اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

يضبطت انُدوة انشهرٌت

نهعبيهني ببجلهبز اإلداري نهدونت
8134/31/31
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يمديت
ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإديمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـلعقينم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
رنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإديمطلمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظكمؼلعدغيمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشفرؼةمادلـعؼدةمبؿارؼخم2018/10/13معؿضؿـةم
رػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة .م

رئٍص صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعبيهني ببنمطبع احلكىيً
" حمًد ضعىدي لطب "
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فهــــــــرش
و

ادلىضىع

3

األضئهت
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم .1975م
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم .2016م
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼواغنيماظعالواتماخلاصة .م

8

حمبضرة يف تطبٍك أحكبو ادلبدة  321يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبعً انصبدر ببنمبَىٌ رلى

 35نطُت .3531
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يف ادلعبشبث وانتعىٌضبث
ادلبدة ()82

انطؤال رلى 82 / 3

اغؿفتمخدعةمعمعنمسؾقهمظؾؾوشهماظلن،موظدؼهمعدةماذرتاكمصعؾقةم37مدـة،موعدةمرؾبمحلابفامضـؿنم

عدةماذرتاطهميفماظؿلعنيم(عدةمعشرتاة)موصؼًامألحؽاممادلادةم34معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرم
باظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مضدرػام3مدــواتم،مصؿـامػـيمادلـدةمماظـيتممؼلـؿققمسـفـاممتعوؼضـامعـنمدصعـةم
واحدةمسنمادلدةماظزائدةم؟ م
اإلجببت:
تـصمادلادةم()26معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرغهم -:م
"إذامزادتمعدةماالذرتاكميفماظؿلعنيمسؾىمدتموثالثنيمدـةمروماظؼدرمادلطؾـو مالدـؿقؼاقمماحلـدمم
األضصــىمظؾؿعــاشماظــذيمؼؿقؿــلمبــهماظصـــدوقمرؼــفؿامرطــر،مادــؿققمادلــمعنمسؾقــهمتعوؼضـاًمعــنمدصعــةم
واحدةمؼؼدرمبواضعم%15معنماألجـرماظلـويمسنمطلمدـةمعنماظلـواتماظزائدة .م
وؼؼصــدمبــاألجرماظملـــويمادلؿودــاماظشــفريمظألجــرماظــذيمدــددمســـهماالذــرتاكمخــاللماظلـــؿنيم
األخريتنيمعضروباًميفمإثـىمسشر،موؼراسىميفمحلا مػذامادلؿوداماظؼواسـدمادلـصـوصمسؾقفـامبـاظػؼرةم
اظرابعةمعنمادلادةم( .)19م
وسـدمحلا مادلدةمادللؿققمسـفـامػـذاماظؿعـوؼسمتلـؿؾعدمعـنمعـدةماالذـرتاكميفمماظؿـلعنيمادلـددم
اآلتقة :م
-1ادلدةمادلـصوصمسؾقفامبادلادةم( .)22م
-2ادلددماظيتمحلؾتموصؼاًمظؾؿادةم( .)34م
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-3ادلددماظيتمتؼضـميماظؼـواغنيمواظؼـراراتمبنضـاصؿفامدلـدةماالذـرتاكميفمماظؿـلعنيموذظـكمعـامنمتــصم
اظؼواغنيمسؾىمادؿقؼاقمػذاماظؿعوؼسمسنمػذهمادلدد .م
وؼصــرهمػــذامادلؾؾـ ميفمحاظــةموصــاةمادلــمعنمسؾقــهمرومصــاحبمادلعــاشمضؾــلمصــرصهمموصؼـاًمظؾؼواســدم
ادلـصوصمسؾقفامباظؾـدم()10معنمادلادةم( .)27م
وجيوزمظصاحبمادلعاشموظؾؿلؿقؼنيمرنمؼلؿؾدظوامبؽلمعؾؾ ماظؿعوؼسمرومجبز معــهمععاذـاًممحيلـبم
بواضعم75/1مسنمطلمدـةمعنماظلـواتماظزائدةموؼضاهمظؾؿعاشمادللؿققموؼعؿرمجز اًمعــهمعـعمعراسـاةم
سدممجتاوزمجمؿوعمادلعاذنيماحلدماألضصىمادلـصوصمسؾقهمباظػؼرةماظرابعةمعنمادلادةم(.)20
ً

بُبء عهى يب تمدو ٌتضح يب ٌهى:

يبهٍت ادلدة انسائدة :

ادلدةماظيتمتزؼدمسؾىمادلدةماظالزعةمالدؿؽؿالماحلدماألضصىمظؾؿعاشماظذيمؼؿقؿلمبهماظصـدوق.م م
وتُقددمادلدةماظيتمتعطىماحلدماألضصىمظؾؿعاشموصؼاًمدلامؼؾي :م
36 مدـةمظغريمحاالتمادلعاشمادلؾؽر.م م
 وحتلبميفمحاظةمادلعاشمادلؾؽرمبضر مععاعلمحلا مادلعاشم(اظواردمجبدولم)9م× %80م
(صؿـالًمباصرتاضمادلعاعلم50/1متصؾحمادلدةم=م50م×م%80م=م40مدـة) م
ادلدد ادلطتبعدة يٍ تعىٌض ادلدة انسائدة:

 .1ادلدةمادلشرتاةموصؼاًمألحؽاممادلادةم34معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي .م
 .2ادلدةماالصرتاضقةمادلضاصةميفمحاالتماظعفزمروماظوصاة.م(جيرمطلرماظشفرمإديمذفرمسـدماالدؿؾعاد)م م
 .3ادلددماظـيتممتؼضـميماظؼـواغنيمواظؼـراراتمبنضـاصؿفامدلـدةماالذـرتاكميفمماظؿـلعنيموذظـكمعـامنمتــصم
اظؼواغنيمسؾىمادؿقؼاقمػذاماظؿعوؼسمسنمػذهمادلددمطادلددماظؿاظقة :م
 ادلدةمادلضاصةمبواضعمربعمادلدةمواظيت مضضقتميف مادلـارقماظـائقة .م(جيرمطلرماظشفرمإديمذفرم
سـدماالدؿؾعاد) م
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 ادلدة ماالصرتاضقة مادلضاصة ميف محاالت ماالدؿؼاظة موصؼاً مألحؽام مادلادة م 70معن مضاغون ماخلدعةم
ادلدغقة.م(جيرمطلرماظشفرمإديمذفرمسـدماالدؿؾعاد) م
 ادلدةماالصرتاضقةمصىمحاالتماظؿؼاسدمظوزائفمضقادؼةم(اظؼاغونم 5مظلـةم،1991مرومادلادةم 20معنم
ضاغونماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم2016موزائفمضقادؼةموإذراصقه).م(جيرمطلرم
اظشفرمإديمذفرمسـدماالدؿؾعاد) م
 ادلدةمادلضاسػةموصؼاًمظؾؼاغونم28مظلـةم1976موػيمعددماالدؿؾؼا ممبقاصظاتماظؼـاةمودقـا  .م
م
وحقثمرنمادلمعنمسؾقهميفماحلاظةمادلعروضةمادؿققمادلعاشمظؾؾوغماظلـنم،مصؿـنمثـممتؽـونمادلـدةم
ادلطؾوبةمالدؿقؼاقماحلدماألضصىمظؾؿعاشمػيم36مدـة،موؼلؿققمتعوؼضامعنمدصعةمواحدةمسنمادلـدةم
اظزائدةمسنمػذاماظؼدرمععمادؿؾعادمادلدةمادلشرتاةمعنمادلدةماظؿىمؼلؿققمسـفاماظؿعوؼس .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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لبَىٌ اخلديت ادلدٍَت
انطؤال رلى 13 / 8

مصــاحبمععــاشموصؼًــامألمحؽــاممضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيمماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمم79مظلـــةم،1975م

وبؿارؼخم2017/2/13ماظؿققمبعؿلمجبفةمخاضعةمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼـاغونمرضـمم
81مظلـةم،2016موطانمدـهميفمػذاماظؿارؼخم52مساعًا،مصفلمجيوزمظهماجلؿعمبـنيمزؼـاداتمادلعـاشموبـنيم
اظعالوةماظدورؼةماظلـوؼةم(7م)%مادلؼررةمبادلادةم37معنمضاغونماخلدعةمادلدغقةمادلشارمإظقهمادللـؿقؼةمظـهم
عنمجفةمسؿؾه؟ م
اإلجببت:

تـصمادلادةم37معنمضاغون اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم2016مسؾىمرن -:م
" ؼلؿققمادلوزفمسـالوةمدورؼـةمدــوؼةميفماألولمعـنمؼوظقـوماظؿـاظيمالغؼضـا مدــةمعـنمتـارؼخمذـغلم

اظوزقػةمرومعنمتارؼخمادؿقؼاقماظعالوةماظدورؼةماظلابؼةمبـلؾةم(7م)%معنماألجرماظـوزقػي،مسؾـىمرنمؼعـادم
اظـظرميفمػذهماظـلؾةمبصػةمدورؼةمعـؿظؿة ".م
تـصمادلادةماظـاظـةمعنماظؼاغونمرضمم96ممظلـةم2018ممبـحمسالوةمخاصةموسالوةمادؿــائقةمظؾؿـوزػنيم
واظعاعؾنيمباظدوظةمسؾىمرن -:م
"اسؿؾــاراًمعــنم2018/7/1مميـــحمادلوزػــونمادلكـمارؾونمبلحؽــاممضــاغونماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارم
إظقه،واظعاعؾونمشريمادلكارؾنيمبهمسالوةمادؿــائقةمبػؽاتمعاظقةمعؼطوسةمبواضعم200م(عائؿى)مجـقهمذـفرؼاًم
ظؾــدرجاتمادلاظقــةماظرابعــةمصؿــامدوغفــا،موم(190عائــةموتلــعني)مجـقف ـاًمظؾــدرجاتمادلاظقــةماألوديمواظـاغقــةم
واظـاظـة،مو180م(عائةمومثاغني)مجـقفاًمظؾدرجاتمادلاظقةمعدؼرمساممصؿامصوضفا،مرومعامؼعـادلمطـالمعـفـا،موصـىم
تارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخ .م
وتعــدمػــذهماظعــالوةمجــز اًمعــنماألجــرماظــوزقػىمروماألدادــىمظؽــلمعـــفمموتضــممإظقــهماسؿؾــاراًمعــنم
 ".2018/7/1م
م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 7مــــــــــ
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م
وتـصمادلادةماظلاددةمعنماظؼاغونمذاتهمسؾىمرن -:م
"المجيــوزماجلؿــعمبــنيماظعــالوةماالدــؿــائقةمادلـصــوصمسؾقفــاميفمادلــادةماظـاظـــةمعــنمػــذاماظؼــاغونم
واظزؼــادةماظــيتمتؿؼــررماسؿؾــارًامعــنمرولمؼوظقــوم2018مميفمادلعــاشمادللــؿققمظؾعاعــلمســنمغػلــه،موذظــكم
مبراساةمعامؼلتي:م م
 -1إذامطاغتمدنماظعاعلمرضلمعنماظلـنمادلؼـررةمالغؿفـا ماخلدعـةمادـؿققماظعـالوةماخلاصـة،م
وإذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا .م
 -2إذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،موإذام
طاغتماظزؼادةميفمادلعاشمرضلمعنماظعالوةمرُدىمإظقهماظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظـيتمؼعؿـلم
بفا ".م
وتـصمادلادةماألوديمعنماظؼاغونمرضمم99مظلـةم2018مبشلنمزؼادةمادلعاذـاتموتعـدؼلمبعـسمرحؽـامم
ضاغونمحؼوقماألذكاصمذويماإلساضةماظصادرمباظؼاغونمرضمم10مظلـةم2018مسؾىمرن -:م
"اسؿؾارًامعنم2018/7/1متُزادمبـلؾةم%15مادلعاذاتمادللـؿقؼةمضؾـلمػـذاماظؿـارؼخموادلؼـررةمبلحؽـامم
اظؼواغنيماآلتقة:م م
 -1اظؼاغونمرضمم71مظلـةم1964مبشلنمعـحمععاذاتموعؽاصكتمادؿــائقة .م
 -2ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم.1975م م
 -3ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالموعنميفمحؽؿفمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم108م
ظلـةم.1976م م
 -4ضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيمظؾعــاعؾنيمادلصــرؼمنيميفماخلــارجماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمم50مظلـــةم
.1978م م
 -5اظؼاغونمرضمم93مظلـةم1980مبؿعدؼلمبعسمرحؽاممضاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم
79مظلـةم .1975م
 -6ضاغونمغظامماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظشاعلماظصادرمباظؼاغونمرضمم112مظلـةم.1980م م
م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 8مــــــــــ
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م
وتلريمبشلنمػذهماظزؼادةماألحؽامماآلتقة:م م
م(ر) ؼؼصدمبادلعاشماظذيمتُقلبمسؾيمردادهماظزؼادةمجمؿوعمادلعاشمادللؿققمظصـاحبمادلعـاشموعـام
رضقفمإظقهمعنمزؼاداتمحيتم .2018/6/30م
م( ) ؼؼصدمبادلعاشماظذيمحتلـبمسؾـمىمردادـهمماظزؼـادةمباظـلـؾةمظؾؿعـاعؾنيمبؼـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيم
اظصـادرمباظؼــاغونمرضــمم79مظلـــةم1975مجمؿــوعمادلعــاشمادللـؿققمظصــاحبمادلعــاشمســنمطــلمعــنم
األجرؼنماألداديموادلؿغريموعامرضقفمإظقفؿامعنمزؼاداتمحيتم.2018/6/30م م
م(ج) تــرباماظزؼــادةمادللــؿقؼةمظصــاحبمادلعــاشم ــدمردغــىم150مجـقفًــامذــفرؼًا،مرومعــامؼؽؿــلمجمؿــوعم
ادللؿققمظهمعنمععـاشموإساغـاتموزؼـاداتمإديم750مجـقفـامرؼفؿـامرطـر،موالمتزؼـدمضقؿـةماظزؼـادةميفم
ادلعاشمسنمغلؾةماظزؼادةمعـلوبةمإديمجمؿوعماحلدماألضصـىمألجـرىماالمذـرتاكماألدادـيموادلـؿغريم
اظشفريميفم .2018/6/30م
م(د) المتعؿرمإساغةماظعفزماظؽؾيمادلـصوصمسؾقفاميفمادلادةم103معؽـررًامعـنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مجز ًامعنمادلعاشماظذيمحتلبمسؾيمردادهماظزؼارة .م
م(ه) المتلرىمػذهماظزؼادةمسؾيمععاشماظعفزماجلزئيماإلصابيماظذيمنمؼمدمإديمإغفا ماخلدعة .م
م(و) توزعماظزؼادةمبنيمادللؿقؼنيمبـلؾةمعامؼصرهمهلممعنمععاشميفم.2018/7/1م م
ً
بُبء عهى يب تمدو ،وحقثمالمؼوجدمغصمبؼاغونماخلدعةمادلدغقةمرومبؼاغونمزؼادةمادلعاذاتمؼؼضيم
بعدممجوازماجلؿعمبنيمزؼادةمادلعاشموبـنيمماظعـالوةماظدورؼـةماظلــوؼةمادلؼـررةمبادلـادةم37معـنمضـاغونم
اخلدعةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـهممبـلـؾةم(7م)%معـنماألجـرماظـوزقػيم،مصؿـنمثـمممجيؿـعمصـاحبمادلعـاشميفم
احلاظةمادلعروضةمبنيمزؼادةمادلعاشمواظعالوةماظدورؼةمادلشارمإظقفا .م
ععمضرورةماظؿـؾقهمسؾىمرغهمالمجيوزماجلؿعمبنيمزؼادةمادلعاشمواظعالوةماالدؿــائقةمادلؼـررةمباظؼـاغونم
رضــمم96ممظلـــةم2018م،موغظـرًامألنمدـــهمرضــلمعــنمدــؿنيمساعــامصؿؽــونماألوظوؼــةميفماالدــؿقؼاقمظؾعــالوةم
االدؿــائقة،مصنذامطاغتمػذهماظعالةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا .م
م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 9مــــــــــ
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لىاَني انعالواث اخلبصت

انطؤال رلى  / 1لىاَني انعالواث اخلبصت

مصاحبمععاشمسلؽري وصؼًامألحؽاممضاغونماظؿؼاسدمواظؿـلعنيموادلعاذـاتمظؾؼـواتمادللـؾقةماظصـادرم

باظؼاغونمرضمم90مظلـةم،1975موبؿارؼخم2017/1/28ماظؿققمبعؿلمخيضعهمعالمتطؾققمضاغونماظؿلعنيم
االجؿؿاسيماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم79مظلــةم1975مجبفـةمشـريمخاضـعةمألمحؽـاممضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم،2016موطانمدـهميفمػذاماظؿـارؼخم54مساعًـا،مصفـلمجيـوزمظـهماجلؿـعمبـنيم
زؼاداتمادلعاش،موبنيماظعالواتماخلاصةمواالدؿــائقةمعنمجفةمسؿؾه؟ م
اإلجببت:

تـصمادلادةماألوديمعنماظؼاغون رضمم77ممظلـةم2017ممبـحمسـالوةمخاصـةمظؾعـاعؾنيمباظدوظـةممعـنمشـريم

ادلكارؾنيمبؼاغونماخلدعةمادلدغقةمسؾىمرن -:م
"ميـحماظعاعؾونمباظدوظةمعنمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم
81مظلـةم2016ماسؿؾارًامعنمرولمؼوظقومدـةم2017مسالوةمخاصةمبـلؾةم(م10م%م)معنماألجـرماألمدادـيمظؽـلم
عـفمميفم30م/م6م/م2017مروميفمتارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخم دمردغىم65مجـقفًام
ذفرؼًا،موتعدمػذهماظعالوةمجز ًامعنماألجرماألداديمظؾعاعلموتضممإظقهماسؿؾارًامعنمرولمؼوظقوم ".2017م
تـصمادلادةماظـاظـةمعنماظؼاغونمذاتهمسؾىمرن -:م
"المجيوزماجلؿعمبنيماظعالوةماخلاصةمادلـصوصمسؾقفاميفمػذاماظؼاغونمواظزؼادةماظـيتمتؿؼـررماسؿؾـارًام
عنمرولمؼوظقومدـةم2017م،ميفمادلعاشمادللؿققمظؾعاعلمسنمغػله،موذظكممبراساةمعامؼلتي:م م
 -1إذا مطاغت مدن ماظعاعل مرضل معن ماظلن مادلؼررة مالغؿفا ماخلدعة مادؿقق ماظعالوة ماخلاصة،م
صنذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا .م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 10مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

 -2إذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،مصـمنذام
طاغتماظزؼادةميفمادلعاشمرضلمعنماظعالوةمرُدىمإظقهماظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظـيتمؼعؿـلم
بفا ".م
تـصمادلادةماألوديمعنماظؼاغونمرضمم78ممظلــةم2017مبــحمسـالوةمشـال مادـؿــائقةمظؾعـاعؾنيمباظدوظـةم
عنمشريمادلكارؾنيمبؼاغونماخلدعةمادلدغقةممسؾىمرن :م
"ميـحماظعاعؾونمباظدوظةمعنمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم
81مظلـــةم2016ماسؿؾــارًامعــنمرولمؼوظقــومدـــةم2017مســالوةمشــال مادــؿــائقةممبـلــؾةم(م10م%م)معــنماألجــرم
األداديمظؽلمعـفمميفم30م/م6م/م2017ممروميفمتارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿـارؼخمم ـدم
ردغىم65مجـقفًامذفرؼًامو دمرضصىم130مجـقفًـمامذـفرؼًما،موتعـدمػـذهماظعـالومةمجـز ًمامعـنماألمجـرماألمدادـيم
ظؾعاعلموتضممإظقهماسؿؾارًامعنمرولمؼوظقوم.2017
تـصمادلادةماظـاظـةمعنماظؼاغونمذاتهمسؾىمرن -:م
المجيوزماجلؿعمبنيمسالوةماظغال ماالدؿــائقةمادلـصوصمسؾقفاميفمػذاماظؼـاغونمواظزؼـادةماظـيتمتؿؼـررم
اسؿؾارًامعنمرولمؼوظقوم2017ميفمادلعاشمادللؿققمظؾعاعلمسنمغػله،موذظكممبراساةمعامؼلتي:م م
 -1إذا مطاغت مدن ماظعاعل مرضل معن ماظلن مادلؼررة مالغؿفا ماخلدعة مادؿقق ماظعالوة ماخلاصة،م
صنذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا .م
 -2إذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،مصـمنذام
طاغتماظزؼادةميفمادلعاشمرضلمعنماظعالوةموردىمإظقهماظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظيتمؼعؿلم
بفام ".م
تـصمادلادةماظـاغقةمعنماظؼاغون رضمم96ممظلـةم2018ممبـحمسالوةمخاصةموسالوةمادؿــائقةمظؾؿوزػنيم
واظعاعؾنيمباظدوظةمسؾىمرن -:م
"اسؿؾاراًمعنم2018/7/1مميـحماظعاعؾونمباظدوظةمعنمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقـةم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم2016مسالوةمخاصةمبـلؾةم10م%معنماألجرماألدادـيمظؽـلمعــفمميفم30م/م
6م/م2018موميفمتارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخ،م ـدمردغـمىم65مجـقفًـمامذـفرؼًما،موتعـدم
ػذهماظعالوةمجز ًامعنماألجرماألداديمظؾعاعلموتضممإظقهماسؿؾارًامعنم ".2018/7/1م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 11مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

تـصمادلادةماظـاظـةمعنماظؼاغونمذاتهمسؾىمرن -:م
"اسؿؾــاراًمعــنم2018/7/1مميـــحمادلوزػــونمادلكــارؾونمبلحؽــاممضــاغونماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارم
إظقه،واظعاعؾونمشريمادلكارؾنيمبهمسالوةمادؿــائقةمبػؽاتمعاظقةمعؼطوسةمبواضعم200م(عائؿى)مجـقهمذـفرؼاًم
ظؾــدرجاتمادلاظقــةماظرابعــةمصؿــامدوغفــا،موم(190عائــةموتلــعني)مجـقف ـاًمظؾــدرجاتمادلاظقــةماألوديمواظـاغقــةم
واظـاظـة،مو180م(عائةمومثاغني)مجـقفاًمظؾدرجاتمادلاظقةمعدؼرمساممصؿامصوضفا،مرومعامؼعـادلمطـالمعـفـا،موصـىم
تارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخ .م
وتعــدمػــذهماظعــالوةمجــز اًمعــنماألجــرماظــوزقػىمروماألدادــىمظؽــلمعـــفمموتضــممإظقــهماسؿؾــاراًمعــنم
 ".2018/7/1م
تـصمادلادةماظلاددةمعنماظؼاغونمذاتهمسؾىمرن -:م
"المجيــوزماجلؿــعمبــنيماظعــالوةماالدــؿــائقةمادلـصــوصمسؾقفــاميفمادلــادةماظـاظـــةمعــنمػــذاماظؼــاغونم
واظزؼــادةماظــيتمتؿؼــررماسؿؾــارًامعــنمرولمؼوظقــوم2018مميفمادلعــاشمادللــؿققمظؾعاعــلمســنمغػلــه،موذظــكم
مبراساةمعامؼلتي:م م
 -1إذا مطاغت مدن ماظعاعل مرضل معن ماظلن مادلؼررة مالغؿفا ماخلدعة مادؿقق ماظعالوة ماخلاصة،م
وإذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا .م
 -2إ ذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،موإذام
طاغتماظزؼادةميفمادلعاشمرضلمعنماظعالوةمرُدىمإظقهماظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظـيتمؼعؿـلم
بفا ".م
تـصمادلادةماألوديمعنماظؼاغونمرضمم81مظلـةم2017ممبزؼادةمادلعاذاتماظعلؽرؼةمسؾىمرن :م
"متزادمبـلؾةم(15م)%ماسؿؾارامعنم2017/7/1مادلعاذاتمادللؿقؼةمضؾلمػذاماظؿارؼخموادلؼررةمبؼـاغونم
اظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم90مظلـةم .1975م
تـصمادلادةماألوديمعنماظؼاغونمرضمم98مظلـةم2018ممبزؼادةمادلعاذاتماظعلؽرؼةمسؾىمرن :م
"ماسؿؾاراًمعنم2018/7/1متزادمبـلؾةم(15م)%مادلعاذاتمادللؿقؼةممضؾلمػذاماظؿارؼخموادلؼررةمبؼاغونم
اظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم90مظلـةم ".1975م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 12مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

تـصمادلادةماظلاددةمعنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم271مظلـةم2018مبشلنمضواسدمصرهماظعالوةماظدورؼـةم
ادلؼــررةمبؼــاغونماخلدعــةمادلدغقــةماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمم81مظلـــةم،2016مواظعــالوةماخلاصــة،ماظعــالوةم
االدؿــائقةمظؾؿوزػنيمواظعاعؾنيمباظدوظةمادلؼررةمباظؼاغونمرضمم96مظلـةم2018مسؾىمرن -:م
"يفم حاظةماجلؿعمبنيمادلعاشمودخلمعـنماظعؿـلمظؾعـاعؾنيمادلـصـوصمسؾـقفمميفمادلـادةماخلاعلـةم
عــنماظؼــاغونمرضــمم96مظلـــةم،2018مؼؽــونمصــرهماظعــالوةماخلاصــةمروماالدــؿــائقةماظــيتمتؼــررتمباظؼــاغونم
ادلشارمإظقهمواظزؼادةماظـيتمتؼـررتمظؾؿعاذـاتمباظؼـاغونمرضـمم99مظلــةم2018مادلشـارمإظقـهموصؼًـامظؾضـوابام
اآلتقة :م
روال:مإذامطانماظعاعلمعلؿقؼًامدلعاشمسنمغػلهموؼؼلمدـهمسـنماظلـؿنيمتصـرهمظـهماظعـالوةماخلاصـةمرومم
ك،م
اظعالوةماالدؿــائقةمبؿواصرمذروطمادـؿقؼاضفا،موسؾـىمجفـةمسؿؾـهمرنمجطـرمجفـةمصـرهمادلعـاشمبـذظ م
صنذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػـرقمبقـفؿـا،مرعـامإنمطاغـتم
اظعالوةمتلاويماظزؼادةميفمادلعاشمرومتزؼدمسـفامصالمتصرهمظهماظزؼادةميفمادلعاش .م
ثاغقًا:م إذامطانماظعاعلمعلؿقؼامدلعاشمسنمغػلهموبؾـ مدـنماظلـؿنيمرومجاوزػـامتصـرهمظـهماظزؼـادةميفم
ادلعاش،مصنذامطاغتمػذهماظزؼادةمرضلمعنماظعالوةماخلاصةمروماظعالوةماالدؿــائقةمردىمإظقهماظػرقمبقـفؿام
عنماجلفةماظيتمؼعؿلمبفـامبعـدماحلصـولمسؾـىمبقـانمر

ـيمعـنماجلفمـةماظؼائؿـةمبصـرهمادلعـاشمبؼقؿـةم

اظزؼادةمادللؿقؼةمظه .م
.....م".م م
ً
بُــبء عهــى يــب تمــدو ،ؼلــؿققمصــاحبمادلعــاش اظعلــؽريميفماحلاظــةمادلعروضــةماظعــالواتماخلاصــةم
وسالواتماظغال ماالدؿــائقةمادللؿقؼةمظهمعنمجفةمسؿؾهموجيؿعمبقـفممبـدونمحـدود،موظؽـنمالمجيـوزمظـهمم
اجلؿعمبنيمزؼاداتمادلعاشموػذهماظعالوات،موغظرًامألنمدـهمرضـلمعـنمدـؿنيممساعـامتؽـونماألوظوؼـةميفمم
االدؿقؼاقمظؾعالواتماخلاصةمواظعالواتماالدؿــائقة،مصـنذامطاغـتمػـذهماظعـالوماتمرضـلمعـنماظزؼـادةميفمم
ادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا .م
م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 13مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 14مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

عُبصر احملبضرة

ً
أوال :شروط االَتفبع.
ً
ثبٍَب :لىاعد االَتفبع.

ً
ثبنثب :تبرٌخ إٌمبف االَتفبع بأحكبو ادلبدة  321يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبعً.
رابعب :لىاعد ادلعبيهت انتأيٍٍُت خالل يدة االَتفبع بأحكبو ادلبدة 321يٍ لبَىٌ انتأيني
االجتًبعً.

ً
خبيطب :انتساو جهت انعًم عُد إَهبء خديت ادلؤيٍ عهٍه لبم اضتكًبل ادلدة ادلىجبت الضتحمبق
ادلعبظ.

ضبدضب :احلمىق انتأيٍٍُت.

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 15مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

أوال  :شروط االَتفبع-:

ؼشرتطمظالغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمتوصرمعامؼؾي -:م
 .1رنمؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهمعدةماذرتاكمصىمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمرؾؼامظؼاغونماظؿلعنيم
االجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مدابؼةمسؾىمتارؼخمبؾوشهمدنماظلؿنيمونمؼصرهم
سـفامحؼوضهماظؿلعقـقة .م
 .2رالمجتاوزمعددماذرتاكمادلمعنمسؾقـهمبؼـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم79مظلــةم
1975موضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالموعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضـمم
108مظلـةم1976موضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصرؼنيمباخلـارجماظصـادرمباظؼـاغونم
رضمم50مظلـةم1978متلعمدـوات .م
وؼراسىمسـدمحتدؼد معدة ماذرتاك مادلمعن مسؾقه مظؿؼرؼر معدى ماغؿػاسه مبادلادة م 163مرنمتلؿؾعدم
صؼا معن معدة ماذرتاطه مادلدة ماظؿى مؼؽون مادلمعن مسؾقه مضد مرؾب محلابفا مضؿن معدة ماذرتاطهم
(ادلدةمادلشرتاة)موصؼًامألحؽاممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم .1975م
 .3رالمؼؽونمادلمعنمسؾقهمصاحبمععاشمرؾؼًامألحؽاممضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىمماظصـادرمباظؼـاغونم
رضــمم79مظلـــةم،1975مرومضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيمسؾــىمرصــقا ماألسؿــالموعــنمصــىمحؽؿفــمم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم108مظلــةم1976م،مرومضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىمسؾـىماظعـاعؾنيمادلصـرؼنيم
باخلارجماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم50مظلــةم1978م،مرومضـاغمونماظؿؼاسـدمواظؿـلعنيموادلعاذـاتمظؾؼـواتم
ادللؾقةمماظصادرمباظؼاغونمرضمم90مظلـةمم1975م .م
 .4يفمحاظةماالظؿقاقمبعؿلمجدؼد،مجيبمرنمؼؽونمذظكمخاللم15مدـةمحتلبماسؿؾـارامعـنمتـارؼخم
بؾوشهمدنماظلؿنيمرومعنمتارؼخمغفاؼةمعدةماذرتاطهماألخريةمإذامطانمػذاماظؿارؼخمبعدمبؾوشـهمدـنم
اظلؿني .م

ثبٍَب  :لىاعد االَتفبع :

ؼراسىمسـدماالغؿػاعمبادلادةم163مادلشارمإظقفاماألحؽامماآلتقة:ــ م

 -1جيوزمظؾؿمعنمسؾقهماظؿـازلمسنمحؼهمصىماالغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163مسـدمبؾوشـهمدـنماظلـؿنيمروم
بعدػاموسؾىمصاحبماظعؿلمرخذمإضرارمسؾقهمبذظك.م م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 16مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

 -2تدخلمادلدةماظيتماغؿػعمادلمعنمسؾقهمخالهلامبلحؽاممادلادةم163مادلشارمإظقفاميفمتلوؼةمحؼوضهم
اظؿلعقـقةمصىمحاظةمتـازظهمسنمحؼهمصىماالغؿػاعمبفذهمادلادةمبعدمدنماظلؿنيم.م م
 -3مالمخيلمتـازلمادلمعنمسؾقهمسنمحؼهمادلؼررمبادلادةم163مدـاظػةماظـذطرم ؼـهميفمماالظؿقـاقمبعؿـلم
آخرمالدؿؽؿالمادلدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش.م م
ثبنثب :تبرٌخ إٌمبف االَتفبع بأحكبو ادلبدة :321

ؼؼفماغؿػاعمادلمعنمسؾقهمبلحؽاممادلادةم163ماسؿؾارامعنماظؿارؼخماحملددمصقؿامؼؾىم:ــم

 -1باظـلؾةمظؾعاعؾنيماظدائؿنيمباجلفازماإلداري مظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطاعماظعام،مؼؼفماالغؿػاعم
اسؿؾارا معن ماظقوم ماظؿاظي مالدؿؽؿال معدة ماذرتاك معؼدارػا م 9مدـوات موؼوم ،موبـا ً مسؾقه مؼؿضحم
اآلتي-:م م
مر -المحيقمظؾؿمعنمسؾقهماالدؿؿرارمصىماظعؿلمبعدمدنماظلؿنيمإذامجتاوزتمعدةماذرتاطهميفم
اظؿلعنيم 9مدـواتمسـدمبؾوشهمػذه ماظلن ،موسؾىمجفةماظعؿلمإغفا مخدعؿهمظؾؾوشهمػذه ماظلنم
وذظك معع مسدم ماإلخالل مبلؾطة مصاحب ماظعؿل مصى معد ماخلدعة مإذا مطان مضاغون ماظؿوزقفم
ادلعاعلمبهمجيقزمظهمذظكم .م
م  -ؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهماحلقمصىماالدؿؿرارمصىماظعؿلمحؿىمتؾؾ معدةماذرتاطهمصىماظؿلعني9م
دـواتموؼوم،موسؾىمجفةماظعؿلمإغفا مخدعؿهمبادؿؽؿالمػذهمادلدة .م
 -2باظـلؾةمظؾعاعؾنيمادلمضؿنيمرومادلو

قنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطاعماظعام .م

مممممممإذا مطان مادلمعن مسؾقه معن ماظعؿال مادلمضؿني مرو مادلو

قني مون متؾؾ معدة ماذرتاطه مسـدم

بؾوشهمدنماظلؿنيم 10مدـواتمونمتؼممجفةماظعؿلمبنغفا مخدعؿهم مصقـؿػع مبلحؽام مادلادةم163م
حؿىمادؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام 120مذفرامرومحؿىمحتؼقمري معنماظؿوارؼخماآلتقةمرؼفام
رضر م لبماألحوال :م
متارؼخماغؿفا ماظعؼدم.متارؼخماغؿفا مادلودمم.متارؼخماغؿفا مجفةماظعؿلمخدعةمادلمعنمسؾقه.م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 17مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

ً
رابعب  :لىاعد ادلعبيهت انتأيٍٍُت خالل يدة االَتفبع بأحكبو ادلبدة :321

إذامادؿؿرمادلمعنمسؾقهمصىماخلدعةمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيمؼراسىماآلتي:م م
 -1المؼلؿققماذرتاكمتلعنيماظؾطاظة .م
 -2ؼلؿققمادلمعنمسؾقهمتعوؼسماألجرمصىمحاالتماظؿكؾفمسنماظعؿلمظؾؿرضمروماإلصابة .م
 -3ؼؽون مظؾؿمعن مسؾقه مرؾب محلا معدة مصى ماظؿلعني موصؼا مألحؽام مادلادة م 34معن مضاغون ماظؿلعنيم
االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم.1975م م
م

ً
خبيطب :انتساو جهت انعًم عُد إَهبء خديت ادلؤيٍ عهٍه لبم اضتكًبل ادلدة ادلىجبت الضتحمبق
ادلعبظ.

جيوزمظصاحبماظعؿلمإغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيمرومبعدػاموذظكممبراساةماآلتي:م م
 -1ردا محصؿهمصىماذرتاطاتمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمسنمسددماظلـواتماظؽاعؾةمادلطؾوبةم
الدؿؽؿالمادلدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش.م م
 -2ؼؾؿزم مصاحب ماظعؿل مبلدا ماالذرتاطات مسن ماألجر ماألدادي مصؼا مدون ماالذرتاطات مسن ماألجرم
ادلؿغريموغظاممادلؽاصلة.م م
 -3حتلبماالذرتاطاتمسؾىمرداسماألجرماألدادىماألخري.م م
 -4ؼؿقدد متارؼخ موجو

مردا ماالذرتاطات مبلول ماظشفر ماظؿادي مظؿارؼخ ماغؿفا ماخلدعة ،موصى محاظةم

اظؿلخري مصى ماألدا متلؿقق مادلؾاظ ماإلضاصقة مادلـصوص مسؾقفا مبادلادة م129عن مضاغون ماظؿلعنيم
االجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم.1975م م
 -5تؿقدد مادلدة ماظؿى مؼؾؿزم مصاحب ماظعؿل مبلدا محصؿه مصى ماالذرتاطات مسـفا مباظـلؾة مظؾعؿالم
ادلمضؿنيممبؼدارمادلدةمعنمتارؼخمإغفا مخدعؿهمحؿىمتارؼخمغفاؼةمعدةماظعؼدمادلرممبنيمصاحبم
اظعؿلموادلمعنمسؾقهمبـفاؼةمعدةماظعؿلماظذىمطانمعلـدامظؾؿمعنمسؾقهمصىمحاظةمسدمموجودمسؼد،م
طؿامتؿقددمػذهمادلدةمباظـلؾةمظؾعؿالمادلو

قنيممبؼدارمادلدةمعن متارؼخمإغفا مخدعؿهموحؿىم

غفاؼةمادلودمم.م م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 18مــــــــــ
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

والمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمباالظؿزاعاتمادلشارمإظقفامباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقهماظذىماظؿققمباخلدعةم
ظدؼهمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيم.م م
ضبدضب  :احلمىق انتأيٍٍُت  -:م

ممممممممسـدمتلوؼةماحلؼوقماظؿلعقـقةمتراسىماألحؽامماآلتقةم:
 -1مصىمحاظةمرؾبمادلمعنمسؾقهماظصرهمدونمرنمتؿواصرمظهمعدةماالذرتاكمادلمػؾةمالدؿقؼاقمادلعاشم
ؼصرهمظهمتعوؼضامعنمدصعةمواحدةمسنماذياديمعددماذرتاطهمصىماظؿلعنيم .م
 -2ممصىمحاظةمرؾبماظصرهمالدؿؽؿالمادلدةمادلطؾوبةمالدؿقؼاقمععاشماظشقكوخةمرومصىمحاظةمرؾبم
اظصرهمبلؾبماغؿفا ماخلدعةمظؾعفزمروماظوصاةمؼؿممحتدؼدماحلؼوقماظؿلعقـقةممبراساةماآلتي:م م
مر -حيلب مادلعاش مسؾى مرداس معدة ماالذرتاك مصى ماظؿلعني ممبا مصى مذظك مادلدة ماظؿى مرؾبم
ادلمعنمسؾقهمحلابفامضؿنمعدةماذرتاطهم(مادلدةمادلشرتاة)م.ممم م
م -

حيلب مادلعاش مسؾى مرداس معؿودا مرجر ماالذرتاك مادلـصوص مسؾقه مبادلادة م 19معنمم

ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم.1975م م
مج-

تلرىمرحؽامماحلدماألدغىماظرضؿيمدلعاشماألجرماألدادي .م

مد -ممالمتلريمرحؽامماحلدماألدغىماظـليبموعؼدارهم65م%معنمرجرماظؿلوؼةميفمحاالتمادؿقؼاقم
ادلعاشمظؾعفزمروماظوصاة .م
مه -ؼلؿققماظؿعوؼسماإلضايفمصىمحاالتماغؿفا مخلدعةمبلؾبماظعفزمروماظوصاة .م
مو -تطؾقمرحؽاممادلادةم71معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975م
صىمحاالتماظعفزمروماظوصاةماظـاجتةمسنمإصابةمسؿل .م
 -3المتلــرىمصــىمذــلنمادلـــؿػعنيمبادلــادةم163مرحؽــامماظؾـــدم4معــنمادلــادةم18معــنمضــاغونماظؿــلعنيم
االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مإذاموضعتماظوصاةمرومثؾـتماظعفـزماظؽاعـلمخـاللمدــةم
عنمتركماخلدعة.م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 19مــــــــــ
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

 -3شروط االَتفبع

ضببعب  :أيثهت تطبٍمٍت

عـالمرضمم()1م

اظؿققمعمعنمسؾقهمباظعؿلمبعدمدنماظلؿنيمونمؼؽنمظهمرؼةمعددمإذرتاكموصؼاًمألحؽامماظؼاغونم
رضمم79مظلـةم1975مضؾلمبؾوشهمػذهماظلن،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟م
ممممم اإلجببت م

مالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم،163موؼؿمماإلذرتاكمسـهمبؽلمعنمتلعنيمإصاباتم
اظعؿلموتلعنيمادلرضمصؼامإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضم.م

معـالمرضمم(-:)2م
بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمادلشارمإظقهمبادلـالمرضمم()1مطاغتمظهمعدةمإذرتاكمبؼاغونماظؿلعنيم
االجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالموعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضمم108مظلـةم1976دابؼةم
سؾىمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػامثالثمدـوات،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟م
اإلجببت

المؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم،163موؼؿمماإلذرتاكمسـهمبؽلمعنمتلعنيمإصاباتم
اظعؿلموتلعنيمادلرضمصؼامإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضم.

عـالمرضمم(:)3م م
بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمادلشارمإظقهمبادلـالمرضمم()2مطاغتمظهمعدةمإذرتاكمرخـرىمبمؼـاغونماظؿـلعنيم
االجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصـرؼنيمباخلـارجماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم50مظلــةم1978مدـابؼةمسؾـىم
بؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػاممخسمدـوات،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟ممم م
اإلجببت

مالمؼؽـونمظـهماحلـقميفماإلغؿػــاعمبملحؽـماممادلـادةم،163موؼــؿمماإلذـرتاكمســهمبؽــلمعـنمتـلعنيمإصــاباتم

اظعؿلموتلعنيمادلرضمصؼامإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضم.م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 20مــــــــــ
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

عـالمرضمم(-:)4م م
بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمادلشارمإظقهمبادلـالمرضمم()3مطاغتمظهمعدةمإذرتاكمرخرىمباظؼاغونمرضمم
112مظلـةم1980مدابؼةمسؾىمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػامدـةمواحدةمصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم
163؟م
اإلجببت

مممممالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم،163موؼؿمماالذرتاكمسـهمبؽلمعنمتلعنيمإصاباتماظعؿـلم
وتلعنيمادلرضمصؼامإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضم.م
عـالمرضمم()5م
اظؿققمعمعنمسؾقهمباظعؿلموطانمسؿرهميفمتارؼخماالظؿقاقمم 59مدـةمو 8مذفور،مونمؼؽنممظهمرؼةمعددم
اذرتاكمرخرىمصىمضواغنيماظؿلعنيماالجؿؿاسي،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟م م
اإلجببت

مؼؽون مظه ماحلق ميف ماإلغؿػاع مبلحؽام مادلادة م 163محؿى مادؿؽؿال مادلدة مادلوجؾة مالدؿقؼاقم
ادلعاش.م م
عـالمرضمم(:)6مم
بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالماظلابقمطاغتمظهمعدةمإذرتاكمباظؼاغونمرضمم112مظلـةم1980م
عؼدارػامسشرمدـواتمضؾلماظؿقاضهمباظعؿل،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟.م

اإلجببت

ؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽـماممادلـادةم163محؿـىمإدـؿؽؿالمادـؿؽؿالمادلـمدةمادلوجؾـةمالمدـؿقؼاقم

ادلعاش،محقثمالمتمخذمعدةماإلذرتاكميفماظؼاغونمرضمم112مظلــةم1980ميفماالسؿؾـارمســدمحتدؼـدمعـدىم
احلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم.163م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 21مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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عـالمرضمم(:)7مم
ممممبػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضـمم(م)5مطاغـتمظـهمعـددمإذـرتاكمبؽـلمعـنممضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيم
سؾــىمرصــقا ماألسؿــالموعــنمصــىمحؽؿفــمماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمم108مظلـــةم،1976موضــاغونماظؿــلعنيم
االجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصرؼنيمباخلارجماظصادرمباظؼاغونمرضمم50مظلـةم1978مضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيم
عؼدارػامتلعمدـوات،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟م م
اإلجببت

ممممممالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163محقثمجاوزتمإذياديمعددمإذرتاطهمســدم
بؾوشهمدنماظلؿنيموصؼاًمظؼواغنيماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيمماظـالثـمةماظصـادرةمبـاظؼواغنيمم79مظلــةم،1975م
108مظلـةم،1976م50مظلـةم1978مرطـرمعنمتلعمدـوات.م
عـالمرضمم(:)8م
بؾغتمعددماإلذرتاكماظػعؾقةمدلمعنمسؾقهموصؼاًمظؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79م
ظلـةم1975مسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيمثالثمدـواتمباإلضاصةمإديمسشرمدـواتمطانمضدمرؾبمحلابفام
ضؿنمعدةماذرتاطهموصؼاًمهلذاماظؼاغونم(معدةمعشرتاة)،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟مم
اإلجببت

ؼؽونمظهماحلقمصىماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163محقثمالمتمخذمادلدةماظؿـىمرؾـبمحلـابفاموصؼـاًمألحؽـامم

ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975ميفماإلسؿؾارمســدمحتدؼـدمعـدىماحلـقميفم
اإلغؿػاعمبلحؽاممػذهمادلادة.
عـالمرضمم(-:)9
مممبػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالماظلابقمطاغتمظهمعددماذرتاكمرخرىمبقاغفامطؿامؼؾي-:م
ادلدةمباظلـوات م
 2م

غوعمادلدة م
عدةمصعؾقةموصؼًامظؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالم
وعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضمم108مظلـةم .1976م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 22مــــــــــ
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 1م
 3م
 1م

عدة معشرتاة موصؼًا مظؼاغون ماظؿلعني ماالجؿؿاسي مسؾى مرصقا م
األسؿالموعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضمم108مظلـةم .1976م
عدة مصعؾقة موصؼًا مظؼاغون ماظؿلعني ماالجؿؿاسي مسؾى ماظعاعؾنيم
ادلصرؼنيمباخلارجماظصادرمباظؼاغونمرضمم50مظلـةم .1978م
عدة معشرتاة موصؼًا مظؼاغون ماظؿلعني ماالجؿؿاسي مسؾى ماظعاعؾنيم
ادلصرؼنيمباخلارجماظصادرمباظؼاغونمرضمم50مظلـةم .1978م
مممممممممممممم م

صفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟
اإلجببت

المؼؽونمظهماحلقمصىماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163محقـثمبؾغـتمإذيـاديمعـددماذـرتاطهماظؿـىمتمخـذميفم

اإلسؿؾارمسـدمحتدؼدمعدىماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممػذهمادلادةم10مدـوات .م
م

عـالمرضمم(:)10م
بػرضمرنمعددماإلذرتاكماظػعؾقةمظؾؿمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم()9مطاغتمتؿضؿنمعدةمرجازةمخاصةمظغريماظعؿـلم
عؼدارػامدـةمواحدةمربدىمادلمعنمسؾقهمرشؾؿهميفماإلذرتاكمسـفاموردىماإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسـفـام،مصفـلم
ؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟
اإلجببت

المؼؽونمظهماحلقمصىماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163م،م حقثمالمؼلـؿؾعدمعـنمعـددماإلذـرتاكمســدمتؼرؼـرمعـدىم
احلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163مإالمادلددماظؿىمؼؽونمادلـمعنمسؾقـهمضـدمرؾـبمحلـابفامضـؿنمعـدةم
اذرتاطهميفماظؿلعنيموصؼاًمألحؽاممادلادةم34معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصـادرمباظؼـاغونممرضـمم79مظلــةم
 .1975م
عـالمرضمم(:)11م
اظؿققمعمعنمسؾقهمباظعؿلمضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيمبـالثمدـواتموطانمضدمحصلمسؾىمععاشمعؾؽرمسنمعدةم
خدعؿهماظلابؼةمبنحدىمذرطاتماظؼطاعماظعام،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163؟
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 23مــــــــــ
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ماإلجببت

مالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163مسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيموذظكمظؽوغهمصاحبمععـامشم–م
حقثمرنماهلدهمعنماإلغؿػاعمبلحؽاممػذهمادلادةمػومادؿؽؿالمادلدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمععاش،موظقسم
حتلنيمادلعاش.م
عالحظة-:
ممممممالمؼغريمعنماظـؿقفةماظؿىماغؿفىمإظقفامػذامادلـالمرنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمصاحبمععاشموصؼًام
أليمعنماظؼواغنيماآلتقةم:
 .1ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيم سؾـىمرصـقا ماألسؿـالموعـنمصـىمحؽؿفـمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم
108مظلـةم1976م .م
 .2مضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصرؼنيمباخلـارجماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم50مظلــةم
1978م .م
 .3مضاغونماظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم90مظلـةمم1975م .م
عـالمرضمم(:)12م
مبػرضمرنمادلعاشماظذىمطانمحيصلمسؾقهمادلمعنمسؾقـهمبادلــالماظلـابقمطـانموصؼـاًمظؼـاغونممغظـامماظؿـلعنيم
االجؿؿاسيماظشاعلماظصادرمباظؼاغونمرضمم112مظلـةم1980م(ععاشمسفزمطاعل)،مصفـلمؼـؿػـعمبلحؽـاممادلـادةم
163؟م م
اإلجببت

مؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163مسـدمبؾوشهمدنماظلؿني،محقثمالمؼمخذمععاشم
ضاغونمغظامماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظشاعلميفماالسؿؾارمسـدمتؼرؼرمعدىماحلقميفماإلغؿػاعمبلحؽامم
ادلادةم163مادلشارمإظقفا.م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 24مــــــــــ
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ً
ثبٍَب :لىاعد االَتفبع
عـالمرضمم(:)13م
مبؾ معمعنمسؾقهم-موصؼًامظؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم-1975مدنماظلؿنيم
سنمعدةماذرتاكمصعؾقةمعؼدارػاممخسمدـوات،مونمؼرشبميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163مومتمرخذم
إضرارمسؾقهمبذظك،موتؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقة،مصؿامػيمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقة؟م
اإلجببت

مؼلؿققمصرهمتعوؼسمعنمدصعةمواحدةمظؾؾوغمدنماظلؿنيمحقثمنمجتاوزمإذياديمعددمإذرتاطهمتلعم
دـواتم،مععمعراساةمادؿقؼاقمعؽاصلةمتركماخلدعةمحقثمتلؿققمعؿىمتواصرتمإحدىمحاالتم
إدؿقؼاقمادلعاشمرومتعوؼسماظدصعةماظواحدة.
عـالمرضمم(:)14م
بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم()13مطاغتمظهمعدةماذرتاكمرؾبمحلابفامضؿنمعدةماذرتاطهميفم
اظؿلعنيمضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػامدتمدـوات،مصؿامػيمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقة؟
اإلجببت

مغظراًمألنمإذياديمعددمإذرتاطهمإحدىمسشرمدـةمصنغهمؼلؿققمععاشمتؼاسد.م
عـالمرضمم(-:)15مم
مبػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم()13منمؼؿـازلمسنمحؼهميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163موإدؿؿرميفماظعؿلمدلدةمدـؿنيمثممرؾبمإغفا مخدعؿهموصرهمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمعؿـازالمبذظكمسنم
حؼهميفماإلدؿؿرارميفماإلغؿػاعمبلحؽاممادلادةمادلشارمإظقفامحلنيمإدؿؽؿالمادلدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقم
ادلعاش،موضدمبؾغتمإذياديمعددمإذرتاطهمسـدمإغؿفا ماخلدعةمدؾعمدـواتم(مخسمدـواتمصعؾقةمضؾلم
دنماظلؿني،مدـؿنيمبعدمدنماظلؿنيمإغؿػعمخالهلؿامبلحؽاممادلادةم163م)،مصؿامػيمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقة؟

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 25مــــــــــ
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

اإلجببت

ت،معـعم
ؼلؿققميفمػذهماحلاظةمتعوؼسمعنمدصعـةمواحـدةمسـنمإذيـاديمعـددمإذـرتاطهموضـدرػامدـؾعمدــوا م

عراساةمادؿقؼاقمعؽاصلةمتـركماخلدعـةمحقـثمتلـؿققممعؿـىمتـواصرتمإحـدىمحـاالتمإدـؿقؼاقمادلعـاشممروم
تعوؼسماظدصعةماظواحدة.

ثبنثب :تبرٌخ إٌمبف االَتفبع بأحكبو ادلبدة  321يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبعً.
عـالمرضمم(-:)16
عمعنمسؾقهمعنماظعاعؾنيماظدائؿنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمبؾ مدنماظلؿنيمبؿارؼخم2013/6/15مسنم
عدةماذرتاكمعؼدارػام6مدـواتموم15مؼوممصادؿؿرمباظعؿلمالدؿؽؿالمادلدةمادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلوجؾةم
الدؿقؼاقمادلعاشموصؼاًمألحؽاممادلادةم163معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى،مصؿامػومتارؼخمإؼؼاهم
اغؿػاسهمبلحؽاممادلادةمادلشارمإظقفام؟موعامػومتارؼخمادؿقؼاقمادلعاشميفمػذهماحلاظة؟
اإلجببت

 ؼؼفماغؿػاعمادلمعنمسؾقهمبلحؽاممادلادةم163معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مصىمػذهماحلاظةماسؿؾاراًمعنماظقومماظؿاديمالدؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام9مدـواتم
وؼومموسؾىمجفةماظعؿلمإغفا مخدعؿهماسؿؾاراًمعنمػذاماظؿارؼخ.م م

وؼلؿققمادلعاشمصىمػذهماحلاظةماسؿؾاراًمعنمرولماظشفرماظذيماغؿفتمصقهماخلدعةموصؼاًمألحؽاممادلادةم
25معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمواظؿىمتؼضىمبادؿقؼاقمادلعاشمعنمرولماظشفرماظذيمغشلمصقهمدؾبم
االدؿقؼاق،مصقؿامسدامحاظةماالدؿقؼاقمادلـصوصمسؾقفامباظؾـدم()5معنمادلادةم18معنمضاغونماظؿلعنيم
االجؿؿاسيم(حاظةمادلعاشمادلؾؽر)مصقلؿققمادلعاشمعنمرولماظشفرماظذيمضدممصقهمرؾبماظصره.
م
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عـالمرضمم( -:)17م
باصرتاضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالماظلابقمطانمساعالًمعمضؿاًمصؿامػومتارؼخمإؼؼاهماغؿػاسهمبلحؽاممادلادةم
163معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي؟موعامػومتارؼخمادؿقؼاقمادلعاشميفمػذهماحلاظة؟ م
اإلجببت

إذامطانمادلمعنمسؾقهمعنماظعؿالمادلمضؿنيمرومادلو

قنيمونمتؾؾ معدةماذرتاطهمسـدمبؾوشهمدنم

اظلؿنيم10مدـواتمونمتؼممجفةماظعؿلمبنغفا مخدعؿهمصقلؿؿرمصىماالغؿػاعمبلحؽاممادلادةم163محؿىم
ادؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام120مذفراًمرومحؿىمرىمعنماظؿوارؼخماآلتقةمرؼفامرضر م لبم
األحوال:
 تارؼخماغؿفا ماظعؼد .م تارؼخماغؿفا مادلودم .م تارؼخمإغفا مجفةماظعؿلمخدعةمادلمعنمسؾقه .موصىماحلاظةمادلعروضةمإذامنمتؼممجفةماظعؿلمبنغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمحؿىمادؿؽؿالمعدةماذرتاكم
عؼدارػام120مذفرمصؿـؿفىمخدعؿهمعنماظقومماظؿاديمالدؿؽؿالمادلدةمادلشارمإظقفاموؼلؿققمادلعاشمعنم
رولماظشفرماظذىمماغؿفتمصقهماخلدعة.
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ً
رابعب :انتساو جهت انعًم عُد إَهبء خديت ادلؤيٍ عهٍه لبم اضتكًبل ادلدة ادلىجبت الضتحمبق
ادلعبظ م

عـالمرضمم( :)18م

باصرتاضميفمادلـالمرضمم()16مرنمجفةماظعؿلمضاعتمبنغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيم
رومبعدػاموضؾلمادؿؽؿالمادلدةمادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاشمصؿامػوماالظؿزامماظذىمؼؼعم
سؾىمساتؼفاميفمػذهماحلاظة؟وعامػومتارؼخمادؿقؼاقمادلعاش؟ م
اإلجببت

 تؾؿزممجفةماظعؿلمبلدادماذرتاطاتمصاحبماظعؿلميفمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمسنماألجرماألدادـــىمدونمادلؽاصـــلةمودونماألجـــرمادلـــؿغريموذظـــكمســـنمســـددماظلــــواتماظؽاعؾـــةمادلطؾوبـــةم
الدــؿؽؿالمادلــدةمادلوجؾــةمالدــؿقؼاقمادلعــاشموتؼــدرميفمػــذهماحلاظــةميفمحاظــةمإغفــا مخدعــةم
ادلمعنمسؾقهميفمتارؼخمبؾوغمدنماظلـؿنيمبــالثمدــواتمغظـراًمألنمعـدةماذـرتاكمادلـمعنمسؾقـهم6م
دـواتمو15مؼوم .م
 وتلؿققماالذرتاطاتمسؾىماألجرماألدادىماألخريموؼؽونمتارؼخموجـو ماألدا مرولماظشـفرماظؿـاديمالغؿفا ماخلدعةموصىمحاظةماظؿلخريمتؾؿزممجفةماظعؿلمبلدا مادلؾاظ ماإلضاصقةمادللؿقؼةموصؼاًمألحؽامم
ادلادةم129معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمعنمتارؼخموجو ماألدا محؿىمغفاؼةمذفرماظلداد .م
 وؼلؿققمادلعاشم صىمػذهماحلاظةماسؿؾاراًمعنماولماظشـفرماظـذىماغؿفـتمصقـهماخلدعـةموصؼـاًمألحؽـاممادلادةم25معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى .م
وتدخل مادلدة مادلؽؿؾة ماظؿى ممت مردا ماالذرتاطات مسـفا مضؿن معدة معؿودا محلا

مععاش ماألجرم

األدادى مسؾى مرن مؼؽون ماألجر مصى مػذه مادلدة مػو ماألجر ماألخري ،مطؿا متدخل مضؿن معدة ماخلؿسم
دـواتمادلشارمإظقفامباظػؼرةماظـاغقةمعنمادلادةم19معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى .م
م
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

عـالمرضمم( :)19م
باصرتاضميفمادلـالمرضمم()17مرنمجفةماظعؿلمضاعتمبنغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيم
رومبعدػاموضؾلمادؿؽؿالمادلدةمادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش ،مصؿامػوماالظؿزامماظذىم
ؼؼعمسؾىمساتؼفاميفمػذهماحلاظة؟ م
اإلجببت

 تؾؿزممجفةماظعؿلمبلدادماذرتاطاتمصاحبماظعؿلميفمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمسنماألجرماألدادىمدونمادلؽاصلةمواألجرمادلـؿغريموذظـكمسـنمادلـدةمعـنمتـارؼخممإغفـا مخدعـةمادلـمعنمسؾقـهمم
وحؿىمتارؼخمغفاؼةمعدةماظعؼدمادلـرمم عـعمادلـمعنمسؾقـهموذظـكمباظـلـؾةمظؾعـاعؾنيمادلـمضؿنيم،موصـىم
حاظةمسدمموجودمسؼدمتؽونمادلدةمحؿىمغفاؼةمعدةماظعؿلماظـذىمطـانمعلــداًمظؾؿـمعنمسؾقـه،مطؿـام
ؼراسىمرغهمتؿقددمعدةم اظؿزاممجفةماظعؿـلمبـلدا ماذـرتاطاتمصـاحبماظعؿـلمسـنماألجـرماألدادـىم
باظـلــؾةممظؾعؿــالمادلــو

قنيممبؼــدارمادلــدةمعــنمتــارؼخمإغفــا مخدعــةمادلــمعنمسؾقــهموحؿــىمغفاؼــةم

ادلودم .م
ظؾؿمعن مسؾقه ماحلق ميف ماالظؿقاق مبعؿل مجدؼد مبعد مدن ماظلؿني مالدؿؽؿال مادلدة مادلؽؿؾة مظؾؿدةم
ادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش.
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ضبدضب :احلمىق انتأيٍٍُت .م
عـالمرضمم()20م :م
ممممممممبؾ معمعن مسؾقه مدن ماظلؿني مباظؼطاع ماحلؽوعى مرو ماظعام مصى م 2018/7/31مسن معدة ماذرتاكم
عؼدارػا م 6مدـوات ،مو 5مذفور ،مون مؼرشب مصى ماالغؿػاع مبلحؽام مادلادة م 163مومت مرخذ مإضرار مسؾقهم
بذظكم–مثممتؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهمصىماظؿلعنيموطانمعؿودامرجرهماظشفرىماألدادىمخاللم
اظلـؿنيماألخريتني م-بعدمعراساةمضاسدةمضرورةمرالمجتاوزماألجورماظيتمؼؿممحتدؼدمادلؿودامسؾىم
ردادفام%150معنمرجرماالذرتاكميفمبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةمعنمعدةماالذرتاك -م300.00م
جـقفا،مموعؿودامرجرهماظشفرىمادلؿغريمسنمطاعلمعدةماالذرتاكمسنمػذاماألجرم500.00مجـقفامبعدم
عراساةمإضاصةم%3مسن مطلمدـةمطاعؾةمعنمدـواتمعدةماالذرتاكماظػعؾقة مصىمػذاماألجر،مصؿامػيم
علؿقؼاتهماظؿلعقـقة؟ م
اإلجببت

مممممممممؼلؿققمادلمعنمسؾقهميفمػذهماحلاظةمتعوؼسمعنمدصعةمواحدةمحقثمرنمعدةماذرتاطهمالمتعطقهم
احلقميفمادلعاش،مطؿامؼلؿققمعؽاصلة،موتُؼدرمػذهماحلؼوقموصؼًامدلامؼؾى :م
روالم:متعوؼسماظدصعةماظواحدة م
 -1متعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرماألدادى .م
أجر انتطىٌت
111.11

× م

ادلدة ببنشهىر

×

33

م%31

=

ً
 1021.11جٍُهب

2م-متعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرمادلؿغري.م م
مممممأجر انتطىٌت
111.11

× م

ادلدة ببنشهىر
33

×

م%31

=

ً
 1331.11جٍُهب

م
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ثاغقا:مادلؽاصلةم م
مممممأجر انتطىٌت

× م

م
م
م

111.11

× م

يدة االشرتان ببنشهىر
38
33
38

=

=
ً
 3581.11جٍُهب

م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 31مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

عـالمرضمم()21م :م
 بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم()20مادؿؿرمصىماظعؿلمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيمدلدةمثالثةمرذفرم(محؿىم 2018/10/31م)مثممتـازلمسنمحؼهمصىماالدؿؿرارمصىماالغؿػاعمبلحؽاممادلادةم 163مومتم
رخذمإضرارمسؾقهمبذظك،مسؾؿاًمبلغهمطانمعشرتطاًمسنماظعالواتماخلاصةمصىمتارؼخماغؿفا مخدعؿه .م
 ثممتؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهمصىماظؿلعنيمبؿارؼخم .2018/11/15ماالجببت :م
بذظك متؽون مإذيادي معدد ماذرتاطه مضد مبؾغت م 6مدـوات ،مو 8مذفور ،موعن مثم مؼلؿقق مادلمعن مسؾقهم
تعوؼضا معن مدصعة مواحدة محقث مرن معدة ماذرتاطه مال متعطقه ماحلق ميف مادلعاش ،مطؿا مؼلؿقق معؽاصلة،مم
وتؼدرمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمباصرتاضمثؾاتمرجورماظؿلوؼةمطؿامؼؾي :م
روالم:متعوؼسماظدصعةماظواحدة م
 -1تعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرماألدادىم .م
أجر انتطىٌت
111.11

× م

ادلدة ببنشهىر

×

41

م%31

=

ً
 1211.11جٍُهب

2م-متعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرمادلؿغريم م
مممممأجر انتطىٌت
111.11

× م

ادلدة ببنشهىر

×

41

م%31

=

ً
 2111.11جٍُهب

ثاغقا:مادلؽاصلةم م
مممممأجر انتطىٌت

× م

يدة االشرتان ببنشهىر
38

=

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 32مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

م

× م

111.11

م

41

=

38

م

ً
 8111.11جٍُهب

عـالمرضمم( )22م
 مبػرض مرن مادلمعن مسؾقه مبادلـال مرضم م( )21مطاغت مظه معدة معشرتاة ميف ماألجر ماألدادي معؼدارػا م3مدـوات،مصؿامػيمحؼوضهماظؿلعقـقةميفمػذهماحلاظة؟ م
االجببت :م
بذظكمتؽونماذياديمعددماذرتاطهمسنماألجرماألدادىمضدمبؾغتم9مدـوات،مو8مذفور.م م
غظراً مظؿفاوز معدة ماذرتاطه مسن ماألجر ماألدادى م 9مدـوات مصؼد متواصر مصى مذلغه مذرط مادلدة ماظالزعةم
الدؿقؼاقمععاشماظؿؼاسدمواظؿىمؼؿممجرػامإديم10مدـوات،موتؼدرمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمطؿامؼؾىم -:م
روال:مادلعاش م
1م–مععاشماألجرماالدادىم:م م
رجرماظؿلوؼة م

× م

م
 300.00م

× م

عدةماالذرتاكمباظشفور م
 12م
 120م
 12م

× م
× م

 1م
 45م
 1م
 45م

= م

م
م

= م 66.67م م

مممزؼادةمععاشماألجرماألدادىم%25مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم20.00مجـقفاً .م
مممإذياظيمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم86.67جـقفاً .م
ؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمدلعاشماألجرماألدادىممممممممممممممم110.00مجـقفاً .م
(40مجـقفاًمذفرؼاًموؼزادمػذاماحلدممبؼدارممخلةمجـقفاتمسنمطلمسالوةمخاصةمتؼررمضؿفامظألجرم
األدادىمضؾلمتارؼخمادؿقؼاقمادلعاشموعشرتكمسـفامصىمتارؼخماغؿفا ماخلدعةموذظكمحؿىماظعالوةم
اظؿىمضؿتمصىم )2005/7/1م
ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 33مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

-2مععاشماألجرمادلؿغري م
× م

رجرماظؿلوؼة م

عدةماالذرتاكمباظشفور م
 12م

م
 500.00م

 80م

× م

× م
× م

 12م

 1م
 45م
 1م
 45م

= م

م
م

= م 74.07مجـقه م

إذياظيمادلعاش م
بقان م

ضقؿة(جـقفاً) م

ععاشمرجرمردادىموزؼاداته م

 110.00م

ععاشمرجرمعؿغري م

 74.07م

إذيادي م

 184.07م

رصعمادلعاشموصؼاًمألحؽاممادلادةم 165م
 389.26م

450م–م(184.07م×م )%33م
-450م 60.74م
إذيادي م

 573.33م

ؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمظؾؿعاش م

 750.00م

عـقةمعاؼو م

 10.00م

إذيادي م

 760.00م

ثاغقا:مادلؽاصلة :م
مممممأجر انتطىٌت

م
م

111.11

× م

× م

يدة االشرتان ببنشهىر

=

38

41
38

=

ً
 8111.11جٍُهب

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 34مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

عـالمرضمم()23م :م
 بػرضمصىمادلـالمرضمم()21مرنماغؿفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمصىم2018/10/31مطاغتمظؾوصاة .ماالجببت
حتددمعلؿقؼاتهمطؿامؼؾىم -:م
روال:مادلعاش م
1م–مععاشماألجرماالدادىم:م م
× م

رجرماظؿلوؼة م
م

× م

 300.00م

عدةماالذرتاكمباظشفور م
 12م
 80م
 12م

× م
× م

 1م
 45م
 1م
 45م

= م

م
م

= م 44.44م م

مممزؼادةمععاشماألجرماألدادىم%25مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم20.00مجـقفاً .م
مممإذياظيمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم64.44جـقفاً .م
ؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمدلعاشماألجرماألدادىممممممممممممممم110.00مجـقفاً .م
(40مجـقفاًمذفرؼاًموؼزادمػذاماحلدممبؼدارممخلةمجـقفاتم م
سنمطلمسالوةمخاصةمتؼررمضؿفامظألجرماألدادىمضؾلمتارؼخ م
مادؿقؼاقمادلعاشموعشرتكمسـفامصىمتارؼخماغؿفا ماخلدعةم م
وذظكمحؿىماظعالوةماظؿىمضؿتمصىم )2005/7/1م
-2مععاشماألجرمادلؿغري م
رجرماظؿلوؼة م

× م

م
 500.00م

× م

عدةماالذرتاكمباظشفور م
 12م
 80م
 12م

× م
× م

 1م
 45م
 1م
 45م

= م

م
م

= م 74.07مجـقه م

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 35مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

م
إذياظيمادلعاش م
بقان م

ضقؿة(جـقفاً) م

ععاشمرجرمردادىموزؼاداته م

 110.00م

ععاشمرجرمعؿغري م

 74.07م

إذيادي م

 184.07م

رصعمادلعاشموصؼاًمألحؽاممادلادةم 165م
 389.26م

450م–م(184.07م×م )%33م
-450م 60.74م
إذيادي م

 573.33م

ؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمظؾؿعاش م

 750.00م

عـقةمعاؼو م

 10.00م

إذيادي م

 760.00م

عالحظات :م
 المؼؿممجرمعدةماالذرتاكمإديم 10مدـواتم–محقثمالؼؿطؾبمادؿقؼاقمادلعاشمصىمحاظةماغؿفا م
اخلدعةمباظوصاةممعدةماذرتاكمحمددة .م
 ال مؼؿم مإضاصة مادلدة ماالصرتاضقة ماظؿى متضاه مصى محاالت ماظوصاة موصؼاً مألحؽام مادلادة م 22معنم
ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمغظراًمألنماظوصاةمبعدمبؾوغمممدنماظؿؼاسد،مطؿامالمؼؿممرصعمادلعاشم
إديماحلدماألدغىماظـلؾىم%65معنمرجرماظؿلوؼة .م
ثاغقا:مادلؽاصلةم :م
مممممرجرماظؿلوؼة م

× م

عدةماالذرتاكمباظشفور م
 12م

= مم

ـــــــــــم(/319م/1810م9م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()38 / 36مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

م
م

 300.00م

 80م

× م

 12م

م

= م 2000.00مجـقفاً م

م

ثاظـام:ماظؿعوؼسماالضايف :م
 -4اظؿعوؼسماإلضاصىمسنماألجرماألدادى :م
رجرماظؿلوؼةم×م12م×مادلعاعلمادلؼابلمظؾلنمعنمجدولمرضمم()5مادلرصقمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىم
(ععاعلمدنم61مدـة) .م
ممممممممممممممممممممممممممممممممم300م×م12م×م%25م=م900.00مجـقفاً .م
 -5اظؿعوؼسماإلضاصىمسنماألجرمادلؿغريم :م
م

ممممممممممم500م×م12م×م%25م=م1500.00مجـقفاً .م
م
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اذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنمطبع احلكىيً

عـالمرضمم()24م :م
 بػرضمرنماغؿفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم()23مطاغتمظؾعفزماظؽاعل .مؼؿممتلوؼةماحلؼوقماظؿلعقـقةموصؼاًمدلامجا مبادلـالمرضمم()23
عـالمرضمم()25م :م
 بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم( )21منمؼؿؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمحؿىموضعتموصاتهمبؿارؼخم 2018/11/15موتؼدممادللؿقؼونمسـهمبطؾبمظصرهمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة ،مصؿامػىم
ادللؿقؼاتماظؿلعقـقةمصىمػذهماحلاظة؟
االجببت

حقثمالمتلرىمصىمذلنمادلـؿػعنيمبادلادةم 163مرحؽامماظؾـدم 4معنمادلادةم 18معنمضاغونماظؿلعنيم

االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مإذاموضعتماظوصاةمرومثؾتماظعفزماظؽاعلمخاللمدـةم
عن مترك ماخلدعة ،مظذا مؼلؿقق مادللؿقؼون مسن مادلمعن مسؾقه مصى مػذه ماحلاظة متعوؼس معن مدصعةم
واحدةمحيلبموصؼاًمدلامجا مبادلـالمرضمم( .)21م
م
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