اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ِضجطخ إٌذٚح اٌشٙش٠خ

ٌٍؼبٍِني ثبجلٙبص اإلداسٌٍ ٞذٌٚخ
8112/11/3

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 1ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ِمذِخ
ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
رنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2018/11/3معؿضـؿـةم
رػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتمسيماظـدوة .م

سئ١ظ صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ
"زلّذ عؼٛد ٞلطت"

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 2ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
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اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ادلٛضٛع

َ

1

األعئٍخ:
األدــؽؾةمادلرتؾطــةمبؼــاغقنماظؿــأعنيمااجؿؿــاسكماظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿم79مظلـــةم
 .1975م

8

ادلشفمبد:
حماضــرةمسيمادــؿقػاتمادــؿؿاراتم(م3ت.م،م5ت.م،م8ت.م)،موطقػقــةماظــردمسؾــكم
عالحظاتمادلـطؼةماظؿأعقـقة .م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 3ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ٔظبَ اٌتأِني االجتّبػٟ

اٌغإاي سلُ 5 /1

طقػمحيددمرجرماالذرتاكماظؿـأعقينممســماألجـرماألدادـلممظؾؿعقــنيممبعـدم2015/6/30مظؾؿـمعـمسؾـقفؿم
اخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016؟ م
اإلجبثخ:

ؼـصماظؾـدمطمعـمادلادةم()5معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975م

سؾكمرغف :م
"مط-مرجرماالذرتاك:م طؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعــمعؼابـؾمغؼـديمعــمجفـةمسؿؾـفماألصـؾقةم
ظؼاتمسؿؾفماألصؾلموؼشؿؾ :م
 -1األجراألدادل،موؼؼصدمبف :م
مر -األجرمادلـصقصمسؾقفمسيماجلداولمادلرصؼةمبـظؿماظؿقزػمباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿمعـماظعاعؾنيم
باجلفاتمادلـصقصمسؾقفامسيماظؾــدم(ر)معــمادلـادةم(م)2موعـامؼضـاإمإظقـفمعــمسـالواتمخاصـةمروم
األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾمومعامؼضاإمإظقفمعـمسالواتمعلؿؾعداًمعـفماظعـاصـرماظـميتمتعؿـ م
جزتاًمعـماألجرمادلؿغري،موذظـؽمباظـلـؾةمظؾعـاعؾنيماظـمذؼـمتـربطفؿمباجلفـاتمادلشـارمإظقفـامسالضـةم
تعاضدؼةمرومسرضقةمحبلبماألحقال .م
وادــؿــاتممم ــامتؼــدممؼؿقــددمرجــرماالذــرتاكماألدادــلمظؾؿــمعـمسؾــقفؿماخلاضــعنيمألحؽــاممضــاغقنم
اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼرارمبؼاغقنمرضؿم18مظلـةم2015موصؼاًمدلامؼؾل :م
 )1األجـــرماألدادـــلمسيم2015/6/30مباظـلـــؾةمظؾؿـــمعـمسؾـــقفؿمادلقجـــقدؼـمباخلدعـــةمسيمػـــذام
اظؿارؼ  .م
 )2باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعةمبعدم2015/6/30مؼؿقددماألجرماألدادـلممـؿم
وصؼاًمظؾفدولماظذيمؼصدرمبفمضراراًمعـموزؼرماظؿأعقـاتمباظؿـلقؼمععموزؼرمادلاظقة .م
ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 4ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـم(،)1م()2مغلؾةم()%9مدـقؼاًمسيمرولمؼقظققمعـمطـؾمسـامم
عـلقبةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ .م
ب -ماألجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼطررمسؾقفمعـمسـالواتمعلـؿؾعداًمعــفماظعـاصـرماظـيتمتعؿـ م
م
جــزتاًمعـــماألجــرمادلــؿغريمباظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾـقفؿمادلـصــقصمسؾــقفؿمسيماظؾـــدؼـم(ب،مج)معـــم
ادلادةم2موسيمذيقعماألحقالمؼراسكمسيماألجرماألدادلمعامؼأتل :م
ؼؿقددماحلدانماألدغكمواألضصكماظلـقيممذاماألجرمبؼقؿةمطؾمعـفؿامسيم .2014/7/1م
وؼؿؿمزؼادتفؿامدـقؼاًمرولمؼقظققمعـمطؾمساممبـلؾةم()%10معـلقبةمإديمطؾمعـفؿـامسيمذـفرمؼقغقـقم
اظلابؼ،موسيمحتدؼدماحلدؼـمادلشارمإظقفؿامؼراسكمج مطؾمعـماحلدؼـماألدغكمواألضصـكماظشـفريم
إديمرضربمسشرةمجـقفات .م
مبراساةماظؾـدم(/1ر)مإذامطانماألجرمطؾفمحملقباًمبااغؿاجمرومباظعؿقظةمصقعؿ مػذاماألجرمرجراًمردادقاً .م
 ...............................م
وسيمذيقعماألحقالمؼؿعنيمرالمؼؼؾمرجرماالذرتاكماظؿأعقينمسـم400مجـقفمذفرؼاًموؼزادمػذاماحلـدم
بـلؾةم%25مدـقؼاًمدلدةمزيسمدـقاتمثـؿمتعـدلماظزؼـادةمإديم%10مدــقؼاً،ممسؾـكمرالمؼؼـؾمرجـرماالذـرتاكم
اظؿأعقينمسـماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكماظؿأعقينماحملددموصؼاًمظؼاغقنماظعؿؾ.م
وتـصمادلادةم()18معـمضرارموزؼـرمادلاظقـةمرضـؿم554مظلــةم2007مبشـأنماظؼقاسـدمادلـػـذةمألحؽـامم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"ؼؼصدمبأجرماالذرتاكمطؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعـمعؼابؾمغؼديمعـمجفـةمسؿؾـفماألصـؾقةم
ظؼاتمسؿؾفماألصؾلموؼشؿؾ :م
روالً:ماألجرماألدادك،موؼؼصدمبف :م
 -1باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفازمااداريمظؾدوظةموامقؽاتماظعاعةمواظؼطـاعماظعـامموضطـاعم
األسؿالماظعامماظذؼـمتربطفؿمجبفاتمسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمالئققة:م م
األجرمادلـصقصمسؾقفمسيماجلداولمادلرصؼةمبـظؿماظؿقزػموعامؼضؿمإظقفمعـمسالوات.م م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 5ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

 -2باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفازمااداريمظؾدوظةموامقؽاتماظعاعـةم ــمخضـعقامألحؽـامم
ضاغقنماخلدعةمادلدغقة .م
مر -ماألجرماألدادلمسيم2015/6/30مباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾـقفؿمادلقجـقدؼـمباخلدعـةمسيمػـذام
اظؿارؼ  .م
ب -مباظـلـــؾةمظؾؿـــمعـمسؾـــقفؿماظـــذؼـمؼؾؿقؼـــقنمباخلدعـــةمبعـــدم2015/6/30مؼؿقـــددماألجـــرم
م
األدادلممؿموصؼاًمظؾفدولمرضؿم()13مادلرصؼ .م
وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـم(ر)،م(ب)مغلؾةم%9مدـقؼاًمسيمرولمؼقظققمعـمطـؾمسـاممعـلـقبةم
إديماألجرماألدادلمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ،مسؾكمرنمتلؿؼطعمعـماألجرمادلؿغري .م
 -3باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفاتمادلشارمإظقفـامباظؾــدؼـم(م1م،م)2ماظـذؼـمتـربطفؿمجبمفـاتم
سؿؾفؿمسالضةمسؿؾمتعاضدؼةمرومسرضقة:م م
األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼُضاإمإظقفمعـمسالواتمرومزؼاداتمحبلبماألحقالمعلؿؾعداًم
عـفماظعـاصرماظيتمتعؿ مجزتاًمعـماألجرمادلؿغريمروماألجرماظققعلمادللؿقؼ .م
 -4باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباظؼطاعماخلاصموادلشؿغؾنيمباألسؿالمادلؿعؾؼةمخبدعةمادلـازلم
ورصرادمردرةمصاحبماظعؿؾماظذؼـمؼعؿؾقنمظدؼفموؼعقمؿ:م م
األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼطررمسؾقفمعـمسالواتمعلؿؾعداًمعـفماظعـاصرماظيتمتعؿ مجـزتاًم
عـماألجرمادلؿغري .م
وسيمذيقعماألحقالمؼراسكمسيماألجرماألدادلمعامؼأتل :م
مر -مؼؿقددماحلدماألدغكممذاماألجرمسيم2016/7/1مبؼقؿةم180مجـقفاًمذفرؼاًموؼؿؿمزؼادتفمدـقؼاًمسيم
رولمؼقظققمعـمطؾمدـةمبـلؾةم%10معـلقبةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ .م
مب -مؼؿقددماحلدماألضصكممذاماألجرمسيم2016/7/1مبؼقؿةم1240مجـقفاًمذفرؼاًموؼـؿؿمزؼادتـفمدــقؼاًم
سيمرولمؼقظققمبـلؾةم%10معـلقبةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ .م
وؼراسكمج ماحلدؼـماألدغكموماألضصكماظشفريمإديمرضربمسشرةمجـقفات .م
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مج -م مبراساةماظؾـدم(ر)مإذامطانماألجرطؾفمحملقباًمبااغؿاجمرومباظعؿقظةمصقعؿ مػذاماألجرمرجراًمردادـقاًم
مبامالمجياوزماحلدماألضصكمادلشارمإظقفمدـقؼاً .م
 ..................................م
وسيمذيقعماألحقالمؼراسكمرالمؼؼؾمإذياظلمرجرماالذرتاكمسيم2016/7/1مسـم400مجـقفمذفرؼاًم
وؼزادمػذاماحلدمبـلؾةم% 25مدـقؼاًمعـماحلدماألدغكممـذاماألجـرمسيمغفاؼـةماظلــةماظلـابؼةمدلـدةمزيـسم
دـقات،مثؿمتعدلماظزؼادةمإديم%10مدـقؼاً،مسؾكمرالمؼؼؾمسـماحلدماألدغكمظألجقرماحملددموصؼاًمظؼـاغقنم
اظعؿؾمادلشارمإظقف .م
وتضؿـمجـدولمرضـؿم(م) 13مادلرصـؼمبؼـرارموزؼـرمادلاظقـةمادلشـارمإظقـف،موادلضـاإممبقجـبمضـرارموزؼـرم
اظؿضاعـمرضؿم310مظلـةم2017مبشأنمتعدؼؾمبعضمرحؽاممضرارموزؼرمادلاظقـةمرضـؿم554مظلــةم2007مبشـأنم
اظؼقاسدمادلـػذةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مرجرماالذـرتاكم
األدادـلمم سيمتـارؼ مبداؼـةماالذـرتاكمظؾؿـمعـمسؾـقفؿمعــماظعـاعؾنيمباجلفـازمااداريمظؾدوظـةموامقؽــاتم
اظعاعةماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعـةمبعـدمم2015/6/30موصؼـاًمدلـام
ؼؾك :م
اٌغبدط (ة)

اٌشاثؼخ (ة)

اخلبِظ (ة)

ِؼب ْٚخذِخ/حشيف

ِؼب ْٚخذِخ

220

220
240

تبس٠خ اإلٌتحبق ثبٌؼًّ

اٌثبٌثخ (ج)

عـم2015/7/1

270

230

عـم2016/7/1

300

260

240

عـم2017/7/1

330

290

270

270

عـم2018/7/1

360

320

300

300

عـم2019/7/1

400

350

330

330

فٕ ٟوبتت
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ٍِحٛظخ :م
وؼزادمػذاماألجرمبـلؾةم%9مدـقؼاًمسيمرولمؼقظققمعـمطؾمساممعـلقبةمإديماألجرماألدادكمسيمذفرمؼقغققم
اظلابؼ.
ثٕبء ػٍِ ٝب تمذَ:
ؼؿقددمرجرماالذرتاكماألدادكمباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعةمبعدم2015/6/30موصؼـاًم
ظؾفدولمرضؿم13مادلرصؼمبؼرارموزؼرمادلاظقةممادلشارمإظقف.
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م

تأِني اٌش١خٛخخ ٚاٌؼجض
ٚاٌٛفبح

اٌغإاي سلُ 81 /8
عمعـمسؾقفمؼعؿـؾمبأحـدىمجفـاتماجلفـازماادارىمظؾدوظـةمممبقاصظـةمردـقان،موضـدمعمإسارتـفمامحـدمىم
اجلفاتمخارجمحماصظـةمردـقانممصفـؾمممتضـاإمعـدةماسؿؾارؼـةمدلـدةماذـرتاطمفمســمدمحلـابمععـاشماألجـرم
األدادلمرومتعقؼضماظدصعةماظقاحدةمسـماألجرماألدادلمبقاضعمربعمادلدةماظػعؾقةماظيتمضضـاػاماظعاعـؾم
خاللمصرتةمإسارتفمخارجمحماصظةمردقان؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم()1معـماظؼاغقنمرضؿم90مظلـةم1961ماظصـادرمبؿـارؼ م1961/7/5مسيمذـأنمإضـاصةمعـدةم

خدعةماسؿؾارؼةم سيمحلابمادلعاشمرومادلؽاصـأةمدلـقزػلماظدوظـةمومسؿامـامسيمحماصظـاتمدـقػاجموضــام
وردقانمسؾكمرغف :م
"تضاإمإديمعدةمخدعةمادلقزػمواظعاعؾماحمللقبةمسيمادلعاشمرومادلؽاصأةمعدةمخدعةماسؿؾارؼـةم
ضــدرػامربــعمعــدةمخدعؿــفماظػعؾقــةماظؿــكمؼؼضــقفامبعــدماظعؿــؾمبفــذاماظؼــاغقنمسيمحماصظــاتمدــقػاجموضـــام
وردقانموالمؼلؿؼطعمعـمادلقزػمروماظعاعؾمسـمػذهمادلددماالسؿؾارؼةماذرتاكمروماحؿقارلمععاش ".م
وؼـصمعـشقرمسامموزارةماظؿأعقـاتمرضؿم2مظلـةم1985مبشأنمحتدؼدمادلؼصقدممبدةماخلدعـةماظػعؾقـةم
اظــيتمتضــاإمبقاضــعماظربــعمإديمعــدةمخدعــةمادلــمعـمسؾقــفماحمللــقبةمسيمادلعــماشمظؾعــاعؾنيمبــؾعضم
احملاصظاتموضضكمبأغف :م
 ...........م
"وسيمضقتماألحؽامماظلابؼةمؼراسكمعامؼؾك :م
 .1ؼــؿعنيماصــادةمادلــمعـمسؾقــفممبقاصظــاتم.........مردــقانم..............م–معـــمعقــزةمإضــاصةمعــدةم
خدعةماسؿؾارؼةمإديمعدةماالذرتاكمسيماظؿأعنيموصؼاًمظألحؽـامماظـقاردةمباظؼـاغقغنيمرضـؿم90مظلــةم
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1961مو30مظلـــةم1978مادلشــارمإظقفؿــامرنمؼؿقاجــدمادلــمعـمسؾقــفمصعـالًمسيمادلـــارؼماحملــددةم
باظؼاغقغنيمادلذطقرؼـموالمؼؽػلماظؿقاجدماظؼاغقغلمصؼط .م
 .2المؼػقــدمعـــمتؾــؽمادلمقــزةمادلــمعـمسؾقــفمخــاللمعــددمااجــازاتماخلاصــةموااســارةمواظؿفـقــدم
واظؾعـاتمواظـدبمخارجمتؾؽمادلـارؼموشريػامعـمااجـازاتماظـيتمؼؿقاجـدمبفـامادلـمعـمسؾقـفم
خارجمادلـارؼمادلشارمإظقفا.
وؼـصمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم()4مظلــةم2017مبشـأنممادلـدةماالسؿؾارؼـةماظـيتمتضـاإمإديمعـدةم
اذرتاكمادلمعـمسؾقفمسيماألجرماألدادلمبقاضعمربعمادلدةماظػعؾقةمظؾعؿـؾمسيمبعـضماحملاصظـاتممسؾـكم
رغف :م
" .....................م
وؼلؿكؾصم امتؼدممعـمرحؽاممعامؼؾل :م
 .1تضاإمعدةماسؿؾارؼةمدلدةماذرتاكمادلمعـمسؾقـفمســدمحلـابمععـاشماألجـرماألدادـلمرومتعـقؼضم
اظدصعةماظقاحدةمسـماألجـرماألدادـلم(وصمؼـاًمظؾؿـادةم27معــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرم
باظؼاغقنمرضـؿم79مظلــةم) 1975مبقاضـعمربـعمادلـدةماظػعؾقـةماظـيتمضضـاػاماظعاعـؾمباجلفـازمااداريم
ظؾدوظةموامقؽاتماظعاعةمباحملاصظاتموادلدنماآلتقة :م
 دقػاجموضـاموردقانماسؿؾاراًمعـم.1961/8/1
 حماصظةماألضصرماسؿؾاراًمعـم2009/12/10م (تـارؼ مإغشـاتمحماصظـةماألضصـرمعـعمعراسـاةمإضـاصةم
ادلدةماالسؿؾارؼةمظؾعاعؾنيمبادلدنموادلراطزماظؿابعةمحملاصظةماألضصـرمخـاللمتؾعقؿفـامحملاصظـةم
ضـا) .م
 اظؾقرماألريرمواظقاديماجلدؼدموعردكمعطروحماسؿؾاراًمعـم .1961/9/1م
 عدؼـةمبرجماظعربممبقاصظـةماادـؽـدرؼةم(اظعاعرؼـةماجلمدؼـدةمدـابؼاً)ماسؿؾـاراًمعــم1961/9/1م
حؿكم1990/2/27مواظيتمطاغتمصقفامػذهمادلدؼـةمتابعةمحملاصظةمعطروح .م
 حماصظاتمدقـاتماسؿؾاراًمعـم .1975/9/1م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 10ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

 عدؼـةماظؼـطرةمذرقممبقاصظةماامساسقؾقةماسؿؾاراًمعـم1975/9/1محؿكم1979/2/23مواظـيتم
طاغتمصقفامػذهمادلدؼـةمتابعةمحملاصظاتمدقـات.
 عدؼـةمواديماظـطرونمباظؾقريةمواظقاحاتماظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾاراًمعـم .1982/12/21م
 .2تضـــاإمادلـــدةماالسؿؾارؼـــةمادلشـــارمإظقفـــامباظؾــــدم()1مظؾعـــاعؾنيمبقحـــداتماظؼطـــاعماظعـــاممبـــذاتم
احملاصظـــاتموادلـــدنماسؿؾـــاراًمعــــم،1975/9/1مصقؿـــامســـدامعدؼــــةمواديماظـطـــرونمبـــاظؾقريةم
واظقاحاتماظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾاراًمعـم .1982/12/21م
 .3ؼشرتطمظإلصادةمعــمعقـزةمإضـاصةمادلـدةماالسؿؾارؼـةماظؿقاجـدماظػعؾـلمظؾؿـمعـمسؾقـفمباحملاصظـاتم
وادلدنمادلشارمإظقفاموالمؼؽػلماظؿقاجدماظؼاغقغل;موعـمذأنمذظؽمسدممإصـادةمادلـمعـمسؾقـفمعــم
إضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةمخاللمعددمااجازاتماخلاصـةموااسـارةمواظؿفـمقـدمواظــدبمخـارجمتؾـؽم
احملاصظــاتموادلــدنموشريػــامعـــمااجــازاتماظؿــكمؼؿقاجــدمبفــامادلــمعـمسؾقــفمخــارجمتؾــؽم
احملاصظاتموادلدن .م
ٌزا ٠تؼني ػٍ ٝمج١غ اجلٙبد اإلداس٠خ ِشاػبح إرصـاقمبقـانمععؿؿـدممبؾـػماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلم
ظؾؿمعـمسؾقفمؼػقدمتقاجدهماظػعؾلمباحملاصظاتمادلشارمإظقفـامخـاللماظػـرتماتماظـيتمتضـاإمخالمـامعـدةم
اسؿؾارؼةمدلدةماذرتاكمادلمعـمسؾقف.
وبـــاتمممسؾقــفمؼفقــبماظصـــدوقماحلؽــقعلمبؽاصــةماجلفــاتماادارؼــةمواألجفــزةمادلكؿصــةمباظصـــدوقم
عراساةمتـػقذمرحؽاممػذاماظؽؿابمبؽؾمدضة ".م
ثٕبء ػٍِ ٝب تمذَ :م
ؼشرتطمظإلصادةمعـمعقزةمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼـةمماظؿقاجـدمماظػعؾـلممظؾؿـمعـممسؾقـفممباحملاصظـاتمموادلـدنمم
ادلشارمإظقفاموالمؼؽػلماظؿقاجدماظؼاغقغل;موعـمذأنمذظـؽممسـدمممإصـادةممادلـمعـممسؾقـفممعــممإضـاصةممادلـدةمم
االسؿؾارؼةمخاللمعددمااجازاتماخلاصةموااسارةمواظؿفـقدمواظـدبمخـارجممتؾـؽمماحملاصظـاتمموادلـدنمم
وشريػامعـمااجازاتماظؿكمؼؿقاجدمبفامادلمعـمسؾقفمخارجمتؾؽماحملاصظاتموادلدن .م
م
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م

ادلغتحمٚ ْٛششٚط اعتحمبلُٙ

اٌغإاي سلُ 111 /8

بؿارؼ م2018/1/1موضعتموصاةمصاحبمععاشموالمؼقجدمعلؿقؼني،موبؿقارؼ مالحؼةمحدثتماظقضائعم

اآلتقة :م
 بؿارؼ م2018/4/15مرؾؼتماالبـةمس.
 بؿارؼ م2018/4/30مرؾؼتماالبـةمص.
صؽقػمؼؿؿمحتدؼدماألغصؾةمادللؿقؼةمظؽؾمعـفؿامسيمػذهماحلاظة؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم()114معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م

"إذامرؾؼت رو ترعؾتماظؾـت رو األخت ،رو سفزماالبـ رو األخمسـماظؽلبمبعدموصاةمادلمعـمسؾقف
رو صاحبمادلعاشمعـحمطؾمعــفؿمعـامطـانممؼلـؿقؼمظـفمعــمععـاشمبـاصرتاضممادـؿقؼاضمفمسيمتـارؼ موصـاةم
ادلقرثمدونمعلاسمحبؼققمباضكمادللؿقؼني .م
طؿـامؼعـقدمحـؼماألرعؾـةمسيمادلعـاشمإذامرؾؼـتم رو ترعؾـتمو متؽــمعلـؿقؼةمدلعـاشمســمماظـزوجم
األخري .م
وإذامطـانمادلعـاشماظـذيمدـقعقدماحلـؼمصقـفمضـدمدـؾؼمردهمطؾـ مف رو بعضـفمسؾـكمبـاضمكمادللـؿقؼنيم
صقكػضمععاذفؿمبؼقؿةمعامدؾؼمردهمسؾقفؿمعـمػذامادلعاش .م
موميـحماالبـمروماألخماظذيم مؼؽـمتؿقاصرمصقفمذروطمادؿقؼاقمادلعاشمسيمتـارؼ موصـاةمادلـقرثم
واظؿقؼمبأحدمعراحؾماظؿعؾقؿماظيتمالمجتاوزمعرحؾةماحلصقلمسؾكماظؾقلاغسمروماظؾؽـاظقرؼقسمو مؼؾؾـغم
دـماظلاددةمواظعشرؼـمعامطانمؼلؿقؼمظفمعـمععـاشمبـماصرتاضمادـؿقؼاضمفمسيماظؿـارؼ مادلـذطقرم،موؼعـادم
تقزؼعمععاشمباضكمادللؿقؼنيمسؾكمػذاماألداسموبعدمضطعمععاذفمؼردمسؾكمعـمادؿـزلمػـذامادلعـاشم
عـمغصقؾفؿ.

م
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وميـحمطؾمعـماألبـاتمواظؾـاتمواظقاظدؼـمواألخقاتموااخقةماظلابؼمحرعـاغفؿمعــمادلعـاشموصؼًـمام
ظؼقاغنيماظؿأعنيموادلعاذات رو ضقاغنيماظؿأعقــاتماالم جؿؿاسقـةمعـامطـانمؼلـؿقؼمظـفمعــمععـاشمبـاصرتاضم
ادؿقؼاضفمسيمتارؼ موصاةمادلقرثمدونمعلاسمحبؼققمباضكمادللؿقؼنيموذظؽمعؿـكمتـقاصرتمسيمذـأغفم
ذروطمادؿقؼاقمادلعاشمادلـصقصمسؾقفامبفذاماظؼاغقن ".م
وتـصمادلادةم184معــمذاتماظؼـرارموادللـمؿؾدظةمبؼـرارموزؼـرماظؿضـاعـماالجؿؿـاسلمرضـؿم310مظلــةم
2017مسؾكمرغف :م
"سيمحاظةمرالقمرومترعؾماظؾـتمروماألختمرومسفزماالبــمروماألخمســماظؽلـبمبعـدموصـاةمادلـمعـم
سؾقفمرومصاحبمادلعاش،مو مؼلؾؼمألحدمعـفؿمادـؿقؼاضفمسيمادلعـاشمؼـؿؿمحتدؼـدمادلعـاشمادللـؿقؼم
مؿممبراساةمعامؼؾل:م م
 -1ؼؼدرمادلعاشممبامطانمؼلؿقؼفمباصرتاضمتقاصرمذروطماالدؿقؼاقمسيمتـارؼ موصـاةمادلـمعـمسؾقـفمروم
صاحبمادلعاش،موذظؽمعـلقباًمإديمضقؿةمععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاشموعـامرضـقػمإظقـفم
عـمزؼاداتمحؿكمتارؼ ماالدؿقؼاق.
وؼراسكمسيمحتدؼدمضقؿةمادلعاشماحلاالتمادلؿاثؾةماظيتمادؿقؼتمسيمادلعاشمضؾؾمحتؼـؼمواضعـةم
االدؿقؼاق.
 -2إصادةمادللؿقؼمعـمحاالتمردمادلعاشماظلابؼةمسؾـكمتـارؼ مادـؿقؼاضفمواظـاجتـةمعــمضطـعمععـاشم
رحـدمادللـؿقؼنيمرومســمعراسـاةممحـدودماجلؿــعمبـنيمادلعاذـاتم،وذظؽممبـامالمجيـاوزمطاعـؾمضقؿــةم
ععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاش.
 -3تطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتموذظؽمسؾكمرداسمضقؿةمادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصؼًام
دلامدؾؼ.
 -4تطؾقـؼمحـدودماجلؿـعمبـنيمادلعــاشمواظـدخؾموذظـؽمسؾـكمردــاسمضقؿـةمادلعـاشمادللـؿقؼمبعــدم
حتدؼدهموصؼًامدلامدؾؼ.
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طؿامؼراسكمإسادةمتطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاشموصاصكماظـدخؾمظؾـاضلممادللـؿقؼنيمسؾـكمرنم
ؼؿؿمتطؾقؼمضقاسدماظردمادلشارمإظقفامبادلـادةم182م عــمػـذاماظؼـرارممبـامالمجيـاوزمععـاشمادلـمعـمسؾقـفمروم
صاحبمادلعاش ".م
ثٕبء ػٍِ ٝب تمذَ:
بؿطؾقؼماظؿـظقؿماظؿشرؼعكماظلابؼمسرضفمتؿقددماألغصؾةمادللؿقؼةمظالبـؿنيموصؼاًمدلامؼؾك :م
روالً:متؼدؼرمغصقبماالبـةم(س)مسيمتارؼ مواضعةماالدؿقؼاقم .2018/4/15م
م م

اظـصقبم م

بقان م

 3/2م

 1م ؼؼـــدرمادلعـــاشممبـــامطـــانمؼلـــؿقؼفمبـــاصرتاضمتـــقاصرمذـــروطم
االدؿقؼاقمسيمتارؼ موصاةمادلمعـمسؾقـفمرومصـاحبمادلعـاشم،م
وذظـــؽمعـلـــقباًمإديمضقؿـــةمععـــاشمادلـــمعـمسؾقـــفمرومصـــاحبم
ادلعاشموعامرضقػمإظقفمعـمزؼاداتمحؿكمتارؼ ماالدؿقؼاق.
وؼراســكمسيمحتدؼــدمضقؿــةمادلعــاشماحلــاالتمادلؿاثؾــةماظــيتم
ادؿقؼتمسيمادلعاشمضؾؾمحتؼؼمواضعةماالدؿقؼاق .م
م
 2م إصادةمادللـؿقؼمعــمحـاالتمردمادلعـاشماظلـابؼةمسؾـكمتـارؼ م
ادؿقؼاضفمواظـاجتةمعــمضطـعمععـاشمرحـدمادللـؿقؼنيمرومســم

 3/2م
المؼقجدمردمحقثمرغفامعلؿقؼةم

عراساةمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذات،وذظؽممبامالمجياوزمطاعؾم ألضصكمغصقبممامباجلدولمرضؿم()3م
ضقؿةمععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاش .م
 3م تطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتموذظؽمسؾكمردـاسمضقؿـةم

ادلرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسك .م
المؼقجدمععاشمرخر .م

ادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصؼًامدلامدؾؼ .م
 4م تطؾقــؼمحــدودماجلؿــعمبــنيمادلعــاشمواظــدخؾموذظــؽمسؾــكم

المؼقجدمدخؾ .م

رداسمضقؿةمادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصؼًامدلامدؾؼ .م
م
ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 14ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
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ثاغقاً:متؼدؼرمغصقبماالبـةم(ص) .م
م م

اظـصقبم م

بقان م

 2/1م

 1م ؼؼـــدرمادلعـــاشممبـــامطـــانمؼلـــؿقؼفمبـــاصرتاضمتـــقاصرمذـــروطم
االدؿقؼاقمسيمتارؼ موصاةمادلمعـمسؾقـفمرومصـاحبمادلعـاشم،م
وذظـــؽمعـلـــقباًمإديمضقؿـــةمععـــاشمادلـــمعـمسؾقـــفمرومصـــاحبم
ادلعاشموعامرضقػمإظقفمعـمزؼاداتمحؿكمتارؼ ماالدؿقؼاق.
وؼراســكمسيمحتدؼــدمضقؿــةمادلعــاشماحلــاالتمادلؿاثؾــةماظــيتم
ادؿقؼتمسيمادلعاشمضؾؾمحتؼؼمواضعةماالدؿقؼاق .م
م

 2/1م

 2م إصادةمادللـؿقؼمعــمحـاالتمردمادلعـاشماظلـابؼةمسؾـكمتـارؼ م
ادؿقؼاضفمواظـاجتةمعــمضطـعمععـاشمرحـدمادللـؿقؼنيمرومســم

المؼقجدمإصادةمحقثمرنمإذياظلم

عراساةمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذات،وذظؽممبامالمجياوزمطاعؾم

رغصؾةمادللؿقؼنيمرط معـمععاشم

ضقؿةمععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاش .م
 3م تطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتموذظؽمسؾكمردـاسمضقؿـةم
ادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصؼًامدلامدؾؼ .م

صاحبمادلعاش.م م
المؼقجدمععاشمرخر .م

 4م تطؾقــؼمحــدودماجلؿــعمبــنيمادلعــاشمواظــدخؾموذظــؽمسؾــكم
رداسمضقؿةمادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصؼًامدلامدؾؼ .م

المؼقجدمدخؾ .م

ِالحظخ:
ؼؿؿمصرإمادلعاشمظؽؾمعـماالبـةم(س)مواالبـةم(ص)ماسؿؾاراًمعـم .2018/5/1م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 15ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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لٛاػذ حغبة االشرتاوبد

اٌغإاي سلُ 181 /1

ادلبدح ()181

عــمعـمسؾقــفماغؿفــتمخدعؿــفمبؾؾــق ماظلـــمبؿــارؼ م2018/8/31م،موســـدمضقــاممادلـطؼــةمبؿلــقؼةمحؼقضــفم
اظؿأعقـقةمتؾنيممامحصـقلمادلـذطقرمسؾـكمإجـازةمخاصـةمظغـريماظعؿـؾمدلـدةم10مدــقاتماغؿفـتمبادـؿالمم
اظعؿــؾمسيم2003/11/30مودــؾؼمظــفمإبــداتماظرشؾــةمسيمااذــرتاكمسـفــامســـدماظؼقــاممبااجــازةمو مؼؾؿــزمم
باظلداد،مصؿامػكمضقاسدمحتصقؾمتؾؽمااذرتاطاتمسيمػذهماحلاظة؟م م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"تلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا :م

مممممممممم........م .م
 -2عددمااجـازاتماخلاصـةمبـدونمرجـرم:مؼؾؿـزممادلـمعـمسؾقـفمحبصـؿ مفموحصـةمصـاحبماظعؿـؾمصـكم
ااذرتاطاتموذظؽمإذامرشبمصكمحلابفامضؿـمعدةمإذرتاطفمصكماظؿأعنيموحتددمعقاسقدمإبداتم
اظرشؾةمورداتمااذرتاطاتمبؼرارممعـموزؼرماظؿأعقـات.
مممم........م .م
وتـصمادلادةم129معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
"ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبأداتمادلؾاظغماآلتكمبقاغفامصكمادلقاسقدماحملددةمضرؼـمطؾمعـفا:م م
 -2األضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلمعـمسؾقفموذظؽمصكمرولماظشفرماظؿاديمظشفرماالدؿقؼاق .م
.................م م
مموؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمصكمحاظةماظؿأخريمصكمرداتمرىمعـمادلؾاظغمادلشارمإظقفامبـأداتمعؾؾـغمإضـاسيمم
دـقؼاًمسـمعدةماظؿأخريمعــمتـارؼ مومجـقبماألداتمحؿـكمغفاؼـةمذـفرماظلـدادم،موحيلـبمادلؾؾـغمااضـاسيمم
بـلؾةمتلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾـؽمادلرطزىمادلصرىمسيماظشـفرماظـذىمؼـؿعنيمدـدادمادلؾـاظغم
ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 16ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

صقفمعضـاصاًمإظقـفم(م، )%2موؼلـرىمذظـؽمسؾـكمذيقـعمرصـقابماألسؿـالممبـامصـقفؿماجلفـازماادارىمظؾدوظـةم
وامقؽاتماظعاعة .م
 ..............م
وتـصمادلادةم()52معـمضرارموزؼرمادلاظقةم554مظلـةم2007مبشأنماظؼقاسـدمادلـػـذةمألحؽـاممضـاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"ظؾؿمعـمسؾقفمرنمؼؾـدىمرشؾؿـفمسيممااذـرتاكمســمعـدةمااجـازةماخلاصـمةمظغـريماظعؿـؾمضؾـؾمضقاعـفم
بااجازة،مطؿامجيقزمظفمرنمؼؾدىمػذهماظرشؾةمصكمتارؼ مالحؼممذامادلقعادمومبامالمجيـاوزمتـارؼ محتؼـؼم
واضعةماادؿقؼاقمصكمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاة .م
وؼؼدممرؾبمإبداتماظرشؾةمادلشارمإظقفمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()52مادلرصؼ،موالجيقزمظؾؿمعـمسؾقـفمرنم
ؼعــدلمســـمرشؾؿــفمسيمااذــرتاكمبــأىمحــالمعـــماألحــقالموؼراســكمرنمتشــؿؾماظرشؾــةمدـــقاتمجتدؼــدم
ااجازة.م م
وسيمحاظةموصاةمادلمعـمسؾقفمجيقزمظؾؿلؿقؼنيمسـفمرؾبمحلابمعدةمااجـازةموصؼـاًمدلـامدـؾؼمسيمم
عقعادمشاؼؿفمثالثةمذفقرمعـمتارؼ مورودمرؾبمصرإماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾصـدوقمسؾكمرنمتمدىمادلؾاظغم
ادللؿقؼةمدصعةمواحدةمخاللمثالثةمذفقرمعـمتارؼ متؼدؼؿمرؾبماحللاب.م م
وتـصمادلادةم()53معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:
"تؿقددمااذرتاطاتماظؿكمؼؾؿزممادلمعـمسؾقفمبأدائفامسـمعدةمااجازةماخلاصـةمبـدونمرجـرمسؾـكم
اظـققماآلتل:م م
 -1حصؿفموحصةمصـاحبماظعؿـؾمصـكمإذـرتاطاتمتـأعنيماظشـكقخةمواظعفـزموغظـاممادلؽاصـأةموطـذام
إذرتاطاتمتأعنيماظؾطاظةمإذامطانم ـمتلرىمسيمذأغفؿمرحؽاممػذاماظؿأعنيموذظـؽمإذامربـدىم
رشؾؿفمصكمحلابمعدةمااجازةمضؿـمعدةمااذرتاكمسيماظؿأعنيموصؼامألحؽاممادلادةماظلابؼة.م م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 17ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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 -2حصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾمصكمإذرتاطاتمتـأعنيمادلـرضماظؿـكمتغطـكمحـؼماظعـالجمواظرساؼـةم
اظطؾقةمإذامطانم ـمتلرىمصكمذأغفمرحؽاممػذاماظؿأعنيمسـمعدةمااجازةماخلاصةمبـدونمرجـرم
إذامضضقتمااجازةمداخؾماظؾالدموذظؽمسيمذيقعماألحقال.م م
 -3التمدىمرؼةمإذرتاطاتمصكمتأعنيمإصاباتماظعؿؾ.م م
وحتلبمااذرتاطاتمسؾكمرداسمرجرمادلمعـمسؾقفماألدادكمبإصرتاضمسـدممضقاعـفمبااجـازةمطؿـام
تؿقددمررؼؼةمحلـابمرجـرمااذـرتاكممادلـؿغريمسؾـكمردـاسمعـامطـانمؼلـؿقؼفمعــمػـذاماألجـرمبـإصرتاضم
عؾاذرتفمظعؿؾفموإذامطاغـتمبعـضمسـاصـرمػـذاماألجـرمؼـرتؾمطمحتدؼـدمضقؿؿفـاممبعـدالتمروممبلـؿقىمرداتم
ادلمعـمسؾقفمصؿؿقددمررؼؼةمحلابمػذهماظعـاصرممبؿقدطمعامإدـؿقؼفمسـفـامخـاللماظلــةماظلـابؼةمسؾـكم
ااجازةمروعدةمإذرتاطفمصكماظؿأعنيمسـمػذاماألجرمإنمضؾتمسـمذظؽ.م م
والمتلرىمرحؽاممادلادة()34معــمضـاغقنماظؿـأعنيمااجؿؿـاسكممسيمذـأنمعـددمااجـامزاتماخلاصـةم
بدونمرجر .م
وتـصمادلادةم54معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف :م
" ؼؾؿزممادلمعـمسؾقفمبأداتمااذرتاطاتمادللؿقؼةموصؼامحلؽـؿمادلـادةماظلـابؼةمســمطـؾمدــةمسؾـكم
حدهمعـمدـقاتمعدةمااجازةمخاللمذفرمعـمتارؼ مإغؿفاتمدـةمااجازة 0م
وسيمحاظةمدبؾػفمسـماظلدادمخاللمػذامادلقعادمؼؾؿزممبأداتمعؾؾغمإضـاصكموصؼـاًمظؾـلـؾةماحملـددهم
بـــصمادلــادةم()129معـــمضــاغقنماظؿــأعنيمااجؿؿــاسكمســـمادلــدةمعـــمرولماظشــفرماظؿــاديماغؿفــاتمد ــمةم
ااجازةموحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد .م
وإذام مؼؿؿماظلدادمخاللمثالثةمرذفرمعـمتارؼ محتؼـؼمواضعـةماالمدـؿقؼاقمصـكمتـأعنيماظشـقكقخةم
واظعفــزمواظقصــاةممبعرصــةمادلــمعـمسؾقــفمرومادللــؿقؼنيمســـفمصؿعؿ ـ مادلــدةماظؿــكم مؼــؿؿمدــدادمادلؾــاظغم
ادللؿقؼةمسـفامسيمػذهماحلاظةمعدةمشريمعشرتكمسـفا .م
وتـصمادلادةم()56معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف :م
"سيمحاظةمسدممضقاممادلـمعـمسؾقـفم بلـدادمااذـرتاطاتمادللـؿقؼةمسؾقـفمســمعـدةمااجـازةمحؿـكم
تارؼ مسقدتفمإديماظعؿؾمؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبؿقصقؾفامعضاصاًمإظقفامادلؾاظغمااضـاصقةمعــمرجـرمادلـمعـم
ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 18ــــــــــ
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سؾقفمبطرؼؼماظؿؼلقطموصؼـاًمظؾفـدولمرضـؿم(م) 6مادلرصـؼمبؼـاغقنماظؿـأعنيمااجؿؿـاسكمادلشـارمإظقـفموحتـددم
ضقؿةماظؼلطمسؾكمرداسمدـما دلـمعـمسؾقـفمصـكمرولماظشـفرماظؿـاديمظؿـارؼ ماظعـقدةمإديماظعؿـؾمروماظشـفرم
اظؿاديمابداتماظرشؾةمرؼفؿامالحؼموؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبلدادماألضلاطمادلشارمإظقفامظؾصـدوقمادلكؿصم
صكمادلقاسقدماظدورؼةمإسؿؾاراًمعـمرجرماظشفرماظؿـاديمظؿـارؼ ماظعـقدةمإديماظعؿـؾمرومإبـداتماظرشؾـةمحلـبم
األحقال.مم
وإذامطاغتمضقؿةماظؼلطمجتاوزمربعماألجرمصقفقزمظؾؿمعـمسؾقفمرؾـبمرداتمػـذهمادلؾـاظغمبإحـدىم
ررؼؼيتماظلدادماظقاردتنيمباظؾـدؼـم(2م،م)3ماظقاردةمبادلادةم( .)38م
وتـــصمتعؾقؿــاتماظصـــدوقمرضــؿم(م)13مظلـــةم2010مبشــأنمضقاســدمحتصــقؾمإذــرتاطاتمااســارةم
اخلارجقةمدونمرجـرمرومااجـازةم اخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجموااجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾمعــماحلؼـققم
اظؿأعقـقةمسؾكمرغف :م
"سؾكمذيقعماألجفزةمادلكؿصةمبادلرطزماظرئقللموادلـارؼماظؿأعقـقةمإتؾاعمعـامؼؾـكمبشـأنمادلؾـاظغم
ادللؿقؼةمسـمعـددمااسـارةمرومااجـازةماخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجمرومااجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾمســدم
تلقؼةموصرإماحلؼققماظؿأعقـقة:م م
مر -خصؿمادلؾاظغمادللؿقؼةمعـمإذياديماحلؼققماظؿأعقـقةمظصاحبمادلعـاشمروادللـؿقؼنيم(معؿفؿـدم
ادلعاشم/مادلؽاصأةم/ماظؿعقؼضمااضاصكم/متعقؼضماظدصعةماظقاحدة).مم
مب -صؿحمعطاظؾةمبؼقؿةمادلؾؾغمادلؿؾؼلم(مإنموجدم)موؼؿؿماخلصؿمصكمحدودمربعمادلعاشماظدورى.
وؼراسكمسـدمحتدؼدمادلؾاظغمادللؿقؼفمعامؼؾك :م
-1

سيمحاظةمسقدةمادلمعـمسؾقفمعـمااجازةموإدؿالعفماظعؿؾممو مؼلددمادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾقـفممو م
تؼؿمجفةماظعؿؾمبؿقصقؾفامعـفمسـمررؼؼماظؿؼلقط،مإديمرنمحتؼؼتمظؾؿمعـمسؾقفمإحدىمحـاالتم
إدؿقؼاقماحلؼققماظؿأعقـقةمسيمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمؼؿؿمعامؼؾل :م
مر .حصرماألضلاطماظؿكمطانمجيبمرنمحتلـبمبعـدمإغؿفـاتمادلفؾـفمموؼؾؿـزمممادلـمعـمسؾقـفمبلـدادم
إذيــاديماألضلــاطماظؿــكم مميــضمسؾــكمتــارؼ مإدــؿقؼاضفامزيلــةمسشــرمساع ـاً،موتلــؼطمبــاضكم
األضلاطمتطؾقؼاًمألحؽامممادلادةم156معـماظؼاغقن.
ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 19ــــــــــ
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مب .حلابمادلؾاظغمااضاصقفمادللؿقؼفمغؿقفةمسدممددادماألضلاطم-ماظؿكم مميـضمسؾـكمتـارؼ م
إدـؿقؼاضفامزيلـةمسشـرمساعـاًم–متطؾقؼـاًمألحؽــاممادلـادةم129معــماظؼـاغقنمم،موتؾؿـزممبلــدادػام
اجلفةماادارؼة،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماجلفةمدلؿابعةماظؿقصقؾ.
ممممممممممممممممم..................م ".م
ثٕبء ػٍِ ٝب تمذَ:

 سيمحاظةمسقدةمادلمعـمسؾقفمعـمااجازةمومإدؿالعفماظعؿؾمو مؼلددمااذـرتاطاتماظؿأعقـقـةمســم
عــدةمااجــازةماخلاصــةمظغــريماظعؿــؾماظؿــكمربــدىماظرشؾــةمبااذــرتاكمسـف ـاممو متؼــؿمجفــةماظعؿــؾم
بؿقصــقؾفامعـــفمســـمررؼــؼماظؿؼلــقط،مإديمرنمحتؼؼــتمظؾؿــمعـمسؾقــفمإحــدىمحــاالتمإدــؿقؼاقم
احلؼققماظؿأعقـقةمسيمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاة ،صقؿؿمحصرماألضلاطماظؿكمطانمجيـبمرنم
حتلبمبعدمإغؿفاتمادلفؾـفمم وؼؾؿـزمممادلـمعـمسؾقـفمبلـدادمإذيـاديماألضلـاطماظؿـكم مميـضمسؾـكم
تــارؼ مإدــؿقؼاضفامزيلــةمسشــرمساع ـاً،موتلــؼطمبــاضكماألضلــاطمتطؾقؼ ـاًمألحؽــامممادلــادةم156معـــم
اظؼاغقن.
 طؿامؼؿؿمحلابمادلؾاظغمااضاصقفمادللؿقؼفمغؿقفـةمسـدممدـدادماألضلـاطم-ماظؿـكم مميـضمسؾـكم
تارؼ مإدؿقؼاضفامزيلةمسشرمساعاًم–متطؾقؼاًمألحؽـاممادلـادةم129معــماظؼـاغقن،مموتؾؿـزممبلـدادػام
اجلفةمااداري.

م
م
م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 20ــــــــــ
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زلبضشح
اعت١فبء اعتّبساد ( 2 ،5 ،3د)َ.
ٚاٌشد ػٍِ ٝالحظبد ادلٕطمخ اٌتأِ١ٕ١خ

ئػذاد
األعتبر /زلّذ ػجذ اٌؼض٠ض شب٘ني
ِذ٠ش ِٕطمخ اٌمب٘شح اجلذ٠ذح

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 21ــــــــــ
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ػٕبصش احملبضشح
ً

اٚال :عجً ئمجبيل االشرتاوبد.
(ادؿؿارةم3ت.م) .م

ً
ثبٔ١ب :عجً ِتبثؼخ عذاد االلغبط اخلبصخ.
(ادؿؿارةم5ت.م) .م

ً
ثبٌثب :عجً ادلجبٌغ ادلشتذح.
(ادؿؿارةم8مت.م) .م

ً
ساثؼب :و١ف ٗ١اٌشد ػٍِ ٝالحظبد ادلٕطمخ اٌتأِ١ٕ١خ.
ً
خبِغب :ادلشفمبد.
م
م
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ً

اٚال :عجً ئمجبىل االشرتاوبد
أ( .منٛرج  8د)َ.

 حيررماظـؿقذجموؼرصؼمععمطشقإمادلرتؾات.
 ؼؼقدمبفمذيؾةماألجقرماألدادقةموادلؿغريةمطالمسؾكمحـدمة،موغلـبمامالذـرتاطاتمادللـؿقؼةم
ردادــكموعــؿغري،موبقــانمبأمســاتمادللــؿقؼمسؾــقفؿمرضلــاطمخاصــةموتــؿؿمادلراجعــةممبعرصــةم
عراجعكمادلاػقاتمبؼلؿماحللابات.م

ِ غئٛي عجً امجبىل األشرتاوبد:
 إدراجممناذجم2متمممؼقعقاًمبذاتماظؾقاغاتماظقاردةمباظـؿقذج .م
 تؿؿمادلطابؼةمععمضلؿماحللاباتمصقؿامؼؿعؾؼمبـلبماألذرتاطات .م
 جتؿقعماظلفؾمذفرؼاموعطابؼؿفمععمادؿؿارةم3متممماظؿكمتعدمعـمواضعماظلفؾ.
ِ غئٛي لغُ األلغبط اخلبصخ:
 تلدؼدماألضلاطماخلاصةمظؾلادةمادللؿقؼمسؾقفؿمرضلاطمخاصةممبامؼػقدماظلداد .م
 جتؿقعماظلفؾمصكمغفاؼةماظشفرموإسدادمادؿؿارةم5متممم.

ة( .اعتّبسح  3د)َ.

حتررممبعرصةمجفازماظؿأعنيماألجؿؿاسكمباظقحـدةموصـؼماظـؿـقذجمرضـؿم(م3ت.مم)مادلرصـؼمبؼـرارم

وزؼرادلاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مبشأنماظؼقاسدمادلـػذةمألحؽاممضاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرم
باظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم.1975
ٚ تغتٛف ٝثبٌج١بٔبد األت١خ :م
 ادؿماظقحدةماادارؼة.
 طقدماظقحدةماحللابقة.
 بقانماذياديماألجقرادللددمسؾكمردادفاماالذرتاطاتمماألدادـقةموادلـؿغريةمسيمماخلاغـاتم
ادلكصصةممامباالدؿؿارة.
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٠ٚ شاػ ٟاٌمٛاػذ ا٢ت١خ ػٕذ اعت١فبء اعتّبسح  3د:َ.

 تلددماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـمإذياديمعرتؾاتماظعاعالتماحلاصالتمسؾكمإجازةمبدونم
رجرمظرساؼةماظطػؾم(ادادكم–معؿغري).
 تلـــددماألذـــرتاطاتمادللـــؿقؼةمســــمحـــاالتمااجـــازاتمبـــدونمرجـــرمظؾعؿـــؾمباظـــداخؾم
وااساراتماظداخؾقةم(ردادكم–معؿغري).
 ؼراسـكمرحؽـاممادلـادةماظؾــدؼـم(م،3م)4معــمادلـادةم126معــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿــاسلم
اظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسـدمددادماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـمرجقرماظعاعؾنيم
بإجازاتمدرادقةمبدونمرجر.
 ؼؼصدمبأجقرماصاباتماظعؿؾمصؼطم(اجقرماظعاعؾنيماظذؼـمتلؿؼطعمعـمعرتؾاتفؿماذـرتاطاتم
إصــابةماظعؿــؾمصؼــطموػــؿمادلــمعـمسؾــقفؿموصؼًــامألحؽــاممادلــادةم3معـــمضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿاسلمادلشارمإظقفممومادلعقـقنمبعدمبؾقشفؿمدـماظلؿني).
 ؼؼصدمبأضلاطمادلؽاصأةمادلشرتاةمورجقرمعؿغريةم(األضلاطماظؿكمتلددمغؿقفةمذراتمعدةمصكم
غظامماألجقرمادلؿغريةموحتلبمسؾكماألجقرمادلؿغرية).
 تلددماألضلاطماخلاصةمباظعاعالتماحلاصالتمسؾكمرجازةمبدونمعرتبمظرساؼـةماظطػـؾمعـعم
رضلاطماألسارة.
 ؼدرجمخباغةماضلاطمدورؼةمرخرىم(رؼةماضلاطم مؼردمذطرػامباظؿقدؼدمباالدؿؿارة).م
 إدراجماألجــقرمادلـصــرصةمومطــذظؽمرجــقرمرساؼــةماظطػــؾموااجــازاتماظدرادــقةمواظعؿــؾم
باظداخؾمواألساراتماظداخؾقةمورجقرمغصػماظقضتمواخلاضعنيمألصاباتماظعؿؾمصؼطمصـكم
اخلاغاتمادلكصصةممامباالدؿؿارةمعـمواضعمدفؾمإذياديماالذرتاطاتم(دفؾممنـاذجم2م
ت.م)محقــثمتالحــظمرنمبعــضماظقحــداتموغظــراًمظعــدممادــؿقػاتممنــاذجم2مت.ممالمؼــؿؿم
ادؿقػاتمدفؾماذياديماالذرتاطاتم،موؼؿؿمإسدادماالدـؿؿارةم3مت.ممعــمدصـرتمادلعاذـاتم
بؼلؿماحللاباتموادلؼقدمبفمغلبماالذرتاطاتمصؼطموطذظؽماألضلاطماخلاصة،محقثمتؼقمم
اظقحدةمبإدراجماألجقرمسؾكمخالإماحلؼقؼةمحقثمؼؿؿمإدراجمرجقرمشريمحؼقؼقةمظؽؾمعـم
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ااجازاتمبدونمعرتبمظرساؼةماظطػؾمواظعؿؾمباظداخؾموااسـاراتماظداخؾقـةمواامجـازاتم
اظدرادقةم...
وظؿالسيمتؾؽمادلالحظة:
 مؼؿؿمادؿقػاتممناذجم2مت.مموؼرصؼمععمطشقإمادلرتؾات،موبعدماألدؿقػاتمؼؿؿمضقدػامبلفؾم
إذياديماالذرتاطاتموسيمغفاؼةماظشفرمتعدماألدؿؿارةمعـمواضعماظلـمفؾمبعـدمادلطابؼـةمعـعم
ضلؿماحللابات.
 سيمحاظةموجقدمتذبذبمسيمرجقرمرساؼةماظطػؾمروماظعؿؾمباظـداخؾموااسـاراتماظداخؾقـةم
ؼذطرمسيمخاغةمادلالحظاتماظلؾب.
 جيبمعطابؼةمغلبماالذرتاطات،مععمعراساةماحؽاممادلادةم160معؽررممعـمضاغقنماظؿـأعنيم
االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم(1975ج مطلرماظؼرشمظصاحلمامقؽة).
 جيبمعطابؼةمغلبماالذرتاطاتمادلدرجةمباالدـؿؿارةم3مت.مممعـعمدصـرتم39مع.حمحلـابم
جارىمدائـمتأعنيموععاذاتموطذظؽماظرصقدمادلعؾكمبادؿؿارةم75مع.حمبؼلؿماحللاباتم
 جيبمسـدمإسدادمادؿؿارةم3مت.ممظإلداراتماظؿعؾقؿقةمعراساةمرنمؼؽقنمغلؾةم%5مادلؽاصـأةم
األضاصقةمعدرجةمصكمخاغةمغلؾةمادلمعـمسؾقـفم%3مظقؽـقنمماعؿـقعم%8معـمعـمسؾقـفمصـكم
عؼابؾمحصةماحلؽقعةم%2م(عـشقرموزارةمادلاظقةم.)2013/9
 عطابؼــةماألضلــاطماخلاصــةمادلدرجــةمباالدــؿؿارةم3ممتممممعــعمادــؿؿارةمم5متمممودــفؾم
إذياديماالذرتاطاتمودفؾمعؿابعةمددادماالضلاطماخلاصفممودصرتم39مع.ح.
 اظؿأطدمباظـلؾةمظؾقحداتماظؿكمعمماظؿصرؼحممامبؿكػقضمغلـؾةم%1مإصـابةمسؿـؾمإديم%0,5م
سؾــكمرنمؼــؿؿمخصــؿم%0,5معـــمغلــؾةماظؿــأعنيماظصــقكموظقلــتمعـــماظصـــدوقماحلؽــقعكم
حبقثمتؽقنماظـلؾةم(%0,15موم%0,35م)عـمواضعم(%1م)مإصابةمبدالمعـم(%0.15مو.)%0,85
 اظؿأذريمبادلالحظاتممبامؼػقدمرجقرماظعاعؾنيمباألسؿـاملماظصـعؾةم%27مواظعـاعؾنيمباألسؿـالم
اخلطرةم%31مدلراساتفا.م
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 حتــررمادــؿؿارةم3مت.ممعـــمرصــؾموصــقرتنيمم(األصــؾموصــقرةمعــعمعلــؿـدماظلــدادمإديم
اظصـدوقمادلكؿصموصقرةمحتػظمبؼلؿماظؿأعنيماالجؿؿاسك).
وتلؾؿمسيمادلقاسقدماظدورؼةمألداتماالذرتاطاتموصؼامألحؽـاممادلـادةم129معــمضـاغقنم
79مظلـةم1975موؼلؿــكمعـمذظؽمادؿؿارةم3مسـمعالحؼمذفرمؼقغقـةم(طؿـابمدورىم16مظلــةم
)1993مبشــأنمســدممادــؿقؼاقمعؾــاظغمإضــاصقةمسؾــكماذــرتاطاتماألجــقرماألدادــقةموادلــؿغريةم
ادلـصرصةممبالحؼمذفرمؼقغقةمعـمطؾمساممحؿكمغفاؼةمذفرمدؾؿؿ ،مواظلؾبمصكمذظـؽمعـشـقرم
إسدادماحللاباتماخلؿاعقةماظذىمتصـدرهموزارةمادلاظقـةمدــقؼامؼــصمسؾـكماجلفـاتماظداخؾـةم
ضؿـمادلقازغةماظعاعةمظؾدوظةم،متؼدؼؿمحلاباتفاماخلؿاعقةمسيم6/30معـمطؾمسامموعرصؼاتفامسيم
عقســدمرضصــاهم9/15مإديمطــؾمعـــموزارةمادلماظقــةمواجلفــازمادلرطــزىمظؾؿقادــؾاتم،موبعــضم
اجلفاتمتصرإمرجقرمعؿغريةموبعضمسـاصرماألجقرماألدادـقةمظػـروقمترضقـةموتلـقؼاتمسـاعؾنيم
وتعؾكماال ذرتاطاتماخلاصةممبالحؼمذفرمؼقغقـةمعــمطـؾمسـاممصـكمحـنيمؼمـؿؿماظلـدادمخـاللم
اظشفقرم7موم8موم،9مسؾكمرنمحيددمبادللؿـداتمادلرصؼةمذفرماظصرإممبقجبماضرارمعقضعمعــم
عراضبماحللاباتموخمؿقعاًمخباعمذعارماجلؿفقرؼةموالمؼشؿؾمذظؽماالذرتاطاتماألصؾقة.
 يف حبٌخ ٚجٛد ِمبصخ ثبعتّبسح  2د:َ.

 تدرجمادلؼاصةماألدادقةموادلؿغريةمسؾكمرنمتطابؼمععمدـفؾمادلؾـاظغمادلرتـدةمودصـرتم39م
ع.حمحلابمجارىمدائـمت.م.
 عطابؼةمضقؿـةمادلؾـاظغمادللـرتدةمبادلؼاصـةمسؾـكمعـامػـقمواردمبصـقرماالدـؿؿاراتم8متـأعنيم
وععاذاتموانماالدرتدادمؼؿؿمبـاتمسؾكمعراجعةمواسؿؿادمادلػؿشمادلكؿص.
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ً
ثبٔ١ب :عجً ِتبثؼخ عذاد االلغبط اخلبصخ:
أ .تٍتضَ اٌٛحذح ثبِغبن عجً ِتبثؼخ عذاد األلغبط اخلبصخ ػٍـ ٝأْ ٠غـتٛفٝ
ثبٌج١بٔبد األت١خ:

 اٌصفحٗ اٌّ١ىن:

 اظؾقاغـاتماالدادـقمة (االدـؿم،ماظـرضؿماظؿـأعقينم،متـارؼ مادلـقالدم،مضقؿـةماظمؼلـطم،مغـقعماظؼلـطم،م
بداؼةماظؼلط،مغفاؼةماظؼلط) .م

 اٌصفحٗ اٌ١غش:ٜ

 عؿابعةماظلدادماظشفرىمعـمخاللممناذجم2مت.ممؼـؿؿمجتؿقـعماظلـفؾمذـفرؼاًمموعــمخالظـفم
حتررمإدؿؿارهم5مت.م .م
 عطابؼـــةماألضلـــاطمباظلـــفؾمعـــعمإدـــؿؿارةم5مت.مموإدـــؿؿارهم3مت.ممودـــفؾمإذيـــاديم
االذرتاطات.م م
 ودصرتم39مع.حمبؼلؿماحللابات.م

ة .اعتّبسح  5د:َ.

 اٌتضاِبد صبحت اٌؼًّ:

 ؼؾؿــزممصــاحبماظعؿــؾمبمإضؿطــاعماألضلــاطموادلؾــاظغمادللــؿقؼةمسؾــكمادلــمعـمسؾــقفؿمعـــم
رجــقرػؿموؼقردػــامإديماظصـــدوقمادلكــؿصمعــعماالذــرتاطاتماظشــفرؼةموسيممادلقاسقــدم
ادلؼررةمألداتماالذرتاطاتمعصققبةمباظـؿقذجمرضؿم39م(إدؿؿارةم5مت.م) .م
 ؼؾؿـــزمممبؿابعـــةمحتصـــقؾماألمضلـــاطمودـــدادػامظؾصــــدوقمادلكـــؿصمسيممعقاسقـــدمرداتم
االذرتاطاتموذظؽمسؾكماظـؿقذجمرضؿم39م(إدؿؿارةم5مت.مم)معـمرصؾموثالثمصقر .م
 وحتررمادـؿؿارمةم(5مت.م)م ظؾقـانماظؿعـدؼالتماظؿـكمتطـررمسؾـكمضقؿـةماألضلـاطماخل ماصـةمعــم
خلاصـةم
إضاصةموادؿـزالموردؾابمذظـؽم ،موحتـررمعــمواضـعمدـفؾمعؿابعـةمدـدادماألضلـاطما م
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واظؿأطــدمعـــمعطابؼــةماألدــؿؿارةمعــعمدــفؾمعؿابعــةماألضلــاطماخلاصــةمودــفؾمإذيــاديم
االذرتاطاتمودصرتم39مع.حموادؿؿارةم3مت.م.م م
 ادلالحظبد ثشبْ ئعتّبسح  5د:َ.
 .1سدممادؿقػاتممنقذجم2مت.م:

 وؼرتتبمسؾقـفمسـدممادـؿقػاتمدـفؾماألضلـاطماخلاصـةموباظؿـاديمالمؼـؿؿمادـؿقػاتمادـؿؿارةم5م
ت.ممباظؿعــدؼالتماظؿــكمتطــررمسؾــكمضقؿــةماألضلــاطماخلاصــة،محقــثمؼــؿؿمادراجماذيــاديم
األضلاطمادللددةمصكمادؿؿارة(م5مت.م)مبدونمحتدؼدماالضلاطمادلضاصةمرومادللؿـزظة .م
 .2إدراجمااضاصةمواالدؿـزالموسدممحتدؼدماألدؾاب.
 .3سدممتطابؼمذيؾةماألضلاطماخلاصةمبادؿؿارةم5مت.ممععمإدؿؿارةم3مت.م .م
ٌٚ تاليف تٍه ادلالحظبد:

 .1ادؿقػاتممناذجم2متمممبؿقدؼدمادللؿقؼمسؾقفؿمرضلاطمخاصة.
 .2عؿابعةمضلؿماألدؿقؼاضاتمبشأنمسدمماظلدادمسـمبعضماألضلاطماخلاصةمروماظؿكم متردمروم
اظؿكمدؼطتمدفقاً.
 .3ادؿقػاتمدفؾمعؿابعةمددادماألضلاطماخلاصةموجتؿقعفمذفرؼاً.
 .4ادــؿقػاتمادــؿؿارةمم(5مت.مم)معـــمواضــعمدــفؾماألضلــاطماخلاصــةموادلطابؼــةمعــعمدــفؾم
إذياديماالذرتاطاتموادؿؿارةم3مت.م.
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ً
ثبٌثب :عجً ادلجبٌغ ادلشتذح:
أ .اعتّبسح (2د )َ.ادلجبٌغ ادلغرتدح ِٓ حغبة اٌصٕذٚق:

 حتررمسؾكماظـؿـقذجمادلرصـؼمبؽؿـابمدورىماظصــدوقمرضـؿم11مظلــةم1990مســماالذـرتاطاتم
ادللددةمظؾصـدوقمباظزؼادةمرومبطرؼؼماخلطأموؼؿؿمعراجعؿفـامعــمادلػـؿشمادلكـؿصمواظؿأطـدم
عـمصـقةماظـردمضؾـؾمردماالذـرتاطاتموتردـؾمعـعماالدـؿؿارةمرضـؿم"م"3متـأعنيموععاذـاتماظـيتم
تلددممبقجؾفامإؼراداتمامقؽةمذفرؼاً.
 تؼقمماجلفةماادارؼةمبإسـدادمعـذطرةمبؾقـانمغـقعموضقؿـةمامدلؾـاظغمادللـددةمظؾصــدوقمبطرؼـؼم
اظزؼــادةمروماخلطــأمعــعمحتدؼــدمرضــؿموتــارؼ مذــقؽماظلــدادموتردــؾمادارةماظؿػؿــقشمبادلـطؼــةم
اظؿأعقـقةمادلكؿصة .م
 تؼقمماظقحدهمبادؿقػاتمادؿؿارةم8مت.مم(األدؿم–مدؾبماظردم–معدةماظردم–مرضـؿموتـارؼ مذـقؽم
اظلدادم–مادلؾـاظغمادللـددةمســماالمذـرتاطاتمباظـلـبمباظزؼـادةمحللـابماظصــدوقم–مادلؾؾـغم
ادلطؾقبمردهمعقزسامبـلبماالذرتاطات).
 ؼؿــقديمادلػــؿشمادلكــؿصمعراجعــةمبقاغــاتمادــؿؿارةم8متمممواظؿقؼــؼمعـــمصــقةمادلؾــاظغم
الذـرتاطاتمظصـاحلم
ادللددةمظؾصــدوقمواظؿأطـدمعــمصـقةمدـؾبماظـردمودـابؼةمدـدادمػـذهما م
اظصـدوق.
 وذظؽمبعدمحبثماحلاظةمحبـاًمعقداغقاًمباظقحدةموبعدماظؿقؼؼمعـمصقةمددادماظشـقؽاتمظؾفقؽـةم
ؼؿؿماظؿأذريمباظصرإمسؾكمعلؽقظقةماجلفف.م(طؿابمدورىمامقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيموادلعاذاتمرضؿم
17مظلـةم.)1990
 ؼؾؿزممعدؼرىمووطالتماحللاباتمباظقحداتماحللـابقمةمباجلفـازماامدارىمظؾدوظـفمبعـدمماسؿؿـادم
ادؿؾعادمعؾاظغمعـماالذرتاطاتماظدورؼةمادللؿقؼةمظؾفقؽةمعام مؼؿؿمعراجعةمصقةماالدؿؾعادمعـم
اظلادةمعػؿشكمامقؽفمطؿابمدورىموزارةمادلاظقفم .)1992/32م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 29ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

 جيبم عراساةماخلصؿمعـماظؾــدمادلــازرمســدمسؿـؾمادلؼاصـةموسؾـكمرالمؼعؿـدىماخلصـؿمضقؿـفم
اظؾـدمادلـازرمسـماظشفرمادلكصقممعـف،موإذامزادمادلؾؾـمغمادلطؾـقبمدـدادهمظؾففـةمســمضقؿـفم
اظؾـدمادلـازرمخيصؿمبفمعـماألذفرماظؿاظقةمتؾاساًمعـماظؾـدمادلـازرمرؼضاماديمرنمؼؿؿمادرتدادمعام
عمحتصــقؾفمعـــماظقحــدةمباظزؼــادةمرومبطرؼــؼماخلط ـأمم(طؿــابمدورىماظصـــدوقمرضــؿم5مظلـــةم
.)1998
 وبؿـارؼ م2003/7/19مرصـدرتموزارةمادلاظقــةم(مضطـاعماحللـاباتموامدلــدؼرؼاتمادلاظقـةم)مطؿــابم
دورىمرضؿم73مظلـةم2003مواظذىمؼؼضكمبإؼؼاإمخصؿماذرتاطاتماألجرمادلؿغريمسـدماظقصقلم
ظؾقدماألضصكموذظؽمبـاتمسؾـكمعمالحظـاتماجلفـازمادلرطـزىمظؾؿقادـؾات،موبــاتمسؾقـفمرصـدمرم
اظصـدوقماظؽؿابماظدورىمرضؿم3ظلـةم2006مواظذىماغؿفكمإديماؼؼاإمخصؿماذرتاطاتماألجرم
ادلؿغريمسـدماظقصقلمإديماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكمدـقؼمما.
 غصتمتعؾقؿاتماظصــدوقمرضـؿم12مظلــةم2006مبأغـفمؼلـؿؿرماظعؿـؾمباظؽؿـابماظـدورىمرضـؿم11م
ظلـةم .1990م
 ؼؿؿمحتدؼدماالذرتاطاتماظؿكمدبصماظػرتةماظزعـقـةمحؿـكمتـارؼ مإغفـاتماخلدعــةمودبصـؿمعـــم
ضقؿـةماالذرتاطاتماحملصؾةموؼردماظؾاضكممبـقجبمادؿؿارةم8مت.م.
 سيمحاظةماظـؼؾمبنيماجلفاتماحلؽقعقةمتؾؿزمماجلفةماادارؼةماألخريةمبردمادلؾاظغمادلشارمإظقفام
غظرامظؿقاجدمعؾػماظؿأعنيماالجؿؿاسكمبفا .م
 سيمحــاالتماالســاراتماظداخؾقــةمواالغؿــدابمرــقالماظقضــتمتؾؿــزممجفــةماظعؿــؾماألصــؾقةمبــردم
ادلؾاظغمادلشارمإظقفا.
 ادلالحظبد ثشبْ اعتّبسٖ  2د َ:

 ادرتدادمعؾاظغمعـمحلابماظصـدوقمبدونمحترؼرمادؿؿارةم(8متم.م).
 سدممادؿقػاتمادؿؿارهم8مت.ممعـمحقث:
 ادؿقػاتمبقاغاتماالدؿؿارةم(االدؿ،مدؾبماظرد،معدةماظردم.).......
 عراجعةمواسؿؿادمادلػؿشمواظؿأطدمعـمصقةماظرد.

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 30ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

 اظؿأذريمبرضؿموتارؼ ماظشطبمبؼلؿماحللابات.
 ســدممادــؿقػاتمدــفؾمادلؾــاظغمادلرتــدةمعـــمحقــثمضقــدمبقاغــاتمادــؿؿارهم8مت.مموجتؿقــعم
اظلفؾمذفرؼاًموادلطابؼفمععمادؿؿارهم3مت.م.

ة .ػـذَ اِغـبن عـجً ث١ــبٔ ٝثبدلجـبٌغ ادلغـتجؼذح ِــٓ حغـبة اٌصـٕذٚق ثمغــُ
احلغبثبد

 عجً ادلجبٌغ ادلشتذح:

 ؼؼقممجفازماظؿأعنيماالجؿؿاسلمبؼقدمبقاغاتممادؿؿاراتم(8مت.مم)مبعـدمادـؿقػائفامعــمادلػـؿشم
وعـمضلؿماحللاباتمبلفؾمادلؾاظغمادلرتـدةموؼـؿؿمجتؿقـعماظلـفؾمذـفرؼاًموعطابؼؿـفمبادلمؾـاظغم
ادللرتدةمبادؿؿارهم(3مت.م) .م
م م

م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 31ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
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اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ً
ساثؼب :و١ف١خ اٌشد ػٍِ ٝالحظبد ادلٕطمخ اٌتأِ١ٕ١خ
متؼــقممرضلــاممااؼــراداتمبادلـــارؼماظؿأعقـقــةمبإخطاراظقحــداتماادارؼــةمومرضلــامماظؿػؿــقشمبؾقــانم
ادلالحظاتمغؿقفةمادلؿابعةمصكمددادماالذرتاطاتمواألضلاطماخلاصةمواالدؿؾدالمادللـؿقؼةمظؾصــدوقم
باجلفاتماادارؼةمظؾؿقؼؼمعـمددادػامصكمادلقاسقدمادلؼررة :م
 .1يف رلبي ِشاجؼخ االشرتاوبد:

ادلالحظاتماظؿكمتؿؽشػمغؿقفةمادلراجعةمظؾقاغاتمددادماالذرتاطاتماظقاردةمباالدؿؿارةمرضؿم3م

ت.ممعـمحقث:م م
 بقانموإؼضاحمبقاغاتماألجـقرمادللـددمسؾـكمردادـفاماالذـرتاطاتموسـاصـرػام(ادادـك/معـؿغري)م
باخلاغاتمادلكصصةمما.م م
 ددادمعلؿقؼاتماظصـدوقمباظـلبمادلؼررةمضاغقغاًموعدىموجقدمتذبذبمصكمضقؿماالذـرتاطاتم
ادللددةموعدىمتـادؾفامععمبقاغاتماألجقرموعدىموجقدمسفزمصكماالذرتاطات.م م
 عطابؼــةمضقؿــةمادلؾــاظغمادللــرتدةمبادلؼاصــةمسؾــكمعــامػــقمواردمبصــقرماالدــؿؿاراتم8مت.ممورنم
اادرتدادمؼؿؿمبـاتمسؾكمعراجعةمواسؿؿادمادلػؿشمادلكؿص.م م
 .8يف رلبي ِتبثؼخ عذاد األلغبط اخلبصخ ٚاالعتجذاي:

ادلالحظاتماظؿكمتؿؽشـػمغؿقفـةمادلراجعـةمظؾقاغـاتمدـدادماألمضلـاطماخلاصـةمواالدـؿؾدالم

اظقاردةمباالدؿؿارةمرضؿم5متأعنيموععاذاتمعـمحقث :م
 ورودمحصرمباحلـاالتمادللـؿقؼةمسؾـقفؿمرضلـاطمادـؿؾدالمعقضـقاًممبـفمطاصـةماظؾقاغـاتماخلاصـةم
ظألضلاطمادللؿقؼةمضقؿةمبداؼةماخلصؿموادللددةمظؽؾمضلطمسؾكمحدة.م م
 ورودمصقرةمماالدؿؿاراتم()5مت.ممعـماجلفاتماادارؼةموبصػةمعـؿظؿةمذفرؼاً.م م
 عــدىماظؿأذــريمباظؿعــدؼالتماظؿــكمر ـرمرتمسؾــكمضقؿــةماألضلــاطماخلاصــةموردــؾابفامعـــمإضــاصةم
وادؿؾدالموددادماالضلاطمادللؿفدةمصكمعقاسقدمادؿقؼاضفاموبداؼةماخلصؿمما .م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 32ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

 عدىمعطابؼةمإذياديماألضلاطمباالدؿؿارةمسؾكمعامػقممواردمباالدـؿؿارةمرضـؿمم3مت.مم(حاصظـةم
ددادمـماالذرتاطاتمواالضلاط).م م
 عطاظؾةماجلفاتماادارؼةمبادلؾاظغمااضاصقةمادللؿقؼةمغؿقفةمسدمماالظؿزاممصكمدـدادماألمضلـاطم
سيمعقاسقدمادؿقؼاضفا.م م
 .3يف رلبي ِغتحمبد اٌصٕذٚق اٌـ

ً
٠ـتُ حغـبثٙب ثطش٠ـك اٌتمغـ١ظ ٚفمـب ألحىـبَ لـبْٔٛ

اٌتأِني االجتّبػ ٝعٛاء ادلغتحمخ ػٓ ِذد االجبصاد اخلبسج١ـخ ٚاإلجـبصاد اخلبصـخ ثـذْٚ

أجش أٔ ٚت١جخ صشف سؤٚط األِٛاي ف ٝاألعتجذاي أ ٚػٓ ادلذد ادلشرتاح ثىبفخ أٔٛاػٙب.

 ؼـؿؿمتلــؾقؿمضلــؿماظؿػؿـقشمبصــقرةمعـــمطاصــةماامخطـاراتمادلردــؾةمظؾففــاتماالدارةمواخلاصــةم
بؼقؿــةماألضلــاطماظؿــكمعمحلــابفامســـماحلــاالتمدلؿابعــةمخصــؿمودــدادمتؾــؽماالضلــاطمصــكم
ادلقاسقدماحملددةمظؾداؼةماالدؿقؼاق.م م
٠تؼني ػٍ ٝاٌٛحذاد اإلداس٠خ ػٕذ اٌشد ػٍ ٝادلالحظبد ِشاػبح االت :ٝم
 ااذارةمإديمرضؿماظؽؿابماظقاردمعـمادلـطؼةماظؿأعقـقةموتارخيف. ااذارةمإديمعقضقعمػذاماظؽؿابم(بشانمعالحظاتمضلؿمااؼراداتم،االذرتاطات). اظردمسؾكمادلالحظاتمباظؿػصقؾمطؾمبـدمسؾكمحدة.م ادلالحظــاتمادلاظقــةمؼؽــقنماظــردمبــذطرمرضــؿموتــارؼ مذــقؽماظلــدادمرومرعــرماظــدصعمموإرصــاقمادللؿـداتمادلمؼدهمظؾلدادموالمؼؽؿػلمبعؾارهم(عماظلدادممرومدرياسكمذظؽمعلؿؼؾالً).
 ادلالحظاتماخلاصةمبعدممددادماألضلاطمؼؽـقنماظـردمعمؼـداًممبصـقرةمعــمادـؿؿارةم(م5مت.مم)معقضقاًمبفاماظلداد.م
 ادلؿابعةمععمادلـطؼـةماظؿمأ عقـقـةمحؿـكمادـؿقػاتمطاصـةمادلالحظـاتموذظـؽمســمررؼـؼمعقاصاتفـامبااجراتاتماظيتمؼؿؿمادباذػامالدؿقػاتمادلالحظاتمروالًمباول.م
 ادلالحظــاتمادلؿعؾؼــةمبضــرورةماظؼقــاممحبصــرمودــدادماالذــرتاطاتممروماألضلــاطمادللــؿقؼةمظؾصـدوقمالمؼؽؿػكمباظردمرغـفمعماحلصـرمواظلـدادمبـؾمجيـبمرنمؼؽـقنماظـردمعمؼـدامبؽشـقإم

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 33ــــــــــ
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اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

احلصرمظؾقاالتمروماالذرتاطاتمروماألضلاطموعامبػقدماظلـدادمبـذطرمرضـؿموتـارؼ مذـقؽمرومرعـرم
دصعمرومرضؿماظشطبمروماظؿلقؼفمحبلبماألحقال.م
 عالحظاتمادؿؿارةم(3مت.م)مبشانمسفزمصكمغلبماالذرتاطاتممسـدمعطابؼؿفامباألجقرمبـقسقفامادادكموعؿغريمؼؽقنماظردمبلدادمضقؿفماظعفزمظقمطانمسفزاًمحؼقؼقاًممرومسرضمردؾابماظعفزمإذام
طــانمشــريمحؼقؼــكمبلــؾبمســدممصــقةماألجــقرمادلدرجــةمباالدــؿؿارةموادللــددمسؾــكمردادــفام
االذــرتاطاتموؼلــؿؾزممػــذامعقاصــاةمادلـطؼــفمبادــؿؿارهم3مت.ممععدظــةمعقضــقامبفــاماألمجــقرم
اظصقققة.م
 ادلالحظــاتماخلاصــةمبؿذبــذبماألجــقرمادللــددمسؾــكمردادــفاماالذــرتاطاتمالمؼؽؿػــكمبــاظردمبقجقدمحاالتمضقامموسقدهمبؾمجيبمعقاصاةمادلـطؼةمبؾقانمبؿؾؽماحلاالتموظعدممتؽرارمتؾؽم
ادلالحظــةمؼــؿؿماظؿأذــريمبادــؿؿارهمم3مت.ممصــكمخاغــةمادلالحظــاتمرومبؽؿــابمعرصــؼمبلــؾبم
اظؿذبذبمصكماالجقرمتػصقالً.
 ادلالحظاتماظؿـظقؿقةمروماظشؽؾقةم(إعلاكمرومادؿقػاتماظلفالتمواظـؿاذج)مالمؼؽؿػكمباظردمرغـفمدرياسكمذظؽمعلؿؼؾالمبؾماظؿاطقدمسؾكمإعلـاكموادـؿقػاتماظلـفالتمواظـؿـاذجماظالزعـةمظؿـػقـذم
اظؼاغقنمواظؼرارتمواظؽؿبماظدورؼة.م م
م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 34ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ً
خبِغب :ادلشفمبد
 منقذجم2مت.م .م
 منقذجم3مت.م .م
 منقذجم5مت.م .م
 منقذجم8مت.م .م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 35ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 36ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

م

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

م
ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 37ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 38ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

م

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 39ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

م

اذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػٟ
صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟ
ٌٍؼـبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

ـــــــــــم(/342م11/1811م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()40 / 40ــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل –القعهرة
تليفون)+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

