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يقذيخ
ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإىلمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـلعقينم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
رنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإىلمطلمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظكمؼلعدغيمرنمرضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2018/8/4معؿضـؿـةم
رػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة .م

رئُص صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ
" حمًذ ضعىدٌ قطت "
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فهــــــــرش
و
0

ادلىضىع
األضئهخ:
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم79مظلـةم .1975م

8

ادلرفقبد:
مر)

رباضرةميفمرحؽامماالساراتماخلارجقـةمواالجـازاتماخلاصـةمظؾعؿـلمباخلـار م
واالجازاتماخلاصةمظغريماظعؿلموبعضمعددماالذرتاكماألخرى .م

مب) ضرارمرئقسمذبؾسماظوزراءمرضمم1459مظلـةم.2018
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األضئهخ ادلررجطخ ثقبَىٌ انزأيني االجزًبعٍ
انصبدر ثبنقبَىٌ رقى  97نطُخ 0791
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يف قىاعذ حطبة االشرتاكبد
يبدح ()081

انطؤال رقى 081 / 0

عمعنمسؾقهمحصلمسؾىمإجازةمخاصةمبدونمرجرمظؾعؿـلمباخلـار مثم ـممتؼـدممافـةماظعؿـلمبعـدمذـفرم

وغصفمبطؾبمظؾعودةمظؾعؿلمعرةمرخرىموذظكمظعدممدػرهمبلؾبمإظغاءمسؼدماظعؿلمباخلـار ثمصفـلمؼـؿمم
ددادماالذرتاطاتميفمػذهماحلاظةمباظعؿؾةماألجـؾقةمرمماظعؿؾةمادلصرؼة؟ م
اإلجبثخ:

ؼـصماظؾـدم()1معنمادلادةم126معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرن :م
"متلؿققماإلذرتاطاتمسنمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼواسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼنمطلمعـفا:م م

 -1يذد اإلعبراد اخلبرجُخ ثذوٌ أجر ويذد اإلجبزاد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج ؼؾؿزممادلـمعنمسؾقـهم
حبصؿهموحصةمصاحبماظعؿلميفماإلذرتاطاتموتمدىمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقة.
وؼصـدرموزؼـرماظؿلعقــاتمباالتػــاقمعـعموزؼـرمامإلضؿصــادمضـراراًممبؿقدؼـدمغــوعماظعؿـالتماألجـؾقـةثمموبلــعرم
اظؿقوؼــلموطقػقــةموعواسقــدمرداءماإلذــرتاطاتثموادلؾــاظاماإلضــاصقةماظــيتمتلــؿققميفمحاظــةماظؿــلخريميفم
اظلدادموذظكممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةميفمادلادتنيم(129مو .)130م
 "................م
طؿامتـصمادلادةم50معنمعنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مسؾىمرن :م
"مؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبــلداءماالذــرتاطاتمواألضلــاطمادللــؿقؼةمسؾقــهمســنمعــددماإلســارةمرواإلجــازةم
اخلاصــةمظؾعؿــلمباخلــار ميفمادلواسقــدماظدورؼــةما

ــددةمألداءماالذــرتاطاتمســنماألجــرماألدادــيم

بنصرتاضمسدممضقاعهمباإلسارةمرواإلجازة.م م
وؼؽونمرداءماالذرتاطاتمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقةمادلعؾنمهلامدعراًمباظؾـكمادلرطزيمادلصري .م
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طؿــامؼؽــونمرداءماالذــرتاطاتمباظـلــؾةمدلــددماإلســاراتمروماإلجــازاتماخلاصــةمبــدونممرجــرمظؾعؿــلم
بوحداتمادلـظؿاتماظدوظقةمداخلممجفورؼةمعصرماظعربقةمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقـةمادلعؾـنمهلـامدـعرم
عنماظؾـكمادلرطزيمرومعامؼعادهلامباظعؿؾةمادلصرؼة .م
وؼؽونماظلدادمبنحدىماظطرقماآلتقة:م م
 -1اإلؼداعمظدىماظؾـكمحبلابماظصـدوقمادلكؿصممبوجبمإذنمتورؼدمصادرمعنماظصـدوق.
 -2اظؿقوؼالتمادلصرصقةمروماإلظؽرتوغقة.م م
 -3ذقؽاتمعصرصقةمرومدقاحقةمعؼؾوظةماظدصع .م
 -4اظؽروتماإلئؿؿاغقة.م م
وؼؾؿزمميفمحاظـةمتـلخرهميفماظلـدادمبـلداءمعؾؾـامإضـايفموصؼـاًمظؾـلـؾةما

ـددةمبادلـادةم م()129معـنم

ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسنمذبؿوعماالذرتاطاتمواألضلاطمادللـؿقؼةمسؾقـهثموذظـكمسـنمادلـدةممعـنم
تارؼ مجوبماألداءمحؿىمغفاؼةمذفرماظلداد .م
وؼعػىمادلمعنمسؾقهمعنمرداءمادلؾؾاماإلضايفميفمحاظـةماظلـدادمخـاللمذـفرمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءممدــةم
اإلســارةمروماإلجــازةموتؽــونمعفؾــةماإلسػــاءمباظـلــؾةمآلخــرمدـــةمدــؿةمرذــفرمعــنمتــارؼ ماغؿفــاءماإلســارةمروم
اإلجازةث "....................م
ً
وفقب دلب رقذومصنغهميفماحلاظةمادلعروضةمرادلامضدمصدرمضرارمعـحماإلجازةمعنمجفةماظعؿـلمباسؿؾارػـام
إجـازةمخاصـةمظؾعؿـلمباخلــار مؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقــهمبـلداءماذـرتاطاتمتؾــكماإلجـازةمبنحـدىماظعؿــالتم
األجـؾقةمادلعؾنمهلامدعرمعنماظؾـكمادلرطزيميفمادلواسقـدماظدورؼـةما

ـددةمألداءماالذـرتاطاتمسـنم

األجــرماألدادــيمثموؼعػــىمادلــمعنمسؾقــهمعــنمرداءمادلؾؾــاماإلضــايفمميفمحاظــةماظؿــلخريميفماظلــدادميفم
احلاظةمادلعروضةموذظكمحالمضقاعهمباظلدادمخاللمدؿةمرذفرمعنمتارؼ ماغؿفاءماإلسارةمروماإلجازة .م
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وفً حبنخ ثجىد عذو ضفر ادلؤيٍ عهُه نهخبرج وقُبو جهخ انعًم ثزعذَم قـرار اإلجـبزحمعـنم
إجازةمخاصةمظؾعؿلمباخلار مإلجازةمخاصةمظغريماظعؿلمؼؿممددادماذرتاطاتماإلجـازةمباظعؿؾـةمادلصـرؼةم
وذظكموصؼاًمألحؽاممددادماالذرتاطاتماخلاصةمباإلجازاتماخلاصةمظغريماظعؿل .م
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يبدح ()087
انطؤال رقى 087 / 8
عمعنمسؾقهممتمذبازاتهمإدرؼاًمخبصـمم15مؼوعـاًمعـنمراتؾـهمثمصؽقـفمؼـؿممرداءماالذـرتاطاتماظشـفرؼةميفم
ػذهماحلاظة؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم129معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمرضمم79مظلـةم1975مسؾىمرن :م
"مؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلداءمادلؾاظاماآلتيمبقاغفاميفمادلواسقدما

ددةمضرؼنمطلمعـفا:م م

 -1اإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسنماظشفرموتشؿلماحلصةماظيتمؼؾؿزممبفامواحلصةماظـيتمؼؾؿـزممبنضؿطاسفـامعـنم
رجرمادلمعنمسؾقهموذظكميفمرولماظشفرماظؿاظيمظشفرماالدؿقؼاقمباظـلؾةمظالذرتاطاتمادللـؿقؼةمسـنم
األجرماألداديثمويفمرولماظشفرماظؿـاظيمظشـفرماظصـرامباظـلـؾةمظالذـرتاطاتمادللـؿقؼةمسـنماألجمـورم
ادلؿغرية.م م
 -2األضلاطمادللؿقؼةمسؾىمادلمعنمسؾقهموذظكميفمرولماظشفرماظؿاظيمظشفرماالدؿقؼاق.م م
 -3عؽاصلةمغفاؼةماخلدعةمرومصروضفامادلـصوصمسؾقفـامباظؾــدم(م)6معـنمادلـادةم(م)17موذظـكميفمرولماظشـفرم
اظؿاىلمظؿارؼ ماغؿفاءمخدعةمادلمعنمسؾقه.م م
 -4األضلاطمادللؿقؼةمسنمادلؾاظامادلؿلخرةمسؾقهموذظكمصىمتارؼ مادؿقؼاضفا.م م
 -5ادلؾاظاماظيتمؼؼوممخبصؿفامعنمرجرمادلمعنمسؾقهميفماحلدودمااـائزماحلفـزمسؾقفـامروماظــزولمسـفـام
واظيتمصرصتمظؾؿمعنمسؾقهمبدونموجهمحقمعنماهلقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسي.م م
موؼؾؿزممصاحبماظعؿلميفمحاظةماظؿلخريميفمرداءمريمعنمادلؾاظامادلشارمإظقفامبلداءمعؾؾامإضـايفمدــوؼاًم
سنمعدةماظؿلخريمعنمتـارؼ موجـوبماألداءمحؿـىمغفاؼـةمذـفرماظلـدادثموبلـبمادلؾؾـاماإلضـايفمبـلـؾةم
تلاوىمدعرماخلصممادلعؾنمعنماظؾــكمادلرطـزيمادلصـريميفماظشـفرماظـذيمؼـؿعنيمدـدادمادلؾـاظامصقـهم
عضاصاًمإظقهم()%2ثموؼلريمذظكمسؾىممجقعمرصقابماألسؿالممبامصقفمماافازماإلداريمظؾدوظةمواهلقؽـاتم
اظعاعة.م م
 "...................م
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وتـصمادلادةم23معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم554مظلـةم2007مسؾىمرن :م
"محتلــبماالذــرتاطاتماظــيتمؼمدؼفــامصــاحبماظعؿــلمســنمادلــمعنمسؾــقفممعــنماظعــاعؾنيمباافــازم
اإلداريمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطاعماظعامموضطاعماألسؿالماظعـامممسؾـيمردـاسمعـامؼلـؿقؼهمادلـمعنم
سؾقهمعنمرجرمخاللمطلمذفرموذظكممبراساةمعاؼؾي:م م
 -1رنماإلدؿؼطاساتمعنماألجورمبلؾبماازاءماإلداريمروماظغراعاتمرومخصـممدـاساتماظؿـلخريمم
ً
ال رعزرب ختفُضب نألجـرموؼـؿعنيمحتصـقلماالذـرتاطاتمسؾـيمردـاسماألجـرماإلمجـاظيمدونم
دبػقض .م
 "...............م
ً
وفقب دلب رقذو ؼؿضحمرغهميفمحاظةموجودمادـؿؼطاساتميفمرجـرمادلـمعنمسؾقـهمغؿقفـةمتوضقـعمجـزاءم
إداريمسؾقهمرومشراعاتمرومخصممداساتماظؿلخريثمصننمتؾكماالدؿؼطاساتمالمتعؿربمدبػقضاًمظألجـرموؼـؿعنيم
حتصقلماالذرتاطاتمسؾيمرداسماألجرماإلمجاظيمدونمدبػقض.
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م

حمبضرح
يف

أحكبو االعبراد اخلبرجُخ واالجبزاد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج

واالجبزاد اخلبصخ نغري انعًم وثعض يذد االشرتاك األخري

م
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أحكبو االعبراد اخلبرجُخ واالجبزاد اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج واالجبزاد اخلبصخ نغري
انعًم وثعض يذد االشرتاك األخري

 عددماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجرموعددماإلجازاتماخلاصةمبدونمرجرمظؾعؿلمباخلار .
م

 اإلجازاتماخلاصةمبدونمرجرمظغريماظعؿل.
م

 اإلجازةماخلاصةمظرساؼةماظطػل.
م


عددماإلسارةماظداخؾقةموعددماظـدبمرولماظوضت.

 اإلجازةماظدرادقةمبدونمرجرمظغريماظعؿل.
م

 عددماظؾعـاتماظعؾؿقةمبدونمرجر.
م

 عددماالدؿؾؼاءمواالدؿدساءمباظؼواتمادللؾقة .م
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يذد اإلعبرح اخلبرجُخ ثذوٌ أجر ويذد اإلجبزاد اخلبصخ ثذوٌ أجر نهعًم ثبخلبرج
)1مغلبماالذرتاطات -:م
األجـــرماألدادي م
غوعماظؿــلعني م

حصةم
احلؽوعة م

حصةم

األجـــرمادلؿـغري م
حصةم

ادلمعنمسؾقه م احلؽوعة م
 %15م

اإلمجاظي م

حصةم
ادلمعنم

األدادى م ادلؿغري م

سؾقه م

اظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة م

 %15م

 %10م

ادلؽــاصـلة م

 %2م

 %3م

اصابةماظعؿـــل م

 %0.5م

م

0.5م %م

اإلمجاظيم(حؽوعة) م

17.5م %م

 %13م

 %15.5م

10م %م

إصابةمسؿلم(ضطاعمسام) م

 %1م

م

1م %م

م

1م %م

اظؾطاظةم(ضطاعمسام) م

 %2م

م

 %2م

م

 %2م

 %2م

اإلمجاىلم(ضطاعمسام) م

 %20م

 %13م

 %18م

 %10م

 %33م

28م %م

___ م

___ م

 %25م

 %25م

 %10م

 %5م

 -م

م

0.5م %م

0.5م %م

 %30.5م

 %25.5م
1م %م

موؼراسىمعامؼؾى -:م
1مــــمؼؿمماإلسػاءمعنمددادماذرتاطاتمتلعنيمادلرضمظؾوحداتماخلاضعةمهلذاماظؿـلعنيماذامضضـقتم
االجازةمخار ماظؾالد.م م
2مــمؼؿممددادمإصابةماظعؿلمظؾعاعؾنيمباحلؽوعةمبـلؾةم%0.5محقثمالمؼـؿػـعمادلـمعنمسؾقـهمبلحؽـامم
اظعال مواظرساؼةماظطؾقةمخاللمعدةماإلجازة .م
 3مـمؼؿممدـدادماإلصـابةمبـلـؾةم(م1م%م)موتـلعنيماظؾطاظـةمبـلـؾةم(م2م%م)مباظـلـؾةمظؾوحـداتماالضؿصـادؼةم
(عـل:مذرطةماظؽفرباءم-مذرطةمعقاهماظشربم............-م)م م
4مــــمؼــؿممدــدادماذــرتاطاتمادلؽاصــلةماإلضــاصقةم(%5م)مباظـلــؾةمظؾعــاعؾنيمبــوزارةماظرتبقــةمواظؿعؾــقمم
وادلدؼرؼاتماظؿعؾقؿقةماظؿابعةمهلاماسؿؾارامعنم2012/2/1مثمرومريمعنماافاتمادلـؿػعـةمبـظـامم
ادلؽاصلةماإلضاصقةموصؼاًمظؾؿوارؼ ماخلاصةمبفا.
م)2مرجرماالذرتاكماألدادىموادلؿغري-:
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حتلبماالذرتاطاتموصؼاًمدلامؼؾي-:م
مر -مباظـلؾةمظألجرماألدادي-:مرجرمادلـمعنمسؾقـهمةفـةمسؿؾـهماألصـؾقةمبـاصرتاضممسـدممإسارتـهمروم
حصوظهمسؾىمرجازةمخاصة.
مب -باظـلؾةمظألجرمادلؿغري-:
ً
أوال :ثبنُطجخ نغري اخلبضعني نقبَىٌ اخلذيخ ادلذَُخ:

 .1سـاصــرماألجــرمادلــؿغريمشــريمادلرتؾطــةممبعــدالتمرداءمادلــمعنمسؾقــهم(اظعــالواتماخلاصــةثم
اظعــالواتماالجؿؿاسقــةمواإلضــاصقةثمســالوةماحلــدماألدغــىثماظؾــدالت)ثموتؿقــددمبــاصرتاضم
عؾاذرتهمظعؿؾهمةفةمسؿؾهماألصؾقة.م
 .2سـاصرمماألجرمادلؿغريمادلرتؾطةممبعدالتمرداءمادلمعنمسؾقهم(احلواصزثماافودثمادلؽاصـكتثم
األجرماإلضايفم)......ثموتؿقددممبؿودطمعامادؿقؼهمسـفامخاللماظلـةماظلابؼةمسؾىماإلسـارةم

روماإلجازةمرومعدةماذرتاطهميفماظؿلعنيمسنمػذاماألجرمإنمضؾتمسنمذظك.
ً
ثبَُب :ثبنُطجخ نهخبضعني نقبَىٌ اخلذيخ ادلذَُخ:

 .1سـاصرماألجرمادلـؿغريمشـريمادلرتؾطـةممبعـدالتمرداءمادلـمعنمسؾقـهم(بـاضيماألجـرماظـوزقػيم)م
وؼؿقددمباصرتاضمعؾاذرتهمظعؿؾهمةفةمسؿؾهماألصؾقة.م
يم
 .2سـاصرم األجـرمادلـؿغريمادلرتؾطـةممبعـدالتمرداءمادلـمعنمسؾقـهم(األجـرمادلؽؿـلموػـومبـاض م
األجر)م وبددممبؿودطمعامادؿقؼهمخـاللماظلــةماظلـابؼةمسؾـىماإلسـارةمروماإلجـازةمرومعـدةم
اذرتاطهميفماظؿلعنيمسنمػذاماألجرمإنمضؾتمسنمذظك.

)3مادلؾؿزممبلداءماالذرتاك:م -م
ؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمبلداءماالذـرتاطاتمم (محصـؿهموحصـةمصـاحبماظعؿـلم)مادللـؿقؼةمسؾقـهمسـنمعـددم
اإلســارةمروماألجــازةماخلاصــةمظؾعؿــلمباخلــار موعــاميفمحؽؿفــاميفمادلواسقــدماظدورؼــةما

ــددةمألداءم

االذرتاطاتمسنماألجرماألداديمباصرتاضمسدممضقاعهمباإلسارةمروماألجازة.م م
)4معواسقدمرداءماالذرتاطات -:م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 13مــــــــــ
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ر-مؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمبلداءماالذرتاطاتمواألضلاطمادللؿقؼةمسؾقهميفمادلواسقدماظدورؼةما

ـددةم

ألداءماالذرتاطاتمسنماألجرماألداديمباصرتاضمسدممضقاعهمباإلجازةمروماإلسارة.م
ب-مؼؾؿزممادلمعنمسؾقهميفمحاظةمتـلخرهميفماظلـدادمبـلداءمعؾؾـامإضـايفمبوماضـمعمغلـؾةمتلـاويمدـعرم
اخلصممادلعؾنمعنماظؾـكمادلرطزيمادلصريميفماظشفرماظذيمؼؿعنيمددادمادلؾاظامصقهمعضاصاًم
إظقه %2وذظكمعنمذبؿوعماالذرتاطاتمواألضلاطمادللـؿقمؼةمسؾـىمادلـممعنمسؾقـمهمسـنمادلـدةم
عنمتارؼ موجوبماألداءمحؿىمغفاؼةمذفرماظلدادمسؾىمرنمتلددمبذاتماظعؿؾةماظيتمتلددمبفـام
االذرتاطاتمادللؿقؼة.
مؼُعػىمادلمعنمسؾقهمعنمرداءم ادلؾؾاماإلضاصىمصـىمحاظـةماظلـدادمخـاللمذـفرمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءمدـةماإلسارةمروماإلجـازةموتؽـونمعفؾـةماإلسػـاءمباظـلـؾةمظاذـرتاطاتمواألمضلـاطمادللـؿقمؼةمسـنم
اظلـةماألخريةمدؿةمرذفرمعنمتارؼ ماغؿفاءماإلسارةمروماإلجازة.م م
دمـــميفمحاظةموصاةمادلمعنمسؾقهمخاللمادلدةما

ـددةمظاسػـاءمعـنمادلؾـاظاماإلضـاصقةمضؾـلمدـدادمم

ادلؾاظامادللؿقؼةمسؾقهمسنمعدةماإلسارةمروماألجازةثمؼُعػىمادللؿقؼنيمســهمعـنمرداءمادلؾـاظام
اإلضاصقةمإذامضاعوامباظلدادمخاللمدؿةمرذفرمعنمتارؼ ماظوصاة.م م
)5ماظؿزاممصاحبماظعؿلميفمحاظةمسدممضقاممادلمعنمسؾقهمبلدادماالذرتاطاتمواألضلاطمادللؿقؼةمسؾقـهم
حؿىمتارؼ مسودتهمظؾعؿل -:م
ميفمحاظةمسودةمادلمعنمسؾقهمعـنماالسـارةمروماالجـازةمومادـؿالعهماظعؿـلمدونمدـدادماالذـرتاطاتمؼؾؿـزمم
صاحبماظعؿلمبؿقصـقلماالذـرتاطاتمواألضم لـاطمعضـاصاًمإظقفـامادلؾـاظاماإلضـاصقةمعـنمرجـرمادلـمعنمسؾقـهم
بطرؼـقماظؿؼلـقطموصؼـاًمظؾفــدولمرضـمم(م)6مادلرصـقمبؼـاغونماظؿــلعنيماالجؿؿـاسىمثموؼؾؿـزممصـاحبماظعؿــلم
بلدادماألضلاطمادلشارمإظقفامظؾصـدوقمادلكـؿصميفمادلواسقـدماظدورؼـةماسؿؾـارامعـنمرجـرماظشـفرماظؿـاظيم
الغؿفاءمعفؾةماالسػاء.مدونماظرجوعمظؾؿمعنمسؾقهم م
وإذامطاغتمضقؿةماظؼلـطماـاوزمربـعماألجـرمصقفـوزمظؾؿـمعنمسؾقـهمرؾـبمرداءمػـذهمادلؾـاظامبنحـدىم
ررؼؼيتماظلدادماظواردتنيمباظؾـدؼنم2ث3معنمادلادةم()38معنماظؼرارماظوزاري .م

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 14مــــــــــ
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مر -اخلصــممعــنمإمجــاظيماجــرمادلــمعنمسؾقــهميفمحــدودماظربــعمويفمحاظــهماغؿفــاءماخلدعــةمدبصــمم
ادلؾاظامعنماحلؼوقماظؿلعقـقةميفمحدودماظربع .م
مب -اظؿؼلقطمسؾىممخسمدـواتمومذظكمبعدمعواصؼةماظصـدوق .م
موصىمحاظةماخاللمجفةماظعؿلمباظؿزاعفامبؿقصقلمادلؾاظامادللؿقؼةمسؾىمادلمعنمسؾقهمبطرؼقماظؿؼلـقطم
إىلمرنمحتؼؼتمظؾؿمعنمسؾقهمإحدىمحاالتمادؿقؼاقماحلؼوقماظؿلعقـقةميفمتلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزم
واظوصاةثمؼؿممحصرماألضلاطماظيتمطانمجيبمرنمحتلبمبعدماغؿفاءمادلفؾةثموؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقـهمبلـدادم
إمجاظيماألضلاطماظيتمملمميضمسؾىمتارؼ مادؿقؼاضفاممخلةمسشرمساعاًثموتؾؿزمماافـمةماإلدارؼـمةمبلـدادم
ادلؾاظاماإلضاصقةمادللؿقؼةمغؿقفةمسدممددادماألضلاط .م
مويفمحاظةماغؿفاءمادلفؾةما

ددةمظاسػاءمعنمادلؾاظاماإلضاصقةمدونموجودمسالضةمسؿلثمؼؾؿزممادلـمعنم

سؾقهمبلـدادماالذـرتاطاتموادلؾـاظاماإلضـاصقةمادللـؿقؼةمدصعـةمواحـدةميفمعقعـادمشاؼؿـهمذـفرمعـنمتـارؼ م
حتؼــقمواضعــةماد ـؿقؼاقماحلؼــوقماظؿلعقـقــةثموإذامملمؼــؿمماظلــدادمخــاللمػــذهمادلفؾــةمحتصــلمادلؾــاظام
ادللؿقؼةموصؼاًمظؾؿادةم144معنماظؼاغون .م
-6مسؿؾةماظلداد :م
مر -عددماالسـاراتممواال جـازاتماخلاصـةمبـدونمرجـرمظؾعؿـلمباخلـار ماسؿؾـارامعـنم1975/9/1محؿـىم
1977/8/31متلددماالذرتاطاتمسـفامباظعؿؾةمادلصرؼة.م
ب -عددماالساراتمواالجازاتماخلاصةمبـدونمرجـرمظؾعؿـلمباخلـار ماسؿؾـارامعـنم1977/9/1متلـددمم
م
االذرتاطاتمسـفامبنحدىماظعؿالتماألجـؾقةمادلعؾنمهلامدعرامباظؾـكمادلرطزيمادلصري.
معــددماإلســارةمروماإلجــازةماخلاصــةمظؾعؿــلمبنحــدىمادلـظؿــاتماظدوظقــةمروماإلضؾقؿقــةمواهلقؽــاتماظدوظقةمداخلمااؿفورؼةمتلددماالذرتاطاتمسـفامبنحدىماظعؿـالتماألجـؾقـةمادلعؾـنمهلـامدـعرام
باظؾـكمادلرطزيمادلصريمرومعامؼعادهلامباظعؿؾةمادلصرؼة.م م
م-7مررقمددادماالذرتاطات :م
مؼؽونماظلدادمبنحدىماظطرقماآلتقة:م م
مر -اإلؼداعمظدىماظؾـكمحبلابماظصـدوقمادلكؿصممبوجبمإذنمتورؼدمصادرمعنماظصـدوق .م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 15مــــــــــ
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مب -اظؿقوؼالتمادلصرصقةمروماإلظؽرتوغقة .م
م  -ذقؽاتمعصرصقةمرومدقاحقةمعؼؾوظةماظدصع .م
مد -اظؽروتماالئؿؿاغقة.
-8مرحؽاممساعة :م
 -1ادلددماظؿىمتعؿربمصىمحؽمماإلسارةماخلارجقةمروماإلجازةماخلاصةمظؾعؿلميفماخلار :م-م م
مر -عددماإلسارةمروماإلجازةماخلاصةمظؾعؿلمبنحدىمادلـظؿـاتماظدوظقـةمروماإلضؾقؿقـةممواهلقؽـاتم
اظدوظقةمداخلمااؿفورؼة.م
ب -حاظةمادلمعنمسؾقهمادلـرخصمظـهمبنجـازةمخاصـةمظغـريماظعؿـلمإذامعـام ؾـتماظؿقاضـهمبنحـدىم
م
اافاتمادلـصوصمسؾقفاميفماظؾـدماظلابقمروم ؾتماظؿقاضهمبعؿلمخار ماظـؾالدموذظـكمعـنم
تارؼ ماظؿقاضهمباظعؿل.م م
 -2اظؼواسدماظواردةمبؼرارمرئقسمذبؾسماظوزراءمرضمم1459مظلـةم :2018م
مر -تطؾقمرؾؼًامظؾضوابطماظـواردةمبفـذاماظؼـرارمعـددماإلسـاراتمواإلجـازاتماخلاصـةمبـدونماجـرم
ظألدــؾابماظــيتمؼؾــدؼفامادلوزــفماخلاضــعمألحؽــاممضــاغونماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارمإظقــهم
وتؼدرػاماظلؾطةمادلكؿصةممبػفوعفاما

ددمباظؼاغونمادلذطور.

مب -تؿممادلواصؼةمسؾىماإلسارةمروماإلجازةماخلاصةمبدونمرجرمادلشارماظقفؿامباظؾـدماظلـابقمدلـدةم
ساممطاعلمعامملمؼؽنمرؾبماالسارةمروماالجازةمعؼروغًاممبدةمرضل.
م  -ؼؿمماظؿفدؼدمظالسارةمروماالجازةمدـوؼًامبـاءًمسؾىمرؾبمؼُؼدممعنمادلوزفمضؾـلماغؿفـاءمعـدةم
االســارةمروماالجــازةمبــدونمرجــرمبـــال نيمؼوعًــامسؾــىماألضــلمدونماذــرتاطمحضــورهمذكص ـقًام
ظؾؿواصؼــةمسؾــىماظؿفدؼــدموجيــوزميفمػــذهماحلاظــةمرنمؼـقــبمادلوزــفمرحــدمرضاربــهمحؿــىم
اظدرجةماظـاغقةثمرومشريػمممبوجبمتوطقلمخاص.
مد -سـدمتؼدممادلوزفماخلاضعمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقةمبطؾبماحلصولمسؾىمإسارةمروم
إجازةمخاصـةمبـدونمرجـرمرومادؼـدػامؼـؿعنيمسؾـىماظلـؾط مةمادلكؿصـةمادلواصؼـةمسؾـىمػـذام
اظطؾبميفمعدةمالمااوزم15مؼوعًامعنمتارؼ متؼدميهمعامملمؼؽـنمادلوزـفمربـاالًمظؾؿقاطؿـةم
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 16مــــــــــ
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اظؿلدؼؾقــةمرومااـائقــةمروميفمحاظــةموجــودماظؿزاعــاتمعاظقــةمافــةمسؿؾــهمااػــهمعــامملمؼؼــمم
بلدادػا.
مه -ؼشــرتطمظؾؿواصؼــةمسؾــىمادؼــدماإلســارةمروماإلجــازةماخلاصــةمبــدونمرجــرمد ـدمادماألضلــاطم
ادللؿقؼةمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسيمسنمادلدةماظلابؼةمظاسارةمروماإلجـازةماخلاصـةم
بــدونمرجــرثموذظــكمدونمإخــاللممبــامظؾفقؽــةمعــنمحــقميفمإدــؼاطمعــدةمســدمماظلــدادمعــنم
ادلعاشمرومحتصقؾفامبغراعاتماظؿلخريماظؿىمحتددػاموصؼًامألحؽامماظؼواغنيمواظؾوائح..
أكىاد رطجُم اإلعبرح و اإلجبزح اخلبصخ نهعًم ثبخلبرج عهً َظبو انزغطُخ انزأيُُُخ
علؿىماإلجازة م

االطواد م

 32م  11م  1م رجازةمخاصةمظؾعؿلمباخلار مروماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجر م
 54م  11م  1م إسارةمخارجقةمضؾلم 1975/9/1م
م
م م

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 17مــــــــــ
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 5ميدان الظوغل – القعهرة
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ً
أوالَ :طت االشرتاكبد-:

اإلجبزاد اخلبصخ ثذوٌ أجر نغري انعًم

مؼؾؿزمم ادلمعنمسؾقهميفمحاظةمإبداءماظرشؾـةمباالذـرتاكمسـنمعـدةماالجـازةمبـلداءمحصـؿ مهموحصـةمصـاحبم
اظعؿلميفماذرتاطاتماظؿلعنيماالجؿؿاسيموصؼامظؾفدولماآلتي -:م

غوعماظؿــلعني م

األجـــرماألدادي م

األجـــرمادلؿـغري م

حصةم

حصةم

حصةم
احلؽوعة م

ادلمعنم
سؾقه م

تلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة م

 %15م

 %10م

ادلؽــاصـلة م

 %2م

 %3م

حصةم
احلؽوعة م
 %15م
___ م

ادلمعنم

االمجاظي م
االدادى م ادلؿغري م

سؾقه م
 %10م
___ م

 %25م
 %5م

تلعنيماصابةماظعؿـــل م

__ م

م

األمجاىلم(بدونمتلعنيمادلرض) م

 %17م

 %13م

 %15م

 %3م

 %1م

 %3م

 %1م

تلعنيماظؾطاظةم(ضطاعمسام) م

 %2م

___ م

 %2م

___ م

 %2م

االمجاىل م

22م %م

 %14م

 %20م

 %11م

 %36م

تلعنيمادلــرضم(بشرطمرنمتؼضىماألجازةم
داخلماظؾالدم) م

 %25م
___ م

___ م

م

___ م

___ م

10م %م

 %30م

 %25م

 %4م

 %4م
 %2م
 %31م

وؼراسىمعامؼؾى-:
 .1مالمؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيمإصابةمسؿلم(ألنماألجازةمظغريماظعؿلم)م م
 .2م إذامطاغـتمجفـةماظعؿـلمدبضـعمظؿـلعنيمادلـرضمؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقـهمبلـدادماذـرتاطاتمتـلعنيم
ادلرضمعاداعتماالجازةمضضقتمداخلماظؾالدم(دواءمابديماظرشؾةمباالذرتاكمرومسدمماالذرتاكم
سنمعدةماألجازةم)م
 .3مإذامطاغــتمجفــةماظعؿــلمدبضــعمظؿــلعنيماظؾطاظــةمؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبلــدادماذــرتاطاتمتــلعنيم
اظؾطاظة.م(اظشرطةماظؼابضةمظؾؽفرباءمـــماظشرطةماظؼابضةمدلقاهماظشربم)م م

ً
ثبَُب :إثذاء انرغجخ يف االشرتاك عٍ يذح اإلجبزح-:

ظؾؿــمعنمسؾقــهمرنمؼؾــدىمرشؾؿــهميفماالذــرتاكمســنمعــدةماإلجــازةماخلاصــةمظغــريماظعؿــلمضؾــلمضقاعــهم

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 18مــــــــــ
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 5ميدان الظوغل – القعهرة
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باإلجازةمومبامالمجياوزمتارؼ محتؼقمواضعةماالدؿقؼاقميفمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة.م م
وؼؼـدممرؾــبمإبــداءماظرشؾــةمادلشــارمإظقـهممسؾــىماظـؿــوذ مرضــمم()52مادلرصــقمبــاظؼرارماظــوزاريمرضــمم
2007/554ثموذظكممبراساةماظؼواسدماآلتقة -:م
-1

مإبداءماظرشؾةمؼشؿلممجقعمدـواتماالجازةمبشرطمسدمموجودمصاصلم(ادؿالممسؿلم)مخـاللم
صرتةماألجازة.م م

-2

المجيوزمظؾؿمعنمسؾقهمرنمؼعدلمسنمرشؾؿـهميفماالذـرتاكمسـنمعـدةماإلجـازةمبـليمحـالمعـنم
األحوال.

-3

يفمحاظةمإبداءماظرشؾةمبعدمماالذرتاكمسنمعدةماإلجازةمالمجيوزمرؾـبمحلـابمػـذهمادلـدةم
ضؿنمعدةماالذرتاكميفماظؿلعنيمرؾؼامألحؽاممادلادةم(34م)معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.م

-4

إذامتـــوصىمادلـــمعنمسؾقـــهمدونمإبـــداءماظرشؾـــةميفماالذـــرتاكمســـنمعـــدةمامالجـــازةمصقفـــوزم
ظؾؿلؿقؼنيمسـهمرؾـبمحلـابمعـدةماإلجـازةميفمعقعـادمشاؼؿـهم ال ـةمذـفورمعـنمتـارؼ مورودم
رؾبمصراماحلؼوقماظؿلعقـقـةمظؾصــدوقمثسؾيمرنمتـمدىمادلؾـاظامادللـؿقؼةمدصعـةمواحـدةم
خاللم ال ةمذفورمعنمتارؼ متؼدؼممرؾبمحلابمعدةماألجازةثوالمجيوزمخصممػذهمادلؾاظام
عنمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة.

-5

البدمعنمضقاممصاحبماظشـلنمذكصـقاممبـماظؿوضقعمسؾـيمممنـوذ مإبـداءماظرشؾـةمواسؿؿادػـاممعـنم
جفةماظعؿل.م م

ً
ثبنثب :أجر االشرتاك-:

مؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبلــدادماالذــرتاطاتمادلوضــقةمبااــدولمإذامربــدىماظرشؾــةميفماحؿلــابمعــدةم
األجــازةمضــؿنمعــدةماالذرتاكثوحتلــبماالذــرتاطات وصؼـاًمظؾؼواســدماظــيتمدــؾقمذطرػــامبشــلنماالســارةم
واالجازةماخلاصةمظؾعؿلمباخلار .م م
ً
راثعب :ادلهزسو ثأداء االشرتاكبد وعًهخ انطذاد-:

مؼؾؿــزممادلــمعنمسؾقــهمبــلداءمحصــؿهموحصــةمصــاحبماظعؿــلميفماذــرتاطاتماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيثموؼــؿمم
اظلدادمسنمعدةماألجازةمباظعؿؾةمادلصرؼة.م م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 19مــــــــــ
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ً
خبيطب :يُعبد أداء االشرتاكبد-:

 -1ؼؾؿزممادلـمعنمسؾقـهمبـلداءماالذـرتاطاتمادللـؿقم ؼةمسؾقـهمسـنمطـلمدــةمعـنمدــواتمعـدةماالجـازةم
خاللمذفرمعنمتارؼ ماغؿفاءمدـةماالجازةثمومؼؾؿزممادلمعنمسؾقهميفمحاظةمتلخرهميفماظلدادمبـلداءم
عؾؾامإضايفمبواضـم عمغلـؾةمتلـاويمدـعرماخلصـممادلعؾـنمعـنماظؾـمـكمادلرطـزيمادلصـريميفمماظشـفرم
اظذيمؼؿعنيمددادمادلؾاظاػمصقهمعضاصامإظقه%2ثوذظـكممسـنمادلـدةمعـنمرولماظشـفرماظؿـاظيمالغؿفـاءم
دـةماالجازةموحؿىمغفاؼةمذفرماظلداد.
 -2يفمحاظةمسدممضقاممادلمعنمسؾقهمبلدادماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسؾقهمسنمعدةماإلجازةمحؿىمتارؼ م
سودتهمإىلماظعؿلمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبؿقصقؾفامعضاصاًمإظقفامادلؾـاظاماإلضـاصقةمعـنمرجـرمادلـمعنم
سؾقهمبطرؼـقماظؿؼلـمقطموصؼـاًمظؾفـدولمرضـمم(م)6مادلرصـقمبؼـاغونماظؿـلعنيماإلجؿؿاسىمثوحتـددمضقؿـةم
اظؼلطمسؾىمرداسمدنمادلمعنمسؾقـهمصـىمرولماظشـفرماظؿـاىلمظؿـارؼ ماظعـودةمإىلماظعؿـلمروماظشـفرم
اظؿاىلمإلبداءماظرشؾةمرؼفؿامرحل قموؼؾؿـزممصـاحبماظعؿـلمبلـدادماألضلـاطمادلشـارمإظقفـامظؾصــدوقم
ادلكؿصمصىمادلواسقدماظدورؼةمإسؿؾاراًمعنمرجرماظشفرماظؿاىلمظؿـارؼ ماظعـودةمإىلماظعؿـلمرومإبـداءم
اظرشؾةمحلبماألحوالثموإذامطاغتمضقؿةماظؼلطمااوزمربعماألجرمصقفوزمظؾؿمعنمسؾقهمرؾبمرداءم
ػذهمادلؾاظامبنحدىمررؼؼيتماظلدادماظواردتنيمباظؾـدؼنم(2ثم)3ماظواردةمبادلادةم()38معنماظؼرارم
اظوزاريمادلشارمإظقفؿامبعاظقه.
 -3ويفمحاظةم اخاللمجفةماظعؿـلمباظؿزاعفـامبؿقصـقلمادلؾـاظامادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمسؾقـهمبطرؼـقم
اظؿؼلــقطمإىلمرنمحتؼؼــتمظؾؿــمعنمسؾقــهمإحــدىمحــاالتمادــؿقؼاقماحلؼــوقماظؿلعقـقـةميفمتــلعنيم
اظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةثمؼؿممحصرماألضلاطماظيتمطانمجيبمرنمحتلبمعنمتـارؼ ماظعـودةمإىلمم
اظعؿلمرومإبداءماظرشؾةمحلبماألحـوالم ثموؼؾؿـزممادلـمعنمسؾقـهمبلـدادمإمجـاظيماألضلـاطماظـيتمملم
ميضمسؾىمتارؼ مادـؿقؼاضفامممخلـةمسشـرمساعـاًمثموتؾؿـزمماافـمةماإلدارؼـمةمبلـدادمادلؾـاظاماإلضـاصقةمم
ادللؿقؼةمغؿقفةمسدممددادماألضلاط.
 -4ؼوضفمدـدادماألضلـاطمادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمسؾقـهميفمحاظـةمحصـوظهمسؾـىماجـازةمخاصـةمظغـريم
اظعؿلثموؼلؿلغفماظلدادمصورمادؿقؼاقماألجرموتزادمعـدةماظؿؼلـقطمبعـدمدـنماظلـؿنيمبؼـدرمادلـدةم
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اظـيتممروضـفمصقفـامدـدادماألضلـاطمثموجيـوزمدــدادممجؾـةماألضلـاطمادلمجؾـةمدصعـةمواحـدةمغؼــداًمروم
خصؿاًمعنمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة.
 -5يفم حاظةماغؿفـاءماخلدعـةمخـاللمعـدةماإلجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـلمعـعمسـدممدـدادماالذـرتاطاتم
ادللـؿقؼةمســنمعــدةماإلجـازةمتعؿــربمادلــدةماظؿـىمملمؼــؿممدــدادمادلؾـاظامادللــؿقؼةمسـفــاميفمػــذهم
احلاظةمعدةمشريمعشرتكمسـفاثمعامملمؼؼممادلمعنمسؾقهمرومادللـؿقؼنيمســهمحبلـبماألحـوالمبلـدادم
االذرتاطاتمخاللم ال ةمرذفرم عنمتارؼ محتؼـقمواضعـةماالدـؿقؼاقمصـىمتـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزم
واظوصاةثم والمجيوزمخصممادلؾـاظامادللـؿقؼةم(ماالذـرتاطاتموادلؾـاظاماإلضـاصقةم)مسـنمعـدةماإلجـازةم
اخلاصةمظغريماظعؿلمعنماحلؼوقماظؿلعقـقة م
وإذامطاغتمعدةماالذـرتاكمبعـدمادـؿؾعادمعـدةماإلجـازةمشـريمادلشـرتكم مسـفـامالمتعطـىمادلـمعنمسؾقـهم
احلقميفماحلصولمسؾىمععاشمصالمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم163معـنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىماظصـادرم
باظؼاغونمرضمم79مظلـةم1975ثموبقمظؾؿمعنمسؾقهمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيماالغؿػاعمبلحؽامماظػؼرةماظـاظــةم
عنمادلادةم41معنماظؼاغونمادلشارمإظقهمبطؾبمحلابمعدةمدابؼةمالدؿؽؿالمادلدةمادلوجؾـةمالدـؿقؼاقم
ادلعاشمععمعراساةمسدممجوازمذراءمعدةماإلجازةماخلاصةمظغـريماظعؿـلمشـريمادلشـرتكمسـفـاموؼـؿممحلـابم
تؽؾػةماظشراءمسؾىماألجرمصىمتارؼ ماغؿفاءماخلدعةموإنمطانمػذاماألجرمواضعاًمخاللمعـدةماإلجـازةماظؿـىم
متمادؿؾعادػامععمعراساةمرالمؼؼلماألجرمسنماحلدماألدغىمألجرماالذرتاكميفمتارؼ متؼدؼممرؾبماظشراء.م م
ً
ضبدضب ــ أحكـبو خبصـخ ثطـُىاد االجـبزح اخلبصـخ ثـذوٌ أجـر نغـري انعًـم انزـٍ ثـذأد قجـم

:8119/01/0

 -1اإلجازاتماخلاصةماظيتمملمتـؿهمحؿىم :2007/10/1م
مر -مؼؾؿزممادلمعنمسؾقهماظذيمربدىماظرشؾـةميفمحلـابمعـدةماإلجـازةمضـؿنمعـدةماالذـرتاكمميفم
اظؿــلعنيمبلــدادماالذــرتاطاتمادللــؿقؼةم(مبــدونمعؾــاظامإضــاصقةم)مخــاللمعفؾــةمتـؿفــيمميفم
 .2008/9/30م
مب -يفمحاظةمسدممدابؼةمإبداءماظرشؾةثمجيوزمظهمإبداءماظرشؾةمواظلدادمخـاللمادلفؾـةمادلشـارمإظقفـام
بدونمحلابمعؾاظامإضاصقة .م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 21مــــــــــ
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م  -ويفمحاظةمددادماالذرتاطاتمبعدم2008/9/30مبلبمعؾؾامإضايفموصؼاًمظلعرماخلصممادلعؾنم
عنماظؾـكمادلرطزيمعضاصاًمإظقهم%2مسنمادلدةمعنم2008/10/1محؿىمغفاؼةمذفرماظلداد.م م
 -2ماإلجازاتماخلاصةمادلـؿفقةمضؾلم:2007/10/1
مر -يفمحاظــةمســدممإبــداءماظرشؾــةمحؿــىم2007/9/30ثمجيــوزمظؾؿــمعنمسؾقــهمإبــداءماظرشؾــةمحؿــىم
2008/9/30مدونمحلابمعؾاظامإضاصقةثموصىمػذهماحلاظـةمتـمدىمادلؾـاظامإعـاممدصعـةمواحـدةم
خاللمادلفؾةمادلشارمإظقفامرومباظؿؼلقطموصؼاًمإلحدىمررقماظؿؼلـقطمادلـصـوصمسؾقفـامبادلـادةم
( .)38م
مب -يفمحاظةمتؼدؼممرؾبمإبداءماظرشؾةمواظلدادمبعدم2008/9/30مبلبمعؾؾامإضايفموصؼاًمظلعرم
اخلصممادلعؾنمعنماظؾـكمادلرطزيمعضاصاًمإظقهم%2مسنمادلـدةمعـنم2008/10/1محؿـىمغفاؼـةم
ذفرماظلداد .م
أكىاد رطجُم االجبزاد اخلبصخ نغري انعًم عهً َظبو انزغطُخ انزأيُُُخ

م م

اظؽود م

غوعماإلجازة م

 1م  35م  11م  1م إجازةمخاصةمظغريماظعؿلمباظداخلم(عشرتكمسـفا) م
 2م  37م  11م  1م إجازةمخاصةمظغريماظعؿلمباظداخلم(شريمعشرتكمسـفا) م
 3م  36م  11م  1م إجازةمخاصةمظغريماظعؿلمباخلار م(عشرتكمسـفا) م
 4م  31م  11م  1م إجازةمخاصةمظغريماظعؿلمباخلار م(شريمعشرتكمسـفا) م
 5م  33م  11م  1م إجازةمخاصةمظؾدرادةمباظداخل م
 6م  34م  11م  1م إجازةمخاصةمظؾدرادةمباخلار
م

م

م
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م

ً

أوال – َطت االشرتاكبد-:
غوعماظؿــلعني م

اإلجبزح اخلبصخ نرعبَخ انطفم
األجـــرماألدادي م

األجـــرمادلؿـغري م

حصةم

حصةم

حصةم
احلؽوعة م

ادلمعنم
سؾقه م

تلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة م

 %15م

 %10م

ادلؽــاصـلة م

 %2م

 %3م

حصةم
احلؽوعة م
 %15م

ادلمعنم

اإلمجاظي م
األدادى م ادلؿغري م

سؾقه م
___ م

 %25م

 %25م

___ م

 %5م

م

م

 -م

 -م

10م %م

 %30م

 %25م

 %4م

 %4م
 %2م
 %31م

___ م

 %10م

تلعنيماصابةماظعؿـــل م

__ م

م

االمجاظي(مبدونمتلعنيمعرضم) م

 %17م

 %13م

 %15م

 %3م

 %1م

 %3م

 %1م

تلعنيماظؾطاظة(مضطاعمسام) م

 %2م

م

 %2م

م

 %2م

االمجاىل م

22م %م

 %14م

 %20م

 %11م

 %36م

تلعنيمادلــرضم(بشرطمرنمتؼضىم
اإلجازةمداخلماظؾالدم) م

وؼراسىمعامؼؾى:ـ م
 .1المؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيمإصابةمسؿلم(ألنماألجازةمظغريماظعؿلم)م م
 .2إذامطاغتمجفةماظعؿلمدبضـعمظؿـلعنيمادلـرضمؼؾؿـزممصـاحبماظعؿـلمبلـدادماذـرتاطاتمتـلعنيم
ادلرضمعاداعتماألجازةمضضقتمداخلماظؾالد.
تمتـلعنيم
 .3إذامطاغتمجفةماظعؿـلمدبضـعمظؿـلعنيماظؾطاظـةمؼؾؿـزممصـاحبماظعؿـلمبلـدادماذـرتاطا م
اظؾطاظة.م(اظشرطةماظؼابضةمظؾؽفرباءمـــماظشرطةماظؼابضةمدلقاهماظشربم).
 .4تؿقؿلمادلمعنمسؾقفامبلدادماذرتاطاتمادلؽاصلةماإلضاصقةمباظرتبقةمواظؿعؾقم.م م
ً
ثبَُب :أجر االشرتاك-:

ؼؿقددمرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغري وصؼاًمظؾؼواسدماظيتمدؾقمذطرػامبشـلنمرجـرماالذـرتاكمسـنمعـدةم

االسارةمواالجازةماخلاصةمظؾعؿلمباخلار .م م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 23مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ

ً
ثبنثب :ادلهزسو ثأداء االشرتاكبد ويىاعُذ انطذاد-:
مر -ادلؾؿزممبلداءماالذرتاطات:

مؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلدادمحصؿهمومحصةمادلـمعنمسؾقفـاميفماذـرتاطاتماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيمم
باظعؿؾةمادلصرؼة .م
ب -معواسقدماظلداد :م
م
مؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلدادماالذرتاطاتمادللؿقؼةميفمادلواسقدماظدورؼةمظلـدادماالذـرتاطاتم
بــاصرتاضمســدمماحلصــولمسؾــىماإلجــازةثموصــىمحاظــةمســدمماالغؿظــامميفماظلــدادمؼؿقؿــلم
صاحبماظعؿلمبادلؾاظاماإلضاصقةمرؾؼاًمألحؽاممادلادةم129معنماظؼاغون .م
مادلؾؿزممبلدادماألضلاط:ؼوضــفمدــدادماألضلــاطم-ميفمحاظــةموجودػــام-مر ـــاءمعــدةماالجــازةمثموؼلــؿلغفماظلــدادمصــورم
ادؿقؼاقماألجرموتزادمعدةماظؿؼلقطمبعدمدنماظلؿنيمبؼدرمادلـدةماظـيتممروضـفمصقفـامدـدادم
األضلــاط ثموجيــوزمدــدادممجؾــةماألضلــاطمادلمجؾــةمدصعــةمواحــدةمغؼــداًمرومخصــؿاًمعــنم
ادللؿقؼاتماظؿلعقـقة.

م
م م

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 24مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
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اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ
م

يذد اإلعبرح انذاخهُخ

ويذد انُذة طىل انىقذ

ً
أوال -:يذد اإلعبرح انذاخهُخ:

 .1يفمحاظةمإسارةمادلمعنمسؾقهمإىلمجفةمداخلمااؿفورؼةمتؿوىلماافةمادلعارمإظقفامادلمعنمسؾقهم
خصممحصةمادلمعنمسؾقـهمواألضلـاطمادللـؿقؼةموخالصـهمعـنمرجـرهموتورؼـدػامذـفرؼاًمعـعمحصـةم
صاحبماظعؿلمإىلماافةمادلعارمعـفامادلمعنمسؾقهميفمعدةمالمتؿفاوزماخلؿلـةمرؼـامماألوىلمعـنم
اظشفرماظؿاظيمظؾشفرمادللؿققمسـهمتؾكماالذرتاطات.م م
 .2ؼؾؿــزممصــاحبماظعؿ ـلمماألصــؾيمبلــدادماالذــرتاطاتمواألضلــاطموادلؾــاظاماألخــرىمادللــؿقؼةم
ظؾصــــدوقمادلكـــؿصمســـنمادلـــمعنمسؾقـــهمادلعـــارميفمادلواسقـــدماظدورؼـ ـةمما

ـــددةمظلـــدادم

االذرتاطاتمدونمتعؾققمذظكمسؾـيمورودمادلؾـاظامعـنماافـةمادلعـارمإظقفـاموسؾقـهمعؿابعـةماغؿظـامم
تؾكماافةميفماظلدادثموصىمحاظةمسدمماالغؿظامميفماظلـدادمؼؿقؿـلمصـاحبماظعؿـلمماألصـؾيمم
بادلؾاظاماإلضاصقة.
 .3ؼؿقددماألجرماظذيمحتلبمسؾىمردادهماالذرتاطاتمباألجرماألداديموعـامؼرتؾطمبـهمعـنمسـاصـرم
رجرمشريمعرتؾطةمباالغؿا مطاظعالواتماخلاصةمواظؾدالتميفمجفةماظعؿلماألصؾقةموباضيمعامبصلم
سؾقهمعنماافةمادلعارمإظقفامؼعؿربمرجرامعؿغرياً.
 .4تؿقددمغلبماالذرتاطاتمسؾىمرداسماظـلبمادلعؿولمبفاميفمجفةماظعؿلماألصؾقة.
 .5ؼشرتطمظالغؿػاعمبؿلعنيمادلرضموباظؿاظيمرداءماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـهمرنمتؽونمجفةماظعؿـلم
األصؾقةموادلعارمإظقفامخاضعةمظؿلعنيمادلرض.

ً
ثبَُب :يذد انُذة طىل انىقذ:

تلرى رحؽام اإلسارة اظداخؾقة يفمحاظة اظـدب رول اظوضت .م
م م

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 25مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ
م

ً

أوال – َطت االشرتاكبد -:م

اإلجبزح انذراضُخ ثذوٌ أجر نغري انعًم

غوعماظؿــلعني م

األجـــرماألدادي م
حصةم

حصةم
احلؽوعة م

ادلمعنم
سؾقه م

تلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة م

 %15م

 %10م

ادلؽــاصـلة م

 %2م

 %3م

األجـــرمادلؿـغري م
حصةم
احلؽوعة م
 %15م

االمجاظي م

حصةم
ادلمعنم

االدادى م ادلؿغري م

سؾقه م
___ م

 %25م

 %25م

___ م

 %5م

م

م

ــ م

ــ م

10م %م

 %30م

 %25م

 %4م

 %4م
2م %م
 %31م

___ م

 %10م

تلعنيمرصابةماظعؿـــل م

__ م

م

االمجاظي(مبدونمتلعنيمعرضم) م

 %17م

 %13م

 %15م

 %3م

 %1م

 %3م

 %1م

تلعنيماظؾطاظة(مضطاعمسام) م

2م %م

م

2م %م

م

2م %م

االمجاىل م

22م %م

 %14م

 %20م

 %11م

 %36م

تلعنيمادلــرضم(بشرطمرنمتؼضىم
االجازةمداخلماظؾالدم) م

معالحظاتماادول:ـ م
 .1المؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيماصابةماظعؿلم(ألنماألجازةمظغريماظعؿلم)م م
 .2تلددماذرتاطاتمتلعنيمادلرضمإذامضضقتماالجازةمداخـلماظـؾالدموطاغـتمجفـةماظعؿـلمدبضـعم
ظؿلعنيمادلرض.
 .3المتلددماذرتاطاتمتلعنيماظؾطاظةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباحلؽوعة.
اغقاً:مرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغري-:م م
ؼؿقددمرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغري وصؼاًمظؾؼواسدماظيتمدؾقمذطرػامبشلنماالسارةمواالجازةماخلاصةم
ظؾعؿلمباخلار .م م

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 26مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
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اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ

اظـاً:رداءماالذرتاطات م
 .1ؼؾؿــزممصــاحبماظعؿــلمحبصــؿهميفماالذــرتاطاتموتلــددميفمادلواسقــدماظدورؼ ـةمثموصــىمحاظــةمســدمم
االغؿظــامميفماظلــدادمؼؿقؿــلمصــاحبماظعؿــلمبادلؾــاظاماإلضــاصقةمرؾؼ ـاًممألحؽــاممادلــادةم129معــنم
اظؼاغون .م
 .2ؼؾؿزممادلمعنمسؾقهمبلداءمحصؿهميفماالذرتاطاتمسنمطلمدـةمعنمدـواتمعدةماالجازةمخـاللمذـفرم
عنمتارؼ ماغؿفاءمدـةماالجازةثموؼؾؿزممادلمعنمسؾقهميفمحاظةمتلخرهميفماظلدادمبلداءمعؾؾـامإضـايفمم
ؼؿممحلابهمسؾىماظـقوماظلابقمذطره .م
ددادماألضلاط:
ؼوضفمددادماألضلاطم-ميفمحاظةموجودػا-مر ـاءمعدةماالجازةموتزادممبدةمعلاوؼةمدلدةماالجـازةم
بعدمدنماظلؿني .م
م م

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 27مــــــــــ
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اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ
م

ً

أوال – َطت االشرتاكبد -:م
غوعماظؿــلعني م

يذد انجعثبد انعهًُخ ثذوٌ أجر
األجـــرماألدادي م

األجـــرمادلؿـغري م

حصةم

حصةم

حصةم
احلؽوعة م

ادلمعنم
سؾقه م

حصةم
احلؽوعة م

االدادى م

تلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة م

 %15م

ادلؽــاصـلة م

 %2م

 %3م

االمجاظي(مبدونمتلعنيمعرضم) م

 %17م

 %13م

 %15م

 %3م

 %1م

 %3م

 %1م

تلعنيماظؾطاظة م

2م %م

م

2م %م

م

2م %م

االمجاىل م

22م %م

 %14م

 %20م

 %11م

 %36م

األجازةمداخلماظؾالدم) م

___ م

ادلؿغري م

سؾقه م

 %10م

تلعنيمادلــرضم(بشرطمرنمتؼضىم

 %15م

ادلمعنم

االمجاظي م

___ م

 %25م

 %25م

 %10م

 %5م

م

10م %م

 %30م

 %25م

 %4م

 %4م
2م %م
 %31م

عالحظاتماادول:ـ م
 .1المؼؿممخصمماذرتاطاتمتلعنيماصابةمسؿلم(ألنماألجازةمظغريماظعؿلم)م م
 .2إذامطاغتمجفةماظعؿلمدبضعمظؿلعنيمادلرضمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبلدادماذرتاطاتمتلعنيمادلرضم
عاداعتماألجازةمضضقتمداخلماظؾالد.
 .3المتلددماذرتاطاتمتلعنيماظؾطاظةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباحلؽوعة.
ً
ثبَُب :أجر االشرتاك األضبضٍ وادلزغري-:

مؼؿقددمرجرماالذرتاكماألداديموادلؿغري وصؼاًمظؾؼواسدماظيتمدؾقمذطرػامبشلنماالسارةمواالجازةماخلاصةم
ظؾعؿلمباخلار .م م
ً
ثبنثب:أداء االشرتاكبد

تؾؿزمماافةمادلوصدةمظؾؾعـةمحبصةمصـاحبماظعؿـلموحصـةمادلـمعنمسؾقـهميفماالذـرتاطاتموتلـددم

يفمادلواسقدماظدورؼةثموصىمحاظةمسدمماالغؿظـامميفماظلـدادمتؿقؿـلمبادلؾـاظاماإلضـاصقةمرؾؼـاًممألحؽـامم
ادلادةم129معنماظؼاغون .م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 28مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ

ضذاد األقطبط:

ؼوضفمددادماألضلاطم-ميفمحاظةموجودػا-مر ـاءمعدةماالجازةثموؼلؿلغفماظلدادمصورمادـؿقؼاقماألجـرم
وتزادمعدةماظؿؼلقطمبعدمدنماظلؿنيمبؼدرمادلدةماظيتمروضفمصقفامدـدامدماألضلـاطمثموجيـوزمدـدادممجؾـةم
األضلاطمادلمجؾةمدصعةمواحدةمغؼداًمرومخصؿاًمعنمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة .م
يذد االضزجقبء واالضزذعبء ثبنقىاد ادلطهحخ
ً
أوال:أداء االشرتاكبد:

متؾؿزم اافة اظيت تمدى رجـرم ادلـممعن سؾقـمه خـاللم عـدةم ادـؿدسائهم رو ادـؿؾؼائهم بـاظؼواتم ادللـؾقةم
حبصة صاحبماظعؿل يف االذرتاطات طؿا تؾؿزم ػذه اافة خبصم حصة ادلمعن سؾقـهم عـنم رجـرهم
وتـممدى احلصـؿانم ظؾفقؽـمةثمػـذام باإلضـاصةم إظـمي األضلـاطم ادللـؿقؼةم سؾـمى ادلـممعنمسؾقـهمثموذظـكم يف
ادلواسقدماظدورؼة .م
موإذا طـانم ادلـممعن سؾقـمه عـنم ادلــؿػعمني بؿـملعنيمادلـرضم ؼوضـفمدـمرؼان ػـذام اظؿـملعني رـوالم عـدةم
االدؿدساءمرومعدةماالدؿؾؼاء .م
ً
ثبَُبَ :طت االشرتاكبد:
غوعماظؿــلعني م

األجـــرماألدادي م

األجـــرمادلؿـغري م

حصةم

حصةم

حصةم
احلؽوعة م

ادلمعنم
سؾقه م

حصةم
احلؽوعة م
 %15م

ادلمعنم

االمجاظي م
االدادى م ادلؿغري م

سؾقه م

تلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة م

 %15م

 %10م

ادلؽــاصـلة م

 %2م

 %3م

تلعنيماصابةماظعؿـــل م

1م %م

ـــــ م

1م %م

تلعنيمادلــرضم م

ــــ م

ــــــ م

ـــــ م

ـــــــ م

تلعنيماظؾطاظة(مضطاعمسام) م

2م %م

 000م

2م %م

م

2م %م

االمجاىل م

 %20م

 %13م

 %18م

10م %م

 %33م

___ م

___ م

 %25م

 %25م

 %10م

 %5م

م

ــــــ م

ــ م

ــ م

ـــــــ م

ـــــــ م
2م %م
 %28م

وؼراسىمعامؼؾي :م
تزادمغلؾةمتلعنيماصابةماظعؿلمإىلم%2مباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماظعام .م
ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 29مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 30مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلُئخ انقىيُخ نهزأيني االجزًبعٍ
صُذوق انزأيني االجزًبعٍ
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيٍ

ـــــــــــم(/249م/1808م8م)ماظؿوجقهماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()31 / 31مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

