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يضجطخ انُدوح انشهزيخ

نهؼبيهني ثبجلهبس اإلداري نهدونخ
1027/5/6
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يمديخ

ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإديمغشرموتعؿققماظوسىماظؿـلعقينمم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـ مباسؿؾـارمم
رنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإديمطلمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظكمؼلعدغيمرنمرضـد معضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2017/5/6معؿضـؿـةم
رػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة .م

رئيس صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼبيهني ثبنمطبع احلكىيي
"حمًد سؼىدي لطت"
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ادلىضىع
األسئهخ
ادلزفمبد
حماضــرةميفمغظـــا ممادلؽاصـــلةموصؼــاًمألحؽـــا مادلـــادةم(م)30معــنمضـــاغونماظؿـــلعنيم
االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم.1975
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يف تأيني انجطبنخ
يبدح ()91

انسؤال رلى 91 /2

عامػيمادلقزةماظؿلعقـقةماظيتمميـقفامتلعنيماظؾطاظة،موعامػيمذروطمادؿقؼاضفا؟ م

اإلجبثخ

تـصمادلادةم()92معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
"ؼشرتطمالدؿقؼاقمتعوؼضماظؾطاظةمعامؼلتي :م

 -1رالمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمادؿؼالمعنماخلدعة .م
 -2رالمتؽونمضدماغؿفتمخدعةمادلمعنمسؾقهمغؿقفةمحلؽممغفائىميفمجـاؼـةممرومجـقـةمعادـةممباظشـر ممروم
األعاغةمروماآلدابماظعاعة،موذظكمع معراساةمحؽممادلادةم( .)95م
يفم ػذاماظؿلعنيمدلدةمدؿةمرذفرمسؾىم ما ألضلمعـفاماظـالثةمرذفرم
 -3رنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمعشرتط مًا م م
اظلابؼةمسؾىمطلمتعطلمعؿصؾة.م م
 -4رنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضادراًمسؾىماظعؿلموراشؾاًمصقه.م م
 -5رنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمضقدمامسهميفمدفلمادلؿعطؾنيممبؽؿبماظؼوىماظعاعؾةمادلكؿص.م م
يفم ادلواسقدم اظيتمم حتددم
 -6رنمؼرتددمادلمعنمسؾقهمسؾىمعؽؿبماظؼوىماظعاعؾةمادللفلمصقهم ما مسهم م
بؼرارمعنموزؼرماظؼوىماظعاعؾة .م
وتـصمادلادةم()93معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
ؼلــؿققمتعــوؼضماظؾطاظــةمابؿــداممعــنماظقــو ماظـــاعنمظؿــارؼ ماغؿفــامماخلدعــةمرومسؼــدماظعؿــلم لــبم
األحوال.م م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 4ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

وؼلؿؿرمصر ماظؿعوؼضمإديماظقو ماظلابقمظؿارؼ ماظؿقاقمادلـمعنمسؾقـهمبعؿـلممرومدلـمـدةم16مردـؾوساًمم
رؼفؿامردؾق،مومتؿدمػذهمادلـدةمإديم28مردـؾوساًممإذامطاغـتمعـدةمامالذـرتا ميفمػـذاماظؿـلعنيموـاوزم24م
ذفراً .م
طؿامؼصر ماظؿعوؼضمخاللمصرتةماظؿدرؼبمادلفـىماظيتمؼؼررػامعؽؿبماظؼوىماظعاعؾة ".م
تـصمادلادةم()94معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
"ؼؼدرمتعوؼضماظؾطاظةمبـلؾةم%60معنماألجرماألخريمظؾؿمعنمسؾقه ".م
تـصمادلادةم()95معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
ادؿــاممعنمحؽممادلادةم()94مؼلؿققمتعوؼضماظؾطاظةمبـلؾةم%30معنماألجرماألخريماظـذىمدـددتم
سؾىمردادهماالذرتاطاتمإذاماغؿفتمخدعةمادلمعنمسؾقهمألحدماألدؾابماآلتقة :م
 -1اغؿقاظهمذكصقةمشريمصقققةمرومتؼدميهمذفاداتمرومروراقمعزورة .م
 -2إذامطانمادلمعنمسؾقهمععقـاًمحتتماالخؿؾار.م م
ل ،م ر بؾغم سـهمصا حبم ا ظعؿلممم ا جلفاتم
 -3ا ر تؽا بهم خطلم غشل تم سـهم خلا ر ةم جلقؿةم ظصا حبم ا ظعؿ م
ادلكؿصةمخاللم24مداسةمعنموضتمسؾؿهمبوضوسه.م م
نيمرومم ادلـشلةمبشرطمرنمتؽونمػذهماظؿعؾقؿاتم
 -4سد معراساتهماظؿعؾقؿاتماظالز ماتؾاسفامظلالعةماظعاعؾ م
عؽؿوبةموععؾؼةميفمعؽانمزاػر.م م
 -5شقابهمدونمدؾبمرطـرمعنمادلدةماظيتمتـصمسؾقفامضواغنيموظوائحماظؿوزقفمروماظعؿلم لبماألحوال.م م
 -6سد مضقاعهمبؿلدؼةماظؿزاعاتماظعؿلماجلوػرؼة .م
 -7إصشاؤهماألدرارماخلاصةمباظعؿل.م م
 -8وجودهمرثـامماظعؿلميفمحاظةمدؽرمبنيمرومعؿلثراًممبامتعاراهمعنمعادةمخمدرة.م م
ل ،موطذظكماسؿداؤهم ما سؿداممم جلقؿاًمم سؾىمرحدم
ل م ر وم م ادلدؼرمادللؽو م
 -9ما سؿداؤهمسؾىمصاحبماظعؿ م
رؤدامماظعؿلمرثـامماظعؿلمرومبلؾؾه.م م
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ويف ضىء يب تمـدو،مؼؿضـحمرنممادلقـزةماألدادـقةماظـيتمتـمدمىمإظـيمادلـمعنمسؾقـهمســدمتعطؾـهممػـيم
تعوؼضماظؾطاظة،موؼؼدرم–م لبماألصل-مبـلؾةم%60معنماألجرماألخريمظؾؿمعنمسؾقه،موؼلؿققمتعـوؼمضم
اظؾطاظةماسؿؾارامعـنماظقـو ماظــاعنمظؿـارؼ ماغؿفـامماخلدعـةممرومسؼـدماظعؿـلم لـبماألمحـموالمحؿـىماظقـو م
اظلابقمظؿارؼ ماظؿقاقمادلمعنمسؾقهمبعؿلمرومدلـدةم16مردؾوساًمرؼفؿامردؾق،مومتؿدمػـذهمادلـدةمإديم28م
ردؾوساًمإذامطاغتمعدةماالذرتا ميفمػذاماظؿلعنيمواوزم24مذفراً .م
وؼشرتطمالدؿقؼاقمتعوؼضماظؾطاظةمتواصرماظشروطماآلتقة :م
 -1رالمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمادؿؼالمعنماخلدعة .م
 -2رالمتؽونمضدماغؿفتمخدعةمادلمعنمسؾقهمغؿقفةمحلؽممغفائىمصىمجـاؼـةممرومجـقـةمعادـةممباظشـر ممروم
األعاغةمروماآلدابماظعاعة،موذظكمع معراساةمحؽممادلادةم( .)95م
يفم ػذاماظؿلعنيمدلدةمدؿةمرذفرمسؾىماألضلمعـفاماظـالثةمرذفرم
 -3رنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمعشرتط مًا م م
اظلابؼةمسؾىمطلمتعطلمعؿصؾة.م م
 -4رنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضادراًمسؾىماظعؿلموراشؾاًمصقه.م م
 -5رنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمضقدمامسهميفمدفلمادلؿعطؾنيممبؽؿبماظؼوىماظعاعؾةمادلكؿص.م م
يفم ادلواسقدم اظيتمم حتددم
 -6رنمؼرتددمادلمعنمسؾقهمسؾىمعؽؿبماظؼوىماظعاعؾةم ادللفلمصقهم ما مسهم م
بؼرارمعنموزؼرماظؼوىماظعاعؾة .م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 6ــــــــــ
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يف ادلستحمني

وشزوط استحمبلهى
انسؤال رلى 220 /1

وضعتموصاةمصاحبمععاشموتؾنيمرنماألرعؾةمتلـؿققمععاذـاًمسـنمابـفـام،مصفـلمؼـمثرمذظـكميفمادـؿقؼاضفام

ادلعاشمسنماظزوج؟ م
اإلجبثخ

تـصمادلادةم()110معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
إذامتواصرتميفمرحدمادللؿقؼنيمذروطماالدؿقؼاقمألطـرمعنمععاشمعـنماظصــدوقممرومعـنماظصــدوضنيمم

رومعــنمرحــدػامرومعـفؿــامعع ـاًموعــنماخلزاغــةماظعاعــةمصــالمؼلــؿققمعـفــامإالمععاذ ـاًممواحــداًموتؽــونمروظوؼــةم
االدؿقؼاقموصؼاًمظؾرتتقبماآلتي :م
 -1ادلعاشمادللؿققمسنمغػله .م
 -2ادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمروماظزوجة .م
 -3ادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن .م
 -4ادلعاشمادللؿققمسنماألوالد .م
 -5ادلعاشمادللؿققمسنماإلخوةمواألخوات .م
وإذامطاغتمادلعاذاتمعلؿقؼةمسنمعمعنمسؾقفممرومرصقابمععاذاتمعـنمصؽـةممواحـدةممصقلـؿققمادلعـاشم
األدؾقميفماالدؿقؼاق.م م
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 7ــــــــــ
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 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
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وإذامغؼصمادلعاشمادللؿققموصؼاًمدلامتؼد مسنمادلعاشماآلخرمردىمإظقهماظػرقمعنمػذامادلعاش.م
وتـصمادلادةم()179معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مبشلنماظؼواسـدمادلـػـذةمألحؽـا مضـاغونم
اظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مبعـدمتعدؼؾـفامبؼـرارموزؼـرماظؿضـاعنماالجؿؿـاسيم
رضمم310مظلـةم2017سؾىمرغه-:
إذامتواصرتميفمادللؿققمذروطماالدؿقؼاقمألطـرمعنمععاشمرؾؼامألحؽـا مماظؼـواغنيمررضـا م79م
ظلـةم1975مرو90مظلـةم1975مرو108مظلـةم1976مرو50مظلـةم1978مصالمؼلـؿققمإالمععاذـاًمواحـداًموتؽـونم
روظوؼةماالدؿقؼاقموصؼاًمظؾرتتقبماآلتي :م
مر -ادلعاشمادللؿققمسنمغػله.م
مب -ادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمروماظزوجة.
مج -ادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن.
مد -ادلعاشمادللؿققمسنماألوالد.
ػـ-مادلعاشمادللؿققمسنماألخوةمواألخوات.
وإذامتلاوتماألوظوؼةميفماالدؿقؼاقمصقلؿققمادلعاشماألدؾقميفماالدؿقؼاق .م
وإذامغؼصمادلعاشمادللؿققمذوماألوظوؼةماألسؾىمسنمادلعاشمذوماألوظوؼـةماألضـلمردىمإظقـهماظػـرقم،م
وإذامضؾتمضقؿةمطلمععاشمسؾىمحدهمسنمعائةمجـقهمصقؿممماجلؿ مبنيمػذهمادلعاذاتممبامالمجياوزمػـذام
اظؼدر .م
وادؿــاممممامتؼد م :م
 جيؿ ماألوالدمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسنمواظدؼفممبدونمحدود.
 وؿ ماألرعؾةمبنيمادلعاشمادللؿققمهلامسنمغػلفاموادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمبدونمحدود.
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 8ــــــــــ
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 جيؿ ماألرعلمبنيمادلعاشمادللؿققمظهمسنمغػلهموادلعاشمادللؿققمسنماظزوجةمبدونمحدود.م
 جيؿ مادللؿققمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسنمذكصمواحدمبدونمحدود.م
 جيؿ مادللؿققمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمرؾؼاًمظؾؼواغنيمادلشارمإظقفاموادلعاشمادللؿققمسنماظشفقدم
بدونمحدود.م م
..........................م".
ويف ضىء يب تمدو ،مصنن مادلعاش مادللؿقق مسن ماظزوج مذو مروظوؼة مرسؾى معن مادلعاش مادللؿقق مسنم
االبن ،موعن مثم موصؼاً مألحؽا مادلادة م 110معن مضاغون ماظؿلعني ماالجؿؿاسي متلؿقق ماألرعؾة مغصقؾفا ميفم
ادلعاشمسنماظزوجمروالًمرؼاًمطاغتمضقؿؿه،مصنذامطاغتمضقؿةمغصقؾفاميفمادلعاشمسنماظزوجمرطربممعنمضقؿةم
غصقؾفاميف مادلعاشمسنماالبن،مؼُؼط مععاذفامسنماالبنمحقثمتصؾحمشريمعلؿقؼةمظهماسؿؾارامعنمتارؼ م
ادؿقؼاضفامادلعاشمذوماألوظوؼةماألسؾى،مرعامإذامطاغتمضقؿةمغصقؾفاميفمادلعاشمسنماظزوجمرضلمعنمضقؿةم
غصقؾفا ميف مادلعاش مسن ماالبن ،متلؿقق ماظػرق مبني مادلعاذني معن مادلعاش مادللؿقق مسن ماالبن(ذوم
األوظوؼةماألدغى).
م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 9ــــــــــ
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يف احلمىق اإلضبفيخ

يبدح ()227

انسؤال رلى 227 /3

وضعتموصاةمصاحبمععاشموملمؼوجدمعلـؿقؼنيمظؾؿعـاشموضـتماظوصـاةم،موصـىماظشـفرماظؿـاظميمرُؾؼـتمابــةم

صاحبمادلعاش،مصفلمؼُلؿققمتعوؼضمإضايفميفمػذهماحلاظة؟ م
اإلجبثخ

تـصمادلادةم()117معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
ؼلؿققمعؾؾغماظؿعوؼضماإلضاصىميفماحلاالتماآلتقة:

م(ر) اغؿفاممخدعةمادلمعنمسؾقهمظؾعفزماظؽاعل،مروماجلزئىمعؿىمردىمذظكمالدؿقؼاضهمععاذاً .م
م(ب) اغؿفاممخدعةمادلمعنمسؾقهمظؾوصاة.م م
م(ج) وصاةمصاحبمادلعاشمع مسد موجودمعلؿقؼنيمظؾؿعاش .م
م(د) ثؾوتماظعفزماظؽاعلمروموضوعماظوصاةمغؿقفةمإصابةمسؿلمبعدماغؿفامماخلدعة.م
م

وؼــمدىمعؾؾــغماظؿعــوؼضماإلضــاصىمصـىمحــاالتمادــؿقؼاضهمظؾوصــاةمإديمعــنمحــددهمادلــمعنمسؾقــهمروم
صاحبمادلعاشمضؾلموصاتهمويفمحاظهمسد ماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظورثةماظشرسقني .م
وؼشرتطمالدؿقؼاقمعؾؾغماظؿعوؼضماإلضايفمرنمؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهمعدةماذرتا ميفماظؿلعنيمالمتؼلم
سنمثالثةمرذفرمعؿصؾةمرومدؿةمرذفرمعؿؼطعة.م م

....................م .م
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 10ــــــــــ
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ا

ثُبء ػهـ

يـب سـجك،مؼُلـؿققمتعـوؼضمإضـايفميفمحاظـةموصـاةمصـاحبمادلعـاشمعـ مسـد موجـودم

علؿقؼنيمظؾؿعاشميفمتارؼ موصاتـهم ،موعـنمثـممصـالمؼـمثرميفمادـؿقؼاقماظؿعـوؼضماإلضـايفمتـواصرمذـروطم
ادؿقؼاقمادلعـاشمألمحـدمادللـؿقؼنيميفمتـارؼ مالحـقمسؾـىمتـارؼ موصـاةمصـاحبمادلعـاش،ممحقـثمرنم
اظعربةمبعد موجودمعلؿقؼنيمظؾؿعاشميفمتارؼ موصاةمصاحبمادلعاش .م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 11ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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يبدح ()210

انسؤال رلى 210 /4

اظؿققمصـاحبمععـاشم-موصؼـاًمألمحؽـا متـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةممبؼـاغونمماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مم-مبعؿلمؼُكضعهمألحؽا مػذاماظؿلعني،مثمموضعتموصاتهمبعدمدـةمعنم
اظؿقاضهمباظعؿل،مصؿامػيماجلفةمادلؾزعةمبصر مغػؼاتماجلـازةموعـقةماظوصاة؟ م
اإلجبثخ

تـصمادلادةم()120معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:

سـد موصاة مادلمعن مسؾقه مرو مصاحب مادلعاش متلؿقق معـقة مسن مذفر ماظوصاة مواظشفرؼن ماظؿاظقني موذظكم
باإلضاصةمإديماألجرمادللؿققمسنمرؼا ماظعؿلمخاللمذفرماظوصاة .م
وتؼدرمادلـقةمباألجر مرو مادلعاشمادللؿققمسنمذفرماظوصاة،موتؾؿز مبفاماجلفةماظيت مطاغتمتصر ماألجرم
روماظيتمتؾؿز مبصر مادلعاشم لبماألحوال.م م
وخيصممبفا مباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباجلفاتمادلشارمإظقفامباظؾـدم(ر)معنمادلادةم()2مسؾىماظؾـدم
اظذىمطانمؼؿقؿلمباألجر .م
تـصمادلادةم()122معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
سـدموصاةمصاحبمادلعاش ،متؾؿز ماجلفةماظيت مطاغتمتصر مادلعاشمبلداممغػؼاتمجـازة مبواض مععاشم
ذفرؼنم دمردغىمعؼدارهمعائؿامجـقهمتصر مظألرعل،مصنذامملمؼوجدمصرصتمألرذدماألوالد مرو مإديمريم
ذكصمؼـؾتمضقاعهمبصر مغػؼاتماجلـازة .م
وجيبمرنمؼؿممصر مػذهماظـػؼاتمخاللمثالثةمرؼا مسؾىماألطـرمعنمتارؼ متؼدؼمماظطؾب.م م
تـصمادلادةم()69معنماظؼاغونمرضمم81مظلـةم2016مبنصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقةمسؾىمرغه -:م
"تـؿفيمخدعةمادلوزفمألحدماألدؾابماآلتقة :م
 .......م
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 12ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

 -10اظوصاة،مويفمػذهماحلاظةمؼُصر معامؼعـادلماألجـرماظؽاعـلمدلـدةمذـفرؼنممدلواجفـةمغػؼـاتماجلــازةم
وذظكمظألرعلمرومألرذدماألوالدمرومدلنمؼـؾتمضقاعهمبؿقؿلمػذهماظـػؼات.
 "......م
ا

ثُبء ػه

يب سجك ،ؼؿضحمرغهم-مبوجبمرحؽا مادلادةم()120معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيم-عـحم

ادلشرعمظؾؿلؿقؼنيمسنمادلمعنمسؾقهموصاحبمادلعاشماحلقميفماحلصولمسؾىمعـقةمسنمذفرماظوصاةم
واظشفرؼن ماظؿاظقني مباإلضاصة مإدي ماألجر مادللؿقق مسن مرؼا ماظعؿل مخالل مذفر ماظوصاة ،موتؼدر مادلـقةم
باألجر مرو مادلعاشمادللؿققمسنمذفرماظوصاة م لبماألحوال،موتؾؿز مبلداممادلـقةماجلفةماظيت مطاغتم
تصر ماألجر ميفمحاظةموصاةمادلمعنمسؾقه،مواجلفةماظيت مطاغتمتصر مادلعاشميف محاظةموصاةمصاحبم
ادلعاشم،موعنمثممصنذاماجؿؿعتمظؾؿؿويفمصػيتمادلمعنمسؾقهموصاحبمادلعاش،مصقُلؿققمعـقةموصاةم
عنمجفةمسؿؾه مباإلضاصةمإديماألجرمادللؿققمسنمرؼا ماظعؿلمخاللمذفرماظوصاة،مطؿامؼُلؿققمادلـقةم
عنماجلفةمادلؾؿزعةمبصر مادلعاش .م
رعــامباظـلــؾةمظـػؼــاتماجلـــازةمصــنذامطــانمادلؿــوصىمصــاحبمععــاشمصقؾؿــز مصـــدوقماظؿــلعنيماالجؿؿــاسىم
ادلكــؿصمبصــر مغػؼــاتماجلـــازةم،موتؼــدرممبعــاشمذــفرؼنم ــدمردغـىمعؼــدارهمعائؿــامجـقــه،موإذامطــانم
ادلؿوصىمعـمعنمسؾقـهمصؿؾؿـز مجفـةمسؿؾـهمبصـر مغػؼـاتماجلــازةموصؼـاًمألحؽـا مضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةم
وتعادلماألجرماظؽاعلمدلدةمذفرؼن .م
م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 13ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
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األحكبو انؼبيخ

ف

يف لىاػد حسبة االشرتاكبد
م
يبدح ()216

انسؤال رلى 216 /5

حصؾتمعمعنمسؾقفامسؾىمإجازةمخاصةمظغريماظعؿل،مثممتؾقّنمبعدمذظكماذـؿغاهلمامخـارجماظـؾالد،مصؿـامػـيم

ادلعاعؾةماظؿلعقـقةمهلاميفمػذهماحلاظة؟ م
اإلجبثخ

تـصمادلادةم()126معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
"تلؿققماالذرتاطاتمسنمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼواسدمواألحؽا مادلؾقـةمضرؼنمطلمعـفا:

 -1يدد اإلػبراد اخلبرجيخ ثدوٌ أجز ويدد ا إلجبساد اخلبصخ نهؼًم ثبخلبر جم ؼؾؿز مادلمعنمسؾقهم صؿهموحصةم
صاحبماظعؿلميفماالذرتاطاتموتمدىمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقة.
وؼصدرموزؼرماظؿلعقــاتمباالتػـاقمعـ موزؼـرمامالضؿصـادمضـراراًممبؿقدؼـدمغـوعماظعؿـالتماألجـؾقـة،مم
وبلــعرماظؿقوؼــل،موطقػقــةموعواسقــدمردامماالذــرتاطات،موادلؾــاظغماإلضــاصقةماظؿـىمتلــؿققميفمحاظــةم
اظؿلخريميفماظلدادموذظكممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةميفمادلادتنيم(129مو.)130م م
 -2يدد اإلجبساد اخلبصخ ثدوٌ أجز :مؼؾؿـز مادلـمعنمسؾقـهم صـؿهموحصـةمصـاحبماظعؿـلمصـمىماالذـرتاطاتمم
وذظكمإذامرشبميفمحلابفامضؿنمعدةماذرتاطهمصىماظؿـلعنيموحتـددمعواسقـدمإبـدامماظرشؾـةموردامم
االذرتاطاتمبؼرارمعنموزؼرماظؿلعقـات .م
 ....... -3م
...... -4م م
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 14ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
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....... -5م م
 ".......م
تـصمادلادةم()58معنمضـرارموزؼـرمادلاظقـةمرضـمم554مظلــةم2007مبشـلنماظؼواسـدمادلـػـذةمألحؽـا مضـاغونم
اظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
سؾىمصاحبماظعؿلماالرالعمسؾىمجوازمدػرمادلمعنمسؾقهمضؾلمودؼدماإلجازةمادلشارمإظقفاموتطؾقـقم
رحؽا مادلوادم(49مو50مو51م)مإذاممثؾتماظؿقاقمادلـمعنمسؾقـهمبعؿـلمخـارجماظـؾالدموذظـكماسؿؾـاراًمعـنم
تارؼ ماظؿقاضهمبفذاماظعؿل .م
ا
ثُبء ػه

يب تمدو ،إذامثؾتماذـؿغالمادلـمعنمسؾقفـامخـارجماظـؾالدمخـاللمعـدةماالجـازةماخلاصـةمظغـريم

اظعؿل،متُطؾقمسؾىماالجازةمرحؽا ماالجازةم اخلاصـةمظؾعؿـلمباخلـارجماسؿؾـارامعـنمتـارؼ ماظؿقاضفـامبفـذام
اظعؿل .م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 15ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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يبدح ()216

انسؤال رلى 216 /6

حصلمعمعنمسؾقهمسؾىماجازةمخاصةمظؾعؿلمباخلارج،موطانمعـؿظمميفمددادماذرتاطاتماالجـازةمحؿـىم
تارؼ مسودتهمإديماظعؿل،موسـدماغؿفاممخدعؿهمظؾؾوغمدـنماظؿؼاسـد،متؾـقّنموجـودمسفـزماذـرتاطاتمغؿقفـةم

سد مصقةماألجورموضتمحلابفا،مصؿامػوماإلجرامماظذيمجيبماختاذهمبشلنمػذهماحلاظة؟ م
اإلجبثخ

تـصمادلادةماألوديمعنمتعؾقؿاتماظصـدوقمرضمم13مظلـةم2010بشلنمضواسدمحتصقلماذرتاطاتماإلسـارةم
اخلارجقةمبدونمرجرمروماإلجازةماخلاصـةمظؾعؿـلمباخلـارجموماإلجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـلمعـنماحلؼـوقم

اظؿلعقـقةمسؾىمرغه-:
"........
 -2يف محاظة ماغؿظا مادلمعن مسؾقه ميف ماظلداد موتؾني موجود مسفز ماذرتاطات مغؿقفة مسد مصقةم
حلابفامؼؿممعراساةمعامؼؾي :م
مر .ؼؿممحلابمإذياظي ماظػروقمادللؿقؼة مواظيت مملمميضمسؾىمتارؼ مادؿقؼاضفاممخلةمسشرم
ساعاً،موؼؾؿز مادلمعنمسؾقهمبلدادػا.
مب .ؼؿممحلابمادلؾاظغماإلضاصقة مادللؿقؼة مسنمػذهماظػروقمادلشارمإظقفاميف ماظؾـدم(ر)م،وتؾؿز م
بلدادػامماجلفةماإلدارؼة،مع مصؿحمعطاظؾةمسؾىماجلفةمدلؿابعةماظؿقصقل.
ا
ثُبء ػه

يب تمدو ،مؼؾؿز مادلمعنمسؾقهمبلدادمإذياظيمصروقماالذرتاطاتمادللؿقؼةمواظيت مملمميضم

سؾىمتارؼ مادؿقؼاضفاممخلةمسشرمساعاً،موتؾؿز ماجلفةماإلدارؼةمبلدادمادلؾاظغماإلضاصقة مادللؿقؼة مسنم
صروقماالذرتاطات .م
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يف اإلػفبء يٍ انضزائت وانزسىو

يبدح ()236

انسؤال رلى 236 /7

ادؿققمعمعنمسؾقهمتعوؼضاًمسنماألجرموصؼاًمألحؽا مادلادةم()49معنمضاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرم

باظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975غظراًمإلصابؿهميفمحادثمسؿـلمحـالمبقــهموبـنيمرداممسؿؾـه،مصفـلممؼُلـؿؼط م
عنمتعوؼضماألجرمادللؿققمظؾؿمعنمسؾقهمضرائبمرومردو ؟ م
اإلجبثخ

تـصمادلادةم()49معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغه-:
"م إذامحاظـتماإلصـابةمبــنيمادلـمعنمسؾقــهموبـنيمرداممسؿؾـهمتــمدىماجلفـةمادلكؿصــةمبصـر متعــوؼضم

األجرمخاللمصرتةمختؾػهمسنمسؿؾهمبلؾؾفامتعوؼضاًمسنمرجرهمؼعادلمرجرهمادللددمسـهماالذـرتا موؼصـر م
ػذاماظؿعـوؼضمظؾؿصـابميفمعواسقـدمصـر ماألجـورمباظـلـؾةمدلـنمؼؿؼاضـونمرجمـورػممباظشـفر،موردـؾوسقاًمم
باظـلؾةمظغريػم.م م
وؼلــؿؿرمصــر مذظــكماظؿعــوؼضمرــوالمعــدةمسفــزمادلصــابمســنمرداممسؿؾ ـهممرومحؿــىمثؾــوتماظعفــزم
ادللؿدؼممرومحدوثماظوصاة .م
موتعؿربميفمحؽمماإلصابةمطلمحاظةماغؿؽاسمرومعضاسػةمتـشلمسـفا .م
موؼؿقؿلمصاحبماظعؿلمرجرمؼو ماإلصابةمرؼامطانموضتموضوسفاموؼؼدرماظؿعوؼضماظقوعيمسؾىمردـاسم
األجرماظشفريمادللددمسـهماالذرتا معؼلوعاًمسؾىمثالثني ".م
وتـصمادلادةم()136معنمذاتماظؼاغونمسؾىمرغه :م
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تعػيمادلعاذاتموعامؼضا مإظقفامعنمإساغاتموزؼاداتمواظؿعوؼضاتموادلؽاصـكتمواظؿعـوؼضماإلضـايفمم
وادلـحمورؤوسمرعوالماالدـؿؾدالماظـيتمم تلـؿققمرؾؼـاًمألحؽـا مػـذاماظؼـاغونمعـنماخلضـوعمظؾضـرائبم
واظردو مبلائرمرغواسفا.م م
يفماظػؼـرةمامظلـابؼمةمســدمصـرصهمظؾورثــةم
طؿـامؼلـرىمػـذاماإلسػـاممسؾـىمعؿفؿـدمادلؾـاظغمادلشـارمإظقفـام م
اظشرسقني.م م
والمتلريم سؾىماألجرمادللؿققمسنمرؼا ماظعؿـلمخـاللمذـفرماظوصـاةمرحؽـا مضـرؼؾةماظرتطـاتموردـمم
األؼؾوظة.م م

وثُبء ػهـ

يـب تمـدو،م ؼؿضـحمرنمتعـوؼضماألجـرمحـقمتـلعقينمعؼـررموصؼـاًمألحؽـا مضـاغونماظؿـلعنيم

االجؿؿــاسيماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمم79مظلـــةم،1975موضــدمرسػــيمادلشــرعمطاصــةماحلؼــوقماظؿلعقـقــةماظــيتم
تُلؿققمرؾؼاًمألحؽا مضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمعنماخلضوعمظؾضرائبمواظردو مبلائرمرغواسفا،موعنمثمم
المخيض متعوؼضماألجرمادللؿققمظؾؿمعنمسؾقهمأليمضرائبمرومردو  .م
م
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حمبضزح يف َظبو ادلكبفأح

ا
وفمب ألحكبو ادلبدح 30يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبػي
انصبدر ثبنمبَىٌ رلى  79نسُخ 2975
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ا
أوالَ :جذح تبرخييخ ػٍ َظبو االدخبر(:)1

َظبو ادلكبفأح:

اضؿضتماظظرو ماالضؿصادؼةماظيتمطاغتممترمبفاماظؾالدميفمدـةم 1965ماضؿطاعمغلؾةمعنمرجورماظعاعؾنيم

طادخار مإجؾاري مصصدر ماظؼاغون مرضم م 42مظلـة م 1965ماظذي مرظز ماظعاعؾني ماخلاضعني مألحؽا مضواغنيم
اظؿلعنيموادلعاذاتماحلؽوعقةم– مادلدغقةمواظعلؽرؼةم– موضاغونماظؿلعقـاتماالجؿؿاسقةمبادخارمرجرمغصفم
ؼو مذفرؼا ماسؿؾارا معن مرجر مؼوظقو مدـة م 1965موؼلؿقق مصر مإذياظي مادلؾؾغمادلدخر معضاصا مإظقه مرؼ م
ادؿـؿارمبواض م%4.5مدـوؼامعنمضقؿةمادلؾؾغمادلدخرمسـدمادؿقؼاقمصر مادلعاشمرومتعوؼضماظدصعةم
اظواحدةم،مثممرصعتمغلؾةماخلصمماسؿؾارامعنمرولماشلطسم 1967مإظيمرجرمثالثةمررباعمؼو مباظؼاغونم
رضمم21مظلـةم1967م،مواسؿؾارامعنمرولمؼـاؼرم1973مرصعتمغلؾةماخلصممإظيمرجرمؼو مطاعلمباظؼاغونمرضمم
133مظلـةم1973مدلنمجياوزمرجرهماظشفريم15مجـقفام.م م
ممممموإزامماظؿطورميفماظظرو ماالضؿصادؼةموعاماضؿضؿه معنماظؿكػقفمسنمطاػلمذويماظدخلماحملدودم
رؤيمإسادةمتـظقممغظا ماالدخارمصصدرماظؼاغونمرضمم 13مظلـةم 1975مبنسادةمتـظقمماظـظا ماسؿؾارامعنم
رولمؼـاؼرمدـةم1975موذظكموصؼامظًتيم :م
 ادؿؾعدمعنمجمالماظؿطؾققمعنمملمتؾؾغمرجورػمماظشفرؼةمثالثونمجـقفا. ختػقضمغلؾةمادلؾؾغمادلدخرمإدي م%1.5معنمادلرتبماالداديمباظـلؾةماظيمعنمتؾؾغمرجورػمماظشفرؼةمثالثنيمجـقفامرومرطـر.

()1

ر/مظقؾىمحمؿدماظوزؼري-متوثققمودرادةمحتؾقؾقةمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم-1975ماجلزمماألولماظطؾعةماألودي-عرطزماظدراداتمواظؾقوثم
اظؿلعقـقة-مصم 446،445م
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مممممومتمتطؾققمػذه ماألحؽا مبلثرمرجعيماسؿؾارامعنمتارؼ مبدمماظعؿلمبـظا ماالدخارموصر معاماضؿط م
عنماظعاعؾنيمبادلكاظػةمهلاموصوائدهمسؾىمرضلاطمدـوؼة .م
مممممويف مدـة م 1984مصدر مطل معن ماظؼاغون مرضم م 47مظلـة م 1984مبؿطوؼر مغظا ماظؿلعني ماالجؿؿاسيم
واظؼاغون مرضم م 51مظلـة م 1984مبؿطوؼر مغظا ماظؿؼاسد مواظؿلعني موادلعاذات مظؾؼوات مادللؾقة موعن مبنيم
ادلزاؼاماظيتمادؿقدثفامطلمعنماظؿشرؼعنيمغظا معؽاصاةمغفاؼةماخلدعةمويفماظوضتمذاتهمتضؿنمطلمعـفام
غصامباغفامماظعؿلمبـظا ماالدخارماسؿؾارامعنمتارؼ ماظعؿلمبفؿام–رولمابرؼلمدـةم 1984م– موادؿكدا م
ادلؾؾغ مادلدخر مادللؿقق مظؽل معمعن مسؾقه مرو معـؿػ ميف ماظؿارؼ مادلذطور ميف محلاب معدة مظه مضؿنم
ادلدةماظيتمؼلؿققمسـفامادلؽاصاةم.
وضدمتـاولمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممرضـمم79مظلــةم1975يفمادلـادةم(م)30محـقمادلؽاصـلةمبؿـلعنيم
اظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمبفــد محتؼقــقمعؾؾــغمؼصــر مظؾؿــمعنمسؾقــهمرومردــرتهمدصعــةمواحــدةمظؿغطقــةم
االظؿزاعاتماظيتمؼصعبمتغطقؿفامعنمخاللمادلعاشماظشفري،موحتددمحاالتمادؿقؼاقمادلؽاصلةموضواسدم
حلابفاموتوزؼعفاموصؼاًمدلامؼؾي :م

ا
ثبَيب :حبالد استحمبق ادلكبفأح:

تلــؿققمادلؽاصــلةميفمحاظــةمتــواصرمذــروطمادــؿقؼاقمادلعــاشمرومتعــوؼضماظدصعــةماظواحــدةموصؼــاًم
ظؾؿواد18م،م27معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي .م

ا
ثبنثب :لىاػد حسبة ادلكبفأح:

 -1حلابمادلؽاصلةمسنمادلدةماظػعؾقةموادلدةماحمللوبةمبادلؾاظغمادلدخرة:
م ر  -حتددمعدةماالذرتا ميفمغظا مادلؽاصلةموصؼاًمدلامؼؾي:
 عدةماالذرتا ميفماظؼطـاعماحلؽـوعميم واظؼطـاعماظعـا موضطـاعماألسؿـالماظعـا مواظؼطـاعماخلـاصم
اظيتمتؾدرمعنم1984/4/1مرومتارؼ ماظؿعقنيمرؼفؿامرحلقمحؿىمتارؼ ماغؿفامماخلدعة.

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 21ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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ؼراسىمرالمتدخلمعددماالذـرتا مبؼطـاعمادلؼـاوالتمواظـؼـلماظـربيموادلكـابزمموادلـددماخلاضـعةم
ظؾؼاغونم108مظلـةم1976مواظؼاغونم50مظلـةم1978مضؿنمعدةماالذرتا ميفمغظا مادلؽاصلة.
 ادلــدةماحمللــوبةمبادلؾــاظغمادلــدخرةمادلشــرت مسـفــامضؾــلم،1984/4/1موحتلــبموصؼـاًمظؾؿعادظــةم
اآلتقة:
ادلؿودطماظشفرىمظؾلـؿنيماألخريتنيم
ظألجرماألداديمضؾلم1984/4/1م

م

× م

(عدةماألجرماألداديمباظشفورمعنمبؾوغم
األجرم30مجـقهمحؿىم )1984/3/31م

× م  0.015م

÷ م
ععاعلماظلنميفم1984/4/1معنمجدولم
األجرماألداديميفم 1984/4/1م

× م

رضمم()4مادلرصقمباظؼاغونم(ضؾلمادؿؾداظهم

× م  0.30م

باظؼاغونمرضمم120مظلـةم )2014م

ع معراساةمعامؼؾى :م
مر -المؼدخلميفمادلدةماحمللوبةمبادلؾاظغمادلدخرةمادلددماآلتقة :م
 عددماإلجازاتمواإلساراتماظيتمملمؼمدمادلمعنمسؾقهمسـفاماذرتاطات.م م
 ادلددماالسؿؾارؼةمواإلضاصقةمواالصرتاضقةموعددماظضؿائم .م
 ادلــددماظــيتمملمؼلــؿققمادلــمعنمسؾقــهمسـفــامرجــراًمإذامجــاوزتمطــلمعـفــامذــفراًموالم
ؼدخلميفمػذهمادلددمعددماظؿفـقدماإلظزاعيموادلددماظؿقادؿققمسـفامادلمعنمسؾقهم
تعوؼضاًمسنماألجرموردىمسـفاماالذرتا ميفمغظا ماإلدخارم .م
 ادلددماظيتمصر مسـفامادلمعنمسؾقـهممعلـؿقؼاتهميفمغظـا ماالدخـارموصؼـالمظؾؿـادةم(م)2م
عنماظؼاغونمرضمم13مظلـةم1975مادلشارمإظقه.م م
 ادلددماظيتمصر مسـفامادلمعنمسؾقهمعلؿقؼاتهميفمغظا ماالدخارمالغؿفاممخدعؿه .م
مب -إذامطانمادلمعنمسؾقهمشريمعوجودمباخلدعةميفم1984/4/1محتلبمادلـدةمسؾـىمردـاسم
رجرمادلمعنمسؾقهميفم تـارؼ ماظؿقاضـهمباخلدعـة،موإذامملمؼؾؿقـقمادلـمعنمسؾقـهمباخلدعـةم
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 22ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
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حؿــىمتــارؼ مادــؿقؼاقمصــر معلــؿقؼاتهماظؿلعقـقــةمصؿقلــبمادلــدةمسؾــىمردــاسماألجــرم
األخريماظذيمدددتمسؾىمردادهماذرتاطاتماالدخار.
 ادلــدةماحمللــوبةمبادلؾــاظغمادلــدخرةمادلشــرت مسـفــامضؾــلم1984/4/1ســنم(احلــواصز،ماظؾــدالت،م
اظعؿوظة،ماظوػؾة)موحتلبموصؼاًمظؾؿعادظةماآلتقة:
ادلؿودطماظشفريمظؾلـؿنيماألخريتنيمضؾلم
1984/4/1مسنمطلمسـصرمعنماظعـاصرمم
ادلشارمإظقفا

× م

× م  0.015م

(عدةماالذرتا مباظشفورم) م

م

÷ م
ععاعلماظلنميفم1984/4/1معنمجدولم
× م رضمم()4مادلرصقمباظؼاغونم(ضؾلمادؿؾداظهم

األجرماألدادقػيم 1984/4/1م

× م  0.30م

باظؼاغونمرضمم120مظلـةم .)2014م

م ب  -حتلبمادلؽاصلةمبواض مذفرمسنمطلمدـةموصؼاًمظؾؿعادظةماآلتقةم :م
رجرماظؿلوؼةاألدادي(عؿودطم
اظلـؿنيماألخريتنيمع مضاسدةمسد م

× م (عدةماالذرتا مباظشفورم م ÷ م

 )12م

واوزماألجورماظيتمؼؿممحتدؼدم
ادلؿودطمسؾىمردادفام%150معنم
األجرميفمبداؼةماخلؿسمدـواتم
األخريةمعنمعدةماالذرتا ) .م

م ج  -ؼؽونماحلدماألدغىمظؾؿؽاصلةمبواض م10مذفورميفمحاظةماغؿفامماخلدعةمظؾعفزماظؽاعـلمروماظوصـاة،مم
ع ـ معراســاةمســد ماغؿػــاعمادلــمعنمسؾقــهمباحلــدماألدغــىمظؾؿؽاصــلةمإالمعــرةمواحــدةمرــوالمعــددم
اذرتاطهميفماظؿلعني.
 -2حلابمادلؽاصلةمسنمادلدةمادلشرتاةيفمغظا مادلؽاصلةم:

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 23ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

م ر  -حتلبمادلؽاصلةمبواض مذفرمسنمطلمدـةمعشـرتاةميفمحاظـةمبؾـوغماظلـنمروماظوصـاةموصؼـاًمظؾؿعادظـةم
اآلتقةم :م
رجرماظؿلوؼة م

× م

م

عدةماالذرتا

م

م

وحتلبمادلؽاصلةمبواض مذفرمسنمطلمدـةمعشرتاةيفمحاظةمادلعاشمادلؾؽرمروماظعفـزماجلزئـيممروم
اظؽؾىموصؼاًمظؾؿعادظةماآلتقة :م
ادلعاعــــلمادلؼابــــلمظؾلــــنمعــــنم
جـــــدولم()4مادلرصـــــقمبؼـــــاغونم
رجرماظؿلوؼة م

× م عدةماالذرتا

م × م اظؿـــلعنيماالجؿؿـــاسيم(اظـــذيممتم

× م

 0.30م

حلابمتؽؾػةمادلدةمسؾىمرداده)م
يفمتارؼ مادؿقؼاقمادلؽاصلة.

م

عالحظة:ميفمحاظةمادؿكدا مجدولم()4مادللؿؾدلمباظؼاغونمرضمم120مظلـةم2014مالمؼؿممضـربم
اظؼقؿةم×م0.30
م ب  -تلؿققمادلؽاصلةمسنمادلدةمادلشرتاةيفمغظا مادلؽاصلةمباإلضاصةمإديماحلدماألدغىمظؾؿؽاصلة.
م ج  -ختصممعنمضقؿةمادلؽاصلةمسنمادلدةمادلشرتاةماظؼقؿةماحلاظقةمظألضلاطمادلؿؾؼقـةموذظـكميفمحاظـةم
ادؿقؼاقمادلؽاصلةمظغريماظوصاةمروماظعفزمادلـفىمظؾكدعة.م
م د  -ؼراسىمبشلنمرجرماظؿلوؼةماظذيمحيلبمسؾىمردادهمادلؽاصلةمادلشـرتاةمرنمحيـدمدموصؼـاًمظؾؼواسـدم
اآلتقة:
 تلــؿؾعدمذيق ـ ماظعــالواتماخلاصــةماظــيتمضــؿتمظألجــرماألدادــيمبعــدمتــارؼ ماظشــرامموملمؼــؿمم
االذرتا مسـفا.

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 24ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

 ؼؿممحلابمرجرماظؿلوؼةممبؿودطماظلـؿنيماألخريتنيمع مضاسـدةمسـد موـاوزمماألجـورماظـيتممؼـؿمم
حتدؼدمادلؿودطمسؾىمردادفام%150معنماألجـرميفمبداؼـةماخلؿـسمدــواتماألخـريةمعـنمعـدةم
االذرتا .م
 -3حلابمادلؽاصلةماإلضاصقةم ظؾعاعؾنيمبوزارةماظرتبقةمواظؿعؾقمموادلدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿق مة،مومؼؿمم
حلابفاموصؼاًمدلامؼؾيم :م
م ر  -رجراظؿلوؼة:
عؿودطماظلـؿنيماألخريتنيمع مضاسدةمسد مواوزماألجورماظيتمؼؿممحتدؼدمادلؿودطمسؾىم
ردادفام%150معنماألجرميفمبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةمعنمعدةماالذرتا .م م
م ب  -عدةماالذرتا ميفمغظا مادلؽاصلةماإلضاصقة :م
 حتلـبمعــدةماالذـرتا ميفمغظــا مادلؽاصــلةماإلضـاصقةماسؿؾــاراًمعـنم2012/2/1مرومتــارؼ ماظؿعــقنيم
رؼفؿـامرحلـقمحؿـىمتـارؼ ماغؿفـامماخلدعـةمرومتــارؼ مماظـؼـلمجلفـةمرخـرىمشـريمدؼـوانمســا موزارةم
اظرتبقةمواظؿعؾقمموادلدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿقةماظؿابعةمهلا.
 المتدخلمعددماإلجازاتماخلاصةمظغريماظعؿلماظيتمملمؼؾدمادلمعنمسؾقهماظرشؾةميفماالذرتا مسـفام
ضؿنمعدةماالذرتا ميفماظؿلعنيماالجؿؿاسي .م
 المتدخلمعددماخلدعـةماظـيتمملمؼـؿممردامماالذـرتاطاتماألصـؾقةمسـفـامضـؿنمعـدةماالذـرتا ميفم
غظا مادلؽاصلةماإلضاصقة.
م ج  -حلابمادلؽاصلةماإلضاصقةم:
رجرماظؿلوؼة م

× م

(عدةماالذرتا مبـظا م
ادلؽاصلةماإلضاصقةمباظشفورم م

÷ م

 )12م

م د  -ؼؿممخصممضقؿةمادلؽاصلةماإلضاصقةمسنمعدةماخلدعةماظلابؼةمسؾـىمتـارؼ مضـمماظعـالواتماخلاصـةم
واظزؼادةمادلؼررةمبـلؾةم%9م-باظـلؾةمظؾكاضعنيمألحؽـا مضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةم-اظـيتممضـؿتم
ظألجرماألداديمعنم2012/2/1موصؼاًمظؾؿعادظةماآلتقة:
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 25ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

ضقؿةماظعالوةماخلاصةمروماظزؼادةم م
(رومصرقماظعالوةمروماظزؼادة) م

(عدةماالذرتا ماظلابؼةمسؾىمضمماظعالوةم

× م

يفمغظا مادلؽاصلةماإلضاصقةمباظشفور م

÷ م

 )12م

ع معراساةمرغهمســدمتطؾقـقمضواسـدمحلـابمرجـرماظؿلـوؼةموغـؿجمعـفـامختػـقضماألجـورماظـيتممدخؾـتميفم
حلابمادلؿودطمؼؿممختػقضمضقؿةماظعالوةماخلاصةمباظؼقؿةماظيتممتمختػقضماألجرمبفا.
م ه  -صايفمادلؽاصلةماإلضاصقةم=مغاتجماظؾـدم(ج)معطروحاًمعـهمغاتجماظؾـدم(د).
م و  -المتطؾقمضواسدماحلدماألدغىمظؾؿؽاصلةمسؾىمغظا مادلؽاصلةماإلضاصقة.
ا
راثؼب :لىاػد تىسيغ ادلكبفأح ػه ادلستحمني يف حبنخ وفبح ادلؤيٍ ػهيه:

وتوزعمادلؽاصلةميفمحاظةماظوصاةمسؾىمادللؿقؼنيميفمادلعاشموصؼاًمظؾفدولمرضـمم3مادلرصـقمبؼـاغونم
اظؿلعنيماالجؿؿاسي،مصنذامملمؼوجدمشريمعلؿققمواحدمرُدؼـتمإظقـهمادلؽاصـلةمباظؽاعـل،موإذامطاغـتمغلـؾةم
اظؿوزؼ مبنيمادللؿقؼنيمتؼلمسنماظواحـدماظصـققح،متـوزعمادلؽاصـلةمباظؽاعـلمسؾـىمادللـؿقؼنيمبـلـؾةم
توزؼ مادلعاشمبقـفم .م
ويفمحاظةمسد موجودمعلؿقؼنيمظؾؿعاشمتوزعمادلؽاصلةمسؾىماظورثةماظشرسقني .م
ا
خبيسب:أيثهخ تطجيميخ ػه ادلكبفأح:

يثبل رلى (  ) 2م

عــمعنمسؾقــهمعــنماظعــاعؾنيمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةماغؿفــتمخدعؿــهمبؿــارؼ م2017/3/17مظؾؾوشــهمدــنم

اظؿؼاسدموطاغتمبقاغاتهموصؼاًمدلامؼؾىم :م
 بؿارؼ م1980/7/1مسُنيمباجلفازماإلداريمظؾدوظة.
 بؿارؼ م1981/10/1ممتموـقدهمإظزاعقاًموادؿؾؼىمبعدماغؿفامماظؿفـقدماإلظزاعي.
 بؿارؼ م1984/3/31ماغؿفىمادؿؾؼاممادلذطورموادؿؾمماظعؿلمباجلفازماإلداريمظؾدوظةمم
وطاغتمبقاغاتماألجرماألداديمخاللماخلؿسمدـواتماألخريةموصؼاًمدلامؼؾى :م
اظؿارؼ

م

األجر م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 26ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

اظؿارؼ

م

األجر م

 2011/7/1م

 579.84م

 2012/7/1م

 641.07م

 2013/5/1م

 762.36م

 2013/7/1م

 767.32م

 2014/7/1م

 815.90م

 2015/7/1م

 889.33م

 2016/7/1م

 969.36م

وطاغتمبقاغاتمادلدةمادلدخرةمظؾؿمعنمسؾقهمطاغتمطؿامؼؾي :م
 تارؼ مبؾوغمرجرادلمعنمسؾقهم30.00مجـقهم .1981/7/1م
 عؿودطماظلـؿنيماألخريتنيمظألجرماألداديمضؾلم:1984/4/1م33.75مجـقه .م
 األجرماألدادقػيم1984/4/1م:م36.00مجـقه .م
 ادلعاعلمادلؼابلمظلنمادلمعنمسؾقفػيم1984/4/1معنمجدولم()4م:م 1.8م
ؼؿممحلابمادلؽاصلةطؿامؼؾى :م
 ادلــدةماحمللــوبةمبادلؾــاظغمادلــدخرةمادلشــرت مسـفــامضؾــلم،1984/4/1محتلــبموصؼ ـاًمظؾؿعادظــةم
اآلتقة:
33.75

م

× م  33م × م  0.015م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
 36.00م × م  1.8م × م

 0.30م

م
=0.859375

م

م

ؼو مممذفرمممدـة م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم9ممممم10ممم -م
حصز يدد االشرتان
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 27ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

ادي م

بقان م

عن م

عدةمصعؾقة م

 1984/4/1م  2017/3/17م  17م  11م

عدةمحملوبةمبادلؾاظغمادلدخرة م

ؼو

م ذفر م دـة م

 9م

إذيادي م

 32م
 -م

 10م

 26م  21م

 32م

 10م

 33م

 -م

406مذفر م

حتديد أجز انتسىيخ  :م
تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم 2012/3/18م
األجرميفم2012/3/18م=م579.84مجـقه .م
%150معنمػذاماألجرم=م869.76جـقفاًم ،م
ظذامجيبمرالمؼزؼدمريمرجرمعنمرجورمصرتةمادلؿودطمسنم869.76جـقفاً .م
عنم2015/4/1محؿى2015/6/30ممم=م3مم×=815.90م2447.70مجـقفاًم م
عنم2015/7/1محؿىم2016/6/30مم=م×12م889.33مخيػضمإديم869.76م=10437.12مجـقفاًم م
عنم2016/7/1حؿىم2017/3/31م=مم×9م969.36مخيػضمإديم869.76م=م7827.84مجـقفاًم م
مــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
م
م
م
م
م
إذيادي

م

م

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم20712.66مجـقفاًم م

م

ادلؿودطم=م20712.66م÷م24م=م863.02مجـقفاً .م
حتديد ليًخ ادلكبفأح :
863.01

×

406
21

=

ا
 19298.84جُيهب

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 28ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 29ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

يثبل رلى (  ) 1م

بــاصرتاضميفمادلـــالمرضــمم()1مرنمادلــمعنمسؾقــهمطــانمظــهمعــدةمعشــرتاهميفمغظــا مادلؽاصــلةمعؼــدارػام10م
دـواتمصؽقفمؼؿممتؼدؼرمضقؿةمادلؽاصلةمادلشرتاةيفمػذهماحلاظةمإذامطاغتمبقاغاتفامطؿامؼؾي :م
 تارؼ ماظشرام:م(2000/1/1وملمؼؿمماالذرتا مسنماظعالواتماخلاصةماظيتمضؿتمظألجرماألداديم
بعدمػذاماظؿارؼ ) .م
 عؿودطماظلـؿنيماألخريتـنيمعـ ممعراسـاةمسـد موـاوزمماألجـورماظـيتممؼـؿممحتدؼـدمادلؿودـطمسؾـىم
ردادفام%150معنماألجرميفمبداؼـةماخلؿـسمدــواتماألخـريةمعـنمعـدةماالذـرتا مم،موذظـكمبعـدم
ادؿؾعادماظعالواتماخلاصةماظيتمضؿتمظألجرماألداديمبعدمتارؼ ماظشرام:م.365.23م
حتديد ليًخ ادلكبفأح :
رجرماظؿلوؼة م
 365.23م

× م عدةماالذرتا
× م

 10م

م

م

م

= م

3652.30مجـقفاً م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 30ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

يثبل رلى (  ) 3م

باصرتاضميفمادلـالمرضمم()2م رنماغؿفـاممخدعـةمادلـمعنمسؾقـهمطـانمظؾعفـزماظؽاعـلمبؿـارؼ م2017/3/17م
صؽقفمؼؿممحلابمادلؽاصلةمادلشرتاةيفمػذهماحلاظـةمإذامطـانمدـنمادلـمعنمسؾقـهميفمػـذاماظؿـارؼ م55م
دـةموم6مذفورمو3مؼو  .م
حتديد ليًخ ادلكبفأح:
ادلعاعـلمادلؼابــلمظلـنم56معــنماجلـدولمرضــمم(م)4مادلرصــقمبؼـاغونماظؿــلعنيماالجؿؿـاسيمضؾــلمادــؿؾداظهم
باظؼاغونمرضمم120مظلـةم2014م( )2.7م
ادلكبفأح=
رجرماظؿلوؼة م

ادلعاعلمادلؼابلمظؾلنمعنم
× م عدةماالذرتا

م× م

جدولم()4مادلرصقمبؼاغونم
اظؿلعنيماالجؿؿاسي.

 365.23م

× م

 10م

× م

 2.7م

× م

 0.30م

م

م

م

× م

 0.30م = م 2958.36جـقفاً م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 31ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

يثبل رلى (  ) 4م

عمعنمسؾقهمعنماظعاعؾنيمبدؼوانمسا موزارةماظرتبقةمواظؿعؾـقمم(عوزـفمإداري)ممتمإغفـاممخدعؿـهمظؾؾـوغم
اظلنمبؿارؼ م2016/12/20مصؽقفمؼؿممحلابمادلؽاصلةماإلضاصقةمإذامطاغتمبقاغاتماألجورمطؿامؼؾى:

م

األجرمباجلـقه م

اظعالواتمروماظزؼادةمادلضؿوعة م

م

 2011/7/1م

 550.63م

 32.64م

م

 2012/7/1م

 608.57م

 52.94م

 2013/5/1م

 722.93م

 114.36م

 2013/7/1م

 727.93م

ـــــممـــــ م

 2014/7/1م

 774.07م

 41.14م

 2015/7/1م

 843.73م

69.66م(%9معنماألجرماظلابق) م

 2016/7/11م

 919.66م

75.93م(%9معنماألجرماظلابق) م

م
م
م
م

اظؿارؼ

م

م
حسبة ادلكبفأح اإلضبفيخ:
روالً:معدةمادلؽاصلةماإلضاصقة :م

عنم2012/2/1موحؿىم2016/12/20م===>4/10/20م(59مذفر) م
ثاغقاً:مرجرمحلابمادلؽاصلةماإلضاصقة:مم
 األجرميفم2012/2/1مػوم 550.63م
 غلؾةم10مذفورمعنم%10م=م×12÷10م=%10م0.0833م م
550.63 م×م%148.33م=م816.74مجـقفاً .م
ظذامجيبمرالمؼزؼدمرىمرجرمعنمرجورمصرتةمادلؿودطمسنم816.74مجـقفاً .م
م
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 32ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

م

اظؿارؼ

األجر م

ادلدة م

م

اعؿوع م

ادلؿودط م

 2015/1/1م

 6م

 774.07م  4644.42م

م

م

 2015/7/1م

 12م  816.74م  9800.88م

م

م

 2016/7/1م

 6م

 816.74م  4900.44م

م

م

م

م

 19345.74م ÷م 24م  806.07م

م

ثاظـاً:ضقؿةمادلؽاصلةماإلضاصقة :م
 806.07م × م
م

 59م

 12م

م

= م 3963.18مجـقه م

رابعاً:تؽؾػةمضمماظعالواتماخلاصةمواظزؼاداتمادلؼررمضؿفامظألجرماألداديماسؿؾاراًمعنم :2012/7/1م
تارؼ مضمماظعالوةم

صايفماظعالوةمادلضؿوعةمبعدمعراساةمغلؾةم

دـةماظعالوة م

ضقؿةماظعالوة م

 2012/7/1م

 2007م

 52.94م

 2013/5/1م

 2008م

 114.36م  114.36م

 2014/7/1م

 2009م

روماظزؼادة م

 2015/7/1م

 2016/7/1م

زؼادةمبـلؾةم%9معنم
رجرم 2015/6/30م
زؼادةمبـلؾةم%9معنم
رجرم 2016/6/30م

 41.14م
 69.66م

 75.93م

%148.33ميفمرجرماظؿلوؼة م
 52.94م

 41.14م
 42.67م

 ..م

تؽؾػةمسالوةم2007ماظيتممتمضؿفاميفم :2012/7/1م
ادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:معنم2012/2/1موحؿىم2012/6/30م==>00/5/00م(5مذفور) م
ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 33ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

اظؿؽؾػةم= م

 52.94م
م

× م

 5م

 12م

م

= م 22.06

تؽؾػةمسالوةم2008ماظيتممتمضؿفاميف :2013/5/1م
ادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:معنم2012/2/1موحؿىم2013/4/30م===>1/3/00م(15مذفر) م
اظؿؽؾػةم= م

 114.36م × م
م

 15م

 12م

م

= م  142.95م

تؽؾػةمسالوةم2009اظيتممتمضؿفاميف :2014/7/1م
ادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:معنم2012/2/1موحؿىم2014/6/30م===>2/5/00م(29مذفر) م
اظؿؽؾػةم= م

 41.14م × م
م

 29م

 12م

م

= م  99.42م

تؽؾػةمصرقماظزؼادةمادلضؿوعةميفم2015/7/1مبـلؾةم%9معنماألجرميفم :2015/6/30م
ادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:م م
معنم2012/2/1موحؿىم2015/6/30م===>3/5/00م(41مذفر) م
وحقثمرن ماألجرميف م 2015/7/1مطانم 843.73مومتمختػقضهميف مادلؿودط مإديم 816.74مبعدمعراساةم
ضاسدةمسد مزؼادةماألجرمسنم%148.33معنماألجرميفم،2012/2/1مرىمرغهممتمختػقضهم26.99مجـقه.م م
صقؿممختػقضماظزؼادةماظيت مضؿتمظألجرماألدادقػي م 2015/7/1مبفذهماظؼقؿةمظقصؾحمضقؿؿفام= 69.66م–م
26.99م=م42.67مجـقه .م
م
صرقماظعالوةم= م

ضقؿةماظعالوة× م

سددذفورحلابفاميفمصرتةادلؿودط م
طاعلمصرتةمادلؿودط م

ـــــــــــم(/176م/1705م9م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)36 / 34ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي– القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػي
صُدوق انتأيني االجتًبػي
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيي

صرقماظعالوة= م

 42.67م × م
م

 18م

 24م

م

حلابماظؿؽؾػةم= م  32.00م × م

= م  32.00م

 41م = م  109.33م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 12م
تؽؾػةمصرقماظزؼادةمادلضؿوعةميفم2016/7/1مبـلؾةم%9معنماألجرميفم :2016/6/30م
مت محذ

مضقؿة ماظزؼادة مباظؽاعل مبعد معراساة مضاسدة مسد مزؼادة ماألجر مسن م %148.33معن مرجرم

 .2012/2/1م
إذياظيماظؿؽؾػةم=م142.95+22.06م+م+99.42م373.76=109.33جـقه .م
خاعلاً:مصايفمادلؽاصلةماإلضاصقة:
=م373.76–3963.18م=م3589.42مجـقه .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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