اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يضجطخ انُدوح انشهزٌخ

نهعبيهني ثبجلهبس اإلداري نهدونخ
2029/2/2
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يمديخ
ؼلعىمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإىلمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـأعقينم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمأصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
أنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإىلمطلمأدرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼًامظذظكمؼلعدغيمأنمأضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2019/2/2معؿضـؿـةم
أػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة .م

رئٍض صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعبيهني ثبنمطبع احلكىيً
" حمًد طعىدي لطت "
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فهــــــــزص
و

املىضىع

2

األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم.1975

2

حماضرةميفماألعـؾةماظؿطؾقؼقةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿل م
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األطئهخ املزتجطخ ثمبَىٌ انتأيني االجتًبعً
انصبدر ثبنمبَىٌ رلى  99نظُخ 2991
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يف املعبشبد وانتعىٌضبد
يبدح ()22
انظؤال رلى 22 / 2
ػلمحتلبمعدةماالعؿقازماظيتمؼؼضقفاماألرؾاءمضؿنمعدةماالذـاا ميفماظؿـأعنيم؟موػـلمتلـددمسـفـام
اذااطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسي؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم21معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
"عدةماذاا مادلؤعنمسؾقهميفماظؿأعنيمػي :م

 -1ادلدةماظـيتمتؾـدأمعـنمتـارؼ مامال غؿػـاعمبأحؽـاممػـذاماظؼـاغونمأومعـنمتـارؼ مبـدءم ماإلغؿػـاعمبؼـواغنيمم
اظؿأعنيموادلعاذاتمأومبؼواغنيماظؿأعقـاتم االجؿؿاسقـةمسلـبماألحـوالموادلـددماظـيتمضـررتمتؾـكم
اظؼواغنيمضؿفامدلدةماالذاا  .م
-2ادلددماظيتمضؿتمدلدةماذاا مادلؤعنمسؾقهميفماظؿأعنيمبـاءمسؾىمرؾؾه .م
 -3عددماظؾعـةماظعؾؿقةماظرمسقةماظيتمتؾيماظؿعؾقمماجلاععيمأوماظعاظيماجلائزمحلابفامضؿنمعدةماخلدعـةم
أوماظيتمروسقتميفمتؼدؼرماألجر .م
م

وؼشاطمحللابمادلـددمادلشـارمإظقفـامم أالمؼؽـونمادلـؤعنمسؾقـهمضـدمصـرامسـفـامحؼوضـهماظؿؼاسدؼـةم مأوم
اظؿأعقـقة .م
وجيربمطلرماظشفرمذفراًميفمجمؿوعمحلابمادلددمادلشارمإظقفا،مطؿامجيربمطلرماظلـةمدــةمطاعؾـةميفم
ػذاماعؿوعمإذامطانمعنمذأنمذظكمادؿقؼاقمادلؤعنمسؾقهمععاذاً".م م
وضدمصدرميفمػذاماظشأنمصؿوىماجلؿعقةماظعؿوعقةمظؼلـؿميماظػؿـوىمواظؿشـرؼعممبفؾـسماظدوظـةمرضـمم
372/4/86مبؿــارؼ م1969/7/17موطــذامصؿــوىموزارةماخلزاغــةمرضــمم80/6/171مبؿــارؼ م1968/12/5م
حقثماغؿفؿامظًتي:م م
ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 5مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

دـةماالعؿقازماظلابؼةمسؾىم1965/2/15متارؼ ماظعؿلمبـاظؼرارماجلؿفـورىمرضـمم1965/393مبؿعـدؼملم
اظالئقةماظؿـػقذؼةمظؼاغونماجلاععاتمالمحتلبميفمادلعاش،محقثمؼعؿربماألرؾاءمخالهلـامرالبـاًممباظدرادـةم
اجلاععقة .م
اسؿؾاراًمعنم1965/2/15متارؼ ماظعؿلمباظؼاغوغنيمرضؿيم46م،م47مظلـهم1965ميفمذأنمتعدؼلمبعضم
أحؽامماظؼاغونم415مظلـةم1954ميفمذـأنمعزاوظـمةمعفــةماظطـبمصـمإنمادلرطـزماظؼـاغوغىمخلرجيـميمطؾقـاتم
اظطبمضدمحتددمبؽوغفممأصؾقوامساعؾنيمباظدوظةموظقلوامرالب ًاموتأدقلاًمسؾـىمذظـكمووصؼـاًممظؾؿـادةم"م"21مم
عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمحتلبمدـةماالعؿقازمخلرجييمطؾقاتماظطبمضؿنمادلدةماحمللـوبةميفمم
ادلعاشمإذامطاغتمبعدم1965/2/15موتؼضىمددادماالذااطاتمادللؿقؼةمسـفا .م
م

وصؼاًمدلامتؼدم،محتلبمدـةماالعؿقازمخلرجيـميمطؾقـاتماظطـبمضـؿنمعـدةماالذـاا ميفماظؿـأعنيممإذام
طاغتمبعدم،1965/2/15موحقثمأغفامعدةمسؿل،مصؿنمثممتلددمسـفاماذااطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسي .م
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املعبشبد وانتعىٌضبد
يبدح ()64

انظؤال رلى 64 /2
عنمادلؿؾزممبأداءماذااطاتمتأعنيماصاباتماظعؿلمسنمادلؽؾػنيمباخلدعةماظعاعةموصؼًامظؾؼـاغونمرضـمم
76مظلـةم1973ميفمذأنماخلدعةماظعاعةمظؾشؾابماظذيمأغفىمادلراحلماظؿعؾقؿقة؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم3معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
"مإدؿــاءمعنمأحؽاممادلادةم() 2متلـريمأحؽـاممػـذاماظؼـاغونمسؾـىماظعـاعؾنيماظـذؼنمدـؾقماظؿـأعنيم

سؾقفمموصؼاًمظؼواغنيماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمواظؿأعنيموادلعاذـاتمادلشـارمإظقفـامبادلـادةماظـاغقـةمعـنمضـاغونم
اإلصدار .م
طؿــام تلــريمأحؽــاممتــأعنيمإصــاباتماظعؿــلمسؾــىماظعــاعؾنيماظــذؼنمتؼــلمأسؿــارػممســنم18مدـــةم
وادلؿــدرجنيمواظؿالعقــذماظصـــاسقنيمواظطــالبمادلشــؿغؾنيميفمعشــروساتماظؿشــغقلماظصــقػىموادلؽؾػــنيم
باخلدعةماظعاعةموصؼاًمظؾؼاغونمرضمم76مظلـةم1973ميفمذأنماخلدعةماظعاعةمظؾشؾابماظذيمأغفـىمادلراحـلمم
اظؿعؾقؿقة ".م

وتـصمادلادةم46معنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه :م
ميولمتأعنيمإصاباتماظعؿلمممامؼأتي :م

 -1االذااطاتماظشفرؼةماظيتمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿلمرؾؼاًمظؾـلبماآلتقة:م م

مأ%1 -معــنمأجــورمادلــؤعنمسؾــقفمماظعــاعؾنيمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةمواهلقؽــاتماظعاعــةموادلؤدلــاتم
اظعاعة.م م

مب%2 -معنمأجورمادلؤعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباظوحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾففاتمادلشارمإظقفـامباظؾــدم
اظلابقموبغريػامعنماظوحداتماالضؿصادؼةمظؾؼطاعماظعام .م

وتؾؿزمماجلفاتمادلشارمإظقفاميفماظؾـدؼنماظلابؼنيمبأداءمتعـوؼضماألجـرموعصـارؼالماالغؿؼـالم

ادلـصوصمسؾقفامبفذاماظؾاب.م م
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مج%3 -معــنماألجــورمباظـلــؾةمظؾــاضيمادلــؤعنمسؾــقفممادلشــارممإظــقفممبادلــادةم()2مواظػؼــرةماألوىلمعــنم
ادلادةم( .)3م

موختػضمغلبماالذااطاتمادلؼررةمباظؾـدؼنم(أ)مو(ب)مبواضعماظـصالمطؿـامختػـضماظـلـؾةمادلؼـررةم

باظؾـدم(ج)مبواضعماظـؾثموذظكمباظـلؾةمألصقابماألسؿالماظذؼنمؼؿوظونمسالجمادلصابمظدؼفممورساؼؿـهم

رؾقاًموصؼاًمحلؽمماظػؼرةماألخريةمعنمادلادةم(،)48موختصممضقؿةمػذاماظؿكػقضمعـنمادلمؾـاظاماظـيتمتؾؿـزمم
بأدائفاماهلقؽةماظؼوعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسيموصؼاًمظؾؾـدم()1معنمادلادةم( .)83م

طؿامختػضمغلؾةماالذاا مادلؼررمباظؾـدم(ج)مبواضعماظـؾـثمعؿـىمرخـصموزؼـرمماظؿأعقــاتم()1مظصـاحبم

اظعؿلمبؿقؿلمضقؿةمتعوؼضماألجرموعصارؼالماإلغؿؼال .م

 -2رؼعمإدؿـؿارماالذااطاتمادلشارمإظقفا .م

وؼعػىمأصقابماألسؿالمعنمأداءماالذااطاتمسنمادلؤعنمسؾقفممادلشارمإظقفممبـاظػؼرةماظـاغقـةمعـنم

ادلادةم()3مإذامطاغوامالمؼؿؼاضونمأجراً ".م

ً
وفمب ملب تمدو ،ؼعػىمأصقابماألسؿالمعنمأداءماذااطاتمتأعنيمإصاباتماظعؿلمسنمادلؤعنمسؾقفمم
عنمادلؽؾػنيمباخلدعةماظعاعةموصؼًامظؾؼاغونمرضمم76مظلـةم1973مإذامطاغوامالمؼؿؼاضونمأجراً.
م

()1

ضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007م(عادةم .)20م
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يف املظتحمني وشزوط اطتحمبلهى
يبدح ()221

انظؤال رلى 221 / 1

بؿارؼ م2018/8/20موضعتموصاةمصاحبمععاشموطانمعنمبـنيمادللـؿقؼنيمســهمابـنمحاصـلمسؾـىم

عؤػلمجاععىمؼؾؾامعنماظعؿرم24مدـةموالمؼزاولمسؿـلمأومعفــةم،موطاغـتمضقؿـةمغصـقؾهميفمادلعـاشم500م
جـقه،موبؿارؼ م2019/1/28م وضعتموصاةمزوجةمػذاماالبـن،مصادـؿققمسـفـامععـاشمبصـػؿهمأرعـلموطاغـتم
ضقؿةمغصقؾهمصىمادلعاشمسـفام900مجـقه،مصفلمؼُؼطعمععاشماالبـنمادللـؿققمظـهمسـنمواظـده؟مويفمحاظـةم
ضطعهمػلمؼلؿققمصرامعـقةمضطعمادلعاش؟مم م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم110معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه:
"إذامتــواصرتميفمأحــدمادللــؿقؼنيمذــروطماالدــؿقؼاقمألطـــرمعــنمععــاشمعــنماظصـــدوقممأومعــنم

اظصـدوضنيمأومعنمأحدػامأومعـفؿامععاًم وعـنماخلزاغـةماظعاعـةمصـالمؼلـؿققمعـفـامإالمععاذـ مًامواحـداًمموتؽـونم
أوظوؼةماالدؿقؼاقموصؼاًمظؾاتقبماآلتي :م
 -1ادلعاشمادللؿققمسنمغػله .م
 -2ادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمأوماظزوجة .م
 -3ادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن .م
 -4ادلعاشمادللؿققمسنماألوالد .م
 -5ادلعاشمادللؿققمسنماإلخوةمواألخوات .م
وإذامطاغـتمادلعاذــاتمعلـؿقؼةمســنمعـؤعنمسؾــقفمممأومأصــقابمععاذـاتمعــنمصؽـةمواحــدةممصقلــؿققم
ادلعاشماألدؾقميفماالدؿقؼاق.م م
وإذامغؼصمادلعاشمادللؿققموصؼاًمدلامتؼدممسنمادلعاشماآلخرمأديمإظقهماظػرقمعنمػذامادلعاش".م م
وتـصمادلادةم113معنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه:
"مؼؼطعمععاشمادللؿققميفماحلاالتماآلتقة:م م
 -1وصاةمادللؿقق.م م
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 -2زواجماألرعؾةمأومادلطؾؼةمأوماظؾـتمأوماألخـتموتلـؿققماظؾــتممأوماألخـتميفمػـذهماحلاظـةمعـقـةم
تلاويمادلعاشمادللؿققمهلامسنمعدةمدـةمسدمأدغىمعؼدارهمعائؿامجـقهموالمتلؿققمػذهمادلـقةم
إالمعرةمواحدة.

()2

م

 -3مبؾوغماالبنمأوماألخمدنماحلادؼةمواظعشرؼن،موؼلؿــىمعنمذظكماحلاالتماآلتقة( :)3م
مأ -اظعاجزمسنماظؽلبمحؿىمزوالمحاظةماظعفز.م م
مب -اظطاظبمحؿىمتـارؼ مإظؿقاضـهمبعؿـلممأومعزاوظؿـهمعفــةممأومتـارؼ مبؾوشـهمدـنماظلاددـةمواظعشـرؼنم
أؼفؿامأضرب،موؼلؿؿرمصـرامععـاشماظطاظـبماظـذيمؼؾؾـامدـنماظلاددـةمواظعشـرؼنمخـاللماظلــةم
اظدرادقةمحؿىمغفاؼةمتؾكماظلـة .م
مج -احلاصلمسؾىمعؤػلمغفائيمحؿـىمتـارؼ ماظؿقاضـهمبعؿـلممأومعزاوظؿـمةمعفــةممأومتـارؼ مبؾوشـهمدـنم
اظلاددةمواظعشرؼنمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾىماظؾقلاغسمأوماظؾؽـاظورؼوسمودـنماظرابعـةمواظعشـرؼنم
باظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾىمادلؤػالتماظـفائقةماألضلمأيماظؿارخينيمأضرب.م م
وتصرامظألبـنممأوماألخميفمحاظـةمضطـعمععاذـهمعـقـةمتلـاوميمععـاشمدــةمسـدمأدغـىممعؼـدارهمعائؿـام
جـقه،موالمتصرامػذهمادلـقةمإالمدلرةمواحدة،موؼصـدرموزؼـرماظؿأعقــاتمضـراراًم()4مبشـمروطموضواسـدمصـرام
ػذهمادلـقة(.)5م م
 -4تواصرمذروطمادؿقؼاقمععاشمآخرمععمعراساةمأحؽاممادلادتنيم(.)112،110

()6

م

تـصمادلادةم181عنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مبشأنماظؼواسدمادلـػذةمألحؽامممضـاغونم
اظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه :م
ؼؼطعمععاشمادللؿققميفماحلاالتماآلتقة:م م
 -1وصاةمادللؿقق.م م
()1

بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم47مظلـةم1984موم30مظلـةم1992م(ادلادةماظرابعة)موؼعؿلمبفامإسؿؾاراًمعنم .1992/7/1م

()2

بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم30مظلـةم1992موؼعؿلمباظؿعدؼلمعنم .1992/7/1م

()1

ضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم()554مظلـةم2007م(عادةم.)186م م

()2

عـشورموزارةماظؿأعقـاتمرضمم5مظلـةم1992مبشأنماحلاالتماظؿىمتصرامصقفامعـقةماألبـاءمواألخوةماظذؼنمؼؿواصرمبشأغفممإحدىمحاالتمضطعمادلعاشمإسؿؾاراًعنم .1992/7/1م

()3

بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم47مظلـةم(1984ادلادةماخلاعلة) .م
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 -2زواجماألرعلمأوماألرعؾةمأومادلطؾؼةمأوماظؾـتمأوماألخت.م م
 -3بؾوغماإلبنمدنم21مدـة.م م
 -4زوالمحاظةماظعفزمباظـلؾةمظالبنمأوماألخ.م م
 -5بؾــوغماالبــنمأوماألخماظطاظــبمدــنماظلاددــةمواظعشــرؼنموادــؿــاءاًمعــنمذظــكمؼلــؿؿرمصــرامععــاشم
اظطاظبماظذيمبؾاماظلنمادلشارمإظقفامخاللماظلـةماظدرادقةمحؿىمغفاؼةمتؾكماظلـة.م م
 -6اغؿفاءمتػرغماإلبنمأوماألخماظطاظبموذظكمبلؾبمإظؿقاضهمبعؿلمأومعزاوظؿهمعفـة.م م
 -7بؾوغماإلبنمأوماألخماحلاصلمسؾىمعؤػـلماظؾقلـاغسمأوماظؾؽـاظورؼوسمأومعـامؼعادهلؿـامدـنماظلاددـةم
واظعشرؼنمأومإظؿقاضهمبعؿلمأومعزاوظؿهمعفـةمأؼفؿامأدؾق.م م
 -8بؾوغماإلبنمأوماألخماحلاصلمسؾىمعؤػلمأضلمعنماظؾقلاغسمأوماظؾؽاظورؼوسمدنماظرابعةمواظعشـرؼنم
أوماظؿقاضهمبعؿلمأومعزاوظؿهمعفـةماؼفؿامادؾق.م م
 -9تواصرمذروطمإدؿقؼاقمععاشمآخرمععمعراساةمأحؽاممادلادةم(.)179م م
وؼؼطعمادلعاشميفماحلاظةمرضمم()1معنمأولماظشفرماظذيموضعتمصقهماظوصاةمإالمإذامطانمضدمصرصهمضؾـلم
اظوصاةمصقؼطعمعنمأولماظشفرماظؿاظيمظشفرماظوصاة،موؼؼطعميفماحلاظةمرضمم()9معنمأولماظشفرماظذيمحصلم
صقهمادللؿققمسؾىمادلعاشماآلخر.م م
طؿــامؼؼطــعمادلعــاشميفماحلــاالتماآلخــرىمعــنمأولماظشــفرماظؿــاظيمظؿــارؼ محتؼــقماظواضعــةمادلوجؾــةم
ظؾؼطع.م م
تـصمادلادةم186عنمذاتماظؼرارمسؾىمأغه:
"ميفمحاظــةمضطــعمععــاشماظؾـــتمأوماألخــتمظؾــزواجمأومضطــعمععــاشماالبــنمأوماألخمظغــريماظوصــاةمأوم
احلصولمسؾىمععاشمآخرمذومأوظوؼةمأسؾىمؼـؿممصـرامعـقـةمتلـاويمادلعـاشمادللـؿققمسـنمعـدةمدــةم
سدمأدغىمعائؿامجـقهموؼؼصدمبادلعاشماظذيمحتلبمسؾىمأدادهمػذهمادلـقـةمادلعـامشمادللـؿققمسـنم
اظشفرماألخريم ععمعراساةمجزءمادلعاشماظذيمآلمإظقـهمأومأدـؿؾعدمعـنمععاذـهمســدماظصـرامغؿقفـةمتطؾقـقم
حدودماجلؿعمبنيمادلعاشمواظدخل.
()1

م()7

م

صؼرةمعلؿؾدظةمبؼرارموزؼرمادلاظقةمرضمم()517مظلـةم2009م(ادلادةماألوىل).م م

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 11مــــــــــ
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والمتصرامػذهمادلـقةمإالمعرةمواحدة ".م
ً
ووفمب ملب تمدو ٌتضح اَتً-:

 -1وصؼًامألحؽاممادلادةم113معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،مؼُؼطعمععـاشمادللـؿققمذوماألوظوؼـةم
األدغىميفمحاظةمادؿقؼاضهمععـاشممآخـرمذومأوظوؼـةمأسؾـىمموضقؿؿـهمأطـربم،موحقـثمأنماالبـنميفم
احلاظةمادلعروضـةمادـؿققمععـاشمسـنمزوجؿـهمضقؿؿـهمأطـربمعـنمععاذـهمسـنمواظـده،موحقـثمأنم
ادلعاشمادللؿققمسنماظزوجةمذومأوظوؼةمأسؾىمعـنمادلعـاشمادللـؿققمسـنماظواظـدم،مصؿـنمثـمم
ؼُؼطعمععاشماالبنمادللؿققمظهمسنمواظدهماسؿؾارًامعنم2019/1/1م(أولماظشفرماظـذيمادـؿققم
صقهمادلعاشمسنمزوجؿه).مم م
 -2وصؼًامألحؽاممادلادةم186معنمضرارموزؼـرمادلاظقـةممرضـمم554مظلــةمم2007مادلشـارمإظقـه،ميفمحاظـةم
ضطعمععاشماالبنمأوماألخمظغريماظوصاةمأوماحلصولمسؾىمععاشمآخرمذومأوظوؼةمأسؾىمؼـؿممصـرام
عـقةمتلاويمادلعاشمادللؿققمسنمعدةمدـةمسدمأدغىمعائؿامجـقه،م
وحقثمأنمضطعمععاشماالبنميفماحلاظةمادلعروضةمطانمبلؾبمادؿقؼاضهمععاشمآخرمذومأوظوؼةم
أسؾى،مصالمؼلؿققماالبنمعـقةمضطعمادلعاش .م
م
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يف احلمىق اإلضبفٍخ
يبدح ()221

انظؤال رلى 221 / 6

اغؿفتمخدعةمعؤعنمسؾقهمباظوصاة،موملمؼلؿققمادلعاشمسـهمدوىمواظدةمعلؿقؼةمععاشمسـنمزوجفـام

أطربمعنمغصقؾفاميفمععاشماالبن،موعـنمثـممملمتلـؿققميفمادلعـاش،مصفـلمؼـؿممعضـاسػةممعؾؾـاماظؿعـوؼضم
اإلضايفميفمػذهماحلاظة؟م وػلمخيؿؾـالماظوضـعمإذامطاغـتماظواظـدةمشـريمعلـؿقؼةمدلعـاشموظؽـنمظـدؼفام
دخلمعنمسؿلمأطربمعنمغصقؾفاميفمععاشماالبن؟مم م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم110معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمأغه:
"إذامتــواصرتميفمأحــدمادللــؿقؼنيمذــروطماالدــؿقؼاقمألطـــرمعــنمععــاشمع ـمنماظصـــدوقمأومعــنم

اظصـدوضنيمأومعنمأحدػامأومعـفؿامععاًم وعـنماخلزاغـةماظعاعـةمصـالمؼلـؿققمعـفـامإالمععاذـ مًامواحـداًمموتؽـونم
أوظوؼةماالدؿقؼاقموصؼاًمظؾاتقبماآلتي :م
 -1ادلعاشمادللؿققمسنمغػله .م
 -2ادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمأوماظزوجة .م
 -3ادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن .م
 -4ادلعاشمادللؿققمسنماألوالد .م
 -5ادلعاشمادللؿققمسنماإلخوةمواألخوات .م
وإذامطاغـتمادلعاذــاتمعلـؿقؼةمســنمعـؤعنمسؾــقفمممأومأصــقابمععاذـاتمعــنمصؽـةمواحــدةممصقلــؿققم
ادلعاشماألدؾقميفماالدؿقؼاق.م م
وإذامغؼصمادلعاشمادللؿققموصؼاًمدلامتؼدممسنمادلعاشماآلخرمأديمإظقهماظػرقمعنمػذامادلعاش.م م
تـصمادلادةم111معنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه:
"ؼوضالمصرامععاشمادللؿققميفماحلاالتماآلتقة:م م
 -1اإلظؿقاقمبأيمسؿلمواحلصولمعـهمسؾىمدخلمصاامؼلاوىمضقؿةمادلعاشمأومؼزؼدمسؾقه،مصـإذامغؼـصم
اظدخلمسنمادلعاشمصرامإظقهماظػـرق،موؼؼصـدمباظـدخلماظصـايفممجمؿـوعمعـاملصـلمسؾقـهماظعاعـلم
ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 13مــــــــــ
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خمصوعاًمعـهمحصؿهميفماذااطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسيمواظضرائبميفمتارؼ ماظؿقاضهمباظعؿلمثمميفم
ؼـاؼرمعنمطلمدـة.

()8

م

 -2عزاوظةمعفـةمجتارؼةمأومشريمجتارؼةمعـظؿةمبؼواغنيمأومظوائحمدلدةمتزؼدمسؾـىمسـسمدــواتمعؿصـؾةم
وؼعودماحلقميفمصـرامادلعـاشميفمحاظـةمتـر معزاوظـةمػـذهمادلفــةماسؿؾـار مًامعـنمأولماظشـفرماظؿـاظيم
ظؿارؼ متر مادلفـة ".م
تـصمادلادةم117معنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه:
ؼلؿققمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفميفماحلاالتماآلتقة :م
م(أ) اغؿفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقهمظؾعفزماظؽاعل،مأوماجلزئيمعؿىمأدىمذظكمالدؿقؼاضهمععاذاً .م
م(ب) اغؿفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقهمظؾوصاة.م م
م(ج) وصاةمصاحبمادلعاشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿعاش .م
م(د) ثؾوتماظعفزماظؽاعلمأوموضوعماظوصاةمغؿقفةمإصابةمسؿلمبعدماغؿفاءماخلدعة.م م
م

وؼــؤدىمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــايفميفمحــاالتمإدــؿقؼاضهمظؾوصــاةمإىلمعــنمحــددهمادلــؤعنمسؾقـهممأوم
صاحبمادلعاشمضؾلموصاتهمويفمحاظةمسدمماظؿقدؼدمؼؤدىمإىلماظورثةماظشرسقني.

()9

م

م

وؼشاطمالدؿقؼاقمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفمأنمؼؽونمظؾؿؤعنمسؾقهمعدةماذاا ميفماظؿأعنيمالمتؼلم
سنمثالثةمأذفرمعؿصؾةمأومدؿةمأذفرمعؿؼطعة.م م
والمؼلريمػذاماظشرطميفماحلاالتماآلتقة:م م
(مأ) ادلؤعنمسؾقفممادلـصوصمسؾقفمميفماظؾــدم(أ)معـنمادلـادةم(م)2موطـذظكمادلـؤعنمسؾـقفممادلـصـوصم
سؾقفمميفماظؾـدم(ب)معنمذاتمادلادةماظذؼنمخيضعونمظؾـوائحمتوزـالمصـادرةمبــاءمسؾـىمضـاغونممأوم
حددتمأجورػمموسالواتفمموترضقاتفمممبؿؼضىماتػاضاتممجاسقـةمأبرعـتموصؼـاًمظؼـاغونماظعؿـلمعؿـىم
واصــقموزؼــرماظؿأعقـــاتمسؾــىمػــذهماظؾــوائحمواالتػاضــاتمبـــاءمسؾــىمســرضماهلقؽــةماظؼوعقــةمظؾؿــأعنيم
االجؿؿاسي.م م
()1

بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم47مظلـةم1984م(ادلادةماخلاعلة).م م

()1

ؼراجعمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم()554مظلـةم2007م(ادلوادم:138م .)140م
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ب) إغؿؼــالمادلــؤعنمسؾقــهمعــنماظعــاعؾنيمادلـصــوصمسؾـقمفمميفماظؾـــدماظلــابقمعــنمػــذهماظػؼــرةمظؾعؿــلم
( م
باظؼطاعماخلاصموتـواصرتميفمذـأغهمحاظـةماالدـؿقؼاقمادلـصـوصمسؾقفـاميفماظؾــدم م()3معـنمادلـادةم
(.)18م م
ج-مثؾوتمسفزمادلؤعنمسؾقهمأوموضوعموصاتهمغؿقفةمإصابةمسؿل .م
طؿامؼشاطمالدؿقؼاقمعؾؾاماظؿعوؼضماالضايفمظؾؿؤعنمسؾقهماظذيمطـانمعـنماظعلـؽرؼنيمضـممعـدةم
خدعؿهماظعلؽرؼةمظؾؿدةمادلدغقة.م م
تـصمادلادةم118معنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه:
ؼؽونمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفمععادالًم ظـلؾةمعنماألجـرماظلــويمتؾعـاًمظلـنمادلـؤعنمسؾقـهميفمتـارؼ م
حتؼققمواضعةماالدؿقؼاقمووصؼاًمظؾفدولمرضمم()5مادلراصق .م
وؼؼصدمباألجرماظلـويمعؿودطماألجرماظشفريماظذيمحلبمسؾىمأدادهمادلعاشماظـذيمؼؿقؿـلمبـهم
اظصـدوقمعضروباًميفمإثـىمسشر.م م
وباظـلؾةمحلاالتماظعفزماجلزئيمؼؤدىمغصالمادلؾؾامادلشارمإظقهمباظػؼرةماألوىل.م م
ويفممجقعماألحوالمؼزادمعؾؾاماظؿعـومؼضماإلضـايفمبـلـؾةم%50مصقؿـامؼؿعؾـقمباحلـاالتماظـاجتـةمسـنم
إصابةمسؿل.م م
وؼضــاسالمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــايفميفمحاظــةمادــؿقؼاضهمالغؿفــاءمخدعــةمادلــؤعنمسؾقــهمباظوصــاةموملم
ؼوجدمعلؿقؼونمظؾؿعاش .م
ً
ووفمب ملب تمدو ٌتضح اَتً-:

 -1وصؼًامألحؽاممادلادةم117معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،مؼلـؿققمعؾؾـاماظؿعـوؼضماإلضـايفممإذام
اغؿفتمخدعةمادلؤعنمسؾقهمظؾوصاة،موعنمثممؼلؿققمعؾؾامتعوؼضمإضايفميفماحلاظةمادلعروضة.
 -2وصؼًامألحؽاممادلادةم118معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،مؼُضاسالمعؾؾـاماظؿعـوؼضماإلضـايفميفم
حاظةمادؿقؼاضهمالغؿفاءمخدعـةمادلـؤعنمسؾقـهمباظوصـاةموملمؼوجـدمعلـؿقمؼونمظؾؿعاش،وحقـثمأنم
واظدةمادلؤعنمسؾقهميفماحلاظةمادلعروضةمملمتلؿققمادلعاشمسـهمغؿقفـةمتطؾقـقمأحؽـاممادلـادةم
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110معنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،مصؿنمثممؼؿممعضاسػةمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفمظعـدمموجـودم
علؿقؼنيمظؾؿعاش .م
 -3باصااضمسدممادؿقؼاقماظواظدةمدلعاشماخر،موطانمظدؼفامدخلمعنمسؿلمأطـربمعـنمغصـقؾفاميفم
ععاشماالبن،مصؿنمثممتؽونماظواظدةمعلؿقؼةمظؾؿعاشموظؽنمؼوضالمصرامادلعاشمغؿقفةمتطؾققم
أحؽــاممادلــادةم111معــنمضــاغونماظؿــأعنيماالجؿؿــاسي،مويفمػــذهماحلاظــةمالمؼــؿممعضــاسػةمعؾؾــام
اظؿعوؼضماإلضايفمغظرًامالدؿقؼاقماظواظدةمظؾؿعاش .م
م
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أيثهخ تطجٍمٍخ عهى حظبة املعبع وتعىٌض اندفعخ انىاحدح
يف تأيني إصبثبد انعًم.
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ً
أوال:تظىٌخ املعبع وتعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ إصبثخ انعًم
يثبل رلى ( :) 2

عٍ كم يٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري

عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةموضعــتمظــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزاًمطــاعالًمبؿــارؼ م

2018/10/15مموطاغتمبقاغاتمأجرهماألداديموادلؿغريمموصؼاًمدلامؼؾيم :م
 تارؼ ماظؿعقني .1984/1/1:م
 بقاغاتمأجرماالذاا ماألداديمخاللمآخرمسسمدـوات :م
انتبرٌخ

األجز

 2013/5/1م

 607.23م

 2013/7/1م

 612.23م

 2014/7/1م

 646.57م

 2015/7/1م

 704.76م

 2016/7/1م

 767.86م

 2017/7/1م

 836.96م

 2018/7/1م

 912.28م

إمجاظيماألجورمادلؿغريةمعنم1984/4/1محؿىم2018/10/15مبؾغتم205000.79مجـقفاً .م
صؽقالمؼؿممتلوؼةمععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
ؼؿممتلوؼةمععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلموصؼاًمدلامؼؾي :م
ً
أوال :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم 2013/10/16م
األجرميفم2013/10/16م=م612.23مجـقفًا .م
%150معنمػذاماألجرم=م918.34جـقفاً .م
ظذامجيبمأالمؼزؼدمأيمأجرمعنمأجورمصاةمادلؿودطمسنم918.34مجـقفاً .م
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عنم2016/11/1محؿى2017/6/30ممم=م8م×م767.86م=م6142.88مجـقفاًم م
عنم2017/7/1ممممحؿىم2018/6/30م=م×12م836.96م=م10043.52مجـقفاًم م
عنم2018/7/1ممممحؿىم=2018/10/31م4م×م912.28مم=م3649.12مجـقفاًم م
م

م

م

م

م

م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

إمجاىل

م

م

م

م

م

م19835.52مجـقفاًم م

ادلؿودطم=م19835.52م÷م24م=م826.48مجـقفاً .م
حلابمادلعاشم م
أجرماظؿلوؼةم×م %80م
826.48م×م%80م=م661.18مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :يعبع األجز املتغري
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

عدةماالذاا م م
ؼوم م ذفر م دـة م

اىل م

بقان م

عن م

عدةمصعؾقة م

 1984/4/1م  2018/10/15م 15م  6م

 34م

 7م

 34م

 -م

إمجاىل م
415مذفر م
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م
ادلؿودطم=م205000.79م÷م415

م

م

م=م493.97مجـقفاً م

ؼزادم%3مسنمطلمدـةمطاعؾةم(%102م) م

مممممممممممممم=م503.84مجـقفاًم م

م

ممممممممممممم=م997.81مجـقفاًم م

أجرماظؿلوؼةم م

م

م

حلابمادلعاش م
أجرماظؿلوؼةم×م %80م
997.81م×م%80م=م798.25مجـقفاً .م
ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 19مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

إمجبيل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

ععاشمإصابةمأدادي م

 661.18م

ععاشمإصابةمعؿغري م

 798.25م

إمجاىل م

 1459.43م

يثبل رلى ( :) 2

باصااضميفمادلـالمرضمم()1مأنماإلصابةمأدتمإىلموصاةمادلؤعنمسؾقـهموظـقسمثؾـوتمسفـزهمسفـزاًمطـاعالًم

صؽقالمؼؿممتلوؼةمععاشماظوصاةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م

ً
ٌتى تظىٌخ يعبع انىفبح يف تأيني إصبثبد انعًم ثذاد طزٌمخ تظىٌخ يعبع انعجش انكبيم وفمب
م

ملب جبء ثبملثبل رلى (.)2

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 20مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 1

باصااضميفمادلـالمرضمم()1مأنمادلؤعنمسؾقهمثؾتمسفزهمسفزًامجزئقًـامبـلـؾةم%40موظـقسمسفـزاًمطـاعالً،م

صؽقالمؼؿممتلوؼةمععاشماظعفزماجلزئيميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
ً
ٌتى تظىٌخ يعبع انعجش اجلشئً يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:
ً
أوال :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

وصؼاًمدلامجاءمبادلـالمرضمم()1م=م826.48مجـقفاً .م
حلابمادلعاشم م
أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفز .م
826.48مم×م%80م×م%40م=م264.47مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :يعبع األجز املتغري
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

وصؼاًمدلامجاءمبادلـالمرضمم()1م=م997.81مجـقفاً .م
حلابمادلعاش م
أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفز .م
997.81مم×م%80م×م%40م=م319.30مجـقفاً .م
إمجبيل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

ععاشمإصابةمأدادي م

 264.47م

ععاشمإصابةمعؿغري م

 319.30م

إمجاظي م

 583.77م

م
م
ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 21مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 6

باصااضميفمادلـالمرضمم()3مأنمغلؾةماظعفزمطاغتم%25مصؽقالمؼؿممتلوؼةمتعوؼضماظدصعةماظواحـدةميفم

تأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م

ً
ٌتى تظىٌخ تعىٌض اندفعخ انىاحدح يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:
ً
أوال :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

وصؼاًمدلامجاءمبادلـالمرضمم()3م=م826.48ممجـقفاً .م
حلابماظؿعوؼضم م
أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م
826.48م×م%80م×م%25م×م48مذفرم=م7934.21مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري
حتدؼدمأجرماظؿلوؼةم م

وصؼاًمدلامجاءمبادلـالمرضمم()3م=م997.81ممجـقفاً .م
حلابماظؿعوؼض م
أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م
997.81مم×م%80م×م%25م×م48مذفرم=م9578.98مجـقفاً .م
إمجبيل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

تعوؼضمإصابةمأدادي م

 7934.21م

تعوؼضمإصابةمعؿغري م

 9578.98م

إمجاظي م

 17513.19م

م
م
ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 22مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 1

بــاصااضميفمادلـــالمرضــمم()4مأنماإلصــابةمطاغــتمعؿعؿــدةمأومبلــؾبمدــوءمدــؾو مصــاحشموعؼصــودمعــنم

جاغبمادلؤعنمسؾقهمصفلمؼلؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحدةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
المؼلؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحدةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةمحقـثمأنمغلـؾةماظعفـزمملم
جتاوزم .%25م
يثبل رلى ( :) 4

عؤعنمسؾقهمباجلفازماإلداريمظؾدوظةمعنماظؿالعقذماظصـاسقنيمالمؼؿؼاضىمأجراًموضعتمظهمإصابةمسؿلمثؾـتم

سـفامسفزهمسفزاًمطاعالًمبؿارؼ م2018/12/25ممصؽقالمؼؿممتؼدؼرمععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتم
اظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
ؼؿممتؼدؼرمععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةمبؼقؿةم10.00مجـقفات .م
وؼُرصعمػذامادلعاشمإىلم750.00مجـقهموصؼاًمألحؽامماظؼاغونمرضمم99مظلـةم.2018م م
يثبل رلى ( :) 9

باصااضميفمادلـالمرضمم()6مأنماإلصابةمأدتمإىلموصاةمادلؤعنمسؾقـهموظـقسمثؾـوتمسفـزهمسفـزاًمطـاعالًم

صؽقالمؼؿممتؼدؼرمععاشماظوصاةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
ٌتى تمدٌز يعبع انىفبح يف تأيني إصبثبد انعًم ثُفض انمًٍخ املشبر إنٍهب ثبملثبل رلى ()4

م

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 23مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

أحكبو عبيخ

 ؼزادمم ععاشماظعفزمادللؿدؼممبـوسقهم(طاعلمأومجزئي)موععاشماظوصاةمغؿقفةماإلصابةمبـلؾةم %5مطلم
سسمدـواتمحؿىمبؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿنيمحؼقؼةمأومحؽؿام م وذظكمإذامطانماظعفزمأوم
اظوصاةماظـاجتةمسنماإلصابةمدؾؾاميفمإغفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقهموحتلبمبداؼةمعدةماخلؿسمدـواتم
اسؿؾارامعنمأولماظشفرماظذيمادؿققمصقهمععاشماإلصابة،موتلؿققماظزؼادةمسنمطلمعنمععاشماألجرم
األداديموععاشماألجرمادلؿغريم م وحتلبماظزؼادةمسؾىمادلعاشمادللؿققمسنمإصابةماظعؿلمصؼطمم
وتعؿربمجزءاًمعنمادلعاشمسـدمحلابماظزؼاداتماظؿاظقة.م م
 جيؿعمادلؤعنمسؾقهم أم ومصاحبمادلعاشمأومادللؿقؼونمبنيمععاشماإلصابةموادلعاشمادلـصوصم
سؾقهميفمتأعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةموذظكمبدونمحدمأضصى .م
 ؼلؿققمادلعاشماسؿؾاراًمعنماظقومماظؿاظيمظؿارؼ مثؾوتماظعفزمعامملمؼؤدمإىلمإغفاءماخلدعةموعنمأولم

اظشفرماظذىمثؾتمصقهماظعفزمأوموضعتمصقهماظوصاةمإذامأدىماظعفزمإىلمإغفاءماخلدعة .م
م

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 24مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

ً
ثبٍَب:تكزار اإلصبثخ م

يفمحاظةمتؽرارمإصابةمادلؤعنمسؾقهموختؾالمغلؾةمسفزمجدؼدةمباإلضاصةمإىلمغلؾةماظعفزماظلابؼةمؼراسىم
أغهمإذامأدىمتؽرارماإلصابةمإىلمزؼادةمإمجاظيمغلبماظعفزمسنمػذهماإلصاباتمسؾىم%100مصالمؼعؿدمإالم
بـلؾةم .%100م
وؼؿممحلابمعلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمحاظةمتؽرارماإلصابةموصؼاًمدلامؼؾي :م
جمًىع َظت انعجش عٍ

اإلصبثخ احلبنٍخ وانظبثمخ
ألم يٍم%35

احلك انتأيٍىن

أجز انتظىٌخ

ؼُلؿققمتعوؼضمعنم

أجرماظؿلوؼةميفمتارؼ م

دصعةمواحدةملددم

ثؾوتماظعفزماألخري.

يالحظبد

سؾىمأداسمغلؾةماظعفزم
األخريةممصؼط .م
 %35فأكثز

ؼُلؿققمععاذاًمسنم
إمجاظيمغلؾيتماظعفز

أجرماظؿلوؼةميفمتارؼ م ؼراســـــــىميفممجقـــــــعم
ثؾوتماظعفزماألخري.

األحـــــــوالمإذامطـــــــانم
ادلــــــؤعنمسؾقــــــهمضــــــدم
ادـــــؿققمععاذـــ ـاًمســـــنم
اإلصابةماألوىلمأالممؼؼـلم
ادلعــاشمادللــؿققمســنم
مجؾةمغلؾيتماظعفـزمسـنم
اإلصـابؿنيمسـنمادلعــاشم
اظلابق .م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 2

عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةموضعــتمظــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزاًمجزئق ـاًمبؿــارؼ م

2010/1/7مبـلؾةم% 10موضدممتمتعوؼضـهمسـنمػـذهماإلصـابةمغظـراًمألغفـامملمتؽـنمعؿعؿـدةمأومبلـؾبمدـوءم
دؾو مصاحشموعؼصودمعنمجاغؾه .م
ثمموضعتمظهمإصابةمسؿلمأخرىمختؾالمسـفامسفزاًمجزئقاًمبؿارؼ م2018/11/15مبـلؾةم%15مطؿامثؾتمأغفام
شريمعؿعؿدةمأومبلؾبمدوءمدؾو مصاحشموعؼصودمعنمجاغؾه .م
صؽقالمؼؿممحتدؼدمعلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةمإذامطاغـتمبقاغـاتم
أجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزماألخريموصؼاًمدلامؼؾي :م
أجرماظؿلوؼةمسنماألجرماألداديمممم400.00مجـقه .م
أجرماظؿلوؼةمسنماألجرمادلؿغريمممممممم500.00مجـقه؟ م

ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأنمإمجاظيمغلبماظعفزمسنماإلصابةماألوىلمواظـاغقـةم=م%10م+م%15م=م%25موػـىمأضـلمعـنم%35م
ظذظكمؼلؿققمادلؤ عنمسؾقهمتعـوؼضمعـنمدصعـةمواحـدةمسـنماإلصـابةماظـاغقـةمولـددمسؾـىمأدـاسمغلـؾةم
اظعفزماألخريةمصؼطموسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزماألخري .م
ً
أوال :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م

400.00م×م%80م×م%15م×م48مذفرم=م2304.00مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م

×500.00م%80م×م%15م×م48مذفرم=م2880.00مجـقفاً .م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

إمجبىل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري عٍ اإلصبثخ انثبٍَخ
ضقؿة م

بقان م

تعوؼضمإصابةمأدادي م

 2304.00م

تعوؼضمإصابةمعؿغري م

 2880.00م

إمجاىل م

 5184.00م

يثبل رلى ( :) 2

بــاصااضميفمادلـــالمرضــمم(م)1مأنمغلــؾةماظعفــزمســنماإلصــابةماظـاغقــةمطاغــتم%30مصؽقــالمؼــؿممحتدؼــدم
علؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م

ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأنمإمجاظيمغلـبماظعفـزمسـنماإلصـابةماألوىلمواظـاغقـةم=م%10م+م%30م=م%40موػـىمضـدمجـاوزتم
%35مظذظكمؼلؿققمادلؤعنمسؾقهمععاذاًمسنمإمجاظيمغلؾيتماظعفزمولددمسؾىمأداسمأجرماظؿلـوؼةميفم
تارؼ مثؾوتماظعفزماألخري .م
ً
أوال :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفز .م

400.00م×م%80م×م%40م=م128.00مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :يعبع األجز املتغري

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفز .م

500.00م×م%80م×م%40م=م160.00مجـقفاً .م
إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

ععاشمإصابةمأدادي م

 128.00م

ععاشمإصابةمعؿغري م

 160.00م

إمجاظي م

 288.00م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 1

باصااضميفمادلـالمرضمم()1مأنمغلؾةماظعفزمسنماإلصابةماألوىلمطاغتم%40موادؿققمادلؤعنمسؾقهمسـفام
ععاذاً،موغلؾةماظعفـزمسـنماإلصـابةماظـاغقـةم% 70ممصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدمعلـؿقؼاتمادلـؤعنمسؾقـهميفمتـأعنيم
إصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م

ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأنمإمجاظيمغلبماظعفزمسنماإلصابةماألوىلمواظـاغقةم=م%40م+م%70م=م%110م .م

صإنمادلؤعنمسؾقهمؼلؿققمععاذاًمسنمإمجاظيمغلؾيتماظعفـزمعـعمعراسـاةمأالمتزؼـدمغلـؾةماظعفـزماإلمجاظقـةم
سؾىم%100موسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزماألخري .م
ً
أوال :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً
أجرماظؿلوؼةم×م%80م م

400.00م×م%80م=م320.00مجـقفاً .م
أجرماظؿلوؼةم×م%80م م

ً
ثبٍَب :يعبع األجز املتغري

500.00م×م%80م=م400.00مجـقفاً .م
إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

ععاشمإصابةمأدادي م

 320.00م

ععاشمإصابةمعؿغري م

 400.00م

إمجاظي م

 720.00م

عالحظة:ؼراسىميفممجقعماألحوالمأالمؼؼلمادلعاشمادللؿققمسنمادلعاشماظلابق .م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

ً
ثبنثب:إعبدح انفحص

ؼؿممإسادةماظػقصماظطؾىمألغهمضدمحتـدثمعضـاسػاتمتـؤديمإىلمزؼـادةمغلـؾةماظعفـز،موضـدملـدثمبعـدم
اظعالجمأوماظؿأػقلمأنمتؼلماظـلؾةماظلابقمتؼدؼرػا،موإذامزادتمغلؾةماظعفزمأومضؾتمصقعادمتؼـدؼرمادلعـاشم
أومتعوؼضماظدصعةماظواحدة .م
وؼؿممحلابمعلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمحاظةمإسادةماظػقصموصؼاًمدلامؼؾي :م
َظجخ انعجش يف
املزح األوىل

َظجخ انعجش يف
املزح انثبٍَخ

احلك انتأيًٍُ

أجز انتظىٌخ

يالحظبد

ؼؿممتعدؼلمادلعـاشماسؿؾـاراًم

أطـــــرمعــــنم%35م عـــــنمأولماظشـــــفرماظؿـــــاظيم أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م
(وأضـــلمأومأطــــر)م ظؿــــارؼ مإســــادةماظػقــــصم ثؾـــوتماظعفـــزميفمادلـــرةم
عنمادلرةماألوىل م وسؾــىمأدــاسمغلــؾةماظعفــزم األوىل.
بعدمإسادةماظػقص م
ؼــــــؿممإؼؼــــــاامادلعــــــاشم

أطـرمعنم%35

اإلصـــابيمعـــنمأولماظشـــفرم
اظؿــــــاظيمظؿــــــارؼ مإســــــادةم أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م
أضلمعنم .%35م

اظػقـــــص،موؼـــــؿممصـــــرام ثؾـــوتماظعفـــزميفمادلـــرةم
تعــوؼضمعــنمدصعــةمواحــدةم األوىل .م
سؾـــىمأدـــاسمغلـــؾةماظعفـــزم
اجلدؼدة .م
ؼُلــؿققمععــاشماسؿؾــاراًمعــنم

ؼاتــــبمسؾــــىم

أولماظشـــفرماظؿـــاظيمظؿـــارؼ م أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م تعــــدؼلمغلــــؾةم
أضلمعنم .%35م

أطـرمعنم %35م

إسادةماظػقصمسؾىمأدـاسم ثؾـــوتماظعفـــزميفمادلـــرةم اظعفــــــــــــــــــــزم
غلؾةماظعفزماجلدؼدةموسؾىم األوىل .م

وادــــــــــؿقؼاقم

أدـــاسمأجـــرماظؿلـــوؼةميفم

ادلـــؤعنمسؾقـــهم

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 29مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

َظجخ انعجش يف
املزح األوىل

َظجخ انعجش يف
املزح انثبٍَخ

احلك انتأيًٍُ

يالحظبد

أجز انتظىٌخ

تــــارؼ مثؾــــوتماظعفــــزميفم

ععاذـاًمعدؼوغقــةم

ادلرةماألوىل .م

ســنمجــزءمعــنم
اظؿعـــــــــــــوؼضم
اظلابقمصرصه

أضــــلمعـــــنم%35م المؼــــؿممتعــــدؼلماظؿعــــوؼضم
وأضلمعـنماظـلـؾةم اظلابقمصرصهموؼعؿربمعامدؾقم
اظلابؼة م

م

صرصهمصقققاً .م

أضــــلمعـــــنم%35م ؼــؿممإســادةمتؼــدؼرمتعــوؼضم أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م
وأطـرمعـنماظـلـؾةم اظدصعـــــةماظواحـــــدةمسؾـــــىم ثؾـــوتماظعفـــزميفمادلـــرةم
اظلابؼة م

اظـلؾةماجلدؼدة .م

م

األوىل.

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 30مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 2

عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةموضعــتمظــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزاًمجزئق ـاًمبؿــارؼ م

2016/5/15مبـلؾةم% 50مومتمصـرامادلعـاشماإلصـابىمسؾؿـاًمبـأنمبقاغـاتمأجـرماظؿلـوؼةمطاغـتميفمػـذام
اظؿارؼ مطؿامؼؾي :م
أجرماظؿلوؼةمسنماألجرماألداديمممم500.00مجـقه .م
أجرماظؿلوؼةمسنماألجرمادلؿغريمممممممم600.00مجـقه؟ م
وأسقدمصقصمحاظةمادلذطورمبؿارؼ م2018/5/15موسُدظتمغلؾةماظعفزمإىلم%40مصؽقالمؼؿممحتدؼدمضقؿةم
ادلعاشمادللؿققمظؾؿذطورميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةم؟ م

ً
ٌتى حتدٌد لًٍخ املعبع املظتحك نهًؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقــثمأغــهممتمتعــدؼلمغلــؾةماظعفــزمعــنم%50مإىلم%40مظــذامؼــؿممتعــدؼلمادلعــاشمسؾــىماظـلــؾةماجلدؼــدةم
ولددمسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل .م
ً
أوال :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم م

500.00م×م%80م×م%40م=م160.00مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز املتغري

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفز م

600.00م×م%80م×م=%40م192.00مجـقفاً .م
إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

ععاشمإصابةمأدادي م

 160.00م

ععاشمإصابةمعؿغري م

 192.00م

إمجاظي م

 352.00م

م
ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 31مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

عالحظات :م
 ؼلؿققمادلعاشمادلُعدلمعنمأولماظشفرماظؿاظيمظؿارؼ مإسادةماظػقص .م
 المؼاتبمسؾىمتعدؼلمضقؿةمادلعاشموجودمعؾاظامعلؿقؼةمأومعدؼوغقةمسؾىمادلؤعنمسؾقهمسـنماظػـاةم
اظلابؼةمسؾىمتارؼ مإسادةماظػقص .م
يثبل رلى ( :) 2

باصااضميفمادلـالمرضمم()1مأنمغلؾةماظعفـزمبعـدمإسـادةماظػقـصمسُـدظتمإىلم%30مصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدم

علؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م

ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأنمغلؾةماظعفزمسٌدظتمإىلمأضلمعنم%35مظذامؼؿممإؼؼاامادلعاشماإلصـابيمعـنمأولماظشـفرماظؿـاظيم
ظؿارؼ مإسادةماظػقص،موؼؿممصرامتعوؼضمعنمدصعةمواحـدةمسؾـىمأدـاسمغلـؾةماظعفـزماجلدؼـدةموسؾـىم
أداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل .م
ً
أوال :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م

500.00م×م%80م×م%30م×م48مذفرم=م5760.00مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م

×600.00م%80م×م%30م×م48مذفرم=م6912.00مجـقفاً .م
إمجبىل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري عٍ اإلصبثخ انثبٍَخ
بقان م

ضقؿة م

تعوؼضمإصابةمأدادي م

 5760.00م

تعوؼضمإصابةمعؿغري م

 6912.00م

إمجاىل م

 12672.00م

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 32مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

عالحظة:ؼعؿربمعامصرامعنمععاشمسنماظػاةماظلابؼةمسؾىمتارؼ مإسادةماظػقصمصقققاً .م
يثبل رلى ( :) 1

عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةموضعــتمظــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزاًمجزئق ـاًمبؿــارؼ م

2017/1/31مبـلؾةم%20مومتمصرامتعوؼضماظدصعةماظواحدةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلمسؾؿاًمبأنمبقاغاتم
أجرماظؿلوؼةموضقؿةماظؿعوؼضميفمػذاماظؿارؼ مطاغتمطؿامؼؾي :م
أجرماظؿلوؼةمسنماألجرماألداديمممم500.00مجـقه .م
أجرماظؿلوؼةمسنماألجرمادلؿغريمممممممم600.00مجـقه؟ م
تعوؼضمإصابةمأداديم=م500.00م×م%80م×م%20م×م48مذفراً=م3840.00مجـقفاً .م
تعوؼضمإصابةمعؿغريم=م600.00م×م%80م×م%20م×م48مذفراً=م4608.00مجـقفاً .م
إمجاظيمضقؿةماظؿعوؼضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم=8448.00مجـقفاً .م
وأسقـدمصقـصمحاظــةمادلـذطورمبؿـارؼ م2018/3/25موسٌــدظتمغلـؾةماظعفـزمإىلم%35مصؽقــالمؼـؿممحتدؼــدم
علؿقؼاتمادلذطورميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةم؟ م

ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأغهممتمتعدؼلمغلؾةماظعفزمعنم%20مإىلم% 35مظذامؼلـؿققمادلـؤعنمسؾقـهمععاذـاًمسؾـىمأدـاسمغلـؾةم

اظعفزماجلدؼدةموسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل .م
ً
أوال :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم م

500.00م×م%80م×م%35م=م140.00مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز املتغري

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفز م

600.00م×م%80م×م=%35م168.00مجـقفاً .م

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 33مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
بقان م

ضقؿة م

ععاشمإصابةمأدادي م

 140.00م

ععاشمإصابةمعؿغري م

 168.00م

إمجاظي م

 308.00م

عالحظات :م
 ؼلؿققمادلعاشماسؿؾاراًمعنمأولماظشفرماظؿاظيمظؿارؼ مإسادةماظػقص .م
 ؼاتبمسؾىمتعدؼلمغلؾةماظعفـزموادـؿقؼاقمادلـؤعنمسؾقـهمععاذـاًمعدؼوغقـةمسـنمجـزءمعـنماظؿعـوؼضم
اظلابقمصرصهموحتددممادلؾاظامادللؿقؼةمسؾقهموصؼاًمدلامؼؾي :م
 .1لددمععاشماصااضي=مأجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزميفمادلرةماألوىل م
ععاشماصااضىمأدادي=م500.00م×م%80م×م20م%م=م80.00مجـقفاً .م
ععاشماصااضىمعؿغري=م600.00م×م%80م×م20م%م=م96.00مجـقفاً .م
إمجاظيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم=مم176.00مجـقفاً .م
 .2مجؾةمادلعاشماالصااضيم= م
× م ادلدةمعنمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىلمحؿىمغفاؼةمذفرم

ادلعاشم
االصااضي م
م

تارؼ مإسادةماظػقص .م
م

عنم2017/2/1محؿىم2018/3/31م=م14مذفر م

 176.00م × م 14م=م2464.00مجـقفاً .م
ادلدؼوغقةمادللؿقؼةم=ممجؾةماظؿعوؼضماظلابقمصرصهم–ممجؾةمادلعاشماالصااضي .م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم8448.00م–م2464.00م=م5984.00مجـقفاً .م
 .3ختصممادلدؼوغقةمبواضعمربعمادلعاش .م
م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

يثبل رلى ( :) 6

باصااضميفمادلـالمرضمم()3مأنمغلؾةماظعفـزمبعـدمإسـادةماظػقـصمسـدظتمإىلم%15مصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدم
علؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأنمغلؾةماظعفزمسُدظتمعنم%20مإىلم%15مظذامالمؼؿممتعدؼلماظؿعوؼضماظلابقمصرصهموؼعؿربمعامدؾقم

صرصهمصقققاً .م
يثبل رلى ( :) 1

باصااضميفمادلـالمرضمم()3مأنمغلؾةماظعفـزمبعـدمإسـادةماظػقـصمسُـدظتمإىلم%30مصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدم

علؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟ م
ً
ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمب ملب ٌهً:

حقثمأنمغلؾةماظعفزمسـدظتمعـنم%20مإىلم% 30مظـذامؼـؿممإسـادةمتؼـدؼرمتعـوؼضماظدصعـةماظواحـدةمسؾـىم
اظـلؾةماجلدؼدةمولددمسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل .م
ً
أوال :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م

500.00م×م%80م×م%30م×م48مذفرم=م5760.00مجـقفاً .م
ً
ثبٍَب :تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري

أجرماظؿلوؼةم×م%80م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفر .م

×600.00م%80م×م%30م×م48مذفرم=م6912.00مجـقفاً .م
إمجبىل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري عٍ انُظجخ املعدنخ
بقان م

ضقؿة م

تعوؼضمإصابةمأدادي م

 5760.00م

تعوؼضمإصابةمعؿغري م

 6912.00م

إمجاىل م

 12672.00م

ـــــــــــم(/54م/1902م)9ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()36 / 35مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكىيً

ً
ثبنثب :فزق انتعىٌض املظتحك

ضقؿةماظؿعوؼضمسنمغلؾةماظعفزم
يفمادلرةماظـاغقة م

 -م

ضقؿةماظؿعوؼضمسنمغلؾةماظعفزم
يفمادلرةماألوىل م

مممممممممممممم م
مممممم12672.00م–م4224.00=8448.00مجـقفاً .م
م
م
م
م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
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