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 همدهت

ماظؿـأعقينمماظوسيإديمغشرموتعؿققمماحلؽوعيظؾعاعؾنيمباظؼطاعماالجؿؿاسيمؼلعىمصـدوقماظؿأعنيم

مباسؿؾـارموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمأصـرادماعؿؿـ ممممماالجؿؿاسيمظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿأعنيم

مإديمطلمأدرةمعصرؼة.ماعؿدتأنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدم

عؿضـؿـةممم14/1/2017أنمأضدممعضؾطةماظـدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ مممممؼلعدغيوحتؼقؼًامظذظكم

م.ةاظـدومسيغوضشتمماظيتأػمماألدؽؾةم

 
 

 االجتوبعًرئٍس صندوق التأهني 
 ًللعبهلني ببلمطبع احلكىه

 
 "أبى اجملد عبد الاله أمحد"
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 فهــــــــرس

 

 ادلىضىع م

 األسئلت  أوالا 

م.األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي  -4

م.األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماخلدعةمادلدغقة  -1

 ادلرفمبث ثبنٍبا 

 
 .حاالتماظؿؼاسد()محاالتمادؿقؼاقمادلعاشبعضمأعـؾةمتطؾقؼقةمسؾىم
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 (1هبدة )
 1/ 4السؤال رلن 

م=م1/7/2015بعدممأجرماالذرتاكماألداديمإدياظعالوةماظؿشفقعقةموسالوةماظرتضقةممضمػلمت

 اإلجببت
 -سؾىمأغه:م1975ظلـةمم79(مبـدمطمعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم5تـصمادلادةم)

 األجر األسبسً و ٌمصد بو: -1
معنم -مأ مسؾقفم مظؾؿؤعن مباظـلؾة ماظؿوزف مبـظم مادلرصؼة ماجلداول مسي مسؾقه مادلـصوص األجر

(مومعامؼضافمإظقهمعنمسالواتم2اظعاعؾنيمباجلفاتمادلـصوصمسؾقفامسيماظؾـدم)أ(معنمادلادةم)

خاصةمأوماألجرمادلـصوصمسؾقهمبعؼدماظعؿلمومعامؼضافمإظقهمعنمسالواتمعلؿؾعدامعـهماظعـاصرم

عنماألجرمادلؿغريم,مومذظكمباظـلؾةمظؾعاعؾنيماظذؼنمتربطفممباجلفاتمادلشارمماظيتمتعؿربمجزءًا

 إظقفامسالضةمتعاضدؼةمأومسرضقةمحبلبماألحوال.

مضاغونم ماخلاضعنيمألحؽام مسؾقفم مظؾؿؤعن ماألدادي ماالذرتاك مأجر مؼؿقدد متؼدم ممما وادؿــاًء

 امؼؾى:وصؼامدلم2015ظلـةمم18اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼرارمبؼاغونمرضمم

ماألداديمسيم -1 مسيمػذامم30/6/2015األجر مادلوجودؼنمباخلدعة مظؾؿؤعنمسؾقفم باظـلؾة

ماظؿارؼ .

ؼؿقددماألجرماألداديمم30/6/2015باظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفمماظذؼنمؼؾؿقؼونمباخلدعةمبعدم -2

 هلمموصؼامظؾفدولماظذىمؼصدرمبهمضرارامعنموزؼرماظؿأعقـاتمباظؿـلققمع موزؼرمادلاظقة.

%م(مدـوؼامصىمأولمؼوظقومعنمطلمساممعـلوبةم9(مغلؾةم)م2(م,م)1األجرمادلشارمإظقهمباظؾـدؼنم)ومؼضممإديم

 إظقهمصىمذفرمؼوغقوماظلابق.

نظبم التأهني االجتوبعً ورلبل 
 تطبٍمو والتعبرٌف
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األجرمادلـصوصمسؾقهمبعؼدماظعؿلمومعامؼطرأمسؾقهمعنمسالواتمعلؿؾعدامعـهماظعـاصرماظيتمتعؿربم -مب

جم(معنمم,اظؾـدؼنم)بممجزءامعنماألجرمادلؿغريمباظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفممادلـصوصمسؾقفممسي

م(.2ادلادةم)

 :مصلمسؾقهمادلؤعنمسؾقهموسؾىماألخصوؼؼصدمبهمباضيمعامحي: األجر ادلتغري -2

ماحلواصز. -أم

ماظعؿوالت. -بم

ماظوػؾة. -جم

اظؾدالتموحيددمرئقسمجمؾسماظوزراءممممممممممممممممممم -دم
مم

بـاءمسؾىمسرضموزؼرماظؿأعقـاتماظؾدالتماظؿىمالمممممممممممممممممممممم

متعؿربمسـصرامعنمسـاصرمأجرماالذرتاك.

 اإلضاصقة.األجورمم-ػـ

 اظؿعوؼضمسنماجلفودمشريماظعادؼة. -وم

مإساغةمشالءمادلعقشة. -زم

مجؿؿاسقة.الاظعالواتما -حم

 جؿؿاسقةماإلضاصقة.الاظعالوةما -طم

مادلـحماجلؿاسقة. -يم

مادلؽاصأةماجلؿاسقة.م -كم

 األرباح.مغصقبمادلؤعنمسؾقهمسيم -لم

م.مياألداد عامزادمسؾىماحلدماألضصىمظألجر -مم

 .سـاصرمػذاماألجروؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتمضرارًامبؼواسدمحلابم

وؼعؿربمسيمحؽمماظعؿـلماألصـؾيمةفـةماظعؿـلماألصـؾقةماظعؿـلمادلـؿـدبمإظقـهمادلـؤعنمسؾقـهمرـولمممممممممممم

مداخلماظؾالد. اظوضتمأومادلعارمإظقه
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جـقهمذـفرؼًاموؼـزادمػـذاماحلـدمممممم400وصىمذيق ماألحوالمؼؿعنيمأالمؼؼلمأجرماالذرتاكماظؿأعقينمسنم

%مدــوؼًا,مسؾـىمأالمؼؼـلمأجـرماالذـرتاكمممممم10دلماظزؼـادةمإديمم%مدـوؼًامدلدةمزيسمدـواتمثممتعـم25بـلؾةم

م"اظؿأعقينمسنماحلدماألدغىمألجرماالذرتاكماظؿأعقينماحملددموصؼًامظؼاغونماظعؿل.

 -أى أجر االشرتان األسبسً ٌتحدد وفمبا دلب ٌلً:ٌتضح  فى ضىء هب تمدم

م -1 مسؾقفم مظؾؿؤعن مادلدغقةباظـلؾة ماخلدعة مضاغون مألحؽام ماالذرتاكمماخلاضعني مأجر ؼؿقدد

دـوؼًامسيمأولمؼوظقومعنمطلم(م%م9عضاصامإظقهمغلؾةم)م30/6/2015االداديمباألجرماألداديمسيم

عنم%(مم9ضقؿةمال)سؾىمأنمتلؿؼط مم-ساممعـلوبةمإديماألجرماألداديمسيمذفرمؼوغقوماظلابقم

 .مؼ ػذاماظؿارمسيظؾؿؤعنمسؾقفممادلوجودؼنمباخلدعةموذظكمباظـلؾةمم-األجرمادلؿغري

م ممعنأعا مبعد مصم30/6/2015ؼؾؿقؼونمباخلدعة ماألجر مظؾفدولمماألداديقؿقدد موصؼًا هلم

اظذىمؼصدرمبهمضرارامعنموزؼرماظؿأعقـاتمباظؿـلققمع موزؼرمادلاظقة,مسؾىمأنمؼضافمإظقهمغلؾةمال)م

م.ماادلشارمإظقفمدـوؼًا(مم%9

وظؽنمماالذرتاكماألدادي,سالوةماظرتضقةمجزءمعنمأجرمموعنمثممالمتعدماظعالوةماظؿشفقعقةمأو

 .باظـلؾةمهلممتعدمجزءمعنمأجرماالذرتاكمادلؿغري

ؼؿقددمأجرماالذرتاكمماخلاضعنيمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقةعنمشريممباظـلؾةمظؾؿؤعنمسؾقفم -2

ماأل ماظؿوزفبدادي مبـظم مادلرصؼة مسيماجلداول مادلـصوصمسؾقه معنمماألجر مإظقه مؼضاف وعا

سالواتمخاصة,مأوماألجرمادلـصوصمسؾقهمبعؼدماظعؿلموعامؼضافمإظقهمعنمسالواتمعلؿؾعدامعـهم

مباجلفاتم مظؾعاعؾنيماظذؼنمتربطفم موذظكمباظـلؾة مادلؿغري معنماألجر ماظيتمتعؿربمجزءًا اظعـاصر

م) مادلادة معن م)أ( مسيماظؾـد معنم2ادلـصوصمسؾقفا ماظ( مسرؼاغون مأو متعاضدؼة محبلبمسالضة ضقة

 األحوال.م

حقثممباظـلؾةمهلممجرماالذرتاكماألداديألاظعالوةماظؿشفقعقةمأومسالوةماظرتضقةممتضموعنمثمم

 .وصؼًامظؼواغنيماظؿوزفميأغفامتضافمإديماألجرماألداد
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مظؾؿؤعنمسؾقفم -3 مادلدغقةعنمشريممباظـلؾة مضاغونماخلدعة غظممتوزفموهلممماخلاضعنيمألحؽام

موداولمظألجورجالمتشؿؿلمسؾىممخاصةمبفم وصؼًامتؿقددماألجورماألدادقةمباظـلؾةمهلممطاغتم,

م مرضم ماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظة مبؼاغونمغظام مم47ظؾفداولمادلرصؼة واظذيمحلمم1978ظلـة

م ماظحمؾه مرضم مم81ؼاغون مادلدغقةم2016ظلـة ماخلدعة مضاغون ماالذرتاكمصم,بإصدار مأجر قؿقدد

 .ؾكاضعنيمألحؽاممضاغونماخلدعةمادلدغقةباظـلؾةمظبذاتماظؼواسدمادلشارمإظقفامهلممماألدادي
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 (14هبدة )

 14/ 1السؤال رلن 

بإحـدىمماغؿـدبمظؾعؿـلمممثـمممم,20/8/1985اسؿؾـارامعـنممممبإحدىماجلفـاتممبقاصظـةمضــاممممُسّقنمعؤعنمسؾقه

ربـ ممم)بواضـ معـدةماسؿؾارؼـةمممؼلـؿػقدمعـنمإضـاصةممممصفـلمم,ممدلـدةمزيـسمدــواتمممماظؼـاػرةماجلفاتممبقاصظةم

م=اغؿدبمصقفامظؾعؿلممبقاصظةماظؼاػرةمخاللماظػرتةماظيتميماألجرماألدادمسيدلدةماذرتاطهم(مادلدة

 اإلجببت
حلابمممذأنمإضاصةمعدةمخدعةماسؿؾارؼةمسيممممممممممممممسيمم1961ظلـةممم90اظؼاغونمرضممممممممماألوديمعنمممممتـصمادلادةمممممم

م-سؾىمأغه:مادلعاشمأومادلؽاصأةمدلوزػيماظدوظةموسؿاهلامسيمحماصظاتمدوػاجموضـاموأدوان

ماسؿؾارؼةمممممممخدعةممممعدةممممادلؽاصأةمممممممأوممممادلعاشمممممسيممماحمللوبةمممممواظعاعلمممممممادلوزفمممممخدعةممممعدةممممإديممممتضافمم

موضـاممممدوػاجممممحماصظاتمممممسيممماظؼاغونمممممممبفذامممماظعؿلممممبعدمممؼؼضقفامماظيتمممماظػعؾقةممممخدعؿهممممعدةممممرب ممممضدرػاممم

م.مععاشمياحؿقارمأوماذرتاكمسؿؾارؼةالامادلددمػذهمسنماظعاعلمأومادلوزفمعنمؼلؿؼط موالموأدوان

ضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيممممأحؽـامممبؿعـدؼلمبعـضمممم1984ظلــةممم47اظؼـاغونمرضـممممعنمم(12)تـصمادلادةم

 -:سؾىمأغهوبزؼادةمادلعاذاتمم1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمم
م".......

ذـأنماحلؼـوقمادللـؿقؼةمسـنماألجـرمادلـؿغريممممممممضواغنيمخاصـةمسيمماألحؽاممادلـصوصمسؾقفامسيميالمتلر

عــنمضــاغونماظؿــأعنيمم31ػــذهماظؼــواغنيمعــنمععاعؾــةمبعــضمصؽاتفــامبادلــادةمممموذظــكمبادــؿــاءمعــامجــاءمسيم

مذأنمضواسدمحلابمادلؽاصأة.مماألحؽاممادلشارمإظقفامسيميادلشارمإظقهمطؿامالمتلرميجؿؿاساال

م"........

مظلـة2عـشورمساممرضمم)ؼـصم اظؿىمتضافمبواض ممحتدؼدمادلؼصودممبدةماخلدعةماظػعؾقةبشأنم1985م(

 -سؾىمأغه:ماحمللوبةمصىمادلعاشمظؾعاعؾنيمصىمبعضماحملاصظاتماظرب مإديمعدةمخدعةمادلؤعنمسؾقه

 ادلعبشبث والتعىٌضبث
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 ــــــــــ(40 / 10)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م"...................م.

موصىمضوءماألحؽامماظلابؼةمؼراسىمعامؼؾىم:

يمادلـؤعنمسؾقـهممبقاصظـاتمدـوػاجموضــاموأدـوانمواظؾقـرماألريـرموعطـروحمواظـوادممممممممممؼؿعنيمإلصادةمم–م1

عنمعقزةمإضـاصةمعـدةمخدعـةماسؿؾارؼـةمإديمعـدةماالذـرتاكمصـىماظؿـأعنيموصؼـًامظألحؽـاممممممممممممم–اجلدؼدمودقـاءم

أنمؼؿواجدمادلـؤعنمسؾقـهمصعـاًلممممادلشارمإظقفؿامم1978ظلـةمم30ومم1961ظلـةمم90اظواردةمباظؼاغوغنيمرضؿىم

م.دلـارقماحملددةمباظؼاغوغنيمادلذطورؼنموالمؼؽػىماظؿواجدماظؼاغوغىمصؼطمصىما

المؼػقدمعنمتؾكمادلقزةمادلؤعنمسؾقهمخـاللمعـددماإلجـازاتماخلاصـةمواإلسـارةمواظؿفـقـدمواظؾعــاتممممممممم–م2

ؾقـهمخـارجمادلــارقممممواظـدبمخارجمتؾكمادلـارقموشريػـامعـنماإلجـازاتماظؿـىمؼؿواجـدمبفـامادلـؤعنمسممممممم

م"ادلشارمإظقفام.

بشأنمادلدةماالسؿؾارؼةمم2016(مظلـةمم6رضمم)ممتعؾقؿاتماظصـدوقماحلؽوعيادلادةماألوديمعنمطؿامتـصم

ماألدادماظيتمتضافمإديمعدةماذرتاكمادلؤعنمسؾقهمسي ماظػعؾقةمظؾعؿلمسيممياألجر بواض مرب مادلدة

 -سؾىمأغهم:مبعضماحملاصظات
وادلــارقماظؿأعقـقـةمعراسـاةمإضـاصةمعـدةممممممسؾىمذيقـ مأجفـزةماحلؼـوقماظؿأعقـقـةمبـادلرطزماظرئقلـيممممممم"

اسؿؾارؼةمدلدةماذرتاكمادلؤعنمسؾقهمسـدمحلابمععاشماألجرماألداديمأومتعوؼضماظدصعةماظواحـدةمسـنممم

األجرماألداديمبواض مرب مادلدةماظػعؾقةماظيتمضضاػاماظعاعـلمباجلفـازماإلداريمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةمممممم

مباحملاصظاتموادلدنماآلتقة:

 م.1/8/1961وأدوانماسؿؾارًامعنمدوػاجموضـام

 م.1/9/1961اظؾقرماألريرمواظواديماجلدؼدموعطروحماسؿؾارًامعنم

 حؿـىممم1/9/1961عدؼـةمبرجماظعربممبقاصظةماإلدؽـدرؼةم)اظعاعرؼةماجلدؼدةمدابؼًا(ماسؿؾارًامعـنمم

ظؿؾعقؿفامخاللمتؾكماظػـرتةمحملاصظـةمعطـروح,موالمؼـؿممإضـاصةمعـددماسؿؾارؼـةمدلـددمممممممممم27/2/1990

ماالذرتاكماظواضعةمبعدمػذاماظؿارؼ .

 م.1/9/1975حماصظاتمدقـاءماسؿؾارًامعنم
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 ظؿؾعقؿفـاممم23/2/1979حؿـىممم1/9/1975عدؼـةماظؼـطرةمذرقممبقاصظـةماإلااسقؾقـةماسؿؾـارًامعـنممممم

خاللمتؾكماظػرتةمحملاصظةممشالمدقـاء,موالمؼـؿممإضـاصةمعـددماسؿؾارؼـةمدلـددماالذـرتاكماظواضعـةمممممممم

 بعدمػذاماظؿارؼ .

 م.21/12/1982ؼـةمواديماظـطرونمباظؾقريةمواظواحاتماظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾارًامعنمعد

طؿامؼراسىمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼـةمادلشـارمإظقفـامبـاظػؼرةماألوديمظؾعـاعؾنيمبوحـداتماظؼطـاعماظعـامممممممممم

,مصقؿـــامســـدامعدؼــــةمواديماظـطـــرونمبـــاظؾقريةم1/9/1975بـــذاتماحملاصظـــاتموادلـــدنماسؿؾـــارًامعـــنم

م".21/12/1982ظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾارًامعنمواظواحاتما

بشأنمادلدةماالسؿؾارؼةمم2016(مظلـةمم6تعؾقؿاتماظصـدوقماحلؽوعيمرضمم)معنممظـاغقةادلادةماطؿامتـصم

ماظػعؾقةمظؾعؿلمسيم ماألداديمبواض مرب مادلدة اظيتمتضافمإديمعدةماذرتاكمادلؤعنمسؾقهمسيماألجر

 -بعضماحملاصظاتمسؾىمأغهم:
ظإلصــادةمعـنمعقــزةمإضـاصةمادلــدةماالسؿؾارؼــةماظؿواجـدماظػعؾــيمظؾؿـؤعنمسؾقــهمباحملاصظــاتمممممؼشـرتطمم"

وادلدنمادلشارمإظقفامبادلادةماألوديموالمؼؽػيماظؿواجدماظؼاغوغي;موعنمذـأنمذظـكمسـدممإصـادةمادلـؤعنمممممم

كمسؾقهمعنمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةمخاللمعددماإلجازاتماخلاصةمواإلسارةمواظؿفـقدمواظـدبمخـارجمتؾـمم

ؼؿواجـدمبفـامادلـؤعنمسؾقـهمخـارجمتؾـكماحملاصظـاتممممممممماحملاصظاتموادلدنموشريػامعـنماإلجـازاتماظـيتممم

موادلدن.

وؼؿعنيمإلثؾاتماظؿواجدماظػعؾيمظؾؿؤعنمسؾقـهمأنمؼرصـقمبقـانمععؿؿـدمعـنمجفـةماظعؿـلمؼػقـدمذظـك,مممممممممم

ظؾعـاعؾنيمبؼطـاعمممميوذظكمسيمشريماظعؿـلمبوحـداتماظؼطـاعماظعـامم)اظؿابعـةمظصــدوقماظؿـأعنيماالجؿؿـاسمممممممم

األسؿالماظعـاممواخلـاص(مواظـيتمؼؽؿػـىمصقفـامبإضـاصةمادلـدةمبصـققػةماظؾقاغـاتماألدادـقةماظصـادرةمعـنممممممممممممم

م"عؽؿبماظؿأعقـاتمادلكؿص.

 
ا
ؼشرتطمظإلصادةمعنمعقزةمإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةماظؿواجدماظػعؾيمظؾؿؤعنم، سبك على هببنبء

ؼلؿػقدمادلؤعنمسؾقهمعنم,موعنمثممؼؽػيماظؿواجدماظؼاغوغيوالم,ماظواردةمباظؿعؾقؿات سؾقهمباحملاصظات

سـدمحلابمععاشماألجرماألداديمأومتعوؼضماظدصعةماظواحدةممهسؿؾارؼةمدلدةماذرتاطاالدةمادلإضاصةم



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
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سنمم,موالمؼلؿػقدمعنمػذهمادلقزةمبقاصظةمضـامسنماألجرماألداديمبواض مرب مادلدةماظػعؾقةماظيتمضضاػا

م.ظؼاػرةقاصظةمااظـدبماظيتمضضاػاممبعدةم

 م
  



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 13)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم
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 (18هبدة )
 18/ 3السؤال رلن 

مبـنيممأنمخيؿارم-ادلعاشمسياظؿأعنيمتعطقهماحلقممعدةماذرتاطهمسيطاغتممإذام-ظؾؿؤعنمسؾقهجيوزمػلم

م=ادلعاشممسؾىملأوماحلصواحلصولمسؾىمتعوؼضماظدصعةماظواحدةم

 :اإلجببت
 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(27)تـصمادلادةم

غؿفـتمخدعـةمادلـؤعنمسؾقـهمو مممممام(مإذا18(معـنمادلـادةم)مم6م,م4)مع مسدمماإلخـاللمحبؽـمماظؾــدؼنممم"

 رـاألجـم %معـنم15حيلـبمبـلـؾةمممومدؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحـدةماتؿواصرمصقهمذروطمادؿقؼاقمادلعاشم

مم.اظؿأعنيمنمدـواتمعدةماالذرتاكمسيسنمطلمدـهمعمياظلـو

دددمسـهماالذرتاكمخاللماظلـؿنيماألخريتـنيمممياظذمياظشفر األجر عؿودطميباألجرماظلـوموؼؼصد

حلــابمػــذاممسشــر,موؼراســىمسيمىثـــامسيمنمضؾــتمســنمذظــكمعضــروباًمإاظؿــأعنيممأومعــدةماالذــرتاكمسي

م(.19)ادلؿودطماظؼواسدمادلـصوصمسؾقفامباظػؼرةماظرابعةمعنمادلادةم

مم-:احلاالتماآلتقةموؼصرفمػذاماظؿعوؼضمسي

مبؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿني. -1

اظؾعـةماظدبؾوعادقةمممممممبممظؿقاضهممامأوممممماخلارجمبصػةمدائؿةممممممممممذؿغاظهمسيممامظؾؾالدمغفائقامأومممممممممعغادرةماألجـبمممممممم -2

مدػارةمأومضـصؾقةمدوظؿه.مسي

مػفرةمادلؤعنمسؾقه. -3

أومبؼدرمادلدةماظؾاضقةمظؾؾوشهمدنمممممممممممممممسؾىمادلؤعنمسؾقهمباظلفنمعدةمسشرمدـواتمصأطـرمممممممممممممممماحلؽممغفائقاًمممم -4

ماظلؿنيمأؼفؿامأضل.

معلؿدؼممميـعهمعنمعزاوظةماظعؿل.يمظدىمادلؤعنمسؾقهمخاللمعدةمدفـهمسفزمجزئمـأإذامغش -5

م.ؾغىع -6

م.دؾكماظرػؾـةمغؿظاممادلؤعنمسؾقهمسيا -7



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
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باظعؿلمصىمإحدىماجلفاتمادلمممممممممممممممممممممممممام -8 اظؼاغونمممممممممممممممممظؿقاقمادلؤعنمسؾقهم لؿــاةمعنمتطؾققمأحؽاممػذام

معنموزؼرماظؿأعقـات.مباظشروطمواألوضاعماظؿىمؼصدرمبفامضرار

مطاعاًل.مًاسفزمادلؤعنمسؾقهمسفز -9

ادلعـاشمســهمممميلؿقؼعمإدي بأطؿؾفاتصرفمادلؾاظغمادللؿقؼةممةوصىمػذهماحلاظم,وصاةمادلؤعنمسؾقه -10

ادلعـاشمصـإذام مؼوجـدمدـوىمعلـؿققمواحـدمظؾؿعــاشممممممممسؾـقفممبـلـؾةمأغصـؾؿفممصـىمممممةعوزسـممحؽؿـاًم

معلؿققمظؾؿعاشمصرصتمظؾورثةماظشرسقني.مأىممصإذام مؼوجدم,ػذهمادلؾاظغمباظؽاعل إظقه أدؼت

عطؾؼةمأومعرتعؾةمأومطاغتمتؾؾغمدنماظواحدةمواخلؿلنيمصـأطـرمممإذامطاغتمادلؤعنمسؾقفامعؿزوجةمأو -11

صىمػـذهماحلـاالتمإالمدلـرةمواحـدةمرـوالممممممصىمتارؼ مرؾبماظصرفم,موالمؼلؿققمصرفماظؿعوؼضم

 .عددماذرتاكمادلؤعنمسؾقفامصىماظؿأعني
م

عؾؾغمعؼدارهممممم إظقهمم (مؼصرفمعؾؾغماظؿعوؼضمعضاصاممممممممم1,م9,م10اظؾـودم)ممممماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامسيموصى

دؿقؼاقمام%معنمعؾؾغماظؿعوؼضمسنمسددماظلـواتماظؽاعؾةمعنمتارؼ ماغؿفاءماخلدعةمحؿىمتارؼ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم6

م".اظصرف

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(28)تـصمادلادةم
مبـنيممأنمخيؿـارمم(27)م(معنمادلـادةم3و2سؾقفامباظؾـدؼنم)مجيوزمظؾؿؤعنمسؾقهمصىماحلاالتمادلـصوص"

ادلعاشموذظكمعؿىمطاغتمعـدةماذـرتاطهمصـىمممممسؾىملأوماحلصواحلصولمسؾىمتعوؼضماظدصعةماظواحدةم

مؿأعنيمتعطقهماحلقممصىمادلعاش.اظ

طؿامجيوزمظصاحبمادلعاشمصىماحلاالتمادلشارمإظقفامباظػؼرةماظلابؼةماظؿـازلمسنمحؼـهمصـىمادلعـاشمممم

عامصرصهمعنمععاشموالمجيوزمظـهمذظـكمإالمعـرةمممممصممعـهمضقؿةخيوصرفمتعوؼضماظدصعةماظواحدةمسؾىمأنم

م"واحدة.

 



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
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 على هب تمدم
ا
 ، بنبء
مسؾىمملمأوماحلصوممممماحلصولمسؾىمتعوؼضماظدصعةماظواحدةممممممممممممممممممممممبنيمممخيؿارممأنمممممجيوزمظؾؿؤعنمسؾقهمممممممالم

احلاالتمممممموؼلؿــىمعنمذظكممممم,ممادلعاشممممسيماظؿأعنيمتعطقهماحلقممممممممعدةماذرتاطهمسيمإذامطاغتممادلعاش

م-اآلتقة:

مظؿقاضهممامأوممممماخلارجمبصػةمدائؿةممممممممممذؿغاظهمسيممامظؾؾالدمغفائقامأومممممممماألجـبمممممادلؤعنمسؾقهممممعغادرةممممم -1

مدػارةمأومضـصؾقةمدوظؿه.ماظؾعـةماظدبؾوعادقةمسيب

م.ادلؤعنمسؾقهػفرةم -2

م

م

م  



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 16)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   
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 (31هبدة )

 31/ 1السؤال رلن 
غظــامممسيماظؿــأعنيمسيمطــلمعــنماألجــرمادلــؿغريمومضــؿنمعــدةماالذــرتاكمعــدةحلــابمتؽؾػــةمُتؼــدرممطقــف

م=ادلؽاصأة

 :اإلجببت
 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(34)تـصمادلادةم

صـىماظؿـأعنيمصـىمطـلمعـنماألجـرمممممممضـؿنمعـدةماذـرتاطهمممممعـدةمجيوزمظؾؿؤعنمسؾقهمأنمؼطؾبمحلابم"

ماظشروطماآلتقةم:ماإذامتواصرتمبشأغفواألجرمادلؿغريموغظاممادلؽاصأةممياألداد

 .ةدنماظـاعـةمسشربؾوشهمبعدممتؽونأنم -1

 أنمتؽونمدـواتمطاعؾة. -2

 .يجؿؿاسالذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿأعنيماالسؾىمعدةماأنمتؽونمدابؼةم -3

 ذرتاكماظػعؾقة.الأالمجتاوزمعدةما -4

صـىممذـرتاكممالعـدةمامعنماألجرمادلؿغريموغظاممادلؽاصأةمجتاوزمميأمؼؤدىمحلابمعدةمسيأالموؼراسىم

 .يسنماألجرماألدادذرتاكمأىمعـفؿامعدةماال

م"(مادلرصق.4ظؾفدولمرضمم)عؼابلمأداءمعؾؾغمحيلبموصؼامموتؼدرمتؽؾػةمحلابمادلدة

م79ؼـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممممبم(مادلرصـقم4عالحظاتماجلدولمرضمم)تـصمو

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةم

لىاعد حسبة بعض هدد االشرتان 
 يف التأهني



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 17)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم
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ممصىمحلابماظلنمتعؿربمطلورماظلـةمدـةمطاعؾةم. -1

تؼدرمادلؾاظغمادلطؾوبةمحللابمعدةمضؿنمعدةماالذرتاكمصىماألجرماألدادـىموادلؽاصـأةمسؾـىمممم -2

أداسماظلنمواألجرمصىمتارؼ متؼدؼممرؾبماحللاب.م
م

م

األجرمادلؿغريمسؾـىمأدـاسماظلـنمممممتؼدرمادلؾاظغمادلطؾوبةمحللابمعدةمضؿنمعدةماالذرتاكمسي -3

ددتمسؾـىمأدادـفاماالذـرتاطاتممممدـممظألجـورماظـيتممميصىمتارؼ متؼدؼمماظطؾبموادلؿودطماظشفر

خاللمادلدةمحؿىمغفاؼةماظشفرماظلابقمسؾىمتارؼ متؼدؼممرؾبماحللاب.
م

م

 جتربمضقؿةماظؿؽؾػةماظـاجتةمعنمتطؾققمػذاماجلدولمإديمأضربمجـقه. -4

 

 على هب تمدم
ا
 -:التكلفت وفمبا دلب ٌلًتمدٌر ٌتن ،  بنبء
م:اظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم(1)

 مماألجرمادلؿغريمعدةمسيمحلابم)ذراءم(حاظةمرؾبممسي< 

حؿىمتارؼ متؼدؼمماظطؾبملمعدةماالذرتاكمسيماألجرمادلؿغريمادلؿودطماظشفريمسنمطاع

ادلدةم×مي(عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسم19%مادلشارمإظقفامبادلادةم3)دونمحتلقـفامبـلؾةم

 ادلؿغري.األداديموسنماألجرمم(4)رضممععاعلماظلنمعنمجدولم×م ادلطؾوبمحلابفا

 مادلؽاصأةممعدةمسيحلابم)ذراءم(مظةمرؾبممحاسي< 

ععاعلماظلنمعنم×م ادلدةمادلطؾوبمحلابفا×م سيمتارؼ متؼدؼمماظطؾباألداديمماألجرم

مسنمادلؽاصأة.م(4جدولم)

ماظلــــدادمباظؿؼلقـــطم>مممم(2)

ممممماظؿؼلقطسيمتارؼ مبدءمباظؼاغونمم(مادلرصق6ععاعلماظلنمعنمجدولمرضمم)م×ضقؿةماظؿؽؾػةمدصعةمواحدةم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(جزءمذفرمغفاؼةماخلدعةمع معراساةمحذفدنماظلؿنيم)وغمبؾادلدةمباظشفورمعنمبداؼةماظؿؼلقطمحؿىمم×م100

م

م.إديمأضربمجـقهدصعةمواحدةمأومضقؿةماظؼلطماظشفريمجتربمضقؿةماظؿؽؾػةمم(3)



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم
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م

 
 

 (39هبدة )
م39/ 1السؤال رلن 

م79رضـممموصؼـًامظؼـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيمممممدـةمم20ماذرتاكوظهمعدةمماغؿفتمخدعةمعؤعنمسؾقهمباالدؿؼاظة

ُؼكضــعهمألحؽــاممضــاغونماظؿــأعنيمممزاولمغشــاططؾــبمظصــرفمععــاشمسـفــا,مثــممممو مؼؿؼــدممبم1975ظلـــةم

اظـشـاطموضـدممرؾـبمظصـرفمعلـؿقؼاتهممممممدـوات,مثـمماغفـىمممم10دلدةمماالجؿؿاسيمسؾىمأصقابماألسؿال

عنيموصؼـًامألحؽـاممضـاغونماظؿـأمممممهسـنمعـدةماذـرتاطمممعؽاصـأةممؼلؿققم,مصفلمسنمطاعلمعددماذرتاطهماظؿأعقـقة

وػـلمؼـؿػـ مبأحؽـامماظعـالجمواظرساؼـةماظطؾقـةمبؿـأعنيممممممممم=1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمممياالجؿؿاس

م=ادلرض

 :اإلجببت
 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(30)تـصمادلادةم

متعوؼضماظدصعةممادلعاشدؿقؼاقماةمعؿىمتواصرتمإحدىمحاالتمأؼلؿققمادلؤعنمسؾقهمعؽاص" أو

ماظواحدة.

م........................م.

م".............................م.

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(39)تـصمادلادةم

غؿؼاظــهمعــنمأحــدماظؼطاســاتماظؿابعــةمألحــدمماغؿفــاءمخدعــةمادلــؤعنمسؾقــهمصــىمحاظــةمماســدمممؼػــرتض"

صـدوضىماظؿأعقـاتمإديمضطاعمؼؿؾ ماظصـدوقماآلخرموظومطانمصاحبمحقمصىمععاشمسنمادلـدةماألوديمم

مغؿفاءمخدعؿهمطؿامظومطاغتمعدةماذرتاطهمذيقعفامصىمصـدوقمواحد.ما,موتلوىمحؼوضهمسـدم

سـنمذيقـ معـددماذـرتاطهمصـىمممممممتـارؼ ماغؿفـاءمخدعؿـهممبلـؿقؼاتهممممموؼؾؿزمماظصـدوقماظذىمؼؿؾعـهمسيم

ادلؽاصـأةمبـلـؾةمادلـدةماظؿـىمضضـاػامممممم أو ظؿعـوؼضما أو اظؿأعنيموؼؿقؿلمطلمصـدوقمبـصقؾهمصـىمادلعـاشمم

 األحكبم العبهت



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم
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القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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ادلــؤعنمسؾقــهمصقــهمإديمعــدةماالذــرتاكماظؽؾقــةموؼــؤدىماظصـــدوقماألولمإديماظصـــدوقماآلخــرماظؼقؿــةمممممم

مم.نموزؼرماظؿأعقـاتجلدولمؼصدرمبهمضرارمعماظرأااظقةمظـصقؾهمصىمادلعاشمعؼدرةموصؼًا

مذـرتاطًاموصؼـاًمماأدىمادلـؤعنمسؾقـهمسـفـاممممموتدخلمضؿنمعدةماالذرتاكمصىمػذاماظؿـأعنيمادلـددماظـيتممم

ظلــةممم108سؾىمأصقابماألسؿالموعـنمصـىمحؽؿفـمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممممميجؿؿاساالظؼاغونماظؿأعنيم

ظلــةممم50اخلارجماظصادرمباظؼاغونمرضمممظؾعاعؾنيمادلصرؼنيمصىيمجؿؿاسالاظؼاغونماظؿأعنيموصؼاًمو ,1976

ادلشارمإظقفاموطقػقةمحلـابفامصـىمادلعـاشمبؼـرارمعـنمرئـقسماجلؿفورؼـةمممممممدموحتددمضواسدمضممادلدم1978
م

مم".بـاءمسؾىمسرضموزؼرماظؿأعقـات

ألصــقابماالسؿــالموعــنمسيمحؽؿفــمماظصــادرممميعــنمضــاغونماظؿــأعنيماالجؿؿــاسمماظـاغقــةوتـــصمادلــادةم

مغهم:أسؾىمم1976ظلـةمم108باظؼاغونم

ادلؼـررممبؼؿضـىمػـذاماظؼـاغونماظؿـأعنيمضـدماظشـقكوخةمواظعفـزممممممممميمجؿؿـاسمالؼشؿلمغظامماظؿـأعنيمام"

م.واظوصاة

وجيوزمأنمتلرىمسؾىمادلؤعنمسؾـقفممبعـضمأغـواعماظؿـأعنيماألخـرىمادلـصـوصمسؾقفـامصـىمضـاغونمممممممممم

,موذظـكمباظشـروطمواألوضـاعماظؿـىمؼصـدرمبفـاممممممم1975ظلــــةممم79اظصادرمباظؼاغونمرضممميجؿؿاسالاظؿأعنيما

جؿؿاسقـةم,موصـىمحـدودمادلـوادمممممالاجلؿفورؼةمبـاءمسؾىمسرضموزؼـرماظشـؽونمواظؿأعقــاتماممممضرارمعنمرئقس

 "ػذاماظؼاغون.مادلـصوصمسؾقفامسي

مسيمذـأنماظؼواسـدماظـيتممم1986م(ممظلــةم62(معنمضرارمرئقسمذيفورؼةمعصرماظعربقـةمرضـمم)مم02تـصمادلادةم)

 -تؿؾ مسيمحاالتماالغؿؼالمبنيمأغظؿةماظؿأعنيماالجؿؿاسيمسؾىمأغه:

أومضــاغونمميجؿؿــاسؼراســىمسيمذــأنماحلــدماألدغــىمحلــقمادلؽاصــأةمادلؼــررةمبؼــاغونماظؿــأعنيماالمممممم

يمعـنممدؿقؼاقمادلعاشموصؼـًامألحؽـاممأممااظؿؼاسدمواظؿأعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةمأالمؼعؿدمبأدؾابم

مادلشارمإظقفؿام.م1978ظلـةمم50أومم1976ظلـةمم108اظؼاغوغنيمرضؿيم



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
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مسيمذـأنماظؼواسـدماظـيتمممم1986(مظلــةمم62(معنمضرارمرئقسمذيفورؼةمعصرماظعربقـةمرضـمم)مم12تـصمادلادةم)

 سؾىمأغه:متؿؾ مسيمحاالتماالغؿؼالمبنيمأغظؿةماظؿأعنيماالجؿؿاسي

م:مؼراسىمسـدمتطؾققمأحؽاممػذاماظؼرارمعامؼأتيم"

(موحـدةمواحـدةمإذامطـانمعـنمذـأنمممممم1ذـرتاكمسيماظؼـواغنيمادلشـارمإظقفـامسيمادلـادةم)مممممالسؿؾارمعددماام–م1

مذظكمادؿؽؿالمادلدةمادلطؾوبةمالدؿقؼاقمادلعاشم.

م"خرمضاغونمععاعلمبهمادلؤعنمسؾقهمصقؿام مؼردمبهمغصمسيمػذاماظؼرارم.أتطؾققمأحؽاممم–م2

 

 على هب تمـدم
ا
والممصؼـطمم1975ظلــةممم79صـأةمسـنمعـدةماذـرتاطهمسيمضـاغونممممممعؽا,مؼلـؿققمادلـذطورمممبنبء

ؼــةمؼـؿػــ مبأحؽــامماظعــالجمواظرساالم,مطؿــامم1976ظلـــةمم108ؼلــؿققمعؽاصــأةمســنمعــدةماالذــرتاكمبؼــاغونم

حقثمأنمادلؤعنمسؾقهمععاعلمبأحؽاممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمسؾـىمأصـقابممماظطؾقةمبؿأعنيمادلرض,م

م,موالمؼشؿلمػذاماظؼاغونماظؿأعنيمضدمادلرض.1976ظلـةمم108األسؿالماظصادرمباظؼاغونمرضمم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
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 (10هبدة )
م10/ 6السؤال رلن 

م1975ظلــةممم79اظصادرمباظؼـاغونمرضـمممميماظؿأعنيماالجؿؿاسنمضاغوألحؽامموصؼًامادؿققمعؤعنمسؾقهمععاذام

م,اجلفــازماإلداريمظؾدوظــةمبعؿــلمباظؿقــقمم1/11/2012وبؿــارؼ مم,باظؼطــاعماخلــاصســنمعــدةماذــرتاطهم

 م=م,مصفلمؼلؿققمععاذامسنمادلدةماألخريةاظلؿنيمدنغمبؾم1/12/2016بؿارؼ مو
 :اإلجببت

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(18)تـصمادلادةم

م-ؼلؿققمادلعاشمصىماحلاالتماآلتقةم:"

أومغؿفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقهمظؾؾوشهمدنماظؿؼاسدمادلـصوصمسؾقهمبـظامماظؿوزفمادلعاعلمبهما -1

,م(2و)ج(معنمادلادةم)مظؾؿؤعنمسؾقفممادلـصوصمسؾقفممباظؾـدؼنم)ب(مةدنماظلؿنيمباظـلؾمهظؾؾوش

 .سؾىماألضلمذفرًام120وذظكمعؿىمطاغتمعدةماذرتاطهمصىماظؿأعنيم

م."........م.......

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(27)تـصمادلادةم

غؿفتمخدعةمادلؤعنمسؾقهمو متؿواصرمام(مإذا18(معنمادلادةم)4,6)مع مسدمماإلخاللمحبؽمماظؾـدؼن"

مياظلـو رـاألج %معن15حيلبمبـلؾةمومدؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحدةاصقهمذروطمادؿقؼاقمادلعاشم

م.اظؿأعنيمعنمدـواتمعدةماالذرتاكمسيمسنمطلمدـه

م..........

 م-احلاالتماآلتقةم:موؼصرفمػذاماظؿعوؼضمسي

 بؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿني. -1

م.".........م.....

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(40)تـصمادلادةم

إذامســادمصــاحبمادلعــاشمادللــؿققموصؼــًامظؿــأعنيماظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمإديمسؿــلمخيضــعهممم"
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,موتؿقـددمحؼوضـهماظؿأعقـقـةمسـفـامممممذرتاطهماجلدؼـدةمعـدةمضائؿـةمبـذاتفاممممألحؽاممػذاماظؿأعنيمصؿعؿربمعدةما

موصؼًامألحؽاممػذاماظؾاب.

حاظةمادؿقؼاقمععاشمسنمادلدةماألخريةمسدممتؽـرارماالغؿػـاعمباحلـدماألدغـىماظرضؿـيممممممموؼراسىمسيمم

م.22ظؾؿعاشمسيمتارؼ ماالدؿقؼاقموادلزاؼامادلؼررةمبادلادةم

,موذظكمصقؿامسدامعنمؤعنمسؾقهمإذامجتاوزتمدـهماظلؿنيذأنمادلموالمتلرىمأحؽاممػذاماظؿأعنيمسي

,مم2اظؾــدم)أ(معـنمادلـادةمممممؤعنمسؾـقفممادلشـارمإظـقفممسيممممتدمخدعؿهمبؼرارمعنماظلؾطةمادلكؿصةمعـنمادلـمم

مم"عنمػذاماظؼاغون.م164,مم163,مم31ادلوادمموطذظكماحلاالتمادلـصوصمسؾقفامسي

مبشــأنمضواســدمععاعؾــةمأصــقابمادلعاذــاتمم2010(مظلـــةم3عـشــورمســاممرضــمم)اظؼلــمماظـــاغيمعــنموؼـــصم

سؾـىممم1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسياظعائدؼنمإديمجمالمتطؾققمأحؽامم

م-أغه:

م:ضواسدمحلابمادلعاشمأومتعوؼضماظدصعةماظواحدةمم-أواًل:"

ؼراسـىماسؿؾـارمعـدةمممممسـدمتؼـدؼرماحلؼـوقماظؿأعقـقـةمظؾؿـؤعنمسؾقـهمسـنمعـدةمأومعـددماالذـرتاكماألخـريةمممممممممم

مؼؾي:م,موتؿقددمحؼوضهماظؿأعقـقةمسـفاموصؼًامدلااالذرتاكماجلدؼدةمعدةمضائؿةمبذاتفا

 حاالتمادؿقؼاقمتعوؼضماظدصعةماظواحدة:م -1

ؼلؿققمادلؤعنمسؾقهمتعوؼضًامعـنمدصعـةمواحـدةمسـنمعـدةمأومعـددماذـرتاطهماألخـريةمسيماحلـاالتمممممممممم

م-:اآلتقة

 ....... -مأ

بؾوغمدنماظلؿنيمبعدماغؿفاءماخلدعـةمأومثؾـوتماظعفـزممممأومماظؿؼاسدمدنؾؾوغمظاغؿفاءماخلدعةم -مب

م9صـأطـرمعـنمتـارؼ ماغؿفـاءماخلدعـةموطاغـتمعـدةماالذـرتاكممممممممماظؽاعلمأوموضـوعماظوصـاةمبعـدمدــةممممم

 .دـواتمصأضل

ماظؿأعنيماالجؿؿـاسيمعنمضاغونمم27وسيمذيق ماألحوالمحيلبمتعوؼضماظدصعةماظواحدةموصؼًامظؾؿادةم

مادلشارمإظقه

م........"
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 ــــــــــ(40 / 23)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

سيمحاظـةمسـودةمصـاحبمادلعـاشممممممصإغـهمم,ضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيممم(معنم40ألحؽاممادلادةم)موفمبا        

ادللؿققموصؼًامظؿأعنيماظشقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةمإديمسؿـلمخيضـعهمألحؽـاممػـذاماظؿـأعنيمصؿعؿـربمعـدةمممممممممم

,مودلــامطاغــتمعــدةمموحتــددمحؼوضــهماظؿأعقـقــةمسـفــاموصؼــًامظــذظكم,ماذــرتاطهماجلدؼــدةمعــدةمضائؿــةمبــذاتفام

(معـنمادلـادةممم1ظؾــدم)مألحؽـاممامالمتعطقهماحلقمسيمادلعاشمظؾؾوغماظلنموصؼًامماالذرتاكماألخريةمظؾؿذطور

(م27إسؿـااًلمألحؽـاممادلـادةم)مممماظدصعةماظواحـدةمصإغهمؼلؿققمتعوؼضم,ممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيعنمم18

م.ؾؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿنيغظرًامظموؼؿممصرفماظؿعوؼضمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيعنم

 
 
 

  



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 24)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 

 (401هبدة )
م401/ 7السؤال رلن 

مؾؿعاش=مظماألرعؾةمادؿقؼاقعنمػلماخؿالفماظدؼاغةمأوماجلـلقةمميـ م

 :اإلجببت
بعـدمادـؿؾداهلامممم1975ظلــةممم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضـمممم(051)تـصمادلادةم

 -:سؾىمأغهم2015ظلـةمم117بؼرارمرئقسماجلؿفورؼةمباظؼاغونمرضمم

وظـوزؼرماظؿأعقــاتمممميغفـائمميحبؽـممضضـائمممثابؿًا أو عوثؼًامجاأنمؼؽونماظزو ؼشرتطمالدؿقؼاقماألرعؾةم"

ؼؿعــذرمصقفــاماإلثؾــاتممبعــضماحلــاالتماظــيتمبؼــرارمؼصــدرهمحتدؼــدمعلــؿـداتمأخــرىمإلثؾــاتماظــزواجمسي

.داظػةماظذطرباظودائلم
م

م"

 
مثابؿـاًم أو عوثؼـاًممجاأنمؼؽـونماظـزومم مؼشرتطمادلشرعمالدؿقؼاقماألرعؾةمظؾؿعـاشمدـوىمممم,دلب تمدم وفمب

سيماظدؼاغــةمأوماخــؿالفموجــودمسيمادــؿقؼاقماألرعؾــةمظؾؿعــاشم,موعــنمثــممالمؼــؤثرميغفــائميحبؽــممضضــائ

م.ادلؤعنمسؾقهمأومصاحبمادلعاشمفاموبنيبقـاجلـلقةم

 
  

 ادلستحمىى يف ادلعبش 



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 25)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 (440هبدة )
م440/ 8السؤال رلن 

ظلــةممم(458ؿفورؼـةمرضـمم)مماجلادلؼـررةموصؼـًامظؼـرارمرئـقسممممماظؾدؼؾـةمدلـقـةمسقـدماظعؿـالمومممممادلـقـةمػلمتعدم

ضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسيمممممعـنمم(111),مم(110)تنيجزءًامعنمادلعاشمسـدمتطؾقـقمأحؽـاممادلـادمممم1998

م=1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمم

 :اإلجببت
منيظؾعاعؾمعـقةمبؿؼرؼر1998(ممظلـةم458عنمضرارمرئقسمذيفورؼةمعصرماظعربقةمرضمم)اظـاظـةمتـصمادلادةم

منيوادللؿقؼمادلعاذاتموألصقابماظعاعةمواهلقؽاتماحملؾقةماإلدارةمووحداتمظؾدوظةماإلداريمباجلفاز

 سؾىمأغه:مسـفم

موالمًًعـفا,مجزءامتعؿربموالماألدادقة,ماألجورمإديماظؼرارمػذامسيمسؾقفامادلـصوصمادلـقةمتضممال"م

م.ادلؿغريماألجرمحلابمسيمتدخل

م.ادلؿغريماألجرمععاشمإديموالماألدادي,ماألجرمععاشمإديمادلـقةمتضممالمطؿاممم

مظؾؿادةمرؾؼًامتصرفماظيتموادلـقةماألوديمظؾؿادةمرؾؼًامتصرفماظيتمقةادلـمبنيماجلؿ مجيوزموالممم

م".اظغريمسنمععاذًامؼلؿققمعنمطلمذظكمعنموؼلؿــىماظـاغقة,

 2/5/1999صادرمبؿارؼ ماظ 1999م(مظلـةمم1عـشورمساممرضممم)معنمخاعلًامواظؾـدمداددًاموؼؼضىماظؾـدم

مبأغه:مضواسدمصرفمعـقةمألصقابمادلعاذاتموادللؿقؼنيمسـفمم بشأنم

المجيوزماجلؿ مبنيمػذهمادلـقةموادلـقةمادلؼررةمظؾعاعؾنيمادلـصوصمسؾقفامبادلادةم)األودي(مخاعلام:م

مرارمرئقسماجلؿفورؼةمادلشارمإظقهموصىمحاظةماجلؿ مبنيمادلرتبموادلعاش.معنمض

مم-ؼراسىمعامؼؾى:

باظـلؾةمظصاحبمادلعاشمتصرفمادلـقةمادللؿقؼةمسؾىمادلعاشموالمتصرفمسؾىمادلرتب,موميؿـ م -1

مسؾىمجفاتماظعؿلمصرصفامسؾىمادلرتب.م

باظـلؾةمظؾؿلؿققمؼصرفمظهمغصقؾهمسيمادلـقةمادللؿقؼةمسيمادلعاشموجيؿ مبقـفاموبنيمادلـقةم -2

 ادللؿقؼةمعنمجفةماظعؿلمبالمحدود.م



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 26)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

سيمحاظةماجلؿ مبنيمادلعاذاتمجيؿ مصاحبماظشأنمبنيمادلـحمادللؿقؼةمسـفامدونمم-داددًا:

م"حدود.

 
ا
معنمادلعاشمسـدمعراساةمماظعؿالمسقدمعـقةمسنمةؾدؼؾاظمادلـقةالمتعدمم,تمدم على هب بنبء جزءًا

مبالمحدودم.ظهمغصقؾهمسيمادلـحمادللؿقؼةممظؾؿلؿققوؼصرفمم,ادلعاذاتحدودماجلؿ مبنيم

جزءًامعنمادلعاشمسـدمعراساةمحدودماجلؿ مبنيمماظعؿالمسقدمعـقةمسنمةؾدؼؾاظطؿامالمتعدمادلـقةم

موبنيمظهمغصقؾهمسيمادلـقةمادللؿقؼةمظؾؿلؿققمؼصرفموم,اظدخلادلعاشمو سيمادلعاشموجيؿ مبقـفا

م.عنمجفةماظعؿلمبالمحدودظهمادلـقةمادللؿقؼةم

 

 
 
 

  



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 27)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 
 

 (463هبدة )
 463/ 9السؤال رلن 

م1975ظلــةممم79رضـممماظصادرمباظؼـاغونممضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيمألحؽاممادؿققمعؤعنمسؾقهمععاذاموصؼًام

اظؿقــقمبعؿــلمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةم,ممم1/11/2012ســنمعــدةماذــرتاطهمباظؼطــاعماخلــاص,موبؿــارؼ مم

يمعنمضـاغونماظؿـأعنيماالجؿؿـاسمممم163بأحؽاممادلادةمؼـؿػ مبؾغمدنماظلؿني,مصفلمم1/12/2016وبؿارؼ م

 م=1975ظلـةمم79رضمماظصادرمباظؼاغونم
 :اإلجببت

 -:سؾىمأغهم1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(163)تـصمادلادةم

ظؿقـاقمبعؿـلمجدؼـدمبعـدمبؾوشـهمدـنمممممممالدـؿؿرارمصـىماظعؿـلمأومامممالؼؽونمظؾؿؤعنمسؾقهماحلـقمصـىمامم"

مذـرتاطهمصـىممامدـؿقؼاقمععـاشماظشـقكوخةموذظـكمإذامطاغـتمعـدةممممممالدؿؽؿالمادلـدةمادلوجؾـةمممالاظلؿنيم

اظؿأعنيمعلؿؾعدامعـفامادلدةماظؿىمأدىمادلؤعنمسؾقهمتؽؾػؿفامباظؽاعلمالمتعطقهماحلقمصىمععاشم,موتؽونم

م.ذرتاكمصىماظؿأعنيالتلوؼةمادلعاشمصىمحاظةمتواصرمذروطمادؿقؼاضهمسؾىمأداسممعدةما

دـنماظلـؿنيممممصـىممهدؿــاءمعنمحؽمماظػؼرةماألوديمجيوزمظصاحبماظعؿلمإغفاءمخدعةمادلـؤعنمسؾقـمماو

ذـرتاطاتمادلؼــررةمسؾـىمصــاحبمممالايماالجؿؿـاسماظؼوعقـةمظؾؿــأعنيمممأومبعـدػامسؾـىمأنمؼــؤدىمإديماهلقؽـةممم

وذظكمسـنمسـددماظلــواتماظؽاعؾـةممممم(م17)تأعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةموصؼًامحلؽممادلادةمماظعؿلمسي

ؿقؼاقمادلعـاشموصـىمممدـمالدـؿؽؿالمادلـدةمادلوجؾـةممممالذرتاكمصىماظؿـأعنيممالاظواجبمإضاصؿفامإديمعدةما

ذرتاطاتمادلؼررةمسؾقهمصىمػذاماظؿأعنيمسنمتؾـكماظلــواتمممالعنمأداءمامهػذهماحلاظةمؼعػىمادلؤعنمسؾق

مغؿفـاءمااظػؼرةمصىمذأنماظعؿالمادلـؤضؿنيموادلـواقنيمحؿـىماغؿفـاءماظعؼـدمأومممممممػذهموؼؽونمتطؾققمحؽم

م"ادلودممحبلبماألحوال.

 أحكبم انتمبلٍت وولتٍت
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ماظؼاغونعنم163ضواسدمتطؾققمأحؽاممادلادةمبشأنمم1991ـةمظلم5ؼـصمعـشورمسامموزارةماظؿأعقـاتمرضممو

م-سؾىمأغه:1975ظلـةمم79رضمم

ظلــةممم79اظصادرمباظؼـاغونمرضـمممميمعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسم163ؼشرتطمظالغؿػاعمبأحؽاممادلادةم"مممممم

م:ميتواصرمعامؼؾم1975

م.م........-1

م.مم.........م-2

م50ومأم1976ظلــةممم108أومم1975ظلــةممم79أالمؼؽونمادلؤعنمسؾقهمصاحبمععاشمرؾؼـامظؾؼـاغونمرضـمممممم-3

أومصــاحبمععـاشموصؼــامألحؽــاممضـاغونماظؿؼاســدمواظؿــأعنيموادلعاذـاتمظؾؼــواتمادللــؾقةممممم1978ظلــةمم

م.مةمظؾؿدةمادلدغقةمأوم مؼطؾبماظضمدواءمطانمضدمرؾبمضممادلدةماظعلؽرؼ

م".مم.........م-4

 
ظلـةمم79رضمميمعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسم163بأحؽاممادلادةمادلذطورم,مالمؼـؿػ ممبنبء على هب تمدم

م,موعـنمثـممصؼـدمفؾاـفماظشـرطماظـاظـثمممممم1975ظلــةممم79صاحبمععاشمرؾؼامظؾؼاغونمرضممغظرًامألغهمم1975

مم.1991ظلـةمم5ـشورمسامموزارةماظؿأعقـاتمرضمماظواردةممبم163بأحؽاممادلادةمذروطماالغؿػاعمعنم
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 ادلرتبطت بمبنىى اخلدهت ادلدنٍت األسئلت
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م40 رلن السؤال

صـدارمضـاغونماخلدعـةممممإبم2015ظلــةممم18عامػومتارؼ ماغؿفاءماظعؿلمبؼرارمرئقسماجلؿفورؼةمباظؼاغونمرضمم

م=ضاغونماخلدعةمادلدغقةصدارمبإ2016ظلـةمم81وعامػومتارؼ ماظعؿلمباظؼاغونمرضمم=مادلدغقة

 :اإلجببت
ضرارمإبعدممم2016ظلـةمم1ُغشرمباجلرؼدةماظراقةمضرارمجمؾسماظـوابمرضممم18/2/2016بؿارؼ م -

ضاغونماخلدعةمادلدغقةمواسؿؿادمغػاذهمسيماظػرتةمعنمباصدارم2015ظلـةمم18بؼاغونمرضمماظؼرارم

 وعامؼرتتبمسؾىمذظكمعنمآثار.م20/1/2016حؿىمم12/3/2015تارؼ مصدورهمسيم

بإصدارمضاغونماخلدعةمم2016ظلـةمم81ُغشرمباجلرؼدةماظراقةماظؼاغونمرضممم1/11/2016بؿارؼ م -

سؾىمأنمؼعؿلمبهمعنماظقومماظؿاظيمظؿارؼ مماخلاعلةمعنمعوادماإلصدارادلدغقة,موضدمغصمبادلادةم

بإصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقةمم2016ظلـةمم81تارؼ ماظعؿلمباظؼاغونمرضمم,موعنمثممصإنمغشره

 2/11/2016ػوم

ؼلريمبشأغفامأحؽاممضاغونمغظامماظعاعؾنيمم1/11/2016حؿىمم21/1/2016باظـلؾةمظؾػرتةمعنم -

 .1978ظلـةمم47اظصادرمباظؼاغونمرضمممادلدغقنيمباظدوظة
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 زلبضرة
 أهثلت تطبٍمٍت على حبالث استحمبق ادلعبش

  )حبالث التمبعد(
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 حبالث التمبعد :

 .ظؾؾوغماظلنمادلـفيمظؾكدعةمحاظةمادؿقؼاقمادلعاش •

 .حاظةمادؿقؼاقمادلعاشمظؾؾوغماظلنمبعدماغؿفاءماخلدعة •

م.حاظةمادؿقؼاقمادلعاشمادلؾؽر •

م( 4هثبل رلن ) 
ظؾؾوشـهمدـنماظؿؼاسـدموطاغـتمبقاغاتـهممممممم15/10/2015مسيميعؤعنمسؾقهماغؿفتمخدعؿهمباظؼطـاعماحلؽـوعممم

موصؼًامدلامؼؾىم:

 ظؾدوظة.مسنيمباجلفازماإلدارىم1/7/1976بؿارؼ م 

 متمجتـقدهمإظزاعقًاموادؿؾؼىمبعدماغؿفاءماظؿفـقدماإلظزاعى.م1/10/1977بؿارؼ م 

 اغؿفىمادؿؾؼاءمادلذطورموادؿؾمماظعؿلمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةممم31/3/1982بؿارؼ م 

 وطاغتمبقاغاتمأجرماالذرتاكمخاللمآخرمسشرمدـواتمطاظؿاديم:

ماألجرماظؿارؼ 

م293.02م1/7/2006

م317.33 1/7/2007

م343.35 1/7/2008

م371.25م1/7/2009

م426.06م1/7/2010

م458.09م1/7/2011

م507.04م1/7/2012

م607.23م1/5/2013

م612.23م1/7/2013

م646.57م1/7/2014
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م

 جـقفًا.م145385.79بؾغتمم15/10/2015حؿىمم1/4/1984إذياديماألجورمادلؿغريةمعنم

مؼؿممتلوؼةمادلعاشموصؼًامدلامؼؾى:

مأواًل:مععاشماألجرماألدادى

محصرمعددماالذرتاك

مدـةمذفرمؼومماديمعنمبقان

م39م3م15م15/10/2015م1/7/1976معدةمصعؾقة

م4م5م31م31/3/1982م1/10/1977معدةمعضاسػةم

مإذيادي

م43م8م46

م43م10م-

مذفرم526

محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

م16/10/2010األخريةممتارؼ مبداؼةماخلؿسمدـوات

مجـقه.م426.06>مم16/10/2010ماألجرمسي

مجـقفًام,مم639.09%معنمػذاماألجرم>م150

مجـقفًا.م639.09أجرمعنمأجورمصرتةمادلؿودطمسنمميظذامجيبمأالمؼزؼدمأ

مجـقفًامم4857.84>مم612.23×ممم8>مممم30/6/2014حؿىم1/11/2013عنم

مجـقفًامم7669.08>م639.09×م12م>مم30/6/2015حؿىممممم1/7/2014عنم

مجـقفًامم2556.36>مم639.09×م4>ممم31/10/2015حؿىممممم1/7/2015عنم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــممممممم

مجـقفًامم15123.28ممممممإذياديم

مجـقفًا.م630.13>مم24÷مم15123.28ادلؿودطم>م

م704.76م1/7/2015



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 34)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م

محلابمادلعاش

م

م×مأجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور
م1 ×

م>

م

مم45م12

م×م630.13

م526
م1 ×

مم613.79م>

م45م12

مجـقفًا.م504.10%معنمأجرماظؿلوؼةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم80خيػضمإديممممم

مجـقفًا.م35.00%مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم25زؼادةمععاشماألجرماألدادىممممم

م539.10إذياظيمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مثاغقًا:مععاشماألجرمادلؿغري

محصرمعددماالذرتاك

مدـةمذفرمؼومماديمعنمبقان

م31م6م15م15/10/2015م1/4/1984معدةمصعؾقة

م31م7م-مإذيادي

مذفرم379

محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًام383.60>ممممم379÷مم145385.79ادلؿودطم>م

مجـقفًامم356.74>مممممممممممممممم%م(93%مسنمطلمدـةمطاعؾةم)3ؼزادم

مجـقفًامم740.34>ممممممممممممممممممأجرماظؿلوؼةم

محلابمادلعاش

م

م×مأجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور
م1 ×

م>

م

مم45م12

مجـقهم519.61م>م1 ×م379م×م740.34



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 35)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م45م12

م

م

مادلعاشإذياظيم

مضقؿةمبقان

م504.10مععاشمأجرمأدادى

م35.00مزؼاداتمأدادي

م519.61مععاشمأجرمعؿغري

م1058.71مإذيادي

م165رص مادلعاشموصؼًامألحؽاممادلادةم

م%(33×مم1058.71)م–م450

م349.37م-450

م100.63

م10.00معـقةمعاؼو

م1169.34مإذيادي

م

م  



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 36)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

مم(1) هثبل رلن
ظالدـؿؼاظةمو مؼؿؼـدممممم20/8/2011(مأنماغؿفاءمخدعةمادلذطورمطـانمبؿـارؼ ممم1ادلـالمرضمم)مباصرتاضمصى

صؽقفمؼؿممتلوؼةماحلؼـوقماظؿأعقـقـةمصـىممممم15/10/2015بطؾبمظصرفمادلعاشمحؿىمبؾوغماظلنمبؿارؼ م

مجـقفًا.م100523.83ػذهماحلاظةمسؾؿًامبأنمإذياديماألجورمادلؿغريةمحؿىمتارؼ ماغؿفاءماخلدعةمبؾغم

ماًل:مععاشماألجرماألداديأو

محصرمعددماالذرتاك

مدـةمذفرمؼومماديمعنمبقان

م35م1م20م20/8/2011م1/7/1976معدةمصعؾقة

م4م5م31م31/3/1982م1/10/1977معدةمعضاسػةم

مإذياظي

م39م6م51

م39م8م-

مذفرم476

محتدؼدمأجرماظؿلوؼة

م21/8/2006تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم

مجـقه.م293.02>مم21/8/2006األجرمسيم

جـقفــًا,مظـذامجيــبمأالمؼزؼــدمأىمأجــرمعـنمأجــورمصــرتةمادلؿودــطمســنمممم439.53%معـنمػــذاماألجــرم>مم150

مجـقفًا.م439.53

مم3712.50>مم371.25×مم10>مممم30/6/2010حؿىم1/9/2009عنم

مم5112.72>مممم426.06×مم12>مم30/6/2011حؿىمم1/7/2010عنم

ممم879.06>ممممممم439.53×مم2>مم31/8/2011حؿىمم1/7/2011عنم

مــــــــــــــــــــــــــــمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجـقفًامم9704.28ممممممممممممممممممممممممممممممممممإذياظيم

مجـقفًا.م404.34>مم24÷مم9704.28ادلؿودطم>م



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 37)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

محلابمادلعاش

م

م×مأجرماظؿلوؼة

ماالذرتاكمباظشفورمعدة
م1 ×

م>

م

مم45م12

م×م404.34

م476
م1 ×

مم356.42م>

م45م12

مجـقفًا.م323.47%معنمأجرماظؿلوؼةممممممممممممممممممممممممممممممممممممم80خيػضمإديممممممممممممممممم

مجـقفًا.ممم35.00%مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم25زؼادةمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممم

مجـقفًا.م358.47إذياظيمععاشماألجرماألداديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مثاغقًا:مععاشماألجرمادلؿغري

محصرمعددماالذرتاكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدـةمذفرمؼومماديمعنمبقان

م27م4م20م20/8/2011م1/4/1984معدةمصعؾقة

م27م5م-مإذيادي

مذفرم329

م

محتدؼدمأجرماظؿلوؼة

مجـقفًام305.54>ممممممم329÷مم100523.83ادلؿودطم>م

ممجـقفًام247.49(ممممممم>م81%مسنمطلمدـةمطاعؾةم)%3ؼزادمادلؿودطمبم

مجـقفًامم553.03>مممممممممممممممممممممممممممممممممأجرماظؿلوؼةم

م



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 38)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م

محلابمادلعاش

م

م×مأجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور
م1 ×

م>

م

مم45م12

م×م553.03

م329
م1 ×

مجـقه336.93م>

م45م12

م

مإذياظيمادلعاش

مضقؿةمبقان

م323.47مععاشمأجرمأدادي

م35.00مزؼاداتمأدادي

م336.93مععاشمأجرمعؿغري

م695.40مإذياظي

م165رص مادلعاشموصؼًامألحؽاممادلادةم

م229.48م-450>ممم%(م33×م695.40)م–م450

م220.52

م10.00معـقةمعاؼو

م925.92ميإذياظ

م

م  



 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
 
 

 ــــــــــ(40 / 39)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1701/م13)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

  (3هثبل رلن ) 
ــمم)مم ــالمرض ــاصرتاضمسيمادلـ ــارؼ ممممم2ب ــاشمبؿ ــبمظصــرفمادلع ــدممبطؾ (مأنمادلــذطورمتؼ

ومذفرم11وممدـةم55ػذاماظؿارؼ ممضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيموطانمدـهمسيم15/10/2015
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 ًاذلٍئت المىهٍت للتأهني االجتوبع
 ًصندوق التأهني االجتوبع    
 ًىهـبهلني ببلمطبع احلكـللع    
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 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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