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 يمديخ

ماظؿـلعقينمىماظوسإديمغشرموتعؿققمماحلؽوعيظؾعاعؾنيمباظؼطاعماالجؿؿاسيمؼلعىمصـدوقماظؿلعنيم

مباسؿؾـارموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـ ممممماالجؿؿاسيمظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيم

مإديمطلمردرةمعصرؼة.ماعؿدترنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدم

عؿضـؿـةممم6/5/2017رنمرضـد معضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ ممممممممؼلعدغيوحتؼقؼًامظذظكم

م.اظـدوةميفغوضشتمماظيترػمماألدؽؾةم

 
 

 االجتًبػيرئيس صُدوق انتأيني 
 ينهؼبيهني ثبنمطبع احلكىي

 
 "حمًد سؼىدي لطت"
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 فهــــــــزس

 

 ادلىضىع و

 األسئهخ  أوالا 

 ادلزفمبد ثبَيبا 

 

(معــنمضـــاغونماظؿـــلعنيمم30ادلؽاصـــلةموصؼــًامألحؽـــا مادلـــادةم)ممحماضــرةميفمغظـــا م

 .1975ظلـةمم79االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم
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 (91يبدح )
 91/ 2انسؤال رلى 

م؟عامػيمادلقزةماظؿلعقـقةماظيتمميـقفامتلعنيماظؾطاظة،موعامػيمذروطمادؿقؼاضفا

 اإلجبثخ
 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم92تـصمادلادةم)

م:يعامؼلتماظؾطاظةدؿقؼاقمتعوؼضمالؼشرتطم"

مرالمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمادؿؼالمعنماخلدعة. -1

مرومباظشـر ممجـقـةمعادـةمممرومجـاؼـةمميفىمغؿفتمخدعةمادلمعنمسؾقهمغؿقفةمحلؽممغفائارالمتؽونمضدم -2

م.(95،موذظكمع معراساةمحؽممادلادةم)اآلدابماظعاعةمروماألعاغة

اممممممممممممممميفمممرنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمعشرتطاًمممممممممممممم -3 اظؿلعنيمدلدةمدؿةمرذفرمسؾىم اظـالثةمرذفرمممممممممممػذام ألضلمعـفام

ماظلابؼةمسؾىمطلمتعطلمعؿصؾة.م

مصقه.ممسؾىماظعؿلموراشؾًامرنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضادرًا -4

مادلكؿص.ممدفلمادلؿعطؾنيممبؽؿبماظؼوىماظعاعؾةميفمسهمارنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمضقدم -5

حتددممماظيتممادلواسقدمممممميفممسهممامرنمؼرتددمادلمعنمسؾقهمسؾىمعؽؿبماظؼوىماظعاعؾةمادللفلمصقهممممممممممممممممممممممممم -6

مبؼرارمعنموزؼرماظؼوىماظعاعؾة.

 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم93تـصمادلادةم)و
سؼــدماظعؿــلم لــبممرومغؿفــامماخلدعــةابؿــداممعــنماظقــو ماظـــاعنمظؿــارؼ ماؼلــؿققمتعــوؼضماظؾطاظــةم

موال.محاأل

  انجطبنخنيتأي يف
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مردـؾوساًمم16مدةـدلـممروماظؿقاقمادلـمعنمسؾقـهمبعؿـلمممموؼلؿؿرمصر ماظؿعوؼضمإديماظقو ماظلابقمظؿارؼ 

م24ػـذاماظؿـلعنيموـاوزممممميفذـرتا ممالإذامطاغـتمعـدةمامممردـؾوساًمم28،مومتؿدمػذهمادلـدةمإديممرؼفؿامردؾق

م.ذفرًا

م".ؼؼررػامعؽؿبماظؼوىماظعاعؾةماظيتىمطؿامؼصر ماظؿعوؼضمخاللمصرتةماظؿدرؼبمادلفـ

 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79االجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم(معنمضاغونماظؿلعنيم94تـصمادلادةم)
م"%معنماألجرماألخريمظؾؿمعنمسؾقه.60ؼؼدرمتعوؼضماظؾطاظةمبـلؾةم"

 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم95تـصمادلادةم)
عنماألجرماألخريماظـذىمدـددتممم%م30(مؼلؿققمتعوؼضماظؾطاظةمبـلؾةم94دؿــاممعنمحؽممادلادةم)ا

م:غؿفتمخدعةمادلمعنمسؾقهمألحدماألدؾابماآلتقةاإذامماالذرتاطاتسؾىمردادهم

مروراقمعزورة.مرومتؼدميهمذفاداتمرومغؿقاظهمذكصقةمشريمصقققةا -1

محتتماالخؿؾار.ممإذامطانمادلمعنمسؾقهمععقـًا -2

ظعؿلممممممممممممممممممممممممممم -3 ا ظصاحبم جلقؿةم رةم خلا سـهم تم غشل خطلم بهم تؽا ر سـهمصاحبمممممممم،مما بؾغم ظعؿلمممر اجلفاتمممممما

مداسةمعنموضتمسؾؿهمبوضوسه.مم24ادلكؿصةمخاللم

ادلـشلةمبشرطمرنمتؽونمػذهماظؿعؾقؿاتممممممممممممممممروممممسد معراساتهماظؿعؾقؿاتماظالز ماتؾاسفامظلالعةماظعاعؾنيمممممممممممممممممممممم -4

معؽانمزاػر.مميفعؽؿوبةموععؾؼةم

ـرمعنمادلدةم -5 صمسؾقفامضواغنيماظيتشقابهمدونمدؾبمرط محوال.مماظعؿلم لبماألمروماظؿوزقفموظوائحمـت

مسد مضقاعهمبؿلدؼةماظؿزاعاتماظعؿلماجلوػرؼة. -6

مهماألدرارماخلاصةمباظعؿل.مؤإصشا -7

ممبامتعاراهمعنمعادةمخمدرة.ممًاعؿلثرمرومحاظةمدؽرمبنيميفوجودهمرثـامماظعؿلم -8

سؾىمرحدممممممجلقؿاًممسؿدام ممممام،موطذظكماسؿداؤهمممممممممممممادلدؼرمادللؽولممممممممممروممممسؿداؤهمسؾىمصاحبماظعؿلممممممممممام -9

مبلؾؾه.ممرومرؤدامماظعؿلمرثـامماظعؿل
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ػـيمممإظـيمادلـمعنمسؾقـهمســدمتعطؾـهممممممىدادـقةماظـيتمتـمدممماألادلقـزةمممؼؿضـحمرنمم،ضىء يب تمـدو يفو

مضتعـوؼممؼلؿققوم،%معنماألجرماألخريمظؾؿمعنمسؾقه60بـلؾةمم- لبماألصلم–،موؼؼدرماظؾطاظةمضتعوؼ

اظقـو ممحؿـىممموالحـمسؼـدماظعؿـلم لـبماألممممرومغؿفـامماخلدعـةمماعـنماظقـو ماظــاعنمظؿـارؼ مممممماسؿؾاراماظؾطاظة

م28،مومتؿدمػـذهمادلـدةمإديمممرؼفؿامردؾقمردؾوسًام16مدةـدلمروماظلابقمظؿارؼ ماظؿقاقمادلمعنمسؾقهمبعؿل

م.ذفرًام24ػذاماظؿلعنيمواوزمميفذرتا مالإذامطاغتمعدةمامردؾوسًا

م:اآلتقةشروطماظمتواصرمتعوؼضماظؾطاظةمالدؿقؼاقوؼشرتطم

ماخلدعة.رالمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمادؿؼالمعنم -1

مرومباظشـر ممجـقـةمعادـةمممرومجـاؼـةممىصىمغؿفتمخدعةمادلمعنمسؾقهمغؿقفةمحلؽممغفائارالمتؽونمضدم -2

م.(95،موذظكمع معراساةمحؽممادلادةم)اآلدابماظعاعةمروماألعاغة

اظـالثةمرذفرمممممممممممممممممممممممممميفمممرنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمعشرتطاًمممممممممممممم -3 اظؿلعنيمدلدةمدؿةمرذفرمسؾىماألضلمعـفام ػذام

ماظلابؼةمسؾىمطلمتعطلمعؿصؾة.م

مصقه.ممسؾىماظعؿلموراشؾًامرنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضادرًا -4

مادلكؿص.ممدفلمادلؿعطؾنيممبؽؿبماظؼوىماظعاعؾةميفمسهمارنمؼؽونمادلمعنمسؾقهمضدمضقدم -5

حتددممماظيتممادلواسقدمممممميفممسهممامادللفلمصقهممممرنمؼرتددمادلمعنمسؾقهمسؾىمعؽؿبماظؼوىماظعاعؾةمممممممممممممممممممممم -6

مبؼرارمعنموزؼرماظؼوىماظعاعؾة.

م

م

م

م

م
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،مصفـلمؼـمثرمذظـكميفمادـؿقؼاضفاممممموتؾنيمرنماألرعؾةمتلـؿققمععاذـًامسـنمابـفـاممممموضعتموصاةمصاحبمععاشم

م؟ادلعاشمسنماظزوج

 اإلجبثخ
 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم110)تـصمادلادةم
معـنماظصــدوضنيمممرومرحدمادللؿقؼنيمذروطماالدؿقؼاقمألطـرمعنمععاشمعـنماظصــدوقممميفإذامتواصرتم

وتؽــونمروظوؼــةممواحــدًاموعــنماخلزاغــةماظعاعــةمصــالمؼلــؿققمعـفــامإالمععاذــاًممممعـفؿــامععــًامرومعــنمرحــدػامرو

م:يظؾرتتقبماآلتماالدؿقؼاقموصؼًا

مادلعاشمادللؿققمسنمغػله. -1

ماظزوجة.مرومادلعاشمادللؿققمسنماظزوج -2

مادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن. -3

مادلعاشمادللؿققمسنماألوالد. -4

مادلعاشمادللؿققمسنماإلخوةمواألخوات. -5

صقلـؿققمادلعـاشممممواحـدةممرصقابمععاذاتمعـنمصؽـةمممروموإذامطاغتمادلعاذاتمعلؿقؼةمسنمعمعنمسؾقفم

ماالدؿقؼاق.مميفاألدؾقم

  نيادلستحم يف
 ستحمبلهىاوشزوط 
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دلامتؼد مسنمادلعاشماآلخرمردىمإظقهماظػرقمعنمػذامادلعاش.مموإذامغؼصمادلعاشمادللؿققموصؼًا  

بشلنماظؼواسـدمادلـػـذةمألحؽـا مضـاغونمممممم2007ظلـةمم554(معنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم791تـصمادلادةم)و

بعـدمتعدؼؾـفامبؼـرارموزؼـرماظؿضـاعنماالجؿؿـاسيمممممممم1975ظلـةمم79اظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم

 -سؾىمرغه:2017ظلـةمم310رضمم
م79اظؼـواغنيمررضـا ممممذروطماالدؿقؼاقمألطـرمعنمععاشمرؾؼامألحؽـا مادللؿققمميفإذامتواصرتم

صالمؼلـؿققمإالمععاذـًامواحـدًاموتؽـونمممممم1978ظلـةمم50روم1976ظلـةمم108روم1975ظلـةمم90روم1975ظلـةم

م:يروظوؼةماالدؿقؼاقموصؼًامظؾرتتقبماآلت

 ادلعاشمادللؿققمسنمغػله.م -رم

 ادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمروماظزوجة. -بم

 ادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن. -جم

 والد.ادلعاشمادللؿققمسنماأل -دم

 ادلعاشمادللؿققمسنماألخوةمواألخوات.م-ػـ

ماالدؿقؼاق.ميفاالدؿقؼاقمصقلؿققمادلعاشماألدؾقمميفوإذامتلاوتماألوظوؼةم

وإذامغؼصمادلعاشمادللؿققمذوماألوظوؼةماألسؾىمسنمادلعاشمذوماألوظوؼـةماألضـلمردىمإظقـهماظػـرقم،ممممم

بنيمػذهمادلعاذاتممبامالمجياوزمػـذامموإذامضؾتمضقؿةمطلمععاشمسؾىمحدهمسنمعائةمجـقهمصقؿممماجلؿ م

ماظؼدر.

مدؿــاممممامتؼد م:او

 .جيؿ ماألوالدمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسنمواظدؼفممبدونمحدود 

 .وؿ ماألرعؾةمبنيمادلعاشمادللؿققمهلامسنمغػلفاموادلعاشمادللؿققمسنماظزوجمبدونمحدود 
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 بدونمحدود.ممةسنماظزوجمجيؿ ماألرعلمبنيمادلعاشمادللؿققمظهمسنمغػلهموادلعاشمادللؿقق 

 جيؿ مادللؿققمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمسنمذكصمواحدمبدونمحدود.م 

 جيؿ مادللؿققمبنيمادلعاذاتمادللؿقؼةمرؾؼًامظؾؼواغنيمادلشارمإظقفاموادلعاشمادللؿققمسنماظشفقدم

مبدونمحدود.م

 ..........................م."

مويف ضىء يب تمدو ماظزو، مسن مادللؿقق مادلعاش مذصنن مموج مادللؿقق مادلعاش مرسؾىمعن سنمروظوؼة

م مادلادة مألحؽا  موعنمثمموصؼًا ميفمم110االبن، مغصقؾفا عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمتلؿققماألرعؾة

عنمضقؿةممصنذامطاغتمضقؿةمغصقؾفاميفمادلعاشمسنماظزوجمرطربمرؼًامطاغتمضقؿؿه،ممرواًلمادلعاشمسنماظزوج

حقثمتصؾحمشريمعلؿقؼةمظهماسؿؾارامعنمتارؼ مادلعاشمسنماالبن،مُؼؼط مععاذفامسنماالبنممغصقؾفاميف

عنمضقؿةممإذامطاغتمضقؿةمغصقؾفاميفمادلعاشمسنماظزوجمرضل،مرعامادؿقؼاضفامادلعاشمذوماألوظوؼةماألسؾى

م ماالبن، مسن مادلعاش ميف مادلعاشمتلؿققغصقؾفا معن مادلعاذني مبني ماالبن)ذومماظػرق مسن ادللؿقق

 .ألوظوؼةماألدغى(ا

م
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ابــةممُرؾؼـتممميوصـىماظشـفرماظؿـاظممم،موضـتماظوصـاةمموضعتموصاةمصاحبمععاشموملمؼوجدمعلـؿقؼنيمظؾؿعـاشممم

مصفلمُؼلؿققمتعوؼضمإضايفميفمػذهماحلاظة؟مصاحبمادلعاش،

 اإلجبثخ
 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79اظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم(معنمضاغونم117تـصمادلادةم)

 :احلاالتماآلتقةميفىمصؼلؿققمعؾؾغماظؿعوؼضماإلضا

م.ععاذًاالدؿقؼاضهمعؿىمردىمذظكممىاجلزئمرو،ماغؿفاممخدعةمادلمعنمسؾقهمظؾعفزماظؽاعل (رم)

مؾوصاة.ممظغؿفاممخدعةمادلمعنمسؾقهما (بم)

مظؾؿعاش.وصاةمصاحبمادلعاشمع مسد موجودمعلؿقؼنيم (جم)

 وضوعماظوصاةمغؿقفةمإصابةمسؿلمبعدماغؿفامماخلدعة.ممرومثؾوتماظعفزماظؽاعل (دم)
م

مرومدــؿقؼاضهمظؾوصــاةمإديمعــنمحــددهمادلــمعنمسؾقــهاحــاالتممىصــىمصوؼــمدىمعؾؾــغماظؿعــوؼضماإلضــا

م.حاظهمسد ماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظورثةماظشرسقنيميفصاحبمادلعاشمضؾلموصاتهمو

اظؿلعنيمالمتؼلمميفرنمؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهمعدةماذرتا مميفإلضاوؼشرتطمالدؿقؼاقمعؾؾغماظؿعوؼضما

مدؿةمرذفرمعؿؼطعة.ممرومسنمثالثةمرذفرمعؿصؾة

م....................م.

 احلمىق اإلضبفيخ يف
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 ػهـ  يـب سـجك
ا
وصـاةمصـاحبمادلعـاشمعـ مسـد موجـودممممممميفمحاظـةممُؼلـؿققمتعـوؼضمإضـايفممممم،ثُبء

تـواصرمذـروطممم،موعـنمثـممصـالمؼـمثرميفمادـؿقؼاقماظؿعـوؼضماإلضـايفمممممممميفمتارؼ موصاتـهممعلؿقؼنيمظؾؿعاش

حقـثمرنمممادلعـاش،موصـاةمصـاحبمممحـدمادللـؿقؼنيميفمتـارؼ مالحـقمسؾـىمتـارؼ مممممممادؿقؼاقمادلعـاشمألم

م.اظعربةمبعد موجودمعلؿقؼنيمظؾؿعاشميفمتارؼ موصاةمصاحبمادلعاش
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 (210يبدح )

 210/ 4انسؤال رلى 

اظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممممؼـاغونمبمتـلعنيماظشـقكوخةمواظعفـزمواظوصـاةممممحؽـا مموصؼـًامألمم-صـاحبمععـاشممماظؿققم

ػذاماظؿلعني،مثمموضعتموصاتهمبعدمدـةمعنممبعؿلمُؼكضعهمألحؽا م-مم1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمم

م؟اظؿقاضهمباظعؿل،مصؿامػيماجلفةمادلؾزعةمبصر مغػؼاتماجلـازةموعـقةماظوصاة

 اإلجبثخ
 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم(معنم120تـصمادلادةم)

م موصاة ممادلمعنسـد مرو مادلعاشسؾقه ممصاحب موذظكممعـقةتلؿقق ماظؿاظقني مواظشفرؼن ماظوصاة مذفر سن

مباإلضاصةمإديماألجرمادللؿققمسنمرؼا ماظعؿلمخاللمذفرماظوصاة.

مطاغتمتصر ماألجرماظيت،موتؾؿز مبفاماجلفةموصاةادلعاشمادللؿققمسنمذفرماظمروموتؼدرمادلـقةمباألجر

متؾؿز مبصر مادلعاشم لبماألحوال.مماظيتمرو

مباظؾـدم)ر(معنمادلادةم)موخيصممبفا (مسؾىماظؾـدم2باظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباجلفاتمادلشارمإظقفا

ماظذىمطانمؼؿقؿلمباألجر.

 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79باظؼاغونمرضمم(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرم122تـصمادلادةم)
بواض مععاشممغػؼاتمجـازةطاغتمتصر مادلعاشمبلداممماظيتتؾؿز ماجلفةمم،صاحبمادلعاشسـدموصاةم

يمرإديممروم،مصنذامملمؼوجدمصرصتمألرذدماألوالدىمعؼدارهمعائؿامجـقهمتصر مظألرعلذفرؼنم دمردغ

م.ذكصمؼـؾتمضقاعهمبصر مغػؼاتماجلـازة

موجيبمرنمؼؿممصر مػذهماظـػؼاتمخاللمثالثةمرؼا مسؾىماألطـرمعنمتارؼ متؼدؼمماظطؾب.م

م-سؾىمرغه:مبنصدارمضاغونماخلدعةمادلدغقةم2016ظلـةمم81(معنماظؼاغونمرضمم69تـصمادلادةم)

مقة:تـؿفيمخدعةمادلوزفمألحدماألدؾابماآلت"

م.......
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دلواجفـةمغػؼـاتماجلــازةممممماظؽاعـلمدلـدةمذـفرؼنممماظوصاة،مويفمػذهماحلاظةمُؼصر معامؼعـادلماألجـرممم -10

 نمؼـؾتمضقاعهمبؿقؿلمػذهماظـػؼات.دلرومموذظكمظألرعلمرومألرذدماألوالد

م......"

 
ا
عـحم-(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيم120مبوجبمرحؽا مادلادةم)-غهمؼؿضحمر، سجك ػه  يبثُبء

سنمذفرماظوصاةماحلقميفماحلصولمسؾىمعـقةممادلمعنمسؾقهموصاحبمادلعاشمظؾؿلؿقؼنيمسنمادلشرع

ماظؿاظقني ماظوصاةمواظشفرؼن مذفر مخالل ماظعؿل مرؼا  مسن مادللؿقق ماألجر مإدي موتؼدرباإلضاصة ادلـقةمم،

طاغتمماظيتاجلفةمبلداممادلـقةموتؾؿز م،م لبماألحوالمادلعاشمادللؿققمسنمذفرماظوصاةمرومباألجر

حاظةموصاةمصاحبمميفطاغتمتصر مادلعاشمماظيتاجلفةمو،ميفمحاظةموصاةمادلمعنمسؾقهمتصر ماألجر

،مصُقلؿققمعـقةموصاةمنذاماجؿؿعتمظؾؿؿويفمصػيتمادلمعنمسؾقهموصاحبمادلعاشص،موعنمثممادلعاشم

مُؼلؿققمباإلضاصةمإديماألجرمادللؿققمسنمرؼا ماظعؿلمخاللمذفرماظوصاةمعنمجفةمسؿؾه ادلـقةم،مطؿا

م.ادلؾؿزعةمبصر مادلعاشمعنماجلفة

صــنذامطــانمادلؿــوصىمصــاحبمععــاشمصقؾؿــز مصـــدوقماظؿــلعنيماالجؿؿــاسىممظـػؼــاتماجلـــازةممباظـلــؾةرعــام

وإذامطــانم،مىمعؼــدارهمعائؿــامجـقــهذــفرؼنم ــدمردغــموتؼــدرممبعــاشم،ادلكــؿصمبصــر مغػؼــاتماجلـــازةم

وصؼـًامألحؽـا مضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةممممممادلؿوصىمعـمعنمسؾقـهمصؿؾؿـز مجفـةمسؿؾـهمبصـر مغػؼـاتماجلــازةممممممممم

م.عادلماألجرماظؽاعلمدلدةمذفرؼنتو

م
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م

 (216يبدح )
 216/ 5انسؤال رلى 

خـارجماظـؾالد،مصؿـامػـيمممممامبعدمذظكماذـؿغاهلمجازةمخاصةمظغريماظعؿل،مثممتؾّقنمإحصؾتمعمعنمسؾقفامسؾىم

مهلاميفمػذهماحلاظة؟ادلعاعؾةماظؿلعقـقةم

 اإلجبثخ
 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم612ادلادةم)تـصم

 :ظؾؼواسدمواألحؽا مادلؾقـةمضرؼنمطلمعـفامسنمادلددماآلتقةموصؼًاماالذرتاطاتتلؿققم"

ؼؾؿز مادلمعنمسؾقهم صؿهموحصةمممممممممممممججبساد اخلبصخ نهؼًم ثبخلبرإليدد اإلػبراد اخلبرجيخ ثدوٌ أجز ويدد ا -1

 .وتمدىمبنحدىماظعؿالتماألجـؾقةماالذرتاطاتميفصاحبماظعؿلم

مبؿقدؼـدمغـوعماظعؿـالتماألجـؾقـة،مممممضؿصـادمضـراراًممالوؼصدرموزؼرماظؿلعقــاتمباالتػـاقمعـ موزؼـرمامممم

حاظــةمميفلــؿققمتىماظؿــوادلؾــاظغماإلضــاصقةم،ماالذــرتاطات،موطقػقــةموعواسقــدمردامموبلــعرماظؿقوؼــل

م.م(130وم129)ادلادتنيمميفذظكممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةماظلدادموميفريماظؿلخ

ماالذـرتاطاتمىمصـم:مؼؾؿـز مادلـمعنمسؾقـهم صـؿهموحصـةمصـاحبماظعؿـلممممممممجبساد اخلبصخ ثدوٌ أجزإليدد ا -2

ظؿـلعنيموحتـددمعواسقـدمإبـدامماظرشؾـةمورداممممممماىمصذرتاطهماحلابفامضؿنمعدةمميفوذظكمإذامرشبم

م.وزؼرماظؿلعقـاتعنممبؼرارماالذرتاطات

م....... -3

م.م..... -4

 األحكبو انؼبيخ  ف
 يف لىاػد حسبة االشرتاكبد
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م.م...... -5

م".......

بشـلنماظؼواسـدمادلـػـذةمألحؽـا مضـاغونممممممم2007ظلــةممم554(معنمضـرارموزؼـرمادلاظقـةمرضـمممممم58تـصمادلادةم)

 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79اظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم
رالعمسؾىمجوازمدػرمادلمعنمسؾقهمضؾلمودؼدماإلجازةمادلشارمإظقفاموتطؾقـقممالسؾىمصاحبماظعؿلما

سؿؾـارًامعـنممماظؿقاقمادلـمعنمسؾقـهمبعؿـلمخـارجماظـؾالدموذظـكممممممما(مإذاممثؾتمم51وم50وم49رحؽا مادلوادم)

مظؿقاضهمبفذاماظعؿل.اتارؼ م

 ػه  يب تمدو
ا
االجـازةماخلاصـةمظغـريممممإذامثؾتماذـؿغالمادلـمعنمسؾقفـامخـارجماظـؾالدمخـاللمعـدةمممممممم ،ثُبء

اخلاصـةمظؾعؿـلمباخلـارجماسؿؾـارامعـنمتـارؼ ماظؿقاضفـامبفـذاممممممممممرحؽا ماالجازةمىماالجازة،مُتطؾقمسؾاظعؿل

ماظعؿل.
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 (216يبدح )
 216/ 6انسؤال رلى 

وطانمعـؿظمميفمددادماذرتاطاتماالجـازةمحؿـىمممم،ظؾعؿلمباخلارجحصلمعمعنمسؾقهمسؾىماجازةمخاصةم

ذـرتاطاتمغؿقفـةممماوجـودمسفـزمممتؾـّقنممتارؼ مسودتهمإديماظعؿل،موسـدماغؿفاممخدعؿهمظؾؾوغمدـنماظؿؼاسـد،ممم

مػذهماحلاظة؟،مصؿامػوماإلجرامماظذيمجيبماختاذهمبشلنمحلابفااألجورموضتمسد مصقةم

 اإلجبثخ
ذرتاطاتماإلسـارةممابشلنمضواسدمحتصقلم2010ظلـةمم13تـصمادلادةماألوديمعنمتعؾقؿاتماظصـدوقمرضمم

اخلارجقةمبدونمرجرمروماإلجازةماخلاصـةمظؾعؿـلمباخلـارجموماإلجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـلمعـنماحلؼـوقمممممممممم

 -:رغهمسؾىاظؿلعقـقةم

"........  

م -2 محاظة ميفايف مسؾقه مادلمعن ممغؿظا  مسفز موجود موتؾني مصقةمااظلداد مسد  مغؿقفة ذرتاطات

معامؼؾي:حلابفامؼؿممعراساةم

دؿقؼاضفاممخلةمسشرماملمميضمسؾىمتارؼ مماظيتومةاظػروقمادللؿقؼميحلابمإذياظؼؿمم .رم

 ادلمعنمسؾقهمبلدادػا.مساعًا،موؼؾؿز 

اظؾـدم)ر(م،وتؾؿز ممسنمػذهماظػروقمادلشارمإظقفاميفمةادللؿقؼمةضاصقادلؾاظغماإلؼؿممحلابم .بم

 اظؿقصقل.مة،مع مصؿحمعطاظؾةمسؾىماجلفةمدلؿابعةدارؼاإلمةاجلفبلدادػامم

 

 ػه  يب تمدو،
ا
ملمميضمماظيتؼؾؿز مادلمعنمسؾقهمبلدادمإذياظيمصروقماالذرتاطاتمادللؿقؼةمومثُبء

سنممةادللؿقؼمةضاصقادلؾاظغماإلبلدادم،موتؾؿز ماجلفةماإلدارؼةمساعًادؿقؼاضفاممخلةمسشرماسؾىمتارؼ م

ماالذرتاطات.مصروق
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 (236)يبدح 

 236/ 7انسؤال رلى 
(معنمضاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرمممم49ادؿققمعمعنمسؾقهمتعوؼضًامسنماألجرموصؼًامألحؽا مادلادةم)

ُؼلـؿؼط مممغظرًامإلصابؿهميفمحادثمسؿـلمحـالمبقــهموبـنيمرداممسؿؾـه،مصفـلمممممم1975ظلـةمم79باظؼاغونمرضمم

معنمتعوؼضماألجرمادللؿققمظؾؿمعنمسؾقهمضرائبمرومردو ؟

 اإلجبثخ
 -سؾىمرغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم(49)تـصمادلادةم

إذامحاظـتماإلصـابةمبــنيمادلـمعنمسؾقــهموبـنيمرداممسؿؾـهمتــمدىماجلفـةمادلكؿصــةمبصـر متعــوؼضممممممممم"

ؼعادلمرجرهمادللددمسـهماالذـرتا موؼصـر ممممهسنمرجرماألجرمخاللمصرتةمختؾػهمسنمسؿؾهمبلؾؾفامتعوؼضًا

مرػممباظشـفر،موردـؾوسقاًمموػذاماظؿعـوؼضمظؾؿصـابميفمعواسقـدمصـر ماألجـورمباظـلـؾةمدلـنمؼؿؼاضـونمرجـممممممممم

مباظـلؾةمظغريػم.م

حؿــىمثؾــوتماظعفــزمممروموؼلــؿؿرمصــر مذظــكماظؿعــوؼضمرــوالمعــدةمسفــزمادلصــابمســنمرداممسؿؾــهممم

محدوثماظوصاة.مرومادللؿدؼم

معضاسػةمتـشلمسـفا.مغؿؽاسمرواصابةمطلمحاظةموتعؿربميفمحؽمماإلم

وؼؿقؿلمصاحبماظعؿلمرجرمؼو ماإلصابةمرؼامطانموضتموضوسفاموؼؼدرماظؿعوؼضماظقوعيمسؾىمردـاسممم

م"سؾىمثالثني.ماألجرماظشفريمادللددمسـهماالذرتا معؼلوعًا

 

م:رغهمسؾىذاتماظؼاغونمعنم(م631تـصمادلادةم)و

 اإلػفبء يٍ انضزائت وانزسىو يف
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مادلعاذاتموعامؼضا مإظقفامعنمإساغاتموزؼاداتمواظؿعوؼضاتموادلؽاصـكتمواظؿعـوؼضماإلضـايفممممػيتع

تلـؿققمرؾؼـًامألحؽـا مػـذاماظؼـاغونمعـنماخلضـوعمظؾضـرائبممممممممممدـؿؾدالماظـيتممالوادلـحمورؤوسمرعوالما

مواظردو مبلائرمرغواسفا.م

ةمســدمصـرصهمظؾورثــةمممظلـابؼماظػؼـرةماممطؿـامؼلـرىمػـذاماإلسػـاممسؾـىمعؿفؿـدمادلؾـاظغمادلشـارمإظقفـاميفممممممممم

م.ماظشرسقني

سؾىماألجرمادللؿققمسنمرؼا ماظعؿـلمخـاللمذـفرماظوصـاةمرحؽـا مضـرؼؾةماظرتطـاتموردـممممممممممميوالمتلر

ماألؼؾوظة.م

 

ؼؿضـحمرنمتعـوؼضماألجـرمحـقمتـلعقينمعؼـررموصؼـًامألحؽـا مضـاغونماظؿـلعنيمممممممممممموثُبء ػهـ  يـب تمـدو،

ماظــيتادلشــرعمطاصــةماحلؼــوقماظؿلعقـقــةممػــي،موضــدمرس1975ظلـــةمم79االجؿؿــاسيماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمم

،موعنمثممعنماخلضوعمظؾضرائبمواظردو مبلائرمرغواسفامضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيلؿققمرؾؼًامألحؽا مُت

م.خيض متعوؼضماألجرمادللؿققمظؾؿمعنمسؾقهمأليمضرائبمرومردو الم

م
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 َظبو ادلكبفأح يف حمبضزح

 يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبػي 30بدحوفمبا ألحكبو ادل

 2975 نسُخ 79انصبدر ثبنمبَىٌ رلى 
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 َظبو ادلكبفأح:
 :(1)أوالا: َجذح تبرخييخ ػٍ َظبو االدخبر

جورماظعاعؾنيمراضؿطاعمغلؾةمعنمم1965اضؿضتماظظرو ماالضؿصادؼةماظيتمطاغتممترمبفاماظؾالدميفمدـةم

م ماظؼاغونمرضممإطادخار مم42جؾاريمصصدر ماظعاعؾنيماخلاضعنيمراظذيمم1965ظلـة حؽا مضواغنيمألظز 

جرمغصفمرعقـاتماالجؿؿاسقةمبادخارملوضاغونماظؿم–ادلدغقةمواظعلؽرؼةمم–عنيموادلعاذاتماحلؽوعقةملاظؿ

معنم ماسؿؾارا مرؼو مذفرؼا مؼوظقومدـة مادلذياظيمإوؼلؿققمصر مم1965جر معضاصا م ؼرمهظقإؾؾغمادلدخر

معنمضقؿةمادلؾؾغمادلدخرمسـدمادؿقؼاقمصر مادلعاشم4.5ادؿـؿارمبواض م ومتعوؼضماظدصعةمر%مدـوؼا

ظيمرجرمثالثةمررباعمؼو مباظؼاغونمإم1967ولماشلطسمراظواحدةم،مثممرصعتمغلؾةماخلصمماسؿؾارامعنم

جرمؼو مطاعلمباظؼاغونمرضممرظيمإرصعتمغلؾةماخلصممم1973ولمؼـاؼرمر،مواسؿؾارامعنمم1967ظلـةمم21رضمم

مجـقفام.مم15جرهماظشفريمردلنمجياوزمم1973ظلـةمم133

عنماظؿكػقفمسنمطاػلمذويماظدخلماحملدودممهزامماظؿطورميفماظظرو ماالضؿصادؼةموعاماضؿضؿإوممممم

سادةمتـظقمماظـظا ماسؿؾارامعنمنبم1975ظلـةمم13سادةمتـظقممغظا ماالدخارمصصدرماظؼاغونمرضمميمإرؤ

متيم:وذظكموصؼامظًم1975اؼرمدـةمولمؼـر

 .جورػمماظشفرؼةمثالثونمجـقفارادؿؾعدمعنمجمالماظؿطؾققمعنمملمتؾؾغم -

جورػممر%معنمادلرتبماالداديمباظـلؾةماظيمعنمتؾؾغم1.5مديإختػقضمغلؾةمادلؾؾغمادلدخرم -

 رطـر.ومراظشفرؼةمثالثنيمجـقفام

                                                           
عرطزماظدراداتمواظؾقوثم-اجلزمماألولماظطؾعةماألوديم-1975ظلـةمم79توثققمودرادةمحتؾقؾقةمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم-ر/مظقؾىمحمؿدماظوزؼري (1)

م446،445صمم-اظؿلعقـقة



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 21)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم
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بدمماظعؿلمبـظا ماالدخارموصر معاماضؿط ممحؽا مبلثرمرجعيماسؿؾارامعنمتارؼ ألامهومتمتطؾققمػذممممم

م.ىمرضلاطمدـوؼةسؾهمعنماظعاعؾنيمبادلكاظػةمهلاموصوائد

مممممم مدـة مم1984ويف مرضم ماظؼاغون معن مطل مم47صدر ماظؿم1984ظلـة مغظا  ماالجؿؿاسيملبؿطوؼر عني

م مرضم مم51واظؼاغون مواظؿم1984ظلـة ماظؿؼاسد مغظا  موعنلبؿطوؼر مادللؾقة مظؾؼوات موادلعاذات بنيممعني

مفاتضؿنمطلمعـمهادلزاؼاماظيتمادؿقدثفامطلمعنماظؿشرؼعنيمغظا معؽاصاةمغفاؼةماخلدعةمويفماظوضتمذات

م مباغفامماظعؿلمبـظا ماالدخارماسؿؾارامعنمتارؼ ماظعؿلمبفؿا وادؿكدا مم–م1984ولمابرؼلمدـةمر–غصا

مادللؿققمظؽلمعمعنمسؾق مرادلؾؾغمادلدخر معـؿػ ميفماظؿارؼ مادلذطورميفمحلاه مظهمضؿنمو بمعدة

 ادلدةماظيتمؼلؿققمسـفامادلؽاصاةم.

حـقمادلؽاصـلةمبؿـلعنيمممم(م30يفمادلـادةم)م1975ظلــةممم79رضـممممضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممموضدمتـاولم

اظشــقكوخةمواظعفــزمواظوصــاةمبفــد محتؼقــقمعؾؾــغمؼصــر مظؾؿــمعنمسؾقــهمرومردــرتهمدصعــةمواحــدةمظؿغطقــةمم

ادلعاشماظشفري،موحتددمحاالتمادؿقؼاقمادلؽاصلةموضواسدماالظؿزاعاتماظيتمؼصعبمتغطقؿفامعنمخاللم

محلابفاموتوزؼعفاموصؼًامدلامؼؾي:

 : حبالد استحمبق ادلكبفأح:ثبَيبا 

ــلةمم ــًامممممممميفتلــؿققمادلؽاص ــةماظواحــدةموصؼ ــوؼضماظدصع ــاشمرومتع ــروطمادــؿقؼاقمادلع ــواصرمذ ــةمت حاظ

معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.م27م،م18ادوظؾؿ

 ادلكبفأح:: لىاػد حسبة ثبنثبا 

 حلابمادلؽاصلةمسنمادلدةماظػعؾقةموادلدةماحمللوبةمبادلؾاظغمادلدخرة: -1

 غظا مادلؽاصلةموصؼًامدلامؼؾي:ميفحتددمعدةماالذرتا م -رم

 واظؼطـاعماظعـا موضطـاعماألسؿـالماظعـا مواظؼطـاعماخلـاصمممممممميماظؼطـاعماحلؽـوعممميفعدةماالذرتا م

 رومتارؼ ماظؿعقنيمرؼفؿامرحلقمحؿىمتارؼ ماغؿفامماخلدعة.م1/4/1984تؾدرمعنمماظيت



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 22)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

وادلـددماخلاضـعةممممؼراسىمرالمتدخلمعددماالذـرتا مبؼطـاعمادلؼـاوالتمواظـؼـلماظـربيموادلكـابزمممممم

 غظا مادلؽاصلة.ميفضؿنمعدةماالذرتا مم1978ظلـةمم50واظؼاغونمم1976ظلـةمم108ظؾؼاغونم

 موحتلــبموصؼــًامظؾؿعادظــةم1/4/1984دلــدخرةمادلشــرت مسـفــامضؾــلمادلــدةماحمللــوبةمبادلؾــاظغما،

 اآلتقة:

ادلؿودطماظشفرىمظؾلـؿنيماألخريتنيم

مم1/4/1984ضؾلمماألداديظألجرم

م×

باظشفورمعنمبؾوغمماألدادي)عدةماألجرم

م(31/3/1984جـقهمحؿىمم30األجرم

م0.015م×

م÷

م×م1/4/1984ميفاألجرماألداديم

عنمجدولمم1/4/1984ميفععاعلماظلنم

(مادلرصقمباظؼاغونم)ضؾلمادؿؾداظهم4رضمم)

م(2014ظلـةمم120باظؼاغونمرضمم

م0.30م×

مع معراساةمعامؼؾى:

مادلدةماحمللوبةمبادلؾاظغمادلدخرةمادلددماآلتقة:ميفالمؼدخلم -رم

 مملمؼمدمادلمعنمسؾقهمسـفاماذرتاطات.مماظيتعددماإلجازاتمواإلساراتم

 مصرتاضقةموعددماظضؿائم.الواماالسؿؾارؼةمواإلضاصقةادلددم

 ملمؼلــؿققمادلــمعنمسؾقــهمسـفــامرجــرًامإذامجــاوزتمطــلمعـفــامذــفرًاموالممممماظــيتادلــددم

دؿققمسـفامادلمعنمسؾقهمااظؿقػذهمادلددمعددماظؿفـقدماإلظزاعيموادلددمميفؼدخلم

مغظا ماإلدخارم.ميفتعوؼضًامسنماألجرموردىمسـفاماالذرتا م

 (م2غظـا ماالدخـارموصؼـالمظؾؿـادةم)ممممميفعلـؿقؼاتهمممصر مسـفامادلمعنمسؾقـهمماظيتادلددم

مادلشارمإظقه.مم1975ظلـةمم13عنماظؼاغونمرضمم

 مغؿفاممخدعؿه.الدخارمالغظا ماميفصر مسـفامادلمعنمسؾقهمعلؿقؼاتهمماظيتادلددم

حتلبمادلـدةمسؾـىمردـاسممممم1/4/1984ميفإذامطانمادلمعنمسؾقهمشريمعوجودمباخلدعةم -بم

تـارؼ ماظؿقاضـهمباخلدعـة،موإذامملمؼؾؿقـقمادلـمعنمسؾقـهمباخلدعـةممممممممميفرجرمادلمعنمسؾقهم



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 23)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

حؿــىمتــارؼ مادــؿقؼاقمصــر معلــؿقؼاتهماظؿلعقـقــةمصؿقلــبمادلــدةمسؾــىمردــاسماألجــرمم

 دخار.الاألخريماظذيمدددتمسؾىمردادهماذرتاطاتما

 ســنم)احلــواصز،ماظؾــدالت،م1/4/1984ادلــدةماحمللــوبةمبادلؾــاظغمادلــدخرةمادلشــرت مسـفــامضؾــلم

 وحتلبموصؼًامظؾؿعادظةماآلتقة:مة،ماظوػؾة(اظعؿوظ

ادلؿودطماظشفريمظؾلـؿنيماألخريتنيمضؾلم

سنمطلمسـصرمعنماظعـاصرممم1/4/1984

مادلشارمإظقفا

م0.015م×م)عدةماالذرتا مباظشفورم(م×

م÷

م×م1/4/1984ماألدادقػياألجرم

عنمجدولمم1/4/1984ميفععاعلماظلنم

(مادلرصقمباظؼاغونم)ضؾلمادؿؾداظهم4رضمم)

م(.2014ظلـةمم120باظؼاغونمرضمم

م0.30م×

م:حتلبمادلؽاصلةمبواض مذفرمسنمطلمدـةموصؼًامظؾؿعادظةماآلتقةم -بم

 

عؿودطم)األداديرجرماظؿلوؼة

سد مضاسدةماظلـؿنيماألخريتنيمع م

ؼؿممحتدؼدمماظيتاألجورممواوز

%معنم150ادلؿودطمسؾىمردادفام

بداؼةماخلؿسمدـواتمميفاألجرم

م.االذرتا (األخريةمعنمعدةم

م(12م÷م)عدةماالذرتا مباظشفورمم×

محاظةماغؿفامماخلدعةمظؾعفزماظؽاعـلمروماظوصـاة،ممميفذفورمم10ؼؽونماحلدماألدغىمظؾؿؽاصلةمبواض م -جم

عــ معراســاةمســد ماغؿػــاعمادلــمعنمسؾقــهمباحلــدماألدغــىمظؾؿؽاصــلةمإالمعــرةمواحــدةمرــوالمعــددمممم

 اذرتاطهميفماظؿلعني.

 غظا مادلؽاصلةم:ميفحلابمادلؽاصلةمسنمادلدةمادلشرتاة -2



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 24)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

حاظـةمبؾـوغماظلـنمروماظوصـاةموصؼـًامظؾؿعادظـةمممممممميفحتلبمادلؽاصلةمبواض مذفرمسنمطلمدـةمعشـرتاةم -رم

م:اآلتقةم

 

مممعدةماالذرتا م×مرجرماظؿلوؼة

رومميفمحاظةمادلعاشمادلؾؽرمروماظعفـزماجلزئـيممةوحتلبمادلؽاصلةمبواض مذفرمسنمطلمدـةمعشرتا

م:اظؽؾىموصؼًامظؾؿعادظةماآلتقة

 

م×معدةماالذرتا م×مرجرماظؿلوؼة

ادلعاعــــلمادلؼابــــلمظؾلــــنمعــــنم

ــدولم ــاغونم4)جـــ ــقمبؼـــ (مادلرصـــ

اظؿـــلعنيماالجؿؿـــاسيم)اظـــذيممتم

حلابمتؽؾػةمادلدةمسؾىمرداده(م

م.تارؼ مادؿقؼاقمادلؽاصلةميف

م0.30م×

ضـربمممالمؼؿمم2014ظلـةمم120(مادللؿؾدلمباظؼاغونمرضمم4جدولم)عالحظة:ميفمحاظةمادؿكدا م

 0.30×ماظؼقؿةم

 غظا مادلؽاصلةمباإلضاصةمإديماحلدماألدغىمظؾؿؽاصلة.ميفتلؿققمادلؽاصلةمسنمادلدةمادلشرتاة -بم

حاظـةممميفختصممعنمضقؿةمادلؽاصلةمسنمادلدةمادلشرتاةماظؼقؿةماحلاظقةمظألضلاطمادلؿؾؼقـةموذظـكممم -جم

 ادؿقؼاقمادلؽاصلةمظغريماظوصاةمروماظعفزمادلـفىمظؾكدعة.م

دموصؼـًامظؾؼواسـدمممؼراسىمبشلنمرجرماظؿلوؼةماظذيمحيلبمسؾىمردادهمادلؽاصلةمادلشـرتاةمرنمحيـدمم -دم

 اآلتقة:

 ــ ماظعــالواتماخلاصــةممم ــؿممممماألدادــيضــؿتمظألجــرممماظــيتتلــؿؾعدمذيق ــارؼ ماظشــرامموملمؼ بعــدمت

 االذرتا مسـفا.



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 25)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

 ؼـؿمممماظـيتماألجـورمممسـد موـاوزممضاسـدةممؿودطماظلـؿنيماألخريتنيمع ممبؼؿممحلابمرجرماظؿلوؼةم

بداؼـةماخلؿـسمدــواتماألخـريةمعـنمعـدةمممممممميف%معنماألجـرمم150حتدؼدمادلؿودطمسؾىمردادفام

 .ماالذرتا 

ؼؿممم،موممظؾعاعؾنيمبوزارةماظرتبقةمواظؿعؾقمموادلدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿقةممممممممممممممممممممممممممممممممحلابمادلؽاصلةماإلضاصقةمممممممممم -3

محلابفاموصؼًامدلامؼؾيم:

 اظؿلوؼة:رجر -رم

ؼؿممحتدؼدمادلؿودطمسؾىمماظيتاألجورممسد مواوزضاسدةمعؿودطماظلـؿنيماألخريتنيمع م

م.ماالذرتا بداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةمعنمعدةمميف%معنماألجرم150ردادفام

معدةماالذرتا ميفمغظا مادلؽاصلةماإلضاصقة: -بم

 رومتــارؼ ماظؿعــقنيمم1/2/2012غظــا مادلؽاصــلةماإلضـاصقةماسؿؾــارًامعـنمممميفحتلـبمعــدةماالذـرتا ممم

اظـؼـلمجلفـةمرخـرىمشـريمدؼـوانمســا موزارةمممممممرؼفؿـامرحلـقمحؿـىمتـارؼ ماغؿفـامماخلدعـةمرومتــارؼ مممممم

 اظرتبقةمواظؿعؾقمموادلدؼرؼاتمواإلداراتماظؿعؾقؿقةماظؿابعةمهلا.

 المتدخلمعددماإلجازاتماخلاصةمظغريماظعؿلماظيتمملمؼؾدمادلمعنمسؾقهماظرشؾةميفماالذرتا مسـفام

مضؿنمعدةماالذرتا ميفماظؿلعنيماالجؿؿاسي.

 ميفالمتدخلمعددماخلدعـةماظـيتمملمؼـؿممردامماالذـرتاطاتماألصـؾقةمسـفـامضـؿنمعـدةماالذـرتا مممممممممم

 غظا مادلؽاصلةماإلضاصقة.

 حلابمادلؽاصلةماإلضاصقةم: -جم

م×مرجرماظؿلوؼة

)عدةماالذرتا مبـظا م

مادلؽاصلةماإلضاصقةمباظشفورم

م(12م÷

سؾـىمتـارؼ مضـمماظعـالواتماخلاصـةممممممماخلدعةماظلابؼةؼؿممخصممضقؿةمادلؽاصلةماإلضاصقةمسنمعدةم -دم

ضـؿتممماظـيتم-باظـلؾةمظؾكاضعنيمألحؽـا مضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةمممم-%م9واظزؼادةمادلؼررةمبـلؾةم

 وصؼًامظؾؿعادظةماآلتقة:م1/2/2012عنمماألداديظألجرم



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 26)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

ماخلاصةمروماظزؼادةمضقؿةماظعالوةم

م(روماظزؼادةم)رومصرقماظعالوة

م×

اظلابؼةمسؾىمضمماظعالوةمماالذرتا عدةم)

مغظا مادلؽاصلةماإلضاصقةمباظشفورميف

م(12م÷

ميفدخؾـتممماظـيتمع معراساةمرغهمســدمتطؾقـقمضواسـدمحلـابمرجـرماظؿلـوؼةموغـؿجمعـفـامختػـقضماألجـورممممممممممم

 متمختػقضماألجرمبفا.ماظيتحلابمادلؿودطمؼؿممختػقضمضقؿةماظعالوةماخلاصةمباظؼقؿةم

 اظؾـدم)ج(معطروحًامعـهمغاتجماظؾـدم)د(.صايفمادلؽاصلةماإلضاصقةم=مغاتجم -هم

 المتطؾقمضواسدماحلدماألدغىمظؾؿؽاصلةمسؾىمغظا مادلؽاصلةماإلضاصقة. -وم

 حبنخ وفبح ادلؤيٍ ػهيه: يف: لىاػد تىسيغ ادلكبفأح ػه  ادلستحمني راثؼبا 

ادلرصـقمبؼـاغونمممم3ادلعاشموصؼًامظؾفدولمرضـمممميفحاظةماظوصاةمسؾىمادللؿقؼنيمميفوتوزعمادلؽاصلةم

دؼـتمإظقـهمادلؽاصـلةمباظؽاعـل،موإذامطاغـتمغلـؾةممممممماظؿلعنيماالجؿؿاسي،مصنذامملمؼوجدمشريمعلؿققمواحدمُر

اظؿوزؼ مبنيمادللؿقؼنيمتؼلمسنماظواحـدماظصـققح،متـوزعمادلؽاصـلةمباظؽاعـلمسؾـىمادللـؿقؼنيمبـلـؾةممممممممم

متوزؼ مادلعاشمبقـفم.

معلؿقؼنيمظؾؿعاشمتوزعمادلؽاصلةمسؾىماظورثةماظشرسقني.حاظةمسد موجودمميفو

 :أيثهخ تطجيميخ ػه  ادلكبفأح:خبيسبا 
م( 2يثبل رلى ) 

ظؾؾوشــهمدــنمم17/3/2017عــمعنمسؾقــهمعــنماظعــاعؾنيمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةماغؿفــتمخدعؿــهمبؿــارؼ ممم

ماظؿؼاسدموطاغتمبقاغاتهموصؼًامدلامؼؾىم:

 اإلداريمظؾدوظة.ُسنيمباجلفازمم1/7/1980بؿارؼ م 

 متموـقدهمإظزاعقًاموادؿؾؼىمبعدماغؿفامماظؿفـقدماإلظزاعي.م1/10/1981بؿارؼ م 

 اغؿفىمادؿؾؼاممادلذطورموادؿؾمماظعؿلمباجلفازماإلداريمظؾدوظةممم31/3/1984بؿارؼ م 

موطاغتمبقاغاتماألجرماألداديمخاللماخلؿسمدـواتماألخريةموصؼًامدلامؼؾى:

ماألجرماظؿارؼ 



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 27)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

ماألجرماظؿارؼ 

م579.84م1/7/2011

م641.07م1/7/2012

م762.36م1/5/2013

م767.32م1/7/2013

م815.90م1/7/2014

م889.33م1/7/2015

م969.36م1/7/2016

مادلدخرةمظؾؿمعنمسؾقهمطاغتمطؿامؼؾي:مادلدةوطاغتمبقاغاتم

 م.1/7/1981جـقهمم30.00ادلمعنمسؾقهمرجرتارؼ مبؾوغم

 مجـقه.م33.75:م1/4/1984ضؾلمماألدادياظلـؿنيماألخريتنيمظألجرمعؿودطم

 مجـقه.م36.00:مم1/4/1984ماألدادقػياألجرم

 م1.8(م:م4عنمجدولم)م1/4/1984مػيادلعاعلمادلؼابلمظلنمادلمعنمسؾقف

مؿامؼؾى:طادلؽاصلةؼؿممحلابم

 محتلــبموصؼــًامظؾؿعادظــةمم1/4/1984ادلــدةماحمللــوبةمبادلؾــاظغمادلــدخرةمادلشــرت مسـفــامضؾــلممم،

 اآلتقة:

م0.015م×م33م×م33.75
م

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م0.859375=

مم0.30م×م1.8م×م36.00

مؼو مممذفرمممدـة

م-ممم10ممممم9مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 حصز يدد االشرتان



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 28)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

مدـةمذفرمؼو ماديمعنمبقان

م32م11م17م17/3/2017م1/4/1984مصعؾقةعدةم

م-م10م9معدةمحملوبةمبادلؾاظغمادلدخرة

مإذيادي

م32م21م26

م33م10م-

مذفرم406

 

محتديد أجز انتسىيخ :

م18/3/2012تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم

مجـقه.م579.84=مم18/3/2012األجرميفم

مجـقفًام،869.76%معنمػذاماألجرم=م150

مجـقفًا.869.76ريمرجرمعنمرجورمصرتةمادلؿودطمسنمظذامجيبمرالمؼزؼدم

مجـقفًامم2447.70=م815.90×مم3=مممم30/6/2015حؿىم1/4/2015عنم

مجـقفًامم10437.12=م869.76خيػضمإديمم889.33×م12=ممم30/6/2016حؿىمم1/7/2015عنم

مجـقفًامم7827.84=مم869.76خيػضمإديمم969.36×م9=ممم31/3/2017حؿىم1/7/2016عنم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــمممممم

مجـقفًامم20712.66ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإذيادي

مجـقفًا.م863.02=مم24÷مم20712.66ادلؿودطم=م

 : ادلكبفأححتديد ليًخ 

863.01 
× 

406 
 جُيهبا  19298.84 =

21 



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 29)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 
 
 
 
 

  



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 30)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

م( 1يثبل رلى ) 

م10غظــا مادلؽاصــلةمعؼــدارػامميف(مرنمادلــمعنمسؾقــهمطــانمظــهمعــدةمعشــرتاهم1ادلـــالمرضــمم)ميفبــاصرتاضم

مػذهماحلاظةمإذامطاغتمبقاغاتفامطؿامؼؾي:ميفدـواتمصؽقفمؼؿممتؼدؼرمضقؿةمادلؽاصلةمادلشرتاة

 ماألداديضؿتمظألجرمماظيت)وملمؼؿمماالذرتا مسنماظعالواتماخلاصةم1/1/2000تارؼ ماظشرام:م

مؼ (.بعدمػذاماظؿار

 ؼـؿممحتدؼـدمادلؿودـطمسؾـىمممممماظـيتماألجـورمممسـد موـاوزممعراسـاةمممعؿودطماظلـؿنيماألخريتـنيمعـ مم

،موذظـكمبعـدمممماالذـرتا مبداؼـةماخلؿـسمدــواتماألخـريةمعـنمعـدةمممممممميف%معنماألجرم150ردادفام

 .م365.23بعدمتارؼ ماظشرام:مماألداديضؿتمظألجرمماظيتادؿؾعادماظعالواتماخلاصةم

 حتديد ليًخ ادلكبفأح :

مممعدةماالذرتا م×مرجرماظؿلوؼة

مجـقفًام3652.30م=م10م×م365.23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 31)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

م( 3يثبل رلى ) 

م17/3/2017رنماغؿفـاممخدعـةمادلـمعنمسؾقـهمطـانمظؾعفـزماظؽاعـلمبؿـارؼ مممممممممم(2ادلـالمرضمم)ميفباصرتاضم

م55ػـذاماظؿـارؼ مممميفصؽقفمؼؿممحلابمادلؽاصلةمادلشرتاةيفمػذهماحلاظـةمإذامطـانمدـنمادلـمعنمسؾقـهمممممم

مؼو .م3ذفورموم6دـةموم

 حتديد ليًخ ادلكبفأح:

(مادلرصــقمبؼـاغونماظؿــلعنيماالجؿؿـاسيمضؾــلمادــؿؾداظهممم4عــنماجلـدولمرضــمم)مم56ادلعاعـلمادلؼابــلمظلـنممم

م(2.7)م2014ظلـةمم120باظؼاغونمرضمم

 =ادلكبفأح

م×معدةماالذرتا م×مرجرماظؿلوؼة

ادلعاعلمادلؼابلمظؾلنمعنم

بؼاغونم(مادلرصقم4)جدولم

م.اظؿلعنيماالجؿؿاسي

ممم0.30م×

مجـقفًا2958.36م=م0.30م×م2.7م×م10م×م365.23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 32)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

م( 4يثبل رلى ) 

عمعنمسؾقهمعنماظعاعؾنيمبدؼوانمسا موزارةماظرتبقةمواظؿعؾـقمم)عوزـفمإداري(ممتمإغفـاممخدعؿـهمظؾؾـوغمممممم

طاغتمبقاغاتماألجورمطؿامؼؾى:صؽقفمؼؿممحلابمادلؽاصلةماإلضاصقةمإذامم20/12/2016اظلنمبؿارؼ م  

م

م

م

م

م

م

م

م

 حسبة ادلكبفأح اإلضبفيخ:

مرواًل:معدةمادلؽاصلةماإلضاصقة:

مذفر(م59)م20/10/4<===م20/12/2016وحؿىمم1/2/2012عنم

 رجرمحلابمادلؽاصلةماإلضاصقة:مممثاغقًا:

 م550.63ػومم1/2/2012ميفاألجرم

 مم0.0833%=م10×م12÷10%م=م10ذفورمعنمم10غلؾةم

 550.63مجـقفًا.م816.74%م=م148.33×مم

مجـقفًا.م816.74ظذامجيبمرالمؼزؼدمرىمرجرمعنمرجورمصرتةمادلؿودطمسنم

م

ماظعالواتمروماظزؼادةمادلضؿوعةمباجلـقهماألجرماظؿارؼ 

م32.64م550.63م1/7/2011

م52.94م608.57م1/7/2012

م114.36م722.93م1/5/2013

مـــــممـــــم727.93م1/7/2013

م41.14م774.07م1/7/2014

م%معنماألجرماظلابق(9)م69.66م843.73م1/7/2015

م%معنماألجرماظلابق(9)م75.93م919.66م11/7/2016



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 33)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

مادلؿودطمماعؿوعماألجرمادلدةماظؿارؼ 

ممم4644.42م774.07م6م1/1/2015

ممم9800.88م816.74م12م1/7/2015

ممم4900.44م816.74م6م1/7/2016

م806.07م24÷مم19345.74ممم

مثاظـًا:ضقؿةمادلؽاصلةماإلضاصقة:

م59م×م806.07

مجـقهم3963.18م=

مم12م

م:1/7/2012اسؿؾارًامعنمماألداديرابعًا:تؽؾػةمضمماظعالواتماخلاصةمواظزؼاداتمادلؼررمضؿفامظألجرم

تارؼ مضمماظعالوةم

مروماظزؼادة

مضقؿةماظعالوةمدـةماظعالوة

بعدمعراساةمغلؾةممةاظعالوةمادلضؿوعميفصا

مةرجرماظؿلوؼميف%م148.33

م52.94م52.94م2007م1/7/2012

م114.36م114.36م2008م1/5/2013

م41.14م41.14م2009م1/7/2014

م1/7/2015

%معنم9زؼادةمبـلؾةم

م30/6/2015رجرم

م42.67م69.66

م1/7/2016

%معنم9زؼادةمبـلؾةم

م30/6/2016رجرم

م..م75.93

م:1/7/2012ميفمتمضؿفامماظيتم2007تؽؾػةمسالوةم

مذفور(م5)م00/5/00<==م30/6/2012وحؿىمم1/2/2012اظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:معنمادلدةم



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 34)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
القاهرة  –ميدان الظوغلي 5  

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

www.nosi.gov.eg 

ماظؿؽؾػةم=

م5م×م52.94

 22.06م=
مم12م

م:1/5/2013يفمتمضؿفامماظيتم2008تؽؾػةمسالوةم

مذفر(م15)م00/3/1<===م30/4/2013وحؿىمم1/2/2012ادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:معنم

ماظؿؽؾػةم=

م15م×م114.36

م142.95م=

مم12م

م:1/7/2014يفمتمضؿفامماظيت2009تؽؾػةمسالوةم

مذفر(م29)م00/5/2<===م30/6/2014وحؿىمم1/2/2012ادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:معنم

ماظؿؽؾػةم=

م29م×م41.14

م99.42م=

مم12م

م:30/6/2015ميف%معنماألجرم9بـلؾةمم1/7/2015ميفتؽؾػةمصرقماظزؼادةمادلضؿوعةم

مادلدةماظلابؼةمسؾىمتارؼ ماظضم:م

مذفر(م41)م00/5/3<===م30/6/2015وحؿىمم1/2/2012عنمم

م بعدمعراساةمم816.74ادلؿودطمإديمميفومتمختػقضهمم843.73طانمم1/7/2015ميفوحقثمرنماألجر

مجـقه.مم26.99،مرىمرغهممتمختػقضهم1/2/2012ميف%معنماألجرم148.33ضاسدةمسد مزؼادةماألجرمسنم

م–م69.66بفذهماظؼقؿةمظقصؾحمضقؿؿفام=م1/7/2015ماألدادقػيضؿتمظألجرمماظيتصقؿممختػقضماظزؼادةم

مجـقه.م42.67=مم26.99

م

م=ماظعالوةصرقم

مصرتةادلؿودطيفممسددذفورحلابفام×اظعالوةمضقؿة

مطاعلمصرتةمادلؿودط



 ياذليئخ انمىييخ نهتأيني االجتًبػ
 يصُدوق انتأيني االجتًبػ

 يىيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(36 / 35)مـــــــــــــمممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿوجقهماظػينم(م9/م1705/م176)ـــــــــــم
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م=اظعالوةصرقم

م18م×م42.67

م32.00م=

مم24م

م109.33م=م41م×م32.00محلابماظؿؽؾػةم=

م12مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م:30/6/2016ميف%معنماألجرم9بـلؾةمم1/7/2016ميفتؽؾػةمصرقماظزؼادةمادلضؿوعةم

م مسن ماألجر مزؼادة مسد  مضاسدة معراساة مبعد مباظؽاعل ماظزؼادة مضقؿة محذ  مرجرم148.33مت معن %

م.1/2/2012

مجـقه.373.76=109.33+م99.42+مم142.95+22.06اظؿؽؾػةم=مإذياظيم

 ادلؽاصلةماإلضاصقة:ميفخاعلًا:مصا

مجـقه.م3589.42=مم373.76–3963.18=م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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