اذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

يضجطخ انُدوح انشهزٌخ

نهعبيهني ثبجلهبس اإلداري نهدونخ
1112/11/1
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يقديخ
ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
رنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2018/12/1معؿضـؿـةم
رػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة .م

رئٍس صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعبيهني ثبنقطبع احلكىيً
" حمًد سعىدي قطت "
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فهــــــــزس
و
1

ادلىضىع
األسئهخ:
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم .1975م
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األسئهخ ادلزتجطخ ثقبَىٌ انتأيني االجتًبعً
انصبدر ثبنقبَىٌ رقى  97نسُخ 1791
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األ كبو انعبيخ
يبدح ()11

انسؤال رقى 11 / 1

عؤعـمسؾقفاماغؿفتمخدعؿفامباإلدؿؼاظةميفم،1993/10/1موبؾغتمدـماظلؿنيميفم2017/11/30موهلام

عدةماذرتاكمتؾؾغم8مدـقاتموم11مذـفرمموطـانمم رجـرماذـرتاطفامســماألجـرماألدادـلموضـتماغفـاامخـدعؿفام
64.80مجـقف،موتؼدعتمظؾؿـطؼةمادلكؿصةمبطؾبمظصرفمحؼقضفاماظؿأعقـقـةممبؿـارؼ م،2018/11/29مصفـؾم
جيقزمهلامذراامادلدةمادلؽؿؾةمالدؿقؼاقمادلعاش موعامػقماألجرماظذيمؼؿؿماظشراامسؾكمردادف موعامػـقم
تارؼ مبداؼةمصرفمادلعاش م
اإلجبثخ:

تـصماظػؼرةماظـاظـةمعـمادلادةمم41معـمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـاغقنممرضـؿم79مظلــةم

1975مسؾكمرن:
" .................م
وإدؿــاامعـمحؽؿماظػؼـرةماظلـابؼةمجيـقزمظؾؿـؤعـمسؾقـفمبعـدمإغؿفـاامخدعؿـفموبؾقشـفمدــماظلـؿنيمروم
جتاوزػا،مإبدااماظرشؾةمصكمحلابمعدةمصكماألجرماألدادلمدابؼةمسؾكمعدةمإذرتاطفماألخريةمومبراسـاةم
رحؽاممادلادةم()34موذظؽممبؼدارمادلدةمادلطؾقبةمالدؿقؼاقمادلعاشموتؤدىمادلؾـاظغمادللـؿقؼةمسـفـام
دصعةمواحدةموؼلؿقؼمادلعاشمإسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظؿاديمألداامػذهمادلؾاظغ .م
 "..................م
م

طؿــامؼؼضــلمطؿــابمدوريماظصـــدوقمرضــؿم2مظلـــةم2014مبشــأنمضقاســدمرؾــبمحلــابمعــدةميفماألجــرم
األدادلمروماألجرمادلؿغريمرومغظاممادلؽاصأةموصؼاًمألحؽاممادلادةم34م،م41معـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسكم
اظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975موادلعدلمباظؼاغقنمرضؿم120مظلـةم2014مبأن :م
مم" ...................م
ً
ً
مأوال  :انشزوط ادلطهىة تىافزهب حلسبة يدح ضـًٍ يـدد االاـ اف وفقـب أل كـبو ادلـبدح  41يـٍ
قبَىٌ انتأيني االجتًبعى :
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ؼؼدممرؾبمحلابمعددماالذرتاكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()44مادلرصؼمعؿكمتقاصرتماظشروطماآلتقة :م
 .1رنمتؽقنمادلدةمبعدمبؾقشفمدـماظـاعـةمسشرة.
 .2رنمتؽقنمدـقاتمطاعؾة .م
 .3رنمتؽقنمدابؼةمسؾكمعدةماإلذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿأعنيماالجؿؿاسل.
 .4رالمجتاوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقةم.
 .5رالمؼزؼدمجمؿقعمعـددمامإلذـرتاكممبـامصقفـامادلـدةمادلطؾـقبمحلـابفامســماألجـرمادلـؿغريمرومغظـامم
ادلؽاصأةمســممعـدةمامإلذـرتاكمســمماألجـرمماألدادـلم،موالمؼـدخؾميفممحلـابفامادلـددماظـيتممتؼضـملم
اظؼقاغقنيمواظؼراراتمبإضاصؿفامدلدةماإلذرتاكميفماظؿأعني.
ً
ً
ثبٍَب  :انشزوط ادلطهىثخ حلسبة يدح يف األجز األسبسً ضًٍ يدد االا اف وفقـب أل كـبو ادلـبدح

 11يٍ قبَىٌ انتأيني االجتًبعً (طهت االاـ اف عـٍ يـدح ثعـد اَتهـبم اخلديـخ وثهـى سـٍ

انستني):

 .1طاصةماظشروطماظقاردةمباظؾـدمروالً.
 .2بؾقغمدـماظلؿنيمرومجتاوزػا.
 .3ددادمتؽؾػةمحلابمادلدةمدصعةمواحـدةمعـعمعراسـاةمرالمؼؼـؾماألجـرماظـذىمحتلـبمسؾـكمردادـفم
تؽؾػةماظشراامسـماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكمصكمتارؼ متؼدؼؿمرؾبماظشراا .م
......................م" م
م

ً
ووفقب دلب تقدو ٌتضح يب ٌهً :م
 -1تؼدرمادلدةمادلقجؾةمالدؿقؼاقمادلعاشمصكمحاظةمبؾـقغمدــماظلـؿنيمبعـدماغؿفـااماخلدعـةممبــمم
120مذفر،مععمعالحظةمجربمطلرماظلـةمإديمدـةمإذامطـانمعــمذـأنمذظـؽمادـؿقؼاقمادلـؤعـم
سؾقفمععاش.
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 -2يفمحاظــةمبؾــقغمادلــؤعـمسؾقــفمدـــماظلــؿنيمبعــدماغؿفــااماخلدعــةمموطاغــتمعــدةماذــرتاطفميفم
اظؿأعنيمملمتؾؾـغمادلـدةمادلقجؾـةمالدـؿقمؼاقمادلعـاشمحيـؼمظـفماظؿؼـدممبطؾـبمظشـراامادلـدةم
ادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلقجؾفمالدؿقؼاقمادلعاشموصؼاًمظؾشروطمادلشارمإظقفا.
 -3ؼؿؿمحلابماظؿؽؾػةمسؾكمرداسمرجرماالذرتاكماألدادلماألخريمسؾكمرالمؼؼؾمػذاماألجـرممســم
احلدماألدغكمألجرماالذرتاكماألدادلميفمتارؼ متؼدؼؿمرؾبماظشراا.
ظذاميفماحلاظةمادلعروضةمحيؼمظؾؿـؤعـمسؾقفـاماظؿؼـدممبطؾـبمظمشـراامعـدةمدــةمالدـؿؽؿالمادلـدةم
ادلقجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش-ميفمحاظةمتقاصرمذروطماظشراام–مسؾـكمرالمؼؼـؾماألجـرماظـذميمؼـؿؿمحلـابم
اظؿؽؾػةمسؾكمردادفمسـماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكماألدادلميفمتارؼ متؼدممرؾبماظشراا.
وجيبمددادماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةموؼلؿقؼمادلعاشمإسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظؿاظلمألدااماظؿؽؾػة .م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 7مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

ادلستحقىٌ يف ادلعبش
يبدح ()119

انسؤال رقى  119/ 1م

تقيفمصاحبمععاشموادؿقؼمسـفمادلعاشمررعؾةموابــمدــفم18مدــةمحاصـؾمسؾـكمعؤػـؾمعؿقدـ م

وحيصؾمسؾكمدخؾمعـمسؿؾمظدىماظغري،مصفؾمؼلؿقؼمصـرفمععـاشمســمواظـده مويفمحاظـةمادـؿقؼاضفم
ععاشمعؿكمؼؿؿمضطعمععاذف موػؾمؼؤثرمذظؽماالذؿغالمسؾكمصرفمعـقةماظؼطع
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم107معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"ؼشرتطمالدـؿقؼاقمماألبــاامرالمؼؽـقنماالبــمم ضـدمبؾـغمدــماحلادؼـةمواظعشـرؼـ،مومؼلـؿــكمعــمػـذام

اظشرطماحلاالتماآلتقة:م م
 -1اظعاجزمسـماظؽلب.م م
 -2اظطاظـــبمبأحـــدمعراحـــؾماظؿعؾـــقؿماظـــيتمالمجتـــاوزمعرحؾـــةماحلصـــقلمسؾـــكمعؤػـــؾماظؾقلـــاغسممروم
اظؾؽاظقرؼقسمرومعامؼعادهلامبشرطمسدممجتاوزهمدـماظلاددةمواظعشرؼـمورنمؼؽقنمعؿػرشاًمظؾدرادة.م م
 -3عـمحصؾمسؾكمعؤػؾمغفائكمالمجياوزمادلرحؾةمادلشارمإظقفامباظؾـدماظلابؼموملمؼؾؿقـؼمبعؿـؾممرومملم
ؼزاولمعفـةموملمؼؽـمضدمبؾغمدـماظلاددةمواظعشرؼـمباظـلؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسمروم
اظؾؽاظقرؼقسمودـماظرابعةمواظعشرؼـمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾكمادلؤػالتماألضؾ ".م
وتـصمادلادةم111معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرن :م
"ؼقضػمصرفمععاشمادللؿقؼميفماحلاالتماآلتقة:م م
 -1اإلظؿقاقمبأيمسؿؾمواحلصقلمعـفمسؾكمدخؾمصافمؼلاوىمضقؿةمادلعـاشممروؼزؼـدمسؾقـفم،مصـإذام
غؼصماظدخؾمسـمادلعاشمصرفمإظقفماظػرق،موؼؼصدمباظدخؾماظصايفمجمؿقعمعامحيصـؾمسؾقـفم
اظعاعؾمخمصقعاًمعـفمحصؿفميفماذرتاطاتماظؿـأعنيمماالجؿؿـاسلمواظضـرائبميفمتـارؼ ماظؿقاضـفم
باظعؿؾمثؿميفمؼـاؼرمعـمطؾمدـة.
 "............ -2م
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وتـــصمادلــادةم177معـــمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007مبؿـػقــذمرحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"مؼؼصــدمبادللــؿقؼنيماألرعؾــةموادلطؾؼــةمواظــزوجمواألوالدمواظقاظــدؼـمواألخــقةمواألخــقاتموذظــؽم
مبراساةمعامؼؾل:م م
مم..................
 -4اإلبـ:
وؼشرتطمإلدؿقؼاضفمرالمؼؽقنمضدمبؾغمدـماحلادؼةمواظعشرؼـموؼلؿــكمعـمػذاماظشرطمعامؼؾل :م
مر -اظطاظبممبامالمجياوزمعرحؾةماظؾقلاغسمروماظؾؽـاظقرؼقسمبشـرطمسـدمماإلظؿقـاقمبعؿـؾمروم
عزاوظةمعفـةموسدممبؾقغمدـماظلاددةمواظعشرؼـمورنمؼؽقنمعؿػرشاًمظؾدرادة.
مب -احلاصــؾمسؾــكمعؤػــؾمبشــرطمســدمماإلظؿقــاقمبعؿــؾمرومعزاوظــةمعفـــةموســدممبؾــقغمدـــم
اظلاددــةمواظعشــرؼـمظؾقاصــؾنيمسؾــكماظؾقلــاغسمروماظؾؽــاظقرؼقسمروماظرابعــةمواظعشــرؼـم
ظؾقاصؾنيمسؾكمعؤػؾمرضؾ.
مج -اظعاجزمسـماظؽلبموؼـؾتماظعفزمسـماظؽلبمبشفادةمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـأعنيماظصـقلم
سؾكماظـؿقذجمرضؿم()177مادلرصؼ.
".................
ً
وفقب دلب تقدومصإغـفمؼشـرتطمالدـؿقؼاقماالبــمبادلعـاشمرالمؼؽـقنمضـدمبؾـغمدــماحلادؼـةمواظعشـرؼـ،م
وؼلؿــكمعـمذظؽماالدؿــاااتمادلشارمإظقفامبعاظقف .م
صإذامملمؼؾؾغماالبـمدـماحلادؼةمواظعشرؼـميفمتارؼ موصاةمادلؤعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاشمؼلؿقؼم
يفمادلعاشموالمؼعدماالذؿغالمعاغعاًمعـماالدؿقؼاقميفم ػـذهماحلاظـةموؼطؾـؼمبشـأنماظـدخؾماظــاتجمعــم
اظعؿؾمرحؽاممادلادةم111معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل .م
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ظذامؼلؿقؼماالبـمصكماحلاظةمادلعروضةمععاشمسـمواظده،مووصؼاًمألحؽامماظؾـدم()1معــمادلـادةم111م
عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمؼراسكمحدودماجلؿعمبنيمادلعاشمواظدخؾمعـماظعؿؾ،مصإذامطانمصايفم
اظدخؾمرضؾمعـمادلعاشمصرفمإظقفماظػرق،موإذامطانمصايفماظدخؾمرطربمعــمغصـقؾفميفمادلعـاشمصقـمؿؿم
إؼؼافمععاذفمحلنيمبؾقغمدـماحلادؼةمواظعشرونمرومتركماظعؿؾ .م
وؼؼطعمععاشماالبـمسـدمبؾقشفمدـماحلادؼةمواظعشرؼـميفمحاظةمادؿؿرارهمباظعؿؾموؼؿؿمصرفمعـقةم
اظؼطعمظفموصؼاًمظـصقؾفمادللؿقؼميفمادلعاشميفمتارؼ ماظؼطع.
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يبدح ()111
انسؤال رقى 111 / 4
تقيفمصاحبمععاشموادؿقؼمسـفمععاشمررعؾةموابـةمعرتعؾةمتلؿقؼمععاشمسـمزوجفـاموصؼـاًمألحؽـامم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظشاعؾماظصادرمباظؼاغقنمرضـؿمم112مظلــةم،1980مصفـؾمؼراسـكميفممادـؿقؼاضفام
يفمادلعاشمسـمواظدػامغصقؾفاميفمادلعاشمسـمزوجفام م
اإلجبثخ

تـصمادلادةم110معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن:
قمرومعـــم
إذامتــقاصرتميفم رحــدمادللــؿقؼنيمذــروطماالدــؿقؼاقمألطـــرمعـــمععــاشمعـــماظصـــدو م

اظصـدوضنيمرومعـمرحدػامرومعـفؿامععاًم وعــماخلزاغـةماظعاعـةمصـالمؼلـؿقؼمعـفـامإالمععاذـ مًامواحـداًمموتؽـقنم
روظقؼةماالدؿقؼاقموصؼاًمظؾرتتقبماآلتل :م
 -1ادلعاشمادللؿقؼمسـمغػلف .م
 -2ادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوجمروماظزوجة .م
 -3ادلعاشمادللؿقؼمسـماظقاظدؼـ .م
 -4ادلعاشمادللؿقؼمسـماألوالد .م
 -5ادلعاشمادللؿقؼمسـماإلخقةمواألخقات .م
وإذامطاغــتمادلعاذــاتمعلــؿقؼةمســـمعــؤعـمسؾــقفؿمرومرصــقابمععاذــاتمعـــمصؽــةمواحــدةمصقلــؿقؼم
ادلعاشماألدؾؼميفماالدؿقؼاق.م م
وإذامغؼصمادلعاشمادللؿقؼموصؼاًمدلامتؼدممسـمادلعاشماآلخرمردىمإظقفماظػرقمعـمػذامادلعاش".م م
وتـــصمادلــادةم179معـــمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007مبؿـػقــذمرحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975سؾكمرن:

ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 11مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

"مإذامتقاصرتمصقادللؿقؼممذروطماالدؿقؼاقمألطـرمعـمععاشمرؾؼامألحؽامماظؼقاغنيمررضامم79مظلـةم
1975مرو90مظلـةم1975مرو108مظلـةم1976مرو50مظلـةم1978مصالمؼلؿقؼمإالمععاذاًمواحداًموتؽقنمروظقؼةم
االدؿقؼاقموصؼاًمظؾرتتقبماآلتل :م
مر -ادلعاشمادللؿقؼمسـمغػلف.م
مب -ادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوجمروماظزوجة.
مج -ادلعاشمادللؿقؼمسـماظقاظدؼـ.
مد -ادلعاشمادللؿقؼمسـماألوالد.
ػـ-مادلعاشمادللؿقؼمسـماألخقةمواألخقات.
وإذامتلاوتماألوظقؼةميفماالدؿقؼاقمصقلؿقؼمادلعاشماألدؾؼميفماالدؿقؼاق .م
وإذامغؼصمادلعاشمادللؿقؼمذوماألوظقؼةماألسؾكمسـمادلعاشمذوماألوظقؼةماألضؾمردىمإظقـفماظػـرقم،م
وإذامضؾتمضقؿةمطؾمععاشمسؾكمحدهمسـمعائةمجـقفمصقؿؿمماجلؿعمبنيمػذهمادلعاذاتممبامالمجياوزمػذام
اظؼدر .م
وادؿــاامممامتؼدمم :م
 جيؿعماألوالدمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسـمواظدؼفؿمبدونمحدود.
 جتؿعماألرعؾةمبنيمادلعاشمادللؿقؼمهلامسـمغػلفاموادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوجمبدونمحدود.
 جيؿعماألرعؾمبنيمادلعاشمادللؿقؼمظفمسـمغػلفموادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوجةمبدونمحدود.م
 جيؿعمادللؿقؼمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسـمذكصمواحدمبدونمحدود.م
 جيؿعمادللؿقؼمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمرؾؼاًمظؾؼـقاغنيمادلشـارمإظقفـاموادلعـاشمادللـؿقؼمســم
اظشفقدمبدونمحدود.م م
".................
وؼـصماظؾـدمرضؿم()3معـمادلطؾبماألولمعـمادلؾقثماظـاظثمعـماظػصـؾماألولمعــماظؾـابماألولم
عـــماظؼلــؿماظـــاغلمعـــمعـشــقرمســامموزارةماظؿضــاعـماالجؿؿــاسلمرضــؿم2مظلـــةم2018مبشــأنمادللــؿقؼنيم
ظؾؿعاشموذظؽمصقؿامخيصمضقاسدمتطؾقؼمرحؽاممادلادةم110معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمسؾكمرن :م
ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 12مــــــــــ
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" ..................م
3م-م إذامطانمادلعـاشمعلـؿقؼموصؼًـامألحـدمضـقاغنيماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلم(ضـاغقنم79مظلــةم1975م–م
ضــاغقنم90مظلـــةم1975م–مضــاغقنم108مظلـــةم1976م–مضــاغقنم50مظلـــةم)1978موادلعــاشماآلخــرم
علؿقؼموصؼًامألحؽاممضاغقنمغظامماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظشاعؾماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم112مظلــةم
1980مصؿؽــقنماألوظقؼــةمظؾؿعــاشمادللــؿقؼموصؼًــامألحؽــاممضــقاغنيماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلموالم
ؼلـؿقؼمادلعـاشمادللـؿقؼموصؼًـاممألحؽـامماظؼـاغقنمرضـؿم112مظلــةم،1980موإذامطـانمادلعـاشم
ادللؿقؼموصؼًامظؾؼاغقنمرضؿم112مظلـةم1980مرطربمصقلؿقؼمعـفماظػرق ".م
ً
وفقــب دلــب تقــدومؼؿضــأمرغــفميفمحاظــةمادــؿقؼاقمادللــؿقؼمدلعــاشموصؼًــامألحــدمضــقاغنيماظؿــأعنيم
االجؿؿاسلم(ضاغقنم79مظلـةم1975م–مضاغقنم90مظلـةم1975م–مضاغقنم108مظلـةم1976م–مضاغقنم50مظلــةم
)1978موطــانمحيصــؾمسؾــكمععــاشمآخــرموصؼًــامألحؽــامماظؼــاغقنمرضــؿم112مظلـــةم1980مصؿؽــقنماألوظقؼــةم
ظؾؿعاشمادللؿقؼموصؼًامألحؽاممرىمعـمضقاغنيماظؿأعنيماالجؿؿـاسلممادلشـارمإظقفـا،مموالمؼلـؿقؼمادلعـاشم
ادللؿقؼموصؼًامألحؽامماظؼاغقنمرضؿم112مظلـةم،1980موإذامطانمادلعاشمادللؿقؼموصؼًامألحؽامماظؼاغقنم
رضؿم112مظلـةم1980مرطربمصقلؿقؼمعـفماظػرق.
ظذامتلؿقؼماالبـةميفماحلاظةمادلعروضةمادلعاشمسـمواظدػاموؼـظـرميفممضقؿـةمغصـقؾفاميفممادلعـماشم
سـماظزوجموادللؿقؼموصؼاًمألحؽامماظؼاغقنمرضؿم112مظلـةم1980مصـإذامطاغـتمضقؿؿـفمرطـربممصؿلـؿقؼمعــفم
اظػروق .م

ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 13مــــــــــ
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قىاعد سبة اإلا اكبد
يبدح ()111

انسؤال رقى 111 / 1
ؾمدلـدةمسـاعني،مثـؿمضاعـتمبؼطـعم
عؤعـمسؾقفامباظرتبقـةمواظؿعؾـقؿمحصـؾتمسؾـكمإجـازةمظرساؼـةماظطػـ م
اإلجازةمبعدمساممواحدموسادتمظؾعؿؾ،مصؽقػمؼؿؿمددادماذرتاطاتمادلؽاصأةماإلضـاصقةميفمزـؾمحتؿـؾم
جفةماظعؿؾمددادماالذرتاطاتموصؼاًمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقة م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"تلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا :م
 ............. -1م
يفم
 -2يدد اإلجـبساد اخلبصـخ ثـدوٌ أجـز :مؼؾؿـزممادلـؤعـمسؾقـفمهصـؿفموحصـةمصـاحبماظعؿـؾم م
االذرتاطاتموذظؽمإذامرشبمصكمحلـابفامضـؿـمعـدةماذـرتاطفمميفماظؿـأعنيموحتـددمعقاسقـدم
إبدااماظرشؾةموردااماالذرتاطاتمبؼرارمعـموزؼرماظؿأعقـات .م
 "..............م
وتـصمادلادةم53معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مسؾكمرن :م
"تؽقنمحاالتماظرتخقصمباإلجازةمبدونمرجرمسؾكماظقجفماآلتل :م
.............. -1
.............. -2
 -3عــعمعراســاةمرحؽــاممضــاغقنماظطػــؾماظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿم12مظلـــةم،1996متلــؿقؼمادلقزػــةم
إجازةمبدونمرجرم ظرساؼةمرػؾفامدلدةمسـاعنيمسؾـكماألطــرميفمادلـرةماظقاحـدة،موهـدمرضصـكم
دؿةمرسقاممرقالمعدةمسؿؾفامباخلدعةمادلدغقة.
وادـؿــاامعــمرحؽــاممضـاغقنماظؿــأعنيماالجؿؿـاسلمادلشــارمإظقـف،متؿقؿـؾمماظقحـدةماذــرتاطاتم
اظؿأعنيمادللؿقؼةمسؾقفاموسؾكمادلقزػة ".م
ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 14مــــــــــ
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وتـصمادلادةم3معـماظؼرارماظقزاريمرضؿم27مظلـةم2012مبشـأنمزؼـادةماالذـرتاكميفممغظـاممادلؽاصـأةم
ظؾعاعؾنيمبدؼقانمسامموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمواظعاعؾنيممبدؼرؼاتماظرتبقةمواظؿعؾقؿمباحملاصظاتمسؾكمرن:
"ؼؾؿزممادلؤعـمسؾقفمبأدااماالذرتاكمادلـصقصمسؾقفميفمادلادةم()1ميفمحـاالتماإلسـارةماخلارجقـةم
واإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾميفماخلارج،موؼؤديماالذرتاكميفمػذهماحلاالتمباظعؿؾةماألجـؾقة .م
طؿامؼؾؿزممادلؤعـمسؾقـفمبـأدااماالذـرتاطاتمســممعـددماإلجـازاتماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾماظـيتممربـدىم
اظرشؾــةميفماالذــرتاكمسـفــامواإلجــازاتماظدرادــقةمبــدونمرجــرممواإلســاراتماظداخؾقــة،موعــددماألجــازاتم
اخلاصــةمظرساؼــةماظطػــؾمإذاماخؿــارتمادلــؤعـمسؾقفــامرنمؼؿقؿــؾمصــاحبماظعؿــؾماذــرتاطاتماظؿــأعنيم
االجؿؿاسلمسـفا ".م
وتـصمادلادةماألوديمعــمتعؾقؿـاتماظصــدوقمرضـؿم6مظلــةم2012مبشـأنمزؼـادةماالذـرتاكميفممغظـاممم
ادلؽاصأةمظؾعاعؾنيمبدؼقانمسامموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿموادلدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿقةماظؿابعـةمهلـاممسؾـكم
رن:
"مسؾكمذيقعمادلـارؼماظؿأعقـقةمواألجفزةمادلكؿصةمباظصـدوقمعراساةمتـػقذمعامؼؾل :م
 -1تزادمغلؾةماذرتاكماظعاعؾنيمبدؼقانمسـامموزارةماظرتبقـةمواظؿعؾـقؿموادلـدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿقـةم
اظؿابعةمهلامصكمغظاممادلؽاصأةمادلؼررمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمادلشـارمإظقـفمبقاضـعم%5معــمرجـقرم
اظعاعؾنيماظشفرؼةمادللؿقؼةمسـماألجرماألدادلماسؿؾاراًمعـمذفرمصرباؼرم.2012
 -2يفمضــقامعــامضضــكمبــفمطؿــابمدورميموزارةماظرتبقــةمواظؿعؾــقؿماظصــادرميفمم2012/2/5مادلشــارمإظقــفم
ؼؿقؿؾمادلؤعـمسؾقفمبـلؾةم% 3ممتلـؿؼطعمعــمرجـرهمذـفرؼاًموتؿقؿـؾمجفـةماظعؿـؾمبـلـؾةم%2موؼـؿؿم
تقرؼدماالذرتاكمععماالذرتاطاتماظدورؼةمظؾففة.
 -3ؼؿؿمردااماالذرتاطاتمموصؼاًمالدؿؿارةم(م3مت.مم)مادلرصؼةم–مبعدمإضاصةمغلؾةم%5ماإلضاصقةم-موإرداهلام
ععمعلؿـدمددادماالذرتاطاتماظشفرؼةمظؾصـدوق.
 -4تلريمسؾكمادلؽاصأةماإلضاصقةمرحؽاممادلادةم129معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼـاغقنم
79مظلـةم.1975
 -5ؼؾؿزممادلؤعـمسؾقفمبأدااماالذرتاكمادلـصقصمسؾقفميفماظؾـدم()1ميفماحلاالتماآلتقة:م
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مر -اإلســارةماخلارجقــةمواإلجــازةماخلاصــةمظؾعؿــؾميفماخلــارج،موؼــؤدىماالذــرتاكميفمػــذهم
احلاالتمباظعؿؾةماألجـؾقة .م
مب -اإلجــازاتماخلاصــةمظغــريماظعؿــؾماظــيتممربــدىماظرشؾــةميفمماالذــرتاكمسـفــامواإلجــازاتم
اظدرادقةمبدونمرجرممواإلساراتماظداخؾقة.
 -6تؿقؿؾمادلؤعـمسؾقفامبـلؾةماالذرتاكميفمادلؽاصـأةماإلضـاصقةمادلـصـقصمسؾقفـماميفماظؾــدمم()1مســم
عــددماإلجــازاتماخلاصــةمظرساؼــةماظطػــؾمإذاماخؿــارتمادلــؤعـمسؾقفــامرنمؼؿقؿــؾمصــاحبماظعؿــؾم
اذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسلمسـفاموسدممصرفمتعـقؼ

ماألجـرم،موتؾؿـزممادلـؤعـمسؾقفـامصـكمػـذهم

احلاظةمبلدادمغلؾةماالذرتاكمصكمادلؽاصأةماإلضاصقةمادلـصقصمسؾقفاميفماظؾـدم()1مبـذاتماظؼقاسـدم
واإلجراااتماظيتمتلددمبفاماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماالجازةماخلاصةمظغريماظعؿؾ.
 -7تؾؿزممجفةماظعؿؾمبلدادماذـرتاطاتمادلؽاصـأةماإلضـاصقةمادلـصـقصمسؾقفـماميفماظؾــدمم()1مســمعـددم
اظؿفـقدماإلظزاعقة ".م
ً
وفقب دلب تقدومتؾؿزممادلؤعـمسؾقفاماظيتمحصؾتمسؾكمإجازةمظرساؼةماظطػؾمبلدادمغلؾةماالذرتاكميفم
ادلؽاصـأةماإلضــاصقةم،موتلــددميفمػــذهماحلاظــةمبــذاتماظؼقاســدمواإلجــراااتموادلقاسقــدماظــيتمتلــددمبفــام
االذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماالجازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾم،موتؾؿـزممجفـةماظعؿـؾمبلـدادمبـاضلماذـرتاطاتم
اظؿأعنيماالجؿؿاسلماخلاصةمبادلؤعـمسؾقفاميفمادلقاسقدماظدورؼةمادلؼررةمظذظؽ.مممممممممممممممممممممممممم م
م
م
م
م
م
م
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انسؤال رقى 111 / 1

عؤعـمسؾقفمؼعؿؾمبقزقػةمعدرسمباظرتبقةمواظؿعؾقؿم،موضدمحصؾمسؾكمإسارةمخارجقةمدلدةمسام،مصفـؾم

ؼطؾــؼمبشــأغفمرحؽــاممضــرارمرئــقسمجمؾــسماظــقزراامرضــؿم1459مظلـــةم2018موطؿــابمدوريماظصـــدوقم
احلؽقعلمرضؿم3مظلـةم2018مسـدمجتدؼدماإلسارةمرشؿمسدممخضقسفمظؼاغقنماخلدعةمادلدغقة م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"تلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا :م
 -1يدد اإلعبراد اخلبرجٍخ ثدوٌ أجز ويدد اإلجبساد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج :ؼؾؿزممادلؤعـمسؾقـفم
هصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾميفماالذرتاطاتموتؤدىمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقة.
وؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتمباالتػاقمععموزؼـرمامإلضؿصـادمضـراراًممبؿقدؼـدمغـقعماظعؿـالتماألجـؾقـة،مم
وبلعرماظؿققؼؾ،موطقػقةموعقاسقدمردااماالذرتاطات،موادلؾـاظغماإلضـاصقةماظـيتمتملـؿقؼميفمحاظـةم
اظؿأخريميفماظلدادموذظؽممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةميفمادلادتنيم(129مو .)130م
 "..............م
وتـصمادلادةماألوديمعـمضرارمرئقسمجمؾسماظقزراامرضؿم1459مظلـةم2018مسؾكمرن:
"ععمسدمماإلخاللمبأحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقـةموالئقؿـفماظؿـػقذؼـةمادلشـارمإظقفؿـا،متطؾـمؼمرؾؼًـام

ظؾضـقاب ماظــقاردةمبفـذاماظؼــرارمعــددماإلسـاراتمواإلجــازاتماخلاصـةمبــدونمرجــرمظ دـؾابماظــيتمؼؾــدؼفام
ادلقزػماخلاضعمألحؽـاممضـاغقنماخلدعـةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـفموتؼـدرػاماظلـؾطةمادلكؿصـةممبػفقعفـام
احملددمباظؼاغقنمادلذطقر".مم م
طؿامتـصمادلادةماظـاغقةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرن:
"م تؿؿمادلقاصؼةمسؾكماإلسارةمروماإلجازةماخلاصـةمبـدونمرجـرمادلشـارمإظقفـاميفمادلـادةماألوديمدلـدةم
ساممطاعؾمعامملمؼؽـمرؾبماإلسارةمروماإلجازةمعؼروغًاممبدةمرضؾ .م
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وؼؿؿماظؿفدؼدمظإلسارةمروماإلجازةمدـقؼًامبـااًمسؾكمرؾبمؼؼدممعـمادلقزػمضؾؾماغؿفاامعدةماإلسارةم
روماإلجازةمبدونمرجرمبـالثنيمؼقعًامسؾكماألضؾمدونماذرتاطمحضـقرهمذكصـقًامظؾؿقاصؼـةمسؾـكماظؿفدؼـدم
وجيقزميفمػذهماحلاظةمرنمؼـقبمادلقزػمرحدمرضاربفمحؿكماظدرجةماظـاغقة،مرومشريػؿممبقجبمتقطقؾم
خاص ".م
وتـصمادلادةماظـاظـةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرن :م
"سـدمتؼدممادلقزػماخلاضعمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـفمبطؾـبماحلصـقلمسؾـكم
إسارةمرومإجازةمخاصةمبدونمرجرمرومجتدؼدػامؼؿعنيمسؾكماظلؾطةمادلكؿصةمادلقاصؼةمسؾكمػـذاماظطؾـبم
يفمعدةمالمجتاوزممخلةمسشرمؼقعًامعـمتارؼ متؼدميفمعامملمؼؽـمادلقزػمحمـاالًمظؾؿقاطؿـةماظؿأدؼؾقـةمروم
اجلـائقةمروميفمحاظةموجقدماظؿزاعاتمعاظقةمجلفةمسؿؾفمجتاػفمعامملمؼؼؿمبلدادػا ".م
وتـصمادلادةماظرابعةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرن:
"ؼشرتطم ظؾؿقاصؼةمسؾكمجتدؼدماإلسـارةمروماإلجـازةماخلاصـةمبـدونمرجـرمدـدادماألضلـاطمادللـؿقؼةم
ظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسكمســمادلـدةماظلـابؼةمظإلسـارةمروماإلجـازةماخلاصـةمبـدونمرجـر،موذظـؽم
دونمإخــاللممبــامظؾفقؽــةمادلــذطقرةمعـــمحــؼميفمإدــؼاطمعــدةمســدمماظلــدادمعـــمادلعــاشمرومحتصــقؾفام
بغراعاتماظؿأخريماظيتمحتددػاموصؼًامألحؽامماظؼقاغنيمواظؾقائأ".ممممممممممممممممممممممممممممم م
وتـصمادلادةماخلاعلةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرن:
"المتطؾؼمػذهماظؼقاسدمسؾكمرسضااماجلفاتمواهلقؽاتماظؼضائقةمورسضاامػقؽةماظؿـدرؼسمباجلاععـاتم
وشريػــؿمعـــماخلاضــعنيمألحؽــاممضــاغقنمتـظــقؿماجلاععــاتمورسضــااماظلــؾؽنيماظدبؾقعادــلمواظؼـصــؾلم
ورسضاامػقؽةماظشررةموضؾاطمورصرادماظؼقاتمادللؾقةموخيضعقنمألحؽامماظؼقاغنيمادلـظؿةمظشؽقغفؿ .م
وؼلؿــكمعـمتطؾقؼفامادلقزػقنمادلدغققنمبقزارتلماظدصاعمواظداخؾقةموادلقزػقنمبدؼقانمرئـقسم
اجلؿفقرؼة،موجيقزمادؿــاامبع

ماجلفاتمروماظقزائػماألخرىممبقجبمضرارمؼصدرمعــمرئـقسمجمؾـسم

اظقزراامبـااًمسؾكمسرضماظلؾطةمادلكؿصة ".م
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وؼـصمطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم3مظلـةم2018مبشأنمسدممجتدؼدماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجرمروم
اإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارجمروماإلجازةماخلاصةمظغريماظعؿؾمإالمبعـدمرداامذيقـعمادلؾـاظغمادللـؿقؼةم
ظصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمسـمعددماالذرتاكماظلابؼةمسؾكمدـةماظؿفدؼدم
سؾكمرن :م
"مبؿارؼ م2018/8/1مصدرمضرارمرئقسمجمؾسماظـقزراامرضـؿم1459مظلــةم2018مبشـأنمضـقاب معـددم
اإلساراتمواإلجازاتماخلاصةمبدونمرجر،موضدمغصم..............
 .............م
ويفمضقاماألحؽامماظلابؼةمؼراسكمعامؼؾل :م
روالً:معددماإلساراتماخلارجقةمبدونمرجرمواإلجازاتماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارج :م
 .1تؽقنمادلقاصؼةمسؾكماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجرمروماإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارجمدلدةمسامم
طاعؾمعامملمؼؽـمرؾبماإلسارةمروماإلجازةمعؼروغاًممبدةمرضؾ.
 .2ؼؿعنيمسؾكمذيقعموحداتماجلفازماإلداريمظؾدوظةميفمحاظةمادلقاصؼةمسؾـكماإلسـارةمروماإلجـازةم
ضرورةمعراساةمرنمتؿضؿـماظؼراراتماظؾقاغاتماآلتقة:
 اظرضؿماظؿأعقينمظؾؿقزػماحلاصؾمسؾكماإلجازة.
 اظرضؿماظؼقعلمظؾؿقزػماحلاصؾمسؾكماإلجازة.
سؾكمرنمؼؿؿمعقاصاةمطؾمعــماجلفـازمادلرطـزيمظؾؿـظـقؿمواإلدارةموادلـطؼـةماظؿأعقـقـةمادلكؿصـةم
باظصـدوقماحلؽقعلمبصقرةمعـمضرارمعـأماالجـازةموضـرارماظعـقدةمصـقرمصـدورػا،موذظـؽمعمـعمسـدمم
اإلخاللمبأحؽاممطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم1مظلـةم1992و7مظلـةم.1998
 .3المؼـؿؿمجتدؼـدماإلسـارةماخلارجقـةمبـدونمرجـرمروماإلجـازةماخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجمضؾـؾمدــدادم
ذيقعمعلؿقؼاتماظصـدوقمباظعؿؾةماألجـؾقةمسـمذيقعماإلجازاتماظلابؼةمسؾكماظؿفدؼدموددادم
ذيقــعمادلؾــاظغمادللــؿقؼةمغؿقف ـةممتقضــػمدــدادماألضلــاطماخلاصــةمباظعؿؾــةمادلصــرؼةم(عؿفؿــدم
األضلاطموادلؾاظغماإلضاصقةمإنموجدت).
 .4يفمحاظةماظؿأطدمعـماظلدادمالمجيقزمجتدؼدماإلسارةمروماإلجازةمدلدةمتزؼدمسؾكمسام.
ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 19مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
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اذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

 .5تؿكذمذيقعماإلجراااتماظؼاغقغقةمحقالماظقحداتماظيتمتؼقممبؿفدؼدماإلساراتمواإلجـازاتمروم

متدػامدونماظؿأطدمعـماظلداد .م
..................

نذا ٌهٍت انصـُدوقم جبؿقـعموحـداتماجلفـازماإلداريمظؾدوظـةمبؿطؾقـؼماألحؽـامماظـقاردةمبفـذام
اظؽؿابمبؽؾمدضة،موؼؾغكمطؾمحؽؿمخياظػمرحؽاعف ".م
م

ً
وفقب دلب تقدو ؼؿضأم عــمغـصمادلـادةماخلاعلـةمعــمضـرارمرئـقسمجمؾـسماظـقزراامرضـؿم1459مظلــةم
2018مادؿــااماظػؽاتماآلتقةمصؼ مسؾكمدؾقؾماحلصرمعـمتطؾقؼمرحؽاعفمسؾقفؿ :م
 -1رسضااماجلفاتمواهلقؽاتماظؼضائقة.م
 -2رسضاامػقؽةماظؿدرؼسمباجلاععاتموشريػؿمعـماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنمتـظقؿماجلاععات.
 -3مرسضااماظلؾؽنيماظدبؾقعادلمواظؼـصؾل.م
 -4رسضاامػقؽةماظشررة.م
 -5ضؾاطمورصرادماظؼقاتمادللؾقة.م م
 -6ادلقزػقنمادلدغققنمبقزارةماظدصاع.
 -7مادلقزػقنمادلدغققنمبقزارةماظداخؾقة.م
 -8ادلقزػقنمبدؼقانمرئقسماجلؿفقرؼة.م
كًب جيىسمادـؿــاامبعـ

ماجلفـاتمروم اظقزـائػماألخـرىممبقجـبمضـرارمؼصـدرمعــمرئـقسمجمؾـسم

اظقزراامبـااًمسؾكمسرضماظلؾطةمادلكؿصة .م
ووصؼاًمظـذظؽمؼؿضـأمدـرؼانمرحؽـاممضـرارمرئـقسمجمؾـسماظـقزراامرضـؿم1459مظلــةم2018مسؾـكمشـريم
اخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةمعـمشريماظػؽاتمادللؿــاهمادلشارمإظقفا .م
وعــمثـؿمصـمالمجيــقزممظـإلدارةماظؿعؾقؿقـةممجتدؼــدماإلسـارةماخلارجقـةمبــدونمرجـرمروماإلجـازةماخلاصــةم
ظؾعؿؾمباخلارجمضؾؾمددادمذيقعمعلؿقؼاتماظصـدوقمباظعؿؾةماألجـؾقـةمســمذيقـعماإلجـازاتماظلـابؼةم
ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 20مــــــــــ
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اذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

سؾكماظؿفدؼدموددادمذيقعمادلؾاظغمادللؿقؼةمغؿقفةمتقضػمدـدادماألضلـاطماخلاصـةمباظعؿؾـةمادلصـرؼةم
(عؿفؿدماألضلاطموادلؾاظغماإلضاصقةمإنموجدت).
م
م

ـــــــــــم(/395م/1812م8م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()21 / 21مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

