
ن الصح  تعليمات تحديث   استخراج بطاقات التأمي 

( ويشمل القطاعات )حكومي – عام – خاص( ن  القوى العاملة قانون االنتفاع ق 148 لسنة 2019 )موظفي 

 المستندات المطلوبة

ي كشف   111 استمارة .1 ( طب 
ً
 مختوم بختم )الئق طبيا

ن ) استمارة .2 ن الصحي ( 101ت. صحرص موظفي   بها قيمة استقطاع حصة من مطبوعات الهيئة العامة للتأمي 
َ
"موضحا

" مختومة بختم جهة العمل ومعتمدة من الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية بختم شعار الجمهورية  ن الصحي التأمي 

 صورة(2)أصل + 

  طابعة تأمينية من مكتب التأمينات االجتماعية .3
ً
 (االنتفاعبها قانون )موضحا

 عىل األصل االطالع)سارية( مع  القومي صورة بطاقة الرقم  .4

 للمنتفعحديثة صورة فوتوغرافية  2عدد  .5

ن الصحي وعدم وجود مديونية عليها  .6  )قطاعي األعمال عام وخاص( ما يفيد سداد المنشأة لحصة التأمي 

شاد( .7  مفردات مرتب حديثة معتمدة من جهة العمل )لالستر

ن المتعاقدينصورة العقد محدد المدة  .8 ن مرفق بجدول األسماء الموضح به اسم المنتفع المراد  للموظفي  أو قرار التعيي 

 استخراج البطاقة له 

 استخراج البطاقة عىل محل العمليتم  .9

أشهر منفصلة عىل أن يكون آخر شهرين  6عىل الموظف متصلة أو  تأمينية أشهر يتم استخراج البطاقة بعد مرور ثالثة  .10

ن   متصلي 

 (للقوى العاملة د)التجدي

 المستندات المطلوبة

 طابعة تأمينية من مكتب التأمينات االجتماعية .1

كة  .2 )قطاع خاص يفيد بتجديد التعاقد مع المنتفع وبداية ونهاية العقد( أو خطاب بتاري    خ حديث من خطاب من الشر

 القطاع الحكوم او العام باستمرار المنتفع بالخدمة حبر تاريخه 

 عدم وجود مديونية عىل المنشأة إلثباتاخر إيصال سداد للمنشأة )لقطاعي األعمال العام والخاص(  .3

 )سارية( مع اإلطالع عىل األصل بطاقة الرقم القومصورة  .4

ن الصح و الهيئة القومية للتأمينات  ن الهيئة العامة للتأمي  عمال المقاوالت  بروتكول مدته خمس سنوات بي 

 االجتماعية

 المستندات المطلوبة

ن )ت.ص .1 " معتمدة من الهيئة القومية 101إستمارة حرص موظفي  ن الصحي  بها قيمة استقطاع حصة التأمي 
َ
( "موضحا

 صورة(2للتأمينات االجتماعية بختم شعار الجمهورية )أصل + 

 التأكد من وجود اسم المنتفع عىل قاعدة البيانات الواردة من التأمينات االجتماعية .2

 مقاوالت  4تأمينية من مكتب التأمينات االجتماعية موضح بها قطاع طابعة  .3

 صورة بطاقة الرقم القوم )سارية( مع اإلطالع عىل األصل .4

 للمنتفعحديثة صورة فوتوغرافية  2عدد  .5

ي مختوم بختم )الئق طبيا( ومعتمدة من التأمينات   111صوة من استمارة  .6 ي هذه الحالة يستخرج  )إن وجد(كشف طب 
ن
وف

ي حالة إذا لم يوجد الكشف تصدر البطاقة  ةبطاق
ن
ن صحي متكاملة...... أما ف  عالجية فقطعليها مدون تامي 

 استخراج البطاقة عىل محل السكن .7

 االجتماعية للتأميناتصورة اخر إيصال سداد  .8

 



 (لعمال المقاوالت  )التجديد 

 المستندات المطلوبة

 طابعة تأمينية من مكتب التأمينات االجتماعية  -1

 إيصال سداد للتأمينات االجتماعيةاخر  -2

 التأكد من وجود اسم المنتفع عىل قاعدة البيانات الواردة من التأمينات االجتماعية -3

 )سارية( مع اإلطالع عىل األصل بطاقة الرقم القومصورة  -4

 المعاشات قانون االنتفاع ....... ق 148 لسنة 2019 

 المستندات المطلوبة

" مختومة ومعتمدة من الهيئة  101)ت.صعاشات حرص م استمارة .1 ن الصحي  بها قيمة استقطاع حصة التأمي 
َ
ج ( "موضحا

 صورة(2القومية للتأمينات االجتماعية بختم شعار الجمهورية )أصل + 

ن الصحي طابعة تأمينية من مكتب التأمينات والمعاشات  .2  بها قيمة استقطاع حصة التأمي 
َ
 موضحا

 عىل األصل االطالع)سارية( مع  صورة بطاقة الرقم القوم .3

 للمنتفعحديثة صورة فوتوغرافية  2عدد  .4

 استخراج البطاقة عىل محل السكن .5

 (للمعاشات )التجديد 

 المستندات المطلوبة

 طابعة تأمينية من مكتب التأمينات االجتماعية موضح بها االستقطاع .1

 )سارية( مع اإلطالع عىل األصل بطاقة الرقم القومصورة  .2

 األرامل قانون اإلنتفاع ....... ق 148 لسنة 2019 

 المستندات المطلوبة

" مختومة بختم ومعتمدة من  101)ت.صأرامل حرص  استمارة .1 ن الصحي  بها قيمة استقطاع حصة التأمي 
َ
ب( "موضحا

 صورة(2الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية بختم شعار الجمهورية )أصل + 

ن الصحي طابعة تأمينية من مكتب  .2  بها قيمة استقطاع حصة التأمي 
َ
 التأمينات والمعاشات موضحا

 عىل األصل االطالعصورة بطاقة الرقم القوم )سارية( مع  .3

 للمنتفعةحديثة صورة فوتوغرافية  2عدد  .4

 استخراج البطاقة عىل محل السكن .5

 

 (لألرامل )التجديد 

 المستندات المطلوبة

 االجتماعية موضح بها االستقطاعطابعة تأمينية من مكتب التأمينات  .1

 عىل األصل االطالع)سارية( مع  بطاقة الرقم القومصورة  .2

 

 

 



 المرأة المعيلة قانون االنتفاع ....... ق 23 لسنة 2012 

 المستندات المطلوبة

 بها قيمة المعاش ومختومة بختم شعار  )مرأة استمارة .1
َ
معيلة( معتمدة من مكتب الضمان االجتماعي التابعة له "موضحا

 صورة(2الجمهورية )أصل + 

 االجتماعي الواردة من التضامن البيانات عىل قاعدة  المنتفعةالتأكد من وجود اسم  .2

 عىل األصل االطالعصورة بطاقة الرقم القوم )سارية( مع  .3

ي للحصول عىل الرقم  نية من مكتب التأمينات االجتماعيةطابعة تأمي .4
 التأميبن

 للمنتفعةحديثة صورة فوتوغرافية  2عدد  .5

 استخراج البطاقة عىل محل السكن .6

 (للمرآة المعيلة )التجديد 

 المستندات المطلوبة

 االجتماعي الواردة من التضامن البيانات عىل قاعدة  المنتفعةالتأكد من وجود اسم  .1

ي معاش الضمان ولم يتم اإليقاف االجتماعي خطاب من التضامن  .2
 بأن المنتفعة الزالت مستمرة بتقاضن

 عىل األصل االطالع)سارية( مع  بطاقة الرقم القومصورة  .3

 الطلبة قانون االنتفاع ....... ق99 لسنة 1992 

 بجميع مراحل 
َ
 ("استمارة النجاح" التعليم حبر نهاية المرحلة الثانويةويشمل كل الطلبة )بداية من الدراسة التمهيدية ومرورا

 المستندات المطلوبة

ن الصحي  -1  كشف معتمد بختم المدرسة بأسماء الطلبة المسددة لقيمة حصة التأمي 

 لكل طالبحديثة صورة فوتوغرافية  2عدد  -2

 

 أطفال دون السن المدرس   قانون االنتفاع ....... ق 86 لسنة 2012

 او إتمام عمر السبع سنوات( المدرسةويشمل )كل مولود من عمر يوم واحد وحبر دخوله 

 المستندات المطلوبة

 مع االطالع عىل األصل صورة شهادة ميالد الطفل -1

 وىل األمرالرقم القوم لصورة بطاقة  -2

 ىلي األمرتعارض محل الميالد مع محل إقامة وىلي األمر يتم استخراج الكارنيه عىل محل إقامة و إذا  -3

 

  



 بدل الفاقد/التالف

ن الصحي  االنتفاعقانون  ....... جميع الفئات المنتفعة بخدمات التأمي   

 المستندات المطلوبة

طة -1  محرصن ببالغ فقدان البطاقة الصحية معتمد من قسم الشر

 طابعة تأمينية من مكتب التأمينات االجتماعية لبيان عدم تغيت  الحالة -2

 فاقد / تالف يعتمد من جهة العمل أو المدرسة ..........  لنموذج بد -3

ي حالة الطلبة أو األطفال دون السن المدرسي عىل األصل  االطالعصورة بطاقة الرقم القوم )سارية( مع  -4
ن
 أو شهادة الميالد ف

ن الصحي  -5 بطاقة تم استخراجها  إلثبات وجود أو صورة لتذكرة طبية من العيادة سبق رصفها ( المفقودة)صورة لبطاقة التأمي 

ي حالة ما  البطاقة التالفة أو النافذة فالبد من إحضار البطاقة نفسها  ا أم ،من قبل
ن
ي ف لم يتوافر  إذا  أو صورة الكشف الطب 

ن  أحد   هذه األشياء السابق ذكرها للموظفي 

 حديثة فوتوغرافيةصورة  2عدد  -6


