
 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 1م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

            

 
 
 

 
 
 
 
 

 يضجطخ انُذٔح انشٓشٚخ

 هعبيهني ثبجلٓبص اإلداس٘ نهذٔنخن
3/12/2016 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 2م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 يمذيخ
ماظؿـلعقينمماظوسيإديمغشرموتعؿققمماحلؽوعيظؾعاعؾنيمباظؼطاعماالجؿؿاسيمؼلعىمصـدوقماظؿلعنيم

مباسؿؾـارموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمأصـرادماعؿؿـ ممممماالجؿؿاسيمظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيم

مإديمطلمأدرةمعصرؼة.ماعؿدتأنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدم

عؿضـؿـةممم3/12/2016أنمأضدممعضؾطةماظـدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ مممممؼلعدغيوحتؼقؼًامظذظكم

م.اظـدوةمسيغوضشتمماظيتأػمماألدؽؾةم

 
 

 االجزًبعٙسئٛس صُذٔق انزأيني 
 ٙنهعبيهني ثبنمطبع احلكٕي 

 
 " أثٕ اجملذ عجذ انالِ أمحذ " 

 
  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 3م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 فٓــــــــشس

 
 ادلٕضٕع و
 :األسئهخ  1

م.1975ظلـةمم79األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم 

 :ادلشفمبد  2
م.حلاالتماظؿؼاسدحاالتمادؿقؼاقمادلعاشممصىحماضرةم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 4م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االجزًبعٙاألسئهخ ادلشرجطخ ثمبٌَٕ انزأيني 
 1975نسُخ  79انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 5م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 
 (18يبدح )

م1/18انسؤال سلى 

ساممثممتركماظعؿل،مثممأصقبمبعفزمطاعلمبعدمم17عمعنمسؾقهمؼعؿلمباجلفازماإلداريمظؾدوظةمدلدةم

م؟لمؼلؿققمععاشمسنمعدةمخدعؿهمف،مصبلطـرمعنمدـةماغؿفاءمسؿؾه

 :اإلجبثخ
مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم18تـصمادلادة)

م-ؼلؿققمادلعاشمسيماحلاالتماآلتقة:م"

م.................. -1

م.................. -2

3- .................. 

ًًمخـًلمممسفـزاًممهسفـزموصاةمادلمعنمسؾقهمأوثؾـوتمم -4 سـدممممطرتشـمؼدــةمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءمخدعؿـهموممممممطـاع

مظؼقؿـةماظـؼدؼـةمظؿعـوؼضماظدصعـةماظواحـدة،ممممما(موسدممصرصهم1اظلنمادلـصوصمسؾقفامسيماظؾـدم)مهجتاوز

م.ذرتاطهمسيماظؿلعنيإوذظكمأؼامطاغتمعدةم

م.................. -5

دـنمممهأومبؾوشـممغؿفـاءمخدعؿـهممإغؼضـاءمدــةمعـنمتـارؼ مممممإبعـدمماظؽاعـلمممهوصاةمادلمعنمسؾقهمأوثؾوتمسفز -6

وملمؼؽـنمضـدممممسؾـىماألضـلمممًاذفرم120ذرتاطهمسيماظؿلعنيمإعؿىمطاغتمعدةمغؿفاءمخدعؿهمإاظلؿنيمبعدم

وؼلوىمادلعـاشمسيمػـذهماحلاظـةمسؾـىمأدـاسمعـدةممممممممصرفماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعوؼضماظدصعهماظواحدة،

 .االذرتاكمسيماظؿلعني

م"..................

إذامأصقبمبعفزمطاعلمبعدماغؿفاءماخلدعةمصنغهمؼلـؿققمععـاشمعؿـىممممؼًامدلامدؾقمصننمادلمعنمسؾقهموص

  .مذفرمسؾىماألضلمم120طاغتمعدةماذرتاطهم

 يف ادلعبشبد ٔانزعٕٚضبد
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 6م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 (34يبدح )

م2/34انسؤال سلى 

ادلــؿغأمأومغظــاممادلؽاصــلةموصؼــًاملــادمعــدةمسيماألجــرماألدادــيمأوماألجــرممذــروطمادلطؾوبــةمحلمػــيعــام

وطقـ مؼـؿممحلـادمودـدادمتؽؾػـةماظشـراء؟ممممممم؟ميعنمضاغونماظؿـلعنيماإلجؿؿـاسممم41،مم34متنيألحؽاممادلاد

وعؿىمؼؽونمادلمعنمسؾقهمعؾؿزممبلدادمتؽؾػةمذراءمادلدة؟موػلمجيوزمظؾؿمعنمسؾقهماظعدولمسنمرؾـبمم

 اظشراءمبعدمادلواصؼةمسؾىماظؿؽؾػة؟

 : اإلجبثخ
ــمممم ــادمدورىماظصـــدوقمرض ــبمحلــادمعــدةمسيماألجــرممممم2014ظلـــةمم2ؼؼضــىمطؿ بشــلنمضواســدمرؾ

عنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمم41،مم34األداديمأوماألجرمادلؿغأمأومغظاممادلؽاصلةموصؼًامألحؽاممادلادةم

مسؾىمأغه:م2014ظلـةمم120وادلعدلمباظؼاغونمرضممم1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمم

يـٍ لـبٌَٕ  34انششٔط ادلطهٕة رٕافشْب حلسبة يذح ضـًٍ يـذد االشـ ان ٔفمـًب أل كـبو ادلـبدح أٔالً : "م
 : ٙانزأيني االجزًبع

م(مادلرصقمعؿىمتواصرتماظشروطماآلتقةم:44ؼؼدممرؾبمحلادمعددماالذرتاكمسؾىماظـؿوذجمرضمم)

 أنمتؽونمادلدةمبعدمبؾوشهمدنماظـاعـةمسشرة. .1

 أنمتؽونمدـواتمطاعؾة. .2

 .يدابؼةمسؾىمعدةماإلذرتاكماألخأةموشأمخاضعةمظـظامماظؿلعنيماإلجؿؿاسأنمتؽونم .3

 .أالمجتاوزمعدةماإلذرتاكماظػعؾقة .4

األجـرمادلـؿغأمأومغظـامممممسـنمممبامصقفامادلدةمادلطؾودمحلـابفاممذرتاكمإلأالمؼزؼدمجمؿوعمعددما .5

ميؼضـمتم،موالمؼدخلمصـىمحلـابفامادلـددماظـيتمممماألداديماألجرمذرتاكمسنإلعدةمامادلؽاصلةمسن

 اظؼواغقنيمواظؼراراتمبنضاصؿفامدلدةماإلذرتاكمصىماظؿلعني.

يـٍ  41ثبًَٛب : انششٔط ادلطهٕثخ حلسبة يذح فٗ األجش األسبسٗ ضًٍ يذد االش ان ٔفمًب أل كـبو ادلـبدح 
 لبٌَٕ انزأيني االجزًبعٗ )طهت االش ان عٍ يذح ثعذ اَزٓبء اخلذيخ ٔثهٕغ سٍ انسزني( :

انزأيني لٕاعذ  سبة ثعض يذد االش ان يف  
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 7م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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 باظؾـدمأواًل.طاصةماظشروطماظواردةم .1

 بؾوغمدنماظلؿنيمأومجتاوزػا. .2

ددادمتؽؾػةمحلادمادلدةمدصعةمواحدةمع معراساةمأالمؼؼلماألجرماظذىمحتلـبمسؾـىمأدادـهمممم .3

متؽؾػةماظشراءمسنماحلدماألدغىمألجرماالذرتاكمصىمتارؼ متؼدؼممرؾبماظشراء.

 ثبنثًب :  سبة ٔسذاد ركهفخ يذد االش ان :
وادلعـدلمباظؼـاغونممممي(مادلرصقمبؼاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاس4رضمم)حتلبماظؿؽؾػةموصؼًامظؾفدولم .1

 وتلددموصؼًامدلامؼؾى:م2014ظلـةمم120رضمم

 .دصعةمواحدةمخًلمدـةمعنمتارؼ مرؾبماحللاد 

 (مادلرصــقمبؼــاغونماظؿــلعنيماإلجؿؿــاس6أومباظؿؼلــقطموصؼــًامظؾفــدولمرضــمم)ادلعــدلميمو

 .2014ظلـةمم120باظؼاغونمرضمم

 .إديمأضردمجـقهاظدصعةماظواحدةمأومضقؿةماظؼلطماظشفريمػةمجربمضقؿةمتؽؾؼراسىم .2

 
 ساثعًب : أ كبو عبيخ :

دــفلمظؼـــقدمرؾؾــاتمحلــادمادلــددمادلشــارمإظقفـــامواألضلـــاطممممنســدادتؾؿــزمماجلفــةماإلدارؼــةمب .1

م(مادلرصق.معؽررًام44ادللؿقؼةمسـفاموصؼًامظـؿوذجماظلفـلمرضمم)

ادلــدةمإالمبعــدمعواصؼؿــهمسؾــىماظؿؽؾػــةموإضــرارهمممالمؼعؿــربمادلــمعنمسؾقــهمعؾؿزعــًامبطؾــبمحلــادممم .2

 باظلداد.

م....................."ممممممممممم

حلــادمعــدةمسيماألجــرماألدادــيمأوماألجــرمادلــؿغأمأومغظــاممادلؽاصــلةموصؼــًاممووصؼــًامظــذظكمصنغــهمؼــؿمم

المؼعؿـربمموموصؼـًامظؾؼواسـدمادلشـارمإظقفـامساظقـه،مممممميعـنمضـاغونماظؿـلعنيماإلجؿؿـاسممممم41،مم34متنيألحؽاممادلـادم

ادلؼدرةممبعرصةمادلـطؼةماظؿلعقـقةممادلمعنمسؾقهمعؾؿزعًامبطؾبمحلادمادلدةمإالمبعدمعواصؼؿهمسؾىماظؿؽؾػة

 .جيوزمظؾؿمعنمسؾقهماظعدولمسنمرؾبماظشراءمبعدمادلواصؼةمسؾىماظؿؽؾػةمالمسيمػذهماحلاظة،مومادلكؿصة
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 8م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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  36/  3انسؤال سلى: 
مؿـام،مصاظلـؿنيممدـنممبؾوشـهممضؾـلموذظـكمممادلدغقـةمماظعؿلمبنحدىماجلفـاتمبمسلؽريمععاشماظؿققمصاحب

م؟بؾؾوغماظلنماغؿفاءمخدعؿهمادلدغقةمسـداظيتمؼلؿقؼفامادلذطورمماظؿلعقـقةماحلؼوقميػ

ماإلجبثخ :

ظلــةممم90اظصادرمباظؼاغونمرضمممضاغونماظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةمعنم99تـصمادلادةم

مسؾىمأغه:م2010ظلـةمم69وادلعدظةمباظؼاغونمرضممم1975

ــلعنيمومادلعاذــاتممممممم" إذاماظؿقــقمصــاحبمادلعــاشماظعلــؽرىمبعؿــلمخيضــعهمألىمعــنمأغظؿــةماظؿ

ددمحؼوضـهماظؿلعقـقـةمسـفـاموصؼـًامظؾؼـاغونمممممماألخرىمصؿعؿربمعدةماذرتاطهماجلدؼدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفاموتؿقـمممم

مادلعاعلمبه.

ؼصــرفمادلعــاشماظـفــامىمخــأةمصنغــهمؼظــلمحمؿػظــًاممبعاذــهموصــنذامادــؿققمععــاشمســنمادلــدةماأل

اتمادللؾقة،موذظكممبراساةمعنمإدارةماظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼوميادلدغيمومبفؿوعمادلعاذنيماظعلؽر

ماآلتى:

 .ظرضؿىمظؾؿعاشؿػاعمباحلدماألدغىماسدممتؽرارماالغ -1

ادلعـاشممتـارؼ ماغؿفـاءماخلدعـةماظعلـؽرؼةمومممممادللـؿققمصـىممؿ مبنيمادلعاشماظعلـؽريمومؼؽونماجل -2

ادللؿققمسنمادلدةماألخأةممبامالمجياوزماحلدماألضصىمظؾؿعـاشموصؼـًامظؾؼـاغونمادلعاعـلمبـهمصـىممممممم

،موؼلـؿققمتعـوؼضمعـنمدصعـةمواحـدةمسـنمعـدةماإلذـرتاكمممممممممارؼ ماالدؿقؼاقمسنمادلـدةماألخـأةممت

فمػذاماظؿعوؼضمصـورماغؿفـاءمممظزامدةمسنماظؼدرمادلطؾودمالدؿقؼاقماحلدماألضصىمظؾؿعاشموؼصرا

 .اخلدعة

  لٕاعذ يعبيهخ ادلؤيٍ عهٛٓى
انمٕاد ادلسهحخانزٍٚ كبَٕا يٍ أفشاد   



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 9م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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عؿؾقــاتماحلربقــةمأومبلــؾبماخلدعــةممؼؽــونماجلؿــ مبــنيمادلعــاشماظعلــؽرىمظؾؿصــابنيمبلــؾبماظمم -3

 ادلعاشمادللؿققمسنمادلدةماألخأةمبدونمحدود.و

وععـاشماظشـقكوخةمأوماظعفـزمأوماظوصـاةممممممؼؽونماجلؿ مبنيمادلعاشماظعلؽرىموبنيمععاشماإلصابة -4

 أومسنمادلدةماألخأةمبدونمحدود.

وتلــرىمأحؽــاممػــذهمادلــادةمسؾــىمأصــقادمادلعاذــاتماظعلــؽرؼةمعــنماعـــدؼنموادللــؿؾؼنيمممممم

مواالحؿقاطمادللؿدسنيموادلؽؾػنيمظؾكدعةماظعلؽرؼة.

م"ععاذاتمأخرى.وؼؾغىمطلمحؽممخياظ معاموردمبفذهمادلادةمعنمأحؽاممصىمأؼةمضواغنيمتلعنيموم

ادلعاعؾــةماظؿلعقـقــةمألصــقادمادلعاذــاتمبشــلنمم2013ظلـــةمم5عـشــورمســامموزارةماظؿلعقـــاتمرضــممموؼؼضــى

م:سؾىمأنميجؿؿاساظعلؽرؼةماظعامدؼنمظعؿلمخيضعفممعالمتطؾققمأحدمضواغنيماظؿلعنيماال

أ ذ  لٕاَني  انزأيني ادلعبيهخ انزأيُٛٛخ نصب ت ادلعبش انعسكشٖ انعبئذ جملبل رطجٛك :  انمسى انثبَٗ
 اإلجزًبعٗ عُذ إسزحمبق انصشف عٍ يذح إش اكّ األخريح

 1975نسُخ  79أٔالً : إرا كبَذ يذح اإلش ان األخريح ٔفمًب أل كبو لبٌَٕ انزأيني اإلجزًبعٗ انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى 
 :ٚزجع يب ٚهٗ
إسؿؾـارمػـذهمادلـدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفا،ممممممماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنمعدةماإلذرتاكماألخأةمؼراسـىممسـدمتؼدؼرم

موصؼًامدلامؼؾي:وتؿقددمحؼوضهماظؿلعقـقةمسـفام

اظشروطمادلطؾوبةمإلدؿقؼاقمادلعاشمسنمػذهمادلدةمادؿققمسـفامتعوؼضًامعنمدصعـةمممتؿواصرإذامملم -1

عـنمضـاغونماظؿـلعنيممممم27واحدةموؼصرفمسيمحاظةمتواصرمإحدىماحلاالتمادلـصوصمسؾقفـامبادلـادةممم

 االجؿؿاسي.

اظشروطمادلطؾوبةمإلدؿقؼاقمادلعاشمسـفامحيلـبمادلعـاشموصؼـًامظؾؼواسـدمادلـصـوصمممممممتواصرتإذام -2

 سؾقفامصىمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمادلشارمإظقهمع معراساةمعامؼؾى:

 عنماظؼاغونمادلشارمإظقهمسؾىمعـدةماإلذـرتاكماألخـأةمصـىمممممم24وادلادةمم22تطؾققمأحؽاممادلادةم

 حاظةمتواصرمذروطمتطؾقؼفؿا.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 10م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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 صــرفمتعــوؼضمعــنمدصعــةمواحــدةمســنمادلــدةماظزامــدةمســنماظؼــدرمادلطؾــودمإلدــؿقؼاقماحلــدممُؼ

 عنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمادلشارمإظقه.م26األضصىمظؾؿعاشمرؾؼًامألحؽاممادلادةم

 ؼربطمادلعاشمادللؿققمسنمادلدةمادلدغقةموؼضافمإديمأصلمادلعاشماظعلؽرىمع معراسـاةممأالمم

%معـنماحلـدممم80وادلعاشمادللـؿققمسـنمادلـدةمادلدغقـةمسؾـىمممممممؼزؼدمجمؿوعمادلعاشماظعلؽري

األضصــىمألجــرماإلذــرتاكمصــىمتــارؼ ماالدــؿقؼاقمســنمادلــدةمادلدغقــةمظؽــلمعــنمععــاشماألجــرممممم

 األداديمواألجرمادلؿغأمطلمسؾىمحده.

 ادلشارمإظقهمصىماظؾــدمممسيمحاظةمزؼادةمجمؿوعمادلعاذنيماظعلؽرىموادلدغىمسؾىماحلدماألضصى

ؼـلمضقؿـةمادلعـاشماظزامـدمسـنمػـذاماحلـدمإديمعـدةموؼصـرفمسـنمػـذهمادلـدةممممممممممممماظلابقمؼـؿممحتوم

تعوؼضمعنمدصعةمواحدةمحيلبمسنمطلمعنماألجرماألداديموادلؿغأمطٌلمسؾـىمحـدهموصؼـًامدلـاممممم

 -ؼؾي:

محتددمادلدةماظؿىمؼصرفمسـفاماظؿعوؼضمطؿامؼؾىم: (1)

م)أومادلعاعلم45×ضقؿةمادلعاشماظزامدمسنماحلدماألضصىم

م12×صىممحاالتمادلعاشمادلؾؽر(ممم9جدولماالطؿوارىمعنم

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=مممممممممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادلؿودطماظذىممتمحلادمععاشمادلدةمادلدغقةمسؾىمأدادهمممممممممممممممممممممممم

 حيلبمتعوؼضماظدصعةماظواحدةموصؼًامظؾؿعادظةماآلتقةم: (2)

م%15×مادلدةماحمللوبةموصؼًامظؾؿعادظةماظلابؼةم×م=مأجرماظؿلوؼةم

وصؼًامألحؽاممادلـادةمموذظكمع مسدمماإلخًلمبؿعوؼضمادلدةماظزامدةماظذىممتماحلصولمسؾقهم

 عنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمسنماألجرماألدادىمصؼط.م26

 جيؿ مادلمعنمسؾقهمصـاحبمادلعـاشماظعلـؽرىمادللـؿققمبلـؾبماظعؿؾقـاتماحلربقـةمأومبلـؾبممممممممم

اخلدعةماظعلؽرؼةمأومادللؿقؼنيمسـهمبنيمععاذهماظعلؽرىموادلعاشمادللؿققمسنمعدةمإذرتاطهم

 ادلدغقةمبدونمحدود.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 11م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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 ةماحلــدماألضصــىمظؾفؿــ مبــنيمععــاشمتــلعنيماظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمســنمادلــدةمممعــ معراســا

ــهمصــاحبمادلعــاشماظعلــؽرىمأومممممم ادلدغقــةموادلعــاشماظعلــؽريمؼراســىمأنمجيؿــ مادلــمعنمسؾق

ادللؿقؼنيمسـهمبنيمععاذهماظعلؽرىموععاشمتـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةموععـاشمإصـابةممممممم

 دود.اظعؿلمسنمعدةماذرتاطهمادلدغقةمبدونمح

 حلادماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنمعدةماالذرتاكمادلدغقةمظصاحبمادلعاشماظعلؽرىماظذىمطانممسـد

عنماعـدؼنموادللؿؾؼنيمواإلحؿقاطمادللؿدسنيموادلؽؾػـنيمظؾكدعـةماظعلـؽرؼةمحتلـبمعـدةمممممم

االذرتاكمسنماألجرؼنماألدادىموادلؿغأمسنمطاعلمعدةماالذرتاكمادلدغقـةممبـامصـىمذظـكمعـدةمممممم

عنمم9،مم8ابؼةمسؾىمتارؼ مادؿقؼاقمادلعاشماظعلؽريمع معراساةمأحؽاممادلادتنيماالذرتاكماظل

 .1975ظلـةمم90ضاغونماظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونم

 م20%معنمضقؿؿهمحبدمأدغـىمم25اظزؼادةمادللؿقؼةمسؾىمععاشماألجرماألدادىمبواض ممحتدؼدؼؿمم

(مسؾــىم1992ظلـــةمم30ذـفرؼًام)ادلــادةماظلــابعةمعــنماظؼـاغونمرضــمممممجـقفــًام35جـقفـًاموحبــدمأضصــىمم

أداسمأصلمجمؿوعمادلعاذنيموالمجيوزماجلؿ مبقـفاموبنيماظزؼـاداتمادللـؿقؼةمسؾـىمادلعـاشممممم

مسنمادلدةماألوديمرؾؼًامظؾؼواغنيماآلتقة:م

 10م.1981ظلـةم110أوماظزؼادةماألوظيمباظؼاغونمرضممم1977ظلـةمم7%مباظؼاغونمرضمم

 10م.1981ظلـةم110أوماظزؼادةماظـاغقةمباظؼاغونمرضمم1980ظلـةمم62باظؼاغونمرضمم%م

 4م.1982ظلـةمم116جـقفاتمباظؼاغونمرضممم

 51983ظلـةمم98جـقفاتمباظؼاغونمرضممم. 

 

 يب ٚهٗ : ٚشاعٗ ثشأٌ احلمٕق انزأيُٛٛخ األخشٖ -3
 تلــؿققمادلؽاصــلةمســنمعــدةماالذــرتاكماألخــأةم،معــ معراســاةمادــؿقؼاقماحلــدممم: ادلكبفــأح

األدغىمظؾؿؽاصـلةمإذامطـانمدـؾبمادـؿقؼاقمادلعـاشماغؿفـاءمخدعـةمادلـمعنمسؾقـهمظؾعفـزممممممممممم

ماظؽاعلمأوماظوصاة.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 12م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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 ٗــبف ــٕٚض االض ــاالتممممممم: انزع ــدىمح ــواصرمإح ــةمت ــاسيمسيمحاظ ــوؼضماإلض ــؿققماظؿع ؼل

ونماظؿــلعنيماالجؿؿـاسىمادلشــارمإظقـهمصقؿــامســدامممعــنمضـاغمم117ادـؿقؼاضهماظــواردةمبادلـادةممم

اظػؼــرةماألخــأةمعــنمػــذهمادلــادةمصؿلــرىمصؼــطمسؾــىمحــاالتماالدــؿقؼاقماظلــابؼةمسؾــىمم

30/6/2010. 

  سيمحاظــةماغؿفــاءمخدعــةمادلــمعنمسؾقــهمباظوصــاةمؼــؿممصــرفمعـقــةموصــاةم،ممم:يُحــخ انٕفــبح

موتصرفمعنمجفةماظعؿلماألخأة.

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 13م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 (40يبدح )

م4/40انسؤال سلى 

بؾوشـهمدـنماظلـؿني،مصؿـامػـيمأغـواعممممممممصاحبمععـاشمسـادمعـالماظعؿـلمباظؼطـاعماحلؽـوعيمضؾـلممممممم

؟موطقـ ممموػلمجيوزمسيمحاظةماظعودةمظؾعؿلمردمعؾاظغمادلعاشماظيتممتمصـرصفامم؟ماظؿلعنيماظؿىمخيض مهلا

م؟ممممؼؿممتلوؼةمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمسنمطاعلمعددماذرتاطه

 

 :اإلجبثخ
 سؾىمأغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضممم40ادلادةمتـصم

إذامســادمصــاحبمادلعــاشمادللــؿققموصؼــًامظؿــلعنيماظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمإديمسؿــلمخيضــعهممممم

،موتؿقـددمحؼوضـهماظؿلعقـقـةمسـفـامممممصؿعؿربمعدةمإذرتاطهماجلدؼـدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفاممممألحؽاممػذاماظؿلعنيم

مألحؽاممػذاماظؾاد.وصؼًام

ميوؼراسىمصىمحاظةمإدؿقؼاقمععاشمسنمادلدةماألخأةمسدممتؽرارماإلغؿػـاعمباحلـدماألدغـىماظرضؿـمممم

م.22ظؾؿعاشمصىمتارؼ ماالدؿقؼاقموادلزاؼامادلؼررةمبادلادةم

،موذظكمصقؿامسدامعنمأحؽاممػذاماظؿلعنيمصىمذلنمادلمعنمسؾقهمإذامجتاوزتمدـهماظلؿنيميوالمتلر

،مم2بؼرارمعنماظلؾطةمادلكؿصةمعنمادلـمعنمسؾـقفممادلشـارمإظـقفممصـىماظؾــدم)أ(معـنمادلـادةممممممممممتدمخدعؿهم

ممعنمػذاماظؼاغون."م164،مم163،مم31وطذظكماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامصىمادلوادم

بؿـػقـذمأحؽـاممضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىممممممم2007ظلـةمم554ضرارموزؼرمادلاظقةمرضممعنمم19وتـصمادلادةم

 سؾىمأغه:م1975ظلـةمم79رضمم
تؿقددمغلبماإلذـرتاطاتمادللـؿقؼةموصؼـًامظؿـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةممبـامسيمذظـكمغظـاممممممممممممم"

مادلؽاصلةمسؾىماظـقوماظؿادي:

متلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاة: -1

 %معنمأجرماإلذرتاكمظؾؿمعنمسؾقفممظدؼهمذفرؼًا.م15)مأ(محصةمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿلمبواض م

 األ كبو انعبيخ
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 14م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
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 %معنمأجرهمذفرؼًا.م10)د(محصةمؼؾؿزممبفامادلمعنمسؾقهمبواض م

%معــنماألجــورماظشــفرؼةمظؾؿــمعنمسؾــقفمموتــمدىمإديمم1)جـــ(محصــةمتؾؿــزممبفــاماخلزاغــةماظعاعــةمبواضــ مم

 اظصـدوقمادلكؿصمسيمأولماظشفرماظؿاديمظشفرماالدؿقؼاق.م

بشـلنمادلزاؼـاماظؿلعقـقـةمممم1981(مظلــةمم21ع معراساةماظـلبماظواردةمبؼرارمرمقسمجمؾسماظـوزراءمرضـمم)مم

مظؾعاعؾنيمباألسؿالماظصعؾةمباظصـاساتماظؿعدؼـقةمواإلدؿكراجقة.

مادلؽاصلة: -2

 %معنمأجرماإلذرتاكماألدادىمظؾؿمعنمسؾقفممظدؼهمذفرؼًا.م2)مأ(محصةمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿلمبواض م

 م"%معنمأجرمإذرتاطهماألدادىمذفرؼًا.3)د(محصةمؼؾؿزممبفامادلمعنمسؾقهمبواض م

بؿـػقــذمأحؽــاممضــاغونماظؿــلعنيممممم2007ظلـــةمم554ضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــمممممعــنمم20وتـــصمادلــادةمم

مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79االجؿؿاسىمرضمم

مؼؿقؿلمصاحبماظعؿلماإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسنمتلعنيمإصاباتماظعؿلمرؾؼًامظؾـلبماآلتقة:م"م

 اإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعة.م%معنمأجرماإلذرتاكمباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباجلفاز1 -1

 %معنمأجرماإلذرتاكمباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفممبوحداتماظؼطاعماظعامموضطاعماألسؿالماظعام.2 -2

 وتؾؿزمماجلفاتمادلشارمإظقفامسيماظؾـدؼنماظلابؼنيمبلداءمتعوؼضماألجرموعصارؼ ماإلغؿؼال.م

 (.م1%معنمأجرماإلذرتاكمباظـلؾةمظؾاضىمادلمعنمسؾقفممادلشارمإظقفممبادلادةم)3 -3

م................."

بؿـػقــذمأحؽــاممضــاغونماظؿــلعنيممممم2007ظلـــةمم554ضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــمممممعــنمم21وتـــصمادلــادةمم

مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79االجؿؿاسىمرضمم

مدلرضمسؾىماظـقوماظؿادي:مظؿلعنيمامتؿقددمغلبماإلذرتاطاتمادللؿقؼةموصؼًا"مم

محصةمصاحبماظعؿلموتؼدرمسؾىماظـقوماآلتى:م -1



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 15م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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%معنمأجورمادلـمعنمسؾـقفمماظعـاعؾنيمباجلفـازماإلدارىمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةمواظؼطـاعماظعـاممممممممممم3)مأ(م

وضطــاعماألسؿــالماظعــامموذظــكمظؾعــًجمواظرساؼــةماظطؾقــة،موتؾؿــزممػــذهماجلفــاتمبــلداءمتعــوؼضماألجــرمممممم

مادلـصوصمسؾقفامسيمػذاماظػصل.موعصارؼ ماإلغؿؼالم

 %معنماألجورمباظـلؾةمظؾاضىمادلمعنمسؾقفممتوزعمسؾىماظوجهماآلتى:م4)د(م

م%مظؾعًجمواظرساؼةماظطؾقة.م3 (1

م%مألداءمتعوؼضماألجرموعصارؼ ماإلغؿؼال.1 (2

وصىمحاظةمتصرؼحماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقىمظصاحبماظعؿـلمبعـًجمادلـرؼضمظدؼـهمورساؼؿـهمرؾقـاممممممم

مؼراسىمعامؼؾى:م

 م%معنمأجورمادلمعنمسؾقفم.1ختػضمغلؾةماإلذرتاطاتمإديم

 ؼؾؿــزممصــاحبماظعؿــلمباظـلــؾةمظؾؿــمعنمسؾــقفممادلشــارمإظــقفممبؼقؿــةمتعــوؼضماألجــرموعصــارؼ ممممم

 اإلغؿؼال.م

مإسؿؾارًامعنمأولماظشفرماظؿاديمظصدورمضرارماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقى.موؼلرىمػذاماظؿكػقض

%معــنماألجــرمأومادلعــاشمؼؾؿــزممبفــامادلــمعنمسؾقــهمأومصــاحبمادلعــاشموذظــكمظؾعــًجممم1حصــةمبواضــ م -2

 واظرساؼةماظطؾقة.م

م".............

اظؿـلعنيماالجؿؿـاسىممممبؿـػقـذمأحؽـاممضـاغونمممم2007ظلـةمم554ضرارموزؼرمادلاظقةمرضممعنمم29وتـصمادلادةم

مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79رضمم

سيمحاظةمسودةمصاحبمادلعاشماخلاض مألحؽامماظعًجمواظرساؼةماظطؾقةمبؿـلعنيمادلـرضمظؾعؿـل،ممممم"

ؼؾؿزممبؿؼدؼممبقانمعنمجفةماظعؿلماجلدؼدةمإديماظصـدوقمادلكؿصمؼوضحمتارؼ مإدؿًمماظعؿلموطـذامم

حاظـةمخضـوسفامهلـذاماظؿـلعنيمؼؾؿـزممصـاحبمادلعـاشممممممممعدىمخضوعمجفةماظعؿـلمظؿـلعنيمادلـرض،موصـىممممم

مبؿلؾقمماظؾطاضةماظعًجقةمإديمصرعماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقى.

وؼؾؿزمماظصــدوقمبنؼؼـافمخصـممغلـؾةماإلذـرتاكماظؿـىمختصـممعـنمادلعـاشمإسؿؾـارًامعـنمأولماظشـفرممممممممممممم

ماظؿاديمظؿارؼ مإدؿًمماظعؿلمبعدماظؿقؼقمعنمتلؾقمماظؾطاضةماظعًجقة.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 16م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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م"اظةمتركماظعؿلمؼؿممإبًغماظصـدوقمإلسادةمخصممغلؾةماإلذرتاكمعنمادلعاش.وصىمح

بؿـػقذمأحؽاممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿـاسىممم2007ظلـةمم554ضرارموزؼرمادلاظقةمرضممعنمم126وتـصمادلادةم

 سؾىمأغه:م1975ظلـةمم79رضمم
اذــرتاطهممإذامطــانمادلــمعنمسؾقــهمصــاحبمععــاشمســنمعــدةمأومعــددماذــرتاطهماظلــابؼةمسؾــىمعــدةمممم"

ماألخأةمصؿلوىمحؼوضهموصؼًامدلامؼلتي:

إذامملمتؿواصرماظشـروطمادلطؾوبـةمإلدـؿقؼاقمادلعـاشمسـنمعـدةماإلذـرتاكماألخـأةمأدـؿققمسـفـاممممممممممم -1

معنمضاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسى.م27تعوؼضًامعنمدصعةمواحدةموؼصرفموصؼًامألحؽاممادلادةم

اإلذــرتاكماألخـأةمصقلـوىمادلعـاشمممممإذامتواصرتماظشـروطمادلطؾوبةمإلدؿقؼاقمادلعاشمسنمعدةم -2

موصؼامدلامؼؾى:

إذامطانمدؾبماالدؿقؼاقمسنمػذهمادلدةمظغـأماظعفـزمأوماظوصـاةمصققلـبمادلعـاشمسـفـاموصؼـًامممممممم .1

مظلؾبماالدؿقؼاقموؼربطمظهمععاشممبفؿوعمادلعاذني.

إذامطانمدؾبمإدؿقؼاقمادلعاشمسنمػذهمادلدةمظؾعفزمأومظؾوصاةمصقلـوىمادلعـاشمسـفـاموصؼـًاممممم .2

مدلامؼؾى:م

إذامطــانمدــؾبمإدــؿقؼاقمادلعــاشمســنمادلــدةماألوديماظعفــزمصقلــوىمادلعــاشمســنمممم (1)

عـــنمضـــاغونماظؿـــلعنيمم22ادلـــدةماألخـــأةم)بعـــدمإدـــؿؾعادمادلقـــزةمادلؼـــررةمبادلـــادةمم

 ة:اإلجؿؿاسى(موصؼًامظؾؿعادظةماآلتق

 

م1معدةماإلذرتاكمباظشفورم

مـــــــــــــم×ـــــمــــــــــــــــــــــــــــــ×ممأجرماظؿلوؼةمحلاالتماظعفزمأواظوصاة

م45م12م

 

إذامطانمدؾبمإدؿقؼاقمادلعاشمسنمادلدةماألوديمظغأماظعفـزمصقلـوىمادلعـاشمسـنممممم (2)

 ادلدةماألخأةموصؼًامظلؾبماالدؿقؼاقمسنمادلدةماألخأة.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 17م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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مظهمععاشممبفؿوعمادلعاذني.وؼربطم

موؼراسىمسدممتؽرارماإلغؿػاعمباحلدماألدغىماظرضؿى.

%معنماحلدماألضصىمألجرماإلذـرتاكمم80وصىمذيق ماألحوالمؼؿعنيمأالمؼزؼدمجمؿوعمادلعاذنيمسنم

مسيمتارؼ ماالدؿقؼاقمسنمادلدةماألخأة.

ععـاشمتـلعنيماظشـقكوخةمممموؼراسىمسيمحاظةمإدؿقؼاقمععاشمإصابةماظعؿلمأنمؼؿمماجلؿ مبقـهموبنيم

م"ممواظعفزمواظوصاهمبدونمحدمأضصى.

ضؾـلمبؾوشـهمدـنماظلـؿني،مصنغـهمخيضـ مظؿـلعنيمممممممموبـاءمسؾىمعامتؼدممإذامسادمصـاحبمادلعـاشمظؾعؿـلمممم

اظشقكوخةمواظعفزمواظوصـاةموإصـاباتماظعؿـلموادلـرضمواظؾطاظـةمإذامطاغـتمجفـةماظعؿـلمختضـ مظؿـاعنيممممممممممم

دؼـدةمعـدةمضامؿـةمبـذاتفا،موتلـوىمحؼوضـهماظؿلعقـقـةموصؼـًامدلـاممممممممممتعؿربمعـدةماذـرتاطهماجلممومادلرضمواظؾطاظة

 .ادلشارمإظقهم2007مظلـةم554مرضممادلاظقةموزؼرمضرارمعنم126غصتمسؾقهمادلادةم

 
 

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 18م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   
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 (108يبدح )

م5/108انسؤال سلى 

عامػيمذروطمادؿقؼاقماالبـةمسيمععاشمواظدػا؟موػلمتمثرمػفرتفامخارجماظـؾًدمأوماررارفـامسيممم

 دؾكماظرػؾـةمسؾىمادؿقؼاضفامظؾؿعاشمعنمسدعه؟م

 : اإلجبثخ
مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضممم108متـصمادلادة

م"اظؾـتمأالمتؽونمعؿزوجة.مالدؿقؼاقؼشرتطمم"

وعنمثممتلؿققمابـةمصاحبمادلعاشمسيمععاشمواظدػامحالمتواصرمذرطمواحدمصؼطمػـومأالمتؽـونممم

عؿزوجةموضتموصاةمصاحبمادلعاشم)دواءمأطاغتمأغلـةمأومعرتعؾـةمأومعطؾؼـة(،مأومسيمحاظـةمحتؼـقمواضعـةممممممم

ماظرتعلمأوماظطًقمبعدموصاةمصاحبمادلعاش.

وسؾىمذظكمصًمتمثرمػفرةمابـةمصاحبمادلعاشمخارجماظؾًدمأوماررارفامسيمدـؾكماظرػؾــةمسؾـىمممم

تؿزوج،موؼؿممإؼؼافمصرفمععاذـفامسيمحاظـةمحصـوهلامسؾـىمدخـلمأطـربمعـنممممممممادؿقؼاضفامظؾؿعاشمرادلامملم

ممغصقؾفامسيمععاشمواظدػا.م

 ادلسزحمٌٕ يف ادلعبش
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 19م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   
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  6انسؤال سلى:  
دـوات،مصفـلمجيـوزمممم3اغؿفتمخدعؿهمظإلدؿؼاظةموطاغتمعدةمخدعؿهمعمعنمسؾقهمباجلفازماإلداريمظؾدوظةم

م؟ظهماظؿؼدممبطؾبمدلـقهمععشمادؿــامي؟موسيمحاظةمادلـحمػلمؼزادمذظكمادلعاشمدـوؼًامعنمسدعه

 :اإلجبثخ
ــمممم(معــنم1تـــصمادلــادةم)م ــةمباظؼــاغونمرض ــرارمرمــقسماجلؿفورؼ سيمذــلنمعـــحمععاذــاتمم1964ظلـــةمم71ض

مأغه:سؾىموعؽاصكتمادؿــامقةم

جيوزمعـحمععاذاتموعؽاصكتمادؿــامقةمأومزؼاداتمصىمادلعاذاتمظؾعـاعؾنيمادلـدغقنيماظـذؼنماغؿفـتممممم"

خــدعؿفممصــىماجلفــازماإلدارىمظؾدوظــةمأوماهلقؽــاتماظعاعــةمأومادلمدلــاتماظعاعــةمواظوحــداتماالضؿصــادؼةم

ماظؿابعةمهلامأومألدرمعنمؼؿوصىمعـفم.

خدعاتمجؾقؾةمظؾـؾًدمأومألدـرمعـنمؼؿـوصىمعــفمموطـذظكمممممممطؿامجيوزمعـقفامأؼضامظغأػممممنمؼمدونم

م".دثمؼعؿربمعنمضؾقلماظؽوارثماظعاعةألدرمعنمؼؿوصىمصىمحا

مسؾىمأغه:اظؼاغونم(معنمذاتم3طؿامتـصمادلادةم)

أحؽـاممضـواغنيمممميػذاماظؼـاغونمبـاضممميسؾىمادلعاذاتموادلؽاصكتماالدؿــامقةمادلؼررةممبؼؿضميتلرم"

،مأعامادلعاذاتمأومادلؽاصكتمألدرتهمػذهمادلعاذاتمأومادلؽاصكتقتمظهمأومادلعاذاتمادلعاعلمبفامعنمعـ

ــاغونمممممم ــةمأومض ــواغنيمادلعاذــاتماحلؽوعق االدــؿــامقةماألخــرىمادلؼــررةمألذــكاصمشــأمععــاعؾنيمبلحــدمض

م.ادلشارمإظقهم1963ظلـةمم50ونمرضمماظؿلعقـاتماإلجؿؿاسقةمأومالدرػممصؿلرىمسؾقفامباضىمأحؽامماظؼاغ

قةمصـىممدمماالخًلممبامؼؿضؿـهماظؼرارماظصـادرممبــحمادلعـاشمأومادلؽاصـكتماالدـؿــامممممموطلمذظكمع مس

م".بعضماالحوالمعنمأحؽاممخاصة

ظؾؿمعنمسؾقهمباجلفازماإلداريمظؾدوظةماظـذيماغؿفـتمخدعؿـهموطاغـتمعـدةمممممممجيوزوبـاًءمسؾىمعامتؼدمم

ـقــهمععــاشمدلاخلدعؿــهمالمتعطقــهماحلــقمسيمادلعــاشمأنمؼؿؼــدممبطؾــبمظؾفـــةمادلعاذــاتماالدــؿــامقةمممم

داتمواحؽــامماظزؼــمضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيأحؽــاممادلعاذــاتماالدــؿــامقةموتلــرىمسؾــىمادــؿــامي،م

م.اظلـوؼة

 أخــشٖ
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 20م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 

 

 

 

 

 حمبضشح

د اسزحمبق ادلعبش ٔلٕاعذ رسٕٚزّ بال  
فٗ   

رأيني انشٛخٕخخ ٔادلعبش ادلجكش   

 

 

 

 

 

 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 21م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 

 

 انفٓشس

 

 تعرؼ مادلعاش:مأواًل

مثاغقًا:مذروطمادؿقؼاقمطلمحاظةم

محلادمادلعاشممثاظـًا:

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 22م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 أٔالً : رعشٚف ادلعبش
م

ؼـؼطـ مغؿقفـةمحتؼـقممممػوماهلدفماألدادىمعنمػذاماظؿلعنيمبنسؿؾارهمتعوؼضًامسنماظدخلماظدورىماظذىم

اظوصاهم(موحيددمسؾىمأداسمعؿودـطممم–اظعفزمم–أىمعنمػذهمادلكاررمادلمعنمضدػاموػىم)اظشقكوخةم

  األجرماظشفرىموعدةماإلذرتاكمصىماظؿلعنيموععاعلماحللاد.

  ششٔط اسزحمبق كم  بنخ: ثبَٛبً 

م بؾوغماظلنمادلـفىمظؾكدعةم: -1

 .مةساعـمةمطؼاسـدممدـةم60بهمادلمعنمسؾقهموػوممإغؿفاءماخلدعةمبلؾبمبؾوغمدنماظؿؼاسدمادلعاعلم-

م.دـواتم10تواصرمعدةماذرتاكمعؼدارػامم-

م

 بؾوغماظلنمبعدماغؿفاءماخلدعةم:م -2

 ادلمعنمسؾقهمضؾلمبؾوغمدنماظلؿني.ماغؿفاءماخلدعةم-

 سنمعدةماالذرتاك.مسدممدابؼةمصرفماحلؼوقماظؿلعقـقةم-

 (.ذفرًام120دـواتم)م10اذرتاكمعؼدارػاممتواصرمعدةم-

 بؾوغمادلمعنمسؾقهمدنماظلؿنيمبعدمإغؿفاءماخلدعة.م-
 

 :ممادلعاشمادلؾؽرم()مماالدؿؼاظة -3

 إغؿفاءماخلدعةم.م-

 .صعؾقةمدـةم20تواصرمعدةماذرتاكمعؼدارػامم-

م.تؼدؼممرؾبمصرفمععاشمعؾؽرم-

  :عُذ حتذٚذ ادلذح انفعهٛخ نهًعبش ادلجكش ال رعزرب ادلذد انزبنٛخ ضًٍ ادلذح انفعهٛخ

  عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.م34ادلشرتاةموصؼًامألحؽاممادلادةمادلدةم (1



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 23م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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عددماحلردمادلضاسػةموصؼًامألحؽاممضـاغونماظؿؼاسـدمواظؿـلعنيموادلعاذـاتماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممممم (2

م .1975ظلـةمم90

  .)مادلددماإلسؿؾارؼةم(ادلدةمادلضاصةمبواض مرب مادلدةمظؾعؿلمصىمادلـارقماظـامقةم (3

  .الدؿؾؼاءممبقاصظاتماظؼـاةمودقـاءوػىمعددمام1976ظلـةمم28وصؼامظؾؼاغونمادلدةمادلضاسػةم (4

عـنمضـاغونمممم70ادلدةماالصرتاضقةمصىمحاظةمرؾبماإلحاظـةمظؾؿعـاشمادلؾؽـرموصؼـًامألحؽـاممادلـادةممممممم (5

م.2016ظلـةمم81اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم

م .(1991ظلـةمم5مادؼةم)مضاغونادلدةماالصرتاضقةمصىمحاالتماظؿؼاسدمظوزام مضق (6

م .تمأؼةمضواغنيمضؿفامدلدةماالذرتاكأؼةمعددمأخرىمضرر (7

 

 : كًب ٚش ط نصشف ادلعبش ادلجكش يب ٚهٗ 

 يمأليمعـنمضـواغنيماظؿـلعنيماإلجؿؿـاسمممممأالؼؽونمخاضعًامظؿلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةموصؼـاًمممم

م.م(50/1978م–م108/1976م–م79/1975)

 (م2أوماظؼقؿةماحلاظقـةمظقضلـاطمادللـؿقؼةموصؼـًامظؾفـدولمرضـمم)ممممممأداءمطاصةمادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾقهم

م .2007ظلـةمم554ادلرصقمباظؼرارماظوزارىمرضمم

 

  :  سبة ادلعبش ثبنثًب 

 أجش انزسٕٚخ دلعبش األجش األسبسٗ. -1

حيددمأجرمتلوؼةماحلؼوقماظؿلعقـقةمسنماألجرماألدادىمصىمذيق محاالتمبؾوغماظلنموادلعـاشمم

ظقجورماظؿىمحددتمسؾىمأدادفاماإلذـرتاطاتمممي،مبادلؿودطماظشفرواظوصاةم......مإخلدلؾؽرمواظعفزما

خًلماظلـؿنيماألخأتنيمعنمعدةماالذرتاكمصىماظؿلعنيمأومعدةماألذرتاكمصىماظؿـلعنيمإنمضؾـتمسـنمممم

ممذظكمع معراساةمعامؼؾىم:

أدادـفامممسـدمحلادمعؿودطماألجرمؼراسىمأالمجتاوزماألجورماظؿىمؼؿممحتدؼـدمادلؿودـطمسؾـىممم •

 .خأةمعنمعدةماألذرتاكمصىماظؿلعنيعنمأجرماألذرتاكمصىمبداؼةماخلؿسمدـواتماأل%م150



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 24م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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إذامضؾتمعدةماألذرتاكمسنمزيسمدـواتمتؽونماظزؼادةمادلشـارماظقفـامبـاظػؼرةماظلـابؼةمبـلـؾةمممممم •

 .طلمدـةمع معراساةمغلؾةمطلرماظلـةسنم%م10

مم

 ادلزغري :أجش  سبة يعبش األجش   -2

ؼةممععاشماألجرمادلؿغأمسؾىمأداسمادلؿودطماظشفرىمظقجورماظؿـىمأدؼـتمسؾـىممممحيددمأجرمتلو

سـنمطـلمدــةمممم%م3أدادفاماإلذرتاطاتمخًلمعدةماإلذرتاكمسنمػذاماألجرم،موؼزادمادلؿودـطمبواضـ ممم

طاعؾةمعنمدـواتمعدةماإلذرتاكماظػعؾقةمسنمػذاماألجرمبشرطمأالمؼؿفاوزمادلؿودـطمبعـدمإضـاصةمػـذهممممم

  األضصىمألجرماإلذرتاكمادلؿغأ.اظزؼادةماحلدم

م

 لٕاعذ عبيخ : -3

م ؼدخلماظشفرماألخأمباظؽاعلمصىمحلادمادلؿودطمأؼامطانمؼوممإغؿفاءماخلدعة. –

م ؼفؿلمذفرماظؾداؼةمإالمإذامطانمبداؼةماإلذرتاكمأولمؼوممصىماظشفر.م –

ممسنمطلمذفر.ميحيلبمادلؿودطمسؾىمأداسمأجرماإلذرتاكماظػعؾ –

دطمعددمملمحيصلمصقفامادلمعنمسؾقهمسؾىمأجرهمسـفامطؾهمأومبعضهمحلبمإذامختؾؾتمصرتةمادلؿو –

م .)األجازاتمادلرضقة(ادلؿودطمسؾىمأداسمطاعلماألجر.

 يذد اإلش ان :  -4

 متؿضؿنمعدةماالذرتاكمصىماظؿلعنيمادلددماآلتقةم: -مأ

،موػىمتؾكماظؿىمادلدةماظؿىمأدؼتمسـفامإذرتاطاتماظؿلعنيماإلجؿؿـاسىممعدةماإلذرتاكماظػعؾقة (1

مادللؿقؼةم)حصةمطلمعنمادلـشلةموادلمعنمسؾقهم(.م

طـانمذظـكمدصعـةممممم،موػىمتؾكماظؿىمدددمتؽؾػؿفامباظؽاعلمادلـمعنمسؾقـهمدـواءمممادلدةمادلشرتاه (2

م.واحدةمأومباظؿؼلقط

ظؿعقنيموحتلبمعضاسػةمإذاموضعتمصىمعدةماظؿفـقدماإلظزاعىموعددماإلدؿدساءمإذامطاغتمبعدما (3

 (.31/12/1985حؿىمم5/6/1967زعنماحلردم)عنم



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 25م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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..مإخل.م…عددمادلـارقماظـامقةمحتلبمصقفاماظلـةمبلـةمورب مطؿددماخلدعةمبادلــارقماظـامقـةممم (4

ــامم–)دــوػاجم ــدممم–اظؾقــرماألريــرممم–أدــوانمم–ضـ م-دــقـاءم–عردــىمعطــروحممم–اظــوادىماجلدؼ

م(.رونوادىماظـط-اظواحاتماظؾقرؼةم

 عددماإلدؿؾؼاءمصىمحماصظاتمعدنماظؼـاةمودقـاءمحتلبمصقفامادلدةمعضاسػة. (5

عدةمإصرتاضقةمطؿؾكماظؿىمتضافمصىمحاالتماظوصاةمواظعفزماظؽاعلمأوماظعفـزماجلزمـىمادلـفـىمممم (6

ؽؿؾـةممدــواتمأومادلـدةمادلممم3اظوصـاةمخـًلمدــةمعـنمتـركماخلدعـةم)ممممممظؾكدعةمواظعفزماظؽاعـلموم

دــؿانمأومزيـسمممظؿوز م)،موطذامتؾكماظؿىمتضافموصؼًامظؼاغونماضل(ظؾؾوغمدنماظؿؼاسدمأؼفؿامأ

م(.ؽؿؾةمظؾؾوغمدنماظؿؼاسدمأؼفؿامأضلدـواتمأومادلدةمادل

 م:اإلذرتاكمسنماألجرماألدادىمعاؼؾىؼراسىمصىمحصرمعددم -مد

م.عددماإلذرتاكمباظؼطاعماظعاممواظؼطاعماحلؽوعىمؼؿممحلابفامباظقوم –

ذـفرماظؾداؼـةمحيلـبممممأنمؼؽـونممم،مؼراسىمصـىمحتدؼـدػاممدماالذرتاكماظػعؾىمباظؼطاعماخلاصعد –

أؼًامطانمؼومماإلظؿقاقموذفرماظـفاؼةمالحيلبمإالمإذامطانمتارؼ مإغؿفاءماخلدعةمآخرم(م1)عنمؼومم

م.ؼوممصىماظشفر

م .جيربمطلرماظشفرمصىمإذياديمعددماإلذرتاكمإديمذفرمطاعل –

م

 يعبيم احلسبة : -5

مم:متـقصرمععاعًتمحلادمادلعاشمصقؿامؼؾى

  َٕع األجش  طجٛعخ ادلذح  َٕع ادلذح ادلعبيم 

  وعؿغأميأداد  أسؿالمسادؼة  عدةمإذرتاكممبعاعلمطاعل  45/1

  وعؿغأميأداد  ةأسؿالمخطر عدةمإذرتاكممبعاعلمطاعلم  36/1

  وعؿغأميأداد  أسؿالمصعؾة عدةمإذرتاكممبعاعلمطاعلم  40/1

  يأداد أسؿالمسادؼةم مةعدةمإذرتاكمدابؼ  75/1



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 26م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم
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(مادلرصــقم9وؼراسـىمباظـلــؾةمظؾؿعــاشمادلؾؽــرمؼـؿممحلــادمادلعــاشمبادلعاعــلماظـواردم ــدولمرضــمم)ممم

م بؼاغونماظؿلعنيماإلجؿؿاسىمحلبماظلنمصىمتارؼ متؼدؼممرؾبماظصرف.

 

 خطٕاد  سبة ادلعبش : -6

م:ععاشمبؾوغمدنماظؿؼاسدمادلـفىموبؾوغماظلنمبعدماغؿفاءماخلدعةم-أ

 م.ادلعاعل×مادلدةمم×ماظؿلوؼةمم=مأجرمادلعاشم •

وؼراســىمأنمحيلــبمػــذامادلعــاشمســنمطــلمعــدةمعــنمعــددماإلذــرتاكمحبلــبمععاعؾــفامو ـــلمممم •

م.إذياديماظـاتجمضقؿةمادلعاشماخلام

م ماسدماظؿاظقةمحلبمحاظةماإلدؿقؼاق:طؿامتراسىماظؼو •

عـنمأجـرماظؿلـوؼةمممم%م50سـنمممأالمؼؼلمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمأوماألجـرمادلـؿغأمم –

عـفؿـامسؾـىممممذـفرًامسؾـىماألضـلمظؽـل ممممم240صىمحاظةمتواصرمعدةمإذـرتاكمصـىماظؿـلعنيمعؼـدارػاممممم

 حدة.

  .عنمأجرماظؿلوؼة%م80أالمؼزؼدمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمأوماألجرمادلؿغأسنم –

ًامجـقفـمم20عـنمضقؿؿـهمحبـدمأدغـىممممم%م25ؼـزادمادلعـاشمادللؿقـقمسنماألجـرماألدادـىمبواضـ ممم –

  (1992ظلـةمم30جـقفًامذفرؼًام.م)ادلادةماظلابعةمعنماظؼاغونمرضممم35وحبدمأضصىم

جـقفًامذفرؼًاموؼزادمػذاماحلـدممبؼـدارمممم40أالمؼؼلمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمسنم –

زيلةمجـقفاتمسنمطلمسًوةمخاصةمضؿتمظقجرماألدادىمأومحلمعوسـدمضـؿفامصـىمتـارؼ ممممم

فامصىمتارؼ مإغؿفاءماخلدعـةموذظـكمحؿـىماظعـًوةماظؿـىمضـؿتمممممممإدؿقؼاقمادلعاشموعشرتكمسـ

 .م1/7/2005صىم

ؼزادمادلعاشمادللؿققمبواض ماظػرقمبـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماإلجؿؿـاسىم)احلـدماألضصـىمممممممم –

 .ضقؿةمادلعاشمصىمتارؼ ماالدؿقؼاقمعنمإذياظي%م33ظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضؿاغقة(موم



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهزأيني االجزًبع
 ٙانزأيني االجزًبعصُذٔق 

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــمم(م27 / 27م)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممماظػينماظؿوجقهم(م8/م1612/م947)ممـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

ًًمطاصهمم500)م1/7/2016ؼؽونماحلدماألدغىمظؾؿعاشمادللؿققماسؿؾارًامعنم – جـقه(مذفرؼًامذاع

 ماظزؼاداتمواإلساغات.

 

 ادلعاشمادلؾؽرم:مم-د

ادلرصــقم(م9)ععاعــلماظلــنماالطؿــواريمعــنماجلــدولمرضــمم×مادلــدةمم×م=مأجــرماظؿلــوؼةممادلعــاشم •

 م.)ع مإػؿالمطلرماظلـةمصىمحلادماظلن(باظؼاغونم

ممسـدماظؿلوؼةمعامؼؾىم:وؼراسىم •

  .عنمأجرماظؿلوؼة%م80أالمؼزؼدمادلعاشمادللؿققمسنماألجرماألدادىمأوماألجرمادلؿغأسنم -

جـقفـًاممم20عـنمضقؿؿـهمحبـدمأدغـىممممم%م25ؼـزادمادلعـاشمادللؿقـقمسـنماألجــرماألدادـىمبواضـ ممممم -

م (1992ظلـةمم30جـقفًامذفرؼًا.)ادلادةماظلابعةمعنماظؼاغونمرضممم35وحبدمأضصىم

ؼزادمادلعاشمادللؿققمبواضـ ماظػـرقمبـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماإلجؿؿـاسىم)احلـدماألضصـىمممممممممم -

مم.ؿقؼاقعنمإذياظيمضقؿةمادلعاشمصىمتارؼ ماالد%م33ظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضؿاغقة(موم

ًًمطاصـهمممم500)م1/7/2016ؼؽونماحلدماألدغىمظؾؿعاشمادللؿققماسؿؾارًامعنم - جـقه(مذفرؼًامذـاع

ماظزؼاداتمواإلساغات.

 

 جـقه:مم10إضاصةمعـقةمضدرػامم-ج

(موذظـكممبـدؼلمعـقـةمسقـدماظعؿـالمممم)مجـقفـاتمم10ؼضافمظؼقؿةمادلعاشمادللؿققمعـقةمعؼـدارػامم •

 .ادلعاشباظـلؾةمجلؿق محاالتماإلدؿقؼاقم

م


