اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

يضجطخ انُذٔح انشٓشٚخ

نهعبيهني ثبجلٓبص اإلداس٘ نهذٔنخ
2016/12/3

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 1م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

يمذيخ

ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإديمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـلعقينمم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمأصـرادماعؿؿـ مباسؿؾـارمم
أنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإديمطلمأدرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظكمؼلعدغيمأنمأضدممعضؾطةماظـدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2016/12/3معؿضـؿـةم
أػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتمسيماظـدوة .م

سئٛس صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

" أثٕ اجملذ عجذ انالِ أمحذ "

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 2م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

فٓــــــــشس
و
1

ادلٕضٕع
األسئهخ :
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم .1975م

2

ادلشفمبد :
حماضرةمصىمحاالتمادؿقؼاقمادلعاشمحلاالتماظؿؼاسد .م

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 3م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

األسئهخ ادلشرجطخ ثمبٌَٕ انزأيني االجزًبعٙ
انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  79نسُخ 1975

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 4م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

يف ادلعبشبد ٔانزعٕٚضبد
يبدح ()18

انسؤال سلى  18/1م

عمعنمسؾقهمؼعؿلمباجلفازماإلداريمظؾدوظةمدلدةم17مساممثممتركماظعؿل،مثممأصقبمبعفزمطاعلمبعدم

اغؿفاءمسؿؾهمبلطـرمعنمدـة،مصفلمؼلؿققمععاشمسنمعدةمخدعؿهم؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادة()18معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
"مؼلؿققمادلعاشمسيماحلاالتماآلتقة -:م

 .................. -1م
 .................. -2م
.................. -3
 -4وصاةمادلمعنمسؾقهمأوثؾـوتمسفـزمهمسفـزاًممطـاعًًمخـًلممدــةمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءمخدعؿـهمومؼشـمرتطمسـدمم
جتاوزهماظلنمادلـصوصمسؾقفامسيماظؾـدم()1موسدممصرصهماظؼقؿـةماظـؼدؼـةمظؿعـوؼضماظدصعـةماظواحـدة،مم
وذظكمأؼامطاغتمعدةمإذرتاطهمسيماظؿلعني .م
 .................. -5م
 -6وصاةمادلمعنمسؾقهمأوثؾوتمسفزهماظؽاعـلمبعـدمإغؼضـاءمدــةمعـنمتـارؼ مإغؿفـاءمخدعؿـهممأومبؾوشـمهمدـنم
اظلؿنيمبعدمإغؿفاءمخدعؿهمعؿىمطاغتمعدةمإذرتاطهمسيماظؿلعنيم120مذفراًمسؾـىماألضـلمموملمؼؽـنمضـدم
صرفماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعوؼضماظدصعهماظواحدة،موؼلوىمادلعـاشمسيمػـذهماحلاظـةمسؾـىمأدـاسمعـدةم
االذرتاكمسيماظؿلعني.
 "..................م
وصؼاًمدلامدؾقمصننمادلمعنمسؾقهمإذامأصقبمبعفزمطاعلمبعدماغؿفاءماخلدعةمصنغهمؼلـؿققمععـاشمعؿـىم
طاغتمعدةماذرتاطهم120مذفرمسؾىماألضلمم.
ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 5م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

لٕاعذ سبة ثعض يذد االش ان يف انزأيني
يبدح ()34

انسؤال سلى  34/2م

عــامػــيمذــروطمادلطؾوبــةمحللــادمعــدةمسيماألجــرماألدادــيمأوماألجــرمادلــؿغأمأومغظــاممادلؽاصــلةموصؼ ـاًم
ألحؽاممادلادتنيم34م،م41معنمضاغونماظؿـلعنيماإلجؿؿـاسمي؟موطقـ مؼـؿممحلـادمودـدادمتؽؾػـةماظشـراء؟م
وعؿىمؼؽونمادلمعنمسؾقهمعؾؿزممبلدادمتؽؾػةمذراءمادلدة؟موػلمجيوزمظؾؿمعنمسؾقهماظعدولمسنمرؾـبم
اظشراءمبعدمادلواصؼةمسؾىماظؿؽؾػة؟
اإلجبثخ :

ؼؼضــىمطؿــادمدورىماظصـــدوقمرضــمم2مظلـــةم2014مبشــلنمضواســدمرؾــبمحلــادمعــدةمسيماألجــرم

األداديمأوماألجرمادلؿغأمأومغظاممادلؽاصلةموصؼاًمألحؽاممادلادةم34م،م41معنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىم
اظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975موادلعدلمباظؼاغونمرضمم120مظلـةم2014مسؾىمأغه :م

ً
ً
"مأٔال  :انششٔط ادلطهٕة رٕافشْب حلسبة يذح ضـًٍ يـذد االشـ ان ٔفمـب أل كـبو ادلـبدح  34يـٍ لـبٌَٕ
انزأيني االجزًبع: ٙ

ؼؼدممرؾبمحلادمعددماالذرتاكمسؾىماظـؿوذجمرضمم()44مادلرصقمعؿىمتواصرتماظشروطماآلتقةم :م
 .1أنمتؽونمادلدةمبعدمبؾوشهمدنماظـاعـةمسشرة.
 .2أنمتؽونمدـواتمطاعؾة.
 .3أنمتؽونمدابؼةمسؾىمعدةماإلذرتاكماألخأةموشأمخاضعةمظـظامماظؿلعنيماإلجؿؿاسي.
 .4أالمجتاوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقة.
 .5أالمؼزؼدمجمؿوعمعددماإلذرتاكممبامصقفامادلدةمادلطؾودمحلـابفامسـنماألجـرمادلـؿغأمأومغظـامم
ادلؽاصلةمسنمعدةماإلذرتاكمسنماألجرماألدادي،موالمؼدخلمصـىمحلـابفامادلـددماظـيتممتؼضـميم
اظؼواغقنيمواظؼراراتمبنضاصؿفامدلدةماإلذرتاكمصىماظؿلعني.

ً
ً
ثبَٛب  :انششٔط ادلطهٕثخ حلسبة يذح فٗ األجش األسبسٗ ضًٍ يذد االش ان ٔفمب أل كـبو ادلـبدح  41يـٍ
لبٌَٕ انزأيني االجزًبعٗ (طهت االش ان عٍ يذح ثعذ اَزٓبء اخلذيخ ٔثهٕغ سٍ انسزني) :

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 6م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

 .1طاصةماظشروطماظواردةمباظؾـدمأوالً.
 .2بؾوغمدنماظلؿنيمأومجتاوزػا.
 .3ددادمتؽؾػةمحلادمادلدةمدصعةمواحدةمع معراساةمأالمؼؼلماألجرماظذىمحتلـبمسؾـىمأدادـهم
تؽؾػةماظشراءمسنماحلدماألدغىمألجرماالذرتاكمصىمتارؼ متؼدؼممرؾبماظشراء .م
ً
ثبنثب  :سبة ٔسذاد ركهفخ يذد االش ان :

 .1حتلبماظؿؽؾػةموصؼاًمظؾفدولمرضمم()4مادلرصقمبؼاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسيموادلعـدلمباظؼـاغونم
رضمم120مظلـةم2014موتلددموصؼاًمدلامؼؾى:


دصعةمواحدةمخًلمدـةمعنمتارؼ مرؾبماحللاد.



أومباظؿؼلــقطموصؼـاًمظؾفــدولمرضــمم()6مادلرصــقمبؼــاغونماظؿــلعنيماإلجؿؿــاسيموادلعــدلم
باظؼاغونمرضمم120مظلـةم.2014

 .2ؼراسىمجربمضقؿةمتؽؾػةماظدصعةماظواحدةمأومضقؿةماظؼلطماظشفريمإديمأضردمجـقه.
ً
ساثعب  :أ كبو عبيخ :

 .1تؾؿــزمماجلفــةماإلدارؼــةمبنســدادمدــفلمظؼـــقدمرؾؾــاتمحلــادمادلــددمادلشــارمإظقفـــامواألضلـــاطم
ادللؿقؼةمسـفاموصؼاًمظـؿوذجماظلفـلمرضمم(44معؽرراً)مادلرصق.م م
 .2المؼعؿــربمادلــمعنمسؾقــهمعؾؿزع ـاًمبطؾــبمحلــادمادلــدةمإالمبعــدمعواصؼؿــهمسؾــىماظؿؽؾػــةموإضــرارهم
باظلداد.

ممممممممممم ".....................م
ووصؼـاًمظــذظكمصنغــهمؼــؿممحلــادمعــدةمسيماألجــرماألدادــيمأوماألجــرمادلــؿغأمأومغظــاممادلؽاصــلةموصؼـاًم
ألحؽاممادلـادمتنيم34م،م41معـنمضـاغونماظؿـلعنيماإلجؿؿـاسميموصؼـاًمظؾؼواسـدمادلشـارمإظقفـامساظقـه،مموالمؼعؿـربم
ادلمعنمسؾقهمعؾؿزعاًمبطؾبمحلادمادلدةمإالمبعدمعواصؼؿهمسؾىماظؿؽؾػةمادلؼدرةممبعرصةمادلـطؼةماظؿلعقـقةم
ادلكؿصةم،موسيمػذهماحلاظةمالمجيوزمظؾؿمعنمسؾقهماظعدولمسنمرؾبماظشراءمبعدمادلواصؼةمسؾىماظؿؽؾػة.
ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 7م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

لٕاعذ يعبيهخ ادلؤيٍ عهٓٛى
انز ٍٚكبَٕا يٍ أفشاد انمٕاد ادلسهحخ

انسؤال سلى36 / 3 :

يبدح ( ) 36

اظؿققمصاحبمععاشمسلؽريمباظعؿلمبنحدىماجلفـاتممادلدغقـةمموذظـكمضؾـلممبؾوشـهممدـنمماظلـؿنيم،مصؿـامم
ػيماحلؼوقماظؿلعقـقةماظيتمؼلؿقؼفامادلذطورمسـدماغؿفاءمخدعؿهمادلدغقةمبؾؾوغماظلن؟ م
اإلجبثخ  :م

تـصمادلادةم99معنمضاغونماظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم90مظلــةم

1975موادلعدظةمباظؼاغونمرضمم69مظلـةم2010مسؾىمأغه :م
"مإذاماظؿقــقمصــاحبمادلعــاشماظعلــؽرىمبعؿــلمخيضــعهمألىمعــنمأغظؿــةماظؿــلعنيمومادلعاذــاتم
األخرىمصؿعؿربمعدةماذرتاطهماجلدؼدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفاموتؿقـمددمحؼوضـهماظؿلعقـقـةمسـفـاموصؼـاًمظؾؼـاغونم
ادلعاعلمبه .م
صــنذامادــؿققمععــاشمســنمادلــدةماألخــأةمصنغــهمؼظــلمحمؿػظـاًممبعاذــهموؼصــرفمادلعــاشماظـفــامىم
مبفؿوعمادلعاذنيماظعلؽريموادلدغيمعنمإدارةماظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقة،موذظكممبراساةم
اآلتى :م
 -1سدممتؽرارماالغؿػاعمباحلدماألدغىماظرضؿىمظؾؿعاش.
 -2ؼؽونماجلؿ مبنيمادلعاشماظعلـؽريمومادللـؿققمصـىممتـارؼ ماغؿفـاءماخلدعـةماظعلـؽرؼةمومادلعـاشم
ادللؿققمسنمادلدةماألخأةممبامالمجياوزماحلدماألضصىمظؾؿعـاشموصؼـاًمظؾؼـاغونمادلعاعـلمبـهمصـىم
تارؼ ماالدؿقؼاقمسنمادلـدةماألخـأةم ،موؼلـؿققمتعـوؼضمعـنمدصعـةمواحـدةمسـنمعـدةماإلذـرتاكم
اظزامدةمسنماظؼدرمادلطؾودمالدؿقؼاقماحلدماألضصىمظؾؿعاشموؼصرفمػذاماظؿعوؼضمصـورماغؿفـاءم
اخلدعة.

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 8م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

 -3ؼؽــونماجلؿ ـ مبــنيمادلعــاشماظعلــؽرىمظؾؿصــابنيمبلــؾبماظمعؿؾقــاتماحلربقــةمأومبلــؾبماخلدعــةم
وادلعاشمادللؿققمسنمادلدةماألخأةمبدونمحدود.
 -4ؼؽونماجلؿ مبنيمادلعاشماظعلؽرىموبنيمععاشماإلصابةموععـاشماظشـقكوخةمأوماظعفـزمأوماظوصـاةم
أومسنمادلدةماألخأةمبدونمحدود.
وتلــرىمأحؽــاممػــذهمادلــادةمسؾــىمأصــقادمادلعاذــاتماظعلــؽرؼةمعــنماعـــدؼنموادللــؿؾؼنيم
واالحؿقاطمادللؿدسنيموادلؽؾػنيمظؾكدعةماظعلؽرؼة .م
وؼؾغىمطلمحؽممخياظ معاموردمبفذهمادلادةمعنمأحؽاممصىمأؼةمضواغنيمتلعنيمومععاذاتمأخرى ".م
وؼؼضــىمعـشــورمســامموزارةماظؿلعقـــاتمرضــمم5مظلـــةم2013مبشــلنمادلعاعؾــةماظؿلعقـقــةمألصــقادمادلعاذــاتم
اظعلؽرؼةماظعامدؼنمظعؿلمخيضعفممعالمتطؾققمأحدمضواغنيماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾىمأن :م
انمسى انثبَٗ  :ادلعبيهخ انزأيُٛٛخ نصب ت ادلعبش انعسكشٖ انعبئذ جملبل رطجٛك أ ذ لٕاَني انزأيني
اإلجزًبعٗ عُذ إسزحمبق انصشف عٍ يذح إش اكّ األخريح

ً
ً
أٔال  :إرا كبَذ يذح اإلش ان األخريح ٔفمب أل كبو لبٌَٕ انزأيني اإلجزًبعٗ انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  79نسُخ 1975

ٚزجع يب ٚهٗ:

سـدمتؼدؼرماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنمعدةماإلذرتاكماألخأةمؼراسـىمإسؿؾـارمػـذهمادلـدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفا،م
وتؿقددمحؼوضهماظؿلعقـقةمسـفاموصؼاًمدلامؼؾي :م
 -1إذامملمتؿواصرماظشروطمادلطؾوبةمإلدؿقؼاقمادلعاشمسنمػذهمادلدةمادؿققمسـفامتعوؼضاًمعنمدصعـةم
واحدةموؼصرفمسيمحاظةمتواصرمإحدىماحلاالتمادلـصوصمسؾقفـامبادلـادةم27معـنمضـاغونماظؿـلعنيم
االجؿؿاسي.
 -2إذامتواصرتماظشروطمادلطؾوبةمإلدؿقؼاقمادلعاشمسـفامحيلـبمادلعـاشموصؼـاًمظؾؼواسـدمادلـصـوصم
سؾقفامصىمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمادلشارمإظقهمع معراساةمعامؼؾى:
 تطؾققمأحؽاممادلادةم22موادلادةم24معنماظؼاغونمادلشارمإظقهمسؾىمعـدةماإلذـرتاكماألخـأةمصـىم
حاظةمتواصرمذروطمتطؾقؼفؿا.

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 9م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

 ؼُصــرفمتعــوؼضمعــنمدصعــةمواحــدةمســنمادلــدةماظزامــدةمســنماظؼــدرمادلطؾــودمإلدــؿقؼاقماحلــدم
األضصىمظؾؿعاشمرؾؼاًمألحؽاممادلادةم26معنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمادلشارمإظقه.
 ؼربطمادلعاشمادللؿققمسنمادلدةمادلدغقةموؼضافمإديمأصلمادلعاشماظعلؽرىمع معراسـاةممأالم
ؼزؼدمجمؿوعمادلعاشماظعلؽريموادلعاشمادللـؿققمسـنمادلـدةمادلدغقـةمسؾـىم%80معـنماحلـدم
األضصــىمألجــرماإلذــرتاكمصــىمتــارؼ ماالدــؿقؼاقمســنمادلــدةمادلدغقــةمظؽــلمعــنمععــاشماألجــرم
األداديمواألجرمادلؿغأمطلمسؾىمحده.
 سيمحاظةمزؼادةمجمؿوعمادلعاذنيماظعلؽرىموادلدغىمسؾىماحلدماألضصىمادلشارمإظقهمصىماظؾــدم
اظلابقمؼـؿممحتوم ؼـلمضقؿـةمادلعـاشماظزامـدمسـنمػـذاماحلـدمإديمعـدةموؼصـرفمسـنمػـذهمادلـدةم
تعوؼضمعنمدصعةمواحدةمحيلبمسنمطلمعنماألجرماألداديموادلؿغأمطلٌمسؾـىمحـدهموصؼـاًمدلـام
ؼؾي-:
( )1حتددمادلدةماظؿىمؼصرفمسـفاماظؿعوؼضمطؿامؼؾىم :م
ضقؿةمادلعاشماظزامدمسنماحلدماألضصىم×45م(أومادلعاعل م
االطؿوارىمعنمجدولم9مصىممحاالتمادلعاشمادلؾؽر)مم× 12م
=مممممممممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

مممممممممممممممممممممممادلؿودطماظذىممتمحلادمععاشمادلدةمادلدغقةمسؾىمأدادهم م
( )2حيلبمتعوؼضماظدصعةماظواحدةموصؼاًمظؾؿعادظةماآلتقةم:
=مأجرماظؿلوؼةم×مادلدةماحمللوبةموصؼاًمظؾؿعادظةماظلابؼةم×م %15م
وذظكمع مسدمماإلخًلمبؿعوؼضمادلدةماظزامدةماظذىممتماحلصولمسؾقهموصؼاًمألحؽاممادلـادةم
26معنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمسنماألجرماألدادىمصؼط.
 جيؿ مادلمعنمسؾقهمصـاحبمادلعـاشماظعلـؽرىمادللـؿققمبلـؾبماظعؿؾقـاتماحلربقـةمأومبلـؾبم
اخلدعةماظعلؽرؼةمأومادللؿقؼنيمسـهمبنيمععاذهماظعلؽرىموادلعاشمادللؿققمسنمعدةمإذرتاطهم
ادلدغقةمبدونمحدود.

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 10م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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 عـ معراســاةماحلــدماألضصــىمظؾفؿـ مبــنيمععــاشمتــلعنيماظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمســنمادلــدةم
ادلدغقــةموادلعــاشماظعلــؽريمؼراســىمأنمجيؿ ـ مادلــمعنمسؾقــهمصــاحبمادلعــاشماظعلــؽرىمأوم
ادللؿقؼنيمسـهمبنيمععاذهماظعلؽرىموععاشمتـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةموععـاشمإصـابةم
اظعؿلمسنمعدةماذرتاطهمادلدغقةمبدونمحدود.
 سـدمحلادماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنمعدةماالذرتاكمادلدغقةمظصاحبمادلعاشماظعلؽرىماظذىمطانم
عنماعـدؼنموادللؿؾؼنيمواإلحؿقاطمادللؿدسنيموادلؽؾػـنيمظؾكدعـةماظعلـؽرؼةمحتلـبمعـدةم
االذرتاكمسنماألجرؼنماألدادىموادلؿغأمسنمطاعلمعدةماالذرتاكمادلدغقـةممبـامصـىمذظـكمعـدةم
االذرتاكماظلابؼةمسؾىمتارؼ مادؿقؼاقمادلعاشماظعلؽريمع معراساةمأحؽاممادلادتنيم8م،م9معنم
ضاغونماظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونم90مظلـةم.1975
 ؼؿممحتدؼدماظزؼادةمادللؿقؼةمسؾىمععاشماألجرماألدادىمبواض م%25معنمضقؿؿهمحبدمأدغـىم20م
جـقفـاًموحبــدمأضصــىم35مجـقفـاًمذـفرؼاًم(ادلــادةماظلــابعةمعــنماظؼـاغونمرضــمم30مظلـــةم)1992مسؾــىم
أداسمأصلمجمؿوعمادلعاذنيموالمجيوزماجلؿ مبقـفاموبنيماظزؼـاداتمادللـؿقؼةمسؾـىمادلعـاشم
سنمادلدةماألوديمرؾؼاًمظؾؼواغنيماآلتقة:م م
%10 مباظؼاغونمرضمم7مظلـةم1977مأوماظزؼادةماألوظيمباظؼاغونمرضمم110ظلـةم .1981م
%10 مباظؼاغونمرضمم62مظلـةم1980مأوماظزؼادةماظـاغقةمباظؼاغونمرضم110ظلـةم .1981م
4 مجـقفاتمباظؼاغونمرضمم116مظلـةم .1982م
5 مجـقفاتمباظؼاغونمرضمم98مظلـةم.1983
ٚ -3شاعٗ ثشأٌ احلمٕق انزأيُٛٛخ األخشٖ يب ٚهٗ :

 ادلكبفــأح :متلــؿققمادلؽاصــلةمســنمعــدةماالذــرتاكماألخــأةم،معـ معراســاةمادــؿقؼاقماحلــدم
األدغىمظؾؿؽاصـلةمإذامطـانمدـؾبمادـؿقؼاقمادلعـاشماغؿفـاءمخدعـةمادلـمعنمسؾقـهمظؾعفـزم
اظؽاعلمأوماظوصاة .م

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 11م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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 انزعــٕٚض االضــبفٗ :مؼلــؿققماظؿعــوؼضماإلضــاسيمسيمحاظــةمتــواصرمإحــدىمحــاالتم
ادـؿقؼاضهماظــواردةمبادلـادةم117معــنمضـاغمونماظؿــلعنيماالجؿؿـاسىمادلشــارمإظقـهمصقؿــامســدام
اظػؼــرةماألخــأةمعــنمػــذهمادلــادةمصؿلــرىمصؼــطمسؾــىمحــاالتماالدــؿقؼاقماظلــابؼةمسؾــىم
.2010/6/30
 يُحــخ انٕفــبح :مسيمحاظــةماغؿفــاءمخدعــةمادلــمعنمسؾقــهمباظوصــاةمؼــؿممصــرفمعـقــةموصــاةم،م
وتصرفمعنمجفةماظعؿلماألخأة .م

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 12م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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األ كبو انعبيخ
يبدح ()40

انسؤال سلى  40/4م

لمبؾوشـهمدـنماظلـؿني،مصؿـامػـيمأغـواعم
صاحبمععـاشمسـادمعـالماظعؿـلمباظؼطـاعماحلؽـوعيمضؾـ م

اظؿلعنيماظؿىمخيض مهلام؟موػلمجيوزمسيمحاظةماظعودةمظؾعؿلمردمعؾاظغمادلعاشماظيتممتمصـرصفامم؟موطقـ م
ؼؿممتلوؼةمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمسنمطاعلمعددماذرتاطهم؟ممم م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم40معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه:
إذامســادمصــاحبمادلعــاشمادللــؿققموصؼ ـاًمظؿــلعنيماظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمإديمسؿــلمخيضــعهم
ألحؽاممػذاماظؿلعنيمصؿعؿربمعدةمإذرتاطهماجلدؼـدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفام،موتؿقـددمحؼوضـهماظؿلعقـقـةمسـفـام

وصؼاًمألحؽاممػذاماظؾاد .م
وؼراسىمصىمحاظةمإدؿقؼاقمععاشمسنمادلدةماألخأةمسدممتؽرارماإلغؿػـاعمباحلـدماألدغـىماظرضؿـميم
ظؾؿعاشمصىمتارؼ ماالدؿقؼاقموادلزاؼامادلؼررةمبادلادةم .22م
والمتلريمأحؽاممػذاماظؿلعنيمصىمذلنمادلمعنمسؾقهمإذامجتاوزتمدـهماظلؿني،موذظكمصقؿامسدامعنم
متدمخدعؿهم بؼرارمعنماظلؾطةمادلكؿصةمعنمادلـمعنمسؾـقفممادلشـارمإظـقفممصـىماظؾــدم(أ)معـنمادلـادةم2م،م
وطذظكماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامصىمادلوادم31م،م163م،م164معنمػذاماظؼاغون".م م
وتـصمادلادةم19معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مبؿـػقـذمأحؽـاممضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىم
رضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه:
"م تؿقددمغلبماإلذـرتاطاتمادللـؿقؼةموصؼـاًمظؿـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةممبـامسيمذظـكمغظـامم
ادلؽاصلةمسؾىماظـقوماظؿادي :م
 -1تلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة :م
(مأ)محصةمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿلمبواض م%15معنمأجرماإلذرتاكمظؾؿمعنمسؾقفممظدؼهمذفرؼاً.م
ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 13م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

(د)محصةمؼؾؿزممبفامادلمعنمسؾقهمبواض م%10معنمأجرهمذفرؼاً.م
(جـــ)محصــةمتؾؿــزممبفــاماخلزاغــةماظعاعــةمبواض ـ م%1معــنماألجــورماظشــفرؼةمظؾؿــمعنمسؾــقفمموتــمدىمإديم
اظصـدوقمادلكؿصمسيمأولماظشفرماظؿاديمظشفرماالدؿقؼاق.م
ع معراساةماظـلبماظواردةمبؼرارمرمقسمجمؾسماظـوزراءمرضـمم(م)21مظلــةم1981بشـلنمادلزاؼـاماظؿلعقـقـةم
ظؾعاعؾنيمباألسؿالماظصعؾةمباظصـاساتماظؿعدؼـقةمواإلدؿكراجقة .م
 -2ادلؽاصلة :م
(مأ)محصةمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿلمبواض م%2معنمأجرماإلذرتاكماألدادىمظؾؿمعنمسؾقفممظدؼهمذفرؼاً.م
(د)محصةمؼؾؿزممبفامادلمعنمسؾقهمبواض م%3معنمأجرمإذرتاطهماألدادىمذفرؼاً".م
وتـــصمادلــادةم20معــنمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــمم554مظلـــةم2007مبؿـػقــذمأحؽــاممضــاغونماظؿــلعنيم
االجؿؿاسىمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
"مؼؿقؿلمصاحبماظعؿلماإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسنمتلعنيمإصاباتماظعؿلمرؾؼاًمظؾـلبماآلتقة:م م
%1 -1معنمأجرماإلذرتاكمباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعة.
%2 -2معنمأجرماإلذرتاكمباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفممبوحداتماظؼطاعماظعامموضطاعماألسؿالماظعام.
وتؾؿزمماجلفاتمادلشارمإظقفامسيماظؾـدؼنماظلابؼنيمبلداءمتعوؼضماألجرموعصارؼ ماإلغؿؼال.م
%3 -3معنمأجرماإلذرتاكمباظـلؾةمظؾاضىمادلمعنمسؾقفممادلشارمإظقفممبادلادةم(.)1م
 ".................م
وتـــصمادلــادةم21معــنمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــمم554مظلـــةم2007مبؿـػقــذمأحؽــاممضــاغونماظؿــلعنيم
االجؿؿاسىمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
م"متؿقددمغلبماإلذرتاطاتمادللؿقؼةموصؼاًمظؿلعنيمادلرضمسؾىماظـقوماظؿادي:م م
-1حصةمصاحبماظعؿلموتؼدرمسؾىماظـقوماآلتى:م م

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 14م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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(مأ)م% 3معنمأجورمادلـمعنمسؾـقفمماظعـاعؾنيمباجلفـازماإلدارىمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةمواظؼطـاعماظعـامم
وضطــاعماألسؿــالماظعــامموذظــكمظؾعــًجمواظرساؼــةماظطؾقــة،موتؾؿــزممػــذهماجلفــاتمبــلداءمتعــوؼضماألجــرم
وعصارؼ ماإلغؿؼالمادلـصوصمسؾقفامسيمػذاماظػصل.م م
(د)م%4معنماألجورمباظـلؾةمظؾاضىمادلمعنمسؾقفممتوزعمسؾىماظوجهماآلتى:م
%3 )1مظؾعًجمواظرساؼةماظطؾقة.م م
%1 )2مألداءمتعوؼضماألجرموعصارؼ ماإلغؿؼال .م
وصىمحاظةمتصرؼحماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقىمظصاحبماظعؿـلمبعـًجمادلـرؼضمظدؼـهمورساؼؿـهمرؾقـام
ؼراسىمعامؼؾى:م م
 ختػضمغلؾةماإلذرتاطاتمإديم%1معنمأجورمادلمعنمسؾقفم .م
 ؼؾؿــزممصــاحبماظعؿــلمباظـلــؾةمظؾؿــمعنمسؾــقفممادلشــارمإظــقفممبؼقؿــةمتعــوؼضماألجــرموعصــارؼ م
اإلغؿؼال.م
وؼلرىمػذاماظؿكػقضمإسؿؾاراًمعنمأولماظشفرماظؿاديمظصدورمضرارماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقى .م
-2حصــةمبواضـ م%1معــنماألجــرمأومادلعــاشمؼؾؿــزممبفــامادلــمعنمسؾقــهمأومصــاحبمادلعــاشموذظــكمظؾعــًجم
واظرساؼةماظطؾقة.م
 ".............م
وتـصمادلادةم29معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مبؿـػقـذمأحؽـاممضـاغونمماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىم
رضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
"مسيمحاظةمسودةمصاحبمادلعاشماخلاض مألحؽامماظعًجمواظرساؼةماظطؾقةمبؿـلعنيمادلـرضمظؾعؿـل،م
ؼؾؿزممبؿؼدؼممبقانمعنمجفةماظعؿلماجلدؼدةمإديماظصـدوقمادلكؿصمؼوضحمتارؼ مإدؿًمماظعؿلموطـذام
عدىمخضوعمجفةماظعؿـلمظؿـلعنيمادلـرض،موصـىم حاظـةمخضـوسفامهلـذاماظؿـلعنيمؼؾؿـزممصـاحبمادلعـاشم
بؿلؾقمماظؾطاضةماظعًجقةمإديمصرعماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقى .م
وؼؾؿزمماظصــدوقمبنؼؼـافمخصـممغلـؾةماإلذـرتاكماظؿـىمختصـممعـنمادلعـاشمإسؿؾـاراًمعـنمأولماظشـفرم
اظؿاديمظؿارؼ مإدؿًمماظعؿلمبعدماظؿقؼقمعنمتلؾقمماظؾطاضةماظعًجقة .م
ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 15م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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وصىمحاظةمتركماظعؿلمؼؿممإبًغماظصـدوقمإلسادةمخصممغلؾةماإلذرتاكمعنمادلعاش ".م
وتـصمادلادةم126معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مبؿـػقذمأحؽاممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿـاسىم
رضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه:
"مإذامطــانمادلــمعنمسؾقــهمصــاحبمععــاشمســنمعــدةمأومعــددماذــرتاطهماظلــابؼةمسؾــىمعــدةمماذــرتاطهم
األخأةمصؿلوىمحؼوضهموصؼاًمدلامؼلتي :م
-1

إذامملمتؿواصرماظشـروطمادلطؾوبـةمإلدـؿقؼاقمادلعـاشمسـنمعـدةماإلذـرتاكماألخـأةمأدـؿققمسـفـام
تعوؼضاًمعنمدصعةمواحدةموؼصرفموصؼاًمألحؽاممادلادةم27معنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسى .م

-2

إذامتواصرتماظشـروطمادلطؾوبةمإلدؿقؼاقمادلعاشمسنمعدةماإلذــرتاكماألخـأةمصقلـوىمادلعـاشم
وصؼامدلامؼؾى :م
 .1إذامطانمدؾبماالدؿقؼاقمسنمػذهمادلدةمظغـأماظعفـزمأوماظوصـاةمصققلـبمادلعـاشمسـفـاموصؼـًام
ظلؾبماالدؿقؼاقموؼربطمظهمععاشممبفؿوعمادلعاذني .م
 .2إذامطانمدؾبمإدؿقؼاقمادلعاشمسنمػذهمادلدةمظؾعفزمأومظؾوصاةمصقلـوىمادلعـاشمسـفـاموصؼـاًم
دلامؼؾى:م م
()1

إذامطــانمدــؾبمإدــؿقؼاقمادلعــاشمســنمادلــدةماألوديماظعفــزمصقلــوىمادلعــاشمســنم
ادلـــدةماألخـــأةم(بعـــدمإدـــؿؾعادمادلقـــزةمادلؼـــررةمبادلـــادةم22معـــنمضـــاغونماظؿـــلعنيم
اإلجؿؿاسى)موصؼاًمظؾؿعادظةماآلتقة:

م
أجرماظؿلوؼةمحلاالتماظعفزمأواظوصاة م

عدةماإلذرتاكمباظشفور م

 1م

×مـــــــــــــــــــــــــــــــــــم× م

ـــــــــــــ م

 12م

 45م

م
()2

إذامطانمدؾبمإدؿقؼاقمادلعاشمسنمادلدةماألوديمظغأماظعفـزمصقلـوىمادلعـاشمسـنم
ادلدةماألخأةموصؼاًمظلؾبماالدؿقؼاقمسنمادلدةماألخأة.

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 16م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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وؼربطمظهمععاشممبفؿوعمادلعاذني .م
وؼراسىمسدممتؽرارماإلغؿػاعمباحلدماألدغىماظرضؿى .م
وصىمذيق ماألحوالمؼؿعنيمأالمؼزؼدمجمؿوعمادلعاذنيمسنم%80معنماحلدماألضصىمألجرماإلذـرتاكم
سيمتارؼ ماالدؿقؼاقمسنمادلدةماألخأة .م
وؼراسىمسيمحاظةمإدؿقؼاقمععاشمإصابةماظعؿلمأنمؼؿمماجلؿ مبقـهموبنيمععـاشمتـلعنيماظشـقكوخةم
واظعفزمواظوصاهمبدونمحدمأضصى".مم م
وبـاءمسؾىمعامتؼدممإذامسادمصـاحبمادلعـاشمظؾعؿـلم ضؾـلمبؾوشـهمدـنماظلـؿني،مصنغـهمخيضـ مظؿـلعنيم
اظشقكوخةمواظعفزمواظوصـاةموإصـاباتماظعؿـلموادلـرضمواظؾطاظـةمإذامطاغـتمجفـةماظعؿـلمختضـ مظؿـاعنيم
ادلرضمواظؾطاظةموتعؿربمعـدةماذـرتاطهماجلم دؼـدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفا،موتلـوىمحؼوضـهماظؿلعقـقـةموصؼـاًمدلـام
غصتمسؾقهمادلادةم126معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مادلشارمإظقه.

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 17م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
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ادلسزحمٌٕ يف ادلعبش
يبدح ()108

انسؤال سلى  108/5م

عامػيمذروطمادؿقؼاقماالبـةمسيمععاشمواظدػا؟موػلمتمثرمػفرتفامخارجماظـؾًدمأوماررارفـامسيم

دؾكماظرػؾـةمسؾىمادؿقؼاضفامظؾؿعاشمعنمسدعه؟م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم108معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
"مؼشرتطمالدؿقؼاقماظؾـتمأالمتؽونمعؿزوجة ".م
وعنمثممتلؿققمابـةمصاحبمادلعاشمسيمععاشمواظدػامحالمتواصرمذرطمواحدمصؼطمػـومأالمتؽـونم

عؿزوجةموضتموصاةمصاحبمادلعاشم(دواءمأطاغتمأغلـةمأومعرتعؾـةمأومعطؾؼـة)،مأومسيمحاظـةمحتؼـقمواضعـةم
اظرتعلمأوماظطًقمبعدموصاةمصاحبمادلعاش .م
وسؾىمذظكمصًمتمثرمػفرةمابـةمصاحبمادلعاشمخارجماظؾًدمأوماررارفامسيمدـؾكماظرػؾــةمسؾـىم
ادؿقؼاضفامظؾؿعاشمرادلامملم تؿزوج،موؼؿممإؼؼافمصرفمععاذـفامسيمحاظـةمحصـوهلامسؾـىمدخـلمأطـربمعـنم
غصقؾفامسيمععاشمواظدػا.م

م

م

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 18م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

أخــشٖ

انسؤال سلى6 :

عمعنمسؾقهمباجلفازماإلداريمظؾدوظةماغؿفتمخدعؿهمظإلدؿؼاظةموطاغتمعدةمخدعؿهم3مدـوات،مصفـلمجيـوزم
ظهماظؿؼدممبطؾبمدلـقهمععشمادؿــامي؟موسيمحاظةمادلـحمػلمؼزادمذظكمادلعاشمدـوؼاًمعنمسدعه؟ م

اإلجبثخ:

تـــصمادلــادةم(م)1معــنمضــرارمرمــقسماجلؿفورؼــةمباظؼــاغونمرضــمم71مظلـــةم1964سيمذــلنمعـــحمععاذــاتم

وعؽاصكتمادؿــامقةمسؾىمأغه :م
"جيوزمعـحمععاذاتموعؽاصكتمادؿــامقةمأومزؼاداتمصىمادلعاذاتمظؾعـاعؾنيمادلـدغقنيماظـذؼنماغؿفـتم
خــدعؿفممصــىماجلفــازماإلدارىمظؾدوظــةمأوماهلقؽــاتماظعاعــةمأومادلمدلــاتماظعاعــةمواظوحــداتماالضؿصــادؼةم
اظؿابعةمهلامأومألدرمعنمؼؿوصىمعـفم .م
طؿامجيوزمعـقفامأؼضامظغأػممممنمؼمدونمخدعاتمجؾقؾةمظؾـؾًدمأومألدـرمعـنمؼؿـوصىمعــفمموطـذظكم
ألدرمعنمؼؿوصىمصىمحادثمؼعؿربمعنمضؾقلماظؽوارثماظعاعة ".م
طؿامتـصمادلادةم()3معنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه :م
"متلريمسؾىمادلعاذاتموادلؽاصكتماالدؿــامقةمادلؼررةممبؼؿضيمػذاماظؼـاغونمبـاضميمأحؽـاممضـواغنيم
ادلعاذاتمادلعاعلمبفامعنمعـقتمظهمأومألدرتهمػذهمادلعاذاتمأومادلؽاصكت،مأعامادلعاذاتمأومادلؽاصكتم
االدــؿــامقةماألخــرىمادلؼــررةمألذــكاصمشــأمععــاعؾنيمبلحــدمضــواغنيمادلعاذــاتماحلؽوعقــةمأومضــاغونم
اظؿلعقـاتماإلجؿؿاسقةمأومالدرػممصؿلرىمسؾقفامباضىمأحؽامماظؼاغونمرضمم50مظلـةم1963مادلشارمإظقه .م
وطلمذظكمع مسدمماالخًلممبامؼؿضؿـهماظؼرارماظصـادرممبــحمادلعـاشمأومادلؽاصـكتماالدـؿــا مقةمصـىم
بعضماالحوالمعنمأحؽاممخاصة ".م
وبـاءًمسؾىمعامتؼدممجيوزمظؾؿمعنمسؾقهمباجلفازماإلداريمظؾدوظةماظـذيماغؿفـتمخدعؿـهموطاغـتمعـدةم
اخلدعؿــهمالمتعطقــهماحلــقمسيمادلعــاشمأنمؼؿؼــدممبطؾــبمظؾفـــةمادلعاذــاتماالدــؿــامقةمدلـقــهمععــاشم
ادــؿــامي،موتلــرىمسؾــىمادلعاذــاتماالدــؿــامقةمأحؽــاممضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيمواحؽــامماظزؼـداتم
اظلـوؼة .م
ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 19م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

حمبضشح
بالد اسزحمبق ادلعبش ٔلٕاعذ رسٕٚزّ
فٗ
رأيني انشٛخٕخخ ٔادلعبش ادلجكش

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 20م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

انفٓشس

أوالً:متعرؼ مادلعاش
ثاغقاً:مذروطمادؿقؼاقمطلمحاظةم م
ثاظـاً:محلادمادلعاشم م

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 21م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

ً
أٔال  :رعشٚف ادلعبش
م

ػوماهلدفماألدادىمعنمػذاماظؿلعنيمبنسؿؾارهمتعوؼضاًمسنماظدخلماظدورىماظذىمؼـؼطـ مغؿقفـةمحتؼـقم
أىمعنمػذهمادلكاررمادلمعنمضدػاموػىم(اظشقكوخةم–ماظعفزم–ماظوصاهم)موحيددمسؾىمأداسمعؿودـطم
األجرماظشفرىموعدةماإلذرتاكمصىماظؿلعنيموععاعلماحللاد.
ً
ثبَٛب :ششٔط اسزحمبق كم بنخ
 -1بؾوغماظلنمادلـفىمظؾكدعةم :م
مإغؿفاءماخلدعةمبلؾبمبؾوغمدنماظؿؼاسدمادلعاعلمبهمادلمعنمسؾقهموػوم60مدـةمطؼاسـدمةمساعـمةم.متواصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام10مدـوات .مم

 -2بؾوغماظلنمبعدماغؿفاءماخلدعةم:م
ماغؿفاءماخلدعةمادلمعنمسؾقهمضؾلمبؾوغمدنماظلؿني.مسدممدابؼةمصرفماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنمعدةماالذرتاك.متواصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام10مدـواتم(120مذفراً).مبؾوغمادلمعنمسؾقهمدنماظلؿنيمبعدمإغؿفاءماخلدعة. -3االدؿؼاظةم(مادلعاشمادلؾؽرم)م:م
مإغؿفاءماخلدعةم.متواصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام20مدـةمصعؾقة.متؼدؼممرؾبمصرفمععاشمعؾؽر .معُذ حتذٚذ ادلذح انفعهٛخ نهًعبش ادلجكش ال رعزرب ادلذد انزبنٛخ ضًٍ ادلذح انفعهٛخ:
 )1ادلدةمادلشرتاةموصؼاًمألحؽاممادلادةم34معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.

ـــــــــــممم(/947م/1612م8م)ماظؿوجقهماظػينمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م27 / 22م)ممــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبعٙ
صُذٔق انزأيني االجزًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

 )2عددماحلردمادلضاسػةموصؼاًمألحؽاممضـاغونماظؿؼاسـدمواظؿـلعنيموادلعاذـاتماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمم
90مظلـةم .1975م
 )3ادلدةمادلضاصةمبواض مرب مادلدةمظؾعؿلمصىمادلـارقماظـامقةم(مادلددماإلسؿؾارؼةم).
 )4ادلدةمادلضاسػةموصؼامظؾؼاغونم28مظلـةم1976موػىمعددماالدؿؾؼاءممبقاصظاتماظؼـاةمودقـاء.
 )5ادلدةماالصرتاضقةمصىمحاظةمرؾبماإلحاظـةمظؾؿعـاشمادلؾؽـرموصؼـاًمألحؽـاممادلـادةم70معـنمضـاغونم
اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم81مظلـةم .2016م
 )6ادلدةماالصرتاضقةمصىمحاالتماظؿؼاسدمظوزام مضقادؼةم(مضاغونم5مظلـةم .)1991م
 )7أؼةمعددمأخرىمضررتمأؼةمضواغنيمضؿفامدلدةماالذرتاك .م
كًب ٚش ط نصشف ادلعبش ادلجكش يب ٚهٗ :

 أالؼؽونمخاضعاًمظؿلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةموصؼـاًممأليمعـنمضـواغنيماظؿـلعنيماإلجؿؿـاسميم
(1975/79م–م1976/108م–م.)1978/50م م
 أداءمطاصةمادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾقهمأوماظؼقؿةماحلاظقـةمظقضلـاطمادللـؿقؼةموصؼـاًمظؾفـدولمرضـمم(م)2م
ادلرصقمباظؼرارماظوزارىمرضمم554مظلـةم .2007م

ً
ثبنثب  :سبة ادلعبش

 -1أجش انزسٕٚخ دلعبش األجش األسبسٗ.

حيددمأجرمتلوؼةماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنماألجرماألدادىمصىمذيق محاالتمبؾوغماظلنموادلعـاشم

ادلؾؽرمواظعفزمواظوصاةم......مإخل،مبادلؿودطماظشفريمظقجورماظؿىمحددتمسؾىمأدادفاماإلذـرتاطاتم
خًلماظلـؿنيماألخأتنيمعنمعدةماالذرتاكمصىماظؿلعنيمأومعدةماألذرتاكمصىماظؿـلعنيمإنمضؾـتمسـنم
ذظكمع معراساةمعامؼؾىم:م م
• سـدمحلادمعؿودطماألجرمؼراسىمأالمجتاوزماألجورماظؿىمؼؿممحتدؼـدمادلؿودـطمسؾـىممأدادـفام
%150معنمأجرماألذرتاكمصىمبداؼةماخلؿسمدـواتماألخأةمعنمعدةماألذرتاكمصىماظؿلعني.
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• إذامضؾتمعدةماألذرتاكمسنمزيسمدـواتمتؽونماظزؼادةمادلشـارماظقفـامبـاظػؼرةماظلـابؼةمبـلـؾةم
م

%10مسنمطلمدـةمع معراساةمغلؾةمطلرماظلـة.
م

 -2أجش سبة يعبش األجش ادلزغري :

حيددمأجرمتلوؼةممععاشماألجرمادلؿغأمسؾىمأداسمادلؿودطماظشفرىمظقجورماظؿـىمأدؼـتمسؾـىم

أدادفاماإلذرتاطاتمخًلمعدةماإلذرتاكمسنمػذاماألجرم،موؼزادمادلؿودـطمبواضـ م%3مسـنمطـلمدــةم
طاعؾةمعنمدـواتمعدةماإلذرتاكماظػعؾقةمسنمػذاماألجرمبشرطمأالمؼؿفاوزمادلؿودـطمبعـدمإضـاصةمػـذهم
اظزؼادةماحلدماألضصىمألجرماإلذرتاكمادلؿغأ.
م

 -3لٕاعذ عبيخ :

– ؼدخلماظشفرماألخأمباظؽاعلمصىمحلادمادلؿودطمأؼامطانمؼوممإغؿفاءماخلدعة .م
– مؼفؿلمذفرماظؾداؼةمإالمإذامطانمبداؼةماإلذرتاكمأولمؼوممصىماظشفر .م
– حيلبمادلؿودطمسؾىمأداسمأجرماإلذرتاكماظػعؾيمسنمطلمذفر.م م
– إذامختؾؾتمصرتةمادلؿودطمعددمملمحيصلمصقفامادلمعنمسؾقهمسؾىمأجرهمسـفامطؾهمأومبعضهمحلبم
ادلؿودطمسؾىمأداسمطاعلماألجر(.األجازاتمادلرضقة) .م

 -4يذد اإلش ان :
مأ -تؿضؿنمعدةماالذرتاكمصىماظؿلعنيمادلددماآلتقةم:م
 )1عدةماإلذرتاكماظػعؾقة،موػىمتؾكماظؿىمادلدةماظؿىمأدؼتمسـفامإذرتاطاتماظؿلعنيماإلجؿؿـاسىم
ادللؿقؼةم(حصةمطلمعنمادلـشلةموادلمعنمسؾقهم).م م
 )2ادلدةمادلشرتاه،موػىمتؾكماظؿىمدددمتؽؾػؿفامباظؽاعلمادلـمعنمسؾقـهمدـواءممطـانمذظـكمدصعـةم
واحدةمأومباظؿؼلقط .م
 )3عدةماظؿفـقدماإلظزاعىموعددماإلدؿدساءمإذامطاغتمبعدماظؿعقنيموحتلبمعضاسػةمإذاموضعتمصىم
زعنماحلردم(عنم1967/6/5محؿىم.)1985/12/31
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 )4عددمادلـارقماظـامقةمحتلبمصقفاماظلـةمبلـةمورب مطؿددماخلدعةمبادلــارقماظـامقـةم…..مإخل.م
(دــوػاجم–مضـــام–مأدــوانم–ماظؾقــرماألريــرم–ماظــوادىماجلدؼــدم–معردــىمعطــروحم–مدــقـاء-م
اظواحاتماظؾقرؼةم-وادىماظـطرون) .م
 )5عددماإلدؿؾؼاءمصىمحماصظاتمعدنماظؼـاةمودقـاءمحتلبمصقفامادلدةمعضاسػة.
 )6عدةمإصرتاضقةمطؿؾكماظؿىمتضافمصىمحاالتماظوصاةمواظعفزماظؽاعلمأوماظعفـزماجلزمـىمادلـفـىم
ظؾكدعةمواظعفزماظؽاعـلموماظوصـاةمخـًلمدــةمعـنمتـركماخلدعـةم(م3مدــواتمأومادلـدةمادلمؽؿؾـةم
ظؾؾوغمدنماظؿؼاسدمأؼفؿامأضل)،موطذامتؾكماظؿىمتضافموصؼاًمظؼاغونماظؿوز م(دــؿانمأومزيـسم
دـواتمأومادلدةمادلؽؿؾةمظؾؾوغمدنماظؿؼاسدمأؼفؿامأضل) .م
د -ؼراسىمصىمحصرمعددماإلذرتاكمسنماألجرماألدادىمعاؼؾى:م
م
– عددماإلذرتاكمباظؼطاعماظعاممواظؼطاعماحلؽوعىمؼؿممحلابفامباظقوم .م
– عددماالذرتاكماظػعؾىمباظؼطاعماخلاص،مؼراسىمصـىمحتدؼـدػاممأنمؼؽـونمذـفرماظؾداؼـةمحيلـبم
عنمؼومم()1مأؼاًمطانمؼومماإلظؿقاقموذفرماظـفاؼةمالحيلبمإالمإذامطانمتارؼ مإغؿفاءماخلدعةمآخرم
ؼوممصىماظشفر .م
– جيربمطلرماظشفرمصىمإذياديمعددماإلذرتاكمإديمذفرمطاعل .م
م
 -5يعبيم احلسبة :
تـقصرمععاعًتمحلادمادلعاشمصقؿامؼؾىم:م م
ادلعبيم

َٕع ادلذح

طجٛعخ ادلذح

َٕع األجش

1/45

عدةمإذرتاكممبعاعلمطاعل

أسؿالمسادؼة

أداديموعؿغأ

1/36

عدةمإذرتاكممبعاعلمطاعلم

أسؿالمخطرة

أداديموعؿغأ

1/40

عدةمإذرتاكممبعاعلمطاعلم

أسؿالمصعؾة

أداديموعؿغأ

1/75

عدةمإذرتاكمدابؼةم

أسؿالمسادؼةم

أدادي
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وؼراسـىمباظـلــؾةمظؾؿعــاشمادلؾؽــرمؼـؿممحلــادمادلعــاشمبادلعاعــلماظـواردم ــدولمرضــمم(م)9مادلرصــقم
بؼاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمحلبماظلنمصىمتارؼ متؼدؼممرؾبماظصرف .م
 -6خطٕاد سبة ادلعبش :
أ-مععاشمبؾوغمدنماظؿؼاسدمادلـفىموبؾوغماظلنمبعدماغؿفاءماخلدعة :م
• ادلعاشم=مأجرماظؿلوؼةمم×مادلدةمم×مادلعاعل.م
• وؼراســىمأنمحيلــبمػــذامادلعــاشمســنمطــلمعــدةمعــنمعــددماإلذــرتاكمحبلــبمععاعؾــفامو ـــلم
إذياديماظـاتجمضقؿةمادلعاشماخلام .م
• طؿامتراسىماظؼواسدماظؿاظقةمحلبمحاظةماإلدؿقؼاق:م م
– أالمؼؼلمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمأوماألجـرمادلـؿغأممسـنم%50معـنمأجـرماظؿلـوؼةم
ًمسؾـىماألضـلمظؽـلمعـفؿـامسؾـىم
م
صىمحاظةمتواصرمعدةمإذـرتاكمصـىماظؿـلعنيمعؼـدارػام240مذـفرا
حدة.
– أالمؼزؼدمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمأوماألجرمادلؿغأسنم%80معنمأجرماظؿلوؼة.
– ؼـزادمادلعـاشمادللؿقـقمسنماألجـرماألدادـىمبواضـ م%25معـنمضقؿؿـهمحبـدمأدغـىم20مجـقفـماًم
وحبدمأضصىم35مجـقفاًمذفرؼاًم.م(ادلادةماظلابعةمعنماظؼاغونمرضمم30مظلـةم)1992
– أالمؼؼلمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمسنم40مجـقفاًمذفرؼاًموؼزادمػذاماحلـدممبؼـدارم
زيلةمجـقفاتمسنمطلمسًوةمخاصةمضؿتمظقجرماألدادىمأومحلمعوسـدمضـؿفامصـىمتـارؼ م
إدؿقؼاقمادلعاشموعشرتكمسـفامصىمتارؼ مإغؿفاءماخلدعـةموذظـكمحؿـىماظعـًوةماظؿـىمضـؿتم
صىم.2005/7/1م
– ؼزادمادلعاشمادللؿققمبواض ماظػرقمبـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماإلجؿؿـاسىم(احلـدماألضصـىم
ظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضؿاغقة)موم%33معنمإذياظيمضقؿةمادلعاشمصىمتارؼ ماالدؿقؼاق.
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– ؼؽونماحلدماألدغىمظؾؿعاشمادللؿققماسؿؾاراًمعنم2016/7/1م(500مجـقه)مذفرؼاًمذاعًًمطاصهم
اظزؼاداتمواإلساغات.م
د-مادلعاشمادلؾؽرم:م
• ادلعــاشم=مأجــرماظؿلــوؼةمم×مادلــدةمم×مععاعــلماظلــنماالطؿــواريمعــنماجلــدولمرضــمم()9مادلرصــقم
باظؼاغونم(ع مإػؿالمطلرماظلـةمصىمحلادماظلن).م
• وؼراسىمسـدماظؿلوؼةمعامؼؾىم:م م
 أالمؼزؼدمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمأوماألجرمادلؿغأسنم%80معنمأجرماظؿلوؼة. ؼـزادمادلعـاشمادللؿقـقمسـنماألجــرماألدادـىمبواضـ م%25معـنمضقؿؿـهمحبـدمأدغـىم20مجـقفـاًموحبدمأضصىم35مجـقفاًمذفرؼاً(.ادلادةماظلابعةمعنماظؼاغونمرضمم30مظلـةم )1992م
 ؼزادمادلعاشمادللؿققمبواضـ ماظػـرقمبـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماإلجؿؿـاسىم(احلـدماألضصـىمظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضؿاغقة)موم%33معنمإذياظيمضقؿةمادلعاشمصىمتارؼ ماالدؿقؼاق.م م
 ؼؽونماحلدماألدغىمظؾؿعاشمادللؿققماسؿؾاراًمعنم2016/7/1م(500مجـقه)مذفرؼاًمذـاعًًمطاصـهماظزؼاداتمواإلساغات .م
ج-مإضاصةمعـقةمضدرػام10مجـقه:م
• ؼضافمظؼقؿةمادلعاشمادللؿققمعـقةمعؼـدارػام10مجـقفـاتمم(بـدؼلمعـقـةمسقـدماظعؿـالم)موذظـكم
باظـلؾةمجلؿق محاالتماإلدؿقؼاقمادلعاش.
م
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