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 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 2)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 يقديخ

ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينمم

مبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارمممممممظدىمادلفؿؿني

مرنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة.

عؿضـؿـةممم1/12/2018وحتؼقؼًامظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ ممم

مرػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة.

 
 

 صُدوق انتأيني االجتًبعًرئٍس 
 نهعبيهني ثبنقطبع احلكىيً

 
 " حمًد سعىدي قطت "

 
  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 فهــــــــزس

 
 ادلىضىع و
 األسئهخ: 1

م.1975ظلـةمم79األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم 

 
 
 
 

  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 4)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 األسئهخ ادلزتجطخ ثقبَىٌ انتأيني االجتًبعً
 1791نسُخ  97انصبدر ثبنقبَىٌ رقى  

 
 
 
 
 
 

  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 5)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 (11يبدح )
 11/  1انسؤال رقى 

وهلامم30/11/2017،موبؾغتمدـماظلؿنيميفم1/10/1993اغؿفتمخدعؿفامباإلدؿؼاظةميفمماعؤعـمسؾقف

رجـرماذـرتاطفامســماألجـرماألدادـلموضـتماغفـاامخـدعؿفامممممممممموطـانممذـفرمم11دـقاتمومم8عدةماذرتاكمتؾؾغم

،مصفـؾمم29/11/2018بؿـارؼ مممظصرفمحؼقضفاماظؿأعقـقـةم،موتؼدعتمظؾؿـطؼةمادلكؿصةمبطؾبمجـقفم64.80

دؿقؼاقمادلعاش موعامػقماألجرماظذيمؼؿؿماظشراامسؾكمردادف موعامػـقممجيقزمهلامذراامادلدةمادلؽؿؾةمال

متارؼ مبداؼةمصرفمادلعاش 

 :اإلجبثخ
ظلــةممم79رضـؿممماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـاغقنممممضـاغقنممعـمم41ممادلادةماظػؼرةماظـاظـةمعـمتـص

 :سؾكمرنم1975
م".................

وإدؿــاامعـمحؽؿماظػؼـرةماظلـابؼةمجيـقزمظؾؿـؤعـمسؾقـفمبعـدمإغؿفـاامخدعؿـفموبؾقشـفمدــماظلـؿنيمرومممممممممممم

دابؼةمسؾكمعدةمإذرتاطفماألخريةمومبراسـاةممملجتاوزػا،مإبدااماظرشؾةمصكمحلابمعدةمصكماألجرماألداد

(موذظؽممبؼدارمادلدةمادلطؾقبةمالدؿقؼاقمادلعاشموتؤدىمادلؾـاظغمادللـؿقؼةمسـفـامممم34رحؽاممادلادةم)

مدصعةمواحدةموؼلؿقؼمادلعاشمإسؿؾارًامعـمرولماظشفرماظؿاديمألداامػذهمادلؾاظغ.

م.".................

م

بشــأنمضقاســدمرؾــبمحلــابمعــدةميفماألجــرمممم2014ظلـــةمم2طؿــامؼؼضــلمطؿــابمدوريماظصـــدوقمرضــؿممم

عـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسكمم41،مم34األدادلمروماألجرمادلؿغريمرومغظاممادلؽاصأةموصؼًامألحؽاممادلادةم

مبأن:م2014ظلـةمم120وادلعدلمباظؼاغقنمرضؿمم1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

م..................."ممم

يـٍ  41طهىة تىافزهب حلسبة يدح ضـًٍ يـدد االاـ اف وفقـًب أل كـبو ادلـبدح أوالً : انشزوط ادلم
 قبَىٌ انتأيني االجتًبعى :

 األ كبو انعبيخ
 



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 6)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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م:ادلرصؼمعؿكمتقاصرتماظشروطماآلتقة(م44ؼؼدممرؾبمحلابمعددماالذرتاكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم)

 رنمتؽقنمادلدةمبعدمبؾقشفمدـماظـاعـةمسشرة. .1

 م   رنمتؽقنمدـقاتمطاعؾة. .2

 .لجؿؿاسعدةماإلذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿأعنيماالمرنمتؽقنمدابؼةمسؾك .3

 رالمجتاوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقةم. .4

األجـرمادلـؿغريمرومغظـامممممســمممبـامصقفـامادلـدةمادلطؾـقبمحلـابفاممممممذـرتاكممإلرالمؼزؼدمجمؿقعمعـددمام .5

ـم ـممإلعـدةماممادلؽاصأةمسـ ملتؼضـممحلـابفامادلـددماظـيتمممم،موالمؼـدخؾميفماألدادـلمماألجـرممذـرتاكمسـ

 اظؿأعني.ماغقنيمواظؼراراتمبإضاصؿفامدلدةماإلذرتاكميفاظؼق

ضًٍ يدد االا اف وفقـًب أل كـبو ادلـبدح  ًاألجز األسبس ثبًٍَب : انشزوط ادلطهىثخ حلسبة يدح يف
)طهت االاـ اف عـٍ يـدح ثعـد اَتهـبم اخلديـخ وثهـى  سـٍ  ًيٍ قبَىٌ انتأيني االجتًبع 11

 :انستني(
 رواًل.طاصةماظشروطماظقاردةمباظؾـدم .1

 بؾقغمدـماظلؿنيمرومجتاوزػا. .2

ددادمتؽؾػةمحلابمادلدةمدصعةمواحـدةمعـعمعراسـاةمرالمؼؼـؾماألجـرماظـذىمحتلـبمسؾـكمردادـفمممممممممم .3

متؽؾػةماظشراامسـماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكمصكمتارؼ متؼدؼؿمرؾبماظشراا.

م"......................م

م

م:ٌتضح يب ٌهً ووفقًب دلب تقدو

ــممدــماظلـؿنيمبعـدماغؿفـااماخلدعـةمممممبؾـقغممصكمحاظةمؿقؼاقمادلعاشمالدادلدةمادلقجؾةمتؼدرم -1 مب

ععمعالحظةمجربمطلرماظلـةمإديمدـةمإذامطـانمعــمذـأنمذظـؽمادـؿقؼاقمادلـؤعـمممممممذفر،مم120

 سؾقفمععاش.



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 7)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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ميفمفاذــرتاطعــدةمموطاغــتمدـــماظلــؿنيمبعــدماغؿفــااماخلدعــةميفمحاظــةمبؾــقغمادلــؤعـمسؾقــفم -2

حيـؼمظـفماظؿؼـدممبطؾـبمظشـراامادلـدةمممممممؼاقمادلعـاشممادلقجؾـةمالدـؿقممملمتؾؾـغمادلـدةممماظؿأعنيم

 .ادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلقجؾفمالدؿقؼاقمادلعاشموصؼًامظؾشروطمادلشارمإظقفا

ســمممػذاماألجـرمرالمؼؼؾماألخريمسؾكمملسؾكمرداسمرجرماالذرتاكماألدادماظؿؽؾػةمحلابؼؿؿم -3

 .تارؼ متؼدؼؿمرؾبماظشرااميفملاألداداحلدماألدغكمألجرماالذرتاكم

 

 

شـراامعـدةمدــةمالدـؿؽؿالمادلـدةمممممماظؿؼـدممبطؾـبمظمماحلاظةمادلعروضةمحيؼمظؾؿـؤعـمسؾقفـاممممظذاميف

ؼـؿؿمحلـابمممميسؾـكمرالمؼؼـؾماألجـرماظـذممممم–حاظةمتقاصرمذروطماظشراامميفم-ادلقجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش

 .تارؼ متؼدممرؾبماظشرااميفاألدادلممألجرماالذرتاكاحلدماألدغكماظؿؽؾػةمسؾكمردادفمسـم

م.اظؿؽؾػةألداامملؼلؿقؼمادلعاشمإسؿؾارًامعـمرولماظشفرماظؿاظاظؿؽؾػةمدصعةمواحدةموجيبمددادمو

م

م

م

م

م

  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 8)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 (119يبدح )
م  119/ 1انسؤال رقى 

دــةمحاصـؾمسؾـكمعؤػـؾمعؿقدـ ممممممم18ررعؾةموابــمدــفمممتقيفمصاحبمععاشموادؿقؼمسـفمادلعاشم

صـرفمععـاشمســمواظـده مويفمحاظـةمادـؿقؼاضفمممممممفؾمؼلؿقؼمص،مظدىماظغريموحيصؾمسؾكمدخؾمعـمسؿؾ

 ععاشمعؿكمؼؿؿمضطعمععاذف موػؾمؼؤثرمذظؽماالذؿغالمسؾكمصرفمعـقةماظؼطع 

 : اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم107تـصمادلادةم

ـماألبــاامرالمؼؽـقنممممالدـؿقؼاقمؼشرتطم" ضـدمبؾـغمدــماحلادؼـةمواظعشـرؼـ،مومؼلـؿــكمعــمػـذامممممممممماالبـ

ماظشرطماحلاالتماآلتقة:م

ماظعاجزمسـماظؽلب.م -1

مروماظطاظـــبمبأحـــدمعراحـــؾماظؿعؾـــقؿماظـــيتمالمجتـــاوزمعرحؾـــةماحلصـــقلمسؾـــكمعؤػـــؾماظؾقلـــاغسمم -2

مظؾدرادة.ممًاعؿػرشمدـماظلاددةمواظعشرؼـمورنمؼؽقنمهعامؼعادهلامبشرطمسدممجتاوزمروماظؾؽاظقرؼقس

ملمومرمسؾكمعؤػؾمغفائكمالمجياوزمادلرحؾةمادلشارمإظقفامباظؾـدماظلابؼموملمؼؾؿقـؼمبعؿـؾممعـمحصؾم -3

مورؼزاولمعفـةموملمؼؽـمضدمبؾغمدـماظلاددةمواظعشرؼـمباظـلؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسممممم

م"اظؾؽاظقرؼقسمودـماظرابعةمواظعشرؼـمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾكمادلؤػالتماألضؾ.

متماظؼاغقنمسؾكمرن:عـمذام111وتـصمادلادةم

مؼقضػمصرفمععاشمادللؿقؼميفماحلاالتماآلتقة:م"

صـإذاممم،روؼزؼـدمسؾقـفمممؼلاوىمضقؿةمادلعـاشمفمظؿقاقمبأيمسؿؾمواحلصقلمعـفمسؾكمدخؾمصاإلا -1

جمؿقعمعامحيصـؾمسؾقـفممممغؼصماظدخؾمسـمادلعاشمصرفمإظقفماظػرق،موؼؼصدمباظدخؾماظصايف

االجؿؿـاسلمواظضـرائبميفمتـارؼ ماظؿقاضـفمممممماتماظؿـأعنيماذرتاطعـفمحصؿفميفمماظعاعؾمخمصقعًا

 .باظعؿؾمثؿميفمؼـاؼرمعـمطؾمدـة

م............" -2

 ادلستحقىٌ يف ادلعبش
 



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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بؿـػقــذمرحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيممم2007ظلـــةمم554ضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــؿممعـــمم177وتـــصمادلــادةم

مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79االجؿؿاسلمرضؿم

"مؼؼصــدمبادللــؿقؼنيماألرعؾــةموادلطؾؼــةمواظــزوجمواألوالدمواظقاظــدؼـمواألخــقةمواألخــقاتموذظــؽمم

ممبراساةمعامؼؾل:م

 ..................ممم
 

 اإلبـ: -4

موؼشرتطمإلدؿقؼاضفمرالمؼؽقنمضدمبؾغمدـماحلادؼةمواظعشرؼـموؼلؿــكمعـمػذاماظشرطمعامؼؾل:

اظؾؽـاظقرؼقسمبشـرطمسـدمماإلظؿقـاقمبعؿـؾمرومممممماظطاظبممبامالمجياوزمعرحؾةماظؾقلاغسمروم -رم

 عزاوظةمعفـةموسدممبؾقغمدـماظلاددةمواظعشرؼـمورنمؼؽقنمعؿػرشًامظؾدرادة.

احلاصــؾمسؾــكمعؤػــؾمبشــرطمســدمماإلظؿقــاقمبعؿــؾمرومعزاوظــةمعفـــةموســدممبؾــقغمدـــممم -بم

اظلاددــةمواظعشــرؼـمظؾقاصــؾنيمسؾــكماظؾقلــاغسمروماظؾؽــاظقرؼقسمروماظرابعــةمواظعشــرؼـمممم

 سؾكمعؤػؾمرضؾ.ظؾقاصؾنيم

اظعاجزمسـماظؽلبموؼـؾتماظعفزمسـماظؽلبمبشفادةمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـأعنيماظصـقلممم -جم

 (مادلرصؼ.177سؾكماظـؿقذجمرضؿم)
 

................". 

رالمؼؽـقنمضـدمبؾـغمدــماحلادؼـةمواظعشـرؼـ،مممممممؼشـرتطمالدـؿقؼاقماالبــمبادلعـاشمممممصإغـفممموفقًب دلب تقدو

م.بعاظقفارمإظقفامذظؽماالدؿــاااتمادلشوؼلؿــكمعـم

تارؼ موصاةمادلؤعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاشمؼلؿقؼممصإذامملمؼؾؾغماالبـمدـماحلادؼةمواظعشرؼـميف

ػـذهماحلاظـةموؼطؾـؼمبشـأنماظـدخؾماظــاتجمعــممممممممموالمؼعدماالذؿغالمعاغعًامعـماالدؿقؼاقميفادلعاشمميف

م.لعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسم111اظعؿؾمرحؽاممادلادةم



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 10)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   

القعهرة –ميدان الظوغل   5  
+(707)72352249: فعكس +(707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

م111(معــمادلـادةممم1)وصؼًامألحؽامماظؾـدمععاشمسـمواظده،موظذامؼلؿقؼماالبـمصكماحلاظةمادلعروضةم

،مصإذامطانمصايفمحدودماجلؿعمبنيمادلعاشمواظدخؾمعـماظعؿؾمؼراسكملعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاس

ؿؿماظدخؾمرضؾمعـمادلعاشمصرفمإظقفماظػرق،موإذامطانمصايفماظدخؾمرطربمعــمغصـقؾفميفمادلعـاشمصقـمممم

مإؼؼافمععاذفمحلنيمبؾقغمدـماحلادؼةمواظعشرونمرومتركماظعؿؾ.

وؼؿؿمصرفمعـقةممحاظةمادؿؿرارهمباظعؿؾميفسـدمبؾقشفمدـماحلادؼةمواظعشرؼـموؼؼطعمععاشماالبـم

 اظؼطعمظفموصؼًامظـصقؾفمادللؿقؼميفمادلعاشميفمتارؼ ماظؼطع.

 
 

  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 11)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 (111يبدح )
 111 / 4انسؤال رقى 

تقيفمصاحبمععاشموادؿقؼمسـفمععاشمررعؾةموابـةمعرتعؾةمتلؿقؼمععاشمسـمزوجفـاموصؼـًامألحؽـاممممم

ادـؿقؼاضفامممؼراسـكميفم،مصفـؾمم1980ظلــةممم112ماظشاعؾماظصادرمباظؼاغقنمرضـؿمملضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاس

م ادلعاشمسـمزوجفاممادلعاشمسـمواظدػامغصقؾفاميفميف

 اإلجبثخ
 :سؾكمرنم1975ظلـةمم79اظؼاغقنمرضؿماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمبعـمضاغقنمم110تـصمادلادةم
ــقاصرتم ـــدوقمممممممميفإذامت ـــماظص ــاشمع ـــمعع ــرمع ــؿقؼاقمألطـ ــروطماالد ــؿقؼنيمذ ــدمادلل ـــممرومرح ع

وتؽـقنمممواحـداًمموعــماخلزاغـةماظعاعـةمصـالمؼلـؿقؼمعـفـامإالمععاذـاًممممممممعـفؿامععًامرومعـمرحدػامروماظصـدوضني

م:لبماآلتظؾرتتقمروظقؼةماالدؿقؼاقموصؼًا

مادلعاشمادللؿقؼمسـمغػلف. -1

ماظزوجة.مرومادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوج -2

مادلعاشمادللؿقؼمسـماظقاظدؼـ. -3

مادلعاشمادللؿقؼمسـماألوالد. -4

مادلعاشمادللؿقؼمسـماإلخقةمواألخقات. -5

صقلــؿقؼممرصــقابمععاذــاتمعـــمصؽــةمواحــدةمروموإذامطاغــتمادلعاذــاتمعلــؿقؼةمســـمعــؤعـمسؾــقفؿ

ماالدؿقؼاق.مميفادلعاشماألدؾؼم

مم"دلامتؼدممسـمادلعاشماآلخرمردىمإظقفماظػرقمعـمػذامادلعاش.موإذامغؼصمادلعاشمادللؿقؼموصؼًا

ــرمادلاظقــةمرضــؿمممم179وتـــصمادلــادةم ــأعنيمممم2007ظلـــةمم554عـــمضــرارموزؼ بؿـػقــذمرحؽــاممضــاغقنماظؿ

 :سؾكمرن1975ظلـةمم79االجؿؿاسلمرضؿم



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 12)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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ظلـةمم79ألطـرمعـمععاشمرؾؼامألحؽامماظؼقاغنيمررضاممادللؿقؼممذروطماالدؿقؼاقمصقإذامتقاصرتم"م

صالمؼلؿقؼمإالمععاذًامواحدًاموتؽقنمروظقؼةمم1978ظلـةمم50روم1976ظلـةمم108روم1975ظلـةمم90روم1975

م:لاالدؿقؼاقموصؼًامظؾرتتقبماآلت

 ادلعاشمادللؿقؼمسـمغػلف.م -رم

 ادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوجمروماظزوجة. -بم

 اظقاظدؼـ.ادلعاشمادللؿقؼمسـم -جم

 ادلعاشمادللؿقؼمسـماألوالد. -دم

 ادلعاشمادللؿقؼمسـماألخقةمواألخقات.م-ػـ

ماالدؿقؼاق.ميفاالدؿقؼاقمصقلؿقؼمادلعاشماألدؾؼمميفوإذامتلاوتماألوظقؼةم

وإذامغؼصمادلعاشمادللؿقؼمذوماألوظقؼةماألسؾكمسـمادلعاشمذوماألوظقؼةماألضؾمردىمإظقـفماظػـرقم،ممم

كمحدهمسـمعائةمجـقفمصقؿؿمماجلؿعمبنيمػذهمادلعاذاتممبامالمجياوزمػذاموإذامضؾتمضقؿةمطؾمععاشمسؾ

ماظؼدر.

مدؿــاامممامتؼدمم:او

 .جيؿعماألوالدمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسـمواظدؼفؿمبدونمحدود 

 .جتؿعماألرعؾةمبنيمادلعاشمادللؿقؼمهلامسـمغػلفاموادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوجمبدونمحدود 

 بدونمحدود.ممةادللؿقؼمظفمسـمغػلفموادلعاشمادللؿقؼمسـماظزوججيؿعماألرعؾمبنيمادلعاشم 

 جيؿعمادللؿقؼمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسـمذكصمواحدمبدونمحدود.م 

 جيؿعمادللؿقؼمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمرؾؼًامظؾؼـقاغنيمادلشـارمإظقفـاموادلعـاشمادللـؿقؼمســممممممم

ماظشفقدمبدونمحدود.م

"................. 

ولمعـمادلؾقثماظـاظثمعـماظػصـؾماألولمعــماظؾـابماألولممممـمادلطؾبماأل(مع3وؼـصماظؾـدمرضؿم)

بشــأنمادللــؿقؼنيمم2018ظلـــةمم2عـشــقرمســامموزارةماظؿضــاعـماالجؿؿــاسلمرضــؿممعـــمعـــماظؼلــؿماظـــاغل

معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمسؾكمرن:م110وذظؽمصقؿامخيصمضقاسدمتطؾقؼمرحؽاممادلادةمظؾؿعاشم



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 13)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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م"..................

م–م1975ظلــةممم79إذامطانمادلعـاشمعلـؿقؼموصًؼـامألحـدمضـقاغنيماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلم)ضـاغقنمممممممممم-م3

(موادلعــاشماآلخــرم1978ظلـــةمم50ضــاغقنمم–م1976ظلـــةمم108ضــاغقنمم–م1975ظلـــةمم90ضــاغقنم

ظلــةممم112ألحؽاممضاغقنمغظامماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظشاعؾماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمموصًؼاعلؿقؼم

ــاشمادللــؿقؼمممصؿؽــقنماألوظم1980 ــةمظؾؿع ــاقؼ ــاسلموالمممموصًؼ ــأعنيماالجؿؿ ــقاغنيماظؿ ــاممض ألحؽ

،موإذامطـانمادلعـاشممم1980ظلــةممم112ألحؽـامماظؼـاغقنمرضـؿممممموصًؼـامؼلـؿقؼمادلعـاشمادللـؿقؼمممم

م"رطربمصقلؿقؼمعـفماظػرق.م1980ظلـةمم112ظؾؼاغقنمرضؿمموصًؼاادللؿقؼم

 
دلعــاشموصًؼــامألحــدمضــقاغنيماظؿــأعنيممؼؿضــأمرغــفميفمحاظــةمادــؿقؼاقمادللــؿقؼممموفقــًب دلــب تقــدو

ظلــةممم50ضاغقنمم–م1976ظلـةمم108ضاغقنمم–م1975ظلـةمم90ضاغقنمم–م1975ظلـةمم79االجؿؿاسلم)ضاغقنم

صؿؽــقنماألوظقؼــةمم1980ظلـــةمم112ألحؽــامماظؼــاغقنمرضــؿمموصًؼــاآخــرمطــانمحيصــؾمسؾــكمععــاشم(مو1978

والمؼلـؿقؼمادلعـاشممممادلشـارمإظقفـا،ممماالجؿؿـاسلمضقاغنيماظؿأعنيمرىمعـمألحؽاممموصًؼاظؾؿعاشمادللؿقؼم

ظؼاغقنمحؽامماألموصًؼا،موإذامطانمادلعاشمادللؿقؼم1980ظلـةمم112رضؿمماظؼاغقنألحؽاممموصًؼاادللؿقؼم

 رطربمصقلؿقؼمعـفماظػرق.م1980ظلـةمم112رضؿم

اشمادلعـممضقؿـةمغصـقؾفاميفممماحلاظةمادلعروضةمادلعاشمسـمواظدػاموؼـظـرميفممظذامتلؿقؼماالبـةميف

صؿلـؿقؼمعــفممممصـإذامطاغـتمضقؿؿـفمرطـربممممم1980ظلـةمم112سـماظزوجموادللؿقؼموصؼًامألحؽامماظؼاغقنمرضؿم

ماظػروق.

  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 14)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   

القعهرة –ميدان الظوغل   5  
+(707)72352249: فعكس +(707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 

 (111يبدح )
 111 / 1انسؤال رقى 

دلـدةمسـاعني،مثـؿمضاعـتمبؼطـعمممممممعؤعـمسؾقفامباظرتبقـةمواظؿعؾـقؿمحصـؾتمسؾـكمإجـازةمظرساؼـةماظطػـؾممممممم

زـؾمحتؿـؾمممؽقػمؼؿؿمددادماذرتاطاتمادلؽاصأةماإلضـاصقةميفممصماإلجازةمبعدمساممواحدموسادتمظؾعؿؾ،

م ضاغقنماخلدعةمادلدغقةموصؼًامألحؽامجفةماظعؿؾمددادماالذرتاطاتم

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم126تـصمادلادةم

م:ظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفامسـمادلددماآلتقةموصؼًاماالذرتاطاتتلؿقؼم"

م............. -1

م:مؼؾؿـزممادلـؤعـمسؾقـفمهصـؿفموحصـةمصـاحبماظعؿـؾميفمممممممجـبساد اخلبصـخ ثـدوٌ أجـزإليدد ا -2

ظؿـأعنيموحتـددمعقاسقـدمممماميفماذـرتاطفموذظؽمإذامرشبمصكمحلـابفامضـؿـمعـدةممممماالذرتاطات

معـموزؼرماظؿأعقـات.مبؼراراالذرتاطاتمإبدااماظرشؾةمورداام

م..."...........

مسؾكمرن:م2016ظلـةمم81عـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم35وتـصمادلادةم

مرجرمسؾكماظقجفماآلتل:دونمجازةمباإلتؽقنمحاالتماظرتخقصمب"

1- .............. 

2- .............. 

تلــؿقؼمادلقزػــةم،م1996ظلـــةمم12عــعمعراســاةمرحؽــاممضــاغقنماظطػــؾماظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿم -3

ظرساؼةمرػؾفامدلدةمسـاعنيمسؾـكماألطــرميفمادلـرةماظقاحـدة،موهـدمرضصـكمممممممممبدونمرجرإجازةم

 دؿةمرسقاممرقالمعدةمسؿؾفامباخلدعةمادلدغقة.

اظقحـدةماذــرتاطاتممموادـؿــاامعــمرحؽــاممضـاغقنماظؿــأعنيماالجؿؿـاسلمادلشــارمإظقـف،متؿقؿــؾممممم

م"وسؾكمادلقزػة.ماظؿأعنيمادللؿقؼةمسؾقفا

 اإلا اكبد  سبة قىاعد



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 15)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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غظـاممادلؽاصـأةممممبشـأنمزؼـادةماالذـرتاكميفمممم2012ظلـةمم27عـماظؼرارماظقزاريمرضؿمم3تـصمادلادةمو

 :سؾكمرنظؾعاعؾنيمبدؼقانمسامموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمواظعاعؾنيممبدؼرؼاتماظرتبقةمواظؿعؾقؿمباحملاصظاتم
حـاالتماإلسـارةماخلارجقـةممممم(ميف1ادلادةم)مادلـصقصمسؾقفميفماالذرتاكبأداامادلؤعـمسؾقفمؼؾؿزمم"

م.ػذهماحلاالتمباظعؿؾةماألجـؾقةماالذرتاكميفمياخلارج،موؼؤدمواإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾميف

ـممممطؿامؼؾؿزمم ربـدىمممظغـريماظعؿـؾماظـيتمممعـددماإلجـازاتماخلاصـةمممممادلؤعـمسؾقـفمبـأدااماالذـرتاطاتمسـ

واإلســاراتماظداخؾقــة،موعــددماألجــازاتممواإلجــازاتماظدرادــقةمبــدونمرجــرماالذــرتاكمسـفــامماظرشؾــةميف

ــأعنيممممممم ــامرنمؼؿقؿــؾمصــاحبماظعؿــؾماذــرتاطاتماظؿ ــارتمادلــؤعـمسؾقف ــؾمإذاماخؿ ــةماظطػ اخلاصــةمظرساؼ

م".سـفاملجؿؿاساال

ممغظـاممبشـأنمزؼـادةماالذـرتاكميفمممم2012ظلــةممم6وتـصمادلادةماألوديمعــمتعؾقؿـاتماظصــدوقمرضـؿممممم

سؾـكمممادلؽاصأةمظؾعاعؾنيمبدؼقانمسامموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿموادلدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿقةماظؿابعـةمهلـامم

 :رن
م:لسؾكمذيقعمادلـارؼماظؿأعقـقةمواألجفزةمادلكؿصةمباظصـدوقمعراساةمتـػقذمعامؼؾم"

واإلداراتماظؿعؾقؿقـةممتزادمغلؾةماذرتاكماظعاعؾنيمبدؼقانمسـامموزارةماظرتبقـةمواظؿعؾـقؿموادلـدؼرؼاتممممم -1

%معــمرجـقرممم5اظؿابعةمهلامصكمغظاممادلؽاصأةمادلؼررمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمادلشـارمإظقـفمبقاضـعمممم

 .2012اظعاعؾنيماظشفرؼةمادللؿقؼةمسـماألجرماألدادلماسؿؾارًامعـمذفرمصرباؼرم

رمإظقــفمادلشــام5/2/2012موزارةماظرتبقــةمواظؿعؾــقؿماظصــادرميفمميضــقامعــامضضــكمبــفمطؿــابمدورمميف -2

%موؼـؿؿمم2%ممتلـؿؼطعمعــمرجـرهمذـفرؼًاموتؿقؿـؾمجفـةماظعؿـؾمبـلـؾةممممممممم3ؼؿقؿؾمادلؤعـمسؾقفمبـلؾةم

 تقرؼدماالذرتاكمععماالذرتاطاتماظدورؼةمظؾففة.

وإرداهلامم-%ماإلضاصقةم5بعدمإضاصةمغلؾةمم–ت.مم(مادلرصؼةمم3دؿؿارةم)مؼؿؿمردااماالذرتاطاتمموصؼًامال -3

 ؼةمظؾصـدوق.ععمعلؿـدمددادماالذرتاطاتماظشفر

اظصادرمباظؼـاغقنممملعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسم129سؾكمادلؽاصأةماإلضاصقةمرحؽاممادلادةمميتلر -4

 .1975ظلـةمم79

 احلاالتماآلتقة:مم(ميف1)ماظؾـدمادلـصقصمسؾقفميفماالذرتاكبأداامادلؤعـمسؾقفمؼؾؿزمم -5



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 16)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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ػــذهمميفماخلــارج،موؼــؤدىماالذــرتاكماإلســارةماخلارجقــةمواإلجــازةماخلاصــةمظؾعؿــؾميف -رم

م.احلاالتمباظعؿؾةماألجـؾقة

واإلجــازاتماالذــرتاكمسـفــامممربــدىماظرشؾــةميفممظغــريماظعؿــؾماظــيتمماإلجــازاتماخلاصــةمم -بم

 واإلساراتماظداخؾقة.ماظدرادقةمبدونمرجرم

ســممم(1)ماظؾــدمميفماادلـصـقصمسؾقفـممادلؽاصـأةماإلضـاصقةممممتؿقؿؾمادلؤعـمسؾقفامبـلؾةماالذرتاكميف -6

اظطػــؾمإذاماخؿــارتمادلــؤعـمسؾقفــامرنمؼؿقؿــؾمصــاحبماظعؿــؾممعــددماإلجــازاتماخلاصــةمظرساؼــةم

وتؾؿـزممادلـؤعـمسؾقفـامصـكمػـذهممممممم،لمسـفاموسدممصرفمتعـقؼ ماألجـرمماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاس

بـذاتماظؼقاسـدمممم(1)ماظؾـدميفماادلـصقصمسؾقفاحلاظةمبلدادمغلؾةماالذرتاكمصكمادلؽاصأةماإلضاصقةم

 .تلددمبفاماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماالجازةماخلاصةمظغريماظعؿؾمواإلجراااتماظيت

ســمعـددممم(م1)ماظؾــدمميفماادلـصـقصمسؾقفـممتؾؿزممجفةماظعؿؾمبلدادماذـرتاطاتمادلؽاصـأةماإلضـاصقةمممم -7

ماظؿفـقدماإلظزاعقة."

 

متؾؿزممادلؤعـمسؾقفاماظيتمحصؾتمسؾكمإجازةمظرساؼةماظطػؾمبلدادمغلؾةماالذرتاكميفموفقًب دلب تقدو

تلــددمبفــامماظــيتموادلقاسقــدموتلــددميفمػــذهماحلاظــةمبــذاتماظؼقاســدمواإلجــراااتم،ادلؽاصـأةماإلضــاصقةم

،موتؾؿـزممجفـةماظعؿـؾمبلـدادمبـاضلماذـرتاطاتممممممماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماالجازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾممم

مممممممممممممممممممممممممممم.اظؿأعنيماالجؿؿاسلماخلاصةمبادلؤعـمسؾقفاميفمادلقاسقدماظدورؼةمادلؼررةمظذظؽ

م

م

م

م

م

م  



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 17)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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 111 / 1انسؤال رقى 
إسارةمخارجقةمدلدةمسام،مصفـؾممحصؾمسؾكم،موضدمباظرتبقةمواظؿعؾقؿمؼعؿؾمبقزقػةمعدرسمعؤعـمسؾقفم

ــأغفمرحؽــامممم ــؼمبش ــؿممممؼطؾ ــقزراامرض ــسماظ ــقسمجمؾ ــرارمرئ ـــةمم1459ض ــابمدورم2018ظل اظصـــدوقمميوطؿ

م سدممخضقسفمظؼاغقنماخلدعةمادلدغقةمرشؿمسـدمجتدؼدماإلسارةم2018ظلـةمم3رضؿمملقعؽاحل

 :اإلجبثخ

مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم126تـصمادلادةم

م:ظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفامسـمادلددماآلتقةموصؼًاماالذرتاطاتتلؿقؼم"

ؼؾؿزممادلؤعـمسؾقـفمم :جنهعًم ثبخلبر جبساد اخلبصخإليدد اإلعبراد اخلبرجٍخ ثدوٌ أجز ويدد ا -1

 .هصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾميفماالذرتاطاتموتؤدىمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقة

ضؿصـادمضـراراًممإلوؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتمباالتػاقمععموزؼـرمام
م

مبؿقدؼـدمغـقعماظعؿـالتماألجـؾقـة،مممم

لـؿقؼميفمحاظـةممماظـيتمتموادلؾـاظغماإلضـاصقةمممم،وبلعرماظؿققؼؾ،موطقػقةموعقاسقدمردااماالذرتاطات

م.(130وم129)اظؿأخريميفماظلدادموذظؽممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةميفمادلادتنيم

م..."...........

 سؾكمرن:م2018ظلـةمم1459وتـصمادلادةماألوديمعـمضرارمرئقسمجمؾسماظقزراامرضؿم

ؼمرؾًؼـامم"ععمسدمماإلخاللمبأحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقـةموالئقؿـفماظؿـػقذؼـةمادلشـارمإظقفؿـا،مت طؾـمممممم

ظؾضـقاب ماظــقاردةمبفـذاماظؼــرارمعــددماإلسـاراتمواإلجــازاتماخلاصـةمبــدونمرجــرمظ دـؾابماظــيتمؼؾــدؼفامممممم

ادلقزػماخلاضعمألحؽـاممضـاغقنماخلدعـةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـفموتؼـدرػاماظلـؾطةمادلكؿصـةممبػفقعفـاممممممممممم

ماحملددمباظؼاغقنمادلذطقر."مم

 :دةماظـاغقةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرنطؿامتـصمادلا
تؿؿمادلقاصؼةمسؾكماإلسارةمروماإلجازةماخلاصـةمبـدونمرجـرمادلشـارمإظقفـاميفمادلـادةماألوديمدلـدةمممممممم"م

مساممطاعؾمعامملمؼؽـمرؾبماإلسارةمروماإلجازةمعؼروًغاممبدةمرضؾ.



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم
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وؼؿؿماظؿفدؼدمظإلسارةمروماإلجازةمدـقًؼامبـاًامسؾكمرؾبمؼ ؼدممعـمادلقزػمضؾؾماغؿفاامعدةماإلسارةم

جرمبـالثنيمؼقًعامسؾكماألضؾمدونماذرتاطمحضـقرهمذكصـًقامظؾؿقاصؼـةمسؾـكماظؿفدؼـدممممممروماإلجازةمبدونمر

وجيقزميفمػذهماحلاظةمرنمؼـقبمادلقزػمرحدمرضاربفمحؿكماظدرجةماظـاغقة،مرومشريػؿممبقجبمتقطقؾم

مخاص."

مدةماظـاظـةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرن:تـصمادلاو

قـةمادلشـارمإظقـفمبطؾـبماحلصـقلمسؾـكممممممم"سـدمتؼدممادلقزػماخلاضعمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغ

إسارةمرومإجازةمخاصةمبدونمرجرمرومجتدؼدػامؼؿعنيمسؾكماظلؾطةمادلكؿصةمادلقاصؼةمسؾكمػـذاماظطؾـبممم

يفمعدةمالمجتاوزممخلةمسشرمؼقًعامعـمتارؼ متؼدميفمعامملمؼؽـمادلقزػمحمـااًلمظؾؿقاطؿـةماظؿأدؼؾقـةمرومممم

مسؿؾفمجتاػفمعامملمؼؼؿمبلدادػا."ماجلـائقةمروميفمحاظةموجقدماظؿزاعاتمعاظقةمجلفة

 :دةماظرابعةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرنتـصمادلاو
ظؾؿقاصؼةمسؾكمجتدؼدماإلسـارةمروماإلجـازةماخلاصـةمبـدونمرجـرمدـدادماألضلـاطمادللـؿقؼةمممممممممم"ؼشرتط

ظؾفقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسكمســمادلـدةماظلـابؼةمظإلسـارةمروماإلجـازةماخلاصـةمبـدونمرجـر،موذظـؽمممممممممم

لممبــامظؾفقؽــةمادلــذطقرةمعـــمحــؼميفمإدــؼاطمعــدةمســدمماظلــدادمعـــمادلعــاشمرومحتصــقؾفامممدونمإخــال

مممممممممممممممممممممممممممممممحتددػاموصًؼامألحؽامماظؼقاغنيمواظؾقائأ."مبغراعاتماظؿأخريماظيت

 :دةماخلاعلةمعـمذاتماظؼرارمسؾكمرنتـصمادلاو
اظؼضائقةمورسضاامػقؽةماظؿـدرؼسمباجلاععـاتمممالمت طؾؼمػذهماظؼقاسدمسؾكمرسضااماجلفاتمواهلقؽاتم"

وشريػــؿمعـــماخلاضــعنيمألحؽــاممضــاغقنمتـظــقؿماجلاععــاتمورسضــااماظلــؾؽنيماظدبؾقعادــلمواظؼـصــؾلممم

موخيضعقنمألحؽامماظؼقاغنيمادلـظؿةمظشؽقغفؿ.ماظؼقاتمادللؾقةمورصرادمورسضاامػقؽةماظشررةموضؾاط

دصاعمواظداخؾقةموادلقزػقنمبدؼقانمرئـقسمموؼلؿــكمعـمتطؾقؼفامادلقزػقنمادلدغققنمبقزارتلماظ

اظقزائػماألخرىممبقجبمضرارمؼصدرمعــمرئـقسمجمؾـسممممروماجلفاتماجلؿفقرؼة،موجيقزمادؿــاامبع م

م"اظقزراامبـاًامسؾكمسرضماظلؾطةمادلكؿصة.



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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بشأنمسدممجتدؼدماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجرمرومم2018ظلـةمم3وؼـصمطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم

ظؾعؿؾمباخلارجمروماإلجازةماخلاصةمظغريماظعؿؾمإالمبعـدمرداامذيقـعمادلؾـاظغمادللـؿقؼةمممممماإلجازةماخلاصة

ظصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمسـمعددماالذرتاكماظلابؼةمسؾكمدـةماظؿفدؼدم

مسؾكمرن:

بشـأنمضـقاب معـددممممم2018ظلــةممم1459صدرمضرارمرئقسمجمؾسماظـقزراامرضـؿمممم1/8/2018بؿارؼ مم"

 وضدمغصم..............اإلساراتمواإلجازاتماخلاصةمبدونمرجر،م

م.............

م:ويفمضقاماألحؽامماظلابؼةمؼراسكمعامؼؾل

م:عددماإلساراتماخلارجقةمبدونمرجرمواإلجازاتماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارج:مرواًل

تؽقنمادلقاصؼةمسؾكماإلسارةماخلارجقةمبدونمرجرمروماإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارجمدلدةمسامم .1

 طاعؾمعامملمؼؽـمرؾبماإلسارةمروماإلجازةمعؼروغًاممبدةمرضؾ.

ؼؿعنيمسؾكمذيقعموحداتماجلفازماإلداريمظؾدوظةميفمحاظةمادلقاصؼةمسؾـكماإلسـارةمروماإلجـازةمممم .2

 اظؾقاغاتماآلتقة:ضرورةمعراساةمرنمتؿضؿـماظؼراراتم

 .اظرضؿماظؿأعقينمظؾؿقزػماحلاصؾمسؾكماإلجازة 

 .اظرضؿماظؼقعلمظؾؿقزػماحلاصؾمسؾكماإلجازة 

سؾكمرنمؼؿؿمعقاصاةمطؾمعــماجلفـازمادلرطـزيمظؾؿـظـقؿمواإلدارةموادلـطؼـةماظؿأعقـقـةمادلكؿصـةمممممممم

عمسـدمممباظصـدوقماحلؽقعلمبصقرةمعـمضرارمعـأماالجـازةموضـرارماظعـقدةمصـقرمصـدورػا،موذظـؽمعـممممممم

 .1998ظلـةمم7و1992ظلـةمم1اإلخاللمبأحؽاممطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم

المؼـؿؿمجتدؼـدماإلسـارةماخلارجقـةمبـدونمرجـرمروماإلجـازةماخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجمضؾـؾمدــدادمممممممممممم .3

ذيقعمعلؿقؼاتماظصـدوقمباظعؿؾةماألجـؾقةمسـمذيقعماإلجازاتماظلابؼةمسؾكماظؿفدؼدموددادم

ــاظغمادللــؿقؼةمغؿقفــةم تقضــػمدــدادماألضلــاطماخلاصــةمباظعؿؾــةمادلصــرؼةم)عؿفؿــدمممممذيقــعمادلؾ

 األضلاطموادلؾاظغماإلضاصقةمإنموجدت(.

 يفمحاظةماظؿأطدمعـماظلدادمالمجيقزمجتدؼدماإلسارةمروماإلجازةمدلدةمتزؼدمسؾكمسام. .4



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 20)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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تؿكذمذيقعماإلجراااتماظؼاغقغقةمحقالماظقحداتماظيتمتؼقممبؿفدؼدماإلساراتمواإلجـازاتمرومم .5

مؿأطدمعـماظلداد.متدػامدونماظ

.................. 

جبؿقـعموحـداتماجلفـازماإلداريمظؾدوظـةمبؿطؾقـؼماألحؽـامماظـقاردةمبفـذاممممممممممنذا ٌهٍت انصـُدوق

م"اظؽؿابمبؽؾمدضة،موؼؾغكمطؾمحؽؿمخياظػمرحؽاعف.

م

ظلــةممم1459رضـؿممعــمغـصمادلـادةماخلاعلـةمعــمضـرارمرئـقسمجمؾـسماظـقزراامممممممممممؼؿضأوفقًب دلب تقدو 

م:سؾكمدؾقؾماحلصرمعـمتطؾقؼمرحؽاعفمسؾقفؿمادؿــااماظػؽاتماآلتقةمصؼ م2018

 .مرسضااماجلفاتمواهلقؽاتماظؼضائقة -1

 .رسضاامػقؽةماظؿدرؼسمباجلاععاتموشريػؿمعـماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنمتـظقؿماجلاععات -2

 .مرسضااماظلؾؽنيماظدبؾقعادلمواظؼـصؾلم -3

 .مرسضاامػقؽةماظشررة -4

مم.ادللؾقةضؾاطمورصرادماظؼقاتم -5

 .اظدصاعمةادلقزػقنمادلدغققنمبقزار -6

 .ماظداخؾقةمةادلقزػقنمادلدغققنمبقزارم -7

 م.ادلقزػقنمبدؼقانمرئقسماجلؿفقرؼة -8

اظقزـائػماألخـرىممبقجـبمضـرارمؼصـدرمعــمرئـقسمجمؾـسمممممممممرومادـؿــاامبعـ ماجلفـاتمممممجيىسكًب 

ماظقزراامبـاًامسؾكمسرضماظلؾطةمادلكؿصة.

سؾـكمشـريمممم2018ظلــةممم1459ضـرارمرئـقسمجمؾـسماظـقزراامرضـؿممممممدـرؼانمرحؽـاممممووصؼًامظـذظؽمؼؿضـأممم

ماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةمعـمشريماظػؽاتمادللؿــاهمادلشارمإظقفا.

اإلسـارةماخلارجقـةمبــدونمرجـرمروماإلجـازةماخلاصــةمممممجتدؼــدممظـإلدارةماظؿعؾقؿقـةممالمجيــقزمموعــمثـؿمصـممم

ظؾعؿؾمباخلارجمضؾؾمددادمذيقعمعلؿقؼاتماظصـدوقمباظعؿؾةماألجـؾقـةمســمذيقـعماإلجـازاتماظلـابؼةمممممم



 ًاذلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(21 / 21)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م8/م1812/م395)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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سؾكماظؿفدؼدموددادمذيقعمادلؾاظغمادللؿقؼةمغؿقفةمتقضػمدـدادماألضلـاطماخلاصـةمباظعؿؾـةمادلصـرؼةمممممم

 ت(.)عؿفؿدماألضلاطموادلؾاظغماإلضاصقةمإنموجد

م

م

 


