
 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم
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 يضبطت انُذوة انشهشٌت
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 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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 يقذيت

ماظؿـلعقينمماظوسيإديمغشرموتعؿققمماحلؽوعيظؾعاعؾنيمباظؼطاعمماالجؿؿاسيؼلعىمصـدوقماظؿلعنيم

مباسؿؾـا موطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـ مممممماالجؿؿاسيظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيم

مإديمطلمردرةمعصرؼة.ماعؿدترنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدم

عؿضـؿـةممم1/1/1830رنمرضـدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـا ؼ ممممممممؼلعدغيوحتؼقؼًامظذظكم

م.اظـدوةميفغوضشتمماظيترػمماألدؽؾةم

 
 االجتًبعًسئٍظ صُذوق انتؤيني 

 ًنهعبيهني ببنقطبع احلكىي
 

 "حمًذ ععىدي قطب"
 

  



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

 فهــــــــشط

 

 ادلىضىع و

 أوالا 

 األعئهت 

 .االجؿؿاسياألدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيم -1

ماألدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماخلدعةمادلدغقة. -2

 
 
 

 
  



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 4)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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 18/ 3انغؤال سقى 

 ؟دلعاشماألجرماألدادىمعامػوماحلدماألضصى
 اإلجببت

سؾـىمم3761مظلــةمم67م ضـمممباظؼـاغونمماظصـاد مماالجؿؿـاسيمماظؿلعنيمعنمضاغونم1صؼرةمم18تـصمادلادةم

مرن:

معــنموؼلــؿــىماألوديماظػؼــرةميفمإظقــهمألجرادلشــا معـــا%م08معؼــدا همرضصــىمحبــدمادلعــاشم"وؼــرب 

م:اآلتقةمػذااحلداحلاالت

مادلـصـوصممشرياألجـرممسؾـىممبؿلـوؼؿفاممهلـاممتـػقذًاماظصاد ةماظؼرا اتمروماظؼواغنيمتـصماظيتمادلعاذات -3

ماألخري،وتؿقؿـلممسؾقـهممادلـمعنممرجراذـااكممعـنم%(م388)ماألضصىمحدػامصقؽونمػذااظؾابميفمسؾقه

م.إظقهمادلشا ماألضصىمواحلدماحلدمػذامبنيماظػرقماظعاعةماخلزاغة

معـنم%(م388)محدػااألضصـىممصقؽـونم(م30)مادلادةماألخريةعنماظػؼرةمظـصموصًؼامترب ماظيتمادلعاذات -1

م.األخريمسؾقهمادلمعنمرجراذااك

ــ مويف ــوالمذيقـ ــؿعنيماألحـ ــدمرالمؼـ ــدمؼزؼـ ــىماحلـ ــاشماألضصـ ــىمظؾؿعـ ــن%(م08)مسؾـ ــىمعـ ماحلداألضصـ

 ".االدؿقؼاقمتا ؼ ميفمألجراالذااك
بشــلنماظؼواســدمادلـػــذةمألحؽــاممم1886ظلـــةمم115ضــرا موزؼــرمادلاظقــةم ضــممعــنمم311ـصمادلــادةموتــ

مسؾىمرغه:م3761ظلـةمم67ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصاد مباظؼاغونم ضمم

وؼلـؿــىممم(191م،119%معنمرجرماظؿلوؼةماحملددمبادلادتنيم ضؿيم)88ؼؽونماحلدماألضصىمظؾؿعاشم

مؼؾي:عاممداديعنمػذاماحلدمباظـلؾةمدلعاشماألجرماأل

 يف ادلعبشبث وانتعىٌضبث



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 5)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم
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ــىمشــريماألجــرممممممم -3 ــواغنيمتــوزػفممبؿلــوؼةمععاذــاتفممسؾ ــذؼنمتؼضــىمض ــقفمماظ ععاذــاتمادلــمعنمسؾ

%معنمرجرماذـااكمادلـمعنمسؾقـهمممم388(مصقؽونمحدػاماألضصىم337ادلـصوصمسؾقهميفمادلادةم)

 األخري.
%معنمرجـرمم388صعؾةمواخلطرةمصقؽونمحدػاماألضصىمادلعاذاتمادللؿقؼةمظؾعاعؾنيمباألسؿالماظ -1

ماذااكمادلمعنمسؾقهماألخري.

م"ادلرصق.م(4اظوا دمباجلدولم ضمم)ماظرضؿيذيق ماألحوالمؼراسىماحلدماألضصىمويفمم

 
 عهى يب تقذو،

ا
%معـنمرجـرماظؿلـوؼةمو ظـكمظغـريمممممم08ؼؿضـ مرنماحلـدماألضصـىماظـلـؾىمظؾؿعـاشمػـومممممممبُبء

م.ظصعؾةمواخلطرةسؿالمااظؽاد اتماخلاصةمواأل

م٪08م×ذااكاألجرمألضصيماحلدماألحباصلمضربمحيلبمطؿامرنماحلدماألضصىماظرضؿىمظؾؿعاشم

مجـقفًا.م1896988%(م=م88×مم1378بـم)م1/7/9817وؼؿقددمباظـلؾةمظألجرماألدادىميفم

مجـقفًا.م9948988%(م=م88×مم9888بـم)مم1/1/9818وؼؿقددمباظـلؾةمظألجرمادلؿغريمميفم

  



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 6)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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 (13يبدة )
 13/ 1انغؤال سقى

م13/31/3701ػلمُؼطؾبمعنماظعاعؾنيماظذؼنمضـاعوامبـلدااماخلدعـةماظعلـؽرؼةمر ــااماظؿعـقنيموبعـدمممممممم

م؟سمسنمعددمخدعؿفمماظعلؽرؼةم13منو جم

 اإلجببت
بشـلنمسـدمماسؿؾـا ماظـؿـو جمممممم1838ظلــةممم7عنمتعؾقؿاتم ئقسماظصــدوقم ضـممممتـصمادلادةماألوديم

سميفماحؿلــابمعــدةماظؿفـقــدمبــوزا ةماظــدصاعممم13بــدؼً مســنماظـؿــو جمماظصــاد معــنموزا ةماظداخؾقــةمم

م:عضاسػةميفمادلعاشمسؾىمرغه

مإسؿؾــا مســدممعراســاةماظؿلعقـقــةموادلـــارقمبادلرطزاظرئقلــيماظؿلعقـقــةماحلؼــوقمرجفــزةمذيقــ مسؾــى"

مسم13م ضـممماظـؿـو جممًسنماظداخؾقةبدؼ مبوزا ةماعـدؼنمظشؽونماظعاعةماإلدا ةمعنماظصاد ماظـؿو ج

م."ادلعاشمصىمعضاسػةماظدصاعمبوزا ةماخلدعةمعدةمإحؿلابمصى

مادلطؾوبةمادللؿـداتبشلنمم1833ظلـةمم35عنمتعؾقؿاتم ئقسماظصـدوقم ضممتـصمادلادةماألوديمو

م:سؾىمرغهادلعاشمميفماظعلؽرؼةمعضاسػةماخلدعةمعدةمإل ؾات

(مم13اظؿلعقـقـةمإسؿؾـا ماظـؿـو جم)مممسؾىمذيق مرجفزةماحلؼوقماظؿلعقـقةمبادلرطزماظرئقلـيموادلــارقممم"

اظصاد معنمإدا ةماظلف تماظعلؽرؼةممبوزا ةماظدصاعمادللؿـدماظوحقدمحللابمعدةماخلدعةمعضاسػةميفم

ادلعاشمباظـلؾةمظؾؿفـدؼنيماظـذؼنمإرررـوامظؿلدؼـةماخلدعـةماظعلـؽرؼةماإلظزاعقـةمرعـامادلؿطـوسنيمصقـؿممممممممممم

م،مع معراساةمعامؼؾى:ظؾؼواتمادللؾقةمظؿلعنيموادلعاذاتتلوؼةمحاظؿفممسنمررؼقمإدا ةما

االسؿدادمبـؿو جمضؾاطماالحؿقاطماظصاد معنمإدا ةمذؽونمضؾاطماظؼواتمادللـؾقةمباظـلـؾةمظؾؿـدةمممم -1

 اظؿىمضضقتمخبدعةماظضؾاطماالحؿقاط.

االسؿدادمبـاظؼرا ماظصـاد معـنمذـؽونماظعـاعؾنيمادلـدغقنيمبـوزا ةماظـدصاعمصـىمحلـابمعـدةماخلدعـةممممممممممممم -9

 ادلضاسػةمصىمادلعاش.

م."س(مصىمإحؿلابمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمعضاسػةمظؾؿعاشم11سدمماالسؿدادمباظـؿو جم) -3



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 7)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم
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ضـؿنمعـدةممممضواسدمحلـابمعـددماظؿفـقـدماالظزاعـيممممبشلنمم1831ظلـةمم1 ضمممطؿابمدو يصمؼـطؿام

م:سؾىمرنماالذااكميفماظؿلعنيماالجؿؿاسى

 1955نغُت  505سقى يٍ قبَىٌ اخلذيت انعغكشٌت وانىطٍُت انصبدس ببنقبَىٌ  62تُص ادلبدة 
م:معهى أَه

قـةممبـامؼلـؿقؼهممممحيؿػظمظؾؿوزفماومادللؿكدممروماظعاعلمر ـااموجودهمصىماخلدعـةماظعلـؽرؼةماوماظورـمم"

ؾـهموحتلـبمصـىمممم،مطؿامظومطانمؼمديمسؿؾهمصعـً موتضـممعـدةمخدعؿـهمصقفـامدلـدةمسؿممممممعنمترضقاتموس وات

م"ادلؽاصلةمرومادلعاش.

م:أَه يٍ راث انقبَىٌ عهى 63وتُص ادلبدة 
تعؿربمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمواظورـقةماظػعؾقةماحللـةممبامصقفامعـدةماإلدـؿؾؼاامبعـدمإ ـاممعـدةماخلدعـةممممممم"

اإلظزاعقــةمظؾؿفـــدؼنماظــذؼنمؼــؿممتعققـــفممر ـــاامعــدةماـقــدػممرومبعــدماغؼضــائفاميفموزا اتماحلؽوعــةمم

اظوحداتماالضؿصادؼةماظؿابعـةمموعصاحلفامووحداتماإلدا ةماحملؾقةمواهلقؽاتماظعاعةموادلمدلاتماظعاعةمو

م.امضضقتمباخلدعةمادلدغقةهلامطلغف

،مطؿــاماإلدا يمظؾدوظــةمواهلقؽــاتماظعاعــةموحتؿلــبمػــذهمادلــدةمصــىماألضدعقــةمباظـلــؾةمظؾعــاعؾنيمباجلفــاز

عـنماجلفـةمادلكؿصـةممممحتلبمطؿدةمخربةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماظعـامموحتـددمتؾـكمادلـدةمبشـفادةمممممم

م.بوزا ةماحلربقة

ق ماألحوالمالموجوزمرنمؼاتبمسؾىمحلابمػذهمادلدةمسؾىماظـقومادلؿؼدممرنمتزؼدمرضدعقةموصىمذي

كرجماظذؼنمؼعقـونمصىماجلفةماعـدؼـنمرومعددمخدعؿفـممسؾىمرضدعقةمرومعددمخربةمزع ئفممصىماظؿ

م" اتفا.

نغـُت  127يٍ قبَىٌ اخلذيت انعغـكشٌت وانىطٍُـت انصـبدس ببنقـبَىٌ سقـى  43وتُص ادلبدة 
م:معهى أَه 1955نغُت  505وانزي حم حمم انقبَىٌ سقى  1980

اممبحيؿػظمظؾؿوزفمروماظعاعلمر ـااموجودهمصىماخلدعةماظعلؽرؼةموماظورـقةموطذظكمادللؿؾؼنيمعـفمم"م

ؾـفممم،مطؿامظومطاغوامؼمدونمسؿؾفممصعً موتضممعدةمخدعؿفممصقفامدلدةمسؿؼلؿقؼونمعنمترضقاتموس وات



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 8)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم
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حلـابمتؾـكمممم،مطؿامحتلبمهلـممعـددماخلدعـةماإلضـاصقةمواظضـؿائمميفمممممادلعاشوحتلبمصىمادلؽاصلةمروم

ؿؼاسـدموادلعاذـاتمممصـىمذـلنماظؿـلعنيمواظمممم9;=5ظلــةممم9=ادلؽاصلةمرومادلعاشمرؾؼًامألحؽامماظؼـاغونم ضـمممم

م"ظؾؼواتمادللؾقة.

م:ميٍ راث انقبَىٌ عهى أَه 44وتُص ادلبدة 

حللـةممبامصقفامعدةماإلدـؿؾؼاامبعـدمإ ـاممعـدةماخلدعـةممممممتعؿربمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمواظورـقةماظػعؾقةما"م

اإلظزاعقةماظعاعؾةمظؾؿفـدؼنماظذؼنمؼؿممتعققـفممر ــاامعـدةماـقـدػممرومبعـدماغؼضـائفامباجلفـازماإلدا يممممممم

ــةمووحــداتماإلدا ةماحملؾقــةمواهلقؽــاتماظعاعــةمووحــداتماظؼطــاعماظعــاممطلغفــامضضــقتمباخلدعــةمممممم ظؾدوظ

،مطؿـامحتلـبمطؿـدةمخـربةمممممعـ واتمادلؼـر ةمماألضدعقـةموادـؿقؼاقماظمممادلدغقةموحتلـبمػـذهمادلـدةمصـىمممم

ورضدعقةمباظـلؾةمإديماظعاعؾنيمباظؼطاعماظعـامماظؿـىمتؿطؾـبماخلدعـةمرومتشـارفامســدماظؿعـقنيمروماظاضقـةممممممممم

مؼلؿقؼونمسـفاماظع واتمادلؼر ةم."و

 1964نغُت  116( يٍ قشاس سئٍظ اجلًهىسٌت انعشبٍت ادلتحذة ببنقبَىٌ سقى 1وتُص ادلبدة )
م:مفى شؤٌ ادلعبشبث وادلكبفآث وانتؤيني وانتعىٌض نهقىاث ادلغهحت عهى أَه

بـهمواظـذؼنمممم"متلريمرحؽاممػذاماظؼاغونمسؾىمادلـؿػعنيماآلتقنيمبعدمادلوجودؼنمباخلدعةموضتماظعؿل

م:ؼعقـونمبعدماظعؿلمبه

م.اظضؾاطماظعاعؾونمباظؼواتمادللؾقة -رم

ظؼواتمادللؾقةماظرواتبماظعاظقةمعنمضؾاطماظصفمواجلـودمباضؾاطماظشرفموادللاسدونمو ويم -بم

 .اظرئادقةمواظػرسقة

ــودموعــنمصــىمحؽؿفــممبــاظؼواتمادللــؾقةماظرئقلــقةمواظػرسقــةموبوحــداتمممممم -جم ضــؾاطماظصــفمواجلـ

م.اخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغوناألسؿالماظورـقةمصىمحدودماألحؽامم

ظؾكدعةمبـاظؼواتمادللـؾقةمصـىمحـدودممممماظضؾاطموضؾاطماظصفمواجلـودماالحؿقاطموادللؿدسونم -دم

م.اخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغوناألحؽامم



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم
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م.اخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغونادلؽؾػونمخبدعةماظؼواتمادللؾقةمصىمحدودماألحؽامم -هم

م.اخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغوناظعاعؾونمادلدغقونمباظؼواتمادللؾقةمصىمحدودماألحؽامم -وم

ىمحدودماألحؽامماخلاصةمبفـمماظـوا دةمبفـذاماظؼـاغونمـموؼعؿـربمصـىممممممممعؿطوسواماحلرسماظورينمص -زم

حؽــمماعـــدؼنمإظزاعــًامضــؾاطماظصــفمواجلـــودماظــذؼنمؼعــاعؾونمعــنماظـاحقــةمادلاظقــةمععاعؾــةمممم

اعـدؼنمدواامرطاغوامعؿطوسنيمسادؼنيمرومذبدديمخدعةمباظراتـبماظعـاديمعـنماعــدؼنممممم

ادلؿطوسنيمبادلـشكتماظؿعؾقؿقةمباظؼواتمادللؾقةمماإلظزاعقنيموعنمادلؿطوسنيماظعادؼنيمواظطؾؾة

م"اظطؾؾةمادلؿطوسنيمبفذهمادلـشكتم.صقؿامخيؿصمبم76ع معراساةمرحؽاممادلادةم

 :يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه 6 ادلبدةوتُص 
م:ؼقةمسـدمحلابمادلعاشمرومادلؽاصلة"متضافماظضؿائمماآلتقةمإديمعدةماخلدعةماحلؼق

وحتددمعدةماحلربمبؼرا معنم ئقسماجلؿفو ؼةمم–صىمزعنماحلربمم–عدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعةمم-ر

ضــدمماظــذؼنمؼؽوغــونمادللــؾقةموحيــددمغائــبماظؼائــدماألسؾــىمظؾؼــواتمادللــؾقةمرصــرادماظؼــواتمم

م.اذاطوامصىماألسؿالماحلربقة

م"ممم...............................................................................................

م:يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه 72وتُص ادلبدة 

(معنمػذاماظؼاغونمإديمعددمم;و:"متضافماظضؿائمموعددماخلدعةماإلضاصقةمادلـصوصمسؾقفامبادلادتنيم)م

خدعةماظضؾاطموضؾاطماظصـفمواجلــودماالحؿقـاطمعـنمادلـوزػنيماظعؿـوعقنيمصـىمحلـابمععاذـاتفممرومممممممممم

م.ؽوعةمواظؼطاعماظعامعنمخدعةماحلعؽاصكتفممسـدمتؼاسدػممغفائقًام

ــاتمممممم ــوزا اتموادلصــا مواهلقؽ ــةموإدا ةماظلــف تمادلكؿصــةمدـــوؼًاماظ ودبطــرمإدا ةمطــارمردــرا محربق

مخدعةمػمالاماألصراد"مووادلمدلاتمسنمعددماخلدعةمرؾؼًامألحوالمادؿدساام

يٍ قبَىٌ انتقبعذ وانتؤيني وادلعبشبث نهقىاث ادلغهحت انصبدس ببنقبَىٌ سقى  (1وتُص ادلبدة )
م:ممعهى أَه 1964نغُت  116وانزي حم حمم انقشاس بقبَىٌ سقى  1975نغُت  90

م:غونمسؾىمادلـؿػعنيماآلتيمبقاغفم"متلريمرحؽاممػذاماظؼام



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

م.ادللؾقةاظضؾاطماظعاعؾونموضؾاطماظشرفمباظؼواتم (رم)

دمادلؿطوسـونموذبـددوماخلدعـةم ووماظرواتـبماظعاظقـةمبـاظؼواتمادللـؾقةممممممممضؾاطماظصفمواجلــوم (بم)

ؽرؼةمعــنمتــا ؼ مصــرفماظراتــبممواظصـــاعماظعلــؽرؼونمخروجــومادلــدا سماظػـقــةماألدادــقةماظعلــم

م.ماظعاظي

تماألسؿـالماظورـقـةموعـنمصـىمممممضؾاطماظصفمواجلـودماعــدونمبـاظؼواتمادللـؾقةماومبوحـدامممم (جم)

م.حؽؿفم

ضـؾاطماظصـفمواجلــودمادلؿطوسـونماظعـادؼونموذبـددوماخلدعـةمباظراتـبممممممممموؼعؿربمصىمحؽمماعـدؼنم

اظعاديمواظطؾؾةمادلؿطوسونمباظؼواتمادللؾقةماظذؼنمملمؼصرفمهلمماظراتبماظعـاظيمعـ معراسـاةمرحؽـامممممم

م.(مصقؿامخيؿصمباظطؾؾةموادلؿطوسني9=5ادلادةم)

مؿقاطمادللؿدسونمباظؼواتمادللؾقة.اظضؾاطموضؾاطماظصفمواجلـودماالح (دم)

م.دللؾقةؽؾػونمخبدعةماظؼواتماادل (هم)

ماظعاعؾونمادلدغقونمباظؼواتمادللؾقة. (وم)

وؼؽونمدرؼانمرحؽاممػذاماظؼاغونمباظـلؾةمإديماظػؽاتماظوا دةمصىماظؾـودم)مجم،مدم،مػـم،موم(مصـىمحــدودممم

ماألحؽامماخلاصةمبفذهماظػؽاتمادلـصوصمسؾقفامصىمػذاماظؼاغون.

 ساؼاماظدولماظعربقةمباخلدعةموصؼًامظؾشروطمواألوضـاعمممطؿامتلريمرحؽاممػذاماظؼاغونمسؾىمعنمؼعنيمعن

م"بؼواغنيماخلدعةمباظؼواتمادللؾقة.ماظوا دة

م:( يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه8وتُص ادلبدة )

م:مؾقةمسـدمحلابمادلعاشمرومادلؽاصلةاخلدعةماظػعمعدةمتضافماظضؿائمماآلتقةمإدي

حلربمبؼرا معنم ئقسماجلؿفو ؼةموحتددمعدةمام–صىمزعنماحلربمم–عدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعةم (رم)

م.مصاعمصؽاتمادلـؿػعنيمبفذهماظضؿقؿةوحيددموزؼرماظد

م"م..........................................................................................................

 
 



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 11)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

م:م( يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه70وتُص ادلبدة )

ميـ مضؾاطموضؾاطمصفموجـودماالحؿقـاطمعـنمشـريماظعـاعؾنيمادلـدغقنيمباظدوظـةمواظؼطـاعماظعـاممســدمممممممممم"

اغؿفاامصااتمادؿدسائفممرومإغؿفاامخدعؿفمماظعلؽرؼةمبغريمدؾبمتـلدؼ مرومجــائيمعؽاصـلةمحتلـبمسـنمممممم

 تؾؿــهمروممم%معنمضقؿةمعؿود ماظراتبماألصؾـىمادلؼر مظؼرؼــهماظعاعلمعـنمغػـسمم=طلمصاةمادؿدساامبـلؾةم

د جؿـهمسنمطلمذفرمعنمعدةمخدعؿهماظعلؽرؼةماظػعؾقةموصىمحلابمػذهمادلؽاصـلةمحتلـبمطلـو ماظشـفرممممم

م(.مم=ومم>ذفرًامطاعً م،مطؿامحتلبمهلمماظضؿائمموادلددماإلضاصقةمادلـصوصمسؾقفامصىمادلادتنيم)م

م"م......................................................................................................

م:م( يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه71وتُص ادلبدة )

(معــنمػــذاماظؼــاغونمإديمعــددمم=ومم>تضــافماظضــؿائمموادلــددماإلضــاصقةمادلـصــوصمسؾقفــامبادلــادتنيم)م"

اظعـاعؾنيمادلـدغقنيمباظدوظـةمواظؼطـاعماظعـاممصـىممممممممعـنممخدعةماظضؾاطموضؾاطماظصـفمواجلــودماالحؿقـاطممم

ضـؿنمممداذاتفممرومعؽاصكتفممسـدماغؿفاامخدعؿفممصىمجفاتمسؿؾـفمم،مطؿـامحتلـبمػـذهمادلـدمممممحلابمعع

(معـنمم:6ادلدةمادللؿققمسـفـامتعـوؼاماظدصعـةماظواحـدةمادلـصـوصمسؾقـهمبـاظػؼرةماألوديمعـنمادلـادةم)ممممممممم

ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيم،موؼلريم ظكمسؾىمعنمسادمإديموزقػؿـهمادلدغقـةمضؾـلماظعؿـلمبلحؽـاممػـذاممممممم

م.ممماظؼاغون

م"مم......................................................................................................

م:وٌغتخهص ممب تقذو يٍ أحكبو يب ٌهً

اوماظؼـاغونم ضـممممم99=5ظلــةممم999رنمضاغونماخلدعةماظعلؽرؼةمواظورـقةمدواامصىم ظكماظؼاغونم ضمم -5

حلـابمعـدةماظؿفـقـدمصـىمادلؽاصـلةمرومادلعـاشمالمؼؽـونمإالمباظـلـؾةممممممممممضـدمضضـقامبـلنمممم9>=5ظلـةمم;56

ظؾعاعلمرومادلوزفماظذيماحؿػظمظهمبوزقػؿهمرومسؿؾـهمخـ لمصـااتماظؿفـقـدماوماالدـؿؾؼاامبـاظؼواتممممممم

ادللؾقةممبعـىمرنمادلـدةماظؿـىمحتلـبمصـىمادلؽاصـلةمرومادلعـاشمػـىمعـدةماظؿفـقـدماوماالدـؿؾؼااممممممممممم

وظقلتماظلابؼةمسؾقهمرعـامعـددماظؿفـقـدماظلـابؼةمسؾـىماظؿعـقنيمصؼـدمرجـازممممممممماظ حؼةمسؾىمتا ؼ ماظؿعقنيم

ادلشا مإظقفؿامحلابفؿامصىماألضدعقةم9>=5ظلـةمم;56اظؼاغونم ضمموم99=5ظلـةمم999م ضؿيماظؼاغوغني



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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ىمحلابفؿامصىمادلؽاصلةموادؿقؼاقماظع واتمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباحلؽوعةمواظؼطاعماظعامموملمؼـصمسؾ

م.رومادلعاش

مددـؿو ؼةمم-ضضـائقةممم65ظلــةممم6>5همدؾقمرنماغؿفتماحملؽؿةماظددؿو ؼةماظعؾقامصىماظـدسوىم ضـممممرغ -6

م:55صىمحقـقاتمحؽؿفامرنماضاصةمعدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعـةمصـىمزـلماظعؿـلمبـاظؼرا مبؼـاغونم ضـممممممممم

م: ػنمبؿواصرم  ثمذروطمطاظؿاظيم8:=5ظلـةم

م.االحؿقاطمرومضؾاطماظصفماوماجلـودرنمؼؽونمراظبماظضممعنماظضؾاطم .5

رنمؼؽونمعنماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةمروماظؼطاعمظعامممبامالزعهمرنمتؽونمادلدةمادلطؾوبمضؿفام .6

م.ومؼؾقؼفاضدمضضقتمر ـاامخدعؿهمادلدغقةمص ماسؿدادممبامؼلؾؼفامر

اظعؿـلمبـاظؼرا مبؼـاغونمممموحؿـىماغؿفـاامممم;:=5ؼوغقـوممم9رنمتؽونماخلدعةمضـدمضضـقتمصـىمادلـدةمعـنمممممم .7

م.داظفماظذطر

قم.مدميفمحقـقـاتممم;5ظلــةممم75اموانماحملؽؿةماظددؿو ؼةماظعؾقامضدماغؿفتمصىماظـدسوىم ضـممممطؿ

ظلــةممم9=حؽؿفامانماضاصةمعدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعـةمصـىمزعـنماحلـربميفمزـلماظعؿـلمباظؼـاغونم ضـمممممممممم

مسؾـىممؼلؿؾزممرنمؼؽونماعـدمرومادللؿؾؼيمعـنماظعـاعؾنيمصـىماحلؽوعـةمواظؼطـاعماظعـامموتـدظق ًمممممممم9;=5

م:مكمغو دمعنمحؽؿفامعامؼؾي ظ

رنماظؾنيمعنماظـصمادلطعونمصقهمرغهمضاممسؾىمتؼرؼرمرنمادلقزةماظؿىمضر ػامظؾعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةم"م

وػيمعقزةمادـؿــائقةمتؿطؾـبمخضـوعماظعاعـلمظـظـاممضـاغوغيمؼؽـونمطـاصً مظضـؾ معـدةمممممممممممم–واظؼطاعماظعامم

ومعــامؼؿقؼـقمباظـلــؾةمإديماخلاضـعنيمظـظــاممممخدعؿـهمباجلفـةماظؿــىمؼعؿـلمبفــامصـ مخياظطفــاماضـطرابموػـمممممم

احلـالمباظـلـؾةمظعؿـالماظؼطـاعماخلـاصمممممممتعؿـربماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةموغظامماظعاعؾنيمباظؼطاعماظعـاممم

صضً مسنماغعدامم ظكماظـظاممرصً مباظـلؾةمظغريمادلرتؾطنيمبلىمس ضةمسؿل،موطذامباظـلؾةمدلنمؼعؿؾـونمم

م".حللابفمماخلاص

ملنمادلــدةماظــيتمحتلــبميفبــبؽاصــةماظوحــداتماإلدا ؼــةمماحلؽــوعيوبـــاامسؾقــهمؼفقــبماظصـــدوقمم

)تعوؼاماظدصعةماظواحدةميفمحاظةمسدممادـؿؽؿالمادلـدةمادلوجؾـةمالدـؿقؼاقممممممادلؽاصلةمادلعاشمروميف

ػيمعدةماظؿفـقدمروماالدؿؾؼااماظ حؼـةمسؾـىمتـا ؼ ماظؿعـقنيموظقلـتماظلـابؼةمسؾقـهموػـيم اتمممممممممادلعاش(م



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
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سؾـىمرنمؼعؿـلمبلحؽـامممممامتـواصرتمبشـلغفاماظشـروطمادلطؾوبـةم،مممممدةماظيتمروجبماظؼاغونمعضـاسػؿفامإ مادل

مػذاماظؽؿابماسؿؾا ًامعنمتا ؼ مصدو ه.

م

 عهى يب تقذو، 
ا
سمسـنممم13طؾـبممنـو جمممظـذامالمؼمم13/31/3701المؼؿممعضاسػةمعددماظؿفـقدمبعدمبُبء

م.ػذهمادلدة

 
 
 

م  
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 1/386انغؤال سقى

ػلمؼلؿققماالبنمعـنم ويماالحؿقاجـاتماخلاصـة،ماحلاصـلمسؾـىمذـفادةمتلػقـل،ممبعـاشمواظـدهمممممممممم

دلعرصـةمعـدىمسفـزهمسـنمممممماظؾفــةماظطؾقـةمباهلقؽـةماظعاعـةمظؾؿـلعنيماظصـقىممممممدونماحلاجةماديمسرضهمسؾـىمم

ماظؽلبمعنمسدعه؟

 اإلجببت
م3761ظلــةممم67م ضـمممعـنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـاد مباظؼـاغونممممممم1عـنمادلـادةممممياظؾـدؼـصم

م:غهىمرسؾ

طلمذكصمعصابمبعفزمحيولمطؾقةمبقـهموبـنيماظعؿـلمرومؼــؼصمضد تـهمسؾـىمممممم:ببنعبجض عٍ انكغب - ي

ػـذاماظعفـزمغاذـًؽامبـادلق دمرومغؿقفـةمحـادثمروممممممم%مسؾىماألضلموؼشاطمرنمؼؽـونمم55اظعؿلمبواض م

 ".عرضمؼصابمبهماظشكصمضؾلمدنماظلؿني

م:غهىمرسؾم1عنم اتماظؼاغونمم386تـصمادلادةم

ضـدمبؾـسمدـنماحلادؼـةمواظعشـرؼن،مومؼلـؿــىمعـنمػـذامممممممممماالبـنماألبــاامرالمؼؽـونممممالدؿقؼاقؼشاطمم"

ماظشرطماحلاالتماآلتقة:م

ماظعاجزمسنماظؽلب.م -1

عراحلماظؿعؾقمماظيتمالمااوزمعرحؾةماحلصولمسؾىمعمػلماظؾقلاغللواظؾؽاظو ؼودلوعاماظطاظبمبلحدم -2

مظؾد ادة.ممًادنماظلاددةمواظعشرؼنمورنمؼؽومنؿػرشمهؼعادهلامبشرطمسدممااوز

ملمومعنمحصلمسؾىمعمػلمغفـائىمالموجـاوزمادلرحؾـةمادلشـا مإظقفـامباظؾــدماظلـابقموملمؼؾؿقـقمبعؿـألممممممممم -3

سمدـنماظلاددـةمواظعشـرؼنمباظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـىمعمػـلماظؾقلـاغسمممممممممؼزاولمعفــةموملمؼؽـنمضـدمبؾـمممم

 "واظؾؽاظو ؼوسمودنماظرابعةمواظعشرؼنمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾىمادلمػ تماألضل.ر

يف ادلغتحقني وششوط 
 اعتحقبقهى



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
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بشـلنماظؼواسـدمادلـػـذةممممم1886ظلــةممم115ضرا موزؼـرمادلاظقـةم ضـمممممعنمم366عنمادلادةمم5ؼـصماظؾـدم

مسؾىمرغه:م3761ظلـةمم67باظؼاغونم ضممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصاد مألحؽامم

ماألبن:م-4

موؼشاطمالدؿقؼاضهمرالمؼؽونمضدمبؾسمدنماحلادةمواظعشرؼنموؼلؿــىمعنمػذاماظشرطمعامؼؾى:

م.....

اظعاجزمسنماظؽلبموؼـؾتماظعفزمسنماظؽلبمبشفادةمعنماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـلعنيماظصـقىمسؾـىممممم-4

م"(مادلرصق.177اظـؿو جم ضمم)

 

 عهى يـب ت
ا
ضـدمبؾـسمدـنماحلادؼـةمممممماالبـنمرالمؼؽـونممهمؼشـاطمالدـؿقؼاقماالبـنممممؼؿضـ مرغـممقـذو،بُبء

،موضـدمجـاامتعرؼـفمػـذامممممظعـاجزمسـنماظؽلـبمممبعـاماحلـاالتمعـفـامامممواظعشرؼن،مومؼلؿــىمعنمػذاماظشرطم

بشـفادةمعـنماهلقؽـةمممم(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى،موؼـؾتمػذاماظعفـزمم5اظعفزمباظؾـدم)ى(معنمادلادةم)

م.1886ظلـةمم115ادلرصقمبؼرا موزؼرمادلاظقةم ضممم(177عؾىماظـؿو جم ضمم)اظصققاظعاعةمظؾؿلعنيم

م

مالبدمورنمؼـؾتمسفزهمبشفادةمعنماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقى.مإل ؾاتمسفزماالبنمسنماظؽلبمظذام

م

م

 

 

 

 

 

 

 

 



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
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م:5/318اظلمالم ضمم

متؼدؼرمعـقةماظوصاةمباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقه؟طقفمؼؿمم

م:اإلجببت
م:رغهمسؾىم3761مظلـةم67م ضماظصاد مباظؼاغونمماالجؿؿاسيماظؿلعنيمضاغونمعن318ادلادةمتـص

صـاحبمادلعـاشمتلـؿققمعـقـةمسـنمذـفرماظوصـاةمواظشـفرؼنماظؿـاظقنيمو ظـكمممممممممممسؾقهمروممسـدموصاةمادلمعن"

مخ لمذفرماظوصاة.باإلضاصةمإديماألجرمادللؿققمسنمرؼامماظعؿلم

ادلعــاشمادللــؿققمســنمذــفرماظوصــاة،موتؾؿــزممبفــاماجلفــةماظــيتمطاغــتمتصــرفممممروموتؼــد مادلـقــةمبــاألجر

ماألجررواظيتمتؾؿزممبصرفمادلعاشمحبلبماألحوال.م

(مسؾـىماظؾــدممم1وخيصممبفاباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباجلفـاتمادلشـا مإظقفـامباظؾــدم)ر(معـنمادلـادةم)مممممم

م"باألجر.ماظذيمطانمؼؿقؿل

م353)مادلادةموتـص مضاغونمرحؽاممبؿـػقذماظصاد م1886ممظلـةمم115مم ضممادلاظقةموزؼرمضرا معن(

م:رغهمظلـةسؾىم67م ضممباظؼاغونماظصاد ماالجؿؿاسيماظؿلعني

ماظؿاظقنيم" مواظشفرؼن ماظوصاة مذفر مسن معـقة مصاحبمادلعاشمتلؿقق مرو مسؾقه مادلمعن موصاة سـد

ماظعؿلمخ لمذفرماظوصاة.باإلضاصةمإديمرجرمرؼامم

ماجلفةماظيتمطاغتمتصرفم موتؾؿزممبفا ماظوصاة، وتؼد مادلـقةمباألجرمرومادلعاشمادللؿققمسنمذفر

م"األجرمرومادلعاش.

دلبتقذو:  وفقبا
 تؼد معـقةماظوصاةميفمحاظةموصاةمادلمعنمسؾقهموصؼًامدلامؼؾى:

بــلجرممادلـقــة)سنماظشــفو ماظـ  ــة(متؼــد م،ولــؿققمادلـقــةمســنمذــفرماظوصــاةمواظشــفرؼنماظؿاظقنيممُت .1

م.همسنماظشفرماظذيموضعتمصقهماظوصاةادلمعنمسؾق

 احلقىق اإلضبفٍت يف
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 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 
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روماظضرائبمرومميعنيماالجؿؿاسلتؼد مادلـقةمسؾىمردادهماذااطاتماظؿميالمدبصممعنماألجرماظذ .9

مدؿؼطاساتمرخري.مارؼةم

دماألضصـىممحتدؼـدمضقؿؿفـامباحلـمممميفؽاعل،ممبعـىمرغهمالمؼـرتؾ مملجرمادلمعنمسؾقهمباظتؼد مادلـقةمب .3

غؿفـتماجلؿعقـةماظعؿوعقـةمظؼلـؿيماظػؿـويمممممماحقـثممم–يعنيماالجؿؿـاسملغظامماظؿمألجرماالذااكميف

 رغه:ممإديم07/5/066عؾفم ضممم31/1/3703بؿا ؼ مم576واظؿشرؼ ممبفؾسماظدوظةمباظػؿويم ضمم

عػفـومماألجـرمممم3761ظلــةممم67(معـنماظؼـاغونم ضـمممم1"وعػادمعاتؼدممرنمادلشـرعمحـددميفمادلـادةم)ممم

ذـااطاتفممويفم اتممااظذيمؼؿكذمردادـامحللـابمععاذـاتموتعوؼضـاتمادلـمعنمسؾـقفمموحتدؼـدمممممممم

تؾعهمسـدمحلـابممادبذمحللابفامردادامشريم ظكماظذيمااظوضتمضر مصرفمعـقةمسـدموصاةمريمعـفمم

ضيمبلنمتؽونمعلاوؼةمظألجرمرومادلعاشمادللؿققمسـنمذـفرماظوصـاةم........موتؾعـامممممذااكمصؼالرجرما

ذااكمادلـصوصمسؾقهميفمادلادةماخلاعلةمعنماظؼـاغونم ضـممممالظذظكمالموجوزمإسؿالمعػفوممرجرما

خـؿ فممالعـنم اتماظؼـاغونمممم318سـدمحتدؼدمعؼدا مادلـقـةماظـيتمضر تفـامادلـادةمممممم3761ظلـةمم67

عـفؿـاموخاصـةمورنمادلشـرعمضصـدمعـنمتؼرؼـرمادلـقـةمرنمؼلـؿؿرمعلـؿويممممممممممرداسماحللـابميفمطـلممم

ممعـ مزروصفـامبعـدموصاتـهمممممارنمتعقـدمترتقـبمرعو ػـاممبـامؼـؿ ممممممحاظـهمإديممىسؾـمميفععقشةمردرةمادلؿو

م........".

مسؾـىم ـ ثمدصعـاتمذـفرؼةميفمممممفاؼـؿممصـرصممـقةماجلفةماظيتمطاغـتمتصـرفماألجـرمومممؼؾؿزممبلداامادل .4

ذـؽونمممعوسدمضؾاماألجرموظقسمدصعةمواحدةمألنمادلؼصودمعواجفةمعـامحيـدثمعـنماضـطرابميفمممم

ماألدرةمبلؾبموصاةمادلمعنمسؾقهمخ لمعدةمععقـةمحؿىمؼرب مادلعاش.م

 رجرمرؼامماظعؿلمخ لمذفرماظوصاة.مميفالمتلؼ مادلـقةمحقماظعاعلم .5

م

مم



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

م

 1/310انغؤال سقى:  
بعـدماسؿؿـادمربضـرمجلــةمذـؽونماظعـاعؾنيمبـاظؿعقنيممممممممم11/3/3760عمعنمسؾقهمادؿؾمماظعؿـلمبؿـا ؼ ممم

صؿامػوماظؿـا ؼ ماظـذىمممم31/1/3760ضؾلمصدو مضرا ماظؿعقنيميفموم18/3/3760واظذىمرماسؿؿادهميفم

مادلذطو ؟ؼعؿدمبهمظؾداؼةمعدةماذااكم

 :اإلجببت
 سؾىمرغه:م3761ظلـةمم67عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصاد مبؼاغونم ضممم310تـصمادلادةم

تؼد ماحلؼوقمادلؼر ةموصؼًاممهلذاماظؼاغونمسؾـىمردـاسماظؾقاغـاتموادللـؿـداتماظـوا دةميفمادلؾـفممممممم"

م"(مدونماظرجوعمإديمعؾفماخلدعة.313(معنمادلادةم)3ادلـصوصمسؾقهمباظؾـدم)

مسؾىمرغه:ماظؼاغونعنم اتمم317وتـصمادلادةم

ذبؾـسماإلدا ةماظشـروطمواألوضـاعموادللـؿـداتمممممماضـااحمحيددمبؼرا عنموزؼرماظؿلعقـاتمبـاامسؾىم"

اظ زعةمظؿلـوؼةموصـرفماحلؼـوقمادلؼـر ةمبفـذاماظؼـاغونمو ظـكمعـ مسـدمماظؿؼقـدمبلحؽـاممالئقـةمترتقـبمممممممممممممم

م".احملاطمماظشرسقةموضاغونماظوالؼةمسؾىمادلال

 سؾىمرغه:عنم اتماظؼاغونمم313تـصمادلادةمو
م:األتيضرا ًامؼؿضؿنمماالجؿؿاسياهلقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيمماضااحؼصد موزؼرماظؿلعقـاتمبـاامسؾىم"

قـشـؽفامظؽـلممماظؿقوطـذظكمادلؾػـاتممم،ؼؾؿـزممحبػظفـامصـاحبماظعؿلمممماظـيتمبقانماظلف تمواظـدصاترمم -1

م.تودعمبفاماظيتوادللؿـداتممهعمعنمسؾق

سـنممماالجؿؿـاسيماظؼوعقـةمظؾؿـلعنيممممؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبؿؼدميفامظؾفقؽـةمماظيتاظؾقاغاتمواظـؿا جم -9

ماظؾقاغاتمواظـؿا ج.مػذهماتفمموعواسقدمتؼدؼماذااطورجو ػممواظعاعؾنيم

م

م........"

يغتُذاث انصشف ويىاعٍذ تقذٌى طهب 
 بصعتانصشف ويىاعٍذ ادلُ

 



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

ـــصمادلــادةممو ــممممممم1ت بؿـػقــذمرحؽــامممضــاغونماظؿــلعنيممممم1886ظلـــةمم115عــنمضــرا موزؼــرمادلاظقــةم ض

 سؾىمرغه:م3761ظلـةمم67اإلجؿؿاسىم ضمم
ؼؾؿزممصاحبماظعؿلماظـذيمظدؼـهمجفـازمتـلعنيمإجؿؿـاسيمرومادلؽؿـبماظؿـاب مظؾصــدوقمادلكـؿصمممممممممم"

سؾقـهمؼؿضـؿنمطاصـةممممباظـلؾةمظؾاضيمرصقابماألسؿالمبنغشاامعؾفمخاصمباظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؽلمعـمعنمم

ادللــؿـداتماخلاصــةمبــهموؼراســىميفمذيقــ ماألحــوالمادــؿقػاامػــذهمادللــؿـداتمرواًلمبــلولمسؾــىمرنممممم

مؼؿضؿنمسؾىماألخصمادللؿـداتماآلتقة:

 أوالا: ادلغتُذاث انتً تغتىيف عُذ بذء يذة االشرتاك:
ممضضـائىممعلؿـدمادلق دم)ذفادةمادلق دمرومعلؿكرجم مسيمعـنمواضـ مدـف تمادلواظقـدمرومحؽـممممم -1

رواظؾطاضةماظشكصقةمرواظعائؾقةمروجوازماظلػرمرومصو ةمضوئقةمعنمريمعــفممسؾـيمرنمتطـابقمػـذهممممم

 اظصو ةمسؾيماألصلمواظؿوضق ممبامؼػقدمادلطابؼةممبعرصةمادلوزفمادلكؿص(.

وصىماحلاالتماظيتمؼؽونمصقفامرطـرمعنمعلـؿـدمعـق دمؼؿضـؿنمطـلمعـفـامتـا ؼ معـق دمزبؿؾـفمسـنمممممممممم

ـدمادلق دماظذيمؼعاعـلمبـهموزقػقـًامباظـلـؾةمظؾعـاعؾنيمباحلؽوعـةمواظؼطـاعماظعـامموضطـاعمممممممممماآلخرمؼعؿدممبلؿ

ماألسؿالماظعاممسؾىمرنمؼؿمماظرجوعمإديمعصؾقةماألحوالمادلدغقةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماخلاص.م

مضرا ماظؿعقنيمرومبقانمععؿؿدمبؿا ؼ مبدامعدةماالذااكمرومغلكةمعنمسؼدماظعؿلمإنموجد.م -2

م(مادلرصق.م3 ةمإخطا مباذااكمساعلمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماخلاص،موصؼًامظؾـؿو جم ضم)ادؿؿا -3

 إضرا مادؿ مماظعؿلمإنموجد. -4

(مادلرصــقميفمحاظــةموجــودمعــددمدــابؼةمتابعــةم1صــققػةماظؾقاغــاتماألدادــقة،موصؼــًامظؾـؿــو جم ضــمم) -5

 ظؼطاعمؼؿؾ ماظصـدوقماآلخر.م

 (مادلرصق.381اإلضايف،موصؼًامظؾـؿو جم ضمم)مادؿؿا ةمحتدؼدمادللؿػقدؼنمعنماظؿعوؼا -6

 عؽر ا(مادلرصق.م381ادؿؿا ةمحتدؼدمادللؿػقدؼنمعنمعـقةماظوصاة،موصؼًامظؾـؿو جم ضمم) -7

بقانمعنمادلمعنمسؾقهممبددماالذااكماظلابؼةمرومعدىمادؿقؼاضهمععاشمآخر،موصؼًامظؾـؿـو جم ضـمممم -8

م(مادلرصق.7)



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 98)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   
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اظؾقاضــةماظطؾقــةمظؾعــاعؾنيمباظؼطــاعماخلــاصماظصــاد معــنماجلفــةماظطؾقــةمادلكؿصــةمســـدمبــداممتؼرؼــر -9

ماالذااك.م

(م38ادؿؿا ةمبقاغاتماظؿغطقـةماظؿلعقـقـةم)اظؾقاغـاتماظؿا خيقـة(مظؾؿـمعنمسؾقـه،موصؼـًامظؾـؿـو جم ضــمم)ممممممممم -15

 ادلرصق.

: يغتُذاث تغتىفى خالل يذة االشرتاك:   ثبٍَبا
مداديموادلؿغري.مبقانمتد جمرجرىماالذااكماأل -1

 (مادلرصق.م55ادؿؿا ةمحلابمروماالذااكمسنمعدد،موصؼًامظؾـؿو جم ضمم) -2

اظؼرا اتماخلاصةممبددماإلسـا اتمواإلجـازاتماخلاصـةمبـدونمرجـرمواإلجـازاتماظد ادـقةمبـدونممممممممم -3

 رجرمواظؾعـاتماظعؾؿقةمواالدؿؿا اتموادللؿـداتماظداظةمسؾىماظلدادمسنمتؾكمادلدد.م

فةمادلكؿصةمبادلـددماظـيتمتؼضـيمرؼـةمضـواغنيمرومضـرا اتمبنضـاصؿفامإديمعـدةمممممممممبقانمععؿؿدمعنماجل -4

 االذااكميفماظؿلعني.م

 إخطا اتمحتصقلماألضلاط.م -5

 ذفادةمتؼدؼرماظعفزماجلزئيمادللؿدؼم. -6

 
ا
 ب: ادلغتُذاث انتً تغتىيف عُذ إَهبء اخلذيت: ثبنث

مصو ةمععؿؿدةمعنمضرا مإغفااماخلدعةمرومعلؿكرجم مسيمعـه.م -1

االدؿؿا ةماخلاصةمباإلخطا مسنماغؿفااماخلدعةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماخلاص،موصؼـًامظـؿـو جممم -2

 (مادلرصق.7االدؿؿا ةم ضمم)

 ذفادةماظوصاةمرومذفادةمتؼدؼرماظعفزماظؽاعل. -3

(مبعــدمموجــودمسؿــلمآخــرمظؾؿــمعنمسؾقــهمظــدىمصــاحبمم387ضــرا ماظؾفـــةمادلشــا مإظقفــامبادلــادةم) -4

 اظعؿل.

نضاصةمعدةمخدعـةماسؿؾا ؼـةميفمحلـابمادلعـاشمرومتعـوؼاماظدصعـةماظواحـدةمممممممماظـؿو جماخلاصمب -5

 (معؽر امادلرصق.18ظؾعؿلميفمبعاماحملاصظاتموصؼًامظؾـؿو جم ضمم)



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
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وؼراسىمتعؾقةمذيق مادللؿـداتمادلشا مإظقفاميفمػذاماظػصلمسؾىمش فمادلؾفمعـ مإ ؾـاتمر ضاعفـامممم

موتوا خيفا.

دللؿـداتمواظـؿا جمواالدؿؿا اتمادلشـا مإظقفـامورؼـةمممموؼؾؿزمماظصـدوقمادلكؿصمحبػظمصو مرصلما

علؿـداتمرخرىمؼرىماظصــدوقمحػظفـامإظؽاوغقـًامباأل ذـقفماإلظؽاوغـىمعـنمخـ لمادللـ ماظضـوئىمممممممممم

سؾىمرنمؼؿضؿنماظوصفماأل ذقػىمحتدؼدًامدلنمضاممباحلػظموعنمضاممبادلراجعـةموؼعؿـدمبفـذامادللـؿـدممممم

مقة.اإلظؽاوغىميفمصرفمذيق ماحلؼوقماظؿلعقـ

وصىمذيق ماألحوالمؼؿعنيمسؾىمصاحبماظعؿلمتلفقلمطاصةماظؾقاغاتموادلعؾوعاتماخلاصـةممبؾـفممم

اظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾؿمعنمسؾقهمسؾىماحلادبماآلديموإب غماظصـدوقمادلكؿصمبـلكةمإظؽاوغقةمعـفام

مسـدمرؾؾفا،مسؾىمرنمؼؿممتـػقذمػذاماالظؿزاممتد وجقًامطؾؿامرعؽنم ظك.

ملمتؼدؼمماظؾقاغاتمواالدؿؿا اتمادلطؾوبةمعـهمإظؽاوغقًا.ووجوزمظصاحبماظعؿ

وسؾىمصـدوضيماظؿلعنيماالجؿؿاسيمإغشاامعؾفمإظؽاوغىمظؽلمعـمعنمسؾقـهمؼؿضـؿنمطاصـةماظؾقاغـاتمممممم

وادلعؾوعاتماخلاصـةمبـهمواظـيتمؼؿضـؿـفامعؾـفماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيمادلشـا مإظقـهمسؾـىمرنمؼـؿممحتـدؼـفاممممممممممممم

م"بصو ةمدو ؼةمعـؿظؿة.

واظـيتمرماسؿؿـادمممم5/31/3771اظـشـرةماظـاغقـةمبــدوةماظصــدوقماظـيتمسؼـدتمبؿـا ؼ ممممممممموضدمو دميف

ر ائفامعنم ئقسمذبؾسمإدا ةماهلقؽةموادلؿضـؿـةمرػـمماالدؿػلـا اتميفمذبـالمتطؾقـقمضـاغونماظؿـلعنيمممممممم

االجؿؿاسيمورػممادلؾادئماظؼاغوغقةماظيتمادؿؼرماظرريمسؾقفامعنمضـؿنمادلؾـادئماظؼاغوغقـةماظـيتمادـؿؼرمممممم

م-اماظرريممادلؾدرماظؿاظي:سؾقف

رمسرضموساعلمتؼدممدللابؼةمبـاامسؾىمإس نمظشغلموزقػةممبفؿوسةماخلدعاتمادلعاوغةمماحلبنت:"م

ــةماظعاعــلمضــؿنمســددممم ــا ؼ ممممممم58حاظ ــدةمبؿ ــؿفامادلـعؼ ــةمدؾل ــاعؾنيمباجلف ــةمذــؽونماظع ــىمجلـ ــاعً مسؾ س

بؿعققـــــفمموبؿــــا ؼ مم11/6/3771ورماسؿؿــــادماظـؿقفــــةمعــــنماظلــــقد/احملاصظمبؿــــا ؼ مم37/6/3771

م.10/6/3771و دمطؿابمظؾففةمؼػقدموصاةمػذاماظعاعلمبؿا ؼ مم1/7/3771
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عدىمادؿقؼاقماظو  ةمظؾؿعاشمسنمعـو  فممادلـذطو مخاصـةمورنمادلرحـوممملمؼـؿممادـؿ عهمظعؿؾـهمممممممم

ؾلمضم11/6/3771ضؾلموصاتهموملمؼصد مضرا مبؿعققـهموإمنامرماسؿؿادماظـؿقفةمعنماظلقدماحملاصظمبؿا ؼ م

ماظوصاة.

اغؿفىم ريماجلفازمادلرطزيمظؾؿـظقممواإلدا ةمإديماسؿؾا ماسؿؿادماظلؾطةمادلكؿصـةمحملضـرممممانشأي:

جلـةمذؽونماظعاعؾنيممبـابةمضرا متعقنيمورنمعامسدام ظكمعنمضرا اتمتعؿربمضرا اتمتـػقذؼةمطاذـػةمظؼـرا ممم

م11/6/3771عؿـربمععقــًامعـنمممماظؿعقنيماظصاد معنماظلؾطةمادلكؿصـةموسؾـىم ظـكمصـننماظعاعـلمادلؿـوصىمؼمممممم

تا ؼ ماسؿؿادماحملاصظمحملضرمجلـةمذؽونماظعاعؾنيمورنمطانمالمؼلؿققمريمرجرمإالمعـنمتـا ؼ متلـؾؿهمممم

م.56/3760عنماظؼاغونم11اظعاعلمإسؿاالمظؾؿادةم

موبـاامسؾقهمصننماحلاظةمتعؿربمإغفاامخدعةمبلؾبماظوصاةموؼلؿققمطاصةمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة."

 
اسؿؿادماظلؾطةمادلكؿصةمحملضرمجلـةمذؽونماظعاعؾنيممبـابةمضـرا متعـقنيمورنمعـاممممصننم،تقذووفقبا دلب 

سدام ظكمعنمضرا اتمتعؿربمضرا اتمتـػقذؼةمطاذػةمظؼـرا ماظؿعـقنيماظصـاد معـنماظلـؾطةمادلكؿصـةموسؾـىمممممممم

م.18/3/3760همؼعؿدممبدةماذااكمادلذطو ماسؿؾا ًامعنم ظكمصنغ

م

م

م
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 (13يبدة )
 13/ 7انغؤال سقى 

عـنمضـاغونمممم13وصؼًامألحؽامماظػؼرةماظرابعةمعنمادلادةمعمعنمسؾقهمحاصلمسؾىمإجازةمعرضقةمبلجرمطاعلم

ماسفـزهمسفـزًمم ــاامصـاةماجازتـهمادلرضـقةم ؾـتممممممروم1837ظلــةممم03اخلدعةمادلدغقةماظصاد مباظؼاغونم ضـممم

مضؾلمدنماظؿؼاسدم؟حيقمظهمرؾبمإغفاامخدعؿهمظؾعفزماظؽاعلمفلمطاع مص

 اإلجببت
نغـُت  03وقبـم صـذوس قـبَىٌ اخلذيـت ادلذٍَـت  3760نغـُت  56أوال: انىضع يف ظم انقبَىٌ 

1837 : 
مظؾؿعــاعؾنيماظؿلعقـقةادللــؿقؼةماحلؼــوقمبشــلنم3773مظلـــةم1م ضــمماظؿلعقـــاتموزا ةممعـشــو مؼؼضــى

م: رغهمسؾى3760مظلـةم56مباظدوظة ضممادلدغقنيماظعاعؾنيمضاغونمعؽر اعنم77مادلادةمبلحؽام

مبلجرمعرضقةمرجازةمصىماظؽاعلمسفزهمسد ؾوتمسؾقفبمإدؿؿرا ادلمعنمسؾىمؼاتبمرغهمإديمغظرا "

مباظػعلماظعؿلمعؾاذرةمالدؿقؼاضفامؼؾزمماظؿىماألجرمسـاصرمادؿقؼاضهمسدممادلعاشمدنمبؾوشهمحؿىمطاعل

مصــىمتؿــدخلمطــانمواظؿــىممواألجو اإلضــاصقةمماظعادؼـةممشــريماجلفــودموعؼابــلماإلغؿــاجموعؽاصــكتمطـاحلواصزم

مرنمسـنممصضـ ممػـذامماظؿـامممسفزهم ؾوتمضؾلمسؾقهمادلمعنمؼلؿقؼهمطانماظذىمادلؿغريماألجرمتؼدؼرتعوؼا

مخدعؿـهممتـؿفـىممدلـنممادلؼر ةماظؿلعقـقةمادلزاؼامبعامؼػؼدهماظؿؼاسدمدنمظؾؾوشهمسؾقهمادلمعنماغؿفااخدعة

مبـؾعاممحـدمماظـذىمماألعـرمماظعفـزمموإساغـةمماألضـاصىممواظؿعـوؼامماظعفزمدلعاشمطاحلداألدغىمباظعفزاظؽاعل

م.اظؽاعلمسفزػممبلؾبمإغفااخدعؿفممرؾبمسؾقفممادلمعن

مدؾلـؿفامماغؿفـتمماظدوظـةمممبفؾـسممواظؿشـرؼ مماظػؿـوىممظؼلـؿىمماظعؿوعقـةمماجلؿعقةمسؾىمعوادلوضموبعرض

م77مادلـادةممذـلغهممصـىممؼلـرىممواظـذىممعـزعنمممبـرضممادلرؼاماظعاعلمرنمإديم1/33/3700مصىمادلـعؼدة

م.إغفااخدعؿهمرؾبمظهموجوزم طرػامعؽر اظلاظف

مإ ا ؾـتمماظذطرمداظػةمعؽر ام77مادلادةمحؽممذلغهمصىمؼلرىماظذىمسؾقهمؾؿمعنظمصننمعاتؼدممضوامويف

مؼظـلممرنمصـىممالؼرشـبممرادلاطـانمماظؽاعلماظعفزمبلؾبمإغفااخدعؿهمرؾبماظؿؼاسدمدنمضؾلمطاع مسفزه

مسؾـىمماحلاظـةممػذهمصىماظؿلعقـقةمحؼوضهموتلوىمادلعاشماإلحاظةإديمدنمبؾوغمادلرضقةحؿىمرجازتهميف
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مخدعؿـهممصقـهممتـؿفـىمماظشـفراظذىممرولمعـنمماسؿؾا اماظعفزمععاشموؼلؿققماظعفزمهلذامغؿفااخدعؿهمإمرداس

م."ماظعفزمهلذا

ب: بعذ صذوس قبَىٌ اخلذيت ادلذٍَت سقى 
ا
 :1837 نغُت 03ثبٍَ

بادلادةماظـاغقةمعـهمسؾىمإظغاامضاغونماظعاعؾنيمادلدغقنيمم1837ظلـةمم03غصمضاغونماخلدعةمادلدغقةم

م.3760ظلـةمم56باظدوظةماظصاد مباظؼاغونم ضمم

ظلــةممم03ضاغونماخلدعـةمادلدغقـةماظصـاد مباظؼـاغونم ضـمممممممعنمماظرابعةػؼرةماظم13ادلادةممتغصوحقثم

م-سؾىمرغه:م1837

........ 

ادلوزفمادلرؼامبلحدماالعراضمادلزعـةماظيتمؼصد مبؿقدؼدػامضرا معنموزؼرماظصـقةمبــااممموميـ م

سؾــىمعواصؼــةماعؾــسماظطــ مادلكــؿصمإجــازةمادــؿــائقةمبــاجرمطاعــلمماديمانمؼشــػىمرومتلــؿؼرمحاظؿــهمم

ادؿؼرا امميؽـهمعـنماظعـودةماديماظعؿـلمرومؼؿـؾنيمسفـزهمسفـزامطـاع موصـىمػـذهماحلاظـةماألخـريةمؼظـلممممممممممممم

م.يفمإجازةمعرضقةمبذاتماالجرمحؿىمبؾوشهمدنماإلحاظةمظؾؿعاشمادلوزف

م........."

ب 
ا
ربـلمضـاغونمممم1837ظلــةممم03صؼدمحلمضاغونماخلدعةمادلدغقـةماظصـاد مباظؼـاغونم ضـممممممدلب تقذو وفق

وحقثمحؾتماظػؼرةماظرابعةمعنمادلـادةممم3760ظلـةمم56اظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةماظصاد مباظؼاغونم ضمم

عؽر معنمضاغونماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةمادلشا مإظقـهممم77نماخلدعةمادلدغقةمربلمادلادةمعنمضاغوم13

مإ ا ؾـتمجرمطاعـلممملادلرؼامبلحدماالعراضمادلزعـةماحلاصلمسؾىمإجـازةمادـؿــائقةمبـممممظذامحيقمظؾعاعل

ممسفزه مرنمصـىممالؼرشـبممرادلاطـانمماظعفزاظؽاعـلممبلـؾبممإغفااخدعؿهماظؿؼاسدرؾبمدنمضؾلمطاع سفزًا

ــةمدــنمبؾــوغمادلرضــقةحؿىمرجازتــهميفمؼظــل مػــذهماظؿلعقـقــةصىمحؼوضــهموتلــوىمادلعــاشمإديماإلحاظ

مصقهمتـؿفىماظشفراظذىمرولمعنماسؿؾا اماظعفزمععاشموؼلؿققمهلذااظعفزمإغؿفااخدعؿهمرداسماحلاظةسؾى

م.اظعفزمهلذامخدعؿه
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 (77يبدة )
 77/ 6انغؤال سقى 

دؼؾقـةمبواضـ مخصـممممملعـنمضؾـلماحملؽؿـةماظؿمممشراعـةممووضـ مسؾقـهممممم1/1836صىمعمعنمسؾقهمرحقلمظؾؿعاشم

غـهمظـقسمظـهمريممممراديمجفـةمسؿؾـهمبعـدماحاظؿـهمظؾؿعـاشموحقـثممممممممتو دموػـذهماظغراعـةمممذفرؼنمعنم اتؾـهمم

معلؿقؼاتمظدىمجفةمسؿؾهمصفلموجوزماخلصممعنمادلعاشمعنمسدعه؟

 اإلجببت
مسؾىمرغه:مم3761ظلـةمم67باظؼاغونم ضممممعنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصاد م355تـصمادلادةم

الموجوزماحلفزرواظـزولمسنمعلـؿقؼاتمادلـمعنمسؾقفلوصـاحبمادلعاذلوادللـؿػقدؼنمظـدىماهلقؽـةممممممم"

م.ماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسى

إظقفــامظلــدادمدــؿــاامعــنمحؽــمماظػؼــرةماظلــابؼةموجــوزماحلفزرواظـــزولمســنمادللــؿقؼاتمادلشــا مممممإو

م:احلؼوقماآلتقة

حــوالمألوضــاعمواجــراااتماظؿؼاضــيميفمعلــائلمامرتـظــقممبعــاممبراســاةمرحؽــاممضــاغونممماظـػؼــات -5

م.مادلشا مإظقهماظشكصقة

،مسؾىمرنمؼؽونماخلصممباظـلؾةمظؾؿعاشماظشفرىمصـىمممعاماؿدمظؾفقؽةمعنمعؾاظسمسؾىمصاحبماظشلن -6

 .%25حدودم

حدودماجلزاماجلـائزماحلفـزمسؾقـهمزبصـوعًامعــهممممممموصىمحاظةماظؿزاحمممؼؾدرمخصممدؼنماظـػؼةميف

مُ ؿنمادلعاشمظؾوصاامبدؼنماهلقؽة.

 رضلاطمضروضمبـكمغاصرماإلجؿؿاسى.مم -7

اظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسى.ماألضلاطمادللؿقؼةمظؾفقؽة -8

معامؼؽونمادـؿققمسؾـىمادلـمعنممماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسىمخصممظؾفقؽةمومبراساةماظػؼرةماظلابؼةمؼؽونم

تؼلـممبقــفممممظؾؿلـؿػقدؼنممإذيـاديماحلؼـوقماظؿلعقـقـةممممعـنممروصاحبمادلعاشمعنمعؾاظسمضؾلموصاتـهمممسؾقه

م.عامؼصرفمظؽلمعـفمبـلؾةم
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موصؼـاًمهمضؾولمرداامادلؾاظسمادللؿقؼةمهلامسؾـىمادلـمعنمسؾقـممماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسىممووجوزمظؾفقؽة

قؼاقمادلعاشمظؾعفزمادلـفىمظؾكدعـةممإدؿصىمحاظةمادلؿؾؼقةماألضلاطمموتلؼ ،مم(مادلرصق6ظؾفدولم ضمم)

معنمػذاماظؼاغون.81رومظوصاةموصؼًامظؾؿادةم

(معـنمم81(معـنمادلـادةم)مم5وع مسدمماإلخ لمباظػؼرةماظلابؼةمؼراسىمسدممصرفمادلعاشموصؼًامظؾؾــدم)م

ػذاماظؼاغونمإالمبعدمردااماظؼقؿةماحلاظقةمظألضلاطموصؼًامظؾفدولماظذىمحيددممبعرصـةماخلـؾريماإلطؿـوا ىمممم

مصد مبهمضرا معنموزؼرماظؿلعقـات.وؼ

وصىمحاظةمصرفمتعوؼاماظدصعةماظواحدةمدبصمماظؼقؿةماحلاظقـةمظألضلـاطمادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمممممم

م.عنماظؿعوؼامومادلؽاصلةمهسؾق

صـىمذيقـ ماحلـاالتماظؿـىمالمؼلـؿققمسـفـامممممممهموؼوضفمدـدادماألضلـاطمادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمسؾقـمممممم

دـؿقؼاقماألجـرمومتـزادمعـدةمممممإدؿؾدالمومؼلؿلغفماظلدادمصو مإلاممبامصىم ظكمرضلاطممهروتعوؼضًامسـًارجر

ماظؿؼلق مبؼد مادلدةماظؿىمروضفمصقفامددادماألضلاط.

ضؾولمتؼلـق مادلؾـاظسمادللـؿقؼةمهلـامضؾـلمادللـؿػقدؼنمممممممماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسىموجوزمظؾفقؽةموممم

مسؾىممخسمدـوات.

ــةممم ــونمظؾفقؽـ ــامؼؽـ ــاسىممطؿـ ــلعنيماإلجؿؿـ ــةمظؾؿـ ــمممماظؼوعقـ ــمعنمسؾقـ ــرمادلـ ــىمرجـ ــزمسؾـ ــدادممهاحلفـ ظلـ

ذااطاتموعؿفؿدمادلؾاظسمادللؿقؼةمهلامو ظكمع معراساةماحلدودمواظؼواسدمادلـصوصمسؾقفامإلعؿفؿدا

م"يفماظػؼرةماظـاغقة.

م-سؾىمرغه:م1837ظلـةمم03ضاغونماخلدعةمادلدغقةماظصاد مباظؼاغونم ضممعنم77تـصمادلادةمو

دؾبمعنماألدؾابمسداماظوصاةمعـنمرباطؿؿـهمتلدؼؾًقـامإ امطـانمضـدممممممالمميـ ماغؿفاامخدعةمادلوزفمأليم"م

مُبدئميفماظؿقؼققمضؾلماغؿفاامعدةمخدعؿه.

ووجوزميفمادلكاظػاتماظيتمؼاتبمسؾقفامضقاعمحقمعـنمحؼـوقماخلزاغـةماظعاعـةمظؾدوظـةمإضاعـةماظـدسوىمممممممم

ـمم واتمعـنمتـا ؼ ممماظؿلدؼؾقةموظومملمؼؽنمضدمُبدئميفماظؿقؼققمضؾلماغؿفااماخلدعةمو ظكمدلدةممخـسمدـ

ماغؿفائفا.
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ووجــوزمرنمؼوضــ مسؾــىمعــنماغؿفــتمخدعؿــهمشراعــةمالماــاوزمسشــرةمرضــعافمرجــرةماظــوزقػيماظــذىمطــانم

ؼؿؼاضاهميفماظشفرمسـدماغؿفااماخلدعةمو ظكمع مسـدمماإلخـ لمباظعؼوبـاتماجلـائقـةمواظؿزاعـهمبـردمضقؿـةمممممممم

باظػؼرةماظلـابؼةممماحلق،موادؿــاًامعنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمادلشا ماظقه،متلؿوصىماظغراعةمادلشا ماظقفا

م"عنمادلعاشممبامالموجاوزم بعه،مرومبطرؼقماحلفزماإلدا ي.

 
ب ألحكبو ادلبدة 

ا
الموجـوزممم3761ظلــةممم67عنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـاد مباظؼـاغونم ضـممممممممم355وفق

اظؼوعقةمظؾؿـلعنيمماحلفزرواظـزولمسنمعلؿقؼاتمادلمعنمسؾقفلوصاحبمادلعاذلوادللؿػقدؼنمظدىماهلقؽةم

مظلدادماحلؼوقماآلتقة:جؿؿاسيمإالماال

حــوالمألجــراااتماظؿؼاضــيميفمعلــائلمامإوضــاعمورتـظــقممبعــاممبراســاةمرحؽــاممضــاغونممماظـػؼــات -5

م.ادلشا مإظقهماظشكصقة

،مسؾىمرنمؼؽونماخلصممباظـلـؾةمظؾؿعـاشماظشـفريميفممممعاماؿدمظؾفقؽةمعنمعؾاظسمسؾىمصاحبماظشلن -6

 .%25حدودم

 .ميجؿؿاسالرضلاطمضروضمبـكمغاصرما -7

اظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسي.ماألضلاطمادللؿقؼةمظؾفقؽة -8

 يٍ أحكبو  
ا
خصـمماظغراعـةممموجـوزممادلشـا مإظقـهمممميٍ قـبَىٌ انتـؤيني االجتًـبعً 355ادلبدة واعتثُبء

م-عنمادلعاشمع معراساةمعامؼؾي:احملؽوممبفامسؾىمادلوزفمبعدماغؿفاامخدعؿهم

و ظـكمميفمحـدودمم بـ ممادلعـاش،ممممممؼؽونماخلصممعنمادلعاشمادللؿققمظؾؿوزفماحملؽـوممسؾقـهممم -5

ويفمحاظةموصاةمصاحبمادلعاشمالمؼؿممماخلصممعنمادلعـاشمادللـؿققمظؾؿلـؿػقدؼنمســه،محؿـىمظـوممممممم

 بدرماخلصممعنمصاحبمادلعاشممضؾلموصاته.

 ؼؼؿصرماالدؿــاامسؾىماخلصممعنمادلعاشموحدهمدونمباضيماحلؼوقماظؿلعقـقة. -6

األصـلمعـنماحلؽـمماظصـاد معـنماحملؽؿـةمممممممموجبمرنمؼرصقمبطؾبماخلصممعنمادلعاشمصو ةمرؾـقم -7

 اظؿلدؼؾقةمباظغراعة.

 .مبامالوجاوزم ب مادلعاشموصؼًامدلامو دمبعاظقهخصمماظغراعةمعنمادلعاشموبـاًامسؾقهم:وجوزم



 االجتًبعًاذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني 
 االجتًبعًصُذوق انتؤيني 

 ًىيـبيهني ببنقطبع احلكـنهع
 

 

 ــــــــــ(99 / 99)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م38/م3081/م76)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 
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 ًإداسة انتىجٍه انفُ
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