
 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 يضجطخ انُذوح انشهرَخ

 نهعبيهني ثبجلهبز اإلدارٌ نهذونخ
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 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 2)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 يقذيخ

ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإىلمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـلعقينمم

مبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارممممممظدىمادلفؿؿنيم

مرنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإىلمطلمردرةمعصرؼة.

عؿضـؿـةممم4/8/2018وحتؼقؼًامظذظكمؼلعدغيمرنمرضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ مممممم

مرػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة.

 

 
 انزأيني االجزًبعٍ رئُص صُذوق

 نهعبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ
 

 " حمًذ ضعىدٌ قطت "
 

  



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 فهــــــــرش

 
 ادلىضىع و
 األضئهخ: 0

م.1975ظلـةمم79األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم 

 ادلرفقبد: 8

 

باخلـار ممرباضرةميفمرحؽامماالساراتماخلارجقـةمواالجـازاتماخلاصـةمظؾعؿـلممممم (رم

مواالجازاتماخلاصةمظغريماظعؿلموبعضمعددماالذرتاكماألخرى.

 .2018ظلـةمم1459ضرارمرئقسمذبؾسماظوزراءمرضمم (بم
 
 
 
 

  



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 4)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 األضئهخ ادلررجطخ ثقبَىٌ انزأيني االجزًبعٍ
 0791نطُخ  97انصبدر ثبنقبَىٌ رقى  

 
 
 
 
 
 

  



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 5)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 (081يبدح ) 
 081/  0انطؤال رقى 

عمعنمسؾقهمحصلمسؾىمإجازةمخاصةمبدونمرجرمظؾعؿـلمباخلـار مثم ـممتؼـدممافـةماظعؿـلمبعـدمذـفرممممممممم

وغصفمبطؾبمظؾعودةمظؾعؿلمعرةمرخرىموذظكمظعدممدػرهمبلؾبمإظغاءمسؼدماظعؿلمباخلـار ثمصفـلمؼـؿممممم

م؟ددادماالذرتاطاتميفمػذهماحلاظةمباظعؿؾةماألجـؾقةمرمماظعؿؾةمادلصرؼة

 :اإلجبثخ
مسؾىمرن:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمرضممم126(معنمادلادةم1ؼـصماظؾـدم)

مم:ظؾؼواسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼنمطلمعـفاموصؼًامذرتاطاتمسنمادلددماآلتقةإلتلؿققمام"

ؼؾؿزممادلـمعنمسؾقـهممم ججبزاد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرإليذد اإلعبراد اخلبرجُخ ثذوٌ أجر ويذد ا -1

 .ذرتاطاتموتمدىمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقةإلامصؿهموحصةمصاحبماظعؿلميفحب

وبلــعرممبؿقدؼـدمغــوعماظعؿـالتماألجـؾقـةثممممضؿصــادمضـراراًمإلوؼصـدرموزؼـرماظؿلعقــاتمباالتػــاقمعـعموزؼـرماممممم

محاظــةماظؿــلخريميفملــؿققميفاظــيتمتوادلؾــاظاماإلضــاصقةمثمذــرتاطاتإلاظؿقوؼــلموطقػقــةموعواسقــدمرداءما

م.(130وم129)ادلادتنيمماظلدادموذظكممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةميف

م................"

مسؾىمرن:م2007ظلـةمم554عنمعنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضممم50طؿامتـصمادلادةم

ؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبــلداءماالذــرتاطاتمواألضلــاطمادللــؿقؼةمسؾقــهمســنمعــددماإلســارةمرواإلجــازةممممم"

ــةما ــددةمألداءماالذــرتاطاتمســنماألجــرماألدادــيمممماخلاصــةمظؾعؿــلمباخلــار مم ــدماظدورؼ يفمادلواسق

مبنصرتاضمسدممضقاعهمباإلسارةمرواإلجازة.م

موؼؽونمرداءماالذرتاطاتمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقةمادلعؾنمهلامدعرًامباظؾـكمادلرطزيمادلصري.

 يف قىاعذ حطبة االشرتاكبد



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 6)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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ــدونممممم رجــرمظؾعؿــلمممطؿــامؼؽــونمرداءماالذــرتاطاتمباظـلــؾةمدلــددماإلســاراتمروماإلجــازاتماخلاصــةمب

بوحداتمادلـظؿاتماظدوظقةمداخلممجفورؼةمعصرماظعربقةمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقـةمادلعؾـنمهلـامدـعرممممم

مرومعامؼعادهلامباظعؿؾةمادلصرؼة.ميعنماظؾـكمادلرطز

موؼؽونماظلدادمبنحدىماظطرقماآلتقة:م

 اإلؼداعمظدىماظؾـكمحبلابماظصـدوقمادلكؿصممبوجبمإذنمتورؼدمصادرمعنماظصـدوق. -1

موؼالتمادلصرصقةمروماإلظؽرتوغقة.ماظؿق -2

مذقؽاتمعصرصقةمرومدقاحقةمعؼؾوظةماظدصع. -3

ماظؽروتماإلئؿؿاغقة.م -4

(معـنمم129وؼؾؿزمميفمحاظـةمتـلخرهميفماظلـدادمبـلداءمعؾؾـامإضـايفموصؼـًامظؾـلـؾةما ـددةمبادلـادةم)مممممممممم

عـنمممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسنمذبؿوعماالذرتاطاتمواألضلاطمادللـؿقؼةمسؾقـهثموذظـكمسـنمادلـدةممممم

متارؼ مجوبماألداءمحؿىمغفاؼةمذفرماظلداد.

دــةممماغؿفـاءمحاظـةماظلـدادمخـاللمذـفرمعـنمتـارؼ مممممممميفموؼعػىمادلمعنمسؾقهمعنمرداءمادلؾؾاماإلضايف

اإلســارةمرومماغؿفــاءوتؽــونمعفؾــةماإلسػــاءمباظـلــؾةمآلخــرمدـــةمدــؿةمرذــفرمعــنمتــارؼ ممممماإلجــازةاإلســارةمروم

م"اإلجازةث....................

 

هميفماحلاظةمادلعروضةمرادلامضدمصدرمضرارمعـحماإلجازةمعنمجفةماظعؿـلمباسؿؾارػـامممصنغمدلب رقذووفقًب 

بنحـدىماظعؿــالتممإجـازةمخاصـةمظؾعؿـلمباخلــار مؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقــهمبـلداءماذـرتاطاتمتؾــكماإلجـازةممممممممم

سـنمميفمادلواسقـدماظدورؼـةما ـددةمألداءماالذـرتاطاتممممميماألجـؾقةمادلعؾنمهلامدعرمعنماظؾـكمادلرطز

يفمحاظــةماظؿــلخريميفماظلــدادميفمموؼعػــىمادلــمعنمسؾقــهمعــنمرداءمادلؾؾــاماإلضــايفمثماألجــرماألدادــيم

ماإلجازة.اإلسارةمرومماغؿفاءخاللمدؿةمرذفرمعنمتارؼ مماحلاظةمادلعروضةموذظكمحالمضقاعهمباظلداد



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 7)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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عـنمممقُبو جهخ انعًم ثزعذَم قـرار اإلجـبزحوفً حبنخ ثجىد عذو ضفر ادلؤيٍ عهُه نهخبرج و

ددادماذرتاطاتماإلجـازةمباظعؿؾـةمادلصـرؼةممممؼؿممإجازةمخاصةمظؾعؿلمباخلار مإلجازةمخاصةمظغريماظعؿلم

موذظكموصؼًامألحؽاممددادماالذرتاطاتماخلاصةمباإلجازاتماخلاصةمظغريماظعؿل.

  



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 8)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 (087يبدح )
 087 / 8انطؤال رقى 

يفماظشـفرؼةممصؽقـفمؼـؿممرداءماالذـرتاطاتمممممثؼوعـًامعـنمراتؾـهمممم15عمعنمسؾقهممتمذبازاتهمإدرؼًامخبصـممم

مػذهماحلاظة؟

 :اإلجبثخ

مسؾىمرن:م1975ظلـةمم79اظؿلعنيماالجؿؿاسيمرضممضاغونمعنمم129تـصمادلادةم

مؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلداءمادلؾاظاماآلتيمبقاغفاميفمادلواسقدما ددةمضرؼنمطلمعـفا:م"م

اإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسنماظشفرموتشؿلماحلصةماظيتمؼؾؿزممبفامواحلصةماظـيتمؼؾؿـزممبنضؿطاسفـامعـنممممم -1

رجرمادلمعنمسؾقهموذظكميفمرولماظشفرماظؿاظيمظشفرماالدؿقؼاقمباظـلؾةمظالذرتاطاتمادللـؿقؼةمسـنممم

ورماألجرماألداديثمويفمرولماظشفرماظؿـاظيمظشـفرماظصـرامباظـلـؾةمظالذـرتاطاتمادللـؿقؼةمسـنماألجـمممممممم

مادلؿغرية.م

ماألضلاطمادللؿقؼةمسؾىمادلمعنمسؾقهموذظكميفمرولماظشفرماظؿاظيمظشفرماالدؿقؼاق.م -2

(موذظـكميفمرولماظشـفرممم17(معـنمادلـادةم)مم6عؽاصلةمغفاؼةماخلدعةمرومصروضفامادلـصوصمسؾقفـامباظؾــدم)مم -3

ماظؿاىلمظؿارؼ ماغؿفاءمخدعةمادلمعنمسؾقه.م

مقهموذظكمصىمتارؼ مادؿقؼاضفا.ماألضلاطمادللؿقؼةمسنمادلؾاظامادلؿلخرةمسؾ -4

ادلؾاظاماظيتمؼؼوممخبصؿفامعنمرجرمادلمعنمسؾقهميفماحلدودمااـائزماحلفـزمسؾقفـامروماظــزولمسـفـامممممم -5

مواظيتمصرصتمظؾؿمعنمسؾقهمبدونموجهمحقمعنماهلقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسي.م

قفامبلداءمعؾؾامإضـايفمدــوؼًاممموؼؾؿزممصاحبماظعؿلميفمحاظةماظؿلخريميفمرداءمريمعنمادلؾاظامادلشارمإظم

سنمعدةماظؿلخريمعنمتـارؼ موجـوبماألداءمحؿـىمغفاؼـةمذـفرماظلـدادثموبلـبمادلؾؾـاماإلضـايفمبـلـؾةممممممممممم

تلاوىمدعرماخلصممادلعؾنمعنماظؾــكمادلرطـزيمادلصـريميفماظشـفرماظـذيمؼـؿعنيمدـدادمادلؾـاظامصقـهمممممممممم

اافازماإلداريمظؾدوظةمواهلقؽـاتممم%(ثموؼلريمذظكمسؾىممجقعمرصقابماألسؿالممبامصقفم2عضاصًامإظقهم)

.اظعاعة
م

م

م..................."



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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مم

مسؾىمرن:م2007ظلـةمم554عنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضممم23وتـصمادلادةم

اظــيتمؼمدؼفــامصــاحبماظعؿــلمســنمادلــمعنمسؾــقفممعــنماظعــاعؾنيمباافــازممممماتمحتلــبماالذــرتاط"م

سؾـيمردـاسمعـامؼلـؿقؼهمادلـمعنممممممموضطاعماألسؿالماظعـاممماإلداريمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطاعماظعام

معاؼؾي:مخاللمطلمذفرموذظكممبراساةممرجرسؾقهمعنم

مخصـممدـاساتماظؿـلخريمممماألجورمبلؾبماازاءماإلداريمروماظغراعاتمرومرنماإلدؿؼطاساتمعن -1

سؾـيمردـاسماألجـرماإلمجـاظيمدونممممماالذـرتاطاتمموؼـؿعنيمحتصـقلممممنألجـر بً ال رعزرب ختفُض

مدبػقض.

م..........."....

جـزاءممؼؿضحمرغهميفمحاظةموجودمادـؿؼطاساتميفمرجـرمادلـمعنمسؾقـهمغؿقفـةمتوضقـعممممممموفقًب دلب رقذو 

ظألجـرموؼـؿعنيممممًاالمتعؿربمدبػقضثمصننمتؾكماالدؿؼطاساتمخصممداساتماظؿلخريمرومشراعاتمرومسؾقهمإداري

  .سؾيمرداسماألجرماإلمجاظيمدونمدبػقضاالذرتاطاتمحتصقلم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 10)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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م

 

 
 
 
 

 

 حمبضرح
 يف 

أحكبو االعبراد اخلبرجُخ واالجبزاد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج 
 واالجبزاد اخلبصخ نغري انعًم وثعض يذد االشرتاك األخري

  

 
 

 

م

  



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 11)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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أحكبو االعبراد اخلبرجُخ واالجبزاد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج واالجبزاد اخلبصخ نغري 
 انعًم وثعض يذد االشرتاك األخري 

 

 جازاتماخلاصةمبدونمرجرمظؾعؿلمباخلار اإلوعددممرجرةمبدونمقسارةماخلارجإلعددما. 

م

 .اإلجازاتماخلاصةمبدونمرجرمظغريماظعؿل 

م

 .اإلجازةماخلاصةمظرساؼةماظطػل 

م

 تضرولماظوماظـدبوعددممةقعددماإلسارةماظداخؾ. 

 

 ظغريماظعؿلمةمبدونمرجرقاإلجازةماظدراد. 

م

 ةمبدونمرجرقعددماظؾعـاتماظعؾؿ. 

م

 م.باظؼواتمادللؾقةمعددماالدؿؾؼاءمواالدؿدساء

  



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 12)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 جبزاد اخلبصخ ثذوٌ أجر نهعًم ثبخلبرجاإلويذد  خ ثذوٌ أجرُعبرح اخلبرجإليذد ا
 

م-:(مغلبماالذرتاطات1

مغوعماظؿــلعني

ماإلمجاظيماألجـــرمادلؿـغريماألجـــرماألدادي

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

مادلمعنمسؾقه

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

مادلؿغريماألدادى

م%25م%25م%10م%15م%10م%15مواظعفزمواظوصاةماظشقكوخة

م%3م%2مادلؽــاصـلة
م___م___

م-م5%

م%م0.5م%م0.5مم%م0.5مم%0.5ماصابةماظعؿـــل

م%25.5م%30.5م%م10م%15.5م%13م%م17.5ماإلمجاظيم)حؽوعة(

م%م1م%م1مم%م1مم%1مإصابةمسؿلم)ضطاعمسام(

م%2م%2مم%2مم%2ماظؾطاظةم)ضطاعمسام(

م%م28م%33م%10م%18م%13م%20مسام(اإلمجاىلم)ضطاعم

م-:وؼراسىمعامؼؾىم

هلذاماظؿـلعنيماذامضضـقتمممعنيمادلرضمظؾوحداتماخلاضعةملعنمددادماذرتاطاتمتماإلسػاءؼؿممــــمم1

مماالجازةمخار ماظؾالد.

حقثمالمؼـؿػـعمادلـمعنمسؾقـهمبلحؽـاممممممم%0.5ــمؼؿممددادمإصابةماظعؿلمظؾعاعؾنيمباحلؽوعةمبـلؾةمم2

م.اظعال مواظرساؼةماظطؾقةمخاللمعدةماإلجازة

%م(مباظـلـؾةمظؾوحـداتماالضؿصـادؼةممممم2%م(موتـلعنيماظؾطاظـةمبـلـؾةم)ممممم1ـمؼؿممدـدادماإلصـابةمبـلـؾةم)مممممم3

م...........م(م.-ذرطةمعقاهماظشربمم-)عـل:مذرطةماظؽفرباءم

ـــم4 ــلةممممـ ــؿممدــدادماذــرتاطاتمادلؽاص ــقممممم5اإلضــاصقةم)ؼ ــةمواظؿعؾ ــوزارةماظرتبق ــاعؾنيمب %م(مباظـلــؾةمظؾع

رومريمعنماافاتمادلـؿػعـةمبـظـاممممثمم1/2/2012وادلدؼرؼاتماظؿعؾقؿقةماظؿابعةمهلاماسؿؾارامعنم

 ادلؽاصلةماإلضاصقةموصؼًامظؾؿوارؼ ماخلاصةمبفا.

 -:األدادىموادلؿغريم(مرجرماالذرتاك2م



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 13)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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 م-:وصؼًامدلامؼؾيماالذرتاطاتحتلبم

سـدممإسارتـهمروممممبـاصرتاضمادلـمعنمسؾقـهمةفـةمسؿؾـهماألصـؾقةممممممرجرمم-:األداديجرمباظـلؾةمظألم -رم

 .حصوظهمسؾىمرجازةمخاصة

 -:ادلؿغريجرمباظـلؾةمظأل -بم

 غري اخلبضعني نقبَىٌ اخلذيخ ادلذَُخ:نأوالً: ثبنُطجخ 

ــالواتماخلاصــةثممممممم .1 ــهم)اظع ــدالتمرداءمادلــمعنمسؾق سـاصــرماألجــرمادلــؿغريمشــريمادلرتؾطــةممبع

ــاصرتاضممممممم ــدالت(ثموتؿقــددمب ــىثماظؾ ــالوةماحلــدماألدغ ــةمواإلضــاصقةثمس ــالواتماالجؿؿاسق اظع

 عؾاذرتهمظعؿؾهمةفةمسؿؾهماألصؾقة.م

ثمادلؽاصـكتثممسـاصرمماألجرمادلؿغريمادلرتؾطةممبعدالتمرداءمادلمعنمسؾقهم)احلواصزثماافود .2

األجرماإلضايفم......(ثموتؿقددممبؿودطمعامادؿقؼهمسـفامخاللماظلـةماظلابؼةمسؾىماإلسـارةمم

 روماإلجازةمرومعدةماذرتاطهميفماظؿلعنيمسنمػذاماألجرمإنمضؾتمسنمذظك.

 هخبضعني نقبَىٌ اخلذيخ ادلذَُخ:ثبنُطجخ نثبًَُب: 

(مادلـمعنمسؾقـهم)بـاضيماألجـرماظـوزقػيمممممسـاصرماألجرمادلـؿغريمشـريمادلرتؾطـةممبعـدالتمرداءممممم .1

 وؼؿقددمباصرتاضمعؾاذرتهمظعؿؾهمةفةمسؿؾهماألصؾقة.م

ماألجـرمادلـؿغريمادلرتؾطـةممبعـدالتمرداءمادلـمعنمسؾقـهم)األجـرمادلؽؿـلموػـومبـاضيمممممممممممسـاصر .2

وبددممبؿودطمعامادؿقؼهمخـاللماظلــةماظلـابؼةمسؾـىماإلسـارةمروماإلجـازةمرومعـدةمممممممماألجر(م

 سنمػذاماألجرمإنمضؾتمسنمذظك.ماذرتاطهميفماظؿلعني

 

م-م:(مادلؾؿزممبلداءماالذرتاك3

)محصـؿهموحصـةمصـاحبماظعؿـلم(مادللـؿقؼةمسؾقـهمسـنمعـددمممممممممماالذـرتاطاتمؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمبلداءم

ادلواسقــدماظدورؼــةما ــددةمألداءمميفحؽؿفــامميفاإلســارةمروماألجــازةماخلاصــةمظؾعؿــلمباخلــار موعــامم

مم.باصرتاضمسدممضقاعهمباإلسارةمروماألجازةماألداديسنماألجرمماالذرتاطات

م-:(معواسقدمرداءماالذرتاطات4



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 14)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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ادلواسقدماظدورؼةما ـددةممميفواألضلاطمادللؿقؼةمسؾقهمماالذرتاطاتؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمبلداءمم-ر

 باصرتاضمسدممضقاعهمباإلجازةمروماإلسارة.مماألداديسنماألجرمماالذرتاطاتألداءم

عمغلـؾةمتلـاويمدـعرمممماضـماظلـدادمبـلداءمعؾؾـامإضـايفمبوممممميفتـلخرهمممةاظحميفؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمم-ب

مامصقهمعضاصًاددادمادلؾاظؼؿعنيماظشفرماظذيممادلرطزيمادلصريميفمكاخلصممادلعؾنمعنماظؾـ

همسـنمادلـدةمممؾقـمعنمسمةمسؾـىمادلـممؼلاطمادللـؿقمضعنمذبؿوعماالذرتاطاتمواألوذظكم %2إظقه

تلددمبفـاممماظيتذفرماظلدادمسؾىمرنمتلددمبذاتماظعؿؾةمماؼة موجوبماألداءمحؿىمغفرؼعنمتا

 ذرتاطاتمادللؿقؼة.اال

ادلؾؾاماإلضاصىمصـىمحاظـةماظلـدادمخـاللمذـفرمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءمممممممممهمعنمرداءمقعنمسؾمعػىمادلُؼم- 

ةمسـنممؼلـاطمادللـؿقممضةماإلسارةمروماإلجـازةموتؽـونمعفؾـةماإلسػـاءمباظـلـؾةمظاذـرتاطاتمواألممممممدـ

مم. ماغؿفاءماإلسارةمروماإلجازةرؼذفرمعنمتاةمدؿةمررياظلـةماألخ

مدـدادموصاةمادلمعنمسؾقهمخاللمادلدةما ـددةمظاسػـاءمعـنمادلؾـاظاماإلضـاصقةمضؾـلممممممممةحاظيفممدمـــ

مســهمعـنمرداءمادلؾـاظاممممنيعػىمادللؿقؼُؼمثاإلسارةمروماألجازةمةادلؾاظامادللؿقؼةمسؾقهمسنمعد

.عنمتارؼ ماظوصاةمرذفراإلضاصقةمإذامضاعوامباظلدادمخاللمدؿةم
م

م

اظؿزاممصاحبماظعؿلميفمحاظةمسدممضقاممادلمعنمسؾقهمبلدادماالذرتاطاتمواألضلاطمادللؿقؼةمسؾقـهممم(5

م-حؿىمتارؼ مسودتهمظؾعؿل:

دونمدـدادماالذـرتاطاتمؼؾؿـزمممممادـؿالعهماظعؿـلممميفمحاظةمسودةمادلمعنمسؾقهمعـنماالسـارةمروماالجـازةمومممم

لـاطمعضـاصًامإظقفـامادلؾـاظاماإلضـاصقةمعـنمرجـرمادلـمعنمسؾقـهممممممممممصاحبماظعؿلمبؿقصـقلماالذـرتاطاتمواألضمم

وؼؾؿـزممصـاحبماظعؿــلممممث(مادلرصـقمبؼـاغونماظؿــلعنيماالجؿؿـاسىممم6بطرؼـقماظؿؼلـقطموصؼـًامظؾفــدولمرضـمم)مممم

بلدادماألضلاطمادلشارمإظقفامظؾصـدوقمادلكـؿصميفمادلواسقـدماظدورؼـةماسؿؾـارامعـنمرجـرماظشـفرماظؿـاظيممممممممم

مظرجوعمظؾؿمعنمسؾقهمالغؿفاءمعفؾةماالسػاء.مدونما

وإذامطاغتمضقؿةماظؼلـطماـاوزمربـعماألجـرمصقفـوزمظؾؿـمعنمسؾقـهمرؾـبمرداءمػـذهمادلؾـاظامبنحـدىمممممممممممم

م(معنماظؼرارماظوزاري.38عنمادلادةم)م2ث3ررؼؼيتماظلدادماظواردتنيمباظؾـدؼنم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 15)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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اخلصــممعــنمإمجــاظيماجــرمادلــمعنمسؾقــهميفمحــدودماظربــعمويفمحاظــهماغؿفــاءماخلدعــةمدبصــمممم -رم

م.ربعاظادلؾاظامعنماحلؼوقماظؿلعقـقةميفمحدودم

ماظؿؼلقطمسؾىممخسمدـواتمومذظكمبعدمعواصؼةماظصـدوق. -بم

اخاللمجفةماظعؿلمباظؿزاعفامبؿقصقلمادلؾاظامادللؿقؼةمسؾىمادلمعنمسؾقهمبطرؼقماظؿؼلـقطممموصىمحاظةم

يفمتلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزممممةاحلؼوقماظؿلعقـقمادؿقؼاقحدىمحاالتمإىلمرنمحتؼؼتمظؾؿمعنمسؾقهمإ

وؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقـهمبلـدادممممممثاظيتمطانمجيبمرنمحتلبمبعدماغؿفاءمادلفؾةاألضلاطمؼؿممحصرممثواظوصاة

ةمبلـدادممدارؼـماإلمةاافـموتؾؿزمممثساعًامخلةمسشرممادؿقؼاضفاميضمسؾىمتارؼ مإمجاظيماألضلاطماظيتمملم

ماألضلاط.غؿقفةمسدممددادممادللؿقؼةماإلضاصقةادلؾاظام

ويفمحاظةماغؿفاءمادلفؾةما ددةمظاسػاءمعنمادلؾاظاماإلضاصقةمدونموجودمسالضةمسؿلثمؼؾؿزممادلـمعنممم

سؾقهمبلـدادماالذـرتاطاتموادلؾـاظاماإلضـاصقةمادللـؿقؼةمدصعـةمواحـدةميفمعقعـادمشاؼؿـهمذـفرمعـنمتـارؼ ممممممممممممم

وإذامملمؼــؿمماظلــدادمخــاللمػــذهمادلفؾــةمحتصــلمادلؾــاظامممثمؿقؼاقماحلؼــوقماظؿلعقـقــةحتؼــقمواضعــةمادــ

م.عنماظؼاغونم144ادللؿقؼةموصؼًامظؾؿادةم

م:اظلدادمسؿؾةم-6

حؿـىممم1/9/1975جـازاتماخلاصـةمبـدونمرجـرمظؾعؿـلمباخلـار ماسؿؾـارامعـنمممممممممالواماالسـاراتمعددم -مر

 م.باظعؿؾةمادلصرؼةاالذرتاطاتمسـفامتلددمم31/8/1977

متلـددمم1/9/1977جازاتماخلاصةمبـدونمرجـرمظؾعؿـلمباخلـار ماسؿؾـارامعـنمممممممالواماالساراتعددم -مب

 .ادلصريمادلرطزيبنحدىماظعؿالتماألجـؾقةمادلعؾنمهلامدعرامباظؾـكمسـفاماالذرتاطاتم

واهلقؽــاتمماإلضؾقؿقــةعــددماإلســارةمروماإلجــازةماخلاصــةمظؾعؿــلمبنحــدىمادلـظؿــاتماظدوظقــةمروممممم- 

بنحدىماظعؿـالتماألجـؾقـةمادلعؾـنمهلـامدـعراممممممتلددماالذرتاطاتمسـفاممؼةاظدوظقةمداخلمااؿفور

مم.رومعامؼعادهلامباظعؿؾةمادلصرؼةمادلصريمادلرطزيباظؾـكم

م:ددادماالذرتاطاتمررقم-7م

مؼؽونماظلدادمبنحدىماظطرقماآلتقة:مم

م.اإلؼداعمظدىماظؾـكمحبلابماظصـدوقمادلكؿصممبوجبمإذنمتورؼدمصادرمعنماظصـدوق -رم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 16)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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م.اظؿقوؼالتمادلصرصقةمروماإلظؽرتوغقة -بم

م.ذقؽاتمعصرصقةمرومدقاحقةمعؼؾوظةماظدصع - م

 االئؿؿاغقة.اظؽروتم -دم

م:رحؽاممساعةم-8

مم-اخلار :ممادلددماظؿىمتعؿربمصىمحؽمماإلسارةماخلارجقةمروماإلجازةماخلاصةمظؾعؿلميف -1

واهلقؽـاتممماإلضؾقؿقـةمعددماإلسارةمروماإلجازةماخلاصةمظؾعؿلمبنحدىمادلـظؿـاتماظدوظقـةمروممم -مر

 م.اظدوظقةمداخلمااؿفورؼة

حاظةمادلمعنمسؾقهمادلـرخصمظـهمبنجـازةمخاصـةمظغـريماظعؿـلمإذامعـام ؾـتماظؿقاضـهمبنحـدىممممممممممم -مب

اافاتمادلـصوصمسؾقفاميفماظؾـدماظلابقمروم ؾتماظؿقاضهمبعؿلمخار ماظـؾالدموذظـكمعـنمممم

متارؼ ماظؿقاضهمباظعؿل.م

م:1820ظلـةمم1459ماظؼواسدماظواردةمبؼرارمرئقسمذبؾسماظوزراءمرضم -2

تطؾقمرؾًؼامظؾضوابطماظـواردةمبفـذاماظؼـرارمعـددماإلسـاراتمواإلجـازاتماخلاصـةمبـدونماجـرمممممممممم -رم

ــهممممممم ــةمادلشــارمإظق ــاغونماخلدعــةمادلدغق ــدؼفامادلوزــفماخلاضــعمألحؽــاممض ظألدــؾابماظــيتمؼؾ

 .وتؼدرػاماظلؾطةمادلكؿصةممبػفوعفاما ددمباظؼاغونمادلذطور

اإلجازةماخلاصةمبدونمرجرمادلشارماظقفؿامباظؾـدماظلـابقمدلـدةمممتؿممادلواصؼةمسؾىماإلسارةمروم  -بم

 ساممطاعلمعامملمؼؽنمرؾبماالسارةمروماالجازةمعؼروًغاممبدةمرضل.

ؼؿمماظؿفدؼدمظالسارةمروماالجازةمدـوًؼامبـاًءمسؾىمرؾبمُؼؼدممعنمادلوزفمضؾـلماغؿفـاءمعـدةمممم - م

اذــرتاطمحضــورهمذكصــًقاماالســارةمروماالجــازةمبــدونمرجــرمبـــال نيمؼوًعــامسؾــىماألضــلمدونممم

ظؾؿواصؼــةمسؾــىماظؿفدؼــدموجيــوزميفمػــذهماحلاظــةمرنمؼـقــبمادلوزــفمرحــدمرضاربــهمحؿــىممممم

 .اظدرجةماظـاغقةثمرومشريػمممبوجبمتوطقلمخاص

سـدمتؼدممادلوزفماخلاضعمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقةمبطؾبماحلصولمسؾىمإسارةمروم -دم

ادلكؿصـةمادلواصؼـةمسؾـىمػـذاممممممإجازةمخاصـةمبـدونمرجـرمرومادؼـدػامؼـؿعنيمسؾـىماظلـؾطةممممممم

ؼوًعامعنمتارؼ متؼدميهمعامملمؼؽـنمادلوزـفمربـااًلمظؾؿقاطؿـةمممممم15اظطؾبميفمعدةمالمااوزم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 17)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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ــممممممممم ــامملمؼؼ ــهمااػــهمع ــةمسؿؾ ــةماف ــاتمعاظق ــةموجــودماظؿزاع ــةمروميفمحاظ ــةمرومااـائق اظؿلدؼؾق

 .بلدادػا

ــدونمرجــرمدــدممممم -هم ــدماإلســارةمروماإلجــازةماخلاصــةمب ــةمسؾــىمادؼ ادماألضلــاطمؼشــرتطمظؾؿواصؼ

ادللؿقؼةمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسيمسنمادلدةماظلابؼةمظاسارةمروماإلجـازةماخلاصـةممم

بــدونمرجــرثموذظــكمدونمإخــاللممبــامظؾفقؽــةمعــنمحــقميفمإدــؼاطمعــدةمســدمماظلــدادمعــنممم

 ..ادلعاشمرومحتصقؾفامبغراعاتماظؿلخريماظؿىمحتددػاموصًؼامألحؽامماظؼواغنيمواظؾوائح

 
 اإلعبرح و اإلجبزح اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج عهً َظبو انزغطُخ انزأيُُُخ أكىاد رطجُم
معلؿىماإلجازةماالطواد

مرجازةمخاصةمظؾعؿلمباخلار مروماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجرم1م11م32

م1/9/1975إسارةمخارجقةمضؾلمم1م11م54

م

مم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   

القعهرة –ميدان الظوغل   5  
+(707)72352249: فعكس +(707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 اإلجبزاد اخلبصخ ثذوٌ أجر نغري انعًم
 -:أوالً: َطت االشرتاكبد

وحصـةمصـاحبممممادلمعنمسؾقهميفمحاظةمإبداءماظرشؾـةمباالذـرتاكمسـنمعـدةماالجـازةمبـلداءمحصـؿهممممممممؼؾؿزمم

م-:وصؼامظؾفدولماآلتيماظعؿلميفماذرتاطاتماظؿلعنيماالجؿؿاسي

مغوعماظؿــلعني

ماالمجاظيماألجـــرمادلؿـغريماألجـــرماألدادي

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

مادلؿغريماالدادى

م%25م%25م%10م%15م%10م%15متلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة

م%3م%2مادلؽــاصـلة
م___م___

م5%
م___

متلعنيماصابةماظعؿـــل
م__

م
م___

م
م___م___

م%25م%30م%م10م%15م%13م%17ماألمجاىلم)بدونمتلعنيمادلرض(

تلعنيمادلــرضم)بشرطمرنمتؼضىماألجازةم

مداخلماظؾالدم(

م%4م%4م%1م%3م%1م3%

م%2متلعنيماظؾطاظةم)ضطاعمسام(
م___

م2%
م___

م%2م2%

م%31م%36م%11م%20م%14م%م22ماالمجاىل

 -:وؼراسىمعامؼؾى

ممالمؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيمإصابةمسؿلم)ألنماألجازةمظغريماظعؿلم(م .1

إذامطاغـتمجفـةماظعؿـلمدبضـعمظؿـلعنيمادلـرضمؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقـهمبلـدادماذـرتاطاتمتـلعنيمممممممممممممم .2

باالذرتاكمرومسدمماالذرتاكممضضقتمداخلماظؾالدم)دواءمابديماظرشؾةمعاداعتماالجازةمادلرض

 مسنمعدةماألجازةم(

تــلعنيممإذامطاغــتمجفــةماظعؿــلمدبضــعمظؿــلعنيماظؾطاظــةمؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبلــدادماذــرتاطاتم .3

مم)اظشرطةماظؼابضةمظؾؽفرباءمـــماظشرطةماظؼابضةمدلقاهماظشربم(م.اظؾطاظة

  -:انرغجخ يف االشرتاك عٍ يذح اإلجبزحثبًَُب: إثذاء 
ظؾؿــمعنمسؾقــهمرنمؼؾــدىمرشؾؿــهميفماالذــرتاكمســنمعــدةماإلجــازةماخلاصــةمظغــريماظعؿــلمضؾــلمضقاعــهمم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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مالمجياوزمتارؼ محتؼقمواضعةماالدؿقؼاقميفمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة.ممباإلجازةمومبا

(مادلرصــقمبــاظؼرارماظــوزاريمرضــمم52)سؾــىماظـؿــوذ مرضــممموؼؼـدممرؾــبمإبــداءماظرشؾــةمادلشــارمإظقــهم

م-وذظكممبراساةماظؼواسدماآلتقة:مث554/2007

جازةمبشرطمسدمموجودمصاصلم)ادؿالممسؿلم(مخـاللممالإبداءماظرشؾةمؼشؿلممجقعمدـواتمام -1

مم.صرتةماألجازة

المجيوزمظؾؿمعنمسؾقهمرنمؼعدلمسنمرشؾؿـهميفماالذـرتاكمسـنمعـدةماإلجـازةمبـليمحـالمعـنممممممممم -2

 .األحوال

جيوزمرؾـبمحلـابمػـذهمادلـدةممممممبداءماظرشؾةمبعدمماالذرتاكمسنمعدةماإلجازةمالحاظةمإيفم -3

 مضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.(معنمم34حؽاممادلادةم)ألرؾؼاميفماظؿلعنيماالذرتاكممضؿنمعدة

صقفـــوزممجـــازةالذامتـــوصىمادلـــمعنمسؾقـــهمدونمإبـــداءماظرشؾـــةميفماالذـــرتاكمســـنمعـــدةماممإ -4

يفمعقعـادمشاؼؿـهم ال ـةمذـفورمعـنمتـارؼ مورودمممممممظؾؿلؿقؼنيمسـهمرؾـبمحلـابمعـدةماإلجـازةممممم

رنمتـمدىمادلؾـاظامادللـؿقؼةمدصعـةمواحـدةمممممممثسؾيرؾبمصراماحلؼوقماظؿلعقـقـةمظؾصــدوقمم

مالمجيوزمخصممػذهمادلؾاظاوثخاللم ال ةمذفورمعنمتارؼ متؼدؼممرؾبمحلابمعدةماألجازة

 .عنمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة

عـنمممػـامواسؿؿادمنـوذ مإبـداءماظرشؾـةممممماظؿوضقعمسؾـيمبـممذكصـقامصاحبماظشـلنممضقامممالبدمعن -5

مم.جفةماظعؿل

  -:ثبنثًب: أجر االشرتاك
ــهمبلــدادماالذــرتاطاتمادلوضــقةمبااــدولمإذامربــدىماظرشؾــةميفماحؿلــابمعــدةمممممممؼؾؿــزمم ادلــمعنمسؾق

وصؼــًامظؾؼواســدماظــيتمدــؾقمذطرػــامبشــلنماالســارةمم وحتلــبماالذــرتاطاتثاألجــازةمضــؿنمعــدةماالذرتاك

ممباخلار .مواالجازةماخلاصةمظؾعؿل

 -:ادلهزسو ثأداء االشرتاكبد وعًهخ انطذاد :راثعبً 
ؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبــلداءمحصــؿهموحصــةمصــاحبماظعؿــلميفماذــرتاطاتماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيثموؼــؿممممم

مماظلدادمسنمعدةماألجازةمباظعؿؾةمادلصرؼة.



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 20)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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  -:خبيطًب: يُعبد أداء االشرتاكبد 
ؼةمسؾقـهمسـنمطـلمدــةمعـنمدــواتمعـدةماالجـازةمممممممممؼؾؿزممادلـمعنمسؾقـهمبـلداءماالذـرتاطاتمادللـؿقممممم -1

اظلدادمبـلداءممميفتلخرهممةحاظميفؼؾؿزممادلمعنمسؾقهموممثخاللمذفرمعنمتارؼ ماغؿفاءمدـةماالجازة

ــممممممماضـمعؾؾامإضايفمبو اظشـفرمممادلرطـزيمادلصـريميفمممكعمغلـؾةمتلـاويمدـعرماخلصـممادلعؾـنمعـنماظؾ

ادلـدةمعـنمرولماظشـفرماظؿـاظيمالغؿفـاءممممممسـنممموذظـكمث%2صقهمعضاصامإظقهمػاددادمادلؾاظؼؿعنيماظذيم

 اظلداد.مدـةماالجازةموحؿىمغفاؼةمذفر

ذرتاطاتمادللؿقؼةمسؾقهمسنمعدةماإلجازةمحؿىمتارؼ مالحاظةمسدممضقاممادلمعنمسؾقهمبلدادماميف -2

سودتهمإىلماظعؿلمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبؿقصقؾفامعضاصًامإظقفامادلؾـاظاماإلضـاصقةمعـنمرجـرمادلـمعنمممممم

وحتـددمضقؿـةمممث(مادلرصـقمبؼـاغونماظؿـلعنيماإلجؿؿاسىممم6قطموصؼـًامظؾفـدولمرضـمم)مممسؾقهمبطرؼـقماظؿؼلـمم

اظؼلطمسؾىمرداسمدنمادلمعنمسؾقـهمصـىمرولماظشـفرماظؿـاىلمظؿـارؼ ماظعـودةمإىلماظعؿـلمروماظشـفرممممممممم

قموؼؾؿـزممصـاحبماظعؿـلمبلـدادماألضلـاطمادلشـارمإظقفـامظؾصــدوقمممممممممرحلاظؿاىلمإلبداءماظرشؾةمرؼفؿام

اظدورؼةمإسؿؾارًامعنمرجرماظشفرماظؿاىلمظؿـارؼ ماظعـودةمإىلماظعؿـلمرومإبـداءمممممادلكؿصمصىمادلواسقدم

وإذامطاغتمضقؿةماظؼلطمااوزمربعماألجرمصقفوزمظؾؿمعنمسؾقهمرؾبمرداءممثاظرشؾةمحلبماألحوال

عنماظؼرارمم(38(ماظواردةمبادلادةم)3مث2)باظؾـدؼنمماظواردتنيمػذهمادلؾاظامبنحدىمررؼؼيتماظلداد

 رمإظقفؿامبعاظقه.ادلشاماظوزاري

اخاللمجفةماظعؿـلمباظؿزاعفـامبؿقصـقلمادلؾـاظامادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمسؾقـهمبطرؼـقمممممممممممحاظةمويف -3

يفمتــلعنيممةاحلؼــوقماظؿلعقـقــمادــؿقؼاقحــدىمحــاالتمإإىلمرنمحتؼؼــتمظؾؿــمعنمسؾقــهماظؿؼلــقطم

متـارؼ ماظعـودةمإىلمماظيتمطانمجيبمرنمحتلبمعنماألضلاطمؼؿممحصرممثاظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة

ثموؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقـهمبلـدادمإمجـاظيماألضلـاطماظـيتمملمممممممماظعؿلمرومإبداءماظرشؾةمحلبماألحـوالم

ماإلضـاصقةمادلؾـاظاممةمبلـدادممدارؼـماإلمةاافـموتؾؿـزممممثساعـاًممخلـةمسشـرممممادـؿقؼاضفامميضمسؾىمتارؼ م

 .األضلاطغؿقفةمسدممددادممادللؿقؼة

حصـوظهمسؾـىماجـازةمخاصـةمظغـريممممممؼوضفمدـدادماألضلـاطمادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمسؾقـهميفمحاظـةمممممممم -4

بؼـدرمادلـدةمممبعـدمدـنماظلـؿنيممممتزادمعـدةماظؿؼلـقطمممدؿقؼاقماألجرمواؼلؿلغفماظلدادمصورمومثاظعؿل



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 21)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم
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وجيـوزمدــدادممجؾـةماألضلـاطمادلمجؾـةمدصعـةمواحـدةمغؼــدًامرومممممممثمروضـفمصقفـامدـدادماألضلـاطممممماظـيتم

 .خصؿًامعنمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة

حاظةماغؿفـاءماخلدعـةمخـاللمعـدةماإلجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـلمعـعمسـدممدـدادماالذـرتاطاتمممممممممممممميف -5

تعؿــربمادلــدةماظؿـىمملمؼــؿممدــدادمادلؾـاظامادللــؿقؼةمسـفــاميفمػــذهمممادللـؿقؼةمســنمعــدةماإلجـازةممم

حبلـبماألحـوالمبلـدادممممادلمعنمسؾقهمرومادللـؿقؼنيمســهمممعامملمؼؼمممثشريمعشرتكمسـفاعدةمماحلاظة

عنمتارؼ محتؼـقمواضعـةماالدـؿقؼاقمصـىمتـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمممممممممرذفرخاللم ال ةمماالذرتاطات

والمجيوزمخصممادلؾـاظامادللـؿقؼةم)ماالذـرتاطاتموادلؾـاظاماإلضـاصقةم(مسـنمعـدةماإلجـازةممممممممممثواظوصاة

معنماحلؼوقماظؿلعقـقةماخلاصةمظغريماظعؿل

ـفـامالمتعطـىمادلـمعنمسؾقـهممممموإذامطاغتمعدةماالذـرتاكمبعـدمادـؿؾعادمعـدةماإلجـازةمشـريمادلشـرتكمسممممممم

عـنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىماظصـادرممممممم163احلصولمسؾىمععاشمصالمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمماحلقميف

ثموبقمظؾؿمعنمسؾقهمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيماالغؿػاعمبلحؽامماظػؼرةماظـاظــةمم1975ظلـةمم79باظؼاغونمرضمم

ابؼةمالدؿؽؿالمادلدةمادلوجؾـةمالدـؿقؼاقمممعنماظؼاغونمادلشارمإظقهمبطؾبمحلابمعدةمدم41عنمادلادةم

ادلعاشمععمعراساةمسدممجوازمذراءمعدةماإلجازةماخلاصةمظغـريماظعؿـلمشـريمادلشـرتكمسـفـاموؼـؿممحلـابمممممممم

وإنمطانمػذاماألجرمواضعًامخاللمعـدةماإلجـازةماظؿـىمممممتؽؾػةماظشراءمسؾىماألجرمصىمتارؼ ماغؿفاءماخلدعة

منماحلدماألدغىمألجرماالذرتاكميفمتارؼ متؼدؼممرؾبماظشراء.ممتمادؿؾعادػامععمعراساةمرالمؼؼلماألجرمس

أحكـبو خبصـخ ثطـُىاد االجـبزح اخلبصـخ ثـذوٌ أجـر نغـري انعًـم انزـٍ ثـذأد قجـم  ضبدضًب ــ 
0/01/8119: 
م:1/10/2007اإلجازاتماخلاصةماظيتمملمتـؿهمحؿىم -1

يفمماالذـرتاكماظذيمربدىماظرشؾـةميفمحلـابمعـدةماإلجـازةمضـؿنمعـدةممممممممؼؾؿزممادلمعنمسؾقهم -رم

ميفمخــاللمعفؾــةمتـؿفــيممم(مبــدونمعؾــاظامإضــاصقةممم)ماظؿــلعنيمبلــدادماالذــرتاطاتمادللــؿقؼةمممم

م.30/9/2008

جيوزمظهمإبداءماظرشؾةمواظلدادمخـاللمادلفؾـةمادلشـارمإظقفـاممممممثيفمحاظةمسدممدابؼةمإبداءماظرشؾة -بم

م.بدونمحلابمعؾاظامإضاصقة



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 22)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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إضايفموصؼًامظلعرماخلصممادلعؾنممبلبمعؾؾام30/9/2008حاظةمددادماالذرتاطاتمبعدممويف - م

مم.حؿىمغفاؼةمذفرماظلدادم1/10/2008سنمادلدةمعنم%م2عنماظؾـكمادلرطزيمعضاصًامإظقهم

 :1/10/2007اإلجازاتماخلاصةمادلـؿفقةمضؾلمم -2

إبــداءماظرشؾــةمحؿــىمجيــوزمظؾؿــمعنمسؾقــهممث30/9/2007يفمحاظــةمســدممإبــداءماظرشؾــةمحؿــىمم -رم

دصعـةمواحـدةمممموصىمػذهماحلاظـةمتـمدىمادلؾـاظامإعـامممممثدونمحلابمعؾاظامإضاصقةم30/9/2008

خاللمادلفؾةمادلشارمإظقفامرومباظؿؼلقطموصؼًامإلحدىمررقماظؿؼلـقطمادلـصـوصمسؾقفـامبادلـادةممممم

م.(38)

وصؼًامظلعرممإضايفبلبمعؾؾامم30/9/2008اظلدادمبعدمتؼدؼممرؾبمإبداءماظرشؾةموحاظةمميف -بم

غفاؼـةممحؿـىممم1/10/2008عـنممسنمادلـدةمم%م2اخلصممادلعؾنمعنماظؾـكمادلرطزيمعضاصًامإظقهم

م.اظلدادمذفر

 أكىاد رطجُم االجبزاد اخلبصخ نغري انعًم عهً َظبو انزغطُخ انزأيُُُخ
مغوعماإلجازةماظؽودمم

م(إجازةمخاصةمظغريماظعؿلمباظداخلم)عشرتكمسـفام1م11م35م1

م(ظعؿلمباظداخلم)شريمعشرتكمسـفاإجازةمخاصةمظغريمام1م11م37م2

م(ظغريماظعؿلمباخلار م)عشرتكمسـفاإجازةمخاصةمم1م11م36م3

م(عشرتكمسـفامشريإجازةمخاصةمظغريماظعؿلمباخلار م)م1م11م31م4

مإجازةمخاصةمظؾدرادةمباظداخلم1م11م33م5

مإجازةمخاصةمظؾدرادةمباخلار م1م11م34م6

م

 م



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 23)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   

القعهرة –ميدان الظوغل   5  
+(707)72352249: فعكس +(707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

م

 اإلجبزح اخلبصخ نرعبَخ انطفم
 -:َطت االشرتاكبد –أوالً 

مغوعماظؿــلعني

ماإلمجاظيماألجـــرمادلؿـغريماألجـــرماألدادي

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

مادلؿغريماألدادى

م%25م%25م%10م%15م%10م%15متلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة

م%3م%2مادلؽــاصـلة
م___م___

مم5%

متلعنيماصابةماظعؿـــل
م__

م
م___

م-م-م

م%25م%30م%م10م%15م%13م%17متلعنيمعرضم(االمجاظي)مبدونم

تلعنيمادلــرضم)بشرطمرنمتؼضىم

ماإلجازةمداخلماظؾالدم(

م%4م%4م%1م%3م%1م3%

م%2م%2مم%2مم%2م)مضطاعمسام(تلعنيماظؾطاظة

م%31م%36م%11م%20م%14م%م22ماالمجاىل

مـ:وؼراسىمعامؼؾى

مالمؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيمإصابةمسؿلم)ألنماألجازةمظغريماظعؿلم(م .1

إذامطاغتمجفةماظعؿلمدبضـعمظؿـلعنيمادلـرضمؼؾؿـزممصـاحبماظعؿـلمبلـدادماذـرتاطاتمتـلعنيمممممممممم .2

 .ادلرضمعاداعتماألجازةمضضقتمداخلماظؾالد

تـلعنيمممإذامطاغتمجفةماظعؿـلمدبضـعمظؿـلعنيماظؾطاظـةمؼؾؿـزممصـاحبماظعؿـلمبلـدادماذـرتاطاتممممممممم .3

 )اظشرطةماظؼابضةمظؾؽفرباءمـــماظشرطةماظؼابضةمدلقاهماظشربم(.م.ؾطاظةاظ

ممتؿقؿلمادلمعنمسؾقفامبلدادماذرتاطاتمادلؽاصلةماإلضاصقةمباظرتبقةمواظؿعؾقم. .4

  -:ثبًَُب: أجر االشرتاك
وصؼًامظؾؼواسدماظيتمدؾقمذطرػامبشـلنمرجـرماالذـرتاكمسـنمعـدةمممممم ؼؿقددمرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغري

ممارةمواالجازةماخلاصةمظؾعؿلمباخلار .االس



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 24)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 -:ادلهزسو ثأداء االشرتاكبد ويىاعُذ انطذاد :ثبنثبً 
 ادلؾؿزممبلداءماالذرتاطات: -مر

مؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلدادمحصؿهمومحصةمادلـمعنمسؾقفـاميفماذـرتاطاتماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيمممممم

مباظعؿؾةمادلصرؼة.

م:عواسقدماظلدادم -مب

االذرتاطاتمادللؿقؼةميفمادلواسقدماظدورؼةمظلـدادماالذـرتاطاتمممؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلدادمم

وصــىمحاظــةمســدمماالغؿظــامميفماظلــدادمؼؿقؿــلمممثاحلصــولمسؾــىماإلجــازةمبــاصرتاضمســدم

معنماظؼاغون.م129ألحؽاممادلادةممصاحبماظعؿلمبادلؾاظاماإلضاصقةمرؾؼًا

 :ادلؾؿزممبلدادماألضلاطم- 

ــاطمم ــفمدــدادماألضل ــامم-ؼوض ــةموجودػ ــم-يفمحاظ ــدةماالجــازةمر ـ ــورممممثاءمع ــدادمص ــؿلغفماظل وؼل

روضـفمصقفـامدـدادمممممبؼدرمادلـدةماظـيتممبعدمدنماظلؿنيمدؿقؼاقماألجرموتزادمعدةماظؿؼلقطما

ثموجيــوزمدــدادممجؾــةماألضلــاطمادلمجؾــةمدصعــةمواحــدةمغؼــدًامرومخصــؿًامعــنمممممممممماألضلــاط

 ادللؿقؼاتماظؿلعقـقة.

م

مم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 25)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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م

 خ ُيذد اإلعبرح انذاخه

 ذ قطىل انى انُذةويذد 

 :خُيذد اإلعبرح انذاخه -:أوالً 
محاظةمإسارةمادلمعنمسؾقهمإىلمجفةمداخلمااؿفورؼةمتؿوىلماافةمادلعارمإظقفامادلمعنمسؾقهميف .1

خصممحصةمادلمعنمسؾقـهمواألضلـاطمادللـؿقؼةموخالصـهمعـنمرجـرهموتورؼـدػامذـفرؼًامعـعمحصـةممممممممممم

رؼـامماألوىلمعـنمممتؿفاوزماخلؿلـةمممصاحبماظعؿلمإىلماافةمادلعارمعـفامادلمعنمسؾقهميفمعدةمال

ماظشفرماظؿاظيمظؾشفرمادللؿققمسـهمتؾكماالذرتاطات.م

ــزممصــاحبماظعؿــلم .2 ــاظاماألخــرىمادللــؿقؼةمممماألصــؾيممؼؾؿ بلــدادماالذــرتاطاتمواألضلــاطموادلؾ

ــدماظدورؼـــةممم ــهمادلعـــارميفمادلواسقـ ــدادممظؾصــــدوقمادلكـــؿصمســـنمادلـــمعنمسؾقـ ا ـــددةمظلـ

اافـةمادلعـارمإظقفـاموسؾقـهمعؿابعـةماغؿظـامممممممماالذرتاطاتمدونمتعؾققمذظكمسؾـيمورودمادلؾـاظامعـنمممم

ماألصـؾيمموصىمحاظةمسدمماالغؿظامميفماظلـدادمؼؿقؿـلمصـاحبماظعؿـلمممممثتؾكماافةميفماظلداد

 .بادلؾاظاماإلضاصقة

رتؾطمبـهمعـنمسـاصـرممممؼوعـاميمؿقددماألجرماظذيمحتلبمسؾىمردادهماالذرتاطاتمباألجرماألدادؼ .3

مصلبعاممضيةموباقجفةماظعؿلماألصؾمتميفاظؾدالرجرمشريمعرتؾطةمباالغؿا مطاظعالواتماخلاصةمو

 امعؿغريًا.عؿربمرجرؼفامقهمعنماافةمادلعارمإظقسؾ

 .ةقجفةماظعؿلماألصؾمرداسماظـلبمادلعؿولمبفاميفىمسؾمطاتتؿقددمغلبماالذرتا .4

اظعؿـلممةمسـهمرنمتؽونمجفمؼةادللؿقمطاترداءماالذرتاميمادلرضموباظؿاظنيعلشرتطمظالغؿػاعمبؿؼ .5

 خاضعةمظؿلعنيمادلرض.موادلعارمإظقفااألصؾقةم

  انىقذ: طىل انُذة ثبًَُب: يذد 

م.اظوضت رول اظـدب حاظةيفم ؾقةاظداخ اإلسارة رحؽام تلرى

مم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 26)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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م

 نغري انعًم خ ثذوٌ أجرُاإلجبزح انذراض
م-:َطت االشرتاكبد –أوالً 

مغوعماظؿــلعني

ماالمجاظيماألجـــرمادلؿـغريماألجـــرماألدادي

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

مادلؿغريماالدادى

م%25م%25م%10م%15م%10م%15متلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة

م%3م%2مادلؽــاصـلة
م___م___

مم5%

متلعنيمرصابةماظعؿـــل
م__

م
م___

مــمــم

م%25م%30م%م10م%15م%13م%17ماالمجاظي)مبدونمتلعنيمعرضم(

رنمتؼضىممتلعنيمادلــرضم)بشرط

ماالجازةمداخلماظؾالدم(

م%4م%4م%1م%3م%1م3%

م%م2م%م2مم%م2مم%م2متلعنيماظؾطاظة)مضطاعمسام(

م%31م%36م%11م%20م%14م%م22ماالمجاىل

مـ:عالحظاتماادولم

مالمؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيماصابةماظعؿلم)ألنماألجازةمظغريماظعؿلم(م .1

داخـلماظـؾالدموطاغـتمجفـةماظعؿـلمدبضـعمممممممضضقتماالجازةممتلددماذرتاطاتمتلعنيمادلرضمإذا .2

 ظؿلعنيمادلرض.

 باظـلؾةمظؾعاعؾنيمباحلؽوعة.مالمتلددماذرتاطاتمتلعنيماظؾطاظة .3

مم-األداديموادلؿغري:م اغقًا:مرجرماالذرتاك

وصؼًامظؾؼواسدماظيتمدؾقمذطرػامبشلنماالسارةمواالجازةماخلاصةم ؼؿقددمرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغري

ممظؾعؿلمباخلار .



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 27)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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مرداءماالذرتاطات: اظـًا

ــةمســدممممثؼؾؿــزممصــاحبماظعؿــلمحبصــؿهميفماالذــرتاطاتموتلــددميفمادلواسقــدماظدورؼــةممم .1 وصــىمحاظ

عــنمم129ألحؽــاممادلــادةمماالغؿظــامميفماظلــدادمؼؿقؿــلمصــاحبماظعؿــلمبادلؾــاظاماإلضــاصقةمرؾؼــاًمم

ماظؼاغون.

االجازةمخـاللمذـفرمممؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمبلداءمحصؿهميفماالذرتاطاتمسنمطلمدـةمعنمدـواتمعدةم .2

ماظلدادمبلداءمعؾؾـامإضـايفممميفتلخرهممةحاظميفؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمثموعنمتارؼ ماغؿفاءمدـةماالجازة

مؼؿممحلابهمسؾىماظـقوماظلابقمذطره.

 :ددادماألضلاط

ر ـاءمعدةماالجازةموتزادممبدةمعلاوؼةمدلدةماالجـازةممم-يفمحاظةموجودػام-ؼوضفمددادماألضلاطم

م.بعدمدنماظلؿني

مم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 28)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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م

 خ ثذوٌ أجرُيذد انجعثبد انعهً
م-:َطت االشرتاكبد –أوالً 

مغوعماظؿــلعني

ماالمجاظيماألجـــرمادلؿـغريماألجـــرماألدادي

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

مادلؿغريماالدادى

م%25م%25م%10م%15م%10م%15متلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة

م%3م%2مادلؽــاصـلة
م___م___

مم5%

م%25م%30م%م10م%15م%13م%17ماالمجاظي)مبدونمتلعنيمعرضم(

)بشرطمرنمتؼضىممتلعنيمادلــرض

ماألجازةمداخلماظؾالدم(

م%4م%4م%1م%3م%1م3%

م%م2م%م2مم%م2مم%م2متلعنيماظؾطاظة

م%31م%36م%11م%20م%14م%م22ماالمجاىل

مـ:عالحظاتماادول

مالمؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيماصابةمسؿلم)ألنماألجازةمظغريماظعؿلم(م .1

إذامطاغتمجفةماظعؿلمدبضعمظؿلعنيمادلرضمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلدادماذرتاطاتمتلعنيمادلرضم .2

 .عاداعتماألجازةمضضقتمداخلماظؾالد

 باظـلؾةمظؾعاعؾنيمباحلؽوعة.مالمتلددماذرتاطاتمتلعنيماظؾطاظة .3

  -األضبضٍ وادلزغري: ثبًَُب: أجر االشرتاك
وصؼًامظؾؼواسدماظيتمدؾقمذطرػامبشلنماالسارةمواالجازةماخلاصةم ؼؿقددمرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغريم

ممظؾعؿلمباخلار .

 أداء االشرتاكبد:ثبنثبً 
تؾؿزمماافةمادلوصدةمظؾؾعـةمحبصةمصـاحبماظعؿـلموحصـةمادلـمعنمسؾقـهميفماالذـرتاطاتموتلـددمممممممم

ألحؽـامممموصىمحاظةمسدمماالغؿظـامميفماظلـدادمتؿقؿـلمبادلؾـاظاماإلضـاصقةمرؾؼـاًمممممممثيفمادلواسقدماظدورؼة

معنماظؼاغون.م129ادلادةم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 29)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 :ضذاد األقطبط

دـؿقؼاقماألجـرممماوؼلؿلغفماظلدادمصورمثمجازةر ـاءمعدةماالم-يفمحاظةموجودػام-ؼوضفمددادماألضلاطم

ثموجيـوزمدـدادممجؾـةممممدماألضلـاطمروضفمصقفامدـداممبؼدرمادلدةماظيتبعدمدنماظلؿنيموتزادمعدةماظؿؼلقطم

ماألضلاطمادلمجؾةمدصعةمواحدةمغؼدًامرومخصؿًامعنمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة.

 يذد االضزجقبء واالضزذعبء ثبنقىاد ادلطهحخ
 أداء االشرتاكبد::أوالً 
 ادللـؾقةم بـاظؼواتم ادـؿؾؼائهم رو ادـؿدسائهم عـدةم خـاللم هقـمسؾ عنمادلـم رجـرم دىمت اظيت اافة تؾؿزمم

 رجـرهم عـنم قـهمسؾ عنمادل حصة خبصم اافة ػذه تؾؿزم طؿا االذرتاطات يف اظعؿلمصاحب حبصة

 يف وذظـكممثقـهمسؾمعنمادلـم ىسؾـم ادللـؿقؼةم األضلـاطم يإظـم باإلضـاصةم ػـذامثمةقؽـمظؾف احلصـؿانم دىموتـم

مادلواسقدماظدورؼة.

 عـدةم رـوالم نيعلاظؿـم ػـذام انرؼدـمؼوضـفمم ادلـرضممنيعلبؿـم نيادلــؿػعم عـنم هقـمسؾ عنمادلـم طـانم وإذام

مرومعدةماالدؿؾؼاء.ماالدؿدساء

 ثبًَُب: َطت االشرتاكبد:

مغوعماظؿــلعني

ماالمجاظيماألجـــرمادلؿـغريماألجـــرماألدادي

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

حصةم

ماحلؽوعة

حصةم

ادلمعنم

مسؾقه

مادلؿغريماالدادى

م%25م%25م%10م%15م%10م%15متلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة

م%3م%2مادلؽــاصـلة
م___م___

مم5%

مــمــمــــــم%م1مـــــم%م1متلعنيماصابةماظعؿـــل

مـــــــمـــــــمـــــــمـــــمــــــمــــمتلعنيمادلــرضم

م%م2م%م2مم%م2م000م%م2متلعنيماظؾطاظة)مضطاعمسام(

م%28م%33م%م10م%18م%13م%20ماالمجاىل

موؼراسىمعامؼؾي:

مباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماظعام.%م2تزادمغلؾةمتلعنيماصابةماظعؿلمإىلم



 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 30)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 ٍاذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبع
 ٍصُذوق انزأيني االجزًبع

 ٍبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(31 / 31)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م8/م1808/م249)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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