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هضبطت الندوة الشهرٌت

للعبهلني ببجلهبز اإلداري للدولت
1047/4/41
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همدهت

ؼلعىمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإديمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـأعقينمم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمأصـرادماعؿؿـ مباسؿؾـارمم
أنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطلمأدرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظكمؼلعدغيمأنمأضدممعضؾطةماظـدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2017/1/14معؿضـؿـةم
أػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتمسيماظـدوة .م

رئٍس صندوق التأهني االجتوبعً
للعبهلني ببلمطبع احلكىهً
"أبى اجملد عبد الاله أمحد"
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فهــــــــرس
م
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ادلىضىع
ا

األسئلت
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي .م

-4
-1
ا
ثبنٍب

األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماخلدعةمادلدغقة .م
ادلرفمبث
أعـؾةمتطؾقؼقةمسؾىمبعضمحاالتمادؿقؼاقمادلعاشم(حاالتماظؿؼاسد).

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 3ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

األسئلت ادلرتبطت بمبنىى التأهني االجتوبعً
الصبدر ببلمبنىى رلن  79لسنت 4971
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نظبم التأهني االجتوبعً ورلبل
تطبٍمو والتعبرٌف

هبدة ()1

السؤال رلن 1 /4

ػلمتضمماظعالوةماظؿشفقعقةموسالوةماظرتضقةمإديمأجرماالذرتاكماألداديمبعدم2015/7/1م= م

اإلجببت

تـصمادلادةم()5مبـدمطمعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:

 -1األجر األسبسً و ٌمصد بو:

مأ -األجر مادلـصوص مسؾقه مسي ماجلداول مادلرصؼة مبـظم ماظؿوزف مباظـلؾة مظؾؿؤعن مسؾقفم معنم
اظعاعؾنيمباجلفاتمادلـصوصمسؾقفامسيماظؾـدم(أ)معنمادلادةم()2مومعامؼضافمإظقهمعنمسالواتم
خاصةمأوماألجرمادلـصوصمسؾقهمبعؼدماظعؿلمومعامؼضافمإظقهمعنمسالواتمعلؿؾعدامعـهماظعـاصرم
اظيتمتعؿربمجزءاً معنماألجرمادلؿغريم,مومذظكمباظـلؾةمظؾعاعؾنيماظذؼنمتربطفممباجلفاتمادلشارم
إظقفامسالضةمتعاضدؼةمأومسرضقةمحبلبماألحوال.
وادؿــاءً ممما متؼدم مؼؿقدد مأجر ماالذرتاك ماألدادي مظؾؿؤعن مسؾقفم ماخلاضعني مألحؽام مضاغونم

اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼرارمبؼاغونمرضمم18مظلـةم2015موصؼامدلامؼؾى:
 -1األجر ماألدادي مسي م 2015/6/30مباظـلؾة مظؾؿؤعن مسؾقفم مادلوجودؼن مباخلدعة مسي مػذام
اظؿارؼ  .م
 -2باظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفمماظذؼنمؼؾؿقؼونمباخلدعةمبعدم 2015/6/30مؼؿقددماألجرماألداديم
هلمموصؼامظؾفدولماظذىمؼصدرمبهمضرارامعنموزؼرماظؿأعقـاتمباظؿـلققمع موزؼرمادلاظقة.
ومؼضممإديماألجرمادلشارمإظقهمباظؾـدؼنم()1م,م()2مغلؾةم(م%9م)مدـوؼامصىمأولمؼوظقومعنمطلمساممعـلوبةم
إظقهمصىمذفرمؼوغقوماظلابق.
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ب -األجرمادلـصوصمسؾقهمبعؼدماظعؿلمومعامؼطرأمسؾقهمعنمسالواتمعلؿؾعدامعـهماظعـاصرماظيتمتعؿربم
م
جزءامعنماألجرمادلؿغريمباظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفممادلـصوصمسؾقفممسي ماظؾـدؼنم(بم ,مجم)معنم
ادلادةم( .)2م
 -2األجر ادلتغري :وؼؼصدمبهمباضيمعامحيصلمسؾقهمادلؤعنمسؾقهموسؾىماألخص:م
مأ -احلواصز .م
مب -اظعؿوالت .م
مج -اظوػؾة .م
مد -اظؾدالتموحيددمرئقسمجمؾسماظوزرا مءم بـاءمسؾىمسرضموزؼرماظؿأعقـاتماظؾدالتماظؿىمالم
تعؿربمسـصرامعنمسـاصرمأجرماالذرتاك .م
ػـ-ماألجورماإلضاصقة.
مو -اظؿعوؼضمسنماجلفودمشريماظعادؼة.
مز -إساغةمشالءمادلعقشة .م
مح -اظعالواتماالجؿؿاسقة .م
مط -اظعالوةماالجؿؿاسقةماإلضاصقة.
مي -ادلـحماجلؿاسقة .م
مك -مادلؽاصأةماجلؿاسقة .م
مل -مغصقبمادلؤعنمسؾقهمسيماألرباح.
مم -عامزادمسؾىماحلدماألضصىمظألجر األدادي.م م
وؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتمضراراًمبؼواسدمحلابمسـاصرمػذاماألجر.
وؼعؿربمسيمحؽمماظعؿـلماألصـؾيمةفـةماظعؿـلماألصـؾقةماظعؿـلمادلـؿـدبمإظقـهمادلـؤعنمسؾقـهمرـولم
اظوضتمأومادلعارمإظقه داخلماظؾالد .م
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وصىمذيق ماألحوالمؼؿعنيمأالمؼؼلمأجرماالذرتاكماظؿأعقينمسنم400مجـقهمذـفرؼاًموؼـزادمػـذاماحلـدم
بـلؾةم%25مدـوؼاًمدلدةمزيسمدـواتمثممتعـمدلماظزؼـادةمإديم%10مدــوؼاً,مسؾـىمأالمؼؼـلمأجـرماالذـرتاكم
اظؿأعقينمسنماحلدماألدغىمألجرماالذرتاكماظؿأعقينماحملددموصؼاًمظؼاغونماظعؿل ".م
ا
فى ضىء هب تمدم ٌتضح أى أجر االشرتان األسبسً ٌتحدد وفمب دلب ٌلً-:

 -1باظـلؾة مظؾؿؤعن مسؾقفم ماخلاضعني مألحؽام مضاغون ماخلدعة مادلدغقة مؼؿقدد مأجر ماالذرتاكم
االداديمباألجرماألداديمسيم2015/6/30معضاصامإظقهمغلؾةم(9م)%مدـوؼاًمسيمأولمؼوظقومعنمطلم
ساممعـلوبةمإديماألجرماألداديمسيمذفرمؼوغقوماظلابقم -مسؾىمأنمتلؿؼط مضقؿةمال( 9م)%معنم
األجرمادلؿغري-موذظكمباظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفممادلوجودؼنمباخلدعةمسيمػذاماظؿارؼ .م
أعا معن مؼؾؿقؼون مباخلدعة مبعد م 2015/6/30مصقؿقدد ماألجر ماألدادي مهلم موصؼاً مظؾفدولم
اظذىمؼصدرمبهمضرارامعنموزؼرماظؿأعقـاتمباظؿـلققمع موزؼرمادلاظقة,مسؾىمأنمؼضافمإظقهمغلؾةمال(م
9%م)مدـوؼاًمادلشارمإظقفا.م م
وعنمثممالمتعدماظعالوةماظؿشفقعقةمأو مسالوةماظرتضقةمجزءمعنمأجرماالذرتاكماألدادي ,موظؽنم
تعدمجزءمعنمأجرماالذرتاكمادلؿغريمباظـلؾةمهلم.
 -2باظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفممعنمشريماخلاضعنيمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقةمؼؿقددمأجرماالذرتاكم
األدادي مباألجر مادلـصوص مسؾقه مسي ماجلداول مادلرصؼة مبـظم ماظؿوزف موعا مؼضاف مإظقه معنم
سالواتمخاصة,مأوماألجرمادلـصوصمسؾقهمبعؼدماظعؿلموعامؼضافمإظقهمعنمسالواتمعلؿؾعدامعـهم
اظعـاصر ماظيت متعؿرب مجزءاً معن ماألجر مادلؿغري موذظك مباظـلؾة مظؾعاعؾني ماظذؼن متربطفم مباجلفاتم
ادلـصوص مسؾقفا مسي ماظؾـد م(أ) معن مادلادة م( )2معن ماظؼاغون مسالضة متعاضدؼة مأو مسرضقة محبلبم
األحوال.م
وعنمثممتضمماظعالوةماظؿشفقعقةمأومسالوةماظرتضقةمألجرماالذرتاكماألداديمباظـلؾةمهلممحقثم
أغفامتضافمإديماألجرماألداديموصؼاًمظؼواغنيماظؿوزف.
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 -3باظـلؾة مظؾؿؤعن مسؾقفم معن مشري ماخلاضعني مألحؽام مضاغون ماخلدعة مادلدغقة موهلم مغظم متوزفم
خاصةمبفم مالمتشؿؿلمسؾىمجداولمظألجور,موطاغتماألجورماألدادقةمباظـلؾةمهلممتؿقددموصؼاًم
ظؾفداول مادلرصؼة مبؼاغون مغظام ماظعاعؾني مادلدغقني مباظدوظة مرضم م 47مظلـة م 1978مواظذي محلم
حمؾه ماظؼاغون مرضم م 81مظلـة م 2016مبإصدار مضاغون ماخلدعة مادلدغقة ,مصقؿقدد مأجر ماالذرتاكم
األداديمهلممبذاتماظؼواسدمادلشارمإظقفامباظـلؾةمظؾكاضعنيمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقة.
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ادلعبشبث والتعىٌضبث

السؤال رلن 14 /1

هبدة ()14

عؤعنمسؾقهمسُقّنمبإحدىماجلفـاتممبقاصظـةمضــامماسؿؾـارامعـنم,1985/8/20مثـمماغؿـدبمظؾعؿـلمبإحـدىم
اجلفاتممبقاصظةماظؼـاػرةممدلـدةمزيـسمدــواتمم,مصفـلمؼلـؿػقدمعـنمإضـاصةمعـدةماسؿؾارؼـةم(بواضـ ممربـ م
ادلدة)مدلدةماذرتاطهمسيماألجرماألداديمخاللماظػرتةماظيتماغؿدبمصقفامظؾعؿلممبقاصظةماظؼاػرةم= م
اإلجببت

سيمحلابم
سيم ذأنمإضاصةمعدةمخدعةماسؿؾارؼةم م
تـصمادلادةم األوديمعنمم اظؼاغونمرضمم90مظلـةم 1961م م

ادلعاشمأومادلؽاصأةمدلوزػيماظدوظةموسؿاهلامسيمحماصظاتمدوػاجموضـاموأدوانمسؾىمأغه -:م

سي م ادلعا شم م أ وم م ادلؽاصأ ةم م عد ةم م خدعةم م اسؿؾارؼةمم
تضا فم م إ ديم م عد ةم م خدعةم م ادلوزفم م واظعاعلم م احمللوبةم م م
سي م حماصظا تم مدوػا جم م وضـامم
ضدرػام م رب م م عد ةم م خدعؿهم م اظػعؾقةم م اظيتمم ؼؼضقفام م بعدم م اظعؿلم م بفذ ام م اظؼاغو نم م م
وأدوانموالمؼلؿؼط معنمادلوزفمأوماظعاعلمسنمػذهمادلددماالسؿؾارؼةماذرتاكمأوماحؿقاريمععاش.م م
تـصمادلادةم()12معنماظؼـاغونمرضـمم47مظلــةم1984مبؿعـدؼلمبعـضمأحؽـاممضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975موبزؼادةمادلعاذاتمسؾىمأغه-:
" .......م

المتلريماألحؽاممادلـصوصمسؾقفامسيمضواغنيمخاصـةمسيممذـأنماحلؼـوقمادللـؿقؼةمسـنماألجـرمادلـؿغريم
وذظــكمبادــؿــاءمعــامجــاءمسيممػــذهماظؼــواغنيمعــنمععاعؾــةمبعــضمصؽاتفــامبادلــادةم31معــنمضــاغونماظؿــأعنيم
االجؿؿاسيمادلشارمإظقهمطؿامالمتلريماألحؽاممادلشارمإظقفامسيمذأنمضواسدمحلابمادلؽاصأة.م م
 "........م

ؼـصمعـشورمساممرضمم()2مظلـة م1985بشأنمحتدؼدمادلؼصودممبدةماخلدعةماظػعؾقة ماظؿىمتضافمبواض م
اظرب مإديمعدةمخدعةمادلؤعنمسؾقهماحمللوبةمصىمادلعاشمظؾعاعؾنيمصىمبعضماحملاصظاتمسؾىمأغه-:
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"...................م .م
وصىمضوءماألحؽامماظلابؼةمؼراسىمعامؼؾىم :م
1م–مؼؿعنيمإلصادةم ادلـؤعنمسؾقـهممبقاصظـاتمدـوػاجموضــاموأدـوانمواظؾقـرماألريـرموعطـروحمواظـوا مديم
اجلدؼدمودقـاءم–م عنمعقزةمإضـاصةمعـدةمخدعـةماسؿؾارؼـةمإديمعـدةماالذـرتاكمصـىماظؿـأعنيموصؼـاًمظألحؽـامم
اظواردةمباظؼاغوغنيمرضؿىم90مظلـةم1961موم30مظلـةم1978مادلشارمإظقفؿامأنمؼؿواجدمادلـؤعنمسؾقـهمصعـالًم
صىمادلـارقماحملددةمباظؼاغوغنيمادلذطورؼنموالمؼؽػىماظؿواجدماظؼاغوغىمصؼطم .م
2م–م المؼػقدمعنمتؾكمادلقزةمادلؤعنمسؾقهمخـاللمعـددماإلجـازاتماخلاصـةمواإلسـارةمواظؿفـقـدمواظؾعــاتم
واظـدبمخارجمتؾكمادلـارقموشريػـامعـنماإلجـازاتماظؿـىمؼؿواجـدمبفـامادلـؤعنم مسؾقـهمخـارجمادلــارقم
ادلشارمإظقفام ".م
طؿامتـصمادلادةماألوديمعنمتعؾقؿاتماظصـدوقماحلؽوعيمرضمم(م6م)مظلـةم2016مبشأنمادلدةماالسؿؾارؼةم
اظيت متضاف مإدي معدة ماذرتاك مادلؤعن مسؾقه مسي ماألجر ماألدادي مبواض مرب مادلدة ماظػعؾقةمظؾعؿلمسيم
بعضماحملاصظاتمسؾىمأغهم-:
"سؾىمذيقـ مأجفـزةماحلؼـوقماظؿأعقـقـةمبـادلرطزماظرئقلـيموادلــارقماظؿأعقـقـةمعراسـاةمإضـاصةمعـدةم
اسؿؾارؼةمدلدةماذرتاكمادلؤعنمسؾقهمسـدمحلابمععاشماألجرماألداديمأومتعوؼضماظدصعةماظواحـدةمسـنم
األجرماألداديمبواض مرب مادلدةماظػعؾقةماظيتمضضاػاماظعاعـلمباجلفـازماإلداريمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةم
باحملاصظاتموادلدنماآلتقة :م
 دوػاجموضـاموأدوانماسؿؾاراًمعنم .1961/8/1م
 اظؾقرماألريرمواظواديماجلدؼدموعطروحماسؿؾاراًمعنم .1961/9/1م
 عدؼـةمبرجماظعربممبقاصظةماإلدؽـدرؼةم(اظعاعرؼةماجلدؼدةمدابؼاً)ماسؿؾاراًمعـنم1961/9/1محؿـىم
1990/2/27م ظؿؾعقؿفامخاللمتؾكماظػـرتةمحملاصظـةمعطـروح,موالمؼـؿممإضـاصةمعـددماسؿؾارؼـةمدلـددم
االذرتاكماظواضعةمبعدمػذاماظؿارؼ  .م
 حماصظاتمدقـاءماسؿؾاراًمعنم .1975/9/1م
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 عدؼـةماظؼـطرةمذرقممبقاصظـةماإلااسقؾقـةماسؿؾـاراًمعـنم1975/9/1محؿـىم1979/2/23مظؿؾعقؿفـام
خاللمتؾكماظػرتةمحملاصظةممشالمدقـاء,موالمؼـؿممإضـاصةمعـددماسؿؾارؼـةمدلـددماالذـرتاكماظواضعـةم
بعدمػذاماظؿارؼ .
 عدؼـةمواديماظـطرونمباظؾقريةمواظواحاتماظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾاراًمعنم .1982/12/21م
طؿامؼراسىمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼـةمادلشـارمإظقفـامبـاظػؼرةماألوديمظؾعـاعؾنيمبوحـداتماظؼطـاعماظعـامم
بـــذاتماحملاصظـــاتموادلـــدنماسؿؾـــاراًمعـــنم,1975/9/1مصقؿـــامســـدامعدؼــــةمواديماظـطـــرونمبـــاظؾقريةم
واظواحاتماظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾاراًمعنم ".1982/12/21م
طؿامتـصمادلادةماظـاغقة معنمتعؾقؿاتماظصـدوقماحلؽوعيمرضمم(م 6م)مظلـةم 2016مبشأنمادلدةماالسؿؾارؼةم
اظيت متضاف مإدي معدة ماذرتاك مادلؤعن مسؾقه مسي ماألجر ماألدادي مبواض مرب مادلدة ماظػعؾقةمظؾعؿلمسيم
بعضماحملاصظاتمسؾىمأغهم-:
"ؼشـرتطمظإلصــادةمعـنمعقــزةمإضـاصةمادلــدةماالسؿؾارؼــةماظؿواجـدماظػعؾــيمظؾؿـؤعنمسؾقــهمباحملاصظــاتم
وادلدنمادلشارمإظقفامبادلادةماألوديموالمؼؽػيماظؿواجدماظؼاغوغي;موعنمذـأنمذظـكمسـدممإصـادةمادلـؤعنم
سؾقهمعنمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةمخاللمعددماإلجازاتماخلاصةمواإلسارةمواظؿفـقدمواظـدبمخـارجمتؾـمكم
احملاصظاتموادلدنموشريػامعـنماإلجـازاتماظـيتمم ؼؿواجـدمبفـامادلـؤعنمسؾقـهمخـارجمتؾـكماحملاصظـاتم
وادلدن .م
وؼؿعنيمإلثؾاتماظؿواجدماظػعؾيمظؾؿؤعنمسؾقـهمأنمؼرصـقمبقـانمععؿؿـدمعـنمجفـةماظعؿـلمؼػقـدمذظـك,م
وذظكمسيمشريماظعؿـلمبوحـداتماظؼطـاعماظعـامم(اظؿابعـةمظصــدوقماظؿـأعنيماالجؿؿـا مسيمظؾعـاعؾنيمبؼطـاعم
األسؿالماظعـاممواخلـاص)مواظـيتمؼؽؿػـىمصقفـامبإضـاصةمادلـدةمبصـققػةماظؾقاغـاتماألدادـقةماظصـادرةمعـنم
عؽؿبماظؿأعقـاتمادلكؿص ".م
ا
بنبء على هب سبك ،ؼشرتطمظإلصادةمعنمعقزةمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةماظؿواجدماظػعؾي مظؾؿؤعنم
سؾقهمباحملاصظات اظواردةمباظؿعؾقؿات,موالمؼؽػيماظؿواجدماظؼاغوغي,موعنمثممؼلؿػقدمادلؤعنمسؾقهمعنم
إضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةمدلدةماذرتاطه مسـدمحلابمععاشماألجرماألداديمأومتعوؼضماظدصعةماظواحدةم

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 11ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

سنماألجرماألداديمبواض مرب مادلدةماظػعؾقةماظيتمضضاػاممبقاصظةمضـا,موالمؼلؿػقدمعنمػذهمادلقزةمسنم
عدةماظـدبماظيتمضضاػاممبقاصظةماظؼاػرة .م
م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 12ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

هبدة ()18

السؤال رلن 18 /3

ػلمجيوزمظؾؿؤعنمسؾقه-مإذامطاغتمعدةماذرتاطهمسيماظؿأعنيمتعطقهماحلقمسيمادلعاش-مأنمخيؿارمبـنيمم
احلصولمسؾىمتعوؼضماظدصعةماظواحدةمأوماحلصولمسؾىمادلعاشم= م
اإلجببت:

تـصمادلادةم()27معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"ع مسدمماإلخـاللمحبؽـمماظؾــدؼنمم(4م,م)6معـنمادلـادةم(م)18مإذاماغؿفـتمخدعـةمادلـؤعنمسؾقـهمو م
تؿواصرمصقهمذروطمادؿقؼاقمادلعاشمادؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحـدةمموحيلـبمبـلـؾةم%15معـنم األجـمـر
اظلـويمسنمطلمدـهمعنمدـواتمعدةماالذرتاكمسيماظؿأعني.م م
وؼؼصدمباألجرماظلـويمعؿودط األجر اظشفريماظذيمدددمسـهماالذرتاكمخاللماظلـؿنيماألخريتـنيم
أومعــدةماالذــرتاكمسيماظؿــأعنيمإنمضؾــتمســنمذظــكمعضــروباًممسيماثـ ـىمسشــر,موؼراســىمسيمحلــابمػــذام
ادلؿودطماظؼواسدمادلـصوصمسؾقفامباظػؼرةماظرابعةمعنمادلادةم( .)19م
وؼصرفمػذاماظؿعوؼضمسيماحلاالتماآلتقة-:م م

 -1بؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿني .م
بم ظؾؾالدمغفائقامأوم ماذؿغاظهم سيمم اخلارجمبصػةمدائؿ مةم أوم ما ظؿقاضهمم مباظؾعـةماظدبؾوعادقةم
 -2عغادرةماألجـ م
سيمدػارةمأومضـصؾقةمدوظؿه .م
 -3ػفرةمادلؤعنمسؾقه .م
 -4احلؽممغفائقاًمم سؾىمادلؤعنمسؾقهمباظلفنمعدةمسشرمدـواتمصأطـ مرم أومبؼدرمادلدةماظؾاضقةمظؾؾوشهمدنم
اظلؿنيمأؼفؿامأضل .م
 -5إذامغشـأمظدىمادلؤعنمسؾقهمخاللمعدةمدفـهمسفزمجزئيمعلؿدؼممميـعهمعنمعزاوظةماظعؿل .م
 -6عؾغى .م
 -7اغؿظاممادلؤعنمسؾقهمسيمدؾكماظرػؾـة .م
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 13ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

دل لؿــاةمعنمتطؾققمأحؽاممػذاماظؼاغونم
 -8ما ظؿقاقمادلؤعنمسؾقهمباظعؿلمصىمإحدىماجلفاتما م
باظشروطمواألوضاعماظؿىمؼصدرمبفامضرارمعنموزؼرماظؿأعقـات .م
 -9سفزمادلؤعنمسؾقهمسفزاًمطاعالً .م
 -10وصاةمادلؤعنمسؾقه,موصىمػذهماحلاظةمتصرفمادلؾاظغمادللؿقؼةمبأطؿؾفا إديمعلؿقؼيمادلعـاشمســهم
حؽؿـاًممعوزسـمةمسؾـقفممبـلـؾةمأغصـؾؿفممصـىممادلعـاشمصـإذام مؼوجـدمدـوىمعلـؿققمواحـدمظؾؿعــاشم
أدؼت إظقه ػذهمادلؾاظغمباظؽاعل,مصإذام مؼوجدمأىمعلؿققمظؾؿعاشمصرصتمظؾورثةماظشرسقني.م م
 -11إذامطاغتمادلؤعنمسؾقفامعؿزوجةمأومعطؾؼةمأومعرتعؾةمأومطاغتمتؾؾغمدنماظواحدةمواخلؿلنيمصـأطـرم
صىمتارؼ مرؾبماظصرفم,موالمؼلؿققمصرفماظؿعوؼضمصىمػـذهماحلـاالتمإالمدلـرةمواحـدةمرـوالم
عددماذرتاكمادلؤعنمسؾقفامصىماظؿأعني.
م

وصىماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامسيماظؾـودم(م 10م 9,م) 1,مؼصرفمعؾؾغماظؿعوؼضمعضاص ما إظقهم عؾؾغمعؼدارهم
% 6معنمعؾؾغماظؿعوؼضمسنمسددماظلـواتماظؽاعؾةمعنمتارؼ ماغؿفاءماخلدعةمحؿىمتارؼ م مادؿقؼاقم
اظصرف ".م
تـصمادلادةم()28معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"جيوزمظؾؿؤعنمسؾقهمصىماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامباظؾـدؼنم(2و)3معنمادلـادةمم()27مأنمخيؿـارممبـنيمم
احلصولمسؾىمتعوؼضماظدصعةماظواحدةمأوماحلصولمسؾىمادلعاشموذظكمعؿىمطاغتمعـدةماذـرتاطهمصـىم
اظؿأعنيمتعطقهماحلقممصىمادلعاش .م
طؿامجيوزمظصاحبمادلعاشمصىماحلاالتمادلشارمإظقفامباظػؼرةماظلابؼةماظؿـازلمسنمحؼـهمصـىمادلعـاشم
وصرفمتعوؼضماظدصعةماظواحدةمسؾىمأنمخيصممعـهمضقؿةمعامصرصهمعنمععاشموالمجيوزمظـهمذظـكمإالمعـرةم
واحدة ".م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 14ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

ا

بنبء على هب تمدم،

لم سؾىمم
ال جيوزمظؾؿؤعنمسؾق مه م أنم خيؿا رم م بنيم م احلصولمسؾىمتعوؼضماظدصعةماظواحدةم أوماحلصوم م
م

سيمادلعاشم,موؼلؿــىمعنمذظكمماحلاالتم
ادلعاشمإذامطاغتمعدةماذرتاطهمسيمماظؿأعنيمتعطقهماحلقم م
اآلتقة -:م
-1

عغادرةم ادلؤعنمسؾقهمماألجـبمم ظؾؾالدمغفائقامأوم ماذؿغاظهمسيمم اخلارجمبصػةمدائؿ مةمأوم ماظؿقاضهمم
باظؾعـةماظدبؾوعادقةمسيمدػارةمأومضـصؾقةمدوظؿه .م

-2

ػفرةمادلؤعنمسؾقه .م
م

م

م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 15ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
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لىاعد حسبة بعض هدد االشرتان
يف التأهني

هبدة ()31

السؤال رلن 31 /1

طقــفمتُؼــدرمتؽؾػــةمحلــابمعــدةمضــؿنمعــدةماالذــرتاكمسيماظؿــأعنيمسيمطــلمعــنماألجــرمادلــؿغريمومغظــامم

ادلؽاصأة= م
اإلجببت:

تـصمادلادةم()34معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"جيوزمظؾؿؤعنمسؾقهمأنمؼطؾبمحلابمعـدةممضـؿنمعـدةماذـرتاطهمصـىماظؿـأعنيمصـىمطـلمعـنماألجـرم

األداديمواألجرمادلؿغريموغظاممادلؽاصأةمإذامتواصرتمبشأغفاماظشروطماآلتقةم :م
-1

أنمتؽونمبعدمبؾوشهمدنماظـاعـةمسشرة.

-2

أنمتؽونمدـواتمطاعؾة.

-3

أنمتؽونمدابؼةمسؾىمعدةماالذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿأعنيماالجؿؿاسي.

-4

أالمجتاوزمعدةماالذرتاكماظػعؾقة.
وؼراسىمأالمؼؤدىمحلابمعدةمسيمأيمعنماألجرمادلؿغريموغظاممادلؽاصأةمجتاوزمعـدةمامالذـرتاكمصـىم

أىمعـفؿامعدةماالذرتاكمسنماألجرماألدادي.
وتؼدرمتؽؾػةمحلابمادلدةمعؼابلمأداءمعؾؾغمحيلبموصؼامظؾفدولمرضمم()4مادلرصق ".م
وتـصمعالحظاتماجلدولمرضمم()4مادلرصـقممبؼـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم79م
ظلـةم1975مسؾىمأغه-:
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 16ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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-1صىمحلابماظلنمتعؿربمطلورماظلـةمدـةمطاعؾةم.م م
 -2تؼدرمادلؾاظغمادلطؾوبةمحللابمعدةمضؿنمعدةماالذرتاكمصىماألجرماألدادـىموادلؽاصـأةمسؾـىم
أداسماظلنمواألجرمصىمتارؼ متؼدؼممرؾبماحللاب.مم م
 -3تؼدرمادلؾاظغمادلطؾوبةمحللابمعدةمضؿنمعدةماالذرتاكمسيماألجرمادلؿغريمسؾـىمأدـاسماظلـنم
صىمتارؼ متؼدؼمماظطؾبموادلؿودطماظشفريمظألجـورماظـيتممدـمددتمسؾـىمأدادـفاماالذـرتاطاتم
خاللمادلدةمحؿىمغفاؼةماظشفرماظلابقمسؾىمتارؼ متؼدؼممرؾبماحللاب.م م
-4جتربمضقؿةماظؿؽؾػةماظـاجتةمعنمتطؾققمػذاماجلدولمإديمأضربمجـقه.

ا
ا
بنبء على هب تمدم ٌ ،تن تمدٌر التكلفت وفمب دلب ٌلً-:
()1ماظؿؽؾػةمدصعةمواحدة :م

 سيمحاظةمرؾبمحلابم(ذراءم)معدةمسيماألجرمادلؿغريم<م
ادلؿودطماظشفريمسنمطاعلمعدةماالذرتاكمسيماألجرمادلؿغريمحؿىمتارؼ متؼدؼمماظطؾبم
(دونمحتلقـفامبـلؾةم%3مادلشارمإظقفامبادلادةم 19معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي)×مادلدةم
ادلطؾوبمحلابفا ×مععاعلماظلنمعنمجدولمرضمم()4مسنماألجرماألداديموادلؿغري.
 سيمحاظةمرؾبمحلابم(ذراءم)معدةمسيمادلؽاصأةم<م
األجرم ماألداديمسيمتارؼ متؼدؼمماظطؾب ×مادلدةمادلطؾوبمحلابفا ×مععاعلماظلنمعنم
جدولم()4مسنمادلؽاصأة .م
()2ماظلــــدادمباظؿؼلقـــطم<ممم م
ضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم×مععاعلماظلنمعنمجدولمرضمم()6مادلرصقمباظؼاغونمسيمتارؼ مبدءماظؿؼلقطمممم م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
100م×مادلدةمباظشفورمعنمبداؼةماظؿؼلقطمحؿىمبؾوغمدنماظلؿنيم(ع معراساةمحذفمجزءمذفرمغفاؼةماخلدعة) م
م

()3مجتربمضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةمأومضقؿةماظؼلطماظشفريمإديمأضربمجـقه .م
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 17ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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م
األحكبم العبهت

السؤال رلن  39 /1م

هبدة ()39

اغؿفتمخدعةمعؤعنمسؾقهمباالدؿؼاظةموظهمعدةماذرتاكم20مدـةموصؼـاًمظؼـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيمرضـمم79م

ظلـــةم1975مو مؼؿؼــدممبطؾــبمظصــرفمععــاشمسـفــا,مثــممزاولمغشــاطمؼُكضــعهمألحؽــاممضــاغونماظؿــأعنيم
االجؿؿاسيمسؾىمأصقابماألسؿالمدلدةم10مدـوات,مثـمماغفـىماظـشـاطموضـدممرؾـبمظصـرفمعلـؿقؼاتهم
اظؿأعقـقةمسنمطاعلمعددماذرتاطه,مصفلمؼلؿققمعؽاصـأةمسـنمعـدةماذـرتاطمهموصؼـاًمألحؽـاممضـاغونماظؿـأمعنيم
االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم=1975م وػـلمؼـؿػـ مبأحؽـامماظعـالجمواظرساؼـةماظطؾقـةمبؿـأعنيم
ادلرض= م
اإلجببت:

تـصمادلادةم()30معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"ؼلؿقق مادلؤعن مسؾقه معؽاصأة معؿى متواصرتمإحدى محاالتمادؿقؼاقمادلعاش مأو متعوؼض ماظدصعةم

اظواحدة .م
........................م .م
.............................م ".م
تـصمادلادةم()39معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"ؼػــرتضمســدمماغؿفــاءمخدعــةمادلــؤعنمسؾقــهمصــىمحاظــةماغؿؼاظــهمعــنمأحــدماظؼطاســاتماظؿابعــةمألحــدم
صـدوضىماظؿأعقـاتمإديمضطاعمؼؿؾ ماظصـدوقماآلخرموظومطانمصاحبمحقمصىمععاشمسنمادلـدةماألوديم
,موتلوىمحؼوضهمسـدماغؿفاءمخدعؿهمطؿامظومطاغتمعدةماذرتاطهمذيقعفامصىمصـدوقمواحد.م م
وؼؾؿزمماظصـدوقماظذىمؼؿؾعـهمسيممتـارؼ ماغؿفـاءمخدعؿـهممبلـؿقؼاتهممسـنمذيقـ معـددماذـرتاطهمصـىم
اظؿأعنيموؼؿقؿلمطلمصـدوقمبـصقؾهمصـىمادلعـاشم أو اظؿعـوؼضم أو ادلؽاصـأةمبـلـؾةمادلـدةماظؿـىمضضـاػام
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 18ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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ادلــؤعنمسؾقــهمصقــهمإديمعــدةماالذــرتاكماظؽؾقــةموؼــؤدىماظصـــدوقماألولمإديماظصـــدوقماآلخــرماظؼقؿــةم
اظرأااظقةمظـصقؾهمصىمادلعاشمعؼدرةموصؼاًمجلدولمؼصدرمبهمضرارمعنموزؼرماظؿأعقـات.م م
وتدخلمضؿنمعدةماالذرتاكمصىمػذاماظؿـأعنيمادلـددماظـيتممأدىمادلـؤعنمسؾقـهمسـفـاماذـرتاطاًموصؼـاًمم
ظؼاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمسؾىمأصقابماألسؿالموعـنمصـىمحؽؿفـمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم108مظلــةم
 ,1976ووصؼامًظؼاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمادلصرؼنيمصىماخلارجماظصادرمباظؼاغونمرضمم50مظلــةم
1978موحتددمضواسدمضممادلددم ادلشارمإظقفاموطقػقةمحلـابفامصـىمادلعـاشمبؼـرارمعـنمرئـقسماجلؿفورؼـ مة

م

بـاءمسؾىمسرضموزؼرماظؿأعقـات".م م
وتـــصمادلــادةماظـاغقــةمعــنمضــاغونماظؿــأعنيماالجؿؿــاسميمألصــقابماالسؿــالموعــنمسيمحؽؿفــمماظصــادرم
باظؼاغونم108مظلـةم1976مسؾىمأغهم :م
"ؼشؿلمغظامماظؿـأعنيمامالجؿؿـاسميم ادلؼـررممبؼؿضـىمػـذاماظؼـاغونماظؿـأعنيمضـدماظشـقكوخةمواظعفـزم
واظوصاة .م
وجيوزمأنمتلرىمسؾىمادلؤعنمسؾـقفممبعـضمأغـواعماظؿـأعنيماألخـرىمادلـصـوصمسؾقفـامصـىمضـاغونم
اظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلــــةم,1975موذظـكمباظشـروطمواألوضـاعماظؿـىمؼصـدرمبفـام
ضرارمعنمرئقسماجلؿفورؼةمبـاءمسؾىمسرضموزؼـرماظشـؽونمواظؿأعقــاتمامالجؿؿاسقـةم,موصـىمحـدودمادلـوادم
ادلـصوصمسؾقفامسيمػذاماظؼاغون".
تـصمادلادةم()20معنمضرارمرئقسمذيفورؼةمعصرماظعربقـةمرضـمم(م)62ممظلــةمم1986سيمذـأنماظؼواسـدماظـيتمم
تؿؾ مسيمحاالتماالغؿؼالمبنيمأغظؿةماظؿأعنيماالجؿؿاسيمسؾىمأغه-:
مممؼراســىمسيمذــأنماحلــدماألدغــىمحلــقمادلؽاصــأةمادلؼــررةمبؼــاغونماظؿــأعنيماالمجؿؿــاسيمأومضــاغونم
اظؿؼاسدمواظؿأعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةمأالمؼعؿدمبأدؾابمادؿقؼاقمادلعاشموصؼـاًمألحؽـاممأميمعـنم
اظؼاغوغنيمرضؿيم108مظلـةم1976مأوم50مظلـةم1978مادلشارمإظقفؿام .م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 19ــــــــــ
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اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

تـصمادلادةم()21معنمضرارمرئقسمذيفورؼةمعصرماظعربقـةمرضـمم(م)62مظلــةم1986مسيمذـأنماظؼواسـدماظـيتمم
تؿؾ مسيمحاالتماالغؿؼالمبنيمأغظؿةماظؿأعنيماالجؿؿاسيمسؾىمأغه:
"مؼراسىمسـدمتطؾققمأحؽاممػذاماظؼرارمعامؼأتيم :م
1م–ماسؿؾارمعددماالذـرتاكمسيماظؼـواغنيمادلشـارمإظقفـامسيمادلـادةم(م)1موحـدةمواحـدةمإذامطـانمعـنمذـأنم
ذظكمادؿؽؿالمادلدةمادلطؾوبةمالدؿقؼاقمادلعاشم .م
2م–متطؾققمأحؽاممأخرمضاغونمععاعلمبهمادلؤعنمسؾقهمصقؿام مؼردمبهمغصمسيمػذاماظؼرارم ".م
ا

بنبء على هب تمـدم,مؼلـؿققمادلـذطورمعؽاصـأةمسـنمعـدةماذـرتاطهمسيمضـاغونم79مظلــةم1975مصؼـطمموالم
ؼلــؿققمعؽاصــأةمســنمعــدةماالذــرتاكمبؼــاغونم108مظلـــةم1976م,مطؿــامالمؼـؿػـ مبأحؽــامماظعــالجمواظرساؼــةم
اظطؾقةمبؿأعنيمادلرض,محقثمأنمادلؤعنمسؾقهمععاعلمبأحؽاممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمسؾـىمأصـقابم
األسؿالماظصادرمباظؼاغونمرضمم108مظلـةم,1976موالمؼشؿلمػذاماظؼاغونماظؿأعنيمضدمادلرض .م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 20ــــــــــ
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السؤال رلن  10 /6م

هبدة ()10

ادؿققمعؤعنمسؾقهمععاذاموصؼاًمألحؽاممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼـاغونمرضـمم79مظلــةم1975م

ســنمعــدةماذــرتاطهمباظؼطــاعماخلــاص,موبؿــارؼ م2012/11/1ماظؿقــقمبعؿــلمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةم,م
وبؿارؼ م2016/12/1مبؾغمدنماظلؿني,مصفلمؼلؿققمععاذامسنمادلدةماألخريةم=م
اإلجببت:

تـصمادلادةم()18معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"ؼلؿققمادلعاشمصىماحلاالتماآلتقةم -:م
 -1اغؿفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقهمظؾؾوشهمدنماظؿؼاسدمادلـصوصمسؾقهمبـظامماظؿوزفمادلعاعلمبهمأوم
ظؾؾوشهمدنماظلؿنيمباظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفممادلـصوصمسؾقفممباظؾـدؼنم(ب)مو(ج)معنمادلادةم(,)2م
وذظكمعؿىمطاغتمعدةماذرتاطهمصىماظؿأعنيم120مذفراًمسؾىماألضل.
...............م ".م
تـصمادلادةم()27معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:

"ع مسدمماإلخاللمحبؽمماظؾـدؼن م()6,4معنمادلادةم()18مإذا ماغؿفتمخدعةمادلؤعنمسؾقهمو متؿواصرم
صقهمذروطمادؿقؼاقمادلعاشمادؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحدة موحيلبمبـلؾةم%15معن األجـر اظلـويم
سنمطلمدـهمعنمدـواتمعدةماالذرتاكمسيماظؿأعني .م
 ..........م
وؼصرفمػذاماظؿعوؼضمسيماحلاالتماآلتقةم-:م
-1

بؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿني.
..............م ".م

تـصمادلادةم()40معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"إذامســادمصــاحبمادلعــاشمادللــؿققموصؼـاًمظؿــأعنيماظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمإديمسؿــلمخيضــعهم
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 21ــــــــــ
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ألحؽاممػذاماظؿأعنيمصؿعؿربمعدةماذرتاطهماجلدؼـدةمعـدةمضائؿـةمبـذاتفام,موتؿقـددمحؼوضـهماظؿأعقـقـةمسـفـام
وصؼاًمألحؽاممػذاماظؾاب .م
مموؼراسىمسيمحاظةمادؿقؼاقمععاشمسنمادلدةماألخريةمسدممتؽـرارماالغؿػـاعمباحلـدماألدغـىماظرضؿـيم
ظؾؿعاشمسيمتارؼ ماالدؿقؼاقموادلزاؼامادلؼررةمبادلادةم .22م
والمتلرىمأحؽاممػذاماظؿأعنيمسيمذأنمادلؤعنمسؾقهمإذامجتاوزتمدـهماظلؿني,موذظكمصقؿامسدامعنم
متدمخدعؿهمبؼرارمعنماظلؾطةمادلكؿصةمعـنمادلـمؤعنمسؾـقفممادلشـارمإظـقفممسيمماظؾــدم(أ)معـنمادلـادةم2م,م
وطذظكماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامسيمادلوادم31م,م163م,م164معنمػذاماظؼاغون".م م
وؼـــصماظؼلــمماظـــاغيمعــنمعـشــورمســاممرضــمم()3مظلـــةم2010مبشــأنمضواســدمععاعؾــةمأصــقابمادلعاذــاتمم
اظعائدؼنمإديمجمالمتطؾققمأحؽاممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾـىم
أغه -:م
"أوالً-:مضواسدمحلابمادلعاشمأومتعوؼضماظدصعةماظواحدةم :م
سـدمتؼـدؼرماحلؼـوقماظؿأعقـقـةمظؾؿـؤعنمسؾقـهمسـنمعـدةمأومعـددماالذـرتاكماألخـريةممؼراسـىماسؿؾـارمعـدةم
االذرتاكماجلدؼدةمعدةمضائؿةمبذاتفا,موتؿقددمحؼوضهماظؿأعقـقةمسـفاموصؼاًمدلامؼؾي :م
 -1محاالتمادؿقؼاقمتعوؼضماظدصعةماظواحدة:
ؼلؿققمادلؤعنمسؾقهمتعوؼضاًمعـنمدصعـةمواحـدةمسـنمعـدةمأومعـددماذـرتاطهماألخـريةمسيماحلـاالتم
اآلتقة -:م
مأ....... -
ب-
م

اغؿفاءماخلدعةمظؾؾوغمدنماظؿؼاسدمأوم بؾوغمدنماظلؿنيمبعدماغؿفاءماخلدعـةمأومثؾـوتماظعفـزم

اظؽاعلمأوموضـوعماظوصـاةمبعـدمدــةم صـأطـرمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءماخلدعـةموطاغـتمعـدةماالذـرتاكم9م
دـواتمصأضل.
وسيمذيق ماألحوالمحيلبمتعوؼضماظدصعةماظواحدةموصؼاًمظؾؿادةم27معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿـاسيمم
ادلشارمإظقه م
 "........م
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 22ــــــــــ
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صندوق التأهني االجتوبعً
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ا
وفمبمألحؽاممادلادةم()40معنمضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيم,مصإغـهممسيمحاظـةمسـودةمصـاحبمادلعـاشم
ادللؿققموصؼاًمظؿأعنيماظشقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةمإديمسؿـلمخيضـعهمألحؽـاممػـذاماظؿـأعنيمصؿعؿـربمعـدةم
اذــرتاطهماجلدؼــدةمعــدةمضائؿــةمبــذاتفام,موحتــددمحؼوضــهماظؿأعقـقــةمسـفــاموصؼ ـاًمظــذظكمم,مودلــامطاغــتمعــدةم
االذرتاكماألخريةمظؾؿذطورمالمتعطقهماحلقمسيمادلعاشمظؾؾوغماظلنموصؼاًمألحؽـاممامظؾــدم(م)1معـنمادلـادةم
18معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيم,مصإغهمؼلؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحـدةممإسؿـاالًمألحؽـاممادلـادةم(م)27م
عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيموؼؿممصرفماظؿعوؼضمغظراًمظؾؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿني .م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 23ــــــــــ
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ادلستحمىى يف ادلعبش

السؤال رلن  401 /7م

هبدة ()401

ػلماخؿالفماظدؼاغةمأوماجلـلقةمميـ معنمادؿقؼاقماألرعؾةمظؾؿعاش=م م

اإلجببت:

تـصمادلادةم()105معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضـمم79مظلــةم1975مبعـدمادـؿؾداهلام

بؼرارمرئقسماجلؿفورؼةمباظؼاغونمرضمم117مظلـةم2015مسؾىمأغه-:
"مؼشرتطمالدؿقؼاقماألرعؾة أنمؼؽونماظزواجمعوثؼاً أو ثابؿاًمحبؽـممضضـائميمغفـائميموظـوزؼرماظؿأعقــاتم
بؼــرارمؼصــدرهمحتدؼــدمعلــؿـداتمأخــرىمإلثؾــاتماظــزواجمسيمبعــضماحلــاالتماظــيتمؼؿعــذرمصقفــاماإلثؾــاتم
باظودائلمداظػةماظذطر.م" م
وفمب دلب تمدم,م مؼشرتطمادلشرعمالدؿقؼاقماألرعؾةمظؾؿعـاشمدـوىمأنمؼؽـونماظـزوماجمعوثؼـاًم أو ثابؿـاًمم
حبؽــممضضــائيمغفــائي,موعــنمثــممالمؼــؤثرمسيمادــؿقؼاقماألرعؾــةمظؾؿعــاشموجــودماخــؿالفمسيماظدؼاغــةمأوم
اجلـلقةمبقـفاموبنيمادلؤعنمسؾقهمأومصاحبمادلعاش .م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 24ــــــــــ
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هبدة ()440

السؤال رلن  440 /8م

ػلمتعدمادلـقـةمماظؾدؼؾـةمدلـقـةمسقـدماظعؿـالمومادلؼـررةموصؼـاًمظؼـرارمرئـقسماجلؿفورؼـةمرضـمم(م)458مظلــةم
1998مجزءاًمعنمادلعاشمسـدمتطؾقـقمأحؽـاممادلـادمتني()110م,م()111معـنممضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم =1975م
اإلجببت:

تـصمادلادةماظـاظـةمعنمضرارمرئقسمذيفورؼةمعصرماظعربقةمرضمم()458ممظلـةم1998بؿؼرؼر معـقة مظؾعاعؾنيم

باجلفاز ماإلداري مظؾدوظة مووحدات ماإلدارة ماحملؾقة مواهلقؽات ماظعاعة موألصقاب مادلعاذات موادللؿقؼنيم
سـفممسؾىمأغه:
"مال متضم مادلـقة مادلـصوص مسؾقفا مسي مػذا ماظؼرار مإدي ماألجور ماألدادقة ,موال متعؿرب مجزءاًمًعـفا ,موالم
تدخلمسيمحلابماألجرمادلؿغري .م
مممطؿامالمتضممادلـقةمإديمععاشماألجرماألدادي,موالمإديمععاشماألجرمادلؿغري .م
ممموال مجيوز ماجلؿ مبني مادلـقة ماظيت متصرف مرؾؼاً مظؾؿادة ماألودي موادلـقة ماظيت متصرف مرؾؼاً مظؾؿادةم
اظـاغقة,موؼلؿــىمعنمذظكمطلمعنمؼلؿققمععاذاًمسنماظغري ".م
وؼؼضىماظؾـدمخاعلاًمواظؾـدمدادداًمعنمعـشورمساممرضممم(م1م)مظلـةمم 1999اظصادرمبؿارؼ م1999/5/2
مبشأن ضواسدمصرفمعـقةمألصقابمادلعاذاتموادللؿقؼنيمسـفمممبأغه :م
خاعلام:مالمجيوزماجلؿ مبنيمػذهمادلـقةموادلـقةمادلؼررةمظؾعاعؾنيمادلـصوصمسؾقفامبادلادةم(األودي)م
عنمضرارمرئقسماجلؿفورؼةمادلشارمإظقهموصىمحاظةماجلؿ مبنيمادلرتبموادلعاش.م م
ؼراسىمعامؼؾى-:م م
 -1باظـلؾةمظصاحبمادلعاشمتصرفمادلـقةمادللؿقؼةمسؾىمادلعاشموالمتصرفمسؾىمادلرتب,موميؿـ م
سؾىمجفاتماظعؿلمصرصفامسؾىمادلرتب.م م
 -2باظـلؾةمظؾؿلؿققمؼصرفمظهمغصقؾهمسيمادلـقةمادللؿقؼةمسيمادلعاشموجيؿ مبقـفاموبنيمادلـقةم
ادللؿقؼةمعنمجفةماظعؿلمبالمحدود.م
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 25ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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دادداً-:مسيمحاظةماجلؿ مبنيمادلعاذاتمجيؿ مصاحبماظشأنمبنيمادلـحمادللؿقؼةمسـفامدونم
حدود ".م
ا
بنبء على هب تمدم ,مالمتعدمادلـقة ماظؾدؼؾة مسن معـقة مسقد ماظعؿال مجزءاًمعنمادلعاشمسـدمعراساةم
حدودماجلؿ مبنيمادلعاذات,موؼصرفمظؾؿلؿققمغصقؾهمسيمادلـحمادللؿقؼةمظهمبالمحدودم .م
طؿامالمتعدمادلـقةماظؾدؼؾةمسنمعـقةمسقدماظعؿالمجزءاًمعنمادلعاشمسـدمعراساةمحدودماجلؿ مبنيم
ادلعاشمواظدخل ,موؼصرفمظؾؿلؿققمغصقؾهمسيمادلـقةمادللؿقؼةمظهمسيمادلعاشموجيؿ مبقـفاموبنيم
ادلـقةمادللؿقؼةمظهمعنمجفةماظعؿلمبالمحدود .م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 26ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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أحكبم انتمبلٍت وولتٍت
هبدة ()463

السؤال رلن 463 /9

ادؿققمعؤعنمسؾقهمععاذاموصؼاًمألحؽاممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼـاغونمرضـمم79مظلــةم1975م

ســنمعــدةماذــرتاطهمباظؼطــاعماخلــاص,موبؿــارؼ م2012/11/1ماظؿقــقمبعؿــلمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةم,م
وبؿارؼ م2016/12/1مبؾغمدنماظلؿني,مصفلمؼـؿػ مبأحؽاممادلادةم163معنمضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسميم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم=1975م
اإلجببت:

تـصمادلادةم()163معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه-:
"ؼؽونمظؾؿؤعنمسؾقهماحلـقمصـىمامالدـؿؿرارمصـىماظعؿـلمأومامالظؿقـاقمبعؿـلمجدؼـدمبعـدمبؾوشـهمدـنم
اظلؿنيمالدؿؽؿالمادلـدةمادلوجؾـةمالدـؿقؼاقمععـاشماظشـقكوخةموذظـكمإذامطاغـتمعـدةمماذـرتاطهمصـىمم
اظؿأعنيمعلؿؾعدامعـفامادلدةماظؿىمأدىمادلؤعنمسؾقهمتؽؾػؿفامباظؽاعلمالمتعطقهماحلقمصىمععاشم,موتؽونم
تلوؼةمادلعاشمصىمحاظةمتواصرمذروطمادؿقؼاضهمسؾىمأداسممعدةماالذرتاكمصىماظؿأعني .م
وادؿــاءمعنمحؽمماظػؼرةماألوديمجيوزمظصاحبماظعؿلمإغفاءمخدعةمادلـؤعنمسؾقـمهمصـىممدـنماظلـؿنيم
أومبعـدػامسؾـىمأنمؼــؤدىمإديماهلقؽـةمماظؼوعقـةمظؾؿــأعنيماالجؿؿـاسميماالذـرتاطاتمادلؼــررةمسؾـىمصــاحبم
اظعؿلمسيمتأعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةموصؼاًمحلؽممادلادةم()17موذظكمسـنمسـددماظلــواتماظؽاعؾـةم
اظواجبمإضاصؿفامإديمعدةماالذرتاكمصىماظؿـأعنيمالدـؿؽؿالمادلـدةمادلوجؾـةمالدـمؿقؼاقمادلعـاشموصـىم
ػذهماحلاظةمؼعػىمادلؤعنمسؾقهمعنمأداءماالذرتاطاتمادلؼررةمسؾقهمصىمػذاماظؿأعنيمسنمتؾـكماظلــواتم
وؼؽونمتطؾققمحؽممػذهماظػؼرةمصىمذأنماظعؿالمادلـؤضؿنيموادلـواقنيمحؿـىماغؿفـاءماظعؼـدمأوماغؿفـاءمم

ادلودممحبلبماألحوال ".م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 27ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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وؼـصمعـشورمسامموزارةماظؿأعقـاتمرضمم5مظلـةم1991مبشأنمضواسدمتطؾققمأحؽاممادلادةم163عنماظؼاغونم
رضمم79مظلـةم1975سؾىمأغه -:م
مممممم"ؼشرتطمظالغؿػاعمبأحؽاممادلادةم163معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼـاغونمرضـمم79مظلــةم
1975متواصرمعامؼؾي:م م
........-1م .م
-2م.........م.م م
-3مأالمؼؽونمادلؤعنمسؾقهمصاحبمععاشمرؾؼـامظؾؼـاغونمرضـمم79مظلــةم1975مأوم108مظلــةم1976مأوم50م
ظلــةم1978مأومصــاحبمععـاشموصؼــامألحؽــاممضـاغونماظؿؼاســدمواظؿــأعنيموادلعاذـاتمظؾؼــواتمادللــؾقةم
دواءمطانمضدمرؾبمضممادلدةماظعلؽرؼةمظؾؿدةمادلدغقةمأوم مؼطؾبماظضم.م م
-4م.........م.م" م
بنبء على هب تمدمم,مالمؼـؿػ مادلذطورمبأحؽاممادلادةم163معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمرضمم79مظلـةم
1975مغظراًمألغهمصاحبمععاشمرؾؼامظؾؼاغونمرضمم79مظلــةم,1975موعـنمثـممصؼـدمفؾاـفماظشـرطماظـاظـثمم
عنمذروطماالغؿػاعمبأحؽاممادلادةم163ماظواردةممبـشورمسامموزارةماظؿأعقـاتمرضمم5مظلـةم.1991م م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 28ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

األسئلت ادلرتبطت بمبنىى اخلدهت ادلدنٍت
م
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

السؤال رلن  40م

عامػومتارؼ ماغؿفاءماظعؿلمبؼرارمرئقسماجلؿفورؼةمباظؼاغونمرضمم18مظلــةم2015مبإصـدارمضـاغونماخلدعـةم

ادلدغقة=موعامػومتارؼ ماظعؿلمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم2016بإصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقة= م
اإلجببت:

 بؿارؼ م 2016/2/18مغُشرمباجلرؼدةماظراقةمضرارمجمؾسماظـوابمرضمم 1مظلـةم 2016مبعدممإضرارماظؼرارمبؼاغونمرضمم 18مظلـةم2015باصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقةمواسؿؿادمغػاذهمسيماظػرتةمعنم
تارؼ مصدورهمسيم2015/3/12محؿىم2016/1/20موعامؼرتتبمسؾىمذظكمعنمآثار.
 بؿارؼ م 2016/11/1مغُشرمباجلرؼدةماظراقةماظؼاغونمرضمم 81مظلـةم 2016مبإصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقة,موضدمغصمبادلادةماخلاعلةمعنمعوادماإلصدارمسؾىمأنمؼعؿلمبهمعنماظقومماظؿاظيمظؿارؼ م
غشره,موعنمثممصإنمتارؼ ماظعؿلمباظؼاغونمرضمم 81مظلـةم 2016مبإصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقةم
ػوم2016/11/2
 باظـلؾةمظؾػرتةمعنم 2016/1/21محؿىم 2016/11/1مؼلريمبشأغفامأحؽاممضاغونمغظامماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةماظصادرمباظؼاغونمرضمم47مظلـةم.1978

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 30ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

زلبضرة

أهثلت تطبٍمٍت على حبالث استحمبق ادلعبش
(حبالث التمبعد)

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 31ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

حبالث التمبعد :
• حاظةمادؿقؼاقمادلعاشمظؾؾوغماظلنمادلـفيمظؾكدعة.
• حاظةمادؿقؼاقمادلعاشمظؾؾوغماظلنمبعدماغؿفاءماخلدعة.
• حاظةمادؿقؼاقمادلعاشمادلؾؽر .م
هثبل رلن (  ) 4م

معؤعنمسؾقهماغؿفتمخدعؿهمباظؼطـاعماحلؽـوعميمسيم2015/10/15مظؾؾوشـهمدـنماظؿؼاسـدموطاغـتمبقاغاتـهم
وصؼاًمدلامؼؾىم :م
 بؿارؼ م1976/7/1مسنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظة.
 بؿارؼ م1977/10/1ممتمجتـقدهمإظزاعقاًموادؿؾؼىمبعدماغؿفاءماظؿفـقدماإلظزاعى.
 بؿارؼ م1982/3/31ماغؿفىمادؿؾؼاءمادلذطورموادؿؾمماظعؿلمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمم
وطاغتمبقاغاتمأجرماالذرتاكمخاللمآخرمسشرمدـواتمطاظؿاديم:
اظؿارؼ

م

األجر م

 2006/7/1م

 293.02م

2007/7/1

 317.33م

2008/7/1

 343.35م

 2009/7/1م

 371.25م

 2010/7/1م

 426.06م

 2011/7/1م

 458.09م

 2012/7/1م

 507.04م

 2013/5/1م

 607.23م

 2013/7/1م

 612.23م

 2014/7/1م

 646.57م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 32ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

م

 704.76م

 2015/7/1م

إذياديماألجورمادلؿغريةمعنم1984/4/1محؿىم2015/10/15مبؾغتم145385.79مجـقفاً.
ؼؿممتلوؼةمادلعاشموصؼاًمدلامؼؾى :م
أوالً:مععاشماألجرماألدادى م
حصرمعددماالذرتاك م
عن م

بقان م
عدةمصعؾقة م

ؼوم م ذفر م دـة م

ادي م

 1976/7/1م  2015/10/15م  15م

 3م

 39م

عدةمعضاسػةم م  1977/10/1م  1982/3/31م  31م

 5م

 4م

 46م

 8م

 43م

 -م

 10م

 43م

إذيادي م
526مذفر م
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم 2010/10/16م
األجرمسيم2010/10/16م<م426.06مجـقه .م
%150معنمػذاماألجرم<م639.09مجـقفاًم,م م
ظذامجيبمأالمؼزؼدمأيمأجرمعنمأجورمصرتةمادلؿودطمسنم639.09مجـقفاً .م
عنم2013/11/1محؿى2014/6/30ممم<م8مم×م612.23م<م4857.84مجـقفاًم م
عنم2014/7/1ممممحؿىم2015/6/30مم<م×12م639.09م<7669.08مجـقفاًم م
عنم2015/7/1ممممحؿىم2015/10/31م<مم×4م639.09م<م2556.36مجـقفاًم م
مــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
م
م
م
م
م
م
إذياديم

م

م

م

م

م

م15123.28مجـقفاًم م

ادلؿودطم<م15123.28م÷م24م<م630.13مجـقفاً .م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 33ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

م
حلابمادلعاش م
أجرماظؿلوؼة م

× م

عدةماالذرتاكمباظشفور م

×

 526م

×

 12م

م
× م

 630.13م

 12م

 1م
 45م
 1م
 45م

م

< م

م
613.79م م

< م

مممخيػضمإديم%80معنمأجرماظؿلوؼةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم504.10مجـقفاً .م
مممزؼادةمععاشماألجرماألدادىم%25مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم35.00مجـقفاً .م
مممإذياظيمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 539.10م
ثاغقاً:مععاشماألجرمادلؿغري م
حصرمعددماالذرتاك م
بقان م

عن م

ادي م

ؼوم م

ذفر م

دـة م

عدةمصعؾقة م

 1984/4/1م

 2015/10/15م

 15م

 6م

 31م

 -م

 7م

 31م

إذيادي م
379مذفر م

حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م
ادلؿودطم<م145385.79م÷م 379م

م

م

ؼزادم%3مسنمطلمدـةمطاعؾةم(%93م)م

م

ممممممممممممم<م356.74مجـقفاًم م

م

م

ممممممممممممم<م740.34مجـقفاًم م

م

أجرماظؿلوؼةم

م

م<م383.60مجـقفاً م

حلابمادلعاش م
م

أجرماظؿلوؼة م × م عدةماالذرتاكمباظشفور م ×
 12م
 740.34م

× م

 379م

×

 1م
 45م

< م

م
م

 1م < م 519.61مجـقه م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 34ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

 45م

 12م
م
م
إذياظيمادلعاش م
بقان م

ضقؿة م

ععاشمأجرمأدادى م

 504.10م

زؼاداتمأدادي م

 35.00م

ععاشمأجرمعؿغري م

 519.61م

إذيادي م

 1058.71م

رص مادلعاشموصؼاًمألحؽاممادلادةم 165م  100.63م
450م–م(1058.71م×م )%33م
-450م 349.37م
عـقةمعاؼو م

 10.00م

إذيادي م

 1169.34م
م
م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 35ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

هثبل رلن ()1م م

باصرتاضمصىمادلـالمرضمم()1مأنماغؿفاءمخدعةمادلذطورمطـانمبؿـارؼ م2011/8/20مظالدـؿؼاظةمو مؼؿؼـدمم
بطؾبمظصرفمادلعاشمحؿىمبؾوغماظلنمبؿارؼ م2015/10/15مصؽقفمؼؿممتلوؼةماحلؼـوقماظؿأعقـقـةمصـىم
ػذهماحلاظةمسؾؿاًمبأنمإذياديماألجورمادلؿغريةمحؿىمتارؼ ماغؿفاءماخلدعةمبؾغم100523.83مجـقفاً .م
أوالً:مععاشماألجرماألدادي م
حصرمعددماالذرتاك م
بقان م
عدةمصعؾقة م

ادي م

عن م

ؼوم م ذفر م دـة م

 1976/7/1م  2011/8/20م  20م

 1م

 35م

عدةمعضاسػةم م  1977/10/1م  1982/3/31م  31م

 5م

 4م

 51م

 6م

 39م

 -م

 8م

 39م

إذياظي م
476مذفر م
حتدؼدمأجرماظؿلوؼة م
تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم 2006/8/21م
األجرمسيم2006/8/21م<م293.02مجـقه .م

%150معـنمػــذاماألجــرم<م439.53مجـقفـاً,مظـذامجيــبمأالمؼزؼــدمأىمأجــرمعـنمأجــورمصــرتةمادلؿودــطمســنم
439.53مجـقفاً .م
عنم2009/9/1محؿى2010/6/30ممم<م10م×م371.25م<م3712.50م م
عنم2010/7/1محؿىم2011/6/30م<م12م×م426.06ممم<م5112.72م م
عنم2011/7/1محؿىم2011/8/31م<م2م×م439.53مممممم<م879.06مم م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممــــــــــــــــــــــــــــ م
إذياظيم

م

م

ممممممممممممممممم

مممممممممممممم9704.28مجـقفاًم م

ادلؿودطم<م9704.28م÷م24م<م404.34مجـقفاً .م
ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 36ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

حلابمادلعاش م

م

أجرماظؿلوؼة م × م عدةماالذرتاكمباظشفور م ×
 12م
 404.34م

 476م

× م

×

 12م

 1م
 45م
 1م
 45م

م

< م
< م

م
356.42م م

ممممممممممممخيػضمإديم%80معنمأجرماظؿلوؼةممممممممممممممممممممممممممممممممممممم323.47مجـقفاً .م
ممممممممممممزؼادةمععاشماألجرماألداديم%25مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم35.00مممجـقفاً .م
ممممممممممممإذياظيمععاشماألجرماألداديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم358.47مجـقفاً .م
م
ثاغقاً:مععاشماألجرمادلؿغري م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحصرمعددماالذرتاك م
بقان م
عدةمصعؾقة م

ادي م

عن م

ؼوم م ذفر م دـة م

 1984/4/1م  2011/8/20م  20م

 4م

 27م

 -م

 5م

 27م

إذيادي م
329مذفر م
م

حتدؼدمأجرماظؿلوؼة م
ادلؿودطم<م100523.83م÷م 329م

مممم<م305.54مجـقفاً م

م

ؼزادمادلؿودطمبم%3مسنمطلمدـةمطاعؾةم()81%ممممممم<م247.49مجـقفاًم م
أجرماظؿلوؼةم

م

ممممممممممممممم

مممممممممممممممم<م553.03مجـقفاًم م
م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 37ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

م
حلابمادلعاش م

م

أجرماظؿلوؼة م × م عدةماالذرتاكمباظشفور م ×
 12م

 45م

×

 1م

 553.03م

× م

 329م
 12م

 1م

 45م

< م

م
م

< م 336.93جـقه م

م

إذياظيمادلعاش م
بقان م

ضقؿة م

ععاشمأجرمأدادي م

 323.47م

زؼاداتمأدادي م

 35.00م

ععاشمأجرمعؿغري م

 336.93م

إذياظي م

 695.40م

رص مادلعاشموصؼاًمألحؽاممادلادةم 165م

 220.52م

450م–م(695.40م×33م)%م<مم-450م 229.48م
عـقةمعاؼو م

 10.00م

إذياظي م

 925.92م
م
م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 38ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

هثبل رلن ( )3

بــاصرتاضمسيمادلـــالمرضــمم(م)2مأنمادلــذطورمتؼــدممبطؾــبمظصــرفمادلعــاشمبؿــارؼ م

2015/10/15مضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيموطانمدـهمسيمػذاماظؿارؼ م55مدـةموم11ذفرموم
25مؼوممصؽقفمؼؿممتلوؼةماحلؼوقماظؿأعقـقةمسيمػذهماحلاظة= م
أوالً:مععاشماألجرماألدادي م
-1

حصرمعددماالذرتاك:مذاتمادلدةمبادلـالمرضمم( )2م

-2

حتدؼدمأجرماظؿلوؼة:مذاتماألجرمبادلـالمرضمم( )2م

-3

حلابمادلعاش :م
عدةماالذرتاكمباظشفور م

أجرماظؿلوؼة م × م
م
 404.34م

× م

 12م
 476م
 12م

×

م

 1م
ادلعاعلمادلؼابلمظلنم

< م

م

55معنماجلدولمرضمم 9م
 1م

×

< م

 50م

320.78م م

مممممزؼادةمععاشماألجرماألدادي25م%مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم35.00مجـقفاً م
مممممإذياظيمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم355.78مجـقفاً .م
ثاغقاً:مععاشماألجرمادلؿغري م

م

-1

حصرمعددماالذرتاك:مذاتمادلدةمبادلـالمرضمم( )2م

-2

حتدؼدمأجرماظؿلوؼة:مذاتماألجرمبادلـالمرضمم( )2م

-3

حلابمادلعاش م

أجرماظؿلوؼة م × م عدةماالذرتاكمباظشفور م ×
 12م

 1م
ادلعاعلمادلؼابلمظلنم55م

< م

م
م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 39ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبعً
صندوق التأهني االجتوبعً
للعـبهلني ببلمطبع احلكـىهً

عنماجلدولمرضمم 9م
 553.02م

× م

 329م

×

 12م

 1م
 50م

م
< م 303.24م م

إذياظيمادلعاش م
بقان م

ضقؿة م

ععاشمأجرمأدادي م

 320.78م

زؼاداتمأدادي م

 35.00م

ععاشمأجرمعؿغري م

 303.24م

إذياظي م

 659.02م

رص مادلعاشموصؼاًمألحؽاممادلادةم 165م  232.53م
450م–م(659.02م× )%33م
-450م 217.47م
عـقةمعاؼو م

 10.00م

إذياظي م

 901.55م
م

ـــــــــــم(/13م/1701م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)40 / 40ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

