اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يضجطخ انُذٔح انشٓزٌخ

نهؼبيهني ثبجلٓبس اإلداري نهذٔنخ
2107/2/4

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 1ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يمذيخ

ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعـاعؾنيمااظؼطـا ماحلؽـقعلممإديمغشـرموععؿقـؼماظقسقاظؿـأعقينمم
ظدىماملفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمااسؿؾـارمم
رنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظؽمؼلعدغلمرنمرضـدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةماملـعؼـدةماؿـارؼ م2017/2/4معؿضـؿـةم
رػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتمسيماظـدوة .م

رئٍض صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼبيهني ثبنمطبع احلكٕيً

"أثٕ اجملذ ػجذ انالِ أمحذ"

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 2ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

فٓــــــــزص
ادلٕضٕع

و
0

األطئهخ.

2

ادلزفمبد :
رباضرةرعـؾةمعطؾقؼقةمسؾكمحاظةمادؿقؼاقماملعاشماملؾؽر .م
رباضرةمصىقاالتمادؿقؼاقماملعاشمحلاالتماظعفزمواظقصاة .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 3ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

َظبو انتأيني االجتًبػً ٔرلبل تطجٍمّ
ٔانتؼبرٌف
يبدح ()2

انظؤال رلى  2/0م

ػؾمؼلرىمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمساعؾماظققعقةمسؾؿـاًم

اأنمجفةماظعؿؾمالمحتررمهلؿمسؼـقدمسؿـؾم،موصـكمحاظـةمدـرؼاغفممعـامػـقماألجـرماظـذيممحيلـ مسؾـكمردادـفم
االذرتاطات= م
اإلجبثخ :م

ؼؼضكمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم2مظلـةم2007ماشأنمضقاسدمحتدؼدمعددماالذرتاكمظؾعؿاظةماملؤضؿةم

سؾكمرغف :م
"عؼضكماملادةم()2معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمرضؿم79مظلــةم1975مواملعـدلمااظؼـاغقنمرضـؿم19م
ظلـةم2001ماأنمخيضعمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمطؾمعـمعراطفمسالضةمسؿؾماإحدىموحـداتماهفـازم
اإلدارىمظؾدوظــةمدــقانمطاغــتمسالضــؿفؿمافــامسالضــةمالدققــةمرومععاضدؼــةمودــقانمطاغــتمدادؿــةمرومعؤضؿــةمروم
سرضقة .م
ممموعؼضكماملادةم()125معـمذاتماظؼاغقنماأنم"محتلـ ماالذـرتاطاتماظؿـكمؼؤدؼفـامصـاح ماظعؿـؾم
سؾكمرداسمعامادؿقؼفم املؤعـمسؾقفمعـمرجرمخاللمطؾمذـفرموؼراسـكمصـكمحلـابماألجـرمحتدؼـدمسـددم
رؼامماظعؿؾمصكماظشفرماـالثنيمؼقعامااظـلؾةمملـمؼؿؼاضقنمرجقرػؿمعشاػرةموالمعؤدىمرؼةماذرتاطاتمسـم
املددماظؿكمالمؼلؿقؼمسـفامرجرم000000م" .م
ممموضــدمدــؾؼمرنمرصــدرماظصـــدوقمســدةمطؿــ مدورؼــةمررضــامم(م1976/17م،م1985/6م،م1990/16م،م
1999/2م،م2001/9م،م2001/15م)ماشـــأنمضـــرورةمإخضـــا ماظعؿاظـــةماملؤضؿـ ـةممألحؽـــاممضـــاغقنماظؿـــأعنيم
االجؿؿاسك .م
ممموغظراًمملامعالحظمظؾلادةمعػؿشكماظصـدوقمعـمسدمماظؿـزاممماظقحـداتماإلدارؼـةماإعلـاكمدـفالتم
عـؿظؿةمهلذهماظػؽةموسدممادؿقػانمادؿؿارةم97معاظقةماصػةمدورؼةموعـؿظؿة 0م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 4ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

ممموحرصاًمعـماظصـدوقمسؾكماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾعؿالماملؤضؿنيمؼفق ماظصـدوقمااهفاتماإلدارؼةم
اضرورةمإعلاكمدفالتمعـؿظؿةمؼلفؾمافامطاصةمحاالتماظعؿاظةماملؤضؿـةمرومااظققعقـةمروماعؼـقدموؼؼقـدمافـام
سددمرؼامماظعؿؾماظػعؾقةمواألجقرماملـصرصةمسـمػذهماألؼاممورضؿموعارؼ مامللؿـدماملاديماظـذىمصـرصتم
افمػذهماألجقرمورضؿموعارؼ مذـقؽمدـدادماالذـرتاطاتمعـعمضـرورةمادـؿقػانماالدـؿؿارةم97معاظقـةماصـػةم
دورؼةموعـؿظؿة "0م
وعؼضكمععؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم()9مظلـةم2008ماشأنمحتدؼـدمرجـرماالذـرتاكممورجـرمعلـقؼةماحلؼـققم
اظؿأعقـقةمظؾعؿاظةماملؤضؿةمواملعقـنيممبؽاصأةمذاعؾةمسؾكمرغف :م
"سؾكماألجفزةماملكؿصةمحلابماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسكموحلابموصـر ماحلؼـققماظؿأعقـقـةم
ظؾعؿاظةماملؤضؿةمسؾكمرداسمضقاسدمحتدؼدماألجرماظقاردةماؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكموضرارموزؼرماملاظقـةم
رضؿم554مظلـةم2007ماملشارمإظقفؿامدونمعراساةمألجرماظـظريموؼؾغكمعامخياظػمذظؽمعـمرحؽام ".م
ً
ٔفمب دلب تمذوخيضعمساعؾماظققعقةمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسك .م
وحتل ماالذرتاطاتمسؾكمرداسمعامادؿقؼفماملؤعـمسؾقفمعـمرجرمخاللمطؾمذـفرمسؾـكمضـدرممسـددم
رؼامماظعؿـؾمعـعمضـرورةمعطؾقـؼمرحؽـامماظؽؿـ ماظدورؼـمةماملشـارمإظقفـا،ممعـعمعراسـاةماحلـدماألدغـكمألجـرم
االذرتاكموصكمػذهماحلاظةمؼراسكمرالمؼؼؾماحلدماألدغكمظألجـرماظقـقعكمســمغـاعجمضلـؿةماحلـدماألدغـكم
ألجرماالذرتاكماظشفرىمسؾكم30مؼقمم(<30÷400م13.33مجـقف/ؼقعقاً) .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 5ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يبدح (/5ط)

انظؤال رلى /5/2ط م

عؤعـمسؾقفمصدرمضرارمععققـفمخاللمعدةمجتـقدهماإلظزاعكم;مصؿـامػـلماألجـقرماملـؿغريةماظـيتمعـدرجم

سيماطاضةماألجرماملؿغريمخاللمعدةماظؿفـقدماسؿؾاراًمعـمعارؼ ماظؿعقني= م
اإلجبثخ :م

ؼؼضكمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم2مظلـةم2002ماشأنمسـاصرماألجرماملؿغريماظؿكمعـدرجمصـكماطاضـةم

األجرماملؿغريخاللمصرتةماظؿفـقدماإلظزاعلمسؾكمرغف :م
"معـصماملادةم125معـمضاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمااظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــفم1975ماملعدظـةم
ااظؼاغقنمرضؿم93مظلـفم1980سؾكمرغفم :م
...........................................................................موالمعــــؤدىمريماذــــرتاطاتمســـــم
املددماظيتمالمؼلؿقؼمسـفامرجرامرومععقؼضامسـفم" م
طؿامعـصماملادةم133معـماظؼاغقنمداظػماظذطرمسؾكمرغفم :م
.............................................................................وؼعػــكماظعاعــؾموصــاح ماظعؿــؾم
عـماالذرتاطاتمامللؿقؼةمسـمعدةماظؿفـقدماإلظزاعل .م
واؿارؼ م1980/6/6مصدرماظؼاغقنمرضؿم127مظلـفم1980مصكمذـأنماددعـةماظعلـؽرؼةمواظقرـقـةمو م
اظعؿؾمافمصكم1980/7/11ماظققمماظؿاظلمظؿارؼ مغشره .م
وضــدمحــددتماملادعــانم(م،41م43م)معـــفماظؼقاســدماداصــةممبعاعؾــةمعـــمؼعــنيمخــاللمعــدةماظؿفـقــدم
وطذظؽمعـمؼؿفـدماعدمععققـف .م
واؿارؼ م1993/2/10مرصدرتماهلقؽةماظؽؿـابماظـدورىمرضـؿم4مظلــفم1993مصـكمذـأنمعـدةماظؿفـقـدم
واالدؿؾؼانموسالضؿفاممبددماالذرتاكمصكماظؿأعنيم .م
وضدمعالحـظمظؾصــدوقمطــرةماالدؿػلـاراتمصـكموحـداتماهفـازماالدارىمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةم
اشأنمعددماظؿفـقدماالظزاعكموطقػقةماظؿعاعؾمععفامصكماحلاالتماآلعقةم :م
 .1حتدؼدمسـاصرماألجرماملؿغريماظؿكمعدرجمصكماطاضةماألجرماملؿغريمخاللمعدةماظؿفـقدماإلظزاعكم.
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 6ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

 .2حتقؼؾماحؿقارلمسـاصرماألجرماملؿغريمضؾؾم84/4/1مإديمعدةماذرتاكمصكماألجرماملؿغريماسؿؾـارام
عـماظؿارؼ ماملشارمإظقفم.
 .3حلابمعدةمصكمغظامماملؽاصأةمااملؾاظغماملدخرة .م
ظذامؼلرتسكماظصـدوقمغظرماظلادةمامللؽقظنيماأضلامماظؿأعنيماالجؿؿاسلماقحداتماهفازماالدارىم
ظؾدوظةمواهلقؽاتمواملؤدلاتماظعاعةمإديمعاؼؾك :م
روالم:مااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماظذؼـمجـدوامو مععققـفؿمرثـانمصرتةماظؿفـقدم :م
ؼعؿربمعارؼ ماظؿعقنيمصكمحؽؿمعارؼ مادؿالمماظعؿـؾموؼـدرجماؾطاضـةماألجـرماملـؿغريمسـاصـرمػـذام
األجرماظؾصقؼةمواساغةمشالنماملعقشةمواظعالواتماداصـةماظؿـكمحيمحيـؾمعقسـدمضـؿفامإديماألجـرم
األدادكم،محقثمإنماملؤعـمسؾقفموصاح ماظعؿؾمععػقـانمعــمردانماالذـرتاطاتمخـاللمعـدةم
اظؿفـقدماظؿكمالمؼلؿقؼمسـفاماملؤعـمسؾقفمرجرامرومععقؼضامسـماألجرم .م
ثاغقام:مااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماظذؼـم مععققـفؿمثؿمجـدوام :م
ؼدرجماؾطاضةماألجرماملؿغريماظعـاصرماظؾصقؼةمااألجرماألدادـكماملـصـقصمسؾقفـامصـكماظؾــدمروالم
ااإلضاصةمإديمعؿقدطمسـاصرماألجرماملؿغريماألخرىماظؿكمحصؾمسؾقفامخاللماظلـةماظلااؼةمسؾكم
جتـقدهمرومعدةماالذرتاكماظلااؼةمسؾكمجتـقدهمإنمضؾتمسـمذظؽم.ممم م
ثاظـا:محتل معدةماظؿفـقدماالظزاعكمضؿـماملدةماحمللقبمسـفامطـؾمعــماحؿقـارلمسـاصـرماألجـرم
املؿغريمواملؾاظغماملدخرةمضؾؾم84/4/1موذظؽماشرطمرنمعؽقنمعاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيم .م
رااعا:محتلـ معـدةماظؿفـقـدماالظزاعـكمواالدـؿدسانمواالدـؿؾؼانماظلـااؼةمسؾـكم84/4/1معضـاسػةممصـكم
األجرماملؿغريمصؼطمدونماالدخارم،موذظؽمااظـلؾةمظؾذؼـمردواماددعةماظعلؽرؼةمخاللمصرتةماحلـربمعــم
1967/6/5م،موذظؽمصكمحاظةمعامإذامطاغتمػذهماملدةمعاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيم .م
..................م ".م
ً
ٔفمب دلب تمذوؼعؿربمعارؼ ماظؿعقنيمصكمحؽؿمعارؼ مادؿالمماظعؿؾموؼدرجماؾطاضةماألجرماملؿغريمسـاصرم
ػذاماألجرماظيتمالمؼرعؾطمحتدؼدمضقؿؿفاممبلؿقىمردانماظعاعؾمطاظعالواتماداصـةماظؿـكمحيمحيـؾمعقسـدم
ضؿفامإديماألجرماالدادك .م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 7ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

ععماألخذمسيماالسؿؾارمرنماملؤعـمسؾقفموصاح ماظعؿؾمععػقانمعــمردانماالذـرتاطاتمخـاللمعـدةم
اظؿفـقدماظؿكمالمؼلؿقؼمسـفاماملؤعـمسؾقفمرجراًمرومععقؼضاًمسـماألجر .م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 8ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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انظؤال رلى /5/3ط م

عؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةم مغدافماعضماظقضتمهفةمرخرىمؼؿؼاضـمكمرجـرهم

صقفامااظلاسةمصفؾمؼعؿربماألجرماظذىمؼؿؼاضاهمعـماهفةماملـؿدبمإظقفامجزنمعــمرجـرماالذـرتاكموؼمقصـؾم
سـفماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسك= م
اإلجبثخ :م

ؼـصماظؾـدم(ط)معـماملادةم5معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿـاسكماظصـادرمااظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975م

سؾكمرغف :م
مط -أجز االشرتان:مطؾمعامحيصؾمسؾقفماملؤعـمسؾقفمعـمعؼااؾمغؼديمعـمجفةمسؿؾفماألصـؾقةمظؼـانمسؿؾـمفم
األصؾلموؼشؿؾ :م
 -1األجزاألطبطً،مومؼؼصدماف:م
مر -األجرماملـصقصمسؾقفمسيماهداولماملرصؼةماـظؿماظؿقزػمااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿمعـماظعاعؾنيم
ااهفاتماملـصقصمسؾقفامسيماظؾــدم(ر)معــماملـادةم(م)2موعـامؼضـا مإظقـفمعــمسـالواتمخاصـةممروم
األجرماملـصقصمسؾقفماعؼدماظعؿؾمومعامؼضا مإظقفمعـمسالواتمعلؿؾعداًمعـفماظعـاصـرماظـيتمععؿـربم
جزناًمعـماألجرماملؿغريم،موذظؽمااظـلـؾةمظؾعـاعؾنيماظـذؼـمعـراطفؿمااهفـاتماملشـارمإظقفـامسالضـةم
ععاضدؼةمرومسرضقةمحبل ماألحقال.
وادــؿــانممم ــامعؼــدممؼؿقــددمرجــرماالذــرتاكماألدادــلمظؾؿــؤعـمسؾــقفؿماداضــعنيمألحؽــاممضــاغقنم
اددعةماملدغقةماظصادرمااظؼرارماؼاغقنمرضؿم18مظلـةم2015موصؼاًمملامؼؾل :م
 -1األجرماألدادلمسيم2015/6/30مااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماملقجقدؼـمااددعةمسيمػذاماظؿارؼ .
 -2ااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمااددعةماعدم2015/6/30مؼؿقـددماألجـرماألدادـلمهلـؿم
وصؼاًمظؾفدولماظذيمؼصدرمافمضراراًمعـموزؼرماظؿأعقـاتمااظؿـلقؼمععموزؼرماملاظقة.
وؼضؿمإديماألجرماملشارمإظقفمااظؾـدؼـم(،)1م()2مغلؾةم()%9مدـقؼاًمسيمرولمؼقظقـقمعــمطـؾمسـامم
عـلقاةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلااؼ .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 9ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

ب -األجرماملـصقصمسؾقفماعؼدماظعؿؾمومعامؼطررمسؾقفمعـمسالواتمعلـؿؾعداًمعــفماظعـاصـرماظـيتمععؿـربم
م
جــزناًمعـــماألجــرماملــؿغريمااظـلــؾةمظؾؿــؤعـمسؾــقفؿماملـصــقصمسؾــقفؿمسيماظؾـــدؼـم(بم،مج)معـــم
املادةم(.)2
ٔ يف مجٍغ األحٕال ٌزاػى يف األجز األطبطً يب ٌأتً:

ؼؿقددماحلدانماألدغكمواألضصكماظلـقيمهلذاماألجرماؼقؿةمطؾمعـفؿامسيم .2014/7/1م

وؼؿؿمزؼادعفؿامدـقؼاًمرولمؼقظقـقمعــمطـؾمسـامماـلـؾةم(م)10%معـلـقاةمإديمطـؾمعـفؿـامسيمذـفرمؼقغقـقم
اظلااؼ،مومسيمحتدؼدماحلدؼـماملشارمإظقفؿامؼراسكمجـربمطـؾمعــماحلـدؼـماألدغـكمواألضصـكماظشـفريم
إديمرضربمسشرةمجـقفات .م
مبراساةماظؾـدم(/1ر)مإذامطانماألجرمطؾفمربلقااًمااإلغؿاجمرومااظعؿقظةمصقعؿربمػذاماألجرمرجراًمردادقاً .م
 -2األجز ادلتغري:وؼؼصدمافمااضلمعامحيصؾمسؾقفماملؤعـمسؾقفموسؾىاألخص :م
مر -احلقاصز .م
مب -اظعؿقالت .م
مج -اظقػؾة .م
مد -اظؾدالعقحيددمردقسمذبؾسماظقزراناـانمسؾكمسرضموزؼرماظؿأعقـاتماظؾدالتماظيتمالمععؿربم
سـصراًمعـمسـاصرمرجرماالذرتاك .م
ػـ-ماألجقرماإلضاصقة .م
مو -اظؿعقؼضمسـماهفقدمشريماظعادؼة .م
مز -إساغةمشالنماملعقشة .م
مح -اظعالواتماالجؿؿاسقة.
مط -اظعالوةماالجؿؿاسقةماإلضاصقة .م
مي -املـحماهؿاسقة .م
مك -املؽاصأةماهؿاسقة.
مل -غصق ماملؤعـمسؾقفمسيماألرااح .م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 10ــــــــــ
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مم -عامزادمسؾكماحلدماألضصكمظألجراألدادل.
وؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتمضراراًماؼقاسدمحلابمسـاصرمػذااألجر.
م

وؼعؿربمسيمحؽؿماظعؿؾماألصؾلمجبفةماظعؿؾماألصؾقةماظعؿؾماملـؿداإظقفاملؤعـمسؾقـفمرـقلماظقضـتم
روماملعارمإظقفداخؾماظؾالد .م
م

وصكمذيقعماألحقالمؼؿعنيمرالمؼؼؾمرجرماالذرتاكمسـماحلدماألدغكمظألجـقرماحملـددموصؼـاًمظؼـاغقنم
اظعؿؾ ".م
م

ً
ٔفمب دلب تمذومصإنمرجرماالذرتاكمػقمطؾمعام حيصؾمسؾقفماملـؤعـمسؾقـفمعــمعؼااـؾمغؼـدىمعــمجفـةم
سؿؾــفماألصــؾقةمظؼــانمسؿؾــمفماألصــؾك،وؼعؿربمصــكمحؽــؿماظعؿــؾماألصــؾكمجبفــةماظعؿــؾماألصــؾقةماظعؿــؾم
املـؿداإظقفاملؤعـمسؾقفمرقلماظقضتمروماملعارمإظقفداخؾماظؾالد .م
رعاماظعؿؾماملـؿدبمإظقفماظعاعؾماعضماظقضتمصـمالمؼعؿـربمسيمحؽـؿماظعؿـؾماألصـؾلممعــمجفـةماظعؿـؾم
األصؾقةمظذامالمؼدخؾمسيمرجرماالذرتاكمااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفم،موالمؼلؿؼطعمسـفمرؼةماذرتاطاتمعأعقـقة .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 11ــــــــــ
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م

يف ادلؼبشبد ٔانتؼٌٕضبد
يبدح ()08

انظؤال رلى  08/4م

عؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةماغؿفتمخدعؿـفمااالدـؿؼاظةمسيم1984/12/31مســم

عدةماذرتاكمصعؾقةمعؼدارػام1مدـةمو4مذفقرمو15مؼقمم،مطؿامرنمظفمعـدةمعشـرتاةموصؼـاًمألحؽـامماملـادةم34م
عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمعؼدارػام10مدـقاتموطانمؼؿؿمددادمعؽؾػؿفامااظؿؼلقطموصؼاًمظؾفدولمرضؿم
()6ماملرصؼماؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكموضدمعقضػماظؼلطمالغؼطا ماألجرم،وضدموضعتموصاةماملؤعـمسؾقفم
اؿارؼ م2006/9/5مضؾؾماؾقشفمدـماظلؿنيم،مصفؾمؼلؿقؼمععاشمسيمػذهماحلاظةمسؾؿـاًماأغـفمحيمؼؽــمضـدم
صر محؼقضفماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذـرتاكم=وصـكمحاظـةمادـؿقؼاقمععـاشمعـامػـقمعـارؼ ماظصـر مإذامطـانم
امللؿقؼقنمضدمعؼدعقاماطؾ ماظصر ماؿارؼ م=2016/8/24وعامعقضػماألضلاطماظؿكمحيمؼؿؿمددادػام= م
اإلجبثخ :م

عـصماملادة()18معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"ؼلؿقؼماملعاشمصكماحلاالتماآلعقةم -:م

....-1مم....-2ممم....-3م....-4م5م .....-م
-6وصاةماملؤعـمسؾقفمروثؾقتمسفزهماظؽاعـؾماعـدماغؼضـانممدــةمعــمعـارؼ ماغؿفـانممخدعؿـفمروماؾقشـمفمدــم
اظلؿنيماعدماغؿفانمخدعؿفمعؿـكمطاغـتمعـدةماذـرتاطفممصـكماظؿـأعنيم120مذـفرماًمسؾـكماألضـؾموحيمؼؽــمضـدم
صر ماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعقؼضماظدصعفماظقاحدة ".م
ومعـصماملادةم25معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
"ؼلؿقؼماملعاشماسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظذىمغشأمصقفمدؾ ماالدؿقؼاقم،موؼلـؿقؼماملعـاشمظؿـقاصرم
احلاظةماملـصقصمسؾقفامصكماظؾـدم()5معـماملادةم18معـمرولماظشفرماظذىمضدممصقفمرؾ ماظصر م،موصـكم
حاظةمسدممعؼدؼؿمرؾ ماظصر محؿكماؾقغماملؤعـمسؾقفمدــماظلـؿنيمرومثؾـقتماظعفـزماظؽاعـؾمروموضـق م
اظقصاةم،مصقلؿقؼمػذاماملعاشماسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظذىمحتؼؼتمصقفمإحدىماظقضادعماملشارمإظقفا".م م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 12ــــــــــ
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وعـصماملادةم140معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:
"جي معؼدؼؿمرؾ مصر ماملعاشمروماظؿعقؼضمرومرىمعؾاظغمعلؿقؼةمرؾؼاًمألحؽاممػذاماظؼاغقنمصكم
عقعادمرضصاهم زيسمدــقاتمعــماظؿـارؼ ماظـذىمغشـأمصقـفمدـؾ ماالدـؿقؼاقم،موععؿـربماملطاظؾـةماـأىمعــم
املؾاظغماملؿؼدعةمذاعؾةماملطاظؾةماؾاضكماملؾاظغمامللؿقؼة .م
وإذامضدممرؾ ماظصر ماعدماغؿفانماملقعادماملشارمإظقفمصقـؿؿمصـر ماملعـاشماسؿؾـاراًممعــمرولماظشـفرم
اظذىمضدممصقفماظطؾ مااإلضاصةمإديمضقؿةماملعاذاتمامللؿقؼةمسـمادؿسمدـقاتماظلااؼةمسؾكمعـارؼ م
عؼدؼؿمرؾ ماظصر  .م
وؼلؼطماحلؼمصكمصر مااضكماحلؼققمااغؼضانمزيلةمسشرمدـةمعـمعارؼ ماالدؿقؼاق.م م
وؼـؼطعمدرؼانماملقعادماملشارمإظقفمااظـلؾةمإديمامللـؿقؼنيمذيقعـاًمإذامعؼـدممرحـدػؿمصـكماملقسـدم
احملدد .م
وؼقضػمردانماملعاشماظذىم المؼؿؿمصـرصفمملـدةمدــؿنيمسؾـكمانمؼعـادماظصـر مااظؽاعـؾمســدمعؼـدؼؿم
رؾ معـمصاح ماظشأن ".م
وعـصاملادةم144معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:
"المجيقزماحلفزرواظـزولمسـمعلؿقؼاتماملـؤعـمسؾقفأوصـاح ماملعاذأوامللـؿػقدؼـمظـدىماهلقؽـةم
اظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسل.م م
وادــؿــانمعـــمحؽــؿماظػؼــرةماظلــااؼةمجيــقزماحلفزرواظـــزولمســـمامللــؿقؼاتماملشــارمإظقفــامظلــدادم
احلؼققماآلعقة :م
 -1اظـػؼــاتممبراســاةمرحؽــاممضــاغقنمعـظــقؿماعــضمروضــا مواجــراناتماظؿؼاضــلمسيمعلــادؾمامألحــقالم
اظشكصقةماملشارمإظقف .م
 -2عامجتؿدمظؾفقؽةمعـمعؾاظغمسؾكمصاح ماظشأن،مسؾكمرنمؼؽقنمادصؿمااظـلـؾةمظؾؿعـاشماظشـفريمسيم
حدودم.%25
وصكمحاظةماظؿزاحؿمؼؾدرمخصؿمدؼـماظـػؼةمسيمحدودماهزنماهادزماحلفزمسؾقفمزبصـقعاًمعــفمثؿــم
املعاشمظؾقصانمادؼـماهلقؽة .م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 13ــــــــــ
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 -3مرضلاطمضروضماـؽمغاصرماالجؿؿاسل.م
 -4األضلاطمامللؿقؼةمظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسل .م
ومبراساةماظػؼرةماظلـااؼةمؼؽـقنمظؾفقؽـةماظؼقعقـةمظؾؿـأعمنيماالجؿؿـاسلمخصـؿمعـامؼؽـقنمادـؿقؼمسؾـكم
املؤعـعؾقفمروصاح ماملعاشمعـمعؾاظغمضؾـؾموصاعـفمعــمإذيـاديماحلؼـققماظؿأعقـقـةمظؾؿلـؿػقدؼـمعؼلـؿم
اقـفؿماـلؾةمعامؼصر مظؽؾمعـفؿ .م
وجيقزمظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسلمضؾقلمردانماملؾاظغمامللؿقؼةمهلامسؾكماملـؤعـمسؾقـمفموصؼـاًم
ظؾفدولمرضؿم()6ماملرصؼ،موعلؼطماألضلاطماملؿؾؼقةمسيمحاظةمإدؿقؼاقماملعاشمظؾعفزماملـفـكمظؾكدعـةم
رومظقصاةموصؼاًمظؾؿادةم()18معـمػذاماظؼاغقن .م
وععمسدمماإلخاللمااظػؼرةماظلااؼةمؼراسكمسدممصر ماملعاشموصؼـاًمظؾؾــدم(م)5معــماملـادةم(م)18معــم
ػذاماظؼاغقنمإالماعدمردانماظؼقؿةماحلاظقةمظألضلاطموصؼاًمظؾفدولماظذيمحيددممبعرصـةمادـؾريماإلطؿـقارىم
وؼصدرمافمضرارمعـموزؼرماظؿأعقـات .م
وصكمحاظةمصر مععقؼضماظدصعةماظقاحدةمدبصؿماظؼقؿةماحلاظقـةمظألضلـاطمامللـؿقؼةمسؾـكماملـؤعـم
سؾقفمعـماظؿعقؼضموماملؽاصأة .م
وؼقضػمددادماألضلاطمامللؿقؼةمسؾكماملؤعـمسؾقفمسيمذيقعماحلاالتماظيتمالمؼلؿقؼمسـفامرجـرماًم
روععقؼض ـاًمسـ ـفممبــامسيمذظــؽمرضلــاطماالدــؿؾدالمومؼلــؿأغػماظلــدادمصــقرمادــؿقؼاقماألجــرموعــزادمعــدةم
اظؿؼلقطماؼدرماملدةماظيتمروضػمصقفامددادماألضلاط .م
موجيقزمظؾفقؽةماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماالجؿؿـاسلمضؾـقلمعؼلـقطماملؾـاظغمامللـؿقؼةمهلـامضؾـؾمامللـؿػقدؼـم
سؾكمزيسمدـقات .م
طؿـــامؼؽـــقنمظؾفقؽـــةماظؼقعقـــةمظؾؿـــأعنيماالجؿؿـــاسلمماحلفـــزمسؾـــكمرجـــرماملـــؤعـمسؾقـــمفمظلـــدادم
عؿفؿداالذرتاطاتموعؿفؿدماملؾاظغمامللؿقؼةمهلاموذظؽمععمعراساةماحلدودمواظؼقاسدماملـصقصمسؾقفام
سيماظػؼرةماظـاغقة ".م
م
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 14ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

وعـــصماملــادةم43عـــمضــرارموزؼــرماملاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007ماؿـػقــذمرحؽــامممضــاغقنماظؿــأعنيم
اإلجؿؿاسكمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:
"مؼقضــــػمدــــدادماألضلــــاطمامللــــؿقؼةمسؾــــكماملــــؤعـمسؾقــــفمصــــكمذيقــــعماحلــــاالتماظؿــــكم م
المؼلؿقؼمسـفامرجراًمرومععقؼضاًمسـماألجرموؼلؿأغػماظلدادمصقرادؿقؼاقماألجرموعزادمعدةماظؿؼلقطماؼدرم
املدةماظؿكمروضػمصقفامددادماألضلاط .م
..................م ".م
وعـصماملادةم187معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:
"ؼؼدممرؾ مصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمرومرؼةمعؾاظغمعلؿقؼةمرؾؼاًمألحؽاممضاغقنماظؿـأعنيماإلجؿؿـاسكم
سؾكماظـؿاذجماملشارمإظقفامصكماملادةم()172معـمػذاماظؼرارموذظؽموصؼاًمظؾؿقاسقدماآلعقةم :م
-1

خاللمزيسمدـقاتمعـمعارؼ ماالدؿقؼاقمااظـلـؾةمظؾؿعـاشمامللـؿقؼموصؼـاًمظؿـأعنيماظشـقكقخةم
واظعفزمواظقصاةموعأعنيمإصاااتماظعؿـؾموصـكمحاظـةمعؼـدؼؿماظطؾـ ماعـدمػـذاماملقعـادمصقـؿؿمصـر م
املعــاشمإسؿؾــاراًمعـــمرولماظشــفرماظــذىمضــدممصقــفمرؾ ـ ماظصــر مااإلضــاصةمإديمضقؿــةماملعاذــاتم
امللؿقؼةمسـمادؿسمدـقاتماظلااؼةمسؾكمعارؼ معؼدؼؿماظطؾ .

-2

خاللمزيلةمسشرمدـةمااظـلؾةمظؾاضكماحلؼققماظؿأعقـقة.
وؼـؼطعمدرؼانماملقعادماملشارمإظقفمااظـلؾةمظؾؿلؿقؼنيمذيقعاًمإذامعؼدممرحدػؿماطؾ مصكماملقسـدم

احملدد .م
ؿم
وؼقضػمردانماملعاشماظذىمالمؼؿؿمصـرصفمملـدةمدــؿنيمسؾـكمرنمؼعـادماظصـر مااظؽاعـؾمســدمعؼـدؼ م
رؾ معـمصاح ماظشأن ".م
ٔٔفمب دلب تمذو ٌتضح يب ٌهى:

 .1ؼلؿقؼمامللؿقؼقنمسـماملؤعـمسؾقفمععاذاًموصؼاًمألحؽامماظؾـدم()6معــماملـادةم(م)18معــمضـاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسكمظقصاةماملؤعـمسؾقفماعدماغؼضانمدـةمعـمعارؼ ماغؿفانماددعةمععمعـقاصرمعـدةم

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 15ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

االذرتاكماملقجؾةمالدؿقؼاقماملعاشم حقـثمؼطؾـ مالدـؿقؼاقماملعـاشمسيمػـذهماحلاظـةمعـدةم
اذرتاكمعؼدارػام120مذفر.
 .2ؼلؿقؼماملعاشماسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظذىموضتمصقـفماظقصـاةم(2006/9/1م)،موحقـثمحيمؼؿؼـدمم
امللؿقؼقنماطؾ ماظصر مإالماعدمعضكمرطـرمعـمزيسمدـقاتمعـمعارؼ ماالدؿقؼاقمظذامؼـؿؿم
صر ماملعاشماسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظـذىمضـدممصقـفمرؾـ ماظصـر (م)2016/8/1مااإلضـاصةمإديم
ضقؿةماملعاذاتمامللؿقؼةمسـمادؿسمدـقاتماظلااؼةمسؾكمػذاماظؿارؼ .
 .3ااظـلؾةمظألضلاطمامللؿقؼةمسؾكماملؤعـمسؾقـفمســماملـدةماملشـرتاةمغؿقفـةمالغؼطـا مرجـرهم(ســم
املدةمعـمعارؼ ماالغؼطا موحؿكمعارؼ ماظقصاة)مععدمرضلاطمعؤجؾة،وؼؿؿمخصؿفامعــمعلـؿقؼاتم
امللؿػقدؼـمسؾكمرنمعؼلؿماقـفؿماـلؾةمعامؼصر مظؽؾمعـفؿ،سؾكمرنمعلؼطمااضكماألضلـاطماظـيتم
حيمحيؾمعقسدمردادفامحؿكمعارؼ ماظقصاة.

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 16ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يبدح ()20

انظؤال رلى  20/5م

طقػمؼؿؿمحتقؼؾماالحؿقارلمسـمسـاصرماألجقرماملـؿغريةماملشـرتكمسـفـامضؾـؾم(1984/4/1احلـقاصزم

واظؾدالت)مطؿدةماذرتاكمسيماألجرماملؿغري= م
اإلجبثخ :م

ؼـــــؿؿمحتقؼـــــؾماحؿقـــــارلمســــــمسـاصـــــرماألجـــــرماملـــــؿغريماملشـــــرتكمسـفـــــامضؾـــــؾم1984/4/1م

(احلقاصز،اظؾدالت،اظعؿقظة،اظقػؾة)موصؼاًمظؾؿعادظةماآلعقة :م
م
املؿقدطماظشفرىمظؾلـؿنيم
األخريعنيمضؾؾم1984/4/1مسـمطؾم
سـصرمعـمسـاصرماألجرماملؿغريم
املشرتكمسـفامرومعؿقدطمعدةم

ععاعؾماظلـمعـمجدولمرضؿم

×

(عدةماالذرتاكمااظشفقرم)12/

×

()4ماملرصؼمااظؼاغقنمصكم
1984/4/1م(ضؾؾمادؿؾداظفم
ااظؼاغقنمرضؿم120مظلـةم)2014

االذرتاكمإنمطاغتمرضؾمعـمذظؽ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عؿقدطماألجرماملؿغريمسـماظلـةم
األوديممصكماألجرماملؿغريمعـم
1984/4/1محؿكم1985/3/31

×

ععاعؾماظلـمصكم1984/4/1معـمجدولمرضؿم()4ماملرصؼمااظؼاغقنم
(ضؾؾمادؿؾداظفمااظؼاغقنمرضؿم120مظلـةم)2014

م
م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 17ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يبدح ()31

انظؤال رلى  31/6م

طقػمؼؿؿمحلابمعدةمااملؾاظغماملدخرةماملشـرتكمسـفـامضؾـؾم1984/4/1مســم(احلـقاصزمواظؾـدالت)م

سيمغظامماملؽاصأةم= م
اإلجبثخ :م

ٌــتى حظــبةمعــدةمااملؾــاظغماملــدخرةماملشــرتكمسـفــامضؾــؾم1984/4/1مســـم(احلــقاصزم،ماظؾــدالتم،م

اظعؿقظةم،ماظقػؾةم)مسيمغظامماملؽاصأةموصؼاًمظؾؿعادظةماآلعقة :م
م
املؿقدطماظشفرىمظؾلـؿنيماألخريعنيمضؾؾم
1984/4/1مسـمطؾمسـصرمعـماظعـاصرماملشارمإظقفا

×

(عدةماالذرتاكمااظشفقرم)

×

0.015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األجرماألدادكمصكم1984/4/1

×

ععاعؾماظلـمصكم1984/4/1معـمجدولم
رضؿم()4ماملرصؼمااظؼاغقنم(ضؾؾمادؿؾداظفم
ااظؼاغقنمرضؿم120مظلـةم.)2014

×

0.30

م
م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 18ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يف تأيني إصبثبد انؼًم
يبدح ()53

انظؤال رلى  53/7م

عؤعـمسؾقفمااهفازماإلدارىمظؾدوظةموضعتمظفمإصااةمسؿؾمغشأمسـفامسفزمؼؼدرماـلـؾةم%30م;مصؿـامػـلم

علؿقؼاعفمسـمذظؽماظعفزمسيمعأعنيمإصاااتماظعؿؾ=وطقػمؼؿؿمحلاافا= م
اإلجبثخ :م

عـصماملادة53معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"ععمعراساةمحؽؿماظؾـدم()3معـماملادة()18مإذامغشأمسـماإلصااةمسفزمجزدلمعلؿدؼؿمالمعصؾمغلـؾؿفم

إديم%35مادــؿقؼماملصــابمععقؼضـاًمؼؼــدرماـلــؾةمذظــؽماظعفــزمعضــرواةممسيمضقؿــةمععــاشماظعفــزماظؽاعــؾم
املـصقصمسؾقفمسيماظػؼرةماألوديمعـماملادةم()51موذظؽمسـمرراعمدـقات،وؼؤدىمػذاماظؿعقؼضمدصعةم
واحدة ".م
م

ً
ٔفمب دلب تمذووحقثمانمغلؾةماظعفزماظيتمغشأتمسـماإلصااةمعؼـؾمســم%35مصقلـؿقؼماملـؤعـمسؾقـفم
ععقؼضاًمؼؼدرماـلؾةماظعفزمعضرواةمسيمضقؿةمععاشماظعفزماظؽاعؾم،موحيل موصؼاًمملامؼؾك :م
 ععاشماظعفزماظؽاعؾممم<مرجرماظؿلقؼة× %80م
 اظؿعقؼضمسـماإلصااةم<مععاشماظعفزماظؽاعؾم×مغلؾةماظعفزم× 48م
ععمعراساةمعامؼؾك :م
 حتدؼدمرجرماظؿلقؼةمسـماألجرماألدادك:
سؾكمرداسماملؿقدطماظشفريمظألجقرماظؿكمحددتمسؾكمردادفاماالذرتاطاتمخاللماظلـؿنيم
األخريعنيمسؾكمعارؼ مثؾقتماظعفزم(رومعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيمإنمضؾتمسـمذظؽ) .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 19ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

وؼراسكمسـدمحلابمعؿقدطماألجرمرالمجتـاوزماألجـقرماظؿـكمؼـؿؿمحتدؼـدماملؿقدـطمسؾـكمردادـفام
%150ممعـماألجرمصكماداؼةمادؿسمدـقاتماألخريةمسؾكمعارؼ مثؾقتماظعفـزم،موإذامضؾـتمعـدةم
االذرتاكمسـمزيسمدـقاتمعؽقنماظزؼادةماملشارمإظقفامااظػؼرةماظلااؼةماـلؾةم%10مســمطـؾمدــةم
ععمعراساةممغلؾةمطلرماظلـةمظؾشفقرماظؽاعؾةموإػؿالمطلرماظشفر .م
 حتدؼدمرجرماظؿلقؼةمسـمعدةماألجرماملؿغريم:
 حتدؼدماملؿقدطماظشفرىمظألجرماملؿغري:
÷

إذياديماألجقرماملؿغريةماظؿكم م

(عدةماالذرتاكماظػعؾقةمااظشفقر)

االذرتاكمسـفامعـم1984/4/1مروم
عارؼ ماالذرتاكمرؼفؿامرحلؼ

 حتدؼدماظزؼادةمصكمعؿقدطماألجرماملؿغريم:
املؿقدطماظشفرىمظألجرماملؿغري

×

(سددماظلـقاتماظؽاعؾةماظػعؾقةم×م)%3

 رجرماظؿلقؼةمسـمعدةماألجرماملؿغريم:
املؿقدطماظشفرىمظألجرماملؿغري

+

اظزؼادةمصكمعؿقدطماألجرماملؿغري

(ععمعراساةماألمجياوزماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكماملؿغريمصكمعارؼ ماالدؿقؼاق)
م
م
م
م
م
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 20ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

ادلظتحمٌٕ نهًؼبع

م

انظؤال رلى  015 /8م

يبدح ()015

ػؾمعقجدمإجراناتمععقـةمظصر ماملعاشمظألرعؾةماظؿكمالمحتؿؾماهـلقةماملصرؼةمخبال ماألرعؾةماظؿكم

حتؿؾماهـلقةماملصرؼة=م م
اإلجبثخ:

عـصماملادةم()105معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف-:
"مؼشرتطمالدؿقؼاقماألرعؾةمرنمؼؽقنماظزواجمعقثؼاًمرومثااؿاًمحبؽؿمضضادكمغفـادلم،موظـقزؼرماظؿأعقــاتم

اؼــرارمؼصــدرهمحتدؼــدمعلــؿـداتمرخــرىمإلثؾــاتماظــزواجمسيماعــضماحلــاالتماظــيتمؼؿعــذرمصقفــاماإلثؾــاتم
ااظقدادؾماظلاظػةماظذطر" م
وعـــصماملــادةم177معـــمضــرارموزؼــرماملاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007ماؿـػقــذمرحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"ؼؼصــدماامللــؿقؼنيماألرعؾــةمواملطؾؼــةمواظــزوجمواألوالدمواظقاظــدؼـمواألخــقةمواألخــقاتموذظــؽم
مبراساةمعامؼؾل:م م
-1

األرعؾة:

وؼشرتطمالدؿقؼاضفامرنمؼؽقنماظزواجمعقثؼاًمرومثااؿاًممبقج محؽؿمضضـادلمغفـادلمروماـإسالممذـرسلم
سيماحلاالتماظيتمجرتماظعادةمصقفامسؾكمسدممعقثقؼماظزواج .م
وععؿربماملطؾؼةمرالضاًمرجعقاًمسيمحؽؿماألرعؾةمسيماحلاظؿنيماآلعقؿني :م
مر -املطؾؼةماظيتمعقصكمسـفاماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمخاللمصرتةمسـدعفامواظـيتمعؼـدرممبادـةم
ؼقممعـمعارؼ ماظطالق.
مب -املطؾؼةماحلاعؾماظيتمعقصكمسـفاماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمحؿكمعضعمريؾفا.م م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 21ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

-2

".....

ٔفمـــب دلـــب تمـــذووحقـــثمحيمؼشـــرتطماملشـــر مالدـــؿقؼاقماألرعؾـــةمظؾؿعـــاشمدـــقىمرنمؼؽـــقنم
اظزواذيقثؼاًروثااؿاًمحبؽؿمضضادلمغفادل،مظذامالمعقجدمإجراناتمعغاؼرةمظألرعؾةماظـيتمالمحتؿـؾماهـلـقةم
املصرؼةمسـماألرعؾةماظيتمحتؿؾماهـلقةماملصرؼةموؼشـرتطمظؾفؿقـعمرنمؼؽـقنماظـزواجمعقثؼـاًمرومحبؽـؿم
ضضادلمغفادل .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 22ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يبدح ()017

انظؤال رلى  017/9م

ػؾمؼغريمعـمادؿقؼاقماالاـمسيماملعاشمرغفمحيؿؾمجـلقةمشريماملصرؼة= م

اإلجبثخ :م

عـصماملادةم107معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م

"ؼشـرتطمالدــؿقؼاقماألاـــانمرالمؼؽــقنماالاـــمضــدماؾـغمدـــماحلادؼــةمواظعشــرؼـ،مومؼلــؿــكمعـــمػــذام
اظشرطماحلاالتماآلعقةم:م م
 -1اظعاجزمسـماظؽل .م م
 -2اظطاظ ماأحدمعراحؾماظؿعؾقؿماظؿكمالمجتاوزمعرحؾةماحلصقلمسؾكمعؤػؾماظؾقلاغلأواظؾؽاظقرؼقدأوعام
ؼعادهلاماشرطمسدممجتاوزهمدـماظلاددةمواظعشرؼـمورنمؼؽقمنؿػرشاًمظؾدرادة.م م
 -3عـمحصؾمسؾكمعؤػـؾمغفـادكمالمجيـاوزماملرحؾـةماملشـارمإظقفـامااظؾــدماظلـااؼموحيمؼؾؿقـؼماعؿـألوحيم
ؼزاولمعفــةموحيمؼؽــمضـدماؾـغمدــماظلاددـةمواظعشـرؼـم مااظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسم
رواظؾؽاظقرؼقسمودـماظرااعةمواظعشرؼـمااظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾكماملؤػالتماألضؾ ".م
ً
ٔفمب دلب تمذومصإغفمؼشرتطمالدؿقؼاقماالاـمسيماملعاشمرالمؼؽقنمضـدماؾـغمدــماحلادؼـةمواظعشـرؼـم،م
وؼلؿــكمعـمذظؽماالدؿــاناتماملشارمإظقفاماعاظقف،موعـمثؿمصالمؼؤثرمسؾكمادؿقؼاقماالاــمااملعـاشمرغـفم
حيؿؾمجـلقةمشريماملصرؼة .م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 23ــــــــــ
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احلمٕق اإلضبفٍخ

انظؤال رلى  007/01م

يبدح ()007

ػؾمجيـقزمحتدؼـدمذـكصماسؿؾـارىم(طفؿعقـةمخريؼـةم)ماـاظـؿقذجم105مروم105معؽـررمســدمحتدؼـدم

امللؿػقدؼـمعـماظؿعقؼضماإلضاصكمرومعـقةماظقصاة= م
اإلجبثخ :م

عـصماملادةم117معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"مؼلؿقؼمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمسيماحلاالتماآلعقة :م

م(ر) اغؿفانمخدعةماملؤعـمسؾقفمظؾعفزماظؽاعؾ،مرواهزدلمعؿكمردىمذظؽمالدؿقؼاضفمععاذاً .م
م(ب) اغؿفانمخدعةماملؤعـمسؾقفمظؾقصاة.م م
م(ج) وصاةمصاح ماملعاشمععمسدمموجقدمعلؿقؼنيمظؾؿعاش .م
م(د) ثؾقتماظعفزماظؽاعألووضق ماظقصاةمغؿقفةمإصااةمسؿؾماعدماغؿفانماددعة.م
وؼـــؤدىمعؾؾـــغماظؿعـــقؼضماإلضـــاسيمسيمحـــاالتمادـــؿقؼاضفمظؾقصـــاةمإديمعــــمحـــددهماملـــؤعـم
سؾقفأوصاح ماملعاشمضؾؾموصاعفموسيمحاظةمسدمماظؿقدؼدمؼؤدىمإديماظقرثةماظشرسقني .م
..............م ".م
وعـصماملادةم120معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
"سـدموصاةماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمعلؿقؼمعـقةمسـمذفرماظقصاةمواظشفرؼـماظؿاظقنيموذظـؽم
ااإلضاصةمإديماألجرمامللؿقؼمسـمرؼامماظعؿؾمخاللمذفرماظقصاة .م
وعؼدرماملـقةمااألجررواملعاشمامللـؿقؼمســمذـفرماظقصـاة،موعؾؿـزممافـاماهفـةماظـيتمطاغـتمعصـر م
األجررواظيتمعؾؿزمماصر ماملعاشمحبل ماألحقال.م م
وخيصؿمافاااظـلؾةمظؾؿـؤعـمسؾـقفؿماظعـاعؾنيمااهفـاتماملشـارمإظقفـامااظؾــدم(ر)معــماملـادةم م()2مسؾـكم
اظؾـدماظذيمطانمؼؿقؿؾمااألجر ".م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 24ــــــــــ
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وعـصماملادةم121معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
"علــؿقؼماملؾاظ ــغماملـص ــقصمسؾقفــامسيمامل ـمـادةماظلااؼ ــةممل ـــمحي ــددهماملــؤعـمسؾقفأوصــاح م
املعاشمصإذامحيمحيددمرحداًمعلـؿقؼمظألرعـؾ،موسيممحاظـةمسـدمموجـقدهمعلـؿقؼمظألاـانواظؾــاتماظـذؼـم
عؿـقاصرمسيمذأغفـؿمذروطمادؿقؼـاقماملعاشماملـصقصمسؾقفامصقاملادعنيم(107و .)108م
وؼراسكمسيمحاظـةمعـامإذامطـانمظؾؿـؤعـمسؾقفأوصـاح ماملعـاشمررعـؾموروالدمعؿـقاصرمصـقفؿماظشـروطم
املـصــقصمسؾقفــاماــاظػؼرةماظلــااؼةمعـــمشــريمػــذاماألرعــؾمعؼلــقؿماملؾــاظغماظلــاظػمذطرػــامحبلـ مســددم
األزواج.م م
وإذامحيمؼقجــدمرحــدم ـــمدــؾؼمذطــرػؿمعلــؿقؼماملمـقــةمظؾقاظدؼـأورحــدػؿاموسيممحاظــةمســدمم
وجقدػؿامعلؿقؼمألخقعفمورخقاعفماظذؼـمعؿقاصرمسيمذأغفؿماظشروطماملشارمإظقفامسيماملادةم( .)109م
وسيمحاظةمادؿقؼاقماملـقةمظؾؼصرمعـماألوالدمواألخقةمواألخقاتمشريماملؿزوجاتمعصـر مملؿـقديم
ذؽقغفؿماظذيمعـؾتمصػؿفماشفادةمإدارؼة ".م
وعــصماملــادةم(م143م)معـــمضـرارموزؼــرماملماظقــةمرضـؿم554مظلـــةم2007ماظصــادرماؿـػقـذمرحؽــاممضــاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:
"حيددماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمامللؿػقدؼـماظذؼـمؼصر مهلؿمعؾؾـغماظؿعـقؼضماإلضـاسيمروم
عـقــةماظقصــاةممبقجـ ماالدــؿؿارةمرضــؿم(م)105مرو(م105عؽــرر)ماملرصــؼممنقذجقفؿــام،موحتــررماالدــؿؿارةم
املشــارمإظقفــامعـــمغلــكؿنيمإذامطــانماملــؤعـمسؾقــفمرومصــاح ماملعــاشمعـــماظعــاعؾنيمااهفــازماإلداريم
ظؾدوظةمروماهلقؽاتماظعاعةمرواظؼطا ماظعاممرومضطا ماألسؿالماظعامم،موحتـررماالدـؿؿارةممعــمثـالثمغلـ مإذام
طانماملؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااظؼطا ماداص.ممم م
سؾكمرنمعؼقدمصكمدفالتمععدمهلذاماظغرضموصؼاًمظؾـؿقذجمرضؿم(م)143ماملرصؼ .م
والمؼعؿدمااالدؿؿارةممصكمحاظةمحترؼرػامسؾكمشريماظـؿقذجماملشارمإظقفموصؼاًمظؾؼقاسدمواظشروطماملقضقةم
اف ".م
وعـصمإرذاداتماظـؿقذجمرضؿم105ماملرصؼماؼرارموزؼرماملاظقـةمرضـؿم554مظلــةم2007ماظصـادرماؿـػقـذم
رحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975ممسؾكمرغف :م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 25ــــــــــ
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 .1ؼراسلمسيمحترؼرمػذهماالدؿؿارةماظيتمععؿربماقاغاعفامدرؼةمعاؼؾلم -:م
مر -رنمعؽــقنمرءــانمامللــؿػقدؼـمطاعؾــةمعــعمذطــرمصــػؿفؿمودرجــةمضــرااؿفؿماــاملؤعـمسؾقــفم م
رومصاح ماملعاشمإنموجدتموغلؾةمعامخيصمطؾمعـفؿمسيماداغاتماملكصصةمظـذظؽم
ااالدؿؿارةموؼراسلمسدممجتاوزماظـلؾةماظقاحدماظصققحم .م
مب -رنمؼقضعماملؤعـمسؾقفماـػلفمسؾكماإلدؿؿارةمطؿامؼقضعمسؾقفامصاح ماظعؿؾمرومعـمؼـقؾـفم
مبامؼػقدمصقةمعقضقعماملؤعـمسؾقفمودبـؿؿمخبـا ماهفـةماظـيتمؼؿؾعفـاموجيـ مرنمعؽـقنم
ػذهماظؿقضقعاتمعزؼؾةمااظؿارؼ م.م

م م

مج -رنمحتررمذيقعماقاغاتماالدؿؿارةم وغلـكفامااملـدادماظلـادؾمروماهـا مخبـطمواضـحمعـعم
عراساةمسدمموجقدمذط مرومطشطمرومربقمرومحتشري .م
مد -ععؿؿدماالدؿؿارةمااظـلؾةمظصاح ماملعاشمعـماملقزـػماملكـؿصمجبفـةمراـطماملعـاشم
مبامؼػقدمصقةمعقضقعمصاح ماملعاشموإثؾاتمعارخيفام.م م
 .2حتػظمغلكةممبؾػماملؤعـمسؾقفمرومصـاح ماملعـاشمسيمعظـرو معغؾـؼموعردـؾمغلـكةمإديم
املؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشماؽؿابمعقصكمسؾقفمعـعمسؾـؿماظقصـقلماعـدمضقـدػامااظلـفؾم
اظذيمؼعدمهلذاماظغرضم .م
 .3جيقزمظؾؿـؤعـمسؾقـفمرومصـاح ماملعـاشمعغـقريمرشؾؿـفمسيمحتدؼـدمامللـؿػقدؼـموؼعؿـربمحترؼـرم
االدؿؿارةاهدؼدةموإمتاممإجراناتمضقدػامااظلفالتمإظغانممظالدؿؿارةماظلااؼةم .م
والمععؿربماالدؿؿارةمصقققةمعامحيمعؽـمعلؿقصاةمرؾؼاًمظؾشروطمواألوضا مداظػةماظذطر ".م
وعـصمإرذاداتماظـؿقذجمرضؿم105معؽررماملرصـؼماؼـرارموزؼـرماملاظقـةمرضـؿم554مظلــةم2007ماظصـادرم
اؿـػقذمرحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
 .1ؼراسلمسيمحترؼرمػذهماالدؿؿارةماظيتمععؿربماقاغاعفامدرؼةمعاؼؾلم -:م
مر -رنمعؽــقنمرءــانمامللــؿػقدؼـمطاعؾــةمعــعمذطــرمصــػمؿفؿمودرجــةمضــرااؿفؿماــاملؤعـمسؾقــفم م
رومصاح ماملعاشمإنموجدتم .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 26ــــــــــ
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مب -رنمؼقضعماملؤعـمسؾقفماـػلفمسؾكماالدؿؿارةمطؿامؼقضعمسؾقفامصاح ماظعؿؾمرومعـمؼـقؾفممبام
ؼػقدمصقةمعقضقـعماملـؤعـمسؾقـفمودبـؿؿمخبـا ماهفـةماظـيتمؼؿؾعفـاموجيـ مرنمعؽـقنمػـذهم
اظؿقضقعاتمعزؼؾةمااظؿارؼ  .م م
مج -رنمحتــررمذيقــعماقاغــاتماالدــؿؿارةموغلــكفامااملــدادماظلــادؾمروماهــا مخبــطمواضــحمعــعم
عراساةمسدمموجقدمذط مرومطشطمرومربقمرومحتشريم .م
مد -ععؿؿدماالدؿؿارةمعـماملقزػماملكؿصمجبفةمراطماملعاشممبامؼػقدمصقةمعقضقـعمصـاح م
املعاش .م
 .2حتػــظمغلــكةممبؾــػماملــؤعـمسؾقــفمرومصــاح ماملعــاشمسيمعظــرو معغؾــؼموعردــؾمغلــكةمإديم
املؤعـمسؾقـفمرومصـاح ماملعـاشماؽؿـابمعقصـكمسؾقـفمعـعمسؾـؿماظقصـقلماعـدمضقـدػامااظلـفؾم
اظذيمؼعدمهلذاماظغرض .م
 .3جيــقزمظؾؿــؤعـمسؾقــفمرومصــاح ماملعــاشمعغــقريمرشؾؿــفمسيمحتدؼــدمامللــؿػقدؼـموؼعؿــربمحترؼــرم
االدؿؿارةاهدؼدةموإمتاممإجراناتمضقدػامااظلفالتمإظغانممظالدؿؿارةماظلااؼة .م
والمععؿربماالدؿؿارةمصقققةمعامحيمعؽـمعلؿقصاةمرؾؼاًمظؾشروطمواألوضا مداظػةماظذطر".
وؼؼضكمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم13مظلـةم1993ماشأنمسدممجقازمحتدؼدمذكصماسؿؾاريمضؿـم
امللؿػقدؼـمعـمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمامللؿقؼمظؾؿؤعـمسؾقفمسؾكمرغف :م
"ماؿـارؼ م1993/1/18مرصــدرتماهلقؽـةماظؽؿــابماظـدوريمرضــؿم"م2م"مظلــةم1992ماشــأنمإاـدانمرشؾــةم
املؤعـمسؾقفمسيمععقنيمعـمؼصر مهلؿمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيموعـقفماظقصـاةممبقجـ ماالدـؿؿمارةمرضـؿمم
105مدونمشريػــام.م.معـػقــذامألحؽــامماملــادعنيم10م،م20معـــماظؼــرارماظــقزاريمرضــؿم"م214م"مظلـــةم1977م
اظصادرماشأنماألحؽامماظيتمعؿؾعمظصر ماملزاؼاماظؿأعقـقة .م
وحقثمرغفمضدمادؿؼرمرريموزارةماظؿأعقــاتموػقـؽيتماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمسؾـكمرغـفمالمجيـقزمحتدؼـدم
ذكصماسؿؾاريمظالدؿػادةمعـمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيماعلاضامععمرػدا ماظؿأعنيماالجؿؿاسلمووزادػـفم
واظغاؼةمعـمادؿقؼاقماظؿعقؼضماإلضاسيمسيمجربمآثارماظقصاةمواظؿكػقػمعـفامومتؽنيماملؤعـمسؾقفؿمعــم
ععقؼضماعضماألضاربمروماملعار ماحملؿـاجنيم ــمؼلـؿػقدونمعــماملزاؼـامامللـؿقؼةمســفماعـدموصاعـفم
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 27ــــــــــ
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طؿـمؼعقهلؿم رومعـمطانمؼؼقممسؾكمرساؼؿفمعـماملعـار موذظـؽماؿكصـقصمجـزنمرومطـؾمعؾؾـغماظؿعـقؼضم
هلؿم .م
ظذامعلرتسكماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيمواملعاذاتماغؿؾاهماظلادةماظعاعؾنيماقحداتماظؿأعنيماالجؿؿاسلم
اؽاصــةماهفــاتماإلدارؼــةمااهفــازماإلداريمظؾدوظــةمإديمســدممجــقازمحتدؼــدمذــكصماسؿؾــاريمضــؿـم
امللؿػقدؼـمعـمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمامللؿقؼمظؾؿؤعـمسؾقف ".م
ً
ٔفمب دلب تمذوالجيقزمحتدؼدمذكصماسؿؾارىمااظـؿقذجم105مروم105معؽررمسـدمحتدؼدمامللؿػقدؼـم
عـماظؿعقؼضماإلضاصكمرومعـقةماظقصاة.

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 28ــــــــــ
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لٕاػذ حتصٍم االشرتاكبد

انظؤال رلى 2/026 /00

يبدح ( ) 026

عؤعـمسؾقفامحصؾتمسؾكمإجازةمخاصةمظغريماظعؿؾمملدةم5مدـقاتمورادتماظرشؾةمسيماالذـرتاكمسـفـام

وطاغتمعـؿظؿةمسيمردانماالذرتاطاتمامللؿقؼةمسـفامدـقؼاًموسـدمحؾقلمواضعةمادؿقؼاقماملعاشمالغؿفانم
اددعةماؾؾقغماظلـمعؾنيموجقدمصروقماذرتاطاتمعلؿقؼةمسؾقفامغؿقفةماظػرقمانيماألجـرماملـمؿغريماظـمذىم
محلـابماالذــرتاطاتمسؾقــفمواــنيماألجــقرماملــؿغريةماظــقاردةماؾطاضــاتماألجــرماملــؿغريممبؾــػماملعــاشم
صؽقػمؼؿؿمحتصقؾمػذهماظػروق=
اإلجبثخ

عـصماملادةم126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975ممسؾكمرغف :م
"معلؿقؼماالذرتاطاتمسـماملددماآلعقةموصؼاًظؾؼقاسدمواألحؽامماملؾقـةمضرؼـمطؾمعـفام :م

 ..... -1م
 -2يــذد اإلجــبساد اخلبصــخ ثــذٌٔ أجــز:مؼؾؿــزمماملــؤعـمسؾقــفمحبصــؿفموحصــةمصــاح ماظعؿــؾمصــكم
االذرتاطاتموذظؽمإذامرش مصكمحلاافامضؿـمعدةماذـرتاطفممصـكماظؿـأعنيموحتـددمعقاسقـدمإاـدانم
اظرشؾةموردانماالذرتاطاعؾؼرارعـموزؼرماظؿأعقـات.
 "...... -3م
طؿامعـصماملادةم53معـمضرارموزؼرماملاظقةمرضؿم554مظلـةم2007ماظصادرماؿـػقذمرحؽاممضاغقنماظؿـأعنيم
االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
عؿقددماالذرتاطاتماظؿكمؼؾؿزمماملؤعـمسؾقفماأدادفامسـمعدةماإلجازةماداصةمادونمرجرمسؾكماظـققم
اآلعكم:م م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 29ــــــــــ
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

 -1حصؿفموحصةمصاح ماظعؿـؾمصـكماذـرتاطاتممعـأعنيماظشـمقكقخةمواظعفـزموغظـامماملؽاصـأةموطـذام
اذرتاطاتمعأعنيماظؾطاظةمإذامطانم ـمعلرىمصكمذأغفؿمرحؽـاممػـذاماظؿـأعنيموذظـؽمإذامراـدىمرشؾؿـفم
صكمحلابمعدةماإلجازةمضؿـمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيموصؼامألحؽامماملادةماظلااؼة.م م
 -2حصؿفموحصةمصاح ماظعؿؾمصكماذـرتاطاتمم عـأعنيماملـرضماظؿـكمعغطـكمحـؼماظعـالجمواظرساؼـةم
اظطؾقةمإذامطانم ـمعلرىمصكمذـأغفمرحؽـاممػـذاماظؿـأعنيمســمعـدةماإلجـازةماداصـةماـدونمرجـرمإذام
ضضقتماإلجازةمداخؾماظؾالدموذظؽمصكمذيقعماألحقال.م م
 -3العؤدىمرؼةماذرتاطاتمصكمعأعنيمإصاااتماظعؿؾ.م م
وحتل ماالذرتاطاتمسؾكمردـاسمرجـرماملـؤعـمسؾقـفماألدادـكماـاصرتاضممسـدممضقاعـفمااإلجـازةمطؿـام
عؿقـددمررؼؼـةمحلـابمرجـرماالذـرتاكمم املـؿغريمسؾـكمردـاسمعـامطـانمؼلـؿقؼفمعــمػـذاماألجـرماـاصرتاضمم
عؾاذرعفمظعؿؾـفموإذامطاغـتماعـضمسـاصـرمػـذاماألجـرمؼـرعؾطمحتدؼـدمضقؿؿفـاممبعـدالتمروممبلـؿقىمردانم
املؤعـمسؾقفمصؿؿقددمررؼؼةمحلابمػذهماظعـاصرممبؿقدطمعـامادـؿقؼفممسـفـامخـاللماظلــةماظلـااؼةمسؾـكم
اإلجازةمروعدةماذرتاطفمصكماظؿأعنيمسـمػذاماألجرمإنمضؾتمسـمذظؽ.م م
والمعلرىمرحؽامماملادة()34معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمصكمذأنمعددماإلجازاتماداصةماـدونم
رجر ".م
طؿامعـصماملادةم54معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف :م
"ؼؾؿزمماملؤعـمسؾقفماأدانماالذرتاطاتمامللؿقؼةموصؼامحلؽؿماملادةماظلااؼةمسـمطؾمدـةمسؾـكمحـدهم
عـمدـقاتمعدةماإلجازةمخاللمذفرمعـمعارؼ ماغؿفانمدـةماإلجازة 0م
وصكمحاظةمدبؾػفمسـماظلدادمخـاللمػـذاماملقعـادمؼؾؿـزمماـأدانمعؾؾـغمإضـاصكموصؼـاًمظؾـلـؾةماحملـد مدةم
اـصماملادةم()129معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمسـماملدةمعـمرولماظشفرماظؿاديمالغؿفانمدـةماإلجازةم
وحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد 0م
وإذامحيمؼؿؿماظلـدادمخـاللمثالثـةمرذـفرمم عــمعـارؼ محتؼـؼمواضعـةماالدـؿقؼاقمصـكمعـأعنيماظشـقكقخةم
واظعفــزمواظقصــاةممبعرصــةماملــؤعـمسؾقــفمرومامللــؿقؼنيمســـفمصؿعؿــربماملــدةماظؿــكمحيمؼــؿؿمدــدادماملؾــاظغم
امللؿقؼةمسـفامسيمػذهماحلاظةمعدةمشريمعشرتكمسـفا ".م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 30ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

وعؼضكماملادةماألوديمعـمععؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم13مظلــةم2010ماشـأنمضقاسـدمحتمصـقؾماذـرتاطاتم
اإلسارةمادارجقةماـدونمرجـرمروماإلجـازةماداصـةمظؾعؿـؾماادـارجموماإلجـازةماداصـةمظغـريماظعؿـؾمعــم
احلؼققماظؿأعقـقةمسؾكمرغف :م
"م سؾكمذيقعماألجفزةماملكؿصةماـاملرطزماظردقلـلمواملــارؼماظؿأعقـقـةمإعؾـا معـامؼؾـكماشـأنماملؾـاظغم
امللؿقؼةمسـمعـددماإلسـارةمروماإلجـازةماداصـمةمظؾعؿـؾماادـارجمروماإلجـازمةماداصـمةمظغـريماظعؿـؾممســدم
علقؼةموصر ماحلؼققماظؿأعقـقةم:م م
مر -خصؿماملؾاظغمامللؿقؼةمعـمإذياديماحلؼققماظؿأعقـقةمظصاح ماملعاشمرومامللؿقؼني(عؿفؿدم
املعاشم/ماملؽاصأةم/ماظؿعقؼضماإلضاصكم/مععقؼضماظدصعةماظقاحدةم).مم
مب -صؿحمعطاظؾةماؼقؿةماملؾؾغماملؿؾؼلم(مإنموجدم)موؼؿؿمادصؿمصكمحدودمراعماملعاشماظدورى.
ٌٔزاػى ػُذ حتذٌذ ادلجبنغ ادلظتحمّ يب ٌهى:
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صكمحاظةسقدةماملؤعـمسؾقفمعـماإلجازةمومادؿالعفماظعؿؾمموحيمؼلددماملؾاظغمامللؿقؼةمسؾقفموحيم

عؼؿمجفةماظعؿؾماؿقصقؾفامعـفمسـمررؼؼماظؿؼلقطم،مإديمرنمحتؼؼتمظؾؿؤعـمسؾقفمإحدىمحاالتم
ادؿقؼاقماحلؼققماظؿأعقـقةصكمعأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمؼؿؿمعامؼؾلم :م
مر.

حصرماألضلاطماظؿك مطانمجي

مرنمحتل

ماعدماغؿفانماملفؾفقؼؾؿزممماملؤعـمسؾقفمالدادم

إذيادي ماألضلاط ماظؿك محي مميض مسؾك معارؼ مادؿقؼاضفا مزيلة مسشر مساعاً م ،موعلؼط مااضكم
األضلاطمعطؾقؼاًمألحؽاممماملادةم156معـماظؼاغقن.
مب .حلابماملؾاظغماإلضاصقةمامللؿقؼفمغؿقفةمسدممددادماألضلاطم-ماظؿكمحيمميضمسؾكمعارؼ م
ادؿقؼاضفا مزيلة مسشر مساعاً م– معطؾقؼاً مألحؽام ماملادة م 129معـ ماظؼاغقن،وعؾؿزم مالدادػام
اهفةماإلدارؼةم،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماهفةمملؿااعةماظؿقصقؾ.
-2

سيمحاظةماغؿظامماملؤعـمسؾقفمصكماظلدادموعؾنيموجقدمسفزماذرتاطاتمغؿقفةمسدممصقةمحلاافام
ؼؿؿمعراساةمعامؼؾلم :م
مر .ؼؿؿمحلابمإذيادي ماظػروقمامللؿقؼفمواظؿكمحيمميضمسؾكمعارؼ مادؿقؼاضفا مزيلةمسشرم
ساعاًم،موؼؾؿزممماملؤعـمسؾقفمالدادػا.

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 31ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

مب .ؼؿؿمحلابماملؾاظغماإلضاصقة مامللؿقؼةسـمػذهماظػروقماملشارمإظقفامصكماظؾـدم(ر)مم،وعؾؿزمم
الدادػامماهفةماإلدارؼةم،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماهفةمملؿااعةماظؿقصقؾ.
م

ً
ٔفمب دلب تمذووحقثمرنماملؤعـمسؾقفامطاغتمعـؿظؿةمسيماظلدادموعؾنيموجقدمسفزماذرتاطاتمغؿقفةم
سدممصقةمحلابماذرتاطاتماإلجازةمظؾكطأمصكمضقؿةماألجقرماملؿغريةمظذامؼؿؿمحلابمإذيـاديماظػـروقمم
امللؿقؼةمواظؿكمحيمميضمسؾـكمعـارؼ مادـؿقؼاضفاممزيلـةمسشـرمساعـاًمودبصـؿمعــمامللـؿقؼاتماظؿأعقـقـةم
ظؾؿؤعـمسؾقفا.
سؾكمرنمؼؿؿمحلابماملؾاظغماإلضاصقةمامللؿقؼةسـمػذهماظػروقموعؾؿزممالدادػامماهفةماإلدارؼة.

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 32ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

م

يظتُذاد انصزف ٔيٕاػٍذ تمذٌى طهت

م

انصزف ٔيٕاػٍذ ادلُبسػخ

م
انظؤال رلى038/02 :

يبدح ()038

ػؾمميؽـماالطؿػانمااإلخطارماملعؿؿدمعـمجفةماظعؿؾماؿارؼ ماظؿعقنيموالمؼؿؿمرؾ مضرارماظؿعقني= م

اإلجبثخ:

عـصماملادةم138معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرماؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:

"عؼدرماحلؼققماملؼررةموصؼاًمهلذام اظؼـاغقنمسؾـكمردـاسماظؾقاغـاتموامللـؿـداتماظـقاردةمسيماملؾـػم
املـصقصمسؾقفمااظؾـدم()1معـماملادةم()151مدونماظرجق مإديمعؾػماددعة ".م
وعـصماملادةم139معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
"حيددماؼرارعـموزؼرماظؿأعقـاتماـانمسؾكماضـرتاحممذبؾـسماإلدارةماظشـروطمواألوضـا موامللـؿـداتم
اظالزعةمظؿلـقؼةموصـر ماحلؼـققماملؼـررةمافـذاماظؼـاغقنموذظـؽمعـعمسـدمماظؿؼقـدماأحؽـاممالدقـةمعرعقـ م
احملاطؿماظشرسقةموضاغقنماظقالؼةمسؾكماملال ".م
وعـصماملادةم151معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:
"ؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتماـانمسؾكماضرتاحماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسلمضراراًمؼؿضؿـماآلعل :م
 -1اقانماظلفالتمواظـدصاعرماظـيتممؼؾؿـزممحبػظفـامصـاح ماظعؿؾم،وطـذظؽماملؾػـاتماظؿققـشـؽفامظؽـؾم
عؤعـمسؾقفموامللؿـداتماظيتمعقد مافا .م
 -2اظؾقاغاتمواظـؿاذجماظيتمؼؾؿزممصاح ماظعؿؾماؿؼدميفامظؾفقؽـةمماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماالجؿؿـاسلممســم
اظعاعؾنيمورجقرػؿمواذرتاطاعفؿموعقاسقدمعؼدميفذػاظؾقاغاتمواظـؿاذج .م
م

 .".......م
وعـــصماملــادةم5معـــمضــرارموزؼــرماملاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007ماؿـػقــذمرحؽــامممضــاغقنماظؿــأعنيم
اإلجؿؿاسكمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 33ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

"ؼؾؿزممصاح ماظعؿؾماظـذيمظدؼـفمجفـازمعـأعنيماجؿؿـاسلمروماملؽؿـ ماظؿـااعمظؾصــدوقماملكـؿصم
ااظـلؾةمظؾاضلمرصقابماألسؿالماإغشانمعؾػمخاصمااظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؽؾمعـؤعـمسؾقـفمؼؿضـؿـمطاصـةم
امللــؿـداتماداصــةماــفموؼراســكمسيمذيقــعماألحــقالمادــؿقػانمػــذهمامللــؿـداتمروالًماــأولمسؾــكمرنم
ؼؿضؿـمسؾكماألخصمامللؿـداتماآلعقة :م
ً
أٔال :ادلظتُذاد انتً تظتٕيف ػُذ ثذء يذح االشرتان:
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علؿـدماملقالدم(ذفادةماملقالدمرومعلؿكرجمرءلمعــمواضـعمدـفالتماملقاظقـدمرومحؽـؿمضضـادكم
رواظؾطاضةماظشكصقةمرواظعادؾقةمروجقازماظلػرمرومصقرةمضقدقةمعـمريمعــفؿمسؾـلمرنمعطـااؼمػـذهم

اظصقرةمسؾلماألصؾمواظؿقضقعممبامؼػقدماملطااؼةممبعرصةماملقزػماملكؿص).
وصكماحلاالتماظيتمؼؽ قنمصقفامرطـرمعـمعلـؿـدمعـقالدمؼؿضـؿـمطـؾمعـفـامعـارؼ معـقالدمزبؿؾـػمســم
اآلخرمؼعؿدممبلؿـدماملقالدماظذيمؼعاعـؾماـفموزقػقـاًمااظـلـؾةمظؾعـاعؾنيمااحلؽقعـةمواظؼطـا ماظعـامموضطـا م
األسؿالماظعاممسؾكمرنمؼؿؿماظرجق مإديمعصؾقةماألحقالماملدغقةمااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداص.م م
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ضرارماظؿعقنيمروماقانمععؿؿدماؿارؼ مادنمعدةماالذرتاكمرومغلكةمعـمسؼدماظعؿؾمإنموجد.م م

-3

ادؿؿارةمإخطارمااذرتاكمساعؾمااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداص،موصؼاًمظؾـؿقذجمرضؿ()1ماملرصؼ.م م

-4

إضرارمادؿالمماظعؿؾمإنموجد.

-5

صــققػةماظؾقاغــاتماألدادــقة،موصؼـاًمظؾـؿــقذجمرضــؿم()5ماملرصــؼمسيمحاظــةموجــقدمعــددمدــااؼةمعااعــةم
ظؼطا مؼؿؾعماظصـدوقماآلخر.م

-6

ادؿؿارةمحتدؼدمامللؿػقدؼـمعـماظؿعقؼضماإلضاسي،موصؼاًمظؾـؿقذجمرضؿم()105ماملرصؼ.

-7

ادؿؿارةمحتدؼدمامللؿػقدؼـمعـمعـقةماظقصاة،موصؼاًمظؾـؿقذجمرضؿم(105عؽررا)ماملرصؼ.م

-8

اقانمعـماملؤعـمسؾقفممبددماالذرتاكماظلااؼةمرومعدىمادؿقؼاضفمععاشمآخر،موصؼاًمظؾـؿـقذجمرضـؿم
()7ماملرصؼ .م

-9

عؼرؼراظؾقاضــةماظطؾقــةمظؾعــاعؾنيمااظؼطــا مادــاصماظصــادرمعـــماهفــةماظطؾقــةماملكؿصــةمســـدماــدنم
االذرتاك.م م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 34ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

 -10ادؿؿارةماقاغاتماظؿغطقـةماظؿأعقـقـةم(اظؾقاغـاتماظؿارخيقـة)مظؾؿـؤعـمسؾقـف،موصؼـاًمظؾـؿـقذجمرضــؿم م()10م
املرصؼ.
ً
ثبٍَب :يظتُذاد تظتٕفى خالل يذح االشرتان:

-1

اقانمعدرجمرجرىماالذرتاكماألدادلمواملؿغري.م م

-2

ادؿؿارةمحلابمروماالذرتاكمسـمعدد،موصؼاًمظؾـؿقذجمرضؿم()44ماملرصؼ.م

-3

اظؼراراتماداصةممبددماإلسـاراتمواإلجـازاتماداصـةماـدونمرجـرمواإلجـازاتماظدرادـقةماـدونم
رجرمواظؾعـاتماظعؾؿقةمواالدؿؿاراتموامللؿـداتماظداظةمسؾكماظلدادمسـمعؾؽماملدد.م

-4

اقانمععؿؿدمعـماهفةماملكؿصةمااملـددماظـيتمعؼضـلمرؼـةمضـقاغنيمرومضـراراتماإضـاصؿفامإديمعـدةم
االذرتاكمسيماظؿأعني.م

-5

مإخطاراتمحتصقؾماألضلاط.

-6

ذفادةمعؼدؼرماظعفزماهزدلمامللؿدؼؿ.
ثبنثب :ادلظتُذاد انتً تظتٕيف ػُذ إَٓبء اخلذيخ:

-1

صقرةمععؿؿدةمعـمضرارمإغفانماددعةمرومعلؿكرجمرءلمعـف.م م

-2

االدؿؿارةماداصةمااإلخطارمسـماغؿفانماددعةمااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداص،موصؼـاًمظـؿـقذجم
االدؿؿارةمرضؿم()6ماملرصؼ.

-3

ذفادةماظقصاةمرومذفادةمعؼدؼرماظعفزماظؽاعؾ.

-4

ضرارماظؾفـةماملشارمإظقفامااملادةم()106ماعدمموجقدمسؿؾمآخرمظؾؿؤعـمسؾقفمظدىمصاح ماظعؿؾ.

-5

اظـؿقذجماداصماإضاصةمعدةمخدعـةماسؿؾارؼـةمسيمحلـابماملعـاشمرومععـقؼضماظدصعـةماظقاحـدةم
ظؾعؿؾمسيماعضماحملاصظاتموصؼاًمظؾـؿقذجمرضؿم()30معؽرراماملرصؼ.
وؼراسكمععؾقةمذيقعمامللؿـداتماملشارمإظقفامسيمػذاماظػصؾمسؾكمشال ماملؾػمعـعممإثؾـاتمررضاعفـام

وعقارخيفا .م
وؼؾؿزمماظصـدوقماملكؿصمحبػظمصقرمرصؾمامللؿـداتمواظـؿاذجمواالدؿؿاراتماملشـارمإظقفـامورؼـةم
علؿـداتمرخرىمؼرىماظصــدوقمحػظفـامإظؽرتوغقـاًمااألرذـقػماإلظؽرتوغـكمعــمخـاللمامللـحماظضـقدكم
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 35ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

سؾكمرنمؼؿضؿـماظقصػماألرذقػكمحتدؼداًمملـمضاممااحلػظموعـمضاممااملراجعـةموؼعؿـدمافـذامامللـؿـدم
اإلظؽرتوغكمسيمصر مذيقعماحلؼققماظؿأعقـقة .م
وصكمذيقعماألحقالمؼؿعنيمسؾكمصاح ماظعؿؾمعلفقؾمطاصةماظؾقاغاتمواملعؾقعاتماداصـةممبؾـػم
اظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾؿؤعـمسؾقفمسؾكماحلاد ماآلديموإاالغماظصـدوقماملكؿصماـلكةمإظؽرتوغقةمعـفام
سـدمرؾؾفا،مسؾكمرنمؼؿؿمعـػقذمػذاماالظؿزاممعدرجيقاًمطؾؿامرعؽـمذظؽ .م
وجيقزمظصاح ماظعؿؾمعؼدؼؿماظؾقاغاتمواالدؿؿاراتماملطؾقاةمعـفمإظؽرتوغقاً .م
وسؾكمصـدوضلماظؿأعنيماالجؿؿاسلمإغشانمعؾػمإظؽرتوغكمظؽؾمعـؤعـمسؾقـفمؼؿضـؿـمطاصـةماظؾقاغـاتم
واملعؾقعاتماداصـةماـفمواظـيتمؼؿضـؿـفامعؾـػماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماملشـارمإظقـفمسؾـكمرنمؼـؿؿمحتـدؼـفام
اصقرةمدورؼةمعـؿظؿة ".م
م

ً
ٔفمب دلب تمذومجيقزماالسؿؿادمسؾكماظؾقانماملعؿؿدمعـمجفةماظعؿؾماؾدنمعـدةماالذـرتاكمدونمرؾـ م
ضرارماظؿعقني .م
م
م
م
م
م م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 36ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

انظؤال رلى039/03 :

يبدح ()039

صاح مععاشمؼطؾ محتقؼؾمععاذفمسؾكماـؽمصفؾمؼؾـزممعقاصـاةماظصــدوقممبقاصؼـةماظؾــؽماظـذىم

ؼطؾ محتقؼؾماملعاشمسؾقف= م
اإلجبثخ:

عـصماملادةم139معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:

"حيددماؼرارعـموزؼرماظؿأعقـاتماـانمسؾكماضـرتاحممذبؾـسماإلدارةماظشـروطمواألوضـا موامللـؿـداتم
اظالزعةمظؿلـقؼةموصـر ماحلؼـققماملؼـررةمافـذاماظؼـاغقنموذظـؽمعـعمسـدمماظؿؼقـدماأحؽـاممالدقـةمعرعقـ م
احملاطؿماظشرسقةموضاغقنماظقالؼةمسؾكماملال ".م
وعـصمإرذاداتماظـؿقذجمرضؿم109ماملرصؼماؼرارموزؼرماملاظقـةمرضـؿم554مظلــةم2007ماظصـادرماؿـػقـذمم
رحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975ممسؾكمرغف :م
 .1ؼؼدممػذاماظطؾ مسيماحلاالتماآلعقة :م
ر-ماؾــقغماظلـــمروماظعفــزمروماملعــاشماملؾؽــمرماشــرطمرالمؼؽــقنماملــؤعـمسؾقــفمخاضــعمظؿــأعنيم
اظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمسيمعارؼ معؼدؼؿمرؾ ماظصر م .م
ب-مممسيمحاظةمػفرةماملؤعـمسؾقفماملصري،مؼرصؼماطؾ ماظصر مصقرةمصقعقشراصقةمعـمعأذريةم
عصــؾقةموثــادؼماظلــػرمااملقاصؼــةمسؾــكماهلفــرةمسؾــكمرنمعطــااؼمػــذهماظصــقرةمسؾــكماألصــؾم
واظؿقضقعممبامؼػقدماملطااؼةممبعرصةماملقزػماملكؿصمجبفةماظصر  .م
جــ-مسيمحاظةمعغادرةماألجـيبمظؾؾالدمغفادقامؼرصؼماطؾ ماظصر مصـقرةمصقعقشراصقـةمعــمعأذـريةم
املغادرةماظـفادقةمرومعأذريةماظرحقؾمرومعأذريةمممعفؾةماظلػرماظصادرةمعـمعصـؾقةموثـادؼماظلـػرم
رومعامؼػقدماغؿفانمعـدةماإلضاعةماملؤضؿةمدونمجتدؼدػاموذظؽماشفادةمعـممعصؾقةموثادؼماظلػرم
عطــااؼمصــقرةمػــذهماظشــفادةمسؾــكماألصــؾمواظؿقضقــعممبـمامؼػقــدماملطااؼــةممبعرصــةماملقزــػم
املكؿصمجبفةماظصر  .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 37ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

د-مسيمحاظةماذؿغالماملؤعـمسؾقفماألجـيبماادارجماصـػةمدادؿـةمؼرصـؼماطؾـ ماظصـر مصـقرةم
سؼدماظعؿؾمشـريمربـددماملـدةمسيمادـارجمحللـابمغػلـفمسؾـكمرنمعؽـقنمػـذهمامللـؿـداتم
ربررةمااظؾغةماظعراقةمرومعرتذيةمعرذيةمرءقةمإديمػذهماظؾغـةمموؼصـدقمسؾقفـامعــماظلـػارةمروم
اظؼـصؾقةماملصرؼةمسيمادارجموععؿؿدمعـموزارةمادارجقة .م
ػــ-م سيمحاظةمإظؿقاقماملؤعـمسؾقـفماألجــيبمااظؾعــةماظداؾقعادـقةمالـػارةمرومضـصـؾقةمدوظؿـفمسيم
ذيفقرؼةمعصرماظعراقةمؼرصؼماطؾ ماظصر مذفادةمعػقدمذظؽمعـموزارةمادارجقةماملصرؼةم.م م
و-مسيمحاظةماحلؽؿمغفادقامسؾكماملؤعـمسؾقفمااظلفـمملدةمسشرةمدـقاتمصأطـرمرومظؾؿدةماظؾاضقـةم
ظؾؾقشفمدـماظلؿنيمرؼفؿامرضؾمؼرصؼماطؾـ ماظصـر مذـفادةمعــمعصـؾقةماظلـفقنمعػقـدماقـانم
عدةماظلفـمععمعقطقؾمعــماملـؤعـمسؾقـفمععؿؿـدمعــمعـأعقرماظلـفـماملقجـقدماـفماؿقدؼـدمممممم
اظشكصماظذيمؼصر مإظقفمعؾؾغماظؿعقؼض،مطؿامجيقزمظفمرنمؼؿؼدمماطؾ مععؿؿـدمسؾـكماظـقـقم
اظلااؼمحلفزمعلؿقؼاعفمظدىماهلقؽةاملكؿصةمحلنيماغؿفانمعدةماظلفـم .م
ر-مسيمحاظةمإذامعامغشأمظدىماملؤعـمسؾقفمخاللمعدةمدـفـفم،مرؼـامطاغـتماملـدةم،مسفـزمعلـؿدؼؿم
ميـعـفمعــمعزاوظــةماظعؿـؾمؼرصــؼماطؾـ ماظصــر مذـفادةمرؾقــةمصـادرةمعـــماظلمـؾطةماملكؿصــةم
مبصؾقةماظلفقنمعػقدمسفزهمامللؿدؼؿماظذيمميـعفمعـمعزاوظةماظعؿـؾمسؾـكمرنمحتـالمػـذهممممم
اظشفادةمإديماهلقؽةماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظصـقلمإلسؿؿادػـاموحترؼـرمذـفاداتمإثؾـاتماظعفـزمسؾـكم
اظـؿقذجمرضؿم()102ماملرصؼممنقذجفمضؾؾماظصر ،مطؿامؼرصؼماطؾ ماظصر ماظؿقطقؾماملشارم
إظقفمااملادةماظلااؼة .م
ح-مسيمحاظةماغؿظامماملؤعـمسؾقفمامللققلمسيمدؾؽماظرػؾـة،مؼرصؼماطؾ ماظصر مذفادةمعـم
اهفةماظدؼـقةماملكؿصةمسؾكمرنمععؿؿدمعـماهفةماإلدارؼةماملكؿصة .م
خ-م ااظـلــؾةمظؾؿــؤعـمسؾقفــاماملؿزوجــةمروماملطؾؼــةمروماملرتعؾــةمرومطاغــتمعؾؾــغمدـــماظقاحــدةم
وادؿلــنيمصــأطـرمسيمعــارؼ مرؾـ ماظصــر معرصــؼمامللــؿـداتماآلعــلماقاغفــاماطؾـ ماظصــر م
حبل ماألحقالم -:م
–صقرةمعـموثقؼةماظزواج–.مصقرةمعـمذفادةماظطالق .م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 38ــــــــــ
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ممممممسؾكمرنمؼؿؿماإلرال مسؾكماألصؾمواظؿقضقعمسؾكماظصقرةممبامؼػقدمذظؽ .م
-2م عرصؼمعقاصؼةماظؾـؽمسؾـكمحتقؼـؾماملعـاشمسيمحاظـةماظرشؾـةمسيمحتقؼـؾماملعـاشمإديماحللـابم
اهاريمااظؾـؽمسؾكمرنمعؿضؿـماملقاصؼةمرضؿماحللابماهاريم .م
-3مؼرصؼمااظطؾ ماقانمععؿؿدمعـماهفةمامللؿقؼمعـفاماملعاشمروماملعاذاتماألخرىمإنموجد .م
ً
ٔفمب دلب تمذوؼؾؿزممصاح ماظشأنممبقاصاةماملـطؼةماملكؿصةممبقاصؼةماظؾـؽمسؾـكمحتقؼـؾماملعـاشم
سؾقفم،مطؿامؼؾؿزممصاح ماظشأنممبقاصاةماظصـدوقممبقاصؼـةماظؾــؽمسؾـكماظؿققؼـؾمعــفمصـكمحاظـةمصـر م
املعاشمسؾكماـؽمواظرشؾةمصكمحتقؼؾماظصر معـف(.وصؼاًمملامجانمادظقؾمإجـراناتماظعؿـؾماملصـدرمســم
اظصـدوق-اهزنماألول-خدعةمععدؼؾمجفةمصر ماملعاشم،موطذظؽمدظقؾمخدعةماملقارـنيماظـؿاذجم
وامللؿـداتماملطؾقاةمألدانماددعاتماظؿأعقـقة-خدعةمصر ماملعاشمظؾؾقغماظلـم–ماملعاشماملؾؽر) .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 39ــــــــــ
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أحكبو إَتمبنٍخ ٔٔلتٍخ
يبدح ( ) 063

انظؤال رلى 063/04

عؤعـمسؾقفمااهفازماإلدارىمظؾدوظةماؾغمدـماظلؿنيماؿارؼ م2016/5/31موطاغتمعدةماذرتاطفمااظؿأعنيم
االجؿؿاسكم5مدـقاتموم4مذفقرمو13مؼقمم،موعـازلمسـمحؼفمسيماالغؿػا ماأحؽامماملادةم163معـمضاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسكم،مثؿموضعتموصاعفماؿارؼ م2017/1/8مصفؾمؼلؿقؼمامللؿقؼقنمســمفمععاذـاًمسيمػـذهم
احلاظةمسؾؿاًماأنماملؤعـمسؾقفمحيمؼؼؿماصر مععقؼضماظدصعةماظقاحدةمامللؿقؼمظف=
اإلجبثخ

عـصمماملادةم163معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنم79مظلـةم1975مسؾكمرغفم :م
"ؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفماحلـؼمصـكماالدـؿؿرارممصـكماظعؿـؾمروماالظؿقـاقمماعؿـؾمجدؼـدماعـدماؾقشـفمدــم

اظلــؿنيمالدــؿؽؿالماملــدةماملقجؾــةمالدــؿقؼاقمععــاشماظشــقكقخةموذظــؽمإذامطاغــتمعدةاذــرتاطفمصــكم
اظؿأعنيمعلؿؾعداًمعـفاماملدةماظؿكمردىماملؤعـمسؾقفمعؽؾػؿفامااظؽاعؾمالمععطقفماحلؼمصكمععاشم،موعؽقنم
علقؼةماملعاشمصكمحاظةمعقاصرمذروطمادؿقؼاضفمسؾكمرداسممعدةماالذرتاكمصكماظؿأعني .م
وادؿــانمعـمحؽؿماظػؼرةماألوديمجيقزمظصاح ماظعؿؾمإغفانمخدعةماملؤعـمسؾقـمفمصـكمدــماظلـؿنيم
روماعـدػامسؾـكمرنمؼــؤدىمإديماهلقؽـةمماظؼقعقـةمظؾؿــأعنيماالمجؿؿـاسكماالذـرتاطاتمماملؼــررةمسؾـكمصــاح م
اظعؿؾمصكمعأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةموصؼاًمحلؽؿماملادةم()17موذظؽمســمسـددماظلــقاتماظؽاعؾـةم
اظقاج مإضاصؿفامإديمعدةماالذرتاكمصكماظؿـأعنيمالدـؿؽؿالمماملـدةماملقجؾـةمالدـؿقؼاقمماملعـاشموصـكم
ػذهماحلاظةمؼعػكماملؤعـمسؾقفمعـمردانماالذرتاطاتماملؼررةمسؾقفمصكمػذاماظؿأعنيمسـمعؾـؽماظلــقاتم
وؼؽـــقنمعطؾقـــؼمحؽؿفـــذػاظػؼرةمصـــكمذـــأنماظعؿـــالماملـــؤضؿنيمواملـــقءقنيمحؿـــكماغؿفـــانماظعؼـــدمروم
اغؿفاناملقدؿمحبل ماألحقال ".م
وعـــصماملــادةماظـاغقــةمعـــمضــرارموزؼــرماظؿأعقـــاتمواظشــؽقنماإلجؿؿاسقــةمرضــؿمم38ممظلـــةم2012اشــأنم
الدقـــــةعـحمرومحتلنيمععاذـاتمادـؿــادقةمظؾؿـؤعـمسؾقـمفمرومامللـؿقؼنيمسـفؾؾعـاعؾنيمااهفـازماإلداريم
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 40ــــــــــ
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ظؾدوظــةمواظؼطــا ماظعاعقضطــا ماألسؿــالماظعــاممو ـــمضــدعقامخــدعاتمجؾقؾــةمظؾــؾالدمعـــمضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975موامللؿؾدظةماؼرارموزؼرماظؿأعقــاتمواظشـؽقنماالجؿؿاسقـةم
رضؿم119مظلـةم2012سؾكمرغف :م
"ؼؿؿمعــحماملـؤعـمسؾقـفماملـؿػـعمرومامللـؿقؼنيمســفمععاذـاًمادـؿــادقاًمظؾظـرو مامالجؿؿاسقـةمالمعؼـمؾم
ضقؿؿفمسـمثالمثادةمجـقفم،موذظؽماـانمممسؾكمعقاصرماظشروطماآلعقةم :م
 حبثماجؿؿاسلمعقضحمافماظظرو ماالجؿؿاسقةماظيتمعربرمػذاماملـح. رنمؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمعدةمعأعقـقةموحيمؼؿؿمصر محؼقضفماظؿأعقـقةمسـفا ".موؼؼضىؿـشقر مسامموزارةماظؿأعقـات مرضؿم()5مظلـةم1991اشأغؼقاسدمعطؾقؼمرحؽامماملادةم 163معـم
اظؼاغقغرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغفم :م
 ........م
أٔال  :شزٔط االَتفبع :

ؼشرتطمظالغؿػا ماأحؽامماملادةم 163معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم 79مظلـةم

1975معقاصرمعامؼؾكم:م م
 .1رنمؼؽــقنمظؾعؿــالمعــدةماذــرتاكمصــكمعــأعنيماظشــقكقخةمواظعفــزمواظقصــاةمرؾؼــامظؼــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿــاسكماظصــادرمااظؼــاغقنمرضــؿم79مظلـــةم1975مدــااؼةمسؾــكمعــارؼ ماؾقشــفمدـــماظلــؿنيموحيم
ؼصر مسـفامحؼقضفماظؿأعقـقةم .م
 .2رالمجيــاوزماذيــاديمعــددماذــرتاكماملــؤعـمسؾقــفمصــكماظؿــأعنيموصؼــامألحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿــاسكماظصــادرمااظؼــاغقنمرضــؿم79مظلـــةم1975مواظؼــاغقنمرضــؿم108مظلـــةم1976مصــكمذــأنم
اظؿأعنيمماالجؿؿاسكمسؾـكمرصـقابماألسؿـالموعــمصـكمحؽؿفـمؿمواظؼـاغقنمرضـؿم50مظلــةم1978م
اإصدارمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمظؾعاعؾنيماملصرؼنيمصكمادارجمعلعمدـقاتم.م م
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وسـدمحتدؼدمعدةماالذرتاكماملؤعـمسؾقفمظؿؼرؼرمعدىماغؿػاسفمااملادةم163مؼلؿؾعدمصؼطمعــم
عدةماذرتاطفمماملدةماظؿكمؼؽقنماملؤعـمسؾقفمضدمرؾ محلاافامضؿـمعدةماذرتاطفموصؼـاممألحؽـامم
اظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975م.م م
 .3رالمؼؽقنماملؤعـمسؾقفمصاح مععاشمرؾؼامظؾؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975مروم108مظلــةم1976ماوم
50ظلـــةم1978مرومصــاح مععــاشموصؼــامألحؽــاممضــاغقنماظؿؼاســدمواظؿــأعنيمواملعاذــاتمظؾؼــقاتم
امللؾقةمدقانمطانمضدمرؾ مضؿماملدةماظعلؽرؼةمظؾؿدةماملدغقةمرومحيمؼطؾ ماظضؿم.م م
 .4رنمؼؽقنماالظؿقاقماعؿؾمجدؼدمخـاللمزيـسمدــقاتمحتلـ ماسؿؾـارامعــمعـارؼ ماؾقشـفمدــم
اظلؿنيماومعـمعارؼ مغفاؼةمعدةماذرتاطفماألخريةمإذامطانمػذاماظؿارؼ ماعدماؾقشفمدـماظلؿنيم.م م
ثبٍَب  :لٕاػذ االَتفبع :

ؼراسكمظالغؿػا مااملادةم163ماملشارمإظقفاماألحؽامماآلعقةم :م

 .1جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفماظؿـازلمسـمحؼفمصكماالغؿػا ماأحؽامماملادةم163مسـدماؾقشفمدـماظلؿنيمروم
اعدػاموسؾكمصاح ماظعؿؾمرخذمإضرارمسؾقفماذظؽم.م م
 .2عدخؾماملـدةماظؿـكماغؿػـعماملـؤعـمسؾقـفمخالهلـاماأحؽـامماملـادةم163ماملشـارمإظقفـامصـكمعلـقؼةم
حؼقضفماظؿأعقـقةمصكمحاظةمعـازظفمسـمحؼفمصكماالغؿػا مافذهماملادةماعدمدـماظلؿنيم.م م
 .3المخيؾمعـازلماملؤعـمسؾقفمسـمحؼفماملؼررمااملادةم163مداظػةماظذطرمحبؼفمصكماالظؿقاقماعؿؾم
آخرمالدؿؽؿالماملدةمالدؿقؼاقماملعاشم.م م
ثبنثب  :تبرٌخ إٌمبف االَتفبع حبكى ادلبدح :063

ؼؼػماغؿػا ماملؤعـمسؾقفمحبؽؿماملادةم163ماسؿؾارامعـماظؿارؼ ماحملددمصقؿامؼؾكم:م م
 .1ااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطا ماظعامم:م م
اظققمماظؿاديمالدؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام9مدـقاتموؼقمموعرعقؾفامسؾكمذظؽم:م م
ر-م المحيؼمظؾؿؤعـمسؾقفماالدؿؿرارمصكماظعؿؾماعدمدــماظلـؿنيمإذامجتـاوزتمعـدةماذـرتاطفمصـكم
اظؿأعنيم9مدـقاتمسـدماؾقشفمػذاماظلـموسؾكمجفةماظعؿؾمإغفانمخدعؿفمظؾؾقشـفمػـذهماظلــم
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وذظؽمععمسدمماإلخاللمالؾطةمصاح ماظعؿؾمصكمعـدماددعـةمإذامطـانمضـاغقنماظؿقزقـػم
املعاعؾمافمجيقزمظفمذظؽم.م م
بم-مؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفماحلؼمصكماالدؿؿرارمصكماظعؿؾمحؿكمعؾؾغمعدةماذرتاطفمصكماظؿأعنيم9م
دـقاتموؼقمموسؾكمجفةماظعؿؾمإغفانمخدعؿفماادؿؽؿالمػذهماملدةم.م م
ج-مإذامطــانماملــؤعـمسؾقــفمعـــماظعؿــالماملــؤضؿنيمروماملــقءقنيموحيمعؾؾــغمعــدةماذــرتاطفمســـدم
اؾقشــفمدـــماظلــؿنيم10مدـــقاتموحيمعؼــؿمجفــةماظعؿــؾماإغفــانمخدعؿــفمصقلــؿؿرمصــكماالغؿػــا م
ااحؽــامماملــادةم163محؿــكمادــؿؽؿالمعــدةماذــرتاكمعؼــدارػام120مذــفرامرومحؿــكمرىمعـــم
اظؿقارؼ ماآلعقةمرؼفؿامرضربمحبل ماألحقالم:م م
عارؼ ماغؿفانماظعؼدم .معارؼ ماغؿفانماملقدؿم .معارؼ ماغؿفانمجفةماظعؿؾمخدعةماملؤعـمسؾقفم.م موعلرىماظؼقاسدماظقاردةمصكمػذاماظؾـدمرؼضامسؾكمرصرادمػذهماظػؽةمصكمحاظةماظؿقاضفامااظعؿؾماعدم
دـماظلؿنيمالدؿؽؿالماملدةماملقجؾةمالدؿقؼاقماملعاشم .م
 .2ااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداصم:م م
اظققمماظؿاديمالدؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام9مدـقاتموذفرموعرعقؾفامسؾكمذظؽم:م م
رم-مإذاماؾغتمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقفمسـدماؾقشفمدـماظلؿنيم9مدـقاتموذفرمسؾـكماألضـؾموضـامم
صاح ماظعؿؾماإغفانمخدعؿفمصػكمػذهماحلاظـةمؼلـؿقؼمسؾقـفماملعـاشمعــمرولماظشـفرماظـذىم
ؼـؿفكمصقفماددعةم.م م
بم-مإذاماؾغتمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقفمسـدماؾقشفمدـماظلؿنيم9مدـقاتموذفرمسؾكماألضؾموحيم
ؼؼؿمصاح ماظعؿؾماإغفانمخدعؿفمصقلؿؿرمصكماالغؿػا ماأحؽامماملادةم163محؿكمادؿؽؿالم
عدةماذرتاكمعؼدارػام120مذفرامرومحؿكمعارؼ مإغفانمصاح ماظعؿؾمددعؿفمرىماظؿارخينيم
ضؾؾماآلخرم.م م
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وؼلؿقؼماملعاشمصكمػذهماحلاظـةماسؿؾـارامعــمرولماظشـفرماظـذىمادـؿؽؿالمصقـفماملـؤعـم
سؾقفمعدةمالم120مذفراماومرولماظشفرماظذىماغفقتمصقفماددعةمحبل ماألحقالم.م م
ج-مإذامحيمعؾؾغمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقفمســدماؾقشـفمدــماظلـؿنيم9مدــقاتموذـفرمصػـكمػـذهم
احلاظةمؼؽقنمعـمحؼماملؤعـمسؾقفماالغؿػا محبؽؿماملادةم163مواالدؿؿرارمصكماالذرتاكمصكم
اظؿأعنيمإديمحنيمحتؼؼمرحدىماحلاظؿنيماملشارمإظقفؿامصكماظؾـدمبم.م م
راثؼب  :لٕاػذ ادلؼبيهخ انتأيٍٍُخخالل يذح االَتفبع حبكى ادلبدح :063

إذامادؿؿرماملؤعـمسؾقفمصكماددعةماعدماؾقشفمدـماظلؿنيمؼراسكماآلعك:م م
 -1المؼلؿقؼماذرتاكمعأعنيماظؾطاظةم .م
 -2ؼلؿقؼماملؤعـمسؾقفمععقؼضماألجرمصكمحاالتماظؿكؾػمسـماظعؿؾمظؾؿرضمروماألصااةم .م
 -3ؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمرؾ محلابمعدةمصكماظؿأعنيموصؼامألحؽامماملادةم34معـماظؼاغقنمرضؿم79م
ظلـةم1975مرومرصعمععاعؾمحلابمعدةموصؼامألحؽامماملادةم33معـماظؼاغقنماملشارمإظقفم.م
خبيظب  :فى رلبل احلمٕق انتأيٍٍُخ :

سـدمعلقؼةماحلؼققماظؿأعقـقةمعراسكماألحؽامماظؿاظقةم :م
 .1صــكمحاظــةمرؾـ ماملــؤعـمسؾقــفماظصــر مدونمرنمعؿــقاصرمظــفمعــدةماالذــرتاكماملؤػؾــةمالدــؿقؼاقم
املعاشمؼصر مظفمععقؼضامعـمدصعةمواحدةمسـماذياديمعددماذرتاطفمصكماظؿأعنيم.م م
 .2صكمحاظةمرؾ ماظصر مال دؿؽؿالماملـدةماملطؾقاـةمالدـؿقؼاقمععـاشماظشـقكقخةمرومصـكمحاظـةم
رؾـ ماظصــر مالــؾ ماغؿفــانماددعــةمظؾعفــزمروماظقصــاةمؼــؿؿمحتدؼــدماحلؼــققماظؿأعقـقــةممبراســاةم
اآلعك:م م
رم– عؿقدـطماألجـرماظشـفرىماألدادـكمخـاللماظلــةماألخـريةمصـكمحاظـةماغؿفـانماددعـةمظؾعفـزمروم
اظقصاةم،مواملؿقدطمخاللماظلـؿنيماألخريعنيمصكمشريمذظؽ .م
بم-م حيل ماملعاشمسؾكمرداسمعدةماالذرتاكمصكماظؿـأعنيممبـامصـكمذظـؽماملـدةماظؿـكمرؾـ م
املؤعـمسؾقفمحلاافامصكماظؿأعنيم .م
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جم-مالمعلــرىمرحؽــاممماحلــدماألدغــكماظـلــؾكموعؼــدارػام%65معـــمرجــرماظؿلــقؼةمصــكمحــاالتم
ادؿقؼاقماملعاشمظؾعفزمروماظقصاةم.م م
د-معلرىمرحؽامماحلدماألدغكماظرضؿكموعؼدارهم35مجـقفامذفرؼامذاعالماظزؼاداتمااظـلؾةمملعاشم
األجرماألدادكم.م م
ػـ-مؼلؿقؼماظؿعقؼضماإلضاصكمصكمحاالتماغؿفانماددعةمالؾ ماظعفزماوماظقصاةم.م م
و-معلرىمرحؽامماحلدماألدغكمظؾؿؽاصأةمصكمحاظةماغؿفانماددعةمظؾعفزماظؽاعؾمروماظقصاةم.م م
ز-معطؾؼمرحؽامماملادةم71مصكمحاالتماظعفزمروماظقصاةماظـاجتةمسـمرصااةمسؿؾمم.م م
 .3المعلرىمصكمذأنماملـؿػعنيمااملـادةم163مرحؽـامماظؾــدم4معــماملـادةم18مإذاموضعـتماظقصـاهمروم
ثؾتماظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعة.م م
طبدطب  :انتشايبد صبحت انؼًم فى حبنخ آَبءخذيخ انؼبيم لجم اطتكًبل يذحاطتحمبق

ادلؼبع:

مجيقزمظصاح ماظعؿؾمإغفانمخدعةماملؤعـمسؾقفمصكمدـماظلؿنيمروماعدػاموذظؽممبراساةماآلعك:م م

 .1ردانمحصــؿفمصــكماذــرتاطاتمعــأعنيماظشــقكقخةمواظعفــزمواظقصــاةمســـمســددماظلـــقاتماظؽاعؾــةم
املطؾقاةمالدؿؽؿالماملدةماملقضقةمصكماظؾـدمثاظـام.م م
 .2االذرتاطاتماملـصـقصمسؾقفـامصـكماظؾــدماظلـااؼمعشـؿؾماذـرتاطاتماألجـرماألدادـكمصؼـطمدونم
اذرتاطاتماألجرماملؿغريموغظامماملؽاصأة.م م
 .3حتل ماالذرتاطاتمسؾكمرداسماألجرماألدادكماألخريم.م م
 .4ؼؿقددمعارؼ موجقبمردانماالذرتاطاتماأولماظشـفرماظؿـاديمظؿـارؼ ماغؿفـانماددعـةم،موصـكمحاظـةم
اظؿأخريمصكماألدانمعلؿقؼماملؾاظغماإلضاصقةماملـصقصمسؾقفامااملـادعنيم129مموم130عــمضـاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسكم.م م
 .5عؿقددماملدةماظؿـكمؼؾؿـزممصـاح ماظعؿـؾماـأدانمحصـؿفمصـكماالذـرتاطاتمسـفـامااظـلـؾةمظؾعؿـالم
املؤضؿنيممبؼدارماملدةمعـمعارؼ مإغفانمخدعؿفمحؿكمعارؼ مغفاؼةمعدةمظعؼدماملربممانيمصاح م
اظعؿؾمواملؤعـمسؾقفمروماـفاؼةمعدةماظعؿؾماظذىمطانمعلـدامظؾؿؤعـمسؾقفمصكمحاظةمسدمموجـقدم
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 45ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

سؼــدم،مطؿــامعؿقــددمػــذهماملــدةمااظـلــؾةمظؾعؿــالماملــقءقنيممبؼــدارماملــدةمعـــمعــارؼ مإغفــانم
خدعؿفموحؿكمغفاؼةماملقدؿم.م م
والمؼؾؿزممصاح ماظعؿؾمااالظؿزاعاتماملشارمإظقفامااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفماظذىماظؿقؼمااددعةمظدؼفم
اعدماؾقشفمدـماظلؿنيم.م م
 "......م
ً
ٔفمب دلب تمذوالمؼلرىمصكمذأنماملـؿػعنيمااملادةم163مرحؽامماظؾـدم4معــماملـادةم18مإذاموضعـتم
اظقصاةمرومثؾتماظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعـةمم،مظـذامؼلـؿقؼمامللـؿقؼقنمســماملـؤعـمسؾقـفم
ععقؼضمعـمدصعةمواحدةمسـمعدةماالذرتاك .م
ععمضرورةماظؿـؾقفمسؾكمرغفمحيؼمظؾؿلؿقؼنيمصـكماحلاظـةماملعروضـةماظؿؼـدمماطؾـ مملــقفؿمععـاشم
ادؿــادكمظؾظرو ماالجؿؿاسقة،مععمعراساةمعامؼؾك :م
 معؼدؼؿمحبثماجؿؿاسلمعقضحمافماظظرو ماالجؿؿاسقةماظيتمعربرمػذاماملـح. سدممصر مععقؼضماظدصعةماظقاحدةمسـمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقف .مم

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 46ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

زلبضزح
أيثهخ تطجٍمٍخػهى حبنخ اطتحمبق ادلؼبع ادلجكز

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 47ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يثبل رلى ( ) 0
عؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةمعارؼ مععققـفم 1/10/1980موعارؼ ماغؿفانمخدعؿفم
 16/9/2000مظالدؿؼاظةموعؼدمماطؾ

مظصر ماملعاشماملؾؽرمصكم 1/10/2016مضؾؾماؾقشفمدـماظلؿنيم

صفؾ مؼلؿقؼ ماملعاش موصؼاً مألحؽام ماظؾـد م( )5معـ ماملادة م 18معـ مضاغقن ماظؿأعني ماالجؿؿاسك ماظصادرم
ااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾؿاًماأنمظفمعدةمحربمعضاسػةمضدرػام3مدـقاتم= م

م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 48ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يثبل رلى ( ) 2
اغؿفت مخدعة معؤعـ مسؾقف معـ ماظعاعؾنب مااهفاز ماإلدارى مظؾدوظة ماؿارؼ م 24/10/2016مظالدؿؼاظةم
اظؿقلريىم(عادةم95معؽررمقم)47/1978وطانمذبؿق معددماالذرتاكمظفموصؼاًمملامؼؾكم:
ثٍبٌ

ٌٕو

شٓز

طُخ

عدةمصعؾقة

4

11

19

 -م

-

2

 -م

-

1

عدةمعضاصفمظؾعؿؾمااملـارؼماظـادقة

 -م

-

3

عدةمعشرتاهم(عادةم34مضاغقنم79مظلـةم)1975

 -م

-

5

4

11

30

 -م

-

31

عدةماصرتاضقةمظالدؿؼاظةماظؿقلريى(عادةم95معؽررمقم
)47/1978
عدةمعضاصةممظالدؿؾؼانممبقاصظةمدقـانموصؼاًمألحؽامم
اظؼاغقنمرضؿم28مظلـةم1976

إذياديمعددماالذرتاك

صفؾمؼلؿقؼماملعاشموصؼاًمألحؽامماظؾـدم()5معـماملادةم18معـمضاغقنماظؿأعنيم
االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم=1975
م
فى ْذِ احلبنخ مال مؼلؿقؼ ماملؤعـ مسؾقف مصر مععاش موصؼاً مألحؽام ماظؾـد م 5معـ ماملادة م 18معـم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مغظراًمألنمعدةماالذرتاكماظػعؾقةمحيمعؾؾغم
240مذفراًمطاعالً .م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 49ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يثبل رلى ( ) 3
اغؿفتمخدعةمعؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةمااالدؿؼاظةماؿارؼ م31/5/2016مسـم
عدةماذرتاكمصعؾقةماؾغتم 24مدـةمو 5مذفقرمو 15مؼقمم،مثؿم ماظؿأعنيمسؾقفمطصاح

مسؿؾموصؼاًمألحؽامم

ضاغقن ماظؿأعني ماالجؿؿاسك مسؾك مرصقاب ماألسؿال موعـ مصك محؽؿفؿ ماظصادر مااظؼاغقن مرضؿ م 108مظلـةم
 1976ماسؿؾاراًمعـم 1/7/2016م،مثؿمعؼدمماؿارؼ م 15/1/2017ماطؾ

مظصر ماملعاشماملؾؽرمسـمعدةم

االذرتاك موصؼاً مألحؽام مضاغقن ماظؿأعني ماالجؿؿاسك ماظصادر مااظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة م 1975مصفؾ مؼلؿقؼم
صر ماملعاشموصؼاًمألحؽامماظؾـدم()5معـماملادةم18معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماملشارمإظقةمصكمػذهم
احلاظة= م
م
ال ٌظتحك ماملؤعـ مسؾقف مصر

مععاش موصؼاً مألحؽام ماظؾـد م 5معـ ماملادة م 18معـ مضاغقن ماظؿأعنيم

االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم 79مظلـةم 1975محقثمرغفمؼشرتطمظصر ماملعاشمصكمػذهماحلاظةمرالم
ؼؽقنماملؤعـمسؾقفمخاضعاًمظؿأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمصكمعارؼ معؼدؼؿمرؾ

ماظصر مصكمرىم

عـمضقاغنيماظؿأعنيماالجؿؿاسكم( .)108،197579/50،1976/1978م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 50ــــــــــ
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

يثبل رلى ( ) 4
اغؿفتمخدعةمعؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةماؿارؼ م 20/1/2017موصؼاًمألحؽامم
املادةم70معـمضاغقنماددعةماملدغقةماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016موطاغتماقاغاعفموصؼاًمملامؼؾك:
– عارا ماظؿعقني .1/7/1983:م
– اظلـمصكمعارؼ ماغؿفانماددعةم:م54مدـةمو5مذفقرمو15مؼقم .م
– اقاغاتمرجرماالذرتاكماألدادك:
األجر

اظؿارؼ
2011/7/1

458.09

2012/7/1

507.04

2013/5/1

607.23

2013/7/1

612.23

2014/7/1

646.57

2015/7/1

704.76

2016/7/1

768.18

إذياديماألجقرماملؿغريةمعـم1984/4/1محؿكم2017/1/20ماؾغتم80400.75جـقفاً .م
م
م
م
م
م
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 51ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

ؼؿؿمعلقؼةماملعاشمصكمػذهماحلاظةموصؼاًمملامؼؾك:
ً
أٔال :يؼبع األجز األطبطى
 .1حصرمعددماالذرتاك م
عـ م

اقان م

ؼقم م ذفر م دـة م

إدي م

 20م  6م

عدةمصعؾقة م  1983/7/1م  2017/1/20م

عدةمعضاصةموصؼاًمألحؽامماملادةم70معـمضاغقنماددعةماملدغقة م  -م
إذيادي م

 -م

 33م
 5م

 20م  6م

 38م

 7م

 38م

 م463مذفر م
 .2حتدؼدمرجرماظؿلقؼةم
عارؼ ماداؼةمادؿسمدـقاتماألخريةم 2012/1/21م
األجرمصكم2012/1/21م<م507.04جـقف .م
 %150معـ مػذا ماألجر م< م760.56جـقفاً م ،مظذا مجي

مرال مؼزؼد مرى مرجر معـ مرجقر مصرتةم

املؿقدطمسـم760.56جـقفاً .م
عـم2015/2/1حؿكم2015/6/30مممم<م5مم×م646.57م<م3232.85جـقفاًم م
عـم2015/7/1محؿكم2016/6/30مممم<م×12م<704.76م8457.12جـقفاًم م
عـم2016/7/1محؿكم2017/1/31مممم<مم×7م760.56م<م5323.92جـقفاًم م
ممممممممممممم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
م

إذياديم

م

م

مم17013.89جـقفاًم م

املؿقدطم<م÷17013.89م24م<م708.91جـقفاً .م
 .3املعاعؾماملؼااؾمظلـم54مدـةمعـمجدولمرضؿم()9م<م52م
 .4حلابماملعاش:
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 52ــــــــــ
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

رجرماظؿلقؼة

708.91

عدةماالذرتاكمااظشفقر

1

×مـــــــــــــــــــــــــــــــــــم×

ــــــــــ

12

52

463

1

×مـــــــــــــــــــــــــــــــــــم×

ــــــــــ

12

52

<

<526.00مجـقفاً

زؼادةمععاشماألجرماألدادلم%25ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم35.00مممجـقف ًا
إذياظلمععاشماألجرماألدادلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم561.00جـقفاً م
ً
ثبٍَب :يؼبع األجز ادلتغري
 .1حصرمعددماالذرتاك :م

اقان م

عـ م

ؼقم م ذفر م دـة م

إدي م

 20م  9م

عدةمصعؾقة م  1984/4/1م  2017/1/20م
إذيادي م

 10م

 -م

 32م
 32م

394مذفر م
 .2حتدؼدمرجرماظؿلقؼة:
املؿقدط<م180400.75م÷م394ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم<م457.86مجـقفاً .م
ممممممؼزادماملؿقدطماـلؾةم%3مسـمطؾمدـةمطاعؾةم()%96ممممممممممممممممممممممم<م439.54مممجـقفاً .م
مممممرجرماظؿلقؼةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم<م897.40ممجـقفاً .م
 .3حلابماملعاش:
رجرماظؿلقؼة

عدةماالذرتاكمااظشفقر

1

×مـــــــــــــــــــــــــــــــــــم×

ــــــــــ

12

52

<

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 53ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

897.40

394

1

×مـــــــــــــــــــــــــــــــــــم×

ــــــــــ

12

52

ً
ثبنثب:مجبيل ادلؼبع

<566.63مجـقفاً

ضقؿة

اقان

ععاشمرجرمردادل

526.00

زؼاداتمردادل

35.00

ععاشمرجرمعؿغري

566.63
1127.63

إذياظل
رصعماملعاشموصؼاًمألحؽامماملادةم :165م

77.89

450م–م(33×1127.63م-450)%م372.11
10.00

عـقةمعاؼق

1215.52

إذيادي
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 54ــــــــــ
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صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

م
م
م
م
م

زلبضزح
فى حبالد اطتحمبق ادلؼبع حلبالد انؼجش ٔانٕفبح

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 55ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
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نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

انفٓزص
روالً:مذروطمادؿقؼاقمطؾمحاظة .م
ثاغقا:معارؼ مادؿقؼاقماملعاش .م
ثاظـاً:حلابماملعاش .م
م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 56ــــــــــ
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
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ً
أٔال:شزٔط اطتحمبق كم حبنخ

-1ماظعفزماهزدكماملـفكمظؾكدعةمم:

– اغؿفانماددعةمالؾؾاظعفزاهزدكماظطؾقعكم .م
ؾم
– صدورم ضـرارماظؾفــةمادؿادـقةماعـدمموجـقدمسؿـؾمعـادـ مظؾؿـؤعـمسؾقـفمظـدىمصـاح ماظعؿـ م
وؼلؿــكمعـمذظؽمرصرادمػقؽةماظشررة.
-2اظعفزماظؽاعؾماملـفكمظؾكدعة:
– إغؿفانماددعةمالؾ ماظعفزماظؽاعؾماظطؾقعكم.م م
وؼراسكمااظـلؾةمظؾؿعاعؾنيماأحؽامماظػؼرةمضؾؾماألخريةمعـماملادةم51معــمضـاغقنماددعـةماملدغقـةم
اظصادرمااظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مصقشرتطمملعاعؾؿفؿمافذاماظؾـدمضرورةمعؼدؼؿمرؾـ مظصـر ماملعـاشم
ظؾعفزماظؽاعؾمضؾؾماؾقغمدـماظؿؼاسد .م
-3اظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعةمم:
– إغؿفاناددعةم .م
– ثؾقتماظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني .م
– سدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك.
-4اظعفزماظؽاعؾماعدمدـةمعـمعركماددعةم:
– اغؿفانماددعة .م
– ثؾقتماظعفزماظؽاعؾماعدمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني .م
– سدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك .م
– عقاصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام120مذفراً.م م
-5ماظقصاةماملـفقةمظؾكدعة
– إغؿفانماددعةمالؾ ماظقصاةم .م
-6اظقصاةمخاللمدـةمعـمعركماددعةمم:
– إغؿفانماددعة .م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 57ــــــــــ
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– حدوثماظقصاةمخاللمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني .م
– سدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك .م
-7اظقصاةماعدمدـةمعـمعركماددعةمم:
– إغؿفانماددعة .م
– حدوثماظقصاةماعدمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني .م
– سدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك .م
– عقاصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام10مدـقاتم(م120ممذفراًم) .م
م
وصكمذيقعماألحقالمجيربمطلرماظلـةمإديمدـةمطاعؾةمإذامطانمعـمذأنمذظؽمادؿقؼاقمععاش .م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 58ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
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.1

ثبٍَب  :تبرٌخ اطتحمبق ادلؼبع

صكمحاظةمثؾقتماظعفزماظؽاعؾمروموضق ماظقصاةمم-ممعـمرولماظشفرمحؿـكموظـقموضـعمػـذاماظلـؾ م
سيمآخرمؼقممعـماظشفرم.م

.2

صكمحاظةماغؿفانماددعةمظؾعفزماهزدكمم-ماسؿؾارامعـمرولماظشفرماظذىمعـؿفلمصقفماددعة.

.3

صكمحاظةمثؾقتمسفزماملؤعـمسؾقفمسفزاًمطاعالًمو مععاعؾؿفمااهفةماإلدارؼةمرؾؼامظــصماظػؼـرةم
ضؾــؾماألخــريةمعـــم51معـــمضــاغقنماددعــةماملدغقــةماظصــادرمااظؼــاغقنمرضــؿم81مظلـــةم2016م-مم
اسؿؾاراًمعـمرولماظشفرماظذىمصدرمصقفمضرارمإغفانماددعةموظقسمعـمرولمذفرمثؾقتماظعفز.

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 59ــــــــــ
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
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ً
ثبنثب  :حظبة ادلؼبع

 .1رجرمعلقؼةاحلؼقضاظؿأعقـقةمامللؿقؼةمسـماألجرماألدادك:
حيــددمرجــرمعلــقؼةماحلؼــققماظؿأعقـقــةمســـماألجــرماألدادــكمصــكمذيقــعمحــاالتماؾــقغماظلـــم
واملعــاشماملؾؽــرمواظعفــزمواظقصــاةم......ماوم،مااملؿقدــطماظشــفرىمظألجــقرماظؿــكمحــددتمسؾــكم
ردادفاماالذرتاطاتمخاللماظلـؿنيماألخريعنيمعـمعدةماالذرتاكمصـكماظؿـأعنيمرومعـدةماالذـرتاكم
صكماظؿأعنيمإنمضؾتمسـمذظؽمععمعراساةمعامؼؾكم:
– سـدمحلابمعؿقدطماألجرمؼراسكمرالمجتاوزماألجقرماظؿكمؼؿؿمحتدؼـدماملؿقدـطمسؾـكمردادـفام
%150معـمرجرماالذرتاكمصكماداؼةمادؿسمدـقاتماألخريةمعـمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعني.
– إذامضؾتمعدةماالذرتاكمسـمزيسمدـقاتمعؽقنماظزؼادةماملشـارماظقفـاماـاظػؼرةماظلـااؼةماـلـؾةم
%10مسـمطؾمدـةمععمعراساةمغلؾةمطلرماظلـةم.
 .2رجرمعلقؼةاملعاشمامللؿقؼمسـماألجرماملؿغريم:
حيددمرجرمعلقؼةممععاشماألجرماملؿغريمسؾـكمردـاسماملؿقدـطماظشـفرىمظألجـقرماظؿـكمردؼـتم
سؾكمردادفاماالذرتاطاتمخاللمعدةماالذرتاكمسـمػذاماألجرم،موؼـزادماملؿقدـطماقاضـعم%3مســم
طؾمدـةمطاعؾةمعـمدـقاتمعدةماالذرتاكماظػعؾقةمسـمػذاماألجرماشرطمرالمؼؿفاوزماملؿقدطماعـدم
إضاصةمػذهماظزؼادةماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكماملؿغري.
 .3ضقاسدمساعةم:
– ؼدخؾماظشفرماألخريمااظؽاعؾمصكمحلابماملؿقدطمرؼامطانمؼقممإغؿفانماددعة .م
– ؼفؿؾمذفرماظؾداؼةمإالمإذامطانماداؼةماالذرتاكمرولمؼقممصكماظشفر .م
– حيل ماملؿقدطمسؾكمرداسمرجرماالذرتاكماظػعؾكمسـمطؾمذفر .م
– إذامدبؾؾتمصرتةماملؿقدطمعددمحيمحيصؾمصقفـاماملـؤعـمسؾقـفمسؾـكمرجـرهمسـفـامطؾـفمروماعضـفم
حل ماملؿقدطمسؾكمرداسمطاعؾماألجر(.األجازاتماملرضقة) .م
 .4عددماإلذرتاكم:
مر .عؿضؿـمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيماملددماآلعقةم:
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 60ــــــــــ
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اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

– عــدةماالذــرتاكماظػعؾقــةم،موػــكمعؾــؽماظؿــكماملــدةماظؿــكمردؼــتمسـفــاماذــرتاطاتماظؿــأعنيم
االجؿؿاسكمامللؿقؼةم(حصةمطؾمعـماملـشأةمواملؤعـمسؾقفم).م م
– املدةماملشرتاهم،موػكمعؾؽماظؿكمدـددماملـؤعـمسؾقـفمعؽؾػؿفـامااظؽاعـؾمدـقانمطـانمذظـؽم
دصعةمواحدةمرومااظؿؼلقطم .م
– عــدةماظؿفـقــدماإلظزاعــكموعــددماإلدــؿدسانمإذامطاغــتماعــدماظؿعــقنيموحتل ـ معضــاسػةمإذام
وضعتمصكمزعـماحلربم(عـم5/6/1967محؿكم.)31/12/1985
– عددماملـارؼماظـادقةمحتل مصقفاماظلـةمالـةموراعمطؿـددماددعـةمااملــارؼمامظـادقـةم…..م
إو.م(دــقػاجم–مضـــام–مردــقانم–ماظؾقــرماألريــرم–ماظــقادىماهدؼــدم–معردــكمعطــروحم–م
دقـان-ماظقاحاتماظؾقرؼةم-وادىماظـطرونم) .م
– عددماالدؿؾؼانمصكمرباصظاتمعدنماظؼـاةمودقـانمحتل مصقفاماملدةمعضاسػة.
– عدةمإصرتاضـقةمطؿؾـؽماظؿـكمعضـا مصـكمحـاالتماظقصـاةمواظعفـزماظؽاعـؾمروماظعفـ مزماهزدـكم
املـفكمظؾكدعةمواظعفزماظؽاعؾمواظقصاةمخاللمدـةمعـمعركماددعةم(م3مدــقاتمروماملـدةم
املؽؿؾةمظؾؾقغمدـماظؿؼاسدمرؼفؿامرضؾم)م،موطذامعؾـؽماظؿـكمعضـا موصؼـاًمظؼـاغقنماظؿقزـػم(م
دـؿانمرومزيسمدـقاتمروماملدةماملؽؿؾةمظؾؾقغمدـماظؿؼاسدمرؼفؿامرضؾم) .م
مب .ؼراسكمصكمحصرمعددماالذرتاكمسـماألجرماألدادكمعاؼؾكم:
مج .عددماإلذرتاكمااظؼطا ماظعاممواظؼطا ماحلؽقعكمؼؿؿمحلاافامااظققم .م
مد .عــددماالذــرتاكماظػعؾــكمااظؼطــا مادــاصم،مؼراســكمصــكمحتدؼــدػاممرنمؼؽــقنمذــفرماظؾداؼــةم
حيل معـمؼقممم()1مرؼاًمطانمؼقمماإلظؿقاقموذفرماظـفاؼةمالحيل مإالمإذامطـانمعـارؼ مإغؿفـانم
اددعةمآخرمؼقممصكماظشفر .م
مه .جيربمطلرماظشفرمصكمإذياديمعددماإلذرتاكمإديمذفرمطاعؾ.
م
م
م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 61ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

 .5ععاعؾمحلابماملعاشم:
حتصرمععاعالتمحلابماملعاشمصقؿامؼؾك :م
طجٍؼخ ادلذح

َٕع األجز

َٕع ادلذح

ادلؼبيم
45/0

عدةماذرتاكممبعاعؾمطاعؾ م

رسؿالمسادؼة

ردادكموعؿغري

36/0

عدةماذرتاكممبعاعؾمطاعؾ

رسؿالمخطره

ردادكموعؿغري

41/0

عدةماذرتاكممبعاعؾمطاعؾ

رسؿالمصعؾة

ردادكموعؿغري

75/0

عدةماذرتاكمدااؼف

رسؿالمسادؼة

ردادك

 .6خطقاتمحلابماملعاش :م
أ.

حظبة يؼبع انؼجش أٔ انٕفبح ادلٍُٓخ نهخذيخ أٔ انؼجش انكبيم أٔ انٕفـبح خـالل طـُخ
يٍ تزن اخلذيخ:

املعاشم<مرجرماظؿلقؼةمم×ماملدةمم×ماملعاعؾ.

وؼراسكمرنمحيل مػذاماملعاشمسـمطؾمعدةمعـمعددماالذرتاكمحبل مععاعؾفاموميــؾم
إذياديماظـاعجمضقؿةماملعاشمادام.
ومؼراسكمسـدماظؿلقؼةمعامؼؾك :م
– رالمؼؼؾماملعاشمامللـؿقؼمســماألجـرماألدادـكمروماألجـرماملـؿغريسـم%50معــمرجـرم
اظؿلقؼةموؼزادماملعاشمسيمػذهماحلاظةممبؼدارمغصػماظػرقماقـفمواـنيمضقؿـةماملعـاشم
احمللقبماـلؾة%80معـمرجرماظؿلقؼة.
– رالمؼزؼدماملعاشمامللؿقؼمســماألجـرماألدادـكمروماألجـرماملـؿغريسـم%80معــمرجـرم
اظؿلقؼة .م
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 62ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

– ؼـزادماملعـاشمامللؿقـؼمسـماألجـرماألدادكماقاضعم%25معــمضقؿؿـفمحبـدمردغـكم20م
جـقف ـاًموحبــدمرضصــكم35مجـقف ـاًمذــفرؼاًم.م(امل ـادةماظلــااعةمعـــماظؼــاغقنمرضــؿم30مظلـــةم
 )1992م
– رالمؼؼؾماملعاشمامللؿقؼمسـماألجرماألدادكمسـم40مجـقفاًمذفرؼاًموؼزادمػـذاماحلـدم
مبؼدارمزيلةمجـقفاتمسـمطؾمسالوةمخاصـةمضـؿتمظألجـرماألدادـكمرومحـؾمعقسـدم
ضؿفامصكمعـارؼ مإدـؿقؼاقماملعـاشموعشـرتكمسـفـامصـكمعـارؼ مإغؿفـانماددعـةموذظـؽم
حؿكماظعالوةماظؿكمضؿتمصكم.1/7/2005م م
– ؼزادماملعاشمامللـؿقؼماقاضـعماظػـرقماـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماالجؿؿـاسكم(احلـدم
األضصكمظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضـؿاغقة)موم%33معــمإذيـاظلمضقؿـةماملعـاشمصـكمعـارؼ م
االدؿقؼاقم.
– رالمؼؼــؾماملعــاشمامللــؿقؼماسؿؾــاراًمعـــم2016/7/1مســـم500.00مجـقــفمذــاعالًمطاصــةم
اظزؼاداتمواإلساغات.
– ؼضــا مظؼقؿــةماملعــاشمامللــؿقؼمعـقــةمعؼــدارػام10مجـقفــاتممم(اــدؼؾمعـقــةمسقــدم
اظعؿال) .م
ة .انؼجش انكبيم أٔ انٕفبح ثؼذ طُخ يٍ تزن اخلذيخ.

املعاشم<مرجرماظؿلقؼةمم×ماملدةمم×ماملعاعؾ.

وؼراسكمرنمحيل مػذاماملعاشمسـمطؾمعدةمعـمعددماالذرتاكمحبل مععاعؾفاموميــؾم
إذياديماظـاعجمضقؿةماملعاشمادام.م م
وؼراسكمسـدماظؿلقؼةمعامؼؾكم :م
– رالمؼزؼدماملعاشمامللؿقؼمســماألجـرماألدادـكمروماألجـرماملـؿغريسـم%80معــمرجـرم
اظؿلقؼة.
– ؼـزادماملعـاشمامللؿقـؼمسـماألجـرماألدادكماقاضعم%25معــمضقؿؿـفمحبـدمردغـكم20م
جـقفاًموحبدمرضصكم35مجـقفاًمذفرؼاً(.املادةماظلااعةمعـماظؼاغقنمرضؿم30مظلـةم)1992
ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 63ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذٔق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـٕيً

– رالمؼؼؾماملعاشمامللؿقؼمسـماألجرماألدادكمسـم40مجـقفاًمذفرؼاًموؼزادمػـذاماحلـدم
مبؼدارمزيلةمجـقفاتمسـمطؾمسالوةمخاصـةمضـؿتمظألجـرماألدادـكمرومحـؾمعقسـدم
ضؿفامصكمعـارؼ مادـؿقؼاقمماملعـاشموعشـرتكمسـفـامصـكمعـارؼ ماغؿفـانمماددعـةموذظـؽم
حؿكماظعالوةماظؿكمضؿتمصكم.2005/7/1م
– ؼزادماملعاشمامللـؿقؼماقاضـعماظػـرقماـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماإلجؿؿـاسكم(احلـدم
األضصكمظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضـؿاغقة)موم%33معــمإذيـاظلمضقؿـةماملعـاشمصـكمعـارؼ م
االدؿقؼاقم.م
– رالمؼؼــؾماملعــاشمامللــؿقؼماسؿؾــاراًمعـــم2016/7/1مســـم500.00مجـقــفمذــاعالًمطاصــةم
اظزؼاداتمواإلساغات .م
– ؼضــا مظؼقؿــةماملعــاشمامللــؿقؼمعـقــةمعؼــدارػام10مجـقفــاتممم(اــدؼؾمعـقــةمسقــدم
اظعؿال).
م

ـــــــــــم(/000م/1702م4م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()64 / 64ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

