــــي اليوم:  ----------------------------------------------جنسيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 
 ----------------------عتباراا من: ا ---------------------------فــــــــي الشهر:  ----------------------------------------------الرقــــــم القـومـــــــــــــــــــــي: 
 ----------------------عتباراا من: ا ---------------------------فـــــي األسبوع:  ----------------------------------------------الـرقــــــــــــــــــــــــــم التأميني: 
 ---------------------------------------------تاريخ خروجه نهائيا من الخدمــة:  ----------------------------------------------رقم وتاريخ القيد بمكتب العمل : 

 ---------------------------------------------توقيـــــــــــــع صاحــــب العمـــل :  ---------------------------------------------تاريــــــــــــــــــــــــــــخ الميـالد: 

 -------------------------اريخ بدء التقسيط: ت  -------------------مدة التقسيط:  ----------------------------------------------موقفــــــــــه مــــن التجنيــــــــد: 

 ----------------------------------تاريخ نهاية التقسيط:  ----------------------------------------------يــــــــــــخ دخوله الخدمـــــة: تار
  ----------------------------------------------قيمــــــــــــــة القسط ونوعـــــه: 

 أجحححر االشرتاك  البيحححان
 استقطاعات

 الصا  املنصرف مجلة االستقطاعات
 مالحظات التوقي 

 حلساب اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 استقطاعات أخر 

 أقساط اشرتاكات األجر التأميني
 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش الشهحور
               ينحاير

               ف اير

               مارس

               إبريل

               مايو

               يونية

               يوليو

               أغسطس

               سبتم 

               أكتوبر

               نوفم 

               ديسم 

 (  17منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .................................

 
  

 

 
   

 

 20استمارة حتصيل األقساط اخلاصة عن شهر ............... سنة        
          رقم املنشأة: ..................................................... اسم صاحب العمل:

 ....................................................................................... العنوان: 

 حاالت اإلضافة واالستبعاد خالل الشهر:

 اسم املؤمن عليه
خاصة  جازةإمدة إعارة خارجية و املدة السابقةأقساط 

 أقساط ........................... أقساط ........................... أقساط ........................... بدون أجر ودراسية

 استبعاد إضافة استبعاد إضافة استبعاد إضافة استبعاد إضافة استبعاد إضافة

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

                     

                     اجلملة

 األقسححححححححاط املستحقة عن الشهححححححر

 البيان
جازة خاصة إمدة إعارة خارجية و أقساط املدة السابقة

 ...........................أقساط  أقساط ........................... أقساط ........................... دراسيةو بدون أجر

 استبعاد إضافة استبعاد إضافة استبعاد إضافة استبعاد إضافة استبعاد إضافة

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

                     أققــاط الشهر القاعق

 التغيري تال  الشهر احلالي

 مضــــــــاف

 مقتاعــــــد

                    

                     صايف أققاط الشهر احلالي

مجلة األقساط املستحقة خالل 
 ( ............................................................................................فقط مبلغ وقدره: ) ............................................   الشهر احلايل:

 20:            /      /         بتاريخ ..................................................................................... مت السداد عن طريق:
 

 20/      /            :  يف  حتريرًا     :املدير املسئول    :املنشأةخامت      :املوظف املختص

 (  18منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .................................

 

  

 

 
   

 

 الرقــم التأمينــي:

 

 الرقــم القومي:

 
 
 

 إقححححححححرار
 جازة اخلاصة لغري العمل عن مدة اإل االشرتاكبالرغبة   

 

  ---------------------------------العاما عـــ  ---------------------------------أقــر أنا 

 .        من      /     /    اعتااًرااخلاصة لغري العما واليت حصلت عليها  اإلجازةعن مدة  االشرتاكيف  أرغب عأنين

 )يقتو ى هدا الايان يف حالة إعداء الرغاة ععد استالة العما(. .............خلما أرغب يف سداد يةلفة املدة )د عة واحدة / عالتققيط( 

 وهـــــــدا إقرار مين عدلا ،،،

 

 مقححدمحححه                                                                   20     /     /         يف:ا حتريًر
 -----------------------------------------------------سحححححححم:اال

 ----------------------------------------------------التوقيححححح :
  بيان حتقيق الشخصية:

 -------------------------------------------------القومحي:الرقحم 
 --------------------------------------------------التاريححححححححححخ:
 -----------------------------------------------------جهة اإلصدار:

 ---------------------------------------------------العنحححححححححوان: 
 

 صاحب العمل اعتماد
 ------------------------------------ عأن املؤمن عليه ------------------------------قــر ي

ا من      /     /          عتااًراعليها  اخلاصة لغري العما واليت حصا اإلجازةعن مدة  االشرتاكالعاما طر نا قد يقدة عهدا اإلقرار عرغاته يف 

 .يوقيعه على هدا اإلقرار صحيح وأن

 املوارد البشريةمدير         20ا يف :      /     /      حتريًر

         ............................................... 
 

 .جازةيشما الرغاة سنواا جتديد اإل :مالحظححححة

 
 

  

 قااًلال جيوز العدو  عن الرغاة مقت :ملحوظة

 تامت صاحب العما

 (  19منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 / مكتب ......................... منطقة

 

  

 

 
   

 

 الرقــم التأمينــي:

 

 الرقــم القومي:

 
 
 

 إقححححححححرار

 للمستحقنيجازة اخلاصة لغري العمل عن مدة اإل االشرتاكبالرغبة   
 

 ، املتو ى عتاري       /          /            ---------------------------------/  املقتحقني عن حننقــر ن

عن مدة  االشرتاكيف عالرغاة   ------------------------/   وصفتى -------------------- /وعنهم القيد 

 .        /         /         حتى تال  املدة من   /     /       عليها  جازة اخلاصة لغري العما واليت حصااإل

 و نرغب يف سداد يةلفة املدة )د عة واحدة( .

 عدلا ،،، اوهـــــــدا إقرار من

 

 

  املستحقنيمقححدمحححه عن                                                                   20     /     /         يف:ا حتريًر
 

 ------------------------------------------------------سحححححححم:اال
 -----------------------------------------------------التوقيححححح :

  بيان حتقيق الشخصية:
 --------------------------------------------------الرقحم القومحي:
 --------------------------------------------------العنحححححححححوان: 
 --------------------------------------------------رقم التليفون : 

 
 
 

.جازةيشما الرغاة سنواا جتديد اإل :مالحظححححة

 قااًلال جيوز العدو  عن الرغاة مقت :ملحوظة

 (  مكرر 19منوذج رقم ) 
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 االجتماعياهليئة القومية للتأمني 
 مكتب .............................

 (20منوذج رقم ) 
 ......رقم الوارد: .........................

 .....ياري  الوارد: .......................

 ....اسم املقتلم: ........................

 مستحقات تأمينيةطلححححححب صححححرف 

  

          رقم املنشأة: .................................... جهة العما ا ترية:

             الرقم التأميين: .................................... اسم املؤمن عليه:

               الرقم القومي:

 .................................... :إنهاء اخلدمةساب     ياري  آتر يوة عاخلدمة:

 

 .................................... الوظيفة:    :ياري  االلتحاق عاخلدمة

 .................................... صرف املعاش:جهة  .................................... ساب طلب الصرف:

 .................................... رقم التليفون: .................................... العنوان  :

 

 بيان  دد االشرتاك السابقة على املدة األخرية:
 الفئة املعامل بها تاريخ النهاية تاريخ البداية رقم املنشأة جهة العمل
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 :عليها املؤمن عليهباملعاشات األخر  التي حيصل بيان 
 جنيه قرش اجلهة املستحق منها املعاش اآلخر صلة القرابة  رقم املعاش اآلخر القيمة

     

     

     

ــح يوة عاخلدمة تر أصـــحة الاياناا املوضـــحة ععاليه خلما أقر ععدة التحاقي عأي عما أو مداولة مهنة ععد ياري   ع -----------------------أقر أنا  املوضـ

 .عهدا الطلب

 20حتريًرا يف:         /       /           
 ................................... :توقي  املؤمن عليه

 إيصال استالم طلب صرف مستحقات تأمينية
 .......................................... اسم املؤمن عليه: .................................... مةتب

    ياري  الوارد: .................................... رقم الوارد:

    التوقيع: .................................... اسم املقتلم:
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 إرشححححححححححححححححححادات
 اآليية:يقدة هدا الطلب يف احلاالا  -1

 .املعاش املاةر صرفاة يف ياري  يقديم طلب جد والو ر عشرط أال يةون املؤمن عليه تاضع لتأمني الشيخوتة والعأو املعاش املاة ،علوغ القن أو العجد -أ

على ملوا قة على اهلجرة على أن يطاعق هده الصورة  ير ق عطلب الصرف صورة  ويوغرا ية من يأشرية مصلحة وثائق القفر عا        املصري، يف حالة هجرة املؤمن عليه  -ب

 .ا صا والتوقيع مبا يفيد املطاعقة مبعر ة املوظف املختص

شرية املغادرة النهائي      يف -ج صورة  ويوغرا ية من يأ صرف  شرية الرحيا  حالة مغادرة ا جنيب للاالد نهائيا ير ق عطلب ال صلحة        أو ة أو يأ صادرة من م قفر ال شرية مهلة ال يأ

ــدة اإلقامة امل انتهاءما يفيد  القــفر أووثائق  ا صــا والتوقيع مبا يفيد  الشــهادة علىطاعق صــورة هده ي وثائق القــفرمصــلحة  منؤقتة دون جتديدها وذلا عشــهادة مــــ

 .املطاعقة مبعر ة املوظف املختص

ــتغا  املؤمن عليه ا جنيب عاخلارج عصــفة دائمة ير ق عطلب الصــرف صــورة عقد العما غري حمدد ا    يف -د ــه عل اخلارج ملدة يف حالة اش ــاب نفق ى أن يةون هده حلق

 اخلارجية.قنصلية املصرية يف اخلارج ويعتمد من وزارة القفارة أو المن املقتنداا حمررة عاللغة العرعية أو مرتمجة يرمجة رمسية إىل هده اللغة ويصدق عليها 

رعية ير ق عطلب الصرف شهادة يفيد ذلا من وزارة اخلارجية   عاملؤمن عليه ا جنيب عالاعثة الدعلوماسية عقفارة أو قنصلية دولته يف مجهورية مصر ال      التحاقيف حالة  -ه

 املصرية. 

ادة من مصلحة القجون يفيد عيان مدة القجن مع يوخليا ير ق عطلب الصرف شه   الشيخوتة يف حالة احلةم نهائيا على املؤمن عليه عالقجن للمدة الااقية لالوغه سن    -و

ز له أن يتقدة عطلب معتمد على النحو القاعق حلجد  خلما جيو التعويض،الشخص الدي يصرف إليه مالغ    تحديدعمن املؤمن عليه معتمد من مأمور القجن املوجود عه  

 .مدة القجن انتهاءمقتحقايه لدى اهليئة حلني 

سجنه    -ز شأ لدى املؤمن عليه تال  مدة  قلطة املختصة مبصلحة           عجد مقتديم مينعه من مداولة العما ير ق عطلب ال ، يف حالة إذا ما ن صادرة من ال شهادة طاية  صرف 

وحترير شــهاداا إثااا العجد  العتمادهاالصــحي  التأمنيعاملعنية القــجون يفيد عجده املقــتديم الدي مينعه من مداولة العما على أن حتا  هده الشــهادة إىل اهليئة 

 .القاعق عالاندخلما ير ق عطلب الصرف التوخليا املشار إليه  الصرف،( قاا 27على النموذج رقم )

 املختصة.اجلهة اإلدارية  صة على أن يعتمد منير ق عطلب الصرف شهادة من اجلهة الدينية املخت الرهانة،يف حالة انتةاة املؤمن عليه املقيحي يف سلا  -ح

 ويا املعاش إىل احلقاب اجلاري.على حت.....( . -شرخلاا االيصاالا )احملا ظ االلةرتونية(  –هيئة الربيد  – عناجهة الصرف )ير ق موا قة  -2

 .اوجدعالطلب عيان معتمد من اجلهة املقتحق منها املعاش أو املعاشاا ا ترى إن  ير ق -3



 

104 

  
 االجتماعي اهليئة القومية للتأمني

 مكتب .............................
 (21منوذج رقم ) 

 ............رقم الوارد: ...................

 ...........ياري  الوارد: .................

 ..........اسم املقتلم: ..................

 طلب االشرتاك   نظام املعاش اإلضا 
 العامل لد  الغري

 نةر تلفه(أ)

          رقم املنشأة: ................................... جهة العما:

             الرقم التأميين: .................................... اسم املؤمن عليه:

               الرقم القومي:

    االلتحاق عاخلدمة:ياري      ياري  امليالد:

 .................................... الوظيفة: .................................... أجر املؤمن عليه الشاما:

  أرغب يف االشرتاك يف نةاة املعاش اإلضايف.................................................................... عأنينأقر أنا 

 .......................... املؤمن عليه:توقي   20حتريًرا يف:         /       /         

 اعتماد صاحب العمل أو املكتب التأميني املختص
 .عليه ........................................... نقر حنن .......................................................... عأن املؤمن

عن احلد  واخنفضو ى حالة يغيري ا جر  حوأن ا جر املوضــح عالطلب صــحي  املعاش اإلضــايفقد يقدة عهدا اإلقرار لالشــرتاك يف نةاة 

 .سيتم إعالغ اهليئة عدلا االشرتاكا قصى  جر 

 

 20     حتريًرا يف:         /       /    

 املسئول املختص متااخل

 أصحاب األعمال والعاملني املصريني باخلارج
  ................ عأنين أرغب يف االشـــرتاك يف م يأميينعاخلارج( رق مصـــريصـــاحب العما /عاما ............................. ).........أقر أنا 

 جنيهًا شهريًا.  0000.00نةاة املعاش اإلضايف عقيمة 

 .اإلضايفاملعاش  يف على االشرتاك على أعلى  ئة دتا اشرتاك سنويًا الستمرار االشرتاك مبوا قيتخلما أقر 

 20حتريًرا يف:         /       /         

 ............................. :توقي  املؤمن عليه
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 إرشححححححححادات
 :ك عاملعاش االضايف الشروط اآلييةيشرتط  يمن يتقدة لالشرتا

 : املؤمن عليه من  ئاا العاملني لدى الغري: أواًل

 عليه احلد ا قصى  جر االشرتاك التأميين.أن يتجاوز أجر املؤمن  -1

 ة. يقديم املؤمن عليه طلب االنتفاع عهدا النةاة قاا علوغه سن الشيخوت -2

  ياري  يقديم الطلب.أال يةون للهيئة أي ماالغ مقتحقة على املؤمن عليه وواجاة ا داء يف -3

 : ا: املؤمن عليه من  ئاا أصحاب ا عما  والعاملني املصريني عاخلارجثانًي

 (. 1)ا عن أعلى  ئة دتا اشرتاك عاجلدو  رقم أن يةون املؤمن عليه مشرتخًل -1

 ة.يقديم املؤمن عليه طلب االنتفاع عهدا النةاة قاا علوغه سن الشيخوت -2

 ياري  يقديم الطلب. ا داء يفأال يةون للهيئة أي ماالغ مقتحقة على املؤمن عليه وواجاة  -3

 إذا انتفى أح شرط من شروط االنتفاع املشار إليها. ضا فاع املؤمن عليه بنظام املعاش اإليوقف انت 

 ضا .غبة   االشرتاك بنظام املعاش اإلال جيوز العدول عن الر 
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 القومية للتأمني االجتماعياهليئة 
 مكتب .............................

 (22منوذج رقم ) 
 

 
   

 

 إخطار وقوع إصابة عمل
 

 إقحححححححححححححححرار
أقــــــــــــر عصحة الاياناا الواردة يف هدا اإلتطار ويف حالة عدة ثاوا صحتها أو ثات أن احلالة ليقت إصاعة عما أخلون 

 .مقئوال عن  رد يةاليف العالج للجهة الطاية املختصة طاقا لألسعار املعمو  عها لدينا

        20       /      /   :  يف  حتريرًا

 

 
 
 

 : ............................... صفته: ...........................  توقيعه: ...........................................   اسم مقدم اإلخطار

   نةر تلفه(أ) 

          رقم املنشأة: .................................... اسم املنشأة:

 ................................................................................................................... عنوان املنشأة:

             الرقم التأميين: .................................... اسم العاما املصاب:

               الرقم القومي:

        

 ة ص   وقت اإلصاعة:    ياري  اإلصاعة:

 

  إىل:  من: مواعيد العما:    االلتحاق عالعما:ياري  

 

 ال يقتحق يقتحق أجر يوة الراحة:    الراحة ا ساوعية:

    

 .............................................................................................................................. مةان وقوع اإلصاعة:

 ........................جهة العالج املنقو  إليها املصاب ............. .................................... رقم حمضر الشرطة )إن وجد(

 ............فته : .................................ص               ...         اسم الشخص الدي نقا املصاب  : .................................................

 ........................................................................................................................... موجد عن اإلصاعة وظرو ها:

.................................................................................................................................................................... 

 ........................................... طريقة أداء ا جر: .................................... أجر االشرتاك للمصاب:

 ........................................................................................................................... عياناا أترى:

 ........................................................................... :توقي  صاحب العمل

 :الرقم القومي

 ...............................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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 إرشححححححادات

 .املختص اهليئةمةتب من  النموذج يعتمد -1

 (  إخل -ا حــد  –لعما  اليومية ويدخلر اســــم الراحة ) اجلمعة  النموذجيقتو ى هدا  -2

، وصورة لققم الشرطة  ختصامل اهليئةمةتب حيرر هدا النموذج من أصا وثالث صور، ا صا يرسا إىل     -3

 وصورة جلهة العالج وصورة حتفظ يف ملف املؤمن عليه.

 مؤمن عليه املصــاب أو ذويه،يف حالة امتناع صــاحب العما عن يقديم منوذج إتطار اإلصــاعة ، جيوز لل -4

 .املختص اهليئةيقديم منوذج اإلتطار  ملةتب 

   يلي:ا ملا و ًق عالنموذجقتنداا اليت ير ق املحتدد  -5

 حادث:  أوالً: اإلصابة نتيجة
ــرطة للحادث    -أ ــر الشــ ــعار اجلمهورية    –حمضــ ــورة معتمدة وخمتومة خبامت شــ ــاة وذلا  -أو صــ للعما     عالنقــ

شاا   االجتماعيةناا ( من قانون التأمي2) املادة( من أوال من 2. 1املنصوص عليهم عالاندين )  وذلا واملعا

ــاب العما     وأعن خلا حادث يقع اثناء العما      ــر ن العما،  مو العودة أثناء الدهاب    أو أعقــ ويةتفى مبحضــ

ــاحب العما يف  إداريحتقيق  ــة لدى صـ ــلطة املختصـ حلادث داتا دائرة  احالة وقوع  جيرى مبعر ة القـ

 قطاع العاة وقطاع ا عما  العاة.للدولة وال ياإلدارالعما وذلا عالنقاة للمؤمن عليهم العاملني عاجلهاز 

 إتطار عن وقوع اإلصاعة معتمد وخمتوة موضحًا عه ظروف احلادث. -ب

ــاب وحما إقامته يف حال            -ج ــاعة العما عالطريق أثناء       إقرار من الوحدة اإلدارية عالطريق املعتاد للمصــ ة إصــ

 الدهاب للعما أو العودة منه.

أمورية مصــلحية تارج دائرة  مللمصــاب يف حالة إصــاعته أثناء يوجهه إىل  صــورة معتمدة من قرار التةليف  -د

 العما.

 :املطلوبة بالنسبة ألمراض املهنةثانيًا: املستندات 
من عليه ومدى يعرضه لإلصاعة    يقرير إداري معتمد من مدير شئون العاملني وخمتوة يوضح طايعة عما املؤ   -أ

 ( حبةم طايعة عمله.1عأحد ا مراض املهنية املوضحة عاجلدو  رقم )

عاجلدو  عطايعة   اط املرض املوضـــحقرار جلنة ا مراض املهنية عاهليئة املعنية عالتأمني الصـــحي يفيد اريا -ب

 .عملة الدي يؤديه

 جد وياري  ثاويه.شهادة معتمدة وخمتومة من اللجان الطاية عالتأمني الصحي يوضح نقاة الع -ج
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 (23منوذج رقم ) 
 

 
   

 خارج البالد وقوع إصابة عملإخطار عن 
 .....................................................................................مكتب السيد/ مدير 

 حتية طياة وععد ،،،

ًــ    ــد/  حنــيــطــةــم عــلــم ــأن القــــــي ــاخلــارج   حلــق لــلــ ســــــاــق أن ُأ................................. .............ا ع ــا ع  عــم

 ......................................... عدولة

ث ، وقد حد...........................................جازة / إعارة( والعاما لدى ا) ................................... عقـــاب

 .     20     /        /  عتاري       ، ياب منه(أثناء الدهاب للعما أو اإل -له حادث عاخلارج )أثناء العما / عقاب العما 

 ق التأمينية املقتحقة.اإلجراءاا الالزمة لصرف احلقو اختاذوحيث أن ذلا يعترب إصاعة عما، عرجاء 

 

 ه ححححححدمححمق                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرفقات:
 ا يرمجة رمسية ا مبعر ة جهة رمسية عاللغة العرعية أو مرتمًجحمضــــر حتقيق عن احلادث )على أن يةون حمرًر

 ا من وزارة اخلارجية(.ا عليه من القفارة أو القنصلية املصرية ومعتمًدإىل هده اللغة، ومصدًق

 

 ................................................................................سم: الا

 تأميين:الرقم ال

 الرقم القومي:

 .......................................................................................................................العنوان: 

 ...........................................: رقم التليفون

 ........................................... صفة مقدة اإلتطار:

 20/       /                 حتريًرا يف:     
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 (24منوذج رقم ) 
 

 
   

 

 إخطار وقوع إصابة عمل ناجتة عن اإلجهاد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إقحححححححححححححححرار

أخلون   عما ثاوا صحتها أو ثات أن احلالة ليقت إصاعة أقـــر عصحة الاياناا الواردة يف هدا اإلتطار ويف حالة عدة    

 .رد يةاليف العالج للجهة الطاية املختصة طاقا لألسعار املعمو  عها لدينا مقئوال عن

 
ً
 توقي  صاحب العمل          مت اجلهةاخ    20       /     /    :  ا   حترير

 ......................................... 
 نةر تلفه(أ)

  

          رقم املنشأة: .................................... اسم املنشأة:

    ................................................................................................................... املنشأة:عنوان 

             الرقم التأميين: .................................... اسم العاما املصاب:

               الرقم القومي:

        

 ة ص   وقت اإلصاعة:    ياري  اإلصاعة:

 

  إىل:  من: مواعيد العما:  القن وقت اإلصاعة:

 

  املهنة:    :ياري  االلتحاق عاخلدمة

 

 .............................................. حما اإلقامة:  .................................... مةان وقوع اإلصاعة:

    

 .............................................. ا مراض القاعقة: .................................... احلالة: موجد عن

    

موجد عن ظروف العما 

  الدي أدى لإلجهاد

 :أو اإلرهاق

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 ........................................... طريقة أداء ا جر: .................................... للمصاب: االشرتاكأجر 

 ........................................................................................................................... :القاعقةا مراض 
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 إرشححححححادات

 يلي: ير ق يقرير من صاحب العما ياني ما -1

 أدائه. عيان طايعة عما املصاب واتتصاصايه وياري  عدء مداولته ومقتوى .أ

ــايف وطايعته واملدة احملددة  دائه          ع .ب ما مت إجنازه  يها وعما     ويان ما خللف عه من عما إضــ

 عاملقتنداا.   إذا خلانت يؤدى يف ساعاا العما ا صلية أو اإلضا ية ويدعم ذلا

 املرضية. وإجازايهامللف الطيب للمصاب من واقع ملف اخلدمة ير ق  -2

  يقوةااشــرة ويف احلاالا اليت ماإلصــاعة رضــية قاا ا حباث والتقارير الطاية عن احلالة املير ق  -3

 لتأمني الصحي.ملعنية عايئة ااهلالتأمني الصحي عالعالج يقدة الاياناا من اهليئة املعنية ععها 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 .............................مكتب 

 
 (25منوذج رقم )                              

 

  

 

 

 حتكيم طبي طلب
 ............................................................................................... مكتبالسيد مدير/ 

 

 وبعد ،،،، طيبة حتية
، 20الصادر عتاري       /      /           طايةاللجنة ال العرض على جلنة التحةيم الطيب إلعادة النةر يف قراررجـــــو      أ

 .املةتبينة خبد  ................................ عاإليصا  رقم اجنيًهن يمبالغ عشر الطيبوقد مت سداد رسم التحةيم 

 ،،، االحرتاموتفضحححححححلوا بقبول فائق 
 

 

 قدمحححححححهم                                                                   20ا يف :        /      /    حتريًر

 ................................................................. :  االسححم                                                            

 ............................................................... : التوقيحح                                                             

 ............................................................. : العنححححوان

 .......................................................... :رقم التليفون      

 
 
 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 

 (26منوذج رقم )
 ....رقم مقلقا: .................

   

 

 طلححححححب صححححرف تعويض بطالة

 

 

              20/      /        :  ا  يفحتريًر

 
       

 ................................................. ستاذ مدير مكتبالسيد األ

 حتية طياة وععد،،

 للاياناا اآليية:ي، و ًقا ارجو صرف يعويض الاطالة املقتحق ل

 رقم املنشأة: .................................... اسم املنشأة:
         

 ................................................................................................................... عنوان املنشأة:
   

             الرقم التأميين: .................................... اسم العاما:

               الرقم القومي:

 ................................................................................................................... حما اإلقامة:

  ساب االنتهاء:  /            / ياري  انتهاء اخلدمة:

 

  املهنة:  /            /  ياري  االلتحاق عالعما:

    

  /            /             ياري  اإلصدار:  رقم شهادة القيد:

    

 ...................................................................: املؤمن عليهتوقي  

 ........................................................................... :القوميالرقم 

 ......................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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 ( 27منوذج رقححم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جتماعيالهيئـــــــة القوميــــــة للتأمين اال
 ------------------------------------------------------------------- مكتب:

 
 
 
 
 
 

 بطـــــــــاقة

 صــــــــــــرف تعويض بطـــالة

 2019لسنة  148طبقــــــا للقانون رقم 
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 (27منوذج رقححم ) تاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنيه قرش

    
  

 ---------------------------------------------بطاقة صرف رقم   

   20التاريخ      /     /        ---------------------------------------مكتب الصرف  

 الرقم التأميني:  

الرقم القومي:  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------سم :اال  

 -------------------------------------------------------------------------------- المهنة:  

 -------------------------------------------------------------------------------- العنــــوان:  

 ------------------------------------------------------------------------------ مكتب القوى العاملة المختص:

      ------------------------------------------------------------ كتب القوى العاملة:رقم شهادة القيد بم  

 ------------------------------------------------------------ تاريخ شهادة القيد بمكتب القوى العاملة:  

 /      /             تاريخ تسليم البطاقة:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 قــــــرار الربـط

   

 --------------------------------------------- تاريخ بدء اشتراكه في تأمين البطالة:  

 -------------------------------------------------------------------------------- تاريخ  إنهاء الخدمة:  

 ------------------------------------------------------------------------------ :سبب  إنهاء الخدمة  

 ----------------------------------------------قدرهوفقط   ------------------      ------------- :األجـر الشهري األخير

 ------------------------------------------------------------------------------ تاريخ بدء استحقاق التعويض:  

 ------------------------------------------------------------ قيمة التعويض الشهري:  

 ------------------------------------------------------------------------------ ستحقاق التعويض:اتاريخ إنتهاء   

 

 ر المكتبمديمراجع                                         مختص       

..................  ..................  .............................. 

                /      /20 

 

 قــــــرار اإليقاف

 تاريخ اإليقاف:         /     /      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب اإليقاف :  

 ر المكتبمديمراجع                                         مختص       

..................  ..................  .............................. 

                /      /20 
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 ( 27منوذج رقححم ) تاب  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة قــــــرار الربـط

 الرقم التأميني:  

 ---------------------------------------------------------------------------------سم العامل :ا  

 --------------------------------------------- تاريخ بدء اشتراكه في تأمين البطالة:  

 -------------------------------------------------------------------------------- تاريخ بدء تعطل العامل:  

 ------------------------------------------------------------------------------ سبب التعطل:  

 ------------------------------------------قدرهوفقط   ------------------      ------------- :لشهري األخيراألجـر ا  

 ------------------------------------------------------------------------------ تاريخ بدء استحقاق التعويض:  

 ------------------------------------------------------------ قيمة التعويض الشهري:  

 ------------------------------------------------------------------------------ تاريخ انتهاء استحقاق التعويض:  

 االصدار مكتبر مديمراجع                                         مختص       

..................  ..................  .............................. 

 20/      /                تحريرًا في

 اإليقاف صورة قــــــرار
 

 تاريخ اإليقاف:         /     /        

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------سبب اإليقاف :  

 االصدار مكتبر مديمراجع                                         مختص       

..................  ..................  .............................. 

 20/      /                حريرًا فيت

 

 المـــدة الثالثة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 ومازال متعطال.  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المــــدة األولى
      

 

 تـــردد العامل على المكتب  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 ومازال متعطال .  
 

  مدير مكتب القوى العاملة  
                           

 
 
 
  

 المــدة الرابعة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 /      /      إلى  
 

 ومازال متعطال.  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المـــدة الثانية
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 ومازال متعطال .  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب
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 (27منوذج رقححم ) تاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المـــدة الحادية عشرة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 ومازال متعطال.  
 

 العاملةمدير مكتب القوى   

    

 المــــدة التاسعة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 ومازال متعطال.  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
  

 المــدة الثانية عشر
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المـــدة العاشرة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

  مدير مكتب القوى العاملة  
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

 المـــدة السابعة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المــــدة الخامسة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
  

 المــدة الثامنة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المـــدة السادسة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب
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 ( 27منوذج رقححم ) تاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المـــدة التاسعة عشرة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 السابعة عشرةالمــــدة 
      

 

 تـــردد العامل على المكتب  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
  

 المــدة العشرون
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 /      إلى      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المـــدة الثامنة عشرة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

 المـــدة الخامسة عشرة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المــــدة الثالثة عشرة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
  

 المــدة السادسة عشرة
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 العاملةمدير مكتب القوى   

    

 المـــدة الرابعة عشرة
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب
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 ( 27منوذج رقححم ) تاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المـــدة السابعة والعشرين
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المــــدة الخامسة والعشرين
      

 

 العامل على المكتب تـــردد  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
  

 المــدة الثامنة والعشرين
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 متعطال.ومازال   
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المـــدة السادسة والعشرين
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

  مدير مكتب القوى العاملة  
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

 المـــدة الثالثة والعشرين
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة  

    

 المــــدة الحادية والعشرين
      

 

 تـــردد العامل على المكتب  
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
  

 المــدة الرابعة والعشرين
      

 تـــردد العامل على المكتب
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 ومازال متعطال.  
 

 القوى العاملةمدير مكتب   

    

 المـــدة الثانية والعشرين
      

 

 تـــردد العامل على المكتب   
 

 من      /      /   
   

 إلى      /      /  
 

 .ومازال متعطال  
 

 مدير مكتب القوى العاملة   
                           

 
 
 
 

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب

ختــم 
 المكتب
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

  

 

 (28منوذج رقم )        
          

 
          
          

                           

           رقم املنشأة :
                   الرقم التأميين :

                                        

 الرقم القومي :
                                  
                                  

 
 طلب صرف احلقوق التأمينية حلاالت املستفيدين

 
                                        
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـم املؤمــن عليه / صاحـــب املعــــاش:ا

                                        
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـم جهــة العمـــا ا تيـــــــرة وعنوانهــــــا: ا

                                        
    
                                        
  

                20    /           / :          ةياريــــــــــــــ  الو ــــــــــــــــــا

 يف حالة  الايانيقتويف هدا                              

 و اه صاحب املعاش وعدة 

 وجود أرما و أرملة 

 ا والد وأرشد

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ :صله القراعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــم القائــم عصـــــرف نفقــــاا اجلنـــازة: 

                              

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املقتفيديــــــــــــــــــــــــن:عنـــــــــــــــــــــــوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الربيد اإللةرتوني:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم التليفون:

                                        
                                        
                                        
                                        

 ينايـــــــــه هـــــــــــاة             

 ستيفاءاملناز  العلى  ليس للهيئة مندوعني يرتددون

 املقتنداا أو حتصيا مقتحقاا اهليئة

             

                          

                          

                          

                                        
                                        

                                        

لةشـــط ادة الشـــطب أو عـــمراعـــاه  املالحةـــاا املوضـــحة تلفـــه مـــع يراعـــي قاـــا اســـتيفاء عيانـــاا هـــد الطلـــب الرجـــوع إىل (1)  

 .خلا عندعلى  ( أو )ال(يف الاياناا واإلجاعة )نعم

 يقتويف الاياناا داتا اخلاناا )عني القطور(. (2)
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 (28منوذج رقم )ياعع 

 ا رما أو ا رملة -1
 

 ياري  امليالد ياري  الدواج االســــــم الرقم التأميين

ها الدواج 

 موثق ؟

ها االرملة 

لديها محا 

 مقتةن

 عياناا الدواج ا تر لألرما

قيمة املعاش ا تر 

خبالف املعاش 

 املطلوب صر ه 

 )أن وجد(

 جهة رعط املعاش ا تر

اجلهة املطلوب الصرف 

 عليها

 التوقيع

 جنيه قرش ياري  الدواج ها متدوج عأتري

    /       /    /       /      /       /      

    /       /    /       /      /       /      

    /       /    /       /      /       /      

    /       /    /       /      /       /      

 

 االعناء وا توة -2
 

الرقم 

 التأميين

 االســــــــــــم

اســـــــــــــم 

 الوالـــــــــدة

ه
ي
ل
ع
ن 
م
ؤ
م
ل
ل
ة 
ع
ا
ر
ق
ل
ا
ه 
ل
ص

 

 
ش
ا
ع
مل
ا
ب 
ح
ا
ص
و 
أ

 

 ياري  امليالد

و 
أ
م 
ي
ل
ع
ت
ل
ا
ع
ب 
ل
ا
ط
و 
ه
ا 
ه

ا
ه
ؤ
م
ى 
ل
ع
ا 
ص
ا
ح

 

 
؟
ا
م
ع
ي
ال 
و

 

؟
ب
ق
ة
ل
ا
ن 
ع
د  
ج
ا
ع
و 
ه
ا 
ه

 

قيمة املعاش ا تر 

خبالف املعاش 

 املطلوب صر ه

 )أن وجد(

جهة رعط 

املعاش 

 ا تر

ه
ن
ه
م
و  
أ
اًل  
م
ع
   
و
ا
د
ي
ا 
ه

 
 
و
يأ
ن
ه
مل
ا
ا 
ا
ع
ا
ق
ن
ل
ا
د 
ح
أ
ع
د 
ي
ق
م

ة
 

ياري  

 املداولة

مقدار ا جر أو 

 الدتا

اجلهة املطلوب 

 الصرف عليها

 التوقيع

 جنيه قرش جنيه قرش

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     

        /       /         /       /     
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(28منوذج رقم )ياعع   

 الاناا وا تـــــواا -3
 

الرقم 

 التأميين

 االســـــــــم

اســـــــــم 

 الوالـــــــدة

ه
ي
ل
ع
ن  
م
ؤ
م
ل
ل
ة 
ع
ا
ر
ق
ل
ا
ه 
ل
ص

 

 
ش
ا
ع
مل
ا
ب 
ح
ا
ص
و 
أ

 

ياري  

 امليالد

ة 
ي
ع
ا
م
ت
ج
ال
ا
ة 
ل
ا
حل
ا

 

 
ة
ا
 
و
ل
ا
ة 
و
ي

ياري  عقد  

الدواج أو 

الطالق أو 

 الرتما

قيمة املعاش ا تر 

خبالف املعاش 

 املطلوب صر ه

 )أن وجد(

جهة رعط 

املعاش 

 ا تر

ه
ن
ه
م
و 
أ
اًل 
م
ع
  
و
ا
د
ي
ا 
ه

 
و
أ
 

ي
ن
ه
مل
ا 
ا
ع
ا
ق
ن
ل
ا
د 
ح
أ
ع
د 
ي
ق
م

 
ة

 

ياري  

 املداولة

مقدار ا جر أو 

 الدتا

اجلهة املطلوب الصرف 

 عليها

 التوقيع

 جنيه قرش جنيه قرش

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

      /       /    /       /       /       /     

 

 الــــــوالــــــدان -4

 

 االســـــــــــم الرقم التأميين

قيمة املعاش ا تر خبالف 

 املعاش املطلوب صر ه

 )أن وجد(
 جهة رعط املعاش

ها يداو  عما أو 

أو مقيد عأحد  مهنه

 ؟ النقاعاا املهنية

 ياري  املداولة

 اجلهة اليت يرغب يف  مقدار ا جر أو الدتا

 املعاش عليهاصرف 

 التوقيع

 جنيه قرش جنيه قرش
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 عيان عأمساء الورثة لشرعيني

 العنوان صله القراعة النوع االسم عالةاما رعاعيًا الرقم القومي الرقم التأميين

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ملقتفيدين ماديًا اهدا النموذج متضامنني قانونا مع على  يعترب املصدقان

 ماالغ دون وجه حق  صرف ياناا تاطئة يؤدي إىلاإلدالء عا ةوجنائيًا يف حال

 

يوة و ايه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة / صحيحة ومتثا املقتفيدين عن املرح النموذجنشهد حنن املوقعني أدناه عأن الاياناا املوضحة عهدا 

 وأن التوقيعاا الواردة عالطلب صحيحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشاهد ا و  :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدا هما القيد /على  املوقعاا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشاهد الثاني :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقيد / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهما من العاملني يف / 

 20حتريرًا يف     /    /    

 

  لىعخلا من حصــــا  ،هألف جني مخقــــنيجتاوز  جنيه والعشــــرين ألف يقا عن  العغرامة يعاقب 

ــحيحة أو        حق أو قاة  اهليئة عغري   أموا    ن إعطاء عياناا مما جيب      عمتنع اعإعطاء عياناا غري صــ

 166ة ع علمه عدلا )م ملنفدة لها اللوائحالقانون أو القراراا أو هدا  حةاة  او ًق ااإل صاح عنه

 (2019لقنه  148قانون 

 تامت شعار اجلمهورية

 املوارد الاشرية مدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   

 اعتماد النموذج مبةتب اهليئة املختص )حاله عدة االعتماد اإلداري(

 مقئوليتهم الشخصيةعلى  ردة عالنموذجالنموذج ععد التحقق من شخصية املوقعني وإقرارهم عصحه الاياناا الواهدا على  مت التوقيع أمامي

 20حتريرًا يف:     /      /      

  تامت شعار اجلمهورية مدير املةتب  الرئيس املااشر املوظف املختص عيان 

 االســــــــــم 

 التوقيع

   

 

 

       

 ةهامححححمالحظحححات 
 ها  شهادة الو اه أو املقتخرج الرمسي منها أو ملخص شهادة الو اه يف حاله عدة ساعقة يقدمي النموذجير ق مع هدا  -1

 يف حاله وجود محا مقتةن يراعى إرسا  شهاداا امليالد مبجرد انفصاله  -2

 ما ير ق مع هده االستمارة شهاده يثات ذلا  على مؤها وج يلتحقوا ععسنه وقت الو اه وخلانوا طلاة أو حاصلني 21يف حاله وجود أعناء أو أتوه جتاوزوا سن  -3

 يف حاله  قد املؤمن عليه او صاحب املعاش  ير ق املقتنداا ا يية  يما عدا شهادة الو اه : -4

 املقتنداا املطلوعة لصرف املعاش خلما  ى حالة الو اه -

 صورة رمسية من حمضر الشرطة امُلحرر عن الفقد -

 الفقد إدارية على ان يعتمد من ققم الشرطة املختص عأن املفقود ج يعثر عليه تال  ثالثة أشهر من ياري شهادة  -

 اءه وذلا إذا خلان الفقد أثناء يأدية العماشهادة معتمده من جهة العما التاعع هلا املؤمن عليه يوضح يفصيليًا نوع العما الدي خلان يؤديه و قد أثن -

 من املقتحقني االيي عيانهم ويعد ذلا إقرار منهم عصحه الاياناا:  لنموذجا ايةون التوقيع على هد -5

 )ب( الوالدان            )أ( ا رما أو االرملة عن انفقهم وعن أعنائهم وعنايهم )إذا خلانوا قصرًا( 

 ا قصرًا()د( الولي الشرعي عن ا والد وا توة وا تواا ) إذا خلانو              )جـ(ا عناء والاناا وا توة وا تواا الاالغني 

 )هـ( متولي شئون القصر يف حاله عدة وجود الولي الطايعي أو ا ة أو  الولي الشرعي أو الوصي.

 ( عياناا مدى يوا ر شروط اإلعالة لألخ أو ا تت عن خلا أخ وأتت 32) ير ق منوذج رقم -6

 مرتملة  –مطلقه  –متدوجه )اليت مت عقد قرانها(  –يقصد عها انقه ) ج يدعقد قرانها ( و -عية يوة الو اه :احلالة االجتما -7

 ين املختص للتوقيع على هدا النموذج أماة املوظف املختصجيوز عدة التصديق اإلداري على هدا النموذج عشرط حضور أسرة املؤمن عليه أو صاحب املعاش إلي املةتب التأمي -8

  ملةتب وخيتم خبامت شعار اجلمهورية اخلاص عاملةتب التأميين. هده احلالة جيب يوقيع املوظف ومديره املااشر مبا يفيد أن التوقيع مت أمامه ويعتمد النموذج من مدير اويف

......( على حتويا املعاش إىل احلقاب اجلاري. -شرخلاا االيصاالا )احملا ظ اإللةرتونية(  –هيئة الربيد  –ير ق موا قة جهة الصرف )عنا       -9
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 (29منوذج رقم ) 

 

  

 

 طلحححب
 خحوة واألخححححواتصرف احلقوق التأمينية لإل

     .......................................................................................................................................................................................... : اسم املؤمن عليه / صاحب املعاش
 :  الرقم التأميين ............................ النوع  ......................................................................:  اسم ا خ أو ا تت

 قوميالرقــم ال

 : عياناا دتا ا خ أو ا تتأواًل

 مصــــــــــــــدر الدتــــــــــــــــــــــا ة

 قيمته

 جنيه قرش

1    
2    
3    
4    
5    

 : عياناا دتا والد وأعناء وعناا  ا خ أو ا تت ثانيًا

 نوع الدتا ومصدره الرقم التأميين صلة القراعة االسم ة

 قيمته

 جنيه قرش

1       
2       
3       
4       
5       

 
 
 

ــحة الاياناا الواردة عهدا النموذج ومتثا حاليت يف ياري           وال يوجد أية دتو  أترى خبالف املدونة عالنموذج        و اة العائا   أقر عصــ

واملاينة يفصياًل عه، ويف حالة استيفاء عياناا غري صحيحة يؤدى إىل قيامي عصرف أية ماالغ دون وجه حق أخلون مقئواًل عن صرف هده        

 املاالغ.

 .وهدا إقرار مين عدلا،،،

 األخ / األخت توقي                                                                                  /       /      التاري 

 مت التوقيححح  إمامححي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم املوظف املختص : 

 20التاري  :      /         /           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التـــــــــــــوقـــــيـــــــــــــــع :

 

 يتم يوقيع النموذج من ا خ أو ا تت أو متولي شئونهم يف حاالا القصر    -1        :مالحظات 

  اخليقصد عنوع الدتا دتا من عما أو مهنه أو عقار ......... -2

 

ا عإعطاء عياناحق أو قاة اهليئة عغري  موا أ لىعخلا من حصا  ،ألف جنيه مخقنيجتاوز  جنيه والعشرين ألف يقا عن  العغرامة يعاقب 

عدلا  مع علمه املنفدة له ون أو القراراا أو اللوائحالقانهدا  حةاة  او ًق ااإل صاح عنه متنع عن إعطاء عياناا مما جيباغري صحيحة أو 

 (2019لقنه  148قانون  166) ة 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي
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 رشادات إ
ــتحقاق اال   يشحححرتط ــروط اسـ ــوا ر شـ ــوة وا تـــواا عاملعـــاش يـ ــتحقاق اإلتـ ــاعـــن أو االسـ  ة لانـــت عاإلضـ

 إىل الشروط اآليية:

 ملعاش. اقه يف امن أوالد املؤمن عليه أو صاحب املعاش ساق استحق أيأال يةون  -أ

 .يهأو يديد عل  املعاشيفمصدر يعاد  قيمة نصياه  أيأال يةون لألخ أو ا تت دتاًل من  -ب

ــت متوســط دتــوهلم مج       -ج ــن أو عن ــد أو اع ــألخ أو ا تــت وال ــون ل ــن  أال ية ــا م ــاد  يأيع   مصــدر يع

دا الــــدتا هــــتــــرب مـــن  ش أو يديــــد عليـــه، وال يع قيمـــة معــــاش املـــؤمن عليــــه أو صـــاحب املعــــا   

 املعاش املقتحق عن الغري. 

 .قانوننعا من الوقوع حتت طائله الاستيفائا خلا ه عياناا النموذج مت لذل 

 نموذج:الاملقتنداا التالية مع  ترفق

 :يلينموذج و قًا ملا الاملقتنداا املؤيدة للدتو  املدونة ع .1

فاء ى اســــتيدتــــا مــــن عمــــا لــــدى الغــــري يراعــــ  يف حالــــة احلصــــو  علــــى معــــاش آتــــر أو -أ

 ئة.ن اهلياملقتنداا املؤيدة لدلا ورقم املعاش اآلتر إذا خلان مقتحق م

 مقتقا. و نشاطصايف الدتا اخلاضع للضرياة إذا خلان الدتا من مداولة مهنة أ -ب

 ية.عيان عالقيمة اإلجيارية للقرياط إذا خلان الدتا من أرض زراع -ج

 إذا خلان الدتا من عقار. عيان من الضرائب العقارية -د

 عيان عريع االستثمار إذا خلان الدتا من ودائع لدى الانوك. -ه

 .اهليئةعيان معاش إذا خلان املعاش مقتحق من غري  -و

 موذج.نالونة عة دتو  أترى خبالف املدأي ق ععدة احلصو  على ااإلقرار املر .2

  م القومي.رقاا الصور شهاداا ميالد مميةنة  والد ا خ أو ا تت أو صور عطاق .3

 

ــرف )عنــــا      .4 ــة جهــــة الصــ ــق موا قــ ــد   –ير ــ ــة الربيــ ــاالا )احملــــا ظ    -هيئــ شــــرخلاا االيصــ

......( على حتويا املعاش إىل احلقاب اجلاري. -اإللةرتونية( 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 .............................مكتب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (30منوذج رقم )
 

 طلححححححب 
 املعاش حلاالت االستحقاق بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاشصححححرف 

   نةر تلفه(أ)

 ..........األستاذ: مدير مكتب: .....................................................................السيد 
 حتية طيبة وبعد،،،

 ...................(: ....ا تت // ا خ  املقتحق لي عن )الوالد/ الوالدةعرجاء املوا قة على صرف املعاش 

 وذلا نةًرا لتوا ر حالة )طالق/ يرما/ عجد( : .............. 

      ياري  احلالة :

 ....................................  رع:  .................................... جهة الصرف:

 ...............................................................................رقم احلقاب )إن وجد( :  

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،

 .....................................................................................................اسم مقدة الطلب:  

  رقم يأميين: 

   القومي:الرقم  

 .......................................................................................................................العنوان:  

  ...........................................: رقم التليفون  

  20    /        حتريًرا يف:            /      

 مت التوقيححح  إمامححي 
 ................................ يفة :الوظ................................ اسم املوظف املختص : 

 20ري  :      /         /          التا................................ التـــــــــــــوقـــــيـــــــــــــــع :

 

  

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 إرشــــــادات
 حاالت طلب صرف املعاش

 يراعى إرفاق املستندات التالية:
 مستندات عامة: .1

 صورة شهادة امليالد املميكنة. -أ

 صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية. -ب

 القيم. صورة من قرار الوصاية أو قرار القوامة يف حالة صرف املعاش للوصى أو -ج

توكيل منوذج اسوووتي ا   ، أوأو أصووول توكيل السووو ن وكيل اخلاصوكيل العام أو أصووول التصوووورة من الت -د

 .اهليئة

صرف )بنك   -ه صاالت )احملافظ اإللكرتونية(  ش  -هيئة الربيد  –ترفق موافقة جهة ال .....( على . -ركات االت

 حتويل املعاش إىل احلساب اجلاري.

 القيد يف أي نقابة مهنية. مدعبإقرار  -و

 وفًقا ملا يلي:املستندات املطلوبة يف كل حالة  .2

و صوووواح  املعاش    أع ز االبن أو األخ عن الكسوووو  بعد وفاة املعمن علي      صوووورف املعاش بسوووو       -أ

 )مستندات تستوفى بعد العرض على الل نة الط ية(:

  ه أمام املوظف خر يتم استي اؤآإقرار بعدم االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو عدم احلصول على معاش

 .على معاش من اهليئة يذكر رقم املعاشحالة احلصول ويف  ،املختص

  يف حالة احلصول على دخل من عمل لدى الغريبيان الدخل. 

  قوات املسلحةإدارة التأمني واملعاشات للمن  معاشيف حالة احلصول على  معاشبيان 

  الكس .بالنس ة لألخ العاجز عن  (32)النموذج رقم 

   املعاش:املعمن علي  أو صاح طالق او ترمل ال نت أو األخت بعد وفاةصرف معاش  -ب

 .صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة وفاة الزوج يف حالة الرتمل 

 .صورة من إشهاد الطالق يف حالة الطالق 

 رف يتم استي اؤه أمام املوظف إقرار بعدم الزواج منذ الرتمل أو الطالق وحتى تاريخ تقديم طل  الص

 .املختص

  خر يتم استي اؤه أمام املوظف آإقرار بعدم االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو عدم احلصول على معاش

 .املختص

  يف حالة احلصول على دخل من عمل لدى الغريبيان الدخل. 

  قوات املسلحةإدارة التأمني واملعاشات للمن  معاشيف حالة احلصول على  معاشبيان 

  لألخت.بالنس ة  (32)النموذج رقم 

  .املختص اهليئةمبعرفة موظف مكت   مطابقة صور املستندات على األصول يف مجيع األحوال يراعىو
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 

 (31منوذج رقم )
 .....رقم مقلقا: ................

 

 

  

 طلب 
 املرض /اإلصابةحالة    صرف تعويض األجر ومصاريف االنتقال

 ..............................................................................السيد األستاذ/ مدير مكتب: 
 حتية طيبة وبعد،،،

 ، عناًء على الاياناا اآليية:يعويض ا جر ومصاريف االنتقا عرجاء املوا قة على صرف 
          رقم املنشأة: .................................... اسم املنشأة:

 ................................................................................................................ املنشأة: عنوان

   ...................................................................................................... اسم العاما املصاب:

 .......................................ها يوجد مرا ق:  20/         /         اإلصاعة:ياري  

 

 .......................العالج يتم داتا أة تارج الاالد:  .........................ها يوجد مصاريف انتقا :

 

 ..........................: ......................ا جرطريقة أداء  ...................أجر االشرتاك الشهري للمصاب: 

 عياناا أترى:

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

 

    20/      /        :  يف  حتريرًا

 الرقم التأميين 

 الرقم القومي

 ...........................................................................: عليهاملؤمن توقي  

 :الرقم القومي

 ..............................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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 مكتب .............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32منوذج رقم )

 طلححححححب 
 منحة زواج أو قط  صححححرف

 ................السيد األستاذ: مدير مكتب: ...............................................................
 حتية طيبة وبعد،،،

 عرجاء املوا قة على صرف منحة )الدواج/ القطع( املقتحق لي عن:

 ...........................................................الوالد/ الوالدة/ ا خ/ ا تت(: )

( 24/26أي مؤها دراسي/ احلصو  على وعدة 21 )علوغ سن - وذلا نةًرا لتوا ر حالة )الدواج

ــة   – عـــجـــد(: زوا  حـــالـــة ال –مـــداولـــة مـــهـــنـــة  –االلـــتـــحـــاق عـــعـــمـــا  –انـــتـــهـــاء الـــدراســــ

............................................................ 

    20          /     :            /    ياري  احلالة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،

 
 مامححي امت التوقيححح  

  ............................................... اسم املوظف املختص : 

 ........................................................................ الوظيفة :

   20          /    /           التاري  : ..... .......................................... التـــــــــــــوقـــــيـــــــــــــــع :

 

 )أنةر تلفه( 

  

 ................................................................................اسم مقدة الطلب: 

 رقم يأميين:

 الرقم القومي:

 .......................................................................................................................العنوان: 

 ...........................................: رقم التليفون 

 20حتريًرا يف:            /       /          

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 القوميالرقم 

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 اداتحححححححإرش

 وذج:ماالتية م  هذا النترفق املستندات 
   حالة زواج االبنة أو األخت: -أ

 صورة عقد الدواج ععد االطالع على ا صا. .1

 االلتحاق ععما أو مداولة مهنة. ةدععإقرار  .2

 صورة عطاقة الرقم القومي للمقتحقة على أن يةون سارية. .3

   حالة بلوغ االبن أو األخ سن قط  املعاش: -ب
جهة يعليمية وغري عاجد عن  أيعالصــرف أو املقــتحق ععدة االلتحاق عإقرار موقع من القائم اســتيفاء  .1

 الةقب 

عدة احلصــو  مداولة مهنة و وااللتحاق ععما أاســتيفاء إقرار من القائم عالصــرف أو املقــتحق ععدة    .2

 على معاش آتر. 

 صورة عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية. .3

 أو مزاولة مهنة:  حالة التحاق االبن أو األخ بعمل  -ج

 ا. تطاب من جهة العما حةومة / عاة /تاص عتاري  عداية االلتحاق عالعم .1

 ج الاالد.صورة من عقد العما أو صورة من يأشرية القفر يف حالة االشتغا  تار .2

ملهن غري التجارية أو تطاب اتطاب يفيد عداية مداولة املهنة من مأمورية ضــــرائب املهن احلرة أو  .3

 ختصة عتاري  القيد يف جدو  املشتغلني. من النقاعة امل

ــرائب أو مةتب القــــجا .4 ــاة للمهن  التجاري تطاب يفيد عداية مداولة املهنة من مأمورية الضــ عالنقــ

 التجارية. 

 صورة عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية. .5

   حالة زوال حالة العجز لالبن أو األخ: -د

 جد.العامة للتأمني الصحي عدوا  حالة العقرار اللجنة الطاية عاهليئة  .1

 صورة عطاقة الرقم القومي للمقتحق على أن يةون سارية. .2
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

  
 

  

 

 إخطار ربط املعاش بصفة نهائية
 --------------------------------------------------------------------------------- /دححالسي   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /العنوان   

 وععـد ،،، حتيـة طياـة

  ،20  لقنة   --------------------------ارًا من شهر  ستحق لةم صرف احلقوق التأمينية اخلاصة عةم اعتااحنيط علم سياديةم أنه قد 

 يية:وقد مت حقاب احلقوق التأمينية لةم و قًا للاياناا اآل

 :تــــراك ويشماشمدة اال -1

 بيان المدة
 االشتراكمدة  نهاية المدة بداية المدة

 مالحظات
 سنة شهر يوم سنة شهر يوم سنة شهر يوم

           

           

           

           

 : أجـــــر التقـــــوية -2

 148/2019ق  متغـري أساسي

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

      

 ستحق لةم مايلي:اوعناء على ذلا  قد 

 الايــــــــــــان   
 املالغ

 جنيه قرش
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

 ----------------------------------- مجلة املعاش 

 :املقتحقة واملاالغ املخصومة منهاإمجالي املاالغ 

 الايــــــــــــان

 متجمد معاش عن املدة

 20      /          من

 20    /         إىل   

 املةا أة

الد عة يعويض 

 الواحدة

 إمجالــــــي أترى

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

   املقتحق
 

       

 املخصوة 
          

           الصا ـــــي

 

   ...................................  رع  ....................................احلقاب اجلارى رقم على املقتحقاا التأمينية علما عأنه مت حتويا  

 .............................عنا 

 ...................................مبةتب  ، علمًا عأن ملف املعاش سيةون20       /     وسيتم صرف املعاش شهريًا من دوري    

 دير املةتبم                                                                      ويفضلوا عقاو   ائق االحرتاة   ،،،                                     

 ...................................                                                                                                                                       20حتريرًا يف    /       /     

 انقضــــاء ثالث ســــنواا من ياري  هدا اإلتطار واملعاشــــاا ععد االجتماعيةال جيوز يعديا احلقوق املقررة عقانون التأميناا     :ملحوظة

 واملعاشاا. االجتماعيةمن قانون التأميناا  131يطايقًا  حةاة املادة 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 (33منوذج رقم )
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 .......................................مكتب : 

 (34منوذج رقم )                                
                                

                                 

                                

                                

                                          

                                                  

                       

                       

                       

            

 

           

 

 إخطار املستفيدين باحلقوق التأمينية
 بصفه نهائية 

 ـــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعنوان :ا          ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقيد / 

 وععد،،، حتيه طياة

 20دمة عتاري      /      /    تانتهت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــ الدي خلان يعما عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نتشرف عاإلحاطة عأن القيد / 

 .عقاب الو اة 20/                /واستحق عنه املعاش اعتاارًا من     

 :للاياناا اآلييةقتحقة عنه و قا وقد مت يقوية احلقوق التأمينية امل

 ...................................... املعاش الشهري :  -3         ......................................  أجر التقوية : -2        ......................... مدة االشرتاك : ........ -1

 ي:اسرة املرحوة و قا ملا يلعلى  وقد مت يوزيع احلقوق التأمينية

 الرقم التأميين االســــم

صلة 

 القراعة

 املةا أة املعاش الدوري

التعويض 

 اإلضايف

 الد عةيعويض 

 الواحدة

شروط استمرار استحقاق  متجمد املعاش

 املعاش

 جنية قرش جنية قرش جنية قرش جنية قرش جنية قرش

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم  اجلاريعلما عأنه مت حتويا املقتحقاا التأمينية على احلقاب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعنوانه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، علمًا عأن ملف املعاش سيةون مبةتب  20وسيتم صرف املعاش شهريًا من دوري         /    

 دير املةتبم                                   ويفضلوا عقاو   ائق االحرتاة   ،،،                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                            20حتريرًا يف    /       /     

 

 

علما عأنه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان :    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصورة مرسله للقيد / 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم  اجلاريمت حتويا املقتحقاا التأمينية على احلقاب 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، علمًا عأن ملف املعاش سيةون مبةتب  20وسيتم صرف املعاش شهريًا من دوري         /    

 دير املةتبم                                        الحرتاة   ،،،                                                           اويفضلوا عقاو   ائق                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                             20حتريرًا يف    /       /     

 

 

 لألحوا  الشخصية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصورة للقيد وخليا نياعة / 

 (.يهم / متولي شئونهم / قيم / وصيولي طايعي / والد)وصفته   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجاء اإلحاطة أنه مت صرف معاشاا القصر عاسم / 

 دير املةتبم                                        الحرتاة   ،،،                                                           اويفضلوا عقاو   ائق                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                           20حتريرًا يف    /       /     

 

 :ملحوظة

.واملعاشاا االجتماعيةقانون التأميناا  من 131واملعاشاا ععدانقضاء ثالث سنواا من ياري  هدا اإلتطاريطايقًا  حةاة املادة  االجتماعيةال جيوز يعديا احلقوق املقررة عقانون التأميناا 

 ................املعاش: ...........................اسم صاحب 

 ....................: ..........................رقم صادر اإلتطار

 20ياري  صادر اإلتطار :      /       /    

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرعطرقــــم 

 الرقم القومي
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 إرشحححححادات 

 ه، وذلا لعدة التعرض للمقائلة القانونية.من شأنها قطع املعاش أو تفض اليتيراعى سرعة إعالغ املةتب املختص عند حتقق أحد ا سااب 

 اسباب قط  املعاش مالحظات

   حـــاالا  يفميتنــع صـــرف املعـــاش

ــائع    ــده الوقـــ ــدى هـــ ــق إحـــ حتقـــ

حتــــــــى ال يتعــــــــرض املقــــــــتحق 

 للمقائلة القانونية.

  يف حالــــة قطــــع معــــاش الانــــت أو

للــــدواج أو قطــــع معــــاش   ا تــــت

 االعـــــــن أو ا خ لغـــــــري الو ـــــــاة أو

ــر ذو     ــاش آتــ ــى معــ ــو  علــ احلصــ

ــة     ــرف منحـ ــتم صـ ــى، يـ ــة أعلـ أولويـ

يقــــاوي املعـــــاش  ملــــرة واحـــــده  

 .املقتحق عن مدة سنة

 و اه املقتحق.

 زواج ا رملة/ا رما /الانت /ا تت.

د مؤهـــــا أو العـــــاج ياحلاصـــــا علـــــى أ الطالـــــب أو ســـــنة لغـــــري 21علـــــوغ االعـــــن/ا خ ســـــن

 عن الةقب.

ــنة للحاصــــــا علــــــى مؤهــــــا اقــــــا مــــــن ال   24علــــــوغ االعــــــن /ا خ ســــــن   ــانس أو ســــ ليقــــ

 الاةالوريوس وغري عاجد عن الةقب.

الاةــــــالوريوس  ســــــنة للحاصــــــا علــــــى مؤهــــــا الليقــــــانس أو 26علــــــوغ االعــــــن/ا خ ســــــن

 وغري عاجد عن الةقب.

 .وغري عاجد عن الةقب سنة 26 سن علوغ االعن/ا خ الطالب

ــا أو مد     ــاالد أو تارجهــــ ــا الــــ ــا داتــــ ــن /ا خ ععمــــ ــاق االعــــ ــه التحــــ ــة أوماولتــــ ــده ق هنــــ يــــ

 عنقاعة مهنية.

 زوا  حالة العجد لالعن /ا خ العاجد عن الةقب.

 2019 لقنة 148من قانون  102احلصو  على معاش أتر طاقًا  حةاة املادة 

 إيقاف صرفهأسباب خفض املعاش أو 

 التحاق خلا من الفئاا التالية ععما أو مداولة مهنة:

  سنة. 21االعن أو ا خ ا قا من 

 .االعن أو ا خ املقتحق للمعاش للعجد عن  الةقب 

 .االعنة أو ا تت 

 .الوالد أو الوالدة 
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 للتأمني االجتماعي اهليئة القومية
 .مكتب ................................

 (35منوذج رقم  ) 

 

 

 منوذج تسجيل حاالت املعاشات اخلاصة على أنظمة احلاسب اآليل
 أوالً : البيانات األساسية لصاحب املعاش: 

  قيمة املعاش دون زيادات  القانون املعامل به  االسم

  إعانة الغالء  جهة العمل /           /                  امليالدتاريخ 

  قيمة املعاش االستثنائي  سبب انهاء اخلدمة /           /                  تاريخ التعيني

 /        /            تاريخ ورقم قرار االستثنائي  أجر التسوية /           /                  تاريخ انهاء اخلدمة

  1/1/2020مجلة املعاش    / /                          مدة االشرتاك /           /                  تاريخ الوفاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا : بيانات املستفيدين: 

 هل يوجد معاش آخر؟ تاريخ االستحقاق قيمة املعاش  النصيب املستحق الصفة الرقم القومي االسم م
 بيانات العجز

 بيان الدخل
 اجللسة .ت املدة

              /       /         /     /  
             /       /         /     /  
             /       /         /     /  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثًا : بيانات القائم بالصرف: 
 احلساب اجلارح الصرفجهة  الرقم القومي االسم م

     
     
     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابعًا : بيانات االستقطاعات: 
 املراج  املوظف املختص  اجلهة القيمة نوع االستقطاع م

      
    

  

   الرقم التأميين
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 (36منوذج رقم ) 

 

 
 

  

 

 

   

 إقرار حبدوث تغيري 
   شروط استحقاق املعاش 

 

ــفيت .................  /أقر أنــا املوقع أدنــاه ...........................................................عصــ

...................................... عأنه قد حدث يغيري يف شـــرط من املقـــتحق يف معاش القـــيد/  

شـــروط االســـتحقاق اخلاصـــة عي يؤدي إىل ) قطع / ايقاف / تفض ( املعاش املقـــتحق لي و ًقا  

 لآليي:

o .التحقت ععما 

o مهنة.ت نشاط أو زاول 

o يدوجت. 

o (. 26/  24/  21) تغعل 

o حصلت على معاش آتر. 

 
 إقححححححححححححححرار مححني بحححححذل  ،،،وهحححححححححذا 

 

 20حتريرًا يف:     /     /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 مقدمحححححححه

 :االسم

 التوقيــــع:

 الرقـم القومي:

 :  التأميينالرقم 

 رقـــم التليفون:

 العنـــــــــــــوان:

 

 مت التوقي  أمامي

 :املوظف املختص ــماســ

 :الوظيفــــة

 التـــوقيــع:

 التاريــــ :

 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ...........................................اسم صاحب املعاش: 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 (37منوذج رقم ) 

 

 

  

 

 

 

   

 طلب صرف املعاش بالتوكيل
 20ينتهي      /    /    

 

يف .................................... أنين وخللت...................................أقر أنا املوقع أدناه     

واخلاصة صرف الشيةاا املقتحقة و ،اهليئةصرف املعاش الدوري من جهة الصرف واملقتحق من 

 مبتجمداا املعاش.

ــنواا ويعترب هــدا التوخليــا الغي ععــد مرور  ريره مــا ج يتم جتــديــده مين من يــاري  حتثالث ســ

 .اشخصًي

 

 بيانات املوكححححححل بيانات الوكيححححححححل البيحححححححححححححان
 ســـــــــــــماال

  

 الرقم القومي
  

 التوقيـــــــــع
  

 التاريـــــــ 
  

 20حتريرًا يف:     /     /    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اهليئة.يوقيعهما من  واعتماد، ال حيرر هدا النموذج إال حبضور طريف التوخليا

 

 

 عياناا التجديداا تلف النموذج      

  

 مقدمحححححححه

 :االسم

 التوقيــــع:

 الرقـم القومي:

 :  التأميينالرقم 

 رقـــم التليفون:

 العنـــــــــــــوان:

 

 مت التوقي  أمامي

 :املوظف املختص ــماســ

 :الوظيفــــة

 التـــوقيــع:

 التاريــــ :

 

خامت شعار 
 اجلمهورية

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ...........................................اسم صاحب املعاش: 
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 بيحححححححانات التجديححححد
 

 جـدد في    /   /                   .
 

 ----------------------------------------توقيـــــــــــع الموكــــــل:

 -----------------------------------------توقيع الموظف المختص:

 -----------------------------------------توقيـــــــــــع المديـــــــر:

 
 

 جـدد في    /   /                   .
 

 ----------------------------------------ــــــع الموكــــــل:توقيـــــ

 -----------------------------------------توقيع الموظف المختص:

 -----------------------------------------توقيـــــــــــع المديـــــــر:

 
 

 جـدد في    /   /                   .
 

 ----------------------------------------لموكــــــل:توقيـــــــــــع ا

 -----------------------------------------توقيع الموظف المختص:

 -----------------------------------------توقيـــــــــــع المديـــــــر:

 
 

 جـدد في    /   /                   .
 

 ----------------------------------------الموكــــــل:توقيـــــــــــع 

 -----------------------------------------توقيع الموظف المختص:

 -----------------------------------------توقيـــــــــــع المديـــــــر:

 
 
 

 جـدد في    /   /                   .
 

 ----------------------------------------ـــل:توقيـــــــــــع الموكـــ

 -----------------------------------------توقيع الموظف المختص:

 -----------------------------------------توقيـــــــــــع المديـــــــر:
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 .............................مكتب 

 

 

 (38منوذج رقم ) 
 

   

  

 

 إقححححرار
 بإستمرار التوكيل

 

ــر أنا القيد     ــــ ــــ ــــ ــــ والدي   .................................................................. )املوخلا( /أقــ

ش   ............................عصفيت يئة أحصا على معاش من اهل   يعأن التوخليا الدي يصرف عه معا

ما زا  ساريا حتى يارخيه وأيعهد عإعالغ   ............................................... )الوخليا( /لقيد ل

 يف حالة حدوث أي يغيري. يئةاهل

 

 حححرار مححني بحححححذل  ،،،وهحححححححححذا إقححححححححححح
 

 20حتريرًا يف:       /      /        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمحححححححه

 :االسم

 التوقيــــع:

 الرقـم القومي:

 :  التأميينالرقم 

 لتليفون:ارقـــم 

 العنـــــــــــــوان:

 

 مت التوقي  أمامي

 :املوظف املختص ــماســ

 :الوظيفــــة

 التـــوقيــع:

 التاريــــ :

 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

   

 

 

   

 

 بيان بالعاملني   عملية املقاولة
 

 ...............................................................ــــــأة: رقـم املنش ................................................................................... اســـــم املنشــأة: 

 ...............................................................................................عيـــــــان ععما  املقاوالا ععملية / 

 .................................................................................مبةتب / ...................................................................املشــــرتك عنها عرقـــم / 

 املهنحححححة (رقم 14الرقم القومي ) تأمينيالرقم ال االسححححححححححم م
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ــحة    أقر عأن العاملني    ي    ااملوضــ ــمن العمالة ا    همسائهم ومهنهم ععال ا عما    ليت قامت عتنفيد    ضــ

 .20تال  شهر       /     /      املقندة إلينا عالعملية املدخلورة 

 

 

 
 

 املقاولاعتماد 

 (  39منوذج رقم ) 

 ................................................................................سم: الا

 تأميين:الرقم ال

 الرقم القومي:

 .......................................................................................................................العنوان: 

 ...........................................: رقم التليفون

 20حتريًرا يف:            /       /          
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 طلححححب 
 2019لسنة  148للقانون  طبقاً من أصحاب األجور احلكمية مححؤمححححن عليحححه  اشرتاك

 
 

                     عاما نقا عري                   مالحاا( –حماجر  –شحن ويفريغ  – مقاوالا)عاما              الفئة : 

 عاما خماعد علدية                        عاما صيد

 

  

 
 

 

  الرقم التأميين:    .............................................................................................املؤمن عليـه: اسم
 

                                الرقـــم القومـــــي:

 ..................:القطاعخلود                                        ............................................................:االجتماعيةاحلالة 

  .......................................:مقتوى املهارة :                                خلـــود املهنة ................................................... .:املهنة 

 .......................................:ياري  إصدارها  .................................رقم الرتصة:        .................................درجة الرتتيص: 

 2/       /                     :ياري  انتهاء الرتتيص           .................................: جهة إصدارها

 :                                      ياري  عــــــدء االشتـــــراك
                                  

 أجر االشرتاك :                                                                * 
        

 %.................................. :نقاة العجــد      :العجدياري  عداية  :عياناا العجد إن وجدا  

     ................................................................:يوقيع املؤمن عليه  

 

 

 

   العنوان : 

     ............................................ ........................................................................ :حارة/  شارع                 : عقــــار رقــم

 ................................................ ققم / مرخلد:                 .................................................  : شياتة / قرية

 ................................................. رقم احملمو  أو التليفون ا رضي:   .......................................................حما ةة : 

 توقي  املؤمن عليه                                          :          /      /    طلب االشرتاك حتريرياري  

         ...........................................................  
 

ا  عــــــالمراج م الطلبــــمستل البيــــــــــان ا  بمعرفة سجل آليــــا  بمعرفة روجـــع آليـــا

     ســـــــــــــماال

     التوقيــــــــع

     التاريــــــــخ

 

 مع التوقيع على اإلقرار.     النموذجاملوضحة تلف  اإلرشادااعلى  االطالعما ا: على العملحوظة

 نةر تلفه(أ)

  

 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب...........................

 
 

 ( 40منوذج رقم ) 
 

 

 ذ

 بيانات محل إقامة المؤمن عليه

 املؤمن عليه عياناا

1 2 

 جنيــــه قرش

       

 

4 3 
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 إرشحححححادات
 . عاما املقاوالااملة ليتم إر اق صورة من شهادة قياس املهارة الصادرة عن مةتب القوى الع .1

دى لياقته ملمارسة املهنة املطلوب إلثااا حالته الصحية وم املقاوالا عتقديم الةشف الطيب ا وىليقر عاما  .2

 .تال  شهر من ياري  عدء االشرتاك االشرتاك عنها

نا   .3 هدا  املوق  ................................................أقر أ ئة ةتب  مبوا اة م  عااللتداة ع على  عه     اهلي ــرتاك  لدي مت االشــ ا

ــة عاهليئة املعني عتقرير  ــادر من اجلهة الطاية املختصـ ــحي اللياقة الطاية الصـ ــحية  عن حاليتة عالتأمني الصـ الصـ

ــدة قيامي عد  عدء االشرتاك على ا خلثر من ياري   شهر  تال  ـــ ـــ ــإن اهليئة القومية للتأمني   ويف حالة عـ ـــ ـــ لا  ـ

ـي عصرف أية           نة الطاية إلثااا عجده وليس عليهاالجتماعي  غري ملتدمة ععرضه على اللج ـ ـ ـ ـ ـى التداة قانون ا أدنـ

                                                                                                                      .ري  االلتحاق عالعمامقتحقاا يأمينية يرتيب على العجد أيًا خلان نوعه القاعق أو املعاصر لتا
  املؤمن عليهتوقي     
         )                                 ( 

 يتم إر اق صورة من يرتيص القيادة الصادر من إدارة املرور املختصة . .4

ــليم صــورة من رتصــة   مع ا، يتم إر اق تطاب إدارة املرور  املختصــة، يف حالة الرتتيص  و  مرة .5 لتعهد عتق

 استالمها من إدارة املرور .القيادة  ور 

ملصايد التاععة للهيئة العامة لتنمية  اعالنقاة لعاما الصيد يتم إر اق صورة من عطاقة الصيد الصادرة من مةايب         .6

ر من اجلهة الطاية املختصــة الثروة القــمةية ويطاعق على ا صــا مبعر ة املوظف املختص ويقرير طيب صــاد 

  ة . فيد مدى لياقته الطاية ملمارسة املهنعاهليئة املعنية عالتأمني الصحي ي

 أو مقتخرج رمسي املميةنة يالد املشهادة  صورة   عاهليئةاملؤمن عليه  و  مرة  اشرتاك لدى  عالنموذجير ق   .7

م مطاعقتها على ا صا مبعر ة تيرقم القومي من سجالا املواليد أو حةم قضائي يثات القن أو صورة عطاقة ال

 املوظف املختص .

ــتمارة  التوقيع على هده   .8 ع ناا الواردة عها وال جيوز ملن وق   واملوا قة على مجيع الايا   االطالعمبا يفيد    االســ

 القضاء.قاا العما املختص أو وله أن يلجأ إىل مةتب عال اهليئةعليها أن يعارض يف يلا الاياناا أماة 

 

 وقي  املؤمن عليه ت                                                                                                      
         )                                ( 
 

 يعع أمامه عاالسم الثالثي والتوقيوقيع املوظف املختص مبا يفيد التوقي. 

 

 ..........................................................................االســم: 

 .........................................................................التوقيع : 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 .............................مكتب 

     

 

 

   

 

 بيان بالعمالة املؤمن عليها باملنشأة 
 

 ...............................................................شــــــأة: رقـم املن....... ............................................................................ اســـــم املنشــأة:

 .............................................................................................../  عيـــــــان عالعمالة املؤمن عليها عاملنشــأة ويعما ععملية

 .................................................................................مبةتب / ...... .............................................................املشــــرتك عنها عرقـــم / 

الرقم  االسححححححححححم م
 تاريخ االنتهاء تاريخ االلتحاق املهنحححححة الرقم القومي التأميني

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

فيد ا عما  املقـــندة إلينا عالعملية  خلانت ضـــمن العمالة اليت قامت عتن  هالعمالة املوضـــحة أمسائهم ومهنهم ععالي 

 20/                    /           :تـــىح              20         /         /        :    تال  الفرتة من املدخلورة

 جهة اإلسححححناد              صاحب العمل ) املقاول (

                                 ................................                                                  .......................................... 

عاليـ           ــحـة  لة املوضــ ناا العمـا ــأة رقم /       هعيـا عاملنشـــ ــحيحـة ومؤمن عليهم            .........    .............................صــ

ـــــم/  اع ـــ ـــ ـــ منهم يف عيان مقدة عن عملية أترى خبالف هده  وج يتم إدراج أيًا...................................... سـ

 ه.جني................ديــــن / دائـــــــن مبالغ ة احلالي مـالفرتة املقدة عنها هدا الايان ورصيد املنشـــأ العملية تال 

 

 اعتماد مدير املكتب مدير اإلدارة الرئيس املباشر توقي  املختص

........................ ..................... .......................... ......................... 

 
 

 

 (  41منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

  ) 

 

 

   

 

 إخطحححححححار عن عملية مقاولحححححححة
 

 .......................................................و :ملقاا سما.........................خلود نوعيه الرقم:....................................الرقم التأميين للمقاو :

 الرقم القومي للمقاو : 

 ......................... مةتب التأميناا التاعع له املنشأة:............................................ملقاو :ا سما .............................رقم منشأة املقاو : 

 ............/  ............ /............رقم التقجيا الضرييب للمنشأة: 

 ......................................................:سم جهة اإلسنادا...............        خلود نوعيه الرقم.............................. اإلسنادمنشأة جهة رقم 

 ..........................................................................................................................................................نوع العملية : 

 .........................................................................................................................................................سـم العملية : ا

 عياناا مقتند اإلسناد:

 ...............................................................الرقم :................................................................................نوع املقتند : 

 /       /       :  االنتهاءياري              /          /    /                   ياري  الاـــــــــدء:        /      ياري  املقتنـــــد:   

 

 .......................................... قط     ....................       ..................)الةلية( للعملية:  القيمة املادئية% ...............نقاة ا جــــور:

................................................................. شارع / حارة :  ...............عقار رقم : ..................................................عنوان العملية 

........................................ حما ةة: ...................................................ققم / مرخلــد :  ..................................................شياتـــــة : 

 ....................................................................................................................................عملية على عنود:  نعم / ال ها حتتوي ال

 

 التوقيحححححح 
 

........................ 
 

          /       /    :    ملةتب اهليئةد ارياري  ورقم الو

 لالئحة التنفيدية. ق ا( املر8% من اجلدو  رقم ) ................نقاة العمالة املقررة

 

 ..............................:      االشرتاك%     قيمة ا جـــور إىل  ئة ..................................................االشرتاكنقاة 

 ..............................املقتحقة:  االشرتاخلااقيمة ..................................................عدد شهور التنفيد 

 ........................................يعتمد: ..................................................  روجــع:..................................................  أعــــــــد مبعر ة   
 

 .يئةاهلمةتب يقلم صورة من هدا اإلتطار لصاحب العما مدونًا عها نقاة ا جور احملددة مبعر ة 

    ياري  التوقيع عالعلم      والعلم عنقاة ا جور ( أو وخليله عاالستالة) يوقيع املقاو    

                           (                                                )        /        /20 

 20عتاري      /    /   ......................... رقم عإرسا  تطاب مقجا ععلم الوصو  صادر    

 نةر تلفه (أ) 

 جنيه قرش

 جنيه قرش

 (  42منوذج رقم ) 
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 إرشححححححححادات
 

فق لالئحة التنفيذية ااملر (8باجلدول رقم ) على اهليئة   حالة عدم وجود نسحححبة أجور للعملية املعروضحححة
 تي:آلا يتب للقانون 

 .وإتطار املقاو  عهادو   قرب عملية مشاعهة عاجلنقاة أجور عصفة مؤقتة اسرتشادًا حتديد  -1

مًا على ا خلثر من ياري  مخقــة عشــر يواختاذ إجراءاا عرض العملية على اللجنة الفنية تال   -2

 .إتطار املقاو 

 .حتديدهامن ياري   مخقة عشر يومًا املقاو  عقرار اللجنة عتحديد النقاة تال إتطار  -3
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

   

 

  

 

 

 

 شهحادة تأمني عمال نقل برح
 ................................................. درجة الرتتيص: ...................................... اســــم املؤمن عليه:

   ..................................................رقم الرتصة : 

 ......................................................................  قط  ........................ وقيمتهاملقتحق للهيئة  االشرتاكوقد ســدد 

   20      /       /           عتاري  :       ............أو  أمر الد ع رقم ............................. /عاإليصا  رقم 

 20    /        /         :إىل         20      /      /           :وذلا عن املدة من

 . 20       /      /       :ينتهي يف   ................................................. ويعترب هده الشهادة سارية املفعو  ملدة

ــهد  ي ــحة عيانايه أعاله        اهليئة القومية للتأمني االجتماعي     شــ ــنة   148ا  حةاة القانون رقم   مؤمن عليه و قً  ، عأن العاما املوضــ  2019لقــ

 واملعاشاا. االجتماعيةعإصدار قانون التأميناا 

ررت  عرفة
ُ
 اعتماد مدير املكتب توقي  مدير االدارة روجعت  عرفة ح

  االسم:..........................

 التوقي ::......................

 التاريخ: :......................
 

   

 20   /     /      :   ياري  اإلصدار 

 

 

 نةر تلفه(أ)

 (  43منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 يالرقم القوم

 ...مقلقا الشهادة/ .......................



 

145 
 

   إرشحححححححححادات

 ونهايته.د عدء الرتتيص على تطاب موجه من إدارة املرور املختصة يفي يصدر الشهادة عناًء .1

ــادر تالهل    .2 ــنة املالية الصـ ــهادة حتى نهاية القـ ــداد على الشـ أن حيدد  ىا الرتتيص عليدرج القـ

 .الشهادة عنهاية سريان رتصة القيادة انتهاءياري  

شهاداا ويوقع ع         .3 شهاداا عما  النقا الربي عقجا إصدار ال قجيا خلا ة  لنقا الربي اما ايتم ي

 .عاستالمها
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب .............................

 
  

 

 

   

 شحححححرتاك سيحححححارةاطلب إنهحححححاء 

 ....................................... نوعهــــــا: ............................... رقـــــم اللوحـــاا: .............................:هرقـــــــم الشــاسيــــ

 ....................................................................................................................................... ســـــاب اإلنهـــــــاء:

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... مقــتند اإلنهــــــــاء:

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 /    يف:          /     يًراحتر

 

  عرفة روج  آلياً    سجل آليًا  عرفة                  املراج     املختص        
                 ........................                 ........................                   ........................                       ........................ 

 
 

 

 

 

 

 نةر تلفه(أ)

 (  44منوذج رقم ) 

 ...........................................................................: السيارةتوقي  صاحب 

 :الرقم القومي

 ..................................................................................................: العنوان

 ...........................................: رقم التليفون
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 إرشحححححححادات
نهي 

ُ
 احلاالت التالية: شرتاك السيارة  اي

ــهادة يفيد نقا امللةية معتمدة من إدا     .1 ــيارة للغري مبوجب شــ ــة ويف هده نقا ملةية القــ رة املرور املختصــ

 جلديد لالشرتاك عن القيارة.احلالة يتعني اختاذ خلا ة اإلجراءاا القانونية حنو إتضاع صاحب العما ا

 ملرور املختصة.ارة ايةهني القيارة أو عيعها تردة مبوجب  وايري موثقة أو مبوجب تطاب من إد .2

اري  ســــرقتها ويتم إنهاء ســــرقة القــــيارة ويثات ذلا مبوجب تطاب صــــادر من إدارة املرور موضــــحًا عه ي .3

 االشرتاك اعتاارًا من ذلا التاري .

قيارة القدمية     .4 سيارة جديدة حما ال قوياا الالزمة طاقًا لقانون املرور ععد إجر إحال   على أن يدرج  اء الت

 عاياناا املنشأة اجلديدة.رقم املنشأة القدمية 

 عتاارًا من ياري  املصادرة. امصادرة القيارة مبوجب حةم قضائي نهائي  .5

 درة من إدارة املرور.يقليم لوحاا القيارة إلدارة املرور املختصة ويثات ذلا مبوجب شهادة صا .6

 من إدارة املرور.هادة صادرة ويثات ذلا عش احرتاقهاأو القيارة أو التحفظ عليها أو  قدها على  القاض .7

 .صة عشرط عدة ضاطهانهاية آتر يرتيص للقيارة ويثات ذلا خبطاب صادر من إدارة املرور املخت .8

ــيلة النقا اجلماع          .9 ــغيا املرخلاة أو وســ ــريح يشــ ــمن منةومة النقا الربى للرخلاب      اليت  يإلغاء يصــ يعما ضــ

 عاستخداة يةنولوجيا املعلوماا.
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
                                                      

 ----------------------مقلقا رقـــم :

     /   /          ياري  حترير الشهادة :
  

 شهحححححححادة
   جتماعيشرتاكات التأمني االابسداد 

ــادر عالقانون  االجتماعية اا( من قانون التأمين136)   حةاة املادة يطايقًا ــاا الصـ ــنة  148رقم  واملعاشـ ــهد ي 2019لقـ مةتب اهليئة شـ

 أن صاحب العما:ع القومية للتأمني االجتماعي

 ............................................................................../ ....................................................................... القيد

 ................................................................................................................................................... /وعنوانه

 ..............................................................................................................................................ونوع نشاطه/ 

 .......................................................................................................................................عرقم/  هليئةمشرتك عا

 وذلا عن:

    ـ :عالعاملني ........................   العاملني لديه الاالغ عددهم -1

 العملية...................................................................:........................................................................ 

 املقاولة..................................................................:........................................................................ 

 املقندة من................................................................:..................................................................... 

 ومقرها....................................................................:....................................................................... 

 وطايعتها..................................................................:....................................................................... 

   مة هًا وال جيوز جلهة    .......... ج.......................................................ا عما :  قط .....  (--- جارى /تتامي )قي ني

 اإلسناد صرف ماالغ يديد عن هده القيمة.

 ........................................................................................................................ :العاملني على القيارة رقم -2

 ..........................................................................:.....................................................................ونوعها

 ....................................................................................................................ه:....................رقم الشاسيو      

 .......................................................................................................................................... /وهم القيد         

            ................................................... لتأميين:ورقمه ا..... :.................................................................ومهنته       

.  ................................................:درجة....... :................................................العاملني على مرخلب الصــيد رقم -3

 ....................................:....................................................والصادر هلا الرتتيص رقم

 ............................................................ : قط   : ...............................وقدره املقتحق للهيئة االشرتاكوقد سدد 

 /                /         :عتاري    :.......................................................عاإليصا  رقم

            /         /         :   إىل        /          /             :وذلا عن املدة من

  /                                /         :   ي يفينتهـ  -------------- :ويعترب هده الشهادة سارية املفعو  ملــدة

 اعتماد مدير املكتب مدير اإلدارة روجعت  عرفة حررت  عرفة 

............................... ............................... ............................... ............................... 

 

 (  45منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

 تأمينية ةطلب بيان عن حال

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

ـو        أ ـ ـ ـ    ..............................................التةرة عإعطائي عيان عن حاليت التأمينية لتقدميها إىل/ رجـ

 .  .………رقم عاإليصا   عشرة جنيهااوقد مت سداد الرسم املقدر مبالغ 

 ،،، االحرتاموتفضلوا بقبول فائق 
 

  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    

 

 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 ..............................العنوان           : 

 .............................. رقم التليفون :

 (  46منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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  تأمينيتسجيل رقم طلب 

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

ــو   أ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وعطاقة الرقم ومر ق لقياديةم صورة من شهادة ميالد  يأميينالتفضا عتقجيا رقم رجـــ

 القومى.

 ،،، االحرتاموتفضلوا بقبول فائق 
 

  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    

 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
  

 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  47منوذج رقم ) 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

  عنوان / رقم تليفون صاحب معاش أو مستفيدتعديل طلب 

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 :التاليالتفضا عتحديث الاياناا اخلاصة عى لديةم على النحو رجـــــو أ

 ......................................................................العنوان احلالي: 
 ...................................................................... :    رقم التليفون

 ،،، االحرتاموتفضلوا بقبول فائق 
 

  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    

  

 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 

 (  48منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

  تعديل جهة صرف املعاشطلب 

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 :التاليعتعديا جهة صرف املعاش اخلاصة عى على النحو  التفضارجـــــو أ

 جهة صرف املعاش :................................................................

 (:I BANرقم احلقاب الانةى )

 

 

 رقم خلارا ميدة:

 

 

 رقم احملفةة اإللةرتونية:

  

وايعهــد عــاإلعالغ عةــا يغــيري يف أســلوب االســتحقاق يــؤدي إلــي قطــع املعــاش أو وقفــة أو تفضــه تــال  شــهر علــي ا خلثــر مــن                 

 ياري  التغيري

 ،،،وهدا إقرار مين عدلا 

 

  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    

 

 
 
 
 

  

                              

                              

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  49منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 إرشادات
 :املرفقات 

 يقدة صورة عطاقة الرقم القومى. 

 : عاإلضا ة إىل املقتنداا ا يية حبقب ا حوا 

 لانوكموا قة الانا على إيقاف التحويا يف حالة أن جهة الصرف احلالية أحد ا. 

 أصا موا قة الانا على التحويا على احلقاب اجلاري. 

 حتويا املعاش على عطاقة ميدة تطاب من الانا عاملوا قة على. 

 تطاب من الانا عاملوا قة على حتويا املعاش على احملفةة اإللةرتونية. 

  لةرتونيةعاملوا قة على حتويا املعاش على احملفةة اال االيصاالاتطاب من شرخلة. 

 تطاب من الربيد عاملوا قة على حتويا املعاش على عطاقة ميدة. 

  التحويا للحقاب اجلاريأصا موا قة هيئة الربيد على. 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

  املعاش املوقوفإعادة صرف طلب 

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصفتى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعادة صرف املعاش املقتحق لي عن القيد:رجـــــو أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والقاعق إيقا ه عقاب  :

ــا عــن                 ــًا ومادي ــون مقــئواًل جنائي ــه حــق أخل ــة ماــالغ دون وج ــرف أي ــي قيــامي عص ــؤدي إل ــاا غــري صــحيحة ي ــتيفاء عيان ــة اس ويف حال

 صرف هده املاالغ ،  

ا خلثــر مــن   وايعهــد عــاإلعالغ عةــا يغــيري يف أســلوب االســتحقاق يــؤدي إلــي قطــع املعــاش أو وقفــة أو تفضــه تــال  شــهر علــي               

 ياري  التغيري

 وهدا إقرار مين عدلا ،،،

 
  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    

 

 
 

 مت التوقيع أمامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم املوظف املختص :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيـع :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاري  :

 
 
 

  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  50منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 تغيري القائم بصرف املعاشطلب 

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :وصفته ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث يصرف املعاش املقتحق ىل عاسم القيد :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :وصفتهـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرجو يغيري صرف املعاش عامسي / عاسم القيد :

ــه            ــة ماــالغ دون وج ــرف أي ــي قيــامي عص ــؤدي إل ــاا غــري صــحيحة ي ــتيفاء عيان ــة اس ــ ق أخلــون محــويف حال ًا وماديــا عــن  قــئواًل جنائي

 صرف هده املاالغ ،  

ــ أو تفضــه  يف أســلوب االســتحقاق يــؤدي إلــي قطــع املعــاش أو وقفــة      وايعهــد عــاإلعالغ عةــا يغــيري      خلثــر مــن   اال  شــهر علــي  ت

 ياري  التغيري

 وهدا إقرار مين عدلا ،،،

 
  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    

 

 
 
 

 مت التوقيع أمامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم املوظف املختص :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيـع :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاري  :

 
 

  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  51منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 رشاداتا
 أوالً: املرفقات:

  خليا اخلاص أو أصا يوخليا القجنصورة من التوخليا العاة ععد املطاعقة على ا صا أو أصا التو الوكيليقدة 

  صورة من قرار الوصاية ععد مطاعقته على ا صا الوصييقدة 

  صورة من قرار القوامة ععد مطاعقته على ا صا  القيححححميقدة 

 ثانيًا:

 جهة الصرف الصرف ير ق طلب يعديا يف حاله رغاه القائم عالصرف اجلديد يف يعديا جهة 
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 أخر معاشعلى أو مزاولة مهنة أو )احلصول / عدم احلصول( إقرار بعدم االلتحاق بعمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والدة( املرحوة / /تت / والد )اعن / أخ / عنت / أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقر أنا /:

 .عأنين ال أعما عأي جهة حةومية أو غري حةومية وال أزاو  أي مهنه جتاريه أو غري جتارية

 مقيد / غري مقيد( عإحدى النقاعاا املهنية.و )

  و )أحصا/ ال أحصا( على معاش أتر.

ويف حالــة اســتيفاء عيانــاا غــري صــحيحة يــؤدي إىل قيــامي عصــرف أيــة ماــالغ دون وجــه حــق أخلــون مقــئواًل جنائيــًا وماديــا عــن                 

ملعـــاش أو وقفـــة أو تفضـــه تـــال   صـــرف هـــده املاـــالغ، وأيعهـــد عـــاإلعالغ عةـــا يغـــيري يف أســـلوب االســـتحقاق يـــؤدي إىل قطـــع ا  

 شهر على ا خلثر من ياري  التغيري

 :عياناا يقتويف يف حالة احلصو  على معاش أتر 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم امللف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جهة رعط املعاش ا تر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورقمه التأميين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصفته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القيد

 وهدا إقرار مين عدلا ،،،

 
   20    ا يف :        /      /  حتريًر

   

 مت التوقيع أمامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم املوظف املختص :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيـع :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاري  :

 
  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  52منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 إرشادات
   حالة احلصول على معاش آخر يراعي ما يلي:

  إذا خلان املعاش يتاع اهليئة يقتو ى رقم امللف أو الرقم التأميين  قط عالنموذج 

  د يقدة عيان معاش معتم دارة معاشاا ضااط الشرطةاالقواا املقلحة أو ععاشاا التأمني واملادارة ويف حالة احلصو  على املعاش ا تر من

 خبامت شعار اجلمهورية

 املهنية يستوفى بيان القيد من النقابة موضحًا به اجلدول املقيد به وتاريخ القيدوفى حالة القيد بإحد  النقابات 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

 بعدم زواج البنت أو األخت منذ الطالق أو الرتمل وحىت تاريخ تقديم طلب الصرفإقرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )عنت / أتت( املرحوة / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقر أنا /:

 .وحتى يارخيه 20عأنين ج أيدوج مند ) يرملي / طالقي ( عتاري      /      /      

 

ــالغ د     ــة ماــ ــامي عصــــرف أيــ ــي قيــ ــري صــــحيحة يــــؤدي إلــ ــتيفاء عيانــــاا غــ ــة اســ ــه ويف حالــ ــون وجــ ــئولحــ ــًا ق أخلــــون مقــ ه جنائيــ

 ف هده املاالغ .وماديا عن صر

 .ريو تفضه  تال  شهر علي ا خلثر من ياري  التغيإلي قطع املعاش أو وقفة أ وايعهد عاإلعالغ عةا يغيري يف أسلوب االستحقاق يؤدى 

 

 وهدا إقرار مين عدلا ،،،

 
  20    ا يف :        /      /  حتريًر

    
 
 

 مت التوقيع أمامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم املوظف املختص :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيـع :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاري  :

 
 
 
 
 
 

  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  53منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ...........................................اسم صاحب املعاش: 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 ..مكتب...........................

 
  

 

 

 

 

 

 

 (29احلصول على أح دخول أخر  خبالف املدونة بالنموذج رقم )بعدم إقرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / أتت( املرحوة / أخ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقر أنا /:

 عأنه ال يوجد أية دتو  أتري خبالف املدونة عنموذج )                        (  واملاينة يفصياًل عهدا اإلقرار ،

مقئواًل جنائيًا وماديًا عن  ويف حاله استيفاء عياناا غري صحيحة يؤدي إلي قيامي عصرف ماالغ دون وجه حق أخلون

 .صرف هده املاالغ

 معاش من أي جهة.     دتا من العما لدى الغري.  

                         

 دتا من ودائع لدى الانوك.     .دتا من مداولة مهنة أو نشاط مقتقا  

                         

 دتا من عقار.     دتا من أرض زراعية.  

                         

      أي دتو  أتري.  

 

 . يراعي اإلجاعة ) عنعم ( أو ) ال ( أماة خلا عند 

 

 ،،، وهدا إقرار مين عدلا

 
      20    ا يف :        /      /  حتريًر
 

 مت التوقيع أمامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم املوظف املختص :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيـع :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاري  :

 
 
 
 
 

  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  54منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 إرشادات
   حالة احلصول على معاش آخر يراعي ما يلي:

  إذا خلان املعاش يتاع اهليئة يقتو ى رقم امللف أو الرقم التأميين  قط عالنموذج 

  يقدة عيان معاش  و ادارة معاشاا ضااط الشرطةأالقواا املقلحة ععاشاا التأمني واملمن ادارة ويف حالة احلصو  على املعاش ا تر من

 معتمد خبامت شعار اجلمهورية

 وفى حالة القيد بإحد  النقابات املهنية يستوفى بيان القيد من النقابة موضحًا به اجلدول املقيد به وتاريخ القيد
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 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

 مراجعة حساب احلقوق التأمينيةطلب 

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 املقتحق عن/  صاحب معاش ى وصفتىصة عالتةرة مبراجعة احلقوق التأمينية اخلارجـــــو أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :وصفتهـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القيد 

       ياري  اإلتطار عاحلقوق التأمينية:

 ...................................................................................................................................................................................   :ساب طلب املراجعة  

..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................. ..................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 ،،، وهدا إقرار مين عدلا

 
 20    ا يف :        /      /  حتريًر  

    
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  55منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 :إرشادات
  بالطلب :يرفق 

  .صورة عطاقة الرقم القومى ملقدة الطلب 

  مقتنداا أترى مؤيدة للطلب إن وجدأي 
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 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 

 

 

 

 صرف مبالغ مستحقةطلب 

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 ،يفالتةرة عصرف املاالغ املقتحقة ىل واملتمثلة رجـــــو أ

 
 معاله  موقو ة أو ماالغ           معاش مريد         

    ..................................................................................................   نفقة شرعية           

  إلى                                    من:عن الفرتة االغ املطلوب صر ها امل

 
 ،،، وهدا إقرار مين عدلا

 
 20    ا يف :        /      /  حتريًر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   يقديم املقتنداا املطلوعة لدوا  ساب اإليقاف الشأنعلى صاحب  لحوظة:م

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ............................................... االســم:

 ............................................... التوقيــع:

 الرقم التأميين:

 الرقم القومي: 

 .............................. رقم التليفون :

 (  56منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ...........................................اسم صاحب املعاش: 

3 

1 2 
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب........................

 (57منوذج رقم ) 
 

 

   

 ستخراج البطاقة العالجيةامنوذج 
 املختص:  اهليئةبيانات متأ  عرفة جهة العمل أو مكتب  .1
 الرقـم التأميين:    ...................................................... ســـــم رعاعي:اال

 .................................حما ةة:   ....................................... /             ققم شرطة/ مرخلد       /       ياري  امليالد:  

 الرقــــم القومـــــــي:

 .................................................................................................................................. العنوان:

 .......................................................................................................... جهة العما ا تــرية وعنوانها:

 /                 .     /     ستحقاق املعاش :    اياري  عداية 

 .........................................      توقيع عإستالة عطاقة العالج:ال

 

 :اهليئةمراجعة  .2
 ................................................................................... روجعت الاياناا عالية  ووجدا مطاعقة لاياناا ملف القيد/

 ...........................   سنة............................... ا من املعاش املقتحق عن شهـرعتااًرا % من املعاش الشهري 1وسيتم تصم 

 .................    .............وقدره  

 املكتب اعتماد مدير الرئيس املباشر  توقي  املختص

   
 
 
 
 
 

 بيانات متأ  عرفة إدارة اإلحصاء بالتأمني الصحي: .3
 ...........................................عطاقة عالجية رقم:  /            مبوجب      ا من      /  يادأ اإلنتفاع عتأمني املرض اعتااًر

 /            .     /   سلمت للمنتفع عتاري     

 

  توقي  مدير إدارة اإلحصاء
 

 
 
 

صورة 
 فوتوغرافية

 مقاس

3  x4 

خاتم شعار 
 الجمهورية

 جـــ ق

 خـاتــــــم
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب......................

 (58منوذج رقم ) 
 

 
   

 

 حتويل للكشف الطبي إلثبات حالة العجز )مرضي / إصابي(طلب 
 

 

 

 

 

 

   )أنةر تلفه(

          رقم املنشأة: .................................... اسم املنشأة:

 ................................................................................................................... عنوان املنشأة:
   

اسم العاما 

 :املريض/املصاب

          الرقم التأميين: ....................................
   

               الرقم القومي:

 ..........................................................................................................................العنوان: 

 

 .................................... املقتوى املهاري: .................................... املهنة:

 

مدى اخلضوع 

 لةشف طيب دوري

 ال نعم

 ساب اإلحالة 

 للجنة العجد

.................................... 

 

 ............................................ملخص يقرير جلنة الةشف الطيب الدوري: ................................

................................................................................................................................ 

 إقحححححححححححححححرار
 .حتهاععاليه ومبقئولييت يف حالة عدة ثاوا صأقـــر عصحة الاياناا الواردة 

 توقي  املدير املسئول خامت املنشأة
  

 ...................................................................................................................: السيد الدكتور/ مدير

 حتية طياة وععد،،،

 عالنتيجة. اينا نرجو يوقيع الةشف الطيب على املؤمن عليه املوضح عيانايه ععالية وموا

 ،،،االحرتاموتفضلوا بقبول فائق 

 مدير املكتب خامت شعار اجلمهورية 20      حتريًرا يف:       /      /    
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 إرشححححححادات
 يلي: ير ق يقرير من صاحب العما ياني ما -1

 أدائه. ومقتوى العما عيان طايعة عما املصاب واتتصاصايه وياري  عدء مداولته -أ

ــايف وطايعته واملدة احملددة  دائه وما متع -ب  إجنازه  يها وعما إذا خلانت يان ما خللف عه من عما إضــ

 يؤدى يف ساعاا العما ا صلية أو اإلضا ية ويدعم ذلا عاملقتنداا . 

ــأة إىل منطق        -2 ــئو  عاملنشــ جتماعي  و مةتب التأمني اال  ة أيقدة النموذج من املؤمن عليه أو املدير املقــ

 .املختص

ــورة مر قً  النموذج ر حير -3 ــا وصــ ــتنداا الطاية الالزمة للعر    من أصــ ض على اللجنة الطاية )يقارير     ا عه املقــ

 :عيانايه اآليي استيفاء( ويراعى يف  إلـ ..........  -حتاليا  -أشعاا –طاية

 ب.الطليقصد عاملهنة: املهنة اليت يشغلها املؤمن عليه يف ياري  يقديم  -أ

 .املهارة يف املهنةيقصد مبقتوى املهارة: درجة  -ب

  يية:اصة لقاب اإلحالة إىل جلنة العجد أي من ا سااب صيدرج يف اخلانة املخ -4

 إثااا عجد مرضي مقتديم . -أ

 إثااا عجد إصاعي مقتديم وحتديد نقاته . -ب

 إعــادة  حص. -ج

 إصاعة.يةرار  -د

ــف الدوري         -5 ــاة للمؤمن عليهم   ذلا  وير ق عالنموذج عيان معتمد من اجلهة الطاية املنوط عها الةشــ عالنقــ

قتوى املهاري ملداولتها  أو امل الدين خيضعون لةشف طيب دوري حيدد مدى صالحيتهم ملداولة املهنة    

 وعلى ا تص الفئاا اآليية:

 و ا عما  العاة أو القطاع اخلاص .القائقون العاملون عاحلةومة أو اهليئاا العامة أو/ القطاع العاة أ -أ

 القائقون املهنيون . -ب

لدين يداولو         -ج ية ا عأحد ا مراض املهن عة  ــون لإلصـــــا ن أحد ا عما  الواردة    املؤمن عليهم املعرضــ

ــاا الصــادر عالقانون رقم   ( املر ق عقانون التأميناا االجتماعية و1جبدو  أمراض املهنة رقم ) املعاش

 .2019لقنة  148

 :ين يوضح عالتقرير ما يلأعلى 

 وى من مقتويايها املهارية.عدة الصالحية ملداولة املهنة عأي مقت -أ

 ملهنة مبقتوى مهاري أدنى.عدة الصالحية ملداولة املهنة مع إمةان قياة املؤمن عليه مبداولة ا أو
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب......................

 (59منوذج رقم ) 
 

 
   

 

 اخلماسيةالعرض على اللجنة طلب 

 صاحب العما              مؤمن عليه                                                             :  مقدة الطلب

 

 
 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 
 20    ا يف :        /      /  حتريًر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         مع التوقيع على اإلقرار.   النموذجعلى التوجيهاا املوضحة تلف  االطالع املؤمن عليهعلى  ملحوظة:

 

  نةر تلفه(أ)

  القطاع :    ...................................................................................................................   املؤمن عليه   :سم ا

  الرقم التأمينى:

 رقم املنشأة: ................................ اسم املنشأة:

  الرقم القومي:

 ............................................... املهنة:

  :االشرتاكياري  عداية 

  ياري  ثاوا العجد :

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ..................................... :سم املؤمن عليه/املدير املقئو ا

 .................................................................... التوقيــع:

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

2 1 
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 إرشحححححادات
 الصحي ثاوا عجد املؤمن  اهليئة املعنية عالتأمنياللجنة الطاية املختصة ع  ذا قرراإ

صلي، وج يةن لدى صاحب عليه عجدًا جدئيًا مقتدميًا حيو  عينه وعني أداء عمله ا  

طلب عرض املؤمن عالعما عما آتر يناسب حالة املؤمن عليه التدة صاحب العما   

 املشار إليها.عليه على اللجنة 

 

 :اسيةمواعيد طلب العرض على اللجنة اخلم

ــ   - ــاحب العما عطلب عرض املؤمن عليه على اللجنة املشــ تال  ار إليها يلتدة صــ

ياري  إتطار    ــهر من  يه عثاوا عجد  هشــ ية   مبعر ة اللج  املؤمن عل ويعترب  ،نة الطا

ــةوا صــــاحب العما عن طلب عرض املؤمن عليه على اللجنة تال           هدا  ســ

 ؤمن عليه.امليعاد إقرارًا منه عوجود عما آتر لديه يناسب حالة امل

 

تال  شـــهرين يها ويةون احلق للمؤمن عليه عطلب عرضـــه على اللجنة املشـــار إل -

ب العرض على اللجنة ، ويعترب ســــةويه عن طلعقرار اللجنة الطاية همن ياري  علم

 تال  هدا امليعاد إقرارًا منه عقاو  العما اآلتر.
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 للتأمني االجتماعيهليئة القومية ا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 
 

  صرف تعويض األجر ) إصابى/مرضى ( السابق صرفه نيابة عن اهليئة  طلححححب
 

                                                                     املنشـــــــــــــأة : رقـــــم 

 ........................................................................ وعنوانها :........................................................... ............... :املنشـــــــــــــــأة اســــم 

مرضى ( القاعق صر ه نياعة  –قاصة عقيمة(  يعويض ا جر ) إصاعى ) صرف قيمة / عما معرجاء التةرة عاملوا قة علي  

ــنة .......... عإمجاىل          ًا، جنيه )مالغ ......................... عن اهليئة  مبوجب قرار رئيس اهليئة رقم )                ( لقــ

  (الغري مصري.. جنيه ........................مالغ ............. قط 

 

 إىل الفرتة من:عن 

 :                                      رقم التقجيا الضرياى

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ير ق املقتنداا الدالة على الصرف مع الطلب. 
  

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ..................................................... :سم املدير املقئو ا

 .................................................................... التوقيــع:

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 (  60منوذج رقم ) 
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  ) إصابى/مرضى (  االجتماعيالتأمني  اشرتاكاتختفيض   طلححححب
 

                                                                     املنشـــــــــــــأة : رقـــــم 

 ........................................................................ وعنوانها :........................................................... ............... :املنشـــــــــــــــأة اســــم 

 :                                      رقم التقجيا الضرياى

 يأمني املرض ( وذلا مقاعا  –يأمني ) إصــاعاا العما  يف االشــرتاخلااختفيض نقــاة عرجاء التةرة عاملوا قة علي  

 احلقوق املالية (.  -)العالج والرعاية الطاية  

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ير ق القرار الصادر من اهليئة املعنية عالتأمني الصحي  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ..................................................... :سم املدير املقئو ا

 .................................................................... التوقيــع:

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 (  61منوذج رقم ) 
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  التظلم من قرار جلنة اإلجهاد واالرهاق من العمل  طلححححب

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

جلنة اإلجهاد واإلرهاق من العما،  إجراءاا عرضى على اجلنة املختصة للتةلم من قرارالتةرة عإختاذ رجـــــو أ

 .20وذلا للتةلم من قرار اللجنة رقم )                     ( عتاري            /                /           

   القطاع :                                                             املنشـــــــــــــأة : رقـــــم 

 ........................................................................ وعنوانها :...................................    ........................................... :املنشـــــــــــــــأة اســــم 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم املؤمن عليها

 ....................................................................املهنة   : 

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  62منوذج رقم ) 
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 عانة عجزصرف إ طلححححب

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

نةرًا إلحتياجى للمعاونة الدائمة من  التةرة ععرضى على اللجنة املختصة عاهليئة املعنية عالتأمني الصحى رجـــــو أ

  القدرة عالقياة عأعااء احلياة اليومية.شخص آتر لعدة 

 ........................................................................ : وعنوانه...................................    ........................................... : صاحب الشأناســــم 

 ................................................................................... احلالة االجتماعية   :

 :  ياري  ثاوا العجد الةاما لصاحب املعاش 

  

  
 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
 

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ........................................................: صفة مقدة الطلب

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 اإللةرتونى:...........................................................الربيد 

 .................................................................... التوقيــع:

 (  63منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 صرف إعانة عجزإعادة النظر   قرار جلنة العجز على  طلححححب

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

ــو    أ ـــ ـــ ـــ ـــ للتةلم من قرار جلنة العجد على صرف إعانة   جلنة التحةيم الطاىعلى  عرضيإجراءاا  عاختاذالتةرة رجـ

 للمعاونة الدائمة من شخص آتر لعدة القدرة عالقياة عأعااء احلياة اليومية.  الحتياجيالعجد  نةرًا 

 ........................................................................ : وعنوانه...................................    ........................................... : صاحب الشأناســــم 

 ................................................................................... احلالة االجتماعية   :

 :  ياري  ثاوا العجد الةاما لصاحب املعاش 

  
 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
 

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  64منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 / األخ العاجز( االبنالعرض على جلنة فحص املنازعات ) طلححححب

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

جنة املختصة عفحص املنازعاا  للتةلم من قرار جلنة العجد عاهليئة لعلى ال عرضيإجراءاا  عاختاذالتةرة رجـــــو      أ

 .  الصحياملعنية عالتأمني 

 : الطيبياري  جلنة التحةيم 

 : العلم عالقرار               ياري  

   ......................................................................................................................................................................................................................... أسااب يقديم الطلب :

.........................................................................................................................................................................................................................  

  
 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
 

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  65منوذج رقم ) 

 الرقم التأميين 

 رقــــم امللف

 الرقم القومي

 ................اسم صاحب املعاش: ...........................
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 اعرتاض على النسبة املقدرة من عملية مقاولة طلححححب

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

عفحص اعما  املقاوالا للتةلم من النقاة املقدرة  إجراءاا العرض على اللجنة الفنية عاختاذالتةرة رجــــــــــــــــــــو أ

 .. . لعملية املقاولة عاسم:........................................................نوع العملية :...................................

 ...................... ................ عرقم     : .......عنوان العملية          :......................................................

 .. .نوع مقتند اإلسناد  :........................................................ رقم املقتند :...................................

                                      ياري  املقتند         :                                                          

 ياري  الادء            : 

   :نتهاء        ياري  اال

 : اري  العلم عالقرار ي

 :                                      رقم التقجيا الضرياى

   ......................................................................................................................................................................................................................... أسااب يقديم الطلب :

.........................................................................................................................................................................................................................  

  
 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعرتاضمقدة الطلب إر اق مجيع املقتنداا املؤيدة لطلب  على  ملحوظة:

  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 اإللةرتونى:...........................................................الربيد 

 .................................................................... التوقيــع:

 (  66منوذج رقم ) 
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 اعرتاض على قرار اللجنة الفنية للمقاوالت ) فحص املنازعات( طلححححب

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

ـو        أ ـ ـ ـ للتةلم من النقاة املقدرة  إجراءاا العرض على اللجنة العليا للمقاوالا ) حص املنازعاا( عاختاذالتةرة رجـ

 .. . لعملية املقاولة عاسم:........................................................نوع العملية :...................................

 .............................. .:......          عرقم :..........................................................عنوان العملية          

 .. .نوع مقتند اإلسناد  :........................................................ رقم املقتند :...................................

 ياري  املقتند         :                                                                                                

 ياري  الادء            : 

   :نتهاء        ياري  اال

 : اللجنة الفنية للمقاوالا قراراري  العلم عي

 :                                      رقم التقجيا الضرياى

   ......................................................................................................................................................................................................................... أسااب يقديم الطلب :

.........................................................................................................................................................................................................................  

  
 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

االعرتاضمقدة الطلب إر اق مجيع املقتنداا املؤيدة لطلب  على  ملحوظة:

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  67منوذج رقم ) 
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 على جلنة فحص املنازعات العرض طلححححب

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 :إجراءاا العرض على جلنة  حص املنازعاا للتةلم من  عاختاذالتةرة رجـــــو أ

   ................................................................................................................................................................................................................. موضوع املنازعة عإجياز :

.....................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 :                                                                                               طلبياري  ال

                                     :       الضرييبرقم التقجيا 
  

 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االعرتاضمقدة الطلب إر اق مجيع املقتنداا املؤيدة لطلب  على  ملحوظة:

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
 

 
 

 

  

 

 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  68منوذج رقم ) 
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 اجتماعيالرتخيص بإنشاء جهاز تأمني  طلححححب

 ......................................................................مكتب :   السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 :خلااليي، علمًا عأن عياناا املنشأة اجتماعيإجراءاا الرتتيص عإنشاء جهاز يأمني  عاختاذالتةرة رجـــــو أ

 رقم املنشأة : ........................................................:   أسم املنشأة 

                                                                       ..عنوان املنشأة :..............................................................................................................

 ياري  عدء النشاط للمنشأة : 

  :عدد العاملني عاملنشأة 

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 
 

 حا  ثاوا عدة صحتها. يفمجيع الاياناا اخلاصة القاعقة صحيحة وأيعهد عاملقئولية الةاملة  عأنأقر 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ..................................................... :املدير املقئو سم ا

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 اإللةرتونى:...........................................................الربيد 

 .................................................................... التوقيــع:

 (  69منوذج رقم ) 
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  20    قيمة اجلنحة رقم )                     ( لسنة   التصاحل  طلححححب

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 حتية طياة وععد ،،

 ( لقـــنة ....... جنح ققـــم / مرخلد ...........     التصـــاحل يف قيمة اجلنحة رقم)                  عرجاء التةرة عاملوا قة علي 

ــث أنين ســــــددا   ــه     حي ــة عقيمــة  )                           جني ــتحق ــالغ املقــ ــة املا ــا  ــريخل ــدره مصــ  ،  قط وق

  (................................................................ال غري.............

                          :             القداد     ياري  

                                                                     املنشـــــــــــــأة : رقـــــم 

 ........................................................................ وعنوانها :.............................................................................................................  :املنشـــــــــــــــأة اســــم 

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 

 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  70منوذج رقم ) 
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  20    رقم )                     ( لسنة  رف  حجز طلححححب

 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير
 وععد ،،حتية طياة 

 مبالغ  خلا ة املاالغ اخلاصة عاحلجدد اقدقمت عحيث أنين  ر ع احلجدعرجاء التةرة عاملوا قة علي 

  (........................................................مالغ .............،  مصريجنيه               )                      

 وأيعهد عقداد أي رسوة أتري يلدة لر ع احلجد                                               : تاري  ع

 

                                                                     املنشـــــــــــــأة : رقـــــم 

 ........................................................................ وعنوانها :.............................................................................................................  :املنشـــــــــــــــأة اســــم 

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  71منوذج رقم ) 
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 لصاحب العمل  االشرتاكتعديل فئة دخل  طلححححب

                                                                                :             يأميينرقـــــم 

  ..................      ............................................................................................................................. :صاحب العما اســــم 

 :      الرقـــم القومـــــي

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 

 
 

 

 

        املنشأة  :  رقم   ............................................................................................. :نشأة  امل اسم

 :                                      ياري  عــــــدء االشتـــــراك
  

                                    أجر /دتا االشرتاك  : ............................................................. :عاحلروف االشرتاكأجر/ دتا 

        
 

         

 

 :                                      عــــــدء االشتـــــراكياري  
  

 

                                    أجر /دتا االشرتاك : ................................................................. :عاحلروف االشرتاكأجر/ دتا 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

  

 

 

 

 

 

 

 .ير ق عالطلب املقتنداا املؤيدة للتغيري املطلوب

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 
 

 جنيــــه

     

 جنيــــه

     

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  72منوذج رقم ) 

 المعدلةبيانات ال

 يلهاالية املراد يعداحل ايانااال
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              مؤمـن عـليه                      

                 صاحب عما          

   قطاع                                                                       : التأميينرقـــــم ال 

 ...................................................................................................................................................................... :                    االسم

 : الرقـــم القومـــــي 

     :                                     لتققيططلب ا ياري  

 سنة / حتى سن التقاعد ( ...................... 15سنوات /  10سنوات /  5)   :        مدة التققيط

 نشــــــــأة امل رقم .............................................................................................  :نشــــــــأة امل اسم

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

  

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 

 تقسيط مبالغ مستحقة طلححححب

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  73منوذج رقم ) 

2 

1 
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 أداء القيمة احلالية لأقساط طلححححب

 

              مؤمـن عـليه                      

                 صاحب عما          

 

   قطاع                                                                       : التأميينرقـــــم ال 

 ...................................................................................................................................................................... :                    االسم

 : الرقـــم القومـــــي 

 :                                      طلب ا داء ياري  

 نشــــــــأة امل رقم .............................................................................................  :نشــــــــأة امل اسم

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 
 

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :مقدة الطلبسم ا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 اإللةرتونى:...........................................................الربيد 

 .................................................................... التوقيــع:

 (  74منوذج رقم ) 

2 

1 
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  طلب تعديل بيانات مؤمن عليه
  يعديا املهنة 3   إنتقا  من  رع  تر عاملنشأة 2   يغيري نوع مدة 1

           

 

  قطاع                                                               :               يأميينرقـــــم 

  ..................      ............................................................................................................................. :     املؤمن عليهاســــم 

 :         الرقـــم القومـــــي

 :                                      الضرييبرقم التقجيا 

 

 

 

        رقم املنشأة  :    ............................................................................................. :نشأة  امل اسم

  ........................................................ :املقمى :                            خلـــود املهنة .................................................... :املؤهـــا

 :                                      ياري  عــــــدء االشتـــــراك

  .............................................................:املقمــى     .............................................      :املقمــى

                                  
         

 

 

 

 

 

 

      

 النموذج () * يدرج البيان المراد تعديله فقط بهذا الجزء من 

        رقم املنشأة املنقو  إليها :    ............................................................ :نشأة املنقو  إليها  امل اسم

  ............................................... :املقمى  :                                خلـــود املهنة .................................................... :املؤهـــا

 :                                      ياري  عــــــدء االشتـــــراك

  ......................:املقمــى     .............................................      :املقمــى

                                  
 

 

 ،صحيحةروجعت عياناا هدا الطلب على طلااا اشرتاك املؤمن عليهم ووجدا 

 التوقي   عرفتي ةمطابق تمت صاحب العمل أو املدير املسئولتوقي   20    /      /       ا يف:   حتريًر

 ............................................... ....................................... 

 

 

 
 االجتماعياهليئة القومية للتأمني 

 ......................... مكتب

 
  

 

   

 (75منوذج رقم )

 يلهاالية املراد يعداحل ايانااال

 المعدلةبيانات ال

 كود االشرتاك املحححدة ححححوعن

 كود االشرتاك املحححدة ححححوعن
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

   

 

  

 0 

 

 منشأةاشرتاك  هاءإن طلب
 
 

 -----------------------------------------------------------------مسمـــى :                                                       رقـــم المنشــأة : 

 رقم التسجيل الضريبي للمنشأة 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شارع/حارة  عقار رقــم:                         

 --------------------------------محافظة              -----------------------------------قسم/ مركز                            -----------------------------------------شياخة/ قرية

 

 

 

 الرقم التأميني :

 

 الرقم القومـي :

 -------------------------------------------------------------------------------------------    ســــــــــــم :اال

 -------------------------------------االشتراكســبب انتهاء                                                        : االشتراكتاريخ انتهاء 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رضي : رقم المحمول أو التليفون األ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البريد اإللكتروني : 

 

 

 صحيحة. هبعالي بأن جميع البيانات أقــر

 .20   /    /       -------------------------------------------توقيع المدير المسئول   20/       /         ------------------------------------------توقيع المؤمن عليه

 

 

 ----------------------------------------------------تم مطابقة التوقيع بمعرفتي/

 

 صاحب العملبيانات 

 ولالمدير المسئ وصاحب العمل أ إقــرار

خاتـــم 
 المنشأة

 ( 76منوذج رقم ) 

 المنشأة بيانات
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 اهليئة القومية للتأمني االجتماعي
 مكتب.............................

   

 

  

 0 

 

 عرض على جلنة حبث اعرتاضات أصحاب األعمال طلب
 مكتب :  ...................................................................... السيد مدير

 حتية طياة وععد ،،

 عما  للتةلم من:التةرة عاختاذ إجراءاا العرض على جلنة حبث اعرتاضاا أصحاب ا رجـــــو أ

   ................................................................................................................................................................................................................. ساب االعرتاض عإجياز :

.....................................................................................................................................................................................................................     

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

  
 

 -----------------------------------------------------------------مسمـــى :                                                       رقـــم المنشــأة : 

  :رقم التسجيل الضريبي للمنشأة

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شارع/حارة  عقار رقــم:                         

 --------------------------------محافظة              -----------------------------------قسم/ مركز                            -----------------------------------------شياخة/ قرية

 

 

 صحيحة. هبعالي بأن جميع البيانات أقــر

 .20/       /       -------------------------------------------توقيع المدير المسئول 

 ،،، ويفضلوا عقاو   ائق االحرتاة

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 -----------------------تم مطابقة التوقيع بمعرفتي/

 االعرتاضمقدة الطلب إر اق مجيع املقتنداا املؤيدة لطلب  على  ملحوظة:

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 اإللةرتونى:...........................................................الربيد 

 .................................................................... التوقيــع:

 ( 77منوذج رقم ) 

 المنشأة بيانات

 ولالمدير المسئ وصاحب العمل أ إقــرار
خاتـــم 
 المنشأة
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  يقوية عاخلصم على حقاب منشأة 2   نةحتويا الرصيد الدائن إىل منشأة مدي 1

      إسرتداد املاالغ املقددة عالديادة 3

                                                                                يأميين             :رقـــــم 

  ..................      ............................................................................................................................. :صاحب العما اســــم 

 :      الرقـــم القومـــــي

 
 

 

 املنشأة  :  رقم  ........................................................................................... :               نشأة  امل اسم

                                       :       رقم التقجيا الضرييب
  

                                    :  الرصيد الدائن ............................................................. :عاحلروف الدائنالرصيد 

        
 

         

 

 املنشأة  : رقم ........................................................................................... :               نشأة  امل اسم

                                        :       رقم التقجيا الضرييب
  

                                    : الرصيد املدين ............................................................. :عاحلروف الرصيد املدين

 

 ،،، االحرتاةويفضلوا عقاو   ائق 

 20    ا يف :        /      /  حتريًر

 هليئة القومية للتأمني االجتماعيا
 مكتب.............................

 
  

 

 حتويل الرصيد الدائن / تسوية باخلصم  على حساب منشأةإسرتداد / طلححححب

 جنيــــه

     

 جنيــــه

     

 لسيادتكم مقدمحححححححه

 ......................................................... :سم مقدة الطلبا

 ......................................صفة مقدة الطلب: ..................

 الرقم القومي: 

 ............................................................... رقم التليفون :

 الربيد اإللةرتونى:...........................................................

 .................................................................... التوقيــع:

 (  78منوذج رقم ) 

 ملنشأة املدينةا عياناا

 ملنشأة الدائنةا عياناا
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