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يضجغخ انُذوح انشهرٌخ

نهؼبيهني ثبجلهبز اإلداري نهذونخ
7107/01/7
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يمذيخ

ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿعسلمظؾعععؾنيمبعظؼطععماحلؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينمم
ظدىمادلفؿؿنيممبفعلماظؿأعنيماالجؿؿعسلموطذامزؼعدةماظـؼعصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمبعسؿؾـع مم
رنماحلؿعؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼعًمظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـع ؼ م2017/10/7معؿضـؿـةم
رػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة .م

رئٍص صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼبيهني ثبنمغبع احلكىيً
"حمًذ ضؼىدي لغت"
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فهــــــــرش
و
0

ادلىضىع
األضئهخ:
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم .1975م
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼعغقنم81مظلـةم2016مبشأنماخلدعةمادلدغقة .م

7

ادلرفمبد:
ربعضـــرةمصـــكمذـــراملمادلـــدةموصؼــعًمألحؽـــعممادلـــقادم41،34،33معــــمضـــعغقنماظؿـــأعنيم
االجؿؿعسكم ضؿم79مظلـةم،1975موادلعدةماظرابعةمسشرمعـمضعغقنم47مظلـةم1948م .م
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األضئهخ ادلرتجغخ ثمبَىٌ انتأيني االجتًبػً
انصبدر ثبنمبَىٌ رلى  79نطُخ 0971
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يف ادلؼبشبد وانتؼىٌضبد

انطؤال رلى  08/0م

يبدح ()08

عؤعـمسؾقفماغؿفتمعدةمخدعؿفمبعالدؿؼعظةمبؿع ؼ م2017/1/1سـمعدةماذرتاكمعؼـدا ػعم10مدــقاتم

وبؿــع ؼ م2017/7/1مبؾــغمدـــماظلــؿنيمومبؿــع ؼ م2017/8/1تؼــدممظؾؿـطؼــةماظؿأعقـقــةمظصــرتمعلــؿقؼعتفم
اظؿأعقـقةمسؾكماظـؿـقججمم ضـؿمم109مادلرصـؼمبؼـرا موزؼـرمادلعظقـةمم ضـؿمم554مظلــةم2007م،موضععـتمادلـطؼـةم
بؿلــقؼةمحؼقضــفماظؿأعقـقــةموضؾــؾمادــؿقمماظشــقؽموضعــتموصعتــفمبؿــع ؼ م2017/9/1مصفــؾمتعــدلمواضعــةم
االدؿقؼعقمإديموصعةمخقلمدـةموصؼعًمألحؽعمماظؾـدم4معـمادلعدةم18عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسك؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلعدةم()18معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"ؼلؿقؼمادلععشمصكماحلعالتماآلتقةم:

 -1مإ غؿفعملمخدعةمادلؤعـمسؾقفمظؾؾقشفمدـماظؿؼعسدمادلـصقصمسؾقفمبـظعمماظؿقزػمادلعععؾمبفمرومظؾؾقشمفم
دـماظلؿنيمبعظـلؾفمظؾؿؤعـمسؾقفؿمادلـصقصمسؾقفؿمبعظؾـدؼـم(ب)و م(ج)معـمادلعدةم م()2م،موجظؽمعؿكم
طعغتمعدةماذرتاطفمصكماظؿأعنيم120مذفراًمسؾكماألضؾ .م
 ................................... -2م
.................................. -3
 -4وصعةمادلؤعـمسؾقفمر مومثؾقتمسفزم مهمسفزاًممطععقًمخقلمم دـةمعـمتع ؼ ماغؿفعملمخدعؿفم مو مؼشرتطمسدمم
جتعو زم مهم اظلـمادلـصقصمسؾقفعمصكماظؾـدم م( ) 1موسدممصرصفم ما ظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعقؼضماظدصعةم
اظقاحدةم،موجظؽمرؼعمطعغتمعدةمإذرتاطفممصكماظؿأعني.
 ................................... -5م
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 -6وصعةمادلؤعـمسؾقفمرومثؾقتمسفزهماظؽععؾمبعدمإغؼضعملمدـةمعـمتع ؼ مإغؿفعملمخدعؿفمرومبؾقشفمدـم
اظلؿنيمبعدمإغؿفعملمخدعؿفمعؿكمطعغتمعدةمإذرتاطفمصكماظؿأعنيم120مذفراًمسؾكماألضؾموملمؼؽــم
ضدمصـرتماظؼقؿـةماظـؼدؼـةمظؿعـقؼضماظدصعـفماظقاحـدةم،موؼلـقىمادلعـعشمصـكمػـذهماحلعظـةمسؾـكم
ردعسمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعني".
وتـصمادلعدةم25معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرن:
"ؼلؿقؼمادلععشماسؿؾع اًمعـمرولماظشفرماظذىمغشأمصقفمدؾبماالدؿقؼعقم،موؼلـؿقؼمادلعـعشمظؿـقاصرم
احلعظةمادلـصقصمسؾقفعمصكماظؾـدم()5معـمادلعدةم18معـمرولماظشفرماظذىمضدممصقفمرؾبماظصرتم،موصـكم
حعظةمسدممتؼدؼؿمرؾبماظصرتمحؿكمبؾقغمادلؤعـمسؾقفمدــماظلـؿنيمرومثؾـقتماظعفـزماظؽععـؾمروموضـقعم
اظقصعةم،مصقلؿقؼمػذامادلععشماسؿؾع امعـمرولماظشفرماظذىمحتؼؼتمصقفمإحدىماظقضعئعمادلشع مإظقفع ".م
ً
ووفمب دلب تمذومصإغفمتؿقددمواضعةمادؿقؼعقمادلععشمظؾقاضعةماظؿـكموضعـتمظؾؿـؤعـمسؾقـفمروالًموحقـثم
بؾقغمادلؤعـمسؾقفمدـماظلؿنيمبؿع ؼ م2017/7/1م،مظذامتؿقددمواضعةمادـؿقؼعضفمظؾؿعـعشموصؼـعًمألحؽـعمم
اظؾـدم()6معـمادلعدةم18معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمظؾؾقشفمدـماظلؿنيمبعدماغؿفـعملماخلدعـةموؼشـرتطم
الدؿقؼعقمادلععشمصكمػذهماحلعظةموصؼعًمدلعمؼؾك :م
 اغؿفعملمخدعةمادلؤعـمسؾقفمضؾؾمبؾقغمدـماظلؿني.
 سدممدعبؼةمصرتماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعقؼضماظدصعةماظقاحدة.
 تقاصرمعدةماذرتاكمعؼدا ػعم10مدـقاتم(120مذفراً).
 بؾقغمادلؤعـمسؾقفمدـماظلؿنيمبعدماغؿفعملماخلدعة .م
وجتد ماإلذع ةمإديمرغفمؼشرتطمالدؿقؼعقمادلععشمظؾقصعةمخقلمدـةمعـمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعـةموصؼـعًم
ألحؽعمماظؾـدم()4معـمادلعدةم18معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمععمؼؾك :م
 اغؿفعملماخلدعةمضؾؾمبؾقغمدـماظلؿني.
 وضقعماظقصعةمخقلمدـةمعـمتع ؼ متركماخلدعةموضؾؾمبؾقغمدـماظلؿني .م
 سدممدعبؼةمصرتماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعقؼضماظدصعةماظقاحدة .م
م
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

م
م

لىاػذ حطبة ثؼض يذد االشرتان

م

فى انتأيني
يبدح ()43

اظلؤالم34/2م م

عؤعـمسؾقفمبعجلفعزماإلدا ىمظؾدوظةمتؼدممظشراملمعدةم5مدـقاتمصكماألجرماألدعدكم(ادلـدةمعـعمبـنيم
دـــماظـععـــةمسشــرموتــع ؼ ماظؿعــقني)موصؼ ـعًمألحؽــعممادلــعدةم34معـــمضــعغقنماظؿــأعنيماالجؿؿــعسكماظصــعد م
بعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975موضعممبلدادماظؿؽؾػةمدصعةمواحـدةموبؿـع ؼ مالحـؼمتـؾنيمرنمظؾؿـذطق معـدةم
اذرتاكمعؼدا ػعم3مدـقاتمبعظؼطععمخعصمدعبؼةمسؾكمتع ؼ ماظؿعقنيمبعجلفعزماإلدا ىمظؾدوظةمصفؾمؼعؿـ م
ذراملمعدةم5مدـقاتمصققحمصكمػذهماحلعظة؟موإجامطعنماظشراملمضدموضعمبعخلطأمػؾمؼؿؿم دمتؽؾػةمادلـدةم
اظؿكممتمذرائفعمبعدلكعظػةمألحؽعممادلعدةم34معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم؟ م
اإلجبثخ
تـصمادلعدةم34معـمضعغقنماظؿأعنيماإلجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:م م
"جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرنمؼطؾبمحلعبمعـدةممضـؿـمعـدةماذـرتاطفمصـكماظؿـأعنيمصـكمطـؾمعــماألجـرم
األدعدكمواألجرمادلؿغريموغظعممادلؽعصأةمإجامتقاصرتمبشأغفعماظشروطماآلتقةم :م
-1

رنمتؽقنمبعدمبؾقشفمدـماظـععـةمسشرة.

-2

رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة.

-3

رنمتؽقنمدعبؼةمسؾكمعدةمماإلذرتاكماألخريةموشريمخعضعةمظـظعمماظؿأعنيماإلجؿؿعسك.

-4

رالمجتعوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقة.
وؼراسكمرالمؼؤدىمحلعبمعدةمصكمرىمعـماألجرمادلؿغريموغظعممادلؽعصأةمجتعوزمعدةماإلذـرتاكممصـكم

رىمعـفؿعمعدةماإلذرتاكمسـماألجرماألدعدك.
وتؼد متؽؾػةمحلعبمادلدةمعؼعبؾمرداملمعؾؾغمحيلبموصؼعمظؾفدولم ضؿم()4مادلرصؼ ".م
م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 7مــــــــــ
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

طؿعمتـصماظػؼرةماظـعظـةمعـمادلعدةم41معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرغف:
"والمجيقزمألىمدؾبمعـماألدؾعبماظعدولمسـمرؾبمحلعبمادلددمروماالذرتاكممسـفع .م
ومإدؿــعملمعـمحؽؿماظػؼرةماظلعبؼةمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشماظعدولمسـمرؾبمحلعبم
ادلددمروماالذرتاكمسـفعمإجامصد تمضقاغنيمرومرحؽعممضضعئقةمغفعئقةمتضقػمعدداًمدلدةماذرتاكمادلـؤعـم
سؾقفم،موجيبمرنمؼؼدممرؾبماظعدولمخقلمثقثممدـقاتمعـمتـع ؼ ماظعؿـؾمبؿؾـؽماظؼـقاغنيممرومصـدو م
تؾؽماألحؽعمم،موصكمحعظةموصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشمخـقلماظػـرتةمادلشـع مإظقفـعمضؾـؾمرؾـبم
اظعدولمؼؽقنمػذاماحلؼمظؾؿلؿقؼنيمسـف .م
وصكمحعظةماظعدولمتردمادلؾعظغماظلعبؼمرداؤػعمظصـعحبماظشـأنمم،موتؿقؿـؾماجلفـعتمادلؾؿزعـةمبـأداملم
تؽؾػةمادلدةمادلضعصةممبعمردتفماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماإلجؿؿعسكمعـماظؿزاععتمعؼعبـؾمحلـعبمادلـدةممروم
اإلذرتاكمسـفع.م" م
وتـصمادلعدةماألوديمعـمتعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿم 10مظلـةم 2013مبشعنمتـظقؿمإجراملاتم دمعؾعظغم
ادلؤعـمسؾقفمادللددهمظؾصـدوقمبعظزؼعدةمرومبعخلطأمسؾك :م
" سؾكمذيقعمادلــعرؼماظؿأعقـقـةمســدماظؼقـعممبؿقصـقؾمعؾـعظغمبعجلـقـفمادلصـرىمبعظزؼـعدةمرومبعخلطـأم
دقاملمطعغتمعقدسةمخبزؼـةمادلـطؼةمرومبعحللعبعتماجلع ؼةمدلـعرؼماظصـدوقمؼؿؿم دػعمألصقعبماظشـأنم
سـمررؼؼمحلعبعتمادلـطؼةم،موجظؽممبقجبمادؿؿع ةماظصرتم50ع.حمسؾكمرنمؼؿؿمادبعجماإلجـراملاتم
اآلتقةم :م
 -1ؼؿؼدممادلؤعـمسؾقفممبطؾبمظؾؿـطؼةمالدرتدادماالذرتاطعتمرومادلؾعظغماظلعبؼمددادػعمبعظزؼعدةمروم
بعخلطأمظؾؿـطؼة.
 -2ؼؿقديماظؼلؿمادلكؿصمبعدلـطؼةم–ماإلجعزاتماخلعصةمرومادلدةماظلـعبؼةمحلـبماألحـقال.....مإ مم
–م اظؿقؼؼمعـمددادماالذـرتاطعتمرومادلؾـعظغمبعخلطـأمرومبعظزؼـعدةمبعظؿـلـقؼمعـعماألضلـعممادلكؿصـةم
بعدلـطؼة.
 -3ؼؿؿمإسدادمعذطرةمإؼضعحقةمعـماظؼلؿمادلكؿصممظؼلـؿماحللـعبعتمبعدلـطؼـةمعــمرصـؾموصـق تعنم
ؼقضحمبفعمادلؾعظغمادللددةمبعظزؼعدةمرومبعخلطأمودؾبمرؾـبمادـرتدادمػـذهمادلؾـعظغم،معـعمحترؼـرم
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 8مــــــــــ
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

إدــؿؿع ةم50مع.محمؼــؿؿمإسؿؿعدػــعممعـــممادلقزــػمادلكــؿصمو ئــقسماظؼلــؿموعــدؼرمســعممرومعــدؼرم
ادلـطؼة.
 -4ؼُؿلؽمبعظؼلؿمادلكؿصممدفؾممهلذاماظغرضمؼشؿؿؾمسؾكماظؾقعغعتماآلتقةم-:م


ادؿمادلؤعـمسؾقف.



اظرضؿماظؿأعقـكمروم ضؿمادلؾػم(محلبماألحقال).



ادلؾؾغمادللرتد.



ضؿماظؿلقؼةمومبقعغعتماظشقؽ.

 -5حيؿػظماظؼلؿمبصق ةمعـمادلذطرةممومؼؿؿمتلؾقؿماظصق ةماظـعغقةمدلػؿشماجلفةمظقؿؿمخؿؿفـعمخبعهـفم
ومحػظفعممبؾػمخدعةمادلؤعـمسؾقف،مومتعؾقؿفعمسؾكمشقتمادلؾػ".
ً
وفمب دلب تمذو :م
ؼشرتطمظشراملمعدةمصكماألجرماألدعدكموصؼعًمألحؽـعممادلـعدةم34معــمضـعغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـعسكمعـعم
ؼؾك :م
-1

رنمتؽقنمبعدمبؾقشفمدـماظـععـةمسشرة.

-2

رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة.

-3

رنمتؽقنمدعبؼةمسؾكمعدةماإلذرتاكماألخريةموشريمخعضعةمظـظعمماظؿأعنيماإلجؿؿعسك.

-4

رالمجتعوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقة.
م
وحقثمرنمادلدةماظؿكمجيقزمذرائفعمصكماحلعظةمادلعروضةمواظؿكمتقاصرتمبشأغفعماظشروطمادلشع مإظقفعم

تؼد مبعععنيمصؼطمظذام ؼعدمذراملمادلدةماظزائـدةمســمػـذهمادلـدةمذـراملالمبـعرقًموؼـؿؿم دماظؿؽؾػـةمادلؼعبؾـةم
هلذهمادلدةموصؼعًمظإلجراملاتماظقا دةمبؿعؾقؿعتماظصـدوقم10مظلـةم2013مادلشع مإظقفعمدعبؼعً .م
م
م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 9مــــــــــ
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نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

ادلطتحمىٌ نهًؼبظ
يبدح ()004

اظلؤالم 113/3م

صعحبمعععشموضعتموصعتفموادؿقؼمسـفماأل عؾةم2/1مادلععشموربـةمضعصرم2/1مادلععشموصؼـعًمظؾقعظـةمم
ضؿ()1معـماجلدولم ضؿ()3مادلرصؼمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسك،موبؿع ؼ مالحؼمتؼدممرحـدماألذـكعصم
بشؽقىمتػقدمزواجماأل عؾةمسرصقعًمدونمتؼدؼؿمعلؿـداتمتؼقدمجظؽمصؿعمػقماإلجراملماظقاجبمادبعجهمصكم
ػذهماحلعظة؟ م
اإلجبثخ
تـصمادلعدةم104ممضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن:
" إجامتقصكمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلعـعشمطـعنمظؾؿلـؿقؼنيمســفماحلـؼمصـكمتؼعضـكمععـعشموصؼـًعم
ظألغصؾةمواألحؽعممادلؼر ةمبعجلدولم ضؿم()3مادلراصؼمعـمرولماظشفرماظذىمحدثتمصقفماظقصعهم .م
وؼؼصدمبعدللؿقؼنيماأل عؾةمواظزوجمواألبـعملمواظؾـعتمواظقاظدؼـمواألخقةمواألخقاتماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿم
صك متع ؼ موصعة مادلؤعـ مسؾقف مرو مصعحب مادلععش مذروط ماالدؿقؼعق مادلـصقص مسؾقفع مصك مادلقادم
اظؿعظقة" .م
وتـصمادلعدةم105معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم :م
"ؼشرتطمإلدؿقؼعقماأل عؾةمرنمؼؽقنماظزواجمعقثؼعًمرومثعبؿعًمحبؽؿمضضـعئكمغفـعئكم،موظـقزؼرماظؿأعقــعتم
بؼـرا مؼصــد همحتدؼـدمعلــؿـداتمرخـرىمإلثؾــعتماظـزواجمصــكمبعـضماحلــعالتماظؿـكمؼؿعــذ مصقفـعماإلثؾــعتم
بعظقدعئؾماظلعظػةماظذطر ".م
وتـصمادلعدةم108معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم :م
"ؼشرتطمالدؿقؼعقماظؾـتمرالمتؽقنمعؿزوجة" .م
وتـصمادلعدةم113معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم :م
"ؼؼطعمعععشمادللؿقؼمصكماحلعالتماآلتقة :م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 10مــــــــــ
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 .1وصعةمادللؿقؼم.
 .2زواجماأل عؾةمروم .......................م
 ".......................................................م
ؼـصماظؾـدم1معــمادلـعدةماألوديمعــمتعؾقؿـعتماظصــدوقمم ضـؿمم16مظلــةم2003مبشـأنمإؼؼـعتمصـرتم
ادلععشمسـدماإلبقغمبعظقصعةمروماظزواجمروماالذؿغعلمسؾكمرن:
"سـدماإلبقغمسـمواضعةمتؤدىماديماؼؼعتمصرتمادلععشم(وصعةم.زواج.ماذؿغعل)دونمتؼدؼؿمادللـؿـداتم
ادلؤؼدةمظذظؽمؼؿؿمادبعجمععمؼؾك :م
(مرم)مادؿقػعملماإلضرا مادلرصؼمعـمعؼدممماظؾقغ .م
(ب)حير مخطعبمجلفةماظصرتمإلؼؼعتمصرتمادلععشمواظؿـؾقفمسؾكماظؼـعئؿمبعظصـرتمبعحلضـق مإديمعؼـرم
ادلـطؼة .م
مم(ج)حترؼرمخطعبمألصقعبماظشأنمالدؿقػعملمادللؿـداتمادلطؾقبةمهفقدامالدبعجماظقزم .م
م(مدم)مصكمحعظةمسدممو ودماظردمخقلمذفرمؼؿؿمإؼؼعتمادلععشمععمادبعجماإلجراملاتماظقزعة ".م
ً
وفمب دلب تمذو :م
وصؼعًمدلعمتؼدمموصكمحعظةماإلبقغمسـمواضعةمتؤدىماديماؼؼعتمصرتمادلععشم(وصـعةمم.زواجم.اذـؿغعل)مم
ؼؿؿمادبعجماإلجراملمادلشع مإظقفعمبععظقةمواظقا دةمبؿعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿم16مظلـةم .2003م
م
م
م
م
م
م
م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 11مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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احلمىق اإلضبفٍخ

انطؤال رلى  077،071/3م

يبدح ()071

عـؤعـمسؾقــفمؼعؿــؾمبعجلفــعزماإلدا ىمظؾدوظــةموضعــتموصعتــفمرثـــعملماخلدعــةمصؿــعمػــكماجلفــةمادلؾؿزعــةم

بصرتمعصع ؼػماجلـعزةموعـقةماظقصعة؟
اإلجبثخ:

تـصمادلعدةم120عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرنم:
" ســدموصـعةمادلــؤعـمسؾقـفمرومصــعحبمادلعـعشمتلــؿقؼمعـقـةمســـمذـفرماظقصــعةمواظشـفرؼنيماظؿــعظقنيم

وجظؽمبعإلضعصةمإديماألجرمادللؿقؼمسـمرؼعمماظعؿؾمخقلمذفرماظقصعةم.
موتؼد ممادلـقةمبعألجرمرومادلععشمادللؿقؼمسـمذفرماظقصعةم،موتؾؿزممبفعماجلفةماظؿـكمطعغـتمتصـرتم
األجرمروماظؿكمتؾؿزممبصرتمادلععشمسؾكمحلبماألحقال .م
وخيصـؿمبفـعمبعظـلـؾةمظؾؿــؤعـمسؾـقفؿماظعـععؾنيمبعجلفـعزماإلدا ىمظؾدوظــةمادلشـع مإظقفـعمبعظؾــدم(ر)معـــم
ادلعدةم()2مسؾكماظؾـدماظذىمطعنمؼؿقؿؾمبعألجرم ".م
وتـصمادلعدةم122معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم :م
" سـدموصعةمصعحبمادلععشم،متؾؿزمماجلفةماظؿكمطعغـتمتصـرتمادلعـعشمبـأداملمغػؼـعتمجــعزةمبقاضـعم
عععشمذفرؼـمحبدمردغكمعؼدا همععئؿعمجـقـفمتصـرتمظأل عـؾم،مصـإجامملمؼقجـدمصـرصتمأل ذـدماألوالدمروم
إديمرىمذكصمؼـؾتمضقععفمبصرتمغػؼعتماجلـعزةم .م
وجيبمرنمؼؿؿمصرتمػذهماظـػؼعتمخقلمثقثةمرؼعممسؾكماألطـرمعـمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾب ".م
وؼـصماظؾـدم10معـمادلعدةم69معـمضعغقنم81مظلـةم2016مبشأنماخلدعةمادلدغقةمسؾكمرنم :م
"تـؿفكمخدعةمادلقزػمألحدماألدؾعبماألتقة :م
 .........م

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 12مــــــــــ
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.10اظقصعة موصك مػذه ماحلعظة مؼٌصرت معع مؼععدل ماألجر ماظؽععؾ مدلدة مذفرؼـ مدلقاجفة مغػؼعت ماجلـعزةم
وجظؽمظأل عؾماومأل ذدماألوالدمرومدلـمؼـؾتمضقععفمبؿقؿؾمػذهماظـػؼعت ".م
ً
وفمب دلب تمذو :م
ووصؼعًمألحؽعممضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمؼؾؿـزمماظصــدوقمادلكـؿصمبصـرتمادلعـعشمبصـرتمعـقـةم
اظقصعةموعصع ؼػماجلـعزةمسـدموصعةمصعحبممادلععش،موتؾؿزممجفـةماظعؿـؾمبصـرتمعـقـةماظقصـعةمظؾؿـؤعـم
سؾقفماظذىموضعتموصعتفمرثـعملماخلدعة .م
طؿعمتؿقديماجلفةماإلدا ؼةمصرتمعصـع ؼػماجلــعزةمدلــمموضعـتموصعتـفمرثــعملماخلدعـةموصؼـعًمألحؽـعمم
ضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم .2016م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 13مــــــــــ
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يبدح ()070

انطؤال رلى  070/1م

دلـمتصرتمعـقةماظقصعةمصـكمحعظـةمسـدممحتدؼـدمادللـؿػقدؼـمعـفـعمسؾـكماظـؿـقججم ضـؿم105عؽـر مم

ادلرصؼمبؼرا موزؼرمادلعظقةم ضؿم554مظلـةم2007م؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلعدةم121عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرنم:

"تلؿقؼ مادلؾعظـغ مادلـصـقص مسؾقفع ميف مادلـعدة ماظلعبؼـة مدلــ محيـدده مادلؤعـ مسؾقف مرو مصعحبم
ادلععشمصإجامملمحيددمرحداً متلؿقؼمظأل عؾ،مويف محعظةمسدمموجقدهمتلؿقؼمظألبـعمل مواظؾـعتماظذؼـم
تؿـقاصرميفمذأغفـؿمذروطمادؿقؼـعقمادلععشمادلـصقصمسؾقفعميفمادلعدتنيم(107و .)108م
وؼراسكميفمحعظةمععمإجامطعنمظؾؿؤعـمسؾقف مرو مصعحبمادلععشمر عؾموروالدمتؿقاصرمصقفؿماظشروطم
ادلـصقص مسؾقفع مبعظػؼرة ماظلعبؼة معـ مشري مػذا ماأل عؾ متؼلقؿ مادلؾعظغ ماظلعظػ مجطرػع محبلب مسددم
األزواج.م م
وإجا ممل مؼقجد مرحد مممـ مدؾؼ مجطرػؿ متلؿقؼ مادلـقة مظؾقاظدؼـ مرو مرحدػؿع مويف محعظة مسدمم
وجقدػؿعمتلؿقؼمألخقتفمورخقاتفماظذؼـمتؿقاصرميفمذأغفؿماظشروطمادلشع مإظقفعميفمادلعدةم( .)109م
ويف محعظةمإدؿقؼعقمادلـقةمظؾؼصرمعـماألوالدمواألخقةمواألخقاتمشريمادلؿزوجعتمتصرتمدلؿقديم
ذؽقغفؿماظذيمتـؾتمصػؿفمبشفعدةمإدا ؼة ".م
موتـصمادلعدةم142معـمضرا موزؼرمادلعظقةم ضؿم554مظلـةم2007ماظصعد مبؿـػقذمرحؽعممضعغقنماظؿأعنيم
االجؿؿعسك ماظصعد مبعظؼعغقن م ضؿ م 79مظلؿة م 1975موادلعدظف مبؼرا موزؼر ماظؿضععـ م ضؿ م 310مظلـة م2017م
سؾكمرغف :م
م
"تلؿقؼمادلـقةموصؼعًمظؾرتتقبماآلتل :م
 -1دلـ محدده مادلؤعـ مسؾقف مرو مصعحب مادلععش مسؾك ممنقجج ماالدؿؿع ة م(105عؽر ) موصك محعظةم
تعددػؿمتقزعمبقـفؿمبعظؿلعوي.
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 14مــــــــــ
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 -2األ عؾ.
 -3األبـعملمواظؾـعتماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿمذروطمادؿقؼعقمادلععشمادلـصقصمسؾقفعمصكمادلعدةم()177م
عـمػذاماظؼرا م.
وؼراسك ميف محعظة موجقد مروالد متؿقاصر مصقفؿ مػذه ماظشروط معـ مشري مػذا ماأل عؾ متؼلؿ مادلؾعظغم
اظلعظػمجطرػعمحبلبمسددماألزواج .م
 -4اظقاظدؼـ.
 -5األخقةواألخقاتماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿمذروطمادؿقؼعقمادلععش.
والتلؿقؼمادلـقةيفمحعظةمسدمموجقدمعلؿقؼنيموصؼعمالدلعمتؼدم".م م
ً

وفمبدلبتمذو :م
صكمحعظةمسدممحتدؼدمادللؿػقدؼـمعـمعـقةماظقصعةمسؾكماظـؿقججم ضؿم(105عؽر )ادلرصؼمبؼرا موزؼرم
ادلعظقةم ضؿم554مظلـةم2007متلؿقؼمادلـقةموصؼعًمظؾرتتقبماظقا دمبعدلعدةم142معـمضرا موزؼرمادلعظقةم ضؿم
554مظلـةم .2007م

م
م
م
م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 15مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

فى األحكبو انؼبيخ
يبدح ()049

انطؤال رلى 139/6

عؤعـمسؾقفموضعتموصعتفمرثـعملماخلدعةمصؿعمػكمادللـؿـداتمادلطؾقبـةمعــمادللـؿػمقدؼـمســفمظصـرتم

احلؼققماظؿأعقـقةمادلؼر ةم؟ م
اإلجبثخ م

تـصمادلعدةم139عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرنم:
"حيددمبؼرا معـموزؼرماظؿأعقـعتمبـعملمسؾكمإضرتاحمذبؾسماإلدا ةماظشـروطمواألوضـععموادللـؿـداتم

اظقزعةمظؿلـقؼةموصـرتماحلؼـققمادلؼـرم ةمبفـذاماظؼـعغقنموجظـؽمعـعمسـدمماظؿؼقـدمبأحؽـعممالئقـةمترتقـبم
احملعطؿماظشرسقةموضعغقنماظقالؼةمسؾكمادلعل .م
وتـص مادلعدة م 172معـ مضرا موزؼر مادلعظقة م ضؿ م م 554م مظلـة م م م 2007م ماظصعد مبؿـػقذ مرحؽعم مضعغقنم
اظؿأعني ماالجؿؿعسل ماظصعد مبعظؼعغقن م ضؿ م 79مظلـة1975وادلعدظةبؼرا موزؼر ماظؿضععـ ماالجؿؿعسل م ضؿم
310مظلـةم2017مسؾكمرغف :م
"ؼؼدممرؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقةمسؾكمريمعـماظـؿعججماآلتقة :م
-1

رؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾؿؤعـمسؾقفمسؾكماظـؿقججم ضؿم()109مادلرصؼ.

-2

رؾـــــــبمصـــــــرتماحلؼـــــــققماظؿأعقـقـــــــةمحلـــــــعالتمادللـــــــؿػقدؼـمســــــــمادلـــــــؤعـمسؾقــــــفم م
مرومصعحبمادلععشمسؾكماظـؿقججم ضؿم()119مادلرصؼ.

-3

رؾـــــــبمصـــــــرتماحلؼـــــــققماظؿأعقـقـــــــةمظألخـــــــقةمواألخـــــــقاتمسؾـــــــكماظـؿـــــــقججم ضـــــــؿم م
(119معؽر )مادلرصؼ.

-4

رؾــــــــبمصــــــــرتمادلعــــــــعشمحلــــــــعالتماالدــــــــؿقؼعقمبعــــــــدموصــــــــعةمادلــــــــؤعـمسؾقــــــــفم م
رومصعحبمادلععشمسؾكماظـؿقججم ضؿم()172مادلرصؼ".

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 16مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

تـصماظؾـدمروالًمعـمادلعدةماألوديمعـمتعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿم19مظلـةم2007مسؾكممرن:
"مروالًم:مادللؿـداتمادلطؾقبةمعـمادللؿػقدؼـمسـدموصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععش:
 -1رؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾؿلؿػقدؼـمسؾكماظـؿقججم ضؿم()119مادلرصؼ .م
 -2ذفعدةموصعةمادلـؤعـمسؾقـفمرومصـعحبمادلعـعشمرومعلـؿكرجم

ـكممعـفـعمرومعؾكـصمععؿؿـدمظشـفعدةم

اظقصعة.
 -3ذــفعدةمعـــمرحــدمعععػــدمرومجفــعتماظؿعؾــقؿماظؿــكمالمجتــعوزمعرحؾــةماحلصــقلمسؾــكماظؾؽــعظق ؼقسمروم
اظؾقلعغسمتـؾتمإظؿقعقمعلؿقؼمادلععشمعـماألبـعملمروماألخقةمممـمجتعوزمرسؿـع ػؿمدــماحلعدؼـةم
واظعشرؼـموملمؼؿفعوزمدـماظلعددةمواظعشرؼـ.
 -4اظشفعدةماظداظةمسؾكماحلصقلمسؾكمعؤػؾمغفعئكموجظؽمظألبــعملمواألخـقةماظـذؼـمملمؼؾؾغـقامدــم26م
دـــةمظؾقعصــؾنيمسؾــكماظؾؽــعظق ؼقسمروماظؾقلــعغسمو24مدـــةمظؾقعصــؾنيمسؾــكمعــؤػقتمرضــؾموجظــؽم
بعظـلؾةمدلـمجتعوزمدـماحلعدؼةمواظعشرؼـمصكمتع ؼ موصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععش.
 -5صــكمحعظــةمســدمموجــقدمعلــؿقؼنيمعـــمامألوالدمؼؼــدممرؾــبمصــرتماحلؼــققماظؿأعقـقــةمعـــماألخـــقةم
واألخقاتمسؾكماظـؿقججم ضؿم(119معؽر )مادلرصؼموجظؽمظؾقثمعدىمتقاصرمذروطماإلسعظة.
 -6صق مذفعداتمادلققدمدلـمظقسمهلؿمر ضعممتأعقـقةمعـمادللؿػقدؼـ.
 -7صكمحعظةماظػؼـدمتؼـدممادللـؿـداتمادلشـع مإظقفـعمصقؿـعمسـدامذـفعدةماظقصـعهمبعإلضـع مصةمإديمادللـؿـداتم
اآلتقةم:
قةمعـمربضرماظشررةماحملر مسـماظػؼد.

مر-

صق ةم

مب-

ذفعدةمععؿؿدةمعـمضلـؿماظشـررةمادلكـؿصمبـأنمادلػؼـقدمملمؼعــرمسؾقـفمخـقلمثقثـةمرذـفرمعــم
تع ؼ ماظػؼد".

ً
وفمب دلب تمذو :م

تؽقنمادللؿـداتمادلطؾقبةمعـمادللؿػقدؼـمسـمادلؤعـمسؾقفمصـكمحعظـةماظقصـعةمػـكماظـقا دةمصـكم
تعؾقؿعتماظصـدوقماظلعبؼماإلذع ةمإظقفعبععظقفمومػكمسؾكمدؾقؾماحلصرم.

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 17مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

ضًبَبد م
انتحصٍم
يبدح ()033

انطؤال رلى 033/7

صعحبمعععشمصد مضدهمحؽؿمبـػؼةمذرسقةمصؿعمػقماجلزملماجلـعئزماحلفـزمسؾقـفمعــمعععذـفمدـداداًم

ظؾـػؼةمتطؾقؼعًمألحؽعممادلعدةم144معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلعدةم144معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرنم :م
" المجيقزماحلفزمروماظـزولمسـمعلـؿقؼعتمادلـؤعـمسؾقـفمرومصـعحبمادلعـعشمرومادللـؿػقدؼـمظـدىم

اهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿعسكم .م
وإدــؿــعملمعـــمحؽــؿماظػؼــرةماظلــعبؼةمجيــقزماحلفــزمروماظـــزولمســـمادللــؿقؼعتمادلشــع مإظقفــعمظلــدادم
احلؼققماآلتقةم :م
.1اظـػؼعتممبراسعةمرحؽعممضعغقنمتـظقؿمبعضمروضععمومإجراملاتماظؿؼعضكمصكمعلعئؾماألحقالم
اظشكصقةمادلشع مإظقفم .م
 ".................م
وتـصمادلعدةم76معـماظؼـعغقنم ضـؿم1مظلــةم2000مبإصـدا مبعـضمروضـععموإجـراملاتماظؿؼعضـكمصـكم
علعئؾماألحقالماظشكصقةمسؾكماآلتكم :م
"ادؿــعملمممعمتؼر هم اظؼقاغنيمصكمذأنمضقاسـدماحلفـزمسؾـكمادلرتؾـعتمروماألجـق مرومادلععذـعتموعــم
صكمحؽؿفعم،مؼؽقنماحلدماألضصكمدلعمجيقزماحلفزمسؾقفمعـفعموصعملمظـدؼـمغػؼـةمرومرجـرمروممعـمعمصـكمحؽؿفـعم
ظؾزوجةمرومادلطؾؼةمروماألوالدمروماظقاظدؼـم،مصكمحدودماظـلبماآلتقةم :م
(ر)%25مظؾزوجةمرومادلطؾؼةم .م
(ب)%25مظؾقاظدؼـمروماؼفؿعم .م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 18مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

(ج)%35مظؾقظدؼـمرومرضؾم .م
(د)%40مظؾزوجةمرومادلطؾؼةموظقظدمروماثـنيمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم .م
(ه)%50مظؾزوجةمرومادلطؾؼةمورطـرمعـموظدؼـمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم ".م

ً
وفمب دلب تمذو :م

صقؿعؼةمحلؼققمادلـؿػعنيمبأحؽعممضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمصؼدمضـر تمادلـعدةم144معــمرحؽععـفمم
ضعسدةمسععةمعؼؿضعػعمسدممجقازماحلفزمسؾكماحلؼققماظؿأعقـقة،مشريمرغفعمادؿــتمعـمػـذاماحلظـرمجـقازم
احلف زمصكمبعضماألحقعنمواظؿكمعـمبقـفعمدـدادمدؼــماظـػؼـةموجظـؽمصـكمحـدودماجلـزملماجلـعئزماحلفـزم
سؾقف،مطؿعمرحعظتمادلعدةم144مصكمػذاماظشأنمإديمضرو ةمعراسعةمضعغقنمتـظقؿمبعضمروضععموإجراملاتم
اظؿؼعضكمصكمرحقالماظشكصقةمادلشع مإظقفع .م
ػــذاموضــدمغظؿــتمادلــعدةم76معـــماظؼــعغقنم ضــؿم1مظلـــةم2000مبإصــدا مبعــضمروضــععموإجــراملاتم
اظؿؼعضكمصكمعلعئؾماألحقالماظشكصقةمضقاسدماحلفزممسؾكمادلرتؾعتمروماألجق مرومادلععذعتموعــمصـكم
حؽؿفعمبأنمؼؽقنماحلدماألضصكمدلعمجيقزماحلفزمسؾقـفمعـفـعموصـعملمظـدؼـمغػؼـةمرومرجـرمرومعـعمصـكمحؽؿفـعم
ظؾزوجةمرومادلطؾؼةمروماألوالدمروماظقاظدؼـم،مصكمحدودماظـلبماآلتقةم :م
(ر)%25مظؾزوجةمرومادلطؾؼةم .م
(ب)%25مظؾقاظدؼـمروماؼفؿعم .م
(ج)%35مظؾقظدؼـمرومرضؾم .م
(د)%40مظؾزوجةمرومادلطؾؼةموظقظدمروماثـنيمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم .م
(ه)%50مظؾزوجةمرومادلطؾؼةمورطـرمعـموظدؼـمواظقاظدؼـمرومرؼفؿعم .م
م
ظذامؼؿؿمخصؿمدؼـماظـػؼةمصكماحلعظةمادلعروضةموصؼعًمظؾـلبمادلشع مإظقفع .م

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 19مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

األضئهخ ادلرتجغخ ثمبَىٌ اخلذيخ ادلذٍَخ
انصبدر ثبنمبَىٌ رلى  80نطُخ 7106

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 20مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

يبدح ()71

انطؤال رلى  71/1م

ػؾمؼشرتطماظـصمصكم ضرا مإغفـعملماخلدعـةمسؾـكمإغفـعملمخدعـةماظعععـؾموصؼـعًمألحؽـعممادلـعدةم70معــم

ضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016مصكمحعظةمإغفعملمخدعؿفموصؼعًمألحؽعممادلـعدةم
ادلشع مإظقفع؟موععمػقمتع ؼ مادؿقؼعقمادلععشمصكمػذهماحلعظة؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلعدةم()18معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"ؼلؿقؼمادلععشمصكماحلعالتماآلتقةم :م
...................... .1
...................... .2
...................... .3
....................... .4
 .5اغؿفعمل مخدعة مادلؤعـ مسؾقف مصك مشري ماألدؾعب مادلـصقص مسؾقفع مصك ماظؾـدؼـ م( ،1م )3م ،مبشرطم
تقاصر معدة ماذرتاك مصعؾقة مالتؼؾ مسـ م 240مذفراً مورال مؼؽقن مخعضععً مظؿأعني ماظشقكقخة مواظعفزم
واظقصعةمصكمتع ؼ متؼدؼؿمرؾبماظصرتم.
....................... .6

وتـصمادلعدةم25معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرنم:
"ؼلؿقؼمادلععشمرسؿؾع اًمعـمرولماظشفرماظذىمغشأمصقفمدؾبماالدؿقؼعقم،موؼلـؿقؼمادلعـعشمظؿـقاصرم
احلعظةمادلـصقصمسؾقفعمصكماظؾـدم()5معـمادلعدةم18معـمرولماظشفرماظذىمضدممصقفمرؾبماظصرتم،موصـكم
حعظةمسدممتؼدؼؿمرؾبماظصرتمحؿكمبؾقغمادلؤعـمسؾقفمدــماظلـؿنيمرومثؾـقتماظعفـزماظؽععـؾمروموضـقعم
اظقصعةم،مصقلؿقؼمػذامادلععشمرسؿؾع اًمعـمرولماظشفرماظذىمحتؼؼتمصقفمإحدىماظقضعئعمادلشع مإظقفع".
م
م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 21مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

وؼؼضكمطؿعبمدو ىماظصـدوقم ضؿم7مظلـةم2017مبشأنمادلعععؾةماظؿأعقـقةمدلـمتـؿفـلمخدعؿـفموصؼـعًم
ألحؽعممادلعدةم()70معـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016مسؾكمرن :م
"ؼـصماظؾـدم()5معـمادلعدةم18معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم79مظلــةم1975م
سؾكمرن :م
"ؼلؿقؼمادلععشميفماحلعالتماآلتقة -:م
...............
 -7اغؿفعملمخدعةمادلؤعـمسؾقفمظغريماألدؾعبمادلـصقصمسؾقفعميفماظؾـدؼـم(،)3،1مبشـرطمتـقاصرمعـدةم
إذرتاكمصعؾقةمالمتؼـؾمســم240م ذـفراًمورالمؼؽـقنمخعضـععًمظؿـأعنيماظشـقكقخةمواظعفـزمواظقصـعةميفم
تع ؼ متؼدؼؿمرؾبماظصرت .م
..............م" م
وتـصماظػؼرةماظـعغقةمعـمادلعدةم20معـمجاتماظؼعغقنمسؾكمرن :م
" ...............م
وؼلقىمادلععشمظؿقاصرماحلعظةمادلـصقصمسؾقفعميفماظؾـدم5معـمادلعدةم18م(ادلعـعشمادلؾؽـر)مبقاضـعم
جزملمواحدمعـمادلعععؾمادلـعزرمظلـمادلؤعـمسؾقفماحملددمبعجلدولم ضؿم()9مادلرصؼميفمتع ؼ متؼدؼؿم
رؾبمصرتماحلؼققماظؿأعقـقة .م
ممم "...............م
طؿعمتـصمادلعدةم69معـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016ممسؾكمرن :م
"تـؿفكمخدعةمادلقزػمألحدماألدؾعبماآلتقة :م
-1

بؾقغمدـماظلؿنيم......................م.

-2

االدؿؼعظة.

-3

اإلحعظةمإديمادلععشمروماظػصؾمعـماخلدعة.
 ...................م
.....................م ".م

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 22مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

طؿعمتـصمادلعدةم70معـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016ممسؾكمرن :م
"م ظؾؿقزػماظذيمجعوزمدـماخلؿلنيمرنمؼطؾـبمإحعظؿـفمظؾؿعـعشمادلؾؽـرمعـعمملمؼؽــمضـدمادبـذتم
ضــدهمإجــراملاتمتأدؼؾقــة،موؼــؿعنيمسؾــكماظقحــدةماالدــؿفعبةمهلــذاماظطؾ ـبمموصؼ ـعًمدلــعمحتــددهماظقئقــةم
اظؿـػقذؼة،مويفمػذهماحلعظةمتُلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةمسؾكماظـققماآلتل :م
 .1إجامملمؼؽـــمضــدمجــعوزمدـــماخلععلــةمواخلؿلــني،موجــعوزتمعــدةماذــرتاطفميفمغظــعمماظؿــأعنيم
اإلجؿؿعسلمسشرؼـمسعععًموعضكمسؾـكمذـغؾفماظقزقػـةمرطــرمعــمدــة،مصقعؿـ معُرضـكمإديماظقزقػـةم
اظؿعظقـةمظقزقػؿـفمعــماظقـقمماظلـعبؼمسؾـكمتــع ؼ مإحعظؿـفمظؾؿعـعش،موتُلـقىمحؼقضـفماظؿأعقـقـةمبعــدم
ترضقؿفمسؾكمردعسمعدةمإذرتاطفميفمغظعمماظؿأعنيماإلجؿؿعسلمعضعصعًمإظقفعممخسمدـقات .م
 .2إجامطعنمضدمجعوزمدـماخلععلةمواخلؿلـني،موجـعوزتمعـدةمإذـرتاطفميفماظؿأعقــعتماإلجؿؿعسقـةم
سشرؼـمسعععً،مصؿُلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةمسؾكمردعسمعدةمإذرتاطفميفماظؿأعقـعتماإلجؿؿعسقةمعضعصعًم
إظقفعمادلدةماظؾعضقةمظؾؾقشفماظلـمادلؼر ةمإلغؿفعملماخلدعةمروممخسمدـقاتمرؼفؿعمرضؾ.ممم م
والمجيــقزمتعــقنيمعـــمؼُقــعلمظؾؿعــعشمادلؾؽــرموصؼ ـعًمألحؽــعممػــذهمادلــعدةميفمريمعـــماظقحــداتم
اخلعضعةمألحؽعممػذاماظؼعغقن ".م
وتـــصمادلــعدةم181معـــمضــرا م ئــقسمذبؾــسماظــقز املم ضــؿم1216مظلـــةم2017مبعصــدا ماظقئقــمةم
اظؿـػقذؼةمظؼعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016مسؾكمرن :م
"سؾــكمإدا ةمادلــقا دماظؾشــرؼةمبعظقحــدةمإجامتؼــدممادلقزــػمبطؾــبمطؿــعبلمبرشؾؿــفميفماإلحعظــةم
ظؾؿععشمادلؾؽرمرؾؼعًمألحؽعممادلعدةم() 70معــماظؼـعغقن،مرنمتـؾـتمسؾقـفمتـع ؼ مو ودهمورنمتعرضـفمسؾـكم
اظلؾطةمادلكؿصةمعشػقسعًممبذطرةمتػصقؾقةمسـمحعظةمادلقزػمعـمواضعمعؾػمخدعؿف ".م
طؿعمتـصمادلعدةم185معـمجاتماظؼرا مسؾكمرن :م
"ؼشــرتطميفمتطؾقــؼمرحؽــعممادلــعدةم(م)70معـــماظؼــعغقنمرنمتؽــقنمعــدةماالذــرتاكميفماظؿأعقـــعتم
االجؿؿعسقةمسشرؼـمدـةمصعؾقةمرؾؼعًمظؼعغقنماظؿأعقـعتماالجؿؿعسقة ".م
م
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ويفمضـمقملماألحؽـعمماظلـعبؼةمؼراســكمســدماغمفـعملمخدعـمةمادلـؤعـمسؾقـفموصؼـعًمألحؽـعممادلـعدةم70معـــم
ضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصـعد مبعظؼـعغقنم ضـؿم81مظلــةم2016مضـرو ةماظــصمبؼـرا مإغفـعملماخلدعـةمسؾـكم
إغفــعملمخدعــةماظعععــؾمظإلحعظــةمظؾؿعــعشموصؼ ـعًمألحؽــعممادلــعدةم70معـــمضــعغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــعد م
بعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016م،مععمعراسعةمععمؼؾل :م
 )1ؼُضعتمدلدةماذرتاكمادلؤعـمسؾقفميفماألجرماألدعدلمصؼطمعدةممخسمدـقاتمرومادلدةماظؾعضقةم
ظؾؾقشـفمدــماظلــؿنيمرؼفؿـعمرضـؾم،موالمتضـعتمػــذهمادلـدةمدلــدةماالذـرتاكمســـماألجـرمادلــؿغريمروم
ادلؽعصأة.
 )2ؼُقلبمادلععشموصؼـعًمظؼقاسـدمادلعـعشمادللـؿقؼموصؼـعًمألحؽـعمماظؾــدم()5معــمادلـعدةم(م)18معــم
ضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلم(ادلععشمادلؾؽر)مسـماألجرماألدعدلمواألجرمادلؿغري .م
 )3المؼُلؿقؼمتعقؼضمادلدةماظزائدةمادلـصـقصمسؾقـفمبعدلـعدةم26معــمضـعغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـعسلم
سـمادلدةمادلضعصةمادلشع مإظقفعمبعظؾـدم(.)2م م
وتطؾؼمرحؽعممػذاماظؽؿعبماظدو يمسؾكمحعالتماالدؿقؼعقماظيتمغشأتماسؿؾـع اًمعــم2016/11/2م
(تع ؼ ماظعؿؾمبؼعغقنماخلدعةمادلدغقةم ضؿم81مظلـةم ".)2016م
وتـصمادلعدةماألوديمعـمتعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿم8مظلـةم2017مبشأنمادلعععؾةماظؿأعقـقةمدلـمتـؿفـكم
خدعؿفموصؼعًمألحؽعممادلعدةم70معـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم81مظلـةم2016سؾك :م
"م سؾكمذيقعمرجفزةماحلؼققماظؿأعقـقـةمبـعدلرطزماظرئقلـلموادلــعرؼماظؿأعقـقـةمســدمتلـقؼةماحلؼـققم
اظؿأعقـقةمظؾؿـؤعـمسؾقـفمادلـؿفقـةمخدعؿـفموصؼـعًمألحؽـعممادلـعدةم70معــمضـعغقنماخلدعـةمادلدغقـةماظصـعد م
بعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم2016معراسعةمععمؼؾل :م
 )1اظؿأطدمعـماظـصمبؼرا مإغفعملماخلدعـةمسؾـكم إغفـعملمخدعـةماظعععـؾمظإلحعظـةمظؾؿعـعشموصؼـعًمألحؽـعمم
ادلعدةم70معـمضعغقنماخلدعةمادلدغقةماظصعد مبعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم.2016
 )2اظؿأطدمعـمتقاصرمذروطمادؿقؼعقمادلععشمادلؾؽرمادلـصقصمسؾقفـعمبعظؾــدم(م)5معــمادلـعدةم(م)18م
عـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلموادلشع مإظقفعمبعدلعدةم()111معـمضرا موزؼرمادلعظقةم ضـؿم554مظلــةم
2007موطذامتعؾقؿعتماظصـدوقم ضؿم7مظلـةم2014مادلشع مإظقفؿ.
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 )3ؼُضعتمدلدةماذرتاكمادلؤعـمسؾقفميفماألجرماألدعدلمصؼطمعدةممخسمدـقاتمرومادلدةماظؾعضقةم
ظؾؾقشـفمدــماظلــؿنيمرؼفؿـعمرضـؾم،موالمتضـعتمػــذهمادلـدةمدلــدةماالذـرتاكمســـماألجـرمادلــؿغريمروم
ادلؽعصأة.
 )4ؼُقلبمادلععشموصؼـعًمظؼقاسـدمادلعـعشمادللـؿقؼموصؼـعًمألحؽـعمماظؾــدم()5معــمادلـعدةم(م)18معــم
ضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسلم(ادلععشمادلؾؽر)مسـماألجرماألدعدلمواألجرمادلؿغري .م
 )5ؼُلؿقؼمادلععشماسؿؾع اًمعـمرولماظشفرماظذيماغؿفتمصقفماخلدعة .م
 )6تؿقؿؾماخلزاغةماظعععةمبعألسؾعملمادلعظقةمادلرتتؾةمسؾكمادلدةمادلضعصةمادلشع مإظقفعمبعظؾـدم( .)3م
 )7المؼُلؿقؼمتعقؼضمادلدةماظزائدةمادلـصـقصمسؾقـفمبعدلـعدةم26معــمضـعغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـعسلم
سـمادلدةمادلضعصةمادلشع مإظقفعمبعظؾـدم(".)3
م

ً
ووفمب دلب تمذو :م
وصؼعًمظؽؿعبمدو ىماظصـدوقم ضؿم7مظلـةم2017متؾؿزممجفةماظعؿؾمبعظـصمبؼـرا مإغفـعملماخلدعـةمسؾـكم

إغفــعملمخدعــةماظعععــؾمظإلحعظــةمظؾؿعــعشموصؼ ـعًمألحؽــعممادلــعدةم70معـــمضــعغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــعد م
بعظؼعغقنم ضؿم81مظلـةم.2016
وؼلؿقؼمادلععشمصكمػذهماحلعظةماسؿؾع اًمعـمرولماظشفرماظذيماغؿفتمصقفماخلدعة.

م
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حمبضرح

ادلذح ادلشرتاح
ً
(وفمب ألحكبو ادلىاد  30،43،44يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبػى انصبدر رلى 79
نطُخ  0971وادلبدح انراثؼخ ػشر يٍ لبَىٌ رلى  37نطُخ  0938ثتؼذٌم
ثؼض أحكبو انمبَىٌ ادلشبر إنٍّ).
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ػُبصر احملبضرح
ً
اوال :اَىاع ادلذد ادلشرتاِ .

ً
ثبٍَب:شراء يذح أثُبء اخلذيخ .
 .1ذروطماظشراملم.
 .2طقػقةمحلعبماظؿؽؾػةم.
ً
ثبنثب:شراء يذح ضبثمخ مبؼبيم يُخفضم .م
 .1غقعمادلدةم.
 .2ررؼؼةمحلعبماظؿؽؾػة.
ً
ً
راثؼب:شراء يذح وفمب ألحكبو ادلبدح 30م .م
 .1ذروطماظشرامل.
 .2تؽؾػةماظشرامل.
ً
ً
خبيطب:انغهت اجلًبػى حلطبة يذد فى َظبو ادلكأفبح وَظبو األجىر ادلتغريح وفمب ألحكبو ادلبدح

انراثؼخ ػشر يٍ لبَىٌ رلى  37نطُخ .0938
 .1هفقدمسـماظشراملماجلؿعسكم.
 .2إجراملاتماظشراملم.

ً
ضبدضب:عهت انؼذول ػٍ حطبة (شراء ) يذح .
 .1هفقد.
 .2اإلجراملاتم .م
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ً
أوال :أَىاع ادلذد ادلشرتاِ
ؼؿؿمذراملمعددمرؾؼعمععؼؾكم:
 .1ذراملمعدةمدعبؼةممبعععؾمعـكػضمم(مععدةم32م33،م)0
 .2ذراملمعدةمدعبؼةمشريمعشرتكمسـفعمإثـعملماخلدعةم(مععدةم34م)م0
 .3ذراملمعدةمبعدمبؾقغمدـماظلؿنيم(مععدةم41م)م0
 .4اظشراملماجلؿعسلمظألجرمادلؿغريموادلؽعصأةم0
ً
ثبٍَب:شراء يذح اثُبء اخلذيخ.
جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرؾبمحتلنيمعععذفمضؾؾماغؿفعملمخدعؿفمسـمررؼؼمحلعبمعدةمضؿـمعدةماذرتاطفم
يفماظؿأعنيمسـمطؾمعـم(ماألجرماالدعدكمواألجرمادلؿغريمرومغظعممادلؽعصأةم)موجظؽمإجامتقاصرتماظشروطم
اظيتمضضكمبفعمضعغقنماظؿأعنيماألجؿؿعسك0موؼؿؿمددادماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةمرومبعظؿؼلقطمحلبم شؾةم
ادلؤعـمسؾقف.

.0شروط انشراء:
 .1رنمتؽقنمتعظقةمظلـماظـععـةمسشرة.
 .2رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة.
 .3رالمجتعوزمعدةماإلذراكماظػعؾقةميفمادلدةمادلطؾقبماالذرتاكمسـفع.
 .4رنمتؽقنمدعبؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخرية.
 .5رن متؽقن مادلدة مادلطؾقب مضؿفع مشري مخعضعة مظـظعم ماظؿأعني ماالجؿؿعسك ميف مري معـ ماظؼقاغني م
79ظلـة  1975رو  108ظلـة  1976رو  50ظلـة  1978رو  90ظلـة. 1975
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 .6رالمؼزؼدمذبؿقعمعددماالذرتاكممبعمصقفعمادلدةمادلطؾقبمحلعبفعمسـماألجرمادلؿغريمرومغظعممادلؽعصأةم
سـمعدةماالذرتاكمسـ ماألجر ماألدعدلم،موالمؼدخؾميفمحلعبمػذاماعؿقعمادلددماظيتمتؼضكم
اظؼقاغنيمواظؼرا اتمبإضعصؿفعمدلدةماالذرتاكميفماظؿأعني.
 .7رالمتؽقنمػذهمادلدةمعدةمإجعزةمخعصةمبدونمرجرمظغريماظعؿؾمملمؼؿٌؿمرداملماالذرتاطعتمسـفعم.
 .8رنمؼٌؼدممادلؤعـمسؾقفمبطؾبمرثـعملمعدةماذرتاطفمصكمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصعةم.
.7كٍفٍخ حطبة انتكهفخ:
ؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةمعـفمحللعبمادلدةماظلعبؼةم()33مروماالذرتاكمسـمعدةم()34م
بإحدىماظطرقماآلتقة:
 .1دفؼخ واحذح خالل ضُخ يٍ تبرٌخ عهت احلطبة أو االشرتان مبب ال جيبوز تبرٌخ اَتهبء اخلذيخ
وحتطت كبَتى:
تؽؾػةماظدصعةماظقاحدةم=ماألجرميفمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾبم×ممادلدةمادلطؾقبمحلعبفع×ممععععؾماظلـمعـم
جدولم(.)4
ادلمصىد ثبألجر :
 حلطبة تكهفخ ادلذح يف األجر األضبضً و ادلكبفأح:
ممممممممممممممماألجرماألدعدكمصكمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾبم.
 حلطبة يذح فى األجر ادلتغري :
مممحتددماألجرماظذىمحتلبمسؾكمردعدفماظؿؽؾػةممبؿقدطماألجرمادلؿغريماظذىمادؼتمسؾكمردعدفم
االذرتاطعتمخقلمعدةماالذرتاكمسـمػذاماألجرمحؿكمغفعؼةماظشفرماظلعبؼمسؾكمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾب.
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يؼبيم انطٍ يٍ جذول (:)3

 .1سـدمحتدؼدمادلعععؾمادلؼعبؾمظؾلـمعـماجلدولمجت مطلق ماظلـةمدـةمطععؾة.
 .2ؼؿؿ مادؿكدام مادلعععؾ مادلـعزر مظؾلـ مادلدون مبعجلدول م( مظألجر ماألدعدك مواألجر مادلؿغري م معععً)م
وادلعععؾماخلعصمبعدلؽعصأةمصؼطمدونماظضربمصكمرىمغلؾة.
 .3ؼؾدملماجلدولممبعععؾمعـعزرمظلـم20مدـةموؼـؿفكممبعععؾمعـعزرمظلـم59مدـةمصعطـرم.
 .4ؼزادمادلعععؾمطؾؿعمزادمدـمادلؤعـمسؾقف.
 .5جت مضقؿةماظؿؽؾػةماظـعجتةمعـمتطؾقؼماجلدولمإديماضربمجـقف .م
ً
 .1انطذاد ثبنتمطٍظ وفمب نهفمرح انراثؼخ يٍ ادلبدح (:)033
وصكمحعظةمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةموصؼعًمظذظؽممالمؼعؿ مادلؤعـمسؾقفمعشرتطعًمإالمإجاممتمددادمرولم
ضلطمظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماألجؿؿعسكمضؾؾمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعة،موصكمحعظةموصعةمادلؤعـمسؾقفم
بعدمإبداملماظرشؾةمصكماالذرتاكمسـمعدةمرومحلعبمعدةموضؾؾمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةمعـفمدصعةم
واحدةمرومضؾؾمادؿقؼعقماظؼلطماألولمعـفعمجعزمظؾؿلؿقؼنيمسـفمرداملمادلؾعظغمادللؿقؼفمدصعةم
واحدةمغؼداًمخقلمدـةمتؾدرمعـمتع ؼ ماظقصعةم.
ً
وحيطت انمطظ وفمب نهًؼبدنخ اَتٍخ:
اظلـدادمبعظؿؼلقـطم=مممضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم×مععععؾماظلـمعـمجدولم()6ميفمتع ؼ مبدملماظؿؼلقط
100مم×مادلدةمبعظشفق معـمبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿني م

يغ يالحظخ:
 )1سـدمحلعبماظلـمتعؿ مطلق ماظلـةمدـةمطععؾة0م
 )2مادلؼصقدم(ادلدةمبعظشفق معـمبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿني)سددماظشفق ماظؽععؾةمعـمبدملم
اظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿنيٌموتفؿؾمطلق ماظشفرم0
 )3تٌقددمتع ؼ مٌبدملمرداملماألضلعطمبأولماظشفرماظؿعظلمإلبداملماظرشؾةمصققلعبمعدةمروماالذرتاكمسـمعدةم
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 )4سـد ماظلـ ميف متع ؼ ٌ مبدملاألداملتٌقدد مسؾك مردعدفع مذبؿقع ماألضلعط ماظقاجب مرداؤػع محؿك مدـم
اظلؿنيممعؼعبؾمطؾ  100جـقفمعـمادلؾعظغمادللؿقؼ0
 )5مؼؼؾمادلعععؾمطؾؿعمزادمدـمادلؤعـمسؾقة0م
 )6مجت مضقؿةماظؼلطماظشفريماظـعتجمإظلماضربمجـقةم0
 )7مؼؾٌدرميفمحتصقؾٌماألضلعطماسؿؾع ا "عـمرجرماظشفرماظؿعظلمإلبداملماظرشؾةميفماظؿؼلقطٌ
 )8مؼشٌرتطمألداملمادلؾعظغمبعظؿؼلقطٌمرالمؼؽقنمادلؤعـمسؾقفٌمعصعبعً "بعفزمؼعٌطقفٌماحلؼميفمعععشماظعفزم
إجاماغؿفتمخدعؿفمبلؾؾف0م
 )9المؼعؿ مادلؤعـمسؾقفمعشرتطعًمإالمإجاممتمددادمرولمضلطمظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماألجؿؿعسكمضؾؾمتع ؼ م
اغؿفعملماخلدعةم.
وٌالحظ ثشأٌ انشراء نهؼًبنخ ادلؤلتخ وادلىمسٍخ وانؼرضٍخ :
انؼًبنخ ادلؤلتخ :

حعظةماظؼقعممبعظؿععضدمععمجفةماظعؿؾموو دمبعظعؼدمبأغةمجيددمعـمتؾؼعملمغػلفمصقؿؽـماظشراملمبعظؼقاسدم
اآلتقةم:
 دصعةمواحدةمخقلمدـةممبعمالجيعوزمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعةم.
 رضلعطموصؼعًمجلدولم6مادلرصؼمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسك.
انؼًبنخ ادلىمسٍخ أو انؼرضٍخ :
بعظـلؾةمظؾعؿعظةماظعرضقةمرومادلق

قةمصإغفمؼؿؿمددادماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةمخقلمدـةمومبعمالجيعوزمتع ؼ م

إغؿفعملماخلدعةموالمجيقزماظؿؼلقط.
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ً
ثبنثب  :شراء يذح ضبثمخ مبؼبيم يُخفض
أَ.ىع ادلذح :
حتلبمعددماالذرتاكماآلتقةمبقاضعم75/1ميفمحعظةمادؿقؼعقمادلععشموبقاضعم%9ميفمحعظةمادؿقؼعقم
تعقؼضماظدصعةماظقاحدةموجظؽمإجامملمؼؽـمادلؤعـمسؾقفمضدمردىمسـفعماذرتاطعً:
 .1ادلددماظلعبؼةمسؾكمتع ؼ مبدملماإلغؿػعع مبؼقاغنيماظؿأعنيموادلععذعتمروماظؿأعقـعتماإلجؿؿعسقةماظؿكم
ضضتمتؾؽماظؼقاغنيمحبلعبفعمضؿـمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيم.
 .2ادلددماظيتمضضقتمبإحدىماظقزعئػماظدائؿةمرومادلؤضؿةمرومسؾكمد جعتمذكصقةمرومبعظققعقةمروم
مبؽعصأةمروممبربقطمثعبتمرومخع جماهلقؽةمرومسؾكمإسؿؿعداتماظؾعبماظـعظثمادلد جةمصكمادلقازغةم
اظعععة مظؾدوظة مرو مصك مادلقازغعت ماظؿك مطعغت معؾقؼة مبفع مرو ميف ماجلععععت مرو ماجلععع ماألزػر مروم
ادلععػدماظدؼـقةمروموزا ةماألوضعتمروماععظسماظؾؾدؼةم.........................
 .3عددماإلسع ةماخلع جقةمواإلجعزاتماالدؿــعئقةمواإلجـعزاتماظد ادـقةمبـدونمرجـرماظـيتمضضـقتمضؾـؾم
تع ؼ ماظعؿؾمبفذاماظؼعغقن،موجظؽمبعظـلؾةمدلـمطعغقامععـععؾنيمبؼـقاغنيماظؿـأعنيموادلععذـعتمادلشـع م
إظقفعمبعدلعدةماظـعغقةمعـمضعغقنماإلصدا  .م
 .4ادلددماظيتمضضعػعمادلؤعـمسؾقفماألجـيبمبإحـدىماظقزـعئػماظـيتمطعغـتمدبضـعمظؼـقاغنيماظؿـأعنيم
وادلععذــعتمادلـصــقصمسؾقفــعمبعدلــعدةماظـعغقــةمعـــمضــعغقنماإلصــدا موملمؼؽـــمععــععقًمخقهلــعمبفــذهم
اظؼقاغني.
حقثمجيقزمظؾؿؤعـمسؾقـفمرؾـبم صـعمادلـدةماحمللـقبةممبعـدلمعــكػضمحؿـكمظـقمطعغـتمدـعبؼةمسؾـكم
بؾقشفمدـماظـععـةمسشرمحؿكمظقمتضؿـتمطلق اًمظؾلـةمحقثمؼؤدىمادلـؤعـمسؾقـفم%40معــمتؽؾػـةماظضـؿم
غظراًمالنماظصـدوقمدؾؼمحصقظفمسؾكم%60معـماظؿؽؾػةمبلدادمحصةمصعحبماظعؿؾم .م

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 32مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

ة.عرٌمخ حطبة انتكهفخ:
حتلبماظؿؽؾػةمادللؿقؼةمسـمادلددماظلعبؼةموصؼعمظؾؿععدظةماآلتقةم:
األجرميفمتع ؼ ماظطؾبم×مادلدةمبعظشفق م12/م×40م%م×مععععؾماظلـمعـمجدولم4

ادلمصىد ثبألجر:
األجرماألدعدلميفمتع ؼ متؼدؼؿمرؾبمحلعبمادلدة.

ادلذح ثبنشهىر:
طععؾمادلددماظػعؾقةمظؾؿددمادلشع مإظقفعمبعدلعدةم32مق75/79مبعظشفق معؼلقممسؾلم12م0م
َطجخ :% 31
حصةماحلؽقعةمدؾؼمددادػعمبـلؾةم15م%معـماذيعديم25م%م(م60م%م)موؼلؿقؼمحصةمادلؤعـمسؾقفم()%40مبـلؾةم
%10معـماذيعديم.%25
يؼبيم انطٍ يٍ جذول :3
 .1جي مطلرماظلـةمإظلمدـةمطععؾةمسـدمحتدؼدمادلعععؾمادلؼعبؾمظؾلـم(مدـقاتمطععؾةم).
 .2تؼد مادلؾعظغمادلطؾقبةموصؼعمظؾؿعدةم33مبقاضعم40م%معـمادلعععؾمادلؼعبؾمظؾلـم(ظألجرماألدعدلم).
 .3ؼزادمادلعععؾمطؾؿعمزادمدـمادلؤعـمسؾقف.
 .4جت مضقؿةماظؿؽؾػةماظـعجتةمعـمتطؾقؼماجلدولمإديماضربمجـقف.
كٍفٍخ أداء انتكهفخ :
ظطعظبماظضؿمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبمعـفمبإحدىماظطرقماآلتقةم:
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 33مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

 تلدد ماظؿؽؾػة مادللؿقؼة مدصعة مواحدة م مخقل مدـة معـ متع ؼ مرؾب ماحللعب مرو ماالذرتاك ممبع مالم
جيعوزمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعة.
 ؼؿؿمرداملمادلؾعظغمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفمبعظؿؼلقطموصؼعًظؾفدولم ضؿم()6مادلراصؼ .م
اظلـدادمبعظؿؼلقـطم=مممضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم×مععععؾماظلـمعـمجدولم()6ميفمتع ؼ مبدملماظؿؼلقط
100مم×مادلدةمبعظشفق معـمبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمبؾقغمدـماظلؿني

ً
ً
راثؼب:شراء يذح وفمب ألحكبو ادلبدح 30

جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمبعدماغؿفعملمخدعؿفموظقمطعنمضدمجتعوزمدـماظلؿنيمإبداملماظرشؾةميفمحلعبمعددمدعبؼةمسؾكم
عدةماذرتاطفماألخرية،مومبراسعةمرحؽعممادلعدةم()34موجظؽميفمحدودمادلدةمادلطؾقبةمالدؿقؼعقمادلععش،م
وتؤدىمادلؾعظغمادللؿقؼةمسـفعمدصعةمواحدة،موؼلؿقؼمادلععشماسؿؾع امعـمرولماظشفرماظؿعظلمألداملمػذهم
ادلؾعظغ.
أ.شروط شراء يذح ثؼذ ثهىؽ ضٍ انطتني :
 .1رنمتؽقنمتعظقةمظلـماظـععـةمسشرة .
 .2رنمتؽقنمدـقاتمطععؾة.
 .3االمجتعوزمعدةماالذرتاكماظػعؾقةمصكمادلدةمادلطؾقبماالذرتاكمسـفع.
 .4رنمتؽقنمدعبؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخرية.
 .5رنمتؽقنمادلدةمادلطؾقبمضؿفعمشريمخعضعةمظـظعمماظؿأعنيماالجؿؿعسكممصكممرىمعـماظؼقاغنيم79مظلـةم
1975مروم108مظلـةم1976مروم50مظلـةم1978مروم90مظلـةم.1975
 .6رالمتؽقنمػذهمادلدةمعدةمإجعزةمخعصةمبدونمرجرمظغريماظعؿؾمملمؼؿؿمرداملماالذرتاطعتمسـفعم.
 .7البدمعـمبؾقغمدـماظلؿنيمرومجتعوزػع.
 .8رنمؼؽقنماظشراملمسـماألجرماألدعدكمصؼط.
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 34مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

 .9رنمتؽقنمصكمحدودمادلدةمادلقجؾةمالدؿقؼعقمعععشمسـماألجرماألدعدكمصؼط؟
.10ؼؿؿماظلدادمدصعةمواحدةمصؼط.
.11ؼلؿقؼمادلععشماسؿؾع اًمعـمرولماظشفرماظؿعظلمظلدادماظدصعةماظقاحدة.
 .12ؼؿؿ ماظشرامل مسؾك مردعس ماألجر ماالدعدك ماألخري معع معراسعة ماال مؼؼؾ مسـ ماحلد ماألدغك مألجر ماالذرتاكم
األدعدكمصكمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾبم .م
ة.تكهفخ انشراء :
تؽؾػةماظدصعةماظقاحدةم=ماألجرميفمتع ؼ متؼدؼؿماظطؾبم×ممادلدةمادلطؾقبمحلعبفع×ممععععؾماظلـمعـمجدولم
(.)4
يهحىظخ جلًٍغ أَىاع شراء ادلذح ثؼبنٍخ:

المؼعؿ مادلؤعـمسؾقفمعؾؿزععًمبطؾبمحلعبمادلدةمإالمبعدمعقاصؼؿفمسؾكماظؿؽؾػةموإضرا همبعظلداد.ممم

ً
ً
خبيطب:انغهت اجلًبػى حلطبة يذد فى َظبو ادلكبفأح وَظبو األجىر ادلتغريح وفمب ألحكبو ادلبدح

انراثؼخ ػشر يٍ لبَىٌ رلى 37نطُخ .0938
جيقزمظصعحبماظعؿؾمرنمؼطؾبمحلعبمعدةميفمادلؽعصأةمروماألجرمادلؿغريمجلؿقعماظعععؾنيمبعجلفةم،م
وؼؿؿمسؼدمرتػعقمبنيمصعحبماظعؿؾمواظصـدوقمبـعملمسؾكمجظؽموحيددميفماالتػعقمإجراملاتمرؾبم
احللعبمظؾعععؾنيموضقاسدمددادماظؿؽؾػةموحتدؼدمضقؿةماظدصعةمادلؼدعةماظيتمؼؾؿزممبلدادمػعمصعحبم
اظعؿؾمظؾصـدوق.
اإلجراءاد:
تؿؾعماإلجراملاتماآلتقةمبشأنماظطؾبماجلؿعسلمحللعبمعددميفمغظعممادلؽعصأةموغظعمماألجق مادلؿغرية:
أوال  :اإلدارح ادلركسٌخ نهشئىٌ انمبَىٍَخ:
 -1حبثمرؾؾعتماجلفعتميفمضقملمرحؽعمماظؼعغقنم .م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 35مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

 -2إسدادمعذطرةمظؾعرضمسؾكم ئقسماظصـدوقمبؼقاسدموسـعصرماالتػعقم.
 -3إخطع ماجلفةمبؼقاسدموسـعصرماالتػعقمبعدمعقاصؼةم ئقسماظصـدوقموصؼعًمظؾـؿقججم ضؿم()1مادلرصؼم
بؿعؾقؿعتماهلقؽة.
 -4ميلؽمبعإلدا ةمعؾػمخعصمبؽؾمجفةمؼؿضؿـمذيقعمادللؿـداتمادلؿداوظةمبنيماجلفةم
واظصـدوقمبشأنمػذاماالتػعقمورؼةمتعدؼقتمتطررمسؾقفعمعلؿؼؾقم.
 -5إخطع ماإلدا اتماآلتقةمبصق ةمعـماظـؿقججم ضؿم()1
إدا ةمادلدةماظلعبؼةممممممماإلدا ةماظعععةمظؾؿػؿقشممممماإلدا ةماظعععةمظؾقلعبعتمممممممممممممممممممممإدا ةاظؿقصقؾ

ً
ضبدضب:عهت انؼذول ػٍ حطبة (شراء)يذح.

جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشماظعدولمسـمرؾبمحلـعبمادلـددمروماالذـرتاكمسـفـعمإجامصـد تم
ضــقاغنيمرومرحؽــعممضضــعئقةمغفعئقــةمتضــقػمعــدداًمدلــدةماذــرتاكمادلــؤعـمسؾقــفم،موجيــبمرنمؼؼــدممرؾــبم
اظعدولمخقلمثقثمدـقاتمعـمتع ؼ ماظعؿؾمبؿؾؽماظؼقاغنيمرومصدو متؾؽماألحؽـعم،موصـكمحعظـةموصـعةم
ادلــؤعـمسؾقــفمرومصــعحبمادلعــعشمخــقلماظػــرتةمادلشــع مإظقفــعمضؾــؾمرؾــبماظعــدولمؼؽــقنمػــذاماحلــؼم
ظؾؿلؿقؼنيمسـف .م
اإلجراءاد :
-1

جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشمرومادللؿقؼنيماظعدولمسـمرؾبمحلعبمادلددمروماالذرتاكم
سـفع( مؼؼدم مرؾب م ماظعدول مإدي ماجلفة ماظيت مبفع معؾػ مادلؤعـ مسؾقف مرو مصعحب مادلععش محبلبم
األحقال)
إجامصد تمضقاغنيمرومرحؽعممضضعئقةمغفعئقةمتضقػمعددامدلدةماذرتاكمادلؤعـمسؾقف.
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ؼؼدممرؾبماظعدولمخقلمثقثمدـقاتمعـمتع ؼ ماظعؿؾمبؿؾؽماظؼقاغنيمرومصدو متؾؽماألحؽعمم
وصكمحعظةموصعةمادلؤعـمسؾقفمرومصعحبمادلععشمخقلماظػرتةمادلشع مإظقفعمضؾؾماظعدولمؼؽقنمػذام
احلؼمظؾؿلؿقؼنيمسـف.

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 36مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً
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تردمادلؾعظغماظلعبؼمرداؤػعمظصعحبماظشأنموتؿقؿؾماجلفعتمادلؾؿزعةمبأداملمتؽؾػةمادلدةمادلضعصةم
مبعمردتفماهلقؽةمادلكؿصةمعـماظؿزاععتمعؼعبؾمحلعبمادلدةمروماالذرتاكمسـفع م
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ؼؿؿماظعدولميف محدودمسددماظلـقاتماالصرتاضقةماظؽععؾةماظيت ممتمإضعصؿفعمرؾؼعًمظؾؼعغقنمروماحلؽؿم
اظؼضعئلماظـفعئلماظصعد مبإضعصةمادلدةمروماحلؽؿماظؼضعئلماظـفعئلماظصعد مبإضعصةمعدةمدلدةماذرتاكم
ادلؤعـمسؾقفمومبعمالمجيعوزمادلدةماحمللقبة .م
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إجامطعغتمتؽؾػةمحلعبمادلدةمروماالذرتاكمسـمادلدةمضدمردؼتمدصعةمواحدةمرومطعنمضدممتمرداملم
طعصةماألضلعطمادللؿقؼةمسـفعمضؾؾمتع ؼ ماظعدولمصقؿؿم دمععمردىمسـفعمإديمصعحبماظشأنموجظؽم
سؾكمردعسماظـلؾةمواظؿـعدبمبنيمادلدةماظيتمؼؿؿماظعدولمسـفعمإديمطععؾمادلدةماحمللقبة .م
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إجامطعغتمتؽؾػةمحلعبمادلدةمروماالذرتاكمسـفعمععمزاظتمتؤدىمسـفعماألضلعطمصقؿؿمبشأغفعمععمؼؾكم:

 تعدؼؾمضقؿةماظؼلطمادللؿقؼمعـذمبداؼةماظؿؼلقطمسؾكمردعسماظـلؾةمواظؿـعدبمبنيمادلدةماظيت مظـمؼؿؿماظعدولمسـفعموبنيمطععؾمادلدةماحمللقبةمعضروبعًميفمضقؿةماظؼلطمألصؾك .م
 حتدؼد مإذيعظل ماألضلعط مادللؿقؼة موجظؽ مسؾك مردعس ماظؼلط ماظذي مؼؿؿ محتدؼده مرؾؼعً مظؾؾـد م(ر)معضروبعًميفمعدةماظؿؼلقطماألصؾقة .م
 حتدؼدمإذيعظل ماألضلعطمادللددةمظؾفقؽةمادلكؿصةمسـمادلدةمعـمتع ؼ مبداؼةماظؿؼلقطمحؿكمرولماظشفرماظذيممتمصقفماظعدول .م
 إجامطعنمإذيعظلماألضلعطمادللددةمتععدلمرومتزؼدمسؾكمإذيعظلماألضلعطمادللؿقؼةمسـمطععؾمعدةماظؿؼلقطمؼؿؿم دماظػرقمبقـفؿعمإديمصعحبماظشأنمطؿعمؼؿؿمإؼؼعتماظؼلطماسؿؾع امعـمرولماظشفرماظذيم

ؼؿؿمصقفماظعدول .م

 -إجامطعغتمإذيعظلماألضلعطمادللؿقؼةمرط معـمإذيعظلماألضلعطمادللددةمؼؿؿمحتدؼدماظػرقمبقـفؿعم

وتعدلمضقؿةماظؼلطمعـمرولماظشفرماظذيمؼؿؿمصقفماظعدولمبؼلؿةماظػرقمادلشع مإظقفمسؾكمسددماألذفرم

اظؽععؾةمادلؿؾؼقةمحؿكمتع ؼ ماغؿفعملمعدةماظؿؼلقط.إجام شبمصعحبماظشأنميف مرداملماظؼقؿةماحلعظقةم

ظألضلعط مادلؿؾؼقة مصقؿؿ محتدؼد مػذه ماظؼقؿة مسؾك مردعس ماظؼلط مادلعدل موادلدة مادلؿؾؼقة معـ معدةم
اظؿؼلقط ماألصؾقة مودـ مادلؤعـ مسؾقف ميف مرول ماظشفر ماظذي مؼؿؿ مصقف مإؼؼعت ماألضلعط مورؾؼعً مظؼقاسدم

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 37مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

اظؿؼلقط ماظيت ممت مسؾك مردعدفع محتدؼد مضقؿة ماظؼلط ماألصؾل موؼضعت مإظقفع ماألضلعط مادلؤجؾة مإنم

وجدتم،موؼؼصدمبفعماألضلعطماظيتمطعنمضدمحؾمعقسدمادؿقؼعضفعمخقلمادلدةماظيتمملمؼلؿقؼمسـفعم
رجرا مرو متعقؼضعً مسـ ماألجر موزؼدت معدة ماظؿؼلقط مبؼد مػذه مادلدة مرؾؼعً مألحؽعم مادلعدة م 144معـم

ضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمادلشع مإظقف .م
ً
ضبثؼب:انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط اخلبصخ

ؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمرداملمادلؾعظغمادلطؾقبةمعـفموصؼعًمظؽؾمعـمادلعدتنيم()33،34مبإحدىماظطرؼؼؿنيم
اآلتقؿني:
-1مدصعةمواحدةمخقلمدـةمعـمتع ؼ مرؾبماحللعبمروماالذرتاكممبعمالجيعوزمتع ؼ ماغؿفعملماخلدعة.م
-2موصؼعًمظؾػؼرةماظرابعةمعـمادلعدةمم(.)144م
....................م".
 موجيقز مظؾفقؽة ماظؼقعقة مظؾؿأعني ماالجؿؿعسك مضؾقل مردامل مادلؾعظغ مادللؿقؼة مسؾك مادلؤعـ مسؾقف موصؼعًمظؾفدول م ضؿ م( )6مادلرصؼ ،موتلؼط ماألضلعط مادلؿؾؼقة مصك محعظة مادؿقؼعق مادلععش مظؾعفز مادلـفكم
ظؾكدعةمرومظؾقصعةموصؼعًمألحؽعممادلعدةم18معـمضعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكم ضؿم79مظلـةم.1975م

 وععمسدمماإلخقلمبعظػؼرةماظلعبؼةمؼراسكمسدممصرتمادلععشموصؼعًمظؾؾـدم()5معـمادلعدةم()18معـمػذا ماظؼعغقن مإال مبعد مردامل ماظؼقؿة ماحلعظقة مظألضلعط موصؼعً مظؾفدول ماظذى محيدد ممبعرصة ماخلؾريم

االطؿقا ىموؼصد مبفمضرا معـموزؼرماظؿأعقـعت.

 وجيقز موصك محعظة مصرت متعقؼض ماظدصعة ماظقاحدة مدبصؿ ماظؼقؿة ماحلعظقة مظألضلعط مادللؿقؼة مسؾكمادلؤعـمسؾقفمعـماظؿعقؼضمرومادلؽعصأةم .م

وؼقضػمددادماألضلعطمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفمصكمذيقعماحلعالتماظؿكمالمؼلؿقؼمرجراًمروم
تعقؼضعًمسـفممبعمصكمجظؽ مرضلعطماالدؿؾدال موؼلؿأغػ ماظلدادمصق مادؿقؼعق ماألجرموتزادمعدةم
اظؿؼلقطمبؼد مادلدةماظؿكمروضػمصقفعمددادماألضلعطم .م
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 38مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

وجيقزمظؾؿؤعـمسؾقفمرنمؼطؾبمصك م ماىموضتموضػمددادماألضلعطماظؿكمؼؤدؼفعموصؼعًمظؾفدولم
ضؿم()6مادلرصؼمبؼعغقنماظؿأعنيماالجؿؿعسكمعؼعبؾمردائفمعؾعظغمظؾصـدوقمادلكؿصمحيددموصؼعًم
ظؾفدولم ضؿم()2مادلرصؼم،موؼقضػمحتصقؾماألضلعطماسؿؾع اًمعـماظشفرماظؿعديمظؿع ؼ مرداملمادلؾؾغم
ادلشع مإظقفم .م
تلؼط ماألضلعط ماحمللقبة موصؼعً مظؾفدول م ضؿ م( )6مصك محعظة مادؿقؼعق مادلععش مظؾعفز مادلـفكم
ظؾكدعةمروماظقصعةموؼؼؿصرمجظؽمسؾكماألضلعطمادللؿقؼف ماسؿؾع اًمعـمتع ؼ مثؾقتماظعفزمروماظقصعةم
دونماألضلعطمادلؤجؾمددادػعمسـمادلددماظؿكمالمؼلؿقؼمادلؤعـمسؾقفمرجراًمرومتعقؼضعًمسـفم
وصكمػذهماحلعظةمخيصؿماظؼلطمطععقًمعـمعععشمادلؤعـمسؾقفمإديمحنيمادؿقػعملمػذهماألضلعطمروم
عـمعلؿقؼعتمادللؿقؼنيمسـفمصكمحعظةموصعتفمبـلؾةمادلـصرتمعـمرغصؾؿفؿممبعمالجيعوزماظربعم .م
ؼقضػمددادماألضلعطمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفمصكمذيقعماحلعالتماظؿكمالم م
ؼلؿقؼمسـفعمرجراًمرومتعقؼضعًمسـماألجرموؼلؿأغػماظلدادمصق مادؿقؼعقماألجرموتزادمعدةماظؿؼلقطم
بؼد مادلدةماظؿكمروضػمصقفعمددادماألضلعط .م

ً
وثُبء ػهى يب ضجك ٌراػى ػُذ حطبة انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط احملطىثخ وفمب نهجذول رلى ()6ادلرفك
ثمبَىٌ انتأيني األجتًبػى رلى  79نطُخ  0971يب ٌهى:

ً
أوال:حبالد حطبة انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط ادلتجمٍخ :

 )1ادؿقؼعقمادلععشموصؼعًمظؾؾـدم ضؿم()5معـمادلعدةم()18معـماظؼعغقن.
 )2ادؿقؼعقمصرتماحلؼققماظؿأعقـقةموصؼعًمألحؽعممادلعدةم()27معـمضعغقنماظؿأعنيماألجؿؿعسكمسدامبــدم
.1
 )3رؾبمادلؤعـمسؾقفمددادماظؼقؿةماحلعظقةمظألضلعطماظؾعضقةمحؿكمدـماظلؿني.
ً
ثبٍَب :ادلذد انتً ٌىلف خالذلب حتصٍم األلطبط ( األلطبط ادلؤجهخ ) :

 .1حعالتماحلصقلمسؾكمإجعزةمخعصةمظغريماظعؿؾ.
ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 39مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمغبع احلكىيً

 .2حعالتماحلصقلمسؾكمإجعزةمد ادقةمبدونمرجر.
 .3حعالتماحلصقلمسؾكمإجعزةم سعؼةمرػؾ.
 .4حعالتماالغؼطععمسـماظعؿؾ.
 .5حعالتماظؿفـقدماإلظزاعل.
ومؼلؿأغػماظلدادمصق مادؿقؼعقماألجرمومتزادمعدةماظؿؼلـقطمبعـدمدــماظلـؿنيمبؼـد مادلـدةماظؿـكمروضـػم
صقفعمددادماألضلعط .م

ً
ثبنثب:حبالد ضمىط األلطبط:

تلؼطماألضلعطماظيتمملمحيؾمعقسدمادؿقؼعضفعميفمحعظةمحتؼؼمإحدىماحلعالتماآلتقةم:
مر) ادؿقؼعقمادلععشمظؾعفزمادلـفلمظؾكدعةم0
مب) ادؿقؼعقمادلععشمظؾقصعهمرؾؼعمظؾؿعدةم18معـمقم.75/79
ً
راثؼب:لىاػذ حطبة انمًٍخ احلبنٍخ نأللطبط انجبلٍخ :

 حتلبماظؼقؿةماحلعظقةموصؼعًمظؾؿععدظةماآلتقة :م
اظؼلط م × م  12م × م

ادلعععؾمادلؼعبـؾمظؾلــم(مرومممظؾؿـدةممادلؿؾؼقـةممظؾؾـقغمدــماظلـؿنيم)مصـكم
تع ؼ مإؼؼعتماظعؿؾمبعظؿؼلـقطمعــماجلـدولم ضـؿم2مادلرصـؼمبؼـرا موزؼـرم
ادلعظقةم ضؿم554مظلـةم 2007م

ـــــــــــم(/364م/1710م)11ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()40 / 40مــــــــــ
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