
 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 2)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 يمديخ

ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعمايؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينمم

مبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارممممممظدىماٌفؿؿنيم

مرنمايؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة.

عؿضـؿـةممم5/1/2019وهؼقؼًامظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةماٌـعؼـدةمبؿـارؼ مممممم

مرػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة.

 
 

 انزأيني االجزًبػٍ رئُص صُدوق
 نهؼبيهني ثبنمطبع احلكىيٍ

 
 " زلًد ضؼىدٌ لطت "

 
  



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 4)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 5)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 (2يبدح )
 2/  1انطؤال رلى 

مسؾـكمساعـؾماظققعقـةمممم1975ظلــةممم79ؿماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـممممػؾمؼلـرىمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمممم

،موػـؾمم،مويفمحاظةمدرؼاغفمعامػقماألجرماظذيمحيلبمسؾـكمردادـفماالذـااطاتمممباىفازماإلداريمظؾدوظة

م؟تأعنيماٌرضيفممعمبأحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةؼـؿػ

م

 :اإلجبثخ
مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79رضؿممعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنم2تـصماٌادةم

متلريمرحؽاممػذاماظؼاغقنمسؾكماظعاعؾنيمعـماظػؽاتماآلتقة:

ــاعؾقنماٌــدغققنمم -رم ــازماإلداراظع ــةميباىف ــةممممظؾدوظ ــاتماظعاع ــةمواٌتدل واظقحــداتممواهلقؽــاتماظعاع

 .وشريػامعـماظقحداتماالضؿصادؼةمباظؼطاعماظعاممعـمػذهماىفاتمياالضؿصادؼةماظؿابعةمأل

ممضاغقنماظعؿؾماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿماظشروطماآلتقةاألحؽماًاضعقناظعاعؾقنم -بم
م

م:

م.أطـرصمةدـم18رنمؼؽقنمدـماٌتعـمسؾقفم -1

صـدرموزؼـرماظؿأعقــاتممممؼوم،رنمتؽقنمسالضةماظعؿؾماظيتمتربطماٌتعـمسؾقفمبصاحبماظعؿؾمعـؿظؿة -2

ضرارًا
م

وؼلـؿــكمعــمػـذامممم،مالسؿؾارمسالضةماظعؿؾمعـؿظؿـةممبؿقدؼدماظؼقاسدمواظشروطماظالزممتقاصرػام

 .اظشرطمسؿالماٌؼاوالتموسؿالماظشقـمواظؿػرؼغ

مةعصـرماظعربقـممموععمسدمماإلخـاللمبأحؽـامماالتػاضقـاتماظدوظقـةماظـيتمصـدضتمسؾقفـامذيفقرؼـةمممممممم

رالمتؼـؾمعـدةماظعؼـدمممم،مؼشاطمظلرؼانمرحؽاممػذاماظؼاغقنمسؾكماألجاغبماًاضعنيمظؼاغقنماظعؿـؾم

مٌـؾ.عاعؾةمباسـمدـةمورنمتقجدماتػاضقةمباٌ

َظبو انزأيني االجزًبػٍ 
 ورلبل رطجُمه



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 6)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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اٌشؿغؾقنمباألسؿالماٌؿعؾؼةمخبدعةماٌـازلمصقؿـامسـدامعــمؼعؿـؾمعــفؿمداخـؾماٌــازلماًاصـةممممممممم -جم

.عـموزؼرماظؿأعقـاتماظذؼـمؼصدرمبؿقدؼدػؿمضرار
 م

رصرادمردرةمصـاحبماظعؿـؾماظـذؼـمؼعؿؾـقنمظدؼـفموؼعـقهلؿمبشـرطمتـقاصرماظشـروطماٌـصـقصمسؾقفـامممممممممممم -دم

باظؾـدم)ب(.
 م

م-ذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:معـم125تـصماٌادةم

هلبماالذااطاتماظـيتمؼتدؼفـامصـاحبماظعؿـؾمسؾـكمردـاسمعـامؼلـؿقؼفماٌـتعـمسؾقـفمعــمرجـرممممممممممممم

مخاللمطؾمذفر.م

م

باظـلؾةمٌـالمؼؿؼاضقنمموؼراسكميفمحلابماألجرمهدؼدمسددمرؼامماظعؿؾميفماظشفرمبـالثنيمؼقعًا

مرجقرػؿمعشاػرة.م

م

مسـف.ممروتعقؼضًاًاالمؼلؿقؼمسـفامرجراتمسـماٌددماظيتماذااطمةوالمتتدىمرؼ

وععمسدمماإلخاللمبايدماألدغكمألجرماالذااكماألدادلمؼؽقنمظقزؼرماظؿأعقـاتمبؼرارؼصـدرهمبــا ممم

ضااحمجمؾسماإلدارةمرنمحيددمرجرماالذـااكمباظـلـؾةمظـؾعئمصؽـاتماٌـتعـمسؾـقفؿموررؼؼـةممممممممإسؾكم

م.غؿػاسفؿمبـظامماٌؽاصأةإحلابمػذاماألجرموررؼؼةمحلابماالذااطاتموتارؼ مبد م

ــةمممم2007ظلـــةمم2ؼؼضــلمطؿــابمدوريماظصـــدوقمرضــؿمم بشــأنمضقاســدمهدؼــدمعــددماالذــااكمظؾعؿاظ

ماٌتضؿةمبأغف:

م19واٌعـدلمباظؼـاغقنمرضـؿممممم1975ظلــةممم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمرضؿم2"تؼضلماٌادةم)

سالضةمسؿؾمبإحدىموحـداتماىفـازمممبأنمخيضعمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمطؾمعـمتربطفمم2001ظلـةم

اإلداريمظؾدوظــةمدــقا مطاغــتمسالضــؿفؿمبفــامسالضــةمالدققــةمرومتعاضدؼــةمودــقا مطاغــتمدادؿــةمرومعتضؿــةمروم

مسرضقة.

(معـمذاتماظؼـاغقنمبـأنم"مهلـبماالذـااطاتماظـيتمؼتدؼفـاممصـاحبماظعؿـؾممممممممم125وتؼضلماٌادةم)

وؼراسـكميفمحلـابماألجـرمهدؼـدمسـددممممممسؾكمرداسمعامادؿقؼفماٌتعـمسؾقفمعـمرجرمخاللمطـؾمذـفرممم



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 7)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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رؼامماظعؿؾميفماظشفرمبـالثنيمؼقعًامباظـلؾةمٌـمؼؿؼاضقنمرجقرػؿمعشاػرةموالمتتدىمرؼةماذااطاتمسـم

ماٌددماظيتمالمؼلؿقؼمسـفامرجر.............".

،م2/1999،م16/1990،م6/1985،م17/1976وضدمدؾؼمرنمرصدرماظصـدوقمسدةمطؿبمدورؼةمررضامم)م

م(مبشأنمضرورةمإخضاعماظعؿاظةماٌتضؿةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل.م15/2001،م9/2001

وغظرًامٌامتالحظمظؾلادةمعػؿشلماظصــدوقمعــمسـدمماظؿـزامماظقحـداتماإلدارؼـةمبإعلـاكمدـفالتممممممممم

معاظقةمبصػةمدورؼةموعـؿظؿة.م97عـؿظؿةمهلذهماظػؽةموسدممادؿقػا مادؿؿارةم

ؿأعقـقةمظؾعؿالماٌتضؿنيمؼفقبماظصــدوقمباىفـاتماإلدارؼـةمممموحرصًامعـماظصـدوقمسؾكمايؼققماظ

بضرورةمإعلاكمدفالتمعـؿظؿةمؼلفؾمبفامطاصةمحاالتماظعؿاظةماٌتضؿةمرومباظققعقـةمرومبعؼـقدموؼؼقـدمبفـاممممم

سددمرؼامماظعؿؾماظػعؾقةمواألجقرماٌـصرصةمسـمػذهماألؼاممورضؿموتارؼ ماٌلؿـدماٌاظلماظـذيمصـرصتممم

عاظقـةمبصـػةمممم97وتارؼ مذـقؽمدـدادماالذـااطاتمعـعمضـرورةمادـؿقػا ماالدـؿؿارةمممممممممبفمػذهماألجقرمورضؿ

مدورؼةموعـؿظؿة."

بشأنمهدؼدمرجـرماالذـااكمورجـرمتلـقؼةمايؼـققممممممم2008(مظلـةم9وتؼضلمتعؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم)

ماظؿأعقـقةمظؾعؿاظةماٌتضؿةمواٌعقـنيممبؽاصأةمذاعؾةمسؾكمرغف:

اذااطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسلموحلابموصـر مايؼـققماظؿأعقـقـةمممم"سؾكماألجفزةماٌكؿصةمحلابم

ظؾعؿاظةماٌتضؿةمسؾكمرداسمضقاسدمهدؼدماألجرماظقاردةمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلموضرارموزؼرماٌاظقةم

ماٌشارمإظقفؿامدونمعراساةمألجرماظـظريموؼؾغكمعامخياظػمذظؽمعـمرحؽام."م2007ظلـةمم554رضؿم

 -ِرٍ:َزعخ اوفمًب دلب رمدو 
باىفـازماإلداريممخيضـعمساعـؾماظققعقـةممممم،عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿـاسلمم2وصًؼامألحؽامماٌادةم -1

ــةم ــأعنيم)مذيقــعمرغــقاعماظؿــأعنيممؼــاغقنماٌشــارمإظقــف،موعـــمثــؿمؼلــريمبشــأغفمممألحؽــامماظظؾدوظ ت

أحؽـامماظعـالجمممبمؼـؿػعمظذا،متأعنيماٌرض(م-تأعنيماصاباتماظعؿؾم-اظشقكقخةمواظعفزمواظقصاة

 .إذامطاغتماىفةمخاضعةمهلذاماظؿأعنيمبؿأعنيماٌرضمواظرساؼةماظطؾقة

هلبماالذااطاتمسؾكمرداسمعامادؿقؼفماٌتعـمسؾقـفمعــمرجـرمخـاللمطـؾمذـفرمسؾـكمضـدرممممممممم -2

سـددمرؼـامماظعؿـؾمعـعمضــرورةمتطؾقـؼمرحؽـامماظؽؿـبماظدورؼـةماٌشــارمإظقفـا،معـعمعراسـاةمايــدمممممممممممم



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 8)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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سكمرالمؼؼؾمايدماألدغكمظألجرماظقـقعلمســمغـاتجمممماألدغكمألجرماالذااكمويفمػذهماياظةمؼرا

مجـقف/ؼقعقًا(.م20.83=م30÷625ؼقمم)م30ضلؿةمايدماألدغكمألجرماالذااكماظشفرىمسؾكم

  



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 (21يبدح )

 21/ 2انطؤال رلى 
معـدةمدــماظؿؼاسـدموطاغـتممممبؾـغممم21/12/2018بؿـارؼ ممم،عتعـمسؾقفمبعؼدمعتضتمباظؼطاعمايؽقعل

،مصفؾمػذهماٌدةمتعطقفمايؼميفماٌعـاش،ممؼقمم13ذفقرمو 4دـقاتموم9عؼدارػاممفميفماظؿأعنياذااط

دـؿقؼاقممالدـؿؽؿالماٌـدةماٌقجؾـةممممعـماظؼاغقنموؼلؿؿرمباظعؿـؾمالمم163رممُتطؾؼمبشأغفمرحؽامماٌادةم

م؟عاشاٌ

 :اإلجبثخ
مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم18تـصماٌادةم

م-ؼلؿقؼماٌعاشميفماياالتماآلتقة:"

رومخدعةماٌتعـمسؾقفمظؾؾقشفمدــماظؿؼاسـدماٌـصـقصمسؾقـفمبـظـامماظؿقزـػماٌعاعـؾمبـفمممممممممماغؿفا  -1

،م(2عـماٌـادةم)مو)ج(ممظؾؿتعـمسؾقفؿماٌـصقصمسؾقفؿمباظؾـدؼـم)ب(مةدـماظلؿنيمباظـلؾمفظؾؾقش

 .سؾكماألضؾمذفرًام120وذظؽمعؿكمطاغتمعدةماذااطفميفماظؿأعنيم

م....."

مؼاغقنمسؾكمرغف:اظمذاتمعـم21تـصماٌادةم

م:لاٌتعـمسؾقفميفماظؿأعنيمػماذااكعدةم

مبؼـقاغنيمماالغؿػـاعمبأحؽـاممػـذاماظؼـاغقنمرومعــمتـارؼ مبـد مممممممماالغؿػـاعماٌدةماظـيتمتؾـدرمعــمتـارؼ ممممم -1

واٌعاذاتمرومبؼقاغنيماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقـةمسلـبماألحـقالمواٌـددماظـيتمضـررتمتؾـؽمممممممماظؿأعنيم

ماظؼقاغنيمضؿفامٌدةماالذااك.

ممبـا مسؾكمرؾؾف.نياٌتعـمسؾقفميفماظؿأعماذااكاٌددماظيتمضؿتمٌدةم -2

 ادلؼبشبد وانزؼىَعبد



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 10)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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دعـةمماىادزمحلابفامضؿـمعدةماًملظاروماظعملاظؿعؾقؿماىاععملعددماظؾعـةماظعؾؿقةماظرمسقةماظيتمتؾ -3

 األجر.روماظيتمروسقتميفمتؼدؼرم

مورالمؼؽـقنماٌـتعـمسؾقـفمضـدمصـر مسـفـامحؼقضـفماظؿؼاسدؼـةمرمممممممممإظقفـاموؼشاطميلابماٌـددماٌشـارممم

ماظؿأعقـقة.

يفمجمؿقعمحلابماٌددماٌشارمإظقفا،مطؿامجيربمطلرماظلـةمدــةمطاعؾـةميفممممطلرماظشفرمذفرًاموجيرب

م.مًااٌتعـمسؾقفمععاذمدؿقؼاقاطانمعـمذأنمذظؽممإذامػذاماعؿقع

مؼاغقنمسؾكمرغف:اظمذاتمعـم163تـصماٌادةم

ظؿقـاقمبعؿـؾمجدؼـدمبعـدمبؾقشـفمدــمممممممإليفماظعؿـؾمروماممالدـؿؿرارمؼؽقنمظؾؿـتعـمسؾقـفمايـؼميفماممم"

يفمماذـااطفممدـؿقؼاقمععـاشماظشـقكقخةموذظـؽمإذامطاغـتمعـدةممممممإلدـؿؽؿالماٌـدةماٌقجؾـةممممإلاظلؿنيم

اظؿأعنيمعلؿؾعدامعـفاماٌدةماظيتمردىماٌتعـمسؾقفمتؽؾػؿفامباظؽاعؾمالمتعطقفمايؼميفمععاش،موتؽقنم

م.تلقؼةماٌعاشميفمحاظةمتقاصرمذروطمادؿقؼاضفمسؾكمرداسمعدةماالذااكميفماظؿأعني

يفمدــماظلـؿنيممممفدؿــا معـمحؽؿماظػؼرةماألوديمجيقزمظصاحبماظعؿؾمإغفا مخدعةماٌـتعـمسؾقـمماو

االذـااطاتماٌؼـررةمسؾـكمصـاحبمممممماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماالجؿؿـاسلممممرومبعدػامسؾـكمرنمؼـتدىمإديماهلقؽـةممم

وذظؽمسـمسـددماظلــقاتماظؽاعؾـةمممم(م17)اظعؿؾميفمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةموصؼًاميؽؿماٌادةم

دـؿقؼاقماٌعـاشمويفمممإلدـؿؽؿالماٌـدةماٌقجؾـةممممإلاظقاجبمإضاصؿفامإديمعدةماالذـااكميفماظؿـأعنيممم

عـمردا ماالذااطاتماٌؼررةمسؾقفميفمػذاماظؿأعنيمسـمتؾـؽماظلــقاتممممفػذهماياظةمؼعػكماٌتعـمسؾق

ماغؿفـا ماظػؼرةميفمذأنماظعؿالماٌـتضؿنيمواٌـقمسقنيمحؿـكماغؿفـا ماظعؼـدمرومممممممػذهموؼؽقنمتطؾقؼمحؽؿ

م"اٌقدؿمسلبماألحقال.

م-ؼؿضحماآلتل:موفمًب دلب رمدو

،مُؼشاطمالدـؿقؼاقماٌعـاشمظؾؾـقنمدــمممممعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلم18ألحؽامماٌادةموصًؼام -1

 .سؾكماألضؾمذفرًام120اظؿؼاسدمتقاصرمعدةماذااكمعؼدارػا

مفربمطلرماظلـةمدـةمطاعؾةميفمجمؿـقعمُؼعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،مم21وصًؼامألحؽامماٌادةم -2

م.مًااٌتعـمسؾقفمععاذدؿقؼاقماطانمعـمذأنمذظؽممإذامعددماالذااك



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 11)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 4دــقاتمومم9عدةماذااكماٌتعـمسؾقفميفماظؿأعنيمعؼـدارػاممحقثمرنمويفماياظةماٌعروضة،م -3

ؼقم،مصؿـمثؿمُؼفربمطلرماظلـةمإديمدـةمطاعؾةمظؿصؾحمعدةماالذااكمسشرمدـقات،مألنمم13ذفقرمو

عــممم163صـالمُتطؾـؼمرحؽـامماٌـادةممممممعـمذأنمذظؽمادؿقؼاضفمععاشممظؾؾقنمدـماظؿؼاسـد،موسؾقـفمم

عــماظؼـاغقنمممم21اظؼاغقنمحقثمرنمعدةماذااكماٌـتعـمسؾقـفمبعـدماىـربموصًؼـامألحؽـامماٌـادةمممممممم

متعطقفمايؼميفماٌعاش.

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 12)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 ( 126يبدح )
 

 (126يبدح )
 126/  3انطؤال رلى 

وادـؿؾؿممم31/12/1989حؿكمم1/1/1986باًارجمعـمعتعـمسؾقفمحصؾمسؾكمرجازهمخاصةمظؾعؿؾم

خـاللماٌفؾـةممممسؾقفامســمعـدةماالجـازةمممموملمؼؼؿمبأدا ماالذااطاتماٌلؿقؼةم1/1/1990اظعؿؾمبؿارؼ م

بؿقصقؾماالذااطاتمعضـاصامإظقفـاماٌؾـاظغمممموملمتؼؿمجفةماظعؿؾمماحملددةمظإلسػا معـماٌؾاظغماإلضاصقة،

بؾـقنماٌـتعـمممحؿـكممؿأعنيماالجؿؿاسلماٌرصؼمبؼاغقنماظم6دولمرضؿمبطرؼؼماظؿؼلقطموصؼًامظؾفماإلضاصقة

يفمػـذهممماٌلؿقؼةمسؾكماٌـتعـمسؾقـفمم،مصؽقػمؼؿؿمردا ماٌؾاظغم5/12/2018ؿارؼ مسؾقفمدـماظؿؼاسدمب

ماياظة؟

 :اإلجبثخ

 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79ؼاغقنمرضؿماظعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمبم126تـصماٌادةم
مم:ظؾؼقاسدمواألحؽامماٌؾقـةمضرؼـمطؾمعـفامسـماٌددماآلتقةموصؼًاماالذااطاتتلؿقؼم"

 :طجبزاد اخلبصخ نهؼًم ثبخلبرإليدد اإلػبراد اخلبرجُخ ثدوٌ أجر ويدد ا -1

 .ذااطاتموتتدىمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقةإلامعـمسؾقفمسصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾميفؼؾؿزمماٌت

ــاتمباالتػــاقمعــعمم ــرماظؿأعقـ ــرماموؼصــدرموزؼ ضؿصــادمضــراراًمإلوزؼ
 

ــة،مم ــدمغــقعماظعؿــالتماألجـؾق وبلــعرممبؿقدؼ

محاظــةماظؿــأخريميفملــؿقؼميفتماظــيتواٌؾــاظغماإلضــاصقةم،مذــااطاتإل،موطقػقــةموعقاسقــدمردا مااظؿققؼــؾ

م.(130وم129)اٌادتنيمميفماظلدادموذظؽممبامالمجياوزماظـلبماٌؼررة

مم..."-2

 عـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:م156تـصماٌادةم

 االشرتاكبد دطبة لىاػد



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 13)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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ــةمم" ــأعنيماالمتلــؼطمحؼــققماهلقؽ ــةمظؾؿ مسؾــكمرىماألحــقالمضؾــؾمرصــقابماألسؿــالممملجؿؿــاساظؼقعق

م"االدؿقؼاق.مٌلؿػقدؼـمباغؼضا ممخسمسشرةمدـةمعـمتارؼ اواٌتعـمسؾقفؿمورصقابماٌعاذاتمو

حؽـامممضـاغقنمممألمبشأنماظؼقاسدماٌـػـذةمم2007ظلـةمم554عـمضرارموزؼرماٌاظقةمرضؿمم50تـصماٌادةم

 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79رضؿممؼاغقناظاظصادرمبملجؿؿاساالماظؿأعني
"ؼؾؿــزمماٌــتعـمسؾقــفمبــأدا ماإلذــااطاتمواألضلــاطماٌلــؿقؼةمسؾقــفمســـمعــددماإلســارةمروماإلجــازةمم

ــةماحملــددةمألدا ماإلذــااطاتمســـماألجــرماألدادــمممماًاصــةمظؾعؿــؾمباًــارجميفم ــدماظدورؼ ملاٌقاسق

ماإلجازة.ممبإصااضمسدممضقاعفمباإلسارةمرو

موؼؽقنمردا ماإلذااطاتمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقةماٌعؾـمهلامدعرًامباظؾـؽماٌرطزىماٌصرى.

طؿــامؼؽــقنمردا ماإلذــااطاتمباظـلــؾةمٌــددماإلســاراتمروماإلجــازاتماًاصــةمبــدونمرجــرمظؾعؿــؾممممم

امدـعرممبقحداتماٌـظؿاتماظدوظقةمداخؾمذيفقرؼةمعصرماظعربقةمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقـةماٌعؾــمهلـممم

معـماظؾـؽماٌرطزىمرومعامؼعادهلامباظعؿؾةماٌصرؼة.

م:موؼؽقنماظلدادمبإحدىماظطرقماآلتقة

 اإلؼداعمظدىماظؾـؽمسلابماظصـدوقماٌكؿصممبقجبمإذنمتقرؼدمصادرمعـماظصـدوق. -1

ماظؿققؼالتماٌصرصقةمروماإلظؽاوغقة.م -2

مذقؽاتمعصرصقةمرومدقاحقةمعؼؾقظةماظدصع. -3

ماظؽروتماإلدؿؿاغقة.م -4

(معــمم129اظلـدادمبـأدا معؾؾـغمإضـايفموصؼـًامظؾـلـؾةماحملـددةمباٌـادةم)مممممممممحاظةمتأخرهميفموؼؾؿزمميف

سـمجمؿقعماإلذااطاتمواألضلاطماٌلـؿقؼةمسؾقـف،موذظـؽمســماٌـدةمعــمممممممملجؿؿاسضاغقنماظؿأعنيماال

متارؼ مجقبماألدا محؿكمغفاؼةمذفرماظلداد.

ظةماظلدادمخاللمذـفرمعــمتـارؼ مإغؿفـا مدــةممممممحاموؼعػكماٌتعـمسؾقفمعـمردا ماٌؾؾغماإلضايفميف

اإلسارةمروماإلجازةموتؽقنمعفؾةماإلسػا مباظـلؾةمآلخرمدـةمدؿةمرذفرمعـمتارؼ مإغؿفا ماإلسارةمروماإلجازة،م

حاظةموصاةماٌتعـمسؾقفمخاللماٌفؾـةماحملـددةمظإلسػـا معــماٌؾـاظغماإلضـاصقةمضؾـؾمردا ماٌؾـاظغممممممممممويف



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 14)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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رةمروماألجازة،مؼعػكماٌلؿقؼقنمسـفمعـمردا ماٌؾاظغماإلضاصقةمإذامضـاعقامماٌلؿقؼةمسؾقفمسـمعدةماإلسا

مباظلدادمخاللمدؿةمرذفرمعـمتارؼ ماظقصاة.

موؼؿؿمددادماٌؾاظغماإلضاصقةمبذاتماظعؿؾةمواظؽقػقةماظؿكمتلددمبفاماإلذااطاتمواألضلاط."

 عـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:م51وتـصماٌادةم
ؾقفمبلدادماالذااطاتمواألضلاطماٌلؿقؼةمسؾقفمحؿكمإغؿفا ماٌفؾـةممحاظةمسدممضقامماٌتعـمسم"يف

،مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبؿقصقؾفامعضاصًامإظقفاماٌؾاظغماإلضاصقةمعـمددةمظإلسػا معـماٌؾاظغماإلضاصقةاحمل

،موؼؾؿـزممملجؿؿـاسم(ماٌرصـؼمبؼـاغقنماظؿـأعنيماالممم6رجرماٌتعـمسؾقفمبطرؼؼماظؿؼلقطموصؼًامظؾفدولمرضـؿم)م

اٌقاسقدماظدورؼةمإسؿؾـارًامعــمرجـرمممممعؿؾمبلدادماألضلاطماٌشارمإظقفامظؾصـدوقماٌكؿصميفصاحبماظ

مإلغؿفا معفؾةماإلسػا .ملاظشفرماظؿاظ

وإذامطاغتمضقؿةماظؼلطمواوزمربعماألجـرمصقفـقزمظؾؿـتعـمسؾقـفمرؾـبمردا مػـذهماٌؾـاظغمبإحـدىممممممممم

مم(.38(ماظقاردةمباٌادةم)3،م2)باظؾـدؼـمررؼؼيتماظلدادم

حاظــةماغؿفــا ماٌفؾــةماحملــددةمظإلسػــا معـــماٌؾــاظغماإلضــاصقةمدونموجــقدمسالضــةمسؿــؾمؼؾؿــزممميفو

اٌتعـمسؾقفمبلدادماالذااطاتمواٌؾاظغماإلضـاصقةماٌلـؿقؼةمدصعـةمواحـدةميفمعقعـادمشاؼؿـفمذـفرمعــممممممممم

هصـؾمممذامملمؼؿؿماظلدادمخـاللماٌفؾـةماٌشـارمإظقفـاممممإو،مهؼؼمواضعةمادؿقؼاقمايؼققماظؿأعقـقةتارؼ م

م"(معـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسك.144ػذهماٌؾاظغموصؼًامألحؽامماٌادةم)

ــؿم)مممم بشــأنمضقاســدمم2010(مظلـــةمم13وتؼضــكماٌــادةماألوديمعـــمتعؾقؿــاتماظصـــدوقمايؽــقعلمرض

إذااطاتماإلسارةماًارجقةمبدونمرجرمروماإلجازةماًاصةمظؾعؿؾمباًـارجمواإلجـازةماًاصـةمممممهصقؾ

 رغف:مؼققماظؿأعقـقةمسؾكظغريماظعؿؾمعـماي

بشـأنماٌؾـاظغممممل"سؾكمذيقعماألجفزةماٌكؿصةمباٌرطزماظردقللمواٌــارؼماظؿأعقـقـةمإتؾـاعمعـامؼؾـممممم

اٌلؿقؼةمسـمعـددماإلسـارةمروماإلجـازةماًاصـةمظؾعؿـؾمباًـارجمروماإلجـازةماًاصـةمظغـريماظعؿـؾمســدمممممممممممم

متلقؼةموصر مايؼققماظؿأعقـقة:م

ــاظغماٌلــؿقؼةمعـــممم -رم ــاشمروماٌلــؿقؼنيممممخصــؿماٌؾ ــةمظصــاحبماٌع ــققماظؿأعقـق إذيــاديمايؼ

 (.ممم/متعقؼئماظدصعةماظقاحدة)عؿفؿدماٌعاشم/ماٌؽاصأةم/ماظؿعقؼئماإلضايف



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 15)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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القعهرة –ميدان الظوغل   5  
+(707)72352249: فعكس +(707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 حدودمربعماٌعاشماظدورى.مصؿحمعطاظؾةمبؼقؿةماٌؾؾغماٌؿؾؼلم)إنموجد(موؼؿؿماًصؿميف -بم

 وَراػً ػُد حتدَد ادلجبنؾ ادلطزذمه يب َهً:

وملممؼلددماٌؾاظغماٌلـؿقؼةمسؾقـفممموملماإلجازةموإدؿالعفماظعؿؾمتعـمسؾقفمعـسقدةماٌمحاظةميف -1

حدىمحـاالتممإ،مإديمرنمهؼؼتمظؾؿتعـمسؾقفمسـمررؼؼماظؿؼلقطمعـفمفابؿقصقؾمتؼؿمجفةماظعؿؾ

م:قكقخةمواظعفزمواظقصاةمؼؿؿمعامؼؾلاظشمتأعنيميفمةدؿقؼاقمايؼققماظؿأعقـقإ

بلـدادممماٌـتعـمسؾقـفممموؼؾؿـزمممدمإغؿفا ماٌفؾـفمطانمجيبمرنمهلبمبعماظؿكماألضلاطمحصر .رم

مل،موتلـؼطمبـاضممساعـاًمدـؿقؼاضفاممخلـةمسشـرممممإميـئمسؾـكمتـارؼ ممممملممإذياديماألضلـاطماظـيتمم

 عـماظؼاغقن.م156اٌادةمماألضلاطمتطؾقؼًامألحؽام

ميئمسؾكمتارؼ مملمماظيتم-األضلاطماٌلؿقؼفمغؿقفةمسدممددادمماإلضاصقةاٌؾاظغمحلابم .بم

وتؾؿـزممبلـدادػاممممعــماظؼـاغقن،ممم129تطؾقؼـًامألحؽـامماٌـادةممممم–ساعـًاممدؿقؼاضفاممخلةمسشرمإ

 ة،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماىفةمٌؿابعةماظؿقصقؾ.دارؼاإلمةاىف

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

 -َزعخ اِرٍ: ووفمب دلب رمدو
محؿـكمألنماٌتعـمسؾقفمادؿؾؿماظعؿؾموملمؼلددماذااطاتماالجـازةماٌلـؿقؼةمسؾقـفممممغظَرام -1

صـاحبمم،مصؿـمثؿمؼـؿؼؾماالظؿزاممإديمإغؿفا ماٌفؾةماحملددةمظإلسػا معـماٌؾاظغماإلضاصقة

عضاصًامإظقفاماٌؾاظغماإلضـاصقةمعــمرجـرماٌـتعـمسؾقـفمبطرؼـؼممممممماالذااطاتممبؿقصقؾاظعؿؾم

ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمو(ماٌرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،م6اظؿؼلقطموصؼًامظؾفدولمرضؿم)

سؿؾارًامعــمرجـرماظشـفرماظؿـاظلمممممااٌشارمإظقفامظؾصـدوقميفماٌقاسقدماظدورؼةماألضلاطممبأدا 

 إلغؿفا معفؾةماإلسػا .

ظؾصــدوقميفممماٌلـؿقؼةمسؾـكماٌـتعـمسؾقـفمممماألضلاطممبأدا ملمتؼؿمحقثمرنمجفةماظعؿؾم -2

ماظـيتمؼؿؿمحصرماألضلـاطمممحؿكمهؼؼمواضعةمادؿقؼاقماٌعاش،مصؿـمثؿماٌقاسقدماظدورؼة

ؾؿتعـماٌلؿقؼةمظمكصؿمعـمايؼققماظؿأعقـقةُؼوم،اٌفؾةبمبعدماغؿفا مطانمجيبمرنمهل



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 16)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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مل،موتلؼطمباضساعًادؿقؼاضفاممخلةمسشرمإميئمسؾكمتارؼ مملممإذياديماألضلاطماظيتمسؾقف

 معـماظؼاغقن.م156اٌادةمماألضلاطمتطؾقؼًامألحؽام

ميـئمسؾــكممملمماظـيتمم-األضلــاطماٌلــؿقؼفمغؿقفـةمسـدممدـدادممممماإلضـاصقةماٌؾـاظغمممهلـبم -3

عــممم129تطؾقؼًامألحؽامماٌادةمميفماٌقاسقدماظدورؼةم–ساعًامدؿقؼاضفاممخلةمسشرمإتارؼ م

 جفةماظعؿؾ.وتؾؿزممبلدادػامماظؼاغقن،

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 17)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 يف رأيني إصبثبد انؼًم

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 ػُبصر احملبظرح

 َطت االشرتاكبد. -1
 انفئبد ادلُزفؼخ ثزأيني إصبثبد انؼًم. -2
 إصبثخ انؼًم.رؼرَف  -3
 إجراءاد اإلثالؽ ػٍ اإلصبثخ. -4
 إجراءاد إصجبد إصبثخ انؼًم. -5
 ادلطهىثخ نجذش نإلصبثخ. ادلطزُداد -6
 احلمىق انزأيُُُخ يف رأيني إصبثبد انؼًم: -7

 انؼالط وانرػبَخ انطجُخ: -أ 
 رؼىَط األجر: -ة 
 يصبرَف اإلَزمبل -ط 
 ادلؼبظ ورؼىَط اندفؼخ انىاددح: -د 

 فبح اإلصبثُخ:يؼبظ انؼجس انكبيم اإلصبثً أو انى -ه 
 ركــرار اإلصبثـــخ: -و 
 إػبدح انفذص: -ز 
 انزذكُى انطىب -ح 
 ددود اجلًغ ثني يؼبظ اإلصبثخ واحلمىق األخري -غ 

 يرفمــــــبد. -8
  



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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  صبثبد انؼًمصبثبد انؼًماارأيني رأيني 

  َطت االشرتاكبد:َطت االشرتاكبد:  --11
 1م%مظؾؿتعـمسؾقفؿمباظؼطاعمايؽقعك.م

 2.مظؾؿتعـمسؾقفؿمبؼطاعماألسؿالماظعام% 

 3.م%مظؾؿتعـمسؾقفؿمباظؼطاعماًاص

وختػئمغلبماالذااطاتميفماظؼطاعمايؽقعكمواألسؿالماظعاممبقاضعماظـصػموصـكماظؼطـاعماًـاصمممم

بقاضــعماظـؾــثمعؿــكمصــرحتمػقؽــةماظؿــأعنيماظصــقلمظصــاحبماظعؿــؾمبؿــقظلماظعــالجمواظرساؼــةماظطؾقــةممممم

مظؾؿصاب.م

 انفئبد ادلُزفؼخ ثزأيني إصبثبد انؼًم:انفئبد ادلُزفؼخ ثزأيني إصبثبد انؼًم: -2

مواظقصاةمباإلضاصةمإديماظػؽاتماآلتقة:مذيقعماظعاعؾنيماًاضعنيمظؿأعنيماظشقكقخةمواظعفز

 دـة.م18اظعاعؾقنمباظؼطاعماًاصماظذؼـمتؼؾمرسؿارػؿمسـم 

 .ماٌؿدرجقنمواظؿالعقذماظصـاسققن

 .ماظطالبماٌشؿغؾقنميفمعشروساتماظؿشغقؾماظصقػل

 .ماٌؽؾػقنمباًدعةماظعاعة

 واظعفــزمماٌؾؿقؼــقنمبعؿــؾمبعــدمدـــماظلــؿنيموالمؼلــرىميفمذــأغفؿمرحؽــاممتــأعنيماظشــقكقخةممم

مواظقصاة.م

 رؼرَف إصبثخ انؼًم:رؼرَف إصبثخ انؼًم: -3

مؼؼصدمبإصابةماظعؿؾمعامؼؾل:

 (ماٌرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسك.1اإلصابةمبأحدماألعراضماٌفـقةماٌؾقـةمباىدولمرضؿم) (1

ماإلصابةماظـاوةمسـماإلجفادمروماإلرػاقمعـماظعؿؾمعؿكمتقاصرتمصقفاماظشروطماآلتقة: (2

 .ماظلـمرضؾمعـماظلؿني



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 20)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   

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

www.nosi.gov.eg 

 مغاوًامسـمبذلمجمفقدمإضاصكمؼػققماعفقدماظعادى.رنمؼؽقنم

 رنمؼؽقنمغاوًامسـمتؽؾقػماٌتعـمسؾقفمبإنازمسؿؾمععـنيميفموضـتمدـددمؼؼـؾمســمممممم

اظقضتماظالزممسادةمإلنازمػـذاماظعؿـؾمرومتؽؾقػـفمبإنـازمسؿـؾمععـنيميفموضـتمدـددممممممممم

مباإلضاصةمإديمسؿؾفماألصؾك.

 مظقضقعماياظةماٌرضقة.رنمتؽقنماظػاةماظزعـقةمظإلجفادمطاصقةم

 .مرنمتؽقنماياظةماظـاوةمذاتمعظاػرمعرضقةمحادة

 رنمؼـــؿجمسـفــامغزؼــػماٌــ مرومإغلــدادمذــراؼنيماٌــ مروماإلغلــدادمباظشــراؼنيماظؿاجقــةمممم

 ظؾؼؾب.م

 م0رالمتؽقنماياظةماٌرضقةمغاوةمسـمعضاسػاتمرومتطقرمياظةمعرضقةمدابؼة

مبلؾؾف.ماإلصابةمغؿقفةمحادثموضعمرثـا ماظعؿؾمروم (3

اإلصــابةمغؿقفــةمحــادثمؼؼــعمرثـــا ماظــذػابمإديماظعؿــؾمروماظعــقدةمعـــفمدونمتقضــػمرومختؾــػممممم (4

ماوإحنرا مسـماظطرؼؼماظطؾقعك.م

 إجراءاد اإلثالؽ ػٍ اإلصبثخإجراءاد اإلثالؽ ػٍ اإلصبثخ -4

 :األيراض ادلهُُخ 

ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمزفقرمعرضمعفـكمألحـدمسؿاظـفمبـابالنماظصــدوقمبـذظؽمسؾـكماظـؿـقذجمممممممم

 اهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقك.(موطذامإبالنم61رضؿم)

 :اإلجهبد أو اإلرهبق يٍ انؼًم 

ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبإخطارماظصـدوقمساظةماإلصابةماظـاذؽةمســماالجفـادمروماإلرػـاقمعــماظعؿـؾمممممم

 (ماٌرصؼ.م67صقرمحدوثفامسؾكماظـؿقذجمرضؿم)

 :دبدس انؼًم 

رىممبعرصــةماظلــؾطةممؼؾؿــزممصــاحبماظعؿؾؾاظؼطــاعمايؽــقعكمواظعــاممبــاجرا مهؼقــؼمإدارىمجيــممممممم

 (.61اٌكؿصةمظدؼفموإبالنماظصـدوقمبذظؽمسؾكماظـؿقذجمرضؿ)

 



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 21)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 :دبدس انطرَك 

ؼؾؿــزمماٌــتعـمسؾقــفمبــإبالنمجفــةماظشــررةماٌكؿصــةمبإصــابةماظعؿــؾماظـاوــةمســـمحــقادثماظطرؼــؼم

ظؿقرؼرمعذطرةمرومدضرمبايادثموخيطرمبفمصاحبماظعؿؾمإلبالنماظصــدوقمبـذظؽمسؾـكمجـقذجممممم

(61.) 

 انؼًم نهًؼبر أو احلبصم ػهً إجبزح نهؼًم ثبخلبرط: إصبثخ 

 عرصؼًامبفماٌلؿـداتماٌؾقـفؾف.م64ؼؾؿزمماٌتعـمسؾقفمإخطارماظصـدوقمسؾكماظـؿقذجمرضؿم

 إجراءاد إصجبد إصبثخ انؼًمإجراءاد إصجبد إصبثخ انؼًم -5

 :األيراض ادلهُُخ 

تؿقديماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـأعنيماظصـقكمإجـرا ماظػقـصماظطؾـكمظؾؿـتعـمسؾقـفموهدؼـدمغـقعماٌـرضممممممممممم

 رؾقعةماظعؿؾ.و

 :اإلجهبد أو اإلرهبق يٍ انؼًم 

تعرضمػذهماياالتمسؾـكماظؾفــةماٌشـؽؾةمهلـذاماظغـرضمباظصــدوقمظؾؾـتميفمعـدىمإسؿؾـارمػـذهممممممممممم

اياالتمإصابةمسؿؾمعـمسدعفموجيقزمظصاحبماظشأنماظؿظؾؿمعــمضـرارماظؾفــةمخـاللمثالثـنيمؼقعـًاممممممم

 عـمتارؼ مإخطارهمبف.

  :احلبدس 

إسؿؾارماياظةمإصـابةمسؿـؾمواإلغؿفـا مإديمضـرارميفمػـذاماظشـأنمخـاللمممممممممؼؾؿزمماظصـدوقمبؾقثمعدى

 ذفرمعـمتارؼ مورودمإخطارماإلصابةمعلؿقصقًاماٌلؿـداتماٌؾقـفؾف.

 ادلطزُداربدلطهىثخ نجذش نإلصبثخادلطزُداربدلطهىثخ نجذش نإلصبثخ -6

 أوالً: اإلصبثخ َزُجخ دبدس:

 وذظـؽممم-رومصـقرةمععؿؿـدةمووؿقعـةمخبـاامذـعارماىؿفقرؼـةمممممممم-دضرماظشررةمظؾقادثم

حاظةموضقعماالصابةمخارجمغطاقماظعؿؾموداخـؾمغطـاقماظعؿـؾمباظـلـؾةمظؾـتعـمسؾـقفؿمممممممميف

(معـمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلموؼؽؿػـلممبقضـرمممممم2اٌشارمإظقفؿمباظؾـدم)ب(معـماٌادةم)



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 22)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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ــةممممممم ــفمرريمجف ــتماإلصــابةمداخــؾمغطــاقمدــؾماظعؿــؾمعقضــقًامب ــؼمإداريمإذاموضع هؼق

 فؿمباظؾـدم)ر(معـمذاتماٌادة.ماظؿقؼقؼمباظـلؾةمظؾؿتعـمسؾقفؿماٌشارمإظق

 .اظؿؼرؼرماظطؾكماألوديماظصادرمسـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقل 

 إضرارمعـماظقحدةماإلدارؼةمباظطرؼؼماٌعؿادمظؾؿصابمودؾمإضاعؿفميفمحاظةمإصابةماظعؿؾم

 باظطرؼؼ.

 صــقرةمععؿؿــدةمعـــمضــرارماظؿؽؾقــػمظؾؿصــابميفمحاظــةمإصــابؿفمرثـــا متقجفــفمإديمعأعقرؼــةم

 ققةمخارجمدادرةماظعؿؾ.عصؾ

 صبًَُب: اإلصبثخ ثأدد األيراض ادلهُُخ:

 تؼرؼرمإدارىمععؿؿدمعـمعدؼرمذؽقنماظعاعؾنيمووؿـقممؼقضـحمرؾقعـةمسؿـؾماٌـتعـمسؾقـفممممممم

(ماٌراصــؼم1وعــدىمتعرضــفمظإلصــابةمبأحــدماألعــراضماٌفـقــةماٌقضــقةمباىــدولمرضــؿم)م

 ظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمسؽؿمرؾقعةمسؿؾف.

 ىـةماألعراضماٌفـقةمباهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمؼػقدمإرتؾـاطماٌـرضماٌقضـحممممضرارم

 باىدولمبطؾقعةمسؿؾفماظذىمؼتدؼف.

 ذفادةمععؿؿدةمووؿقعةمعـماظؾفانماظطؾقةمباظؿأعنيماظصقكمتقضـحمغلـؾةماظعفـزموتـارؼ ممممم

 ثؾقتف.

 صبنضًب: اإلصبثخ انُبجتخ ػٍ اإلجهبد أو اإلرهبق يٍ انؼًم:

 عـمصاحبماظعؿؾمؼؾنيمعامؼؾك:ـمؼرصؼمتؼرؼر 

 .بقانمرؾقعةمسؿؾماٌصابموإخؿصاصاتةموتارؼ مبد معزاوظؿةموعلؿقىمردادف 

 بقانمعامطؾػمبفمعـمسؿؾمإضاصكمورؾقعؿـفمواٌـدةماحملـددةمألدادـفموعـامامعــمإنـازهمممممممم

صقفــاموسؿــامإذامطاغــتمتــتدىميفمدــاساتماظعؿــؾماألصــؾقةمروماألضــاصقةموتــدسقؿمذظــؽمممممممممم

 باٌلؿـدات.

 ػماظطؾكمظؾؿصابمعـمواضعمعؾػماًدعةمورجازاتفماٌرضقة.اٌؾ 



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 23)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 األساثمواظؿؼارؼرماظطؾقةمسـماياظةماٌرضقةمضؾؾماظقصاةمعؾاذرةموصكماياالتماظيتمؼؼقمم

 بفاماظؿأعنيماظصقكمباظعالجمتؼدمماظؾقاغاتمعـمػقؽةماظؿأعنيماظصقل.

 انزأيُُُخ يف رأيني إصبثبد انؼًم احلمىقاحلمىق -7

 ::انطجُخانطجُخانؼالط وانرػبَخ انؼالط وانرػبَخ  -أ 
 ؼؼصدمباظعالجمواظرساؼةماظطؾقةمعامؼأتك:

 اًدعاتماظطؾقةماظيتمؼتدؼفاماٌؿارسماظعام.مم 

 اًدعاتماظطؾقةمسؾكمعلؿقىماألخصادقنيممباميفمذظؽمرخصادكماألدـان.مم 

 اظرساؼةماظطؾقةماٌـزظقةمسـدماإلضؿضا .مم 

 اظعالجمواإلضاعةمباٌلؿشػكمروماٌصقأوماٌرطزماٌؿكصص.مم 

 اظعؿؾقاتماىراحقةمورغقاعماظعالجماألخرىمحلبمعامؼؾزم.م 

 اظػقصمباألذعةمواظؾققثماٌعؿؾقةم"اٌكربؼة"ماظالزعـةموشريػـامعــماظػقـقصماظطؾقـةمممممم

 وعاميفمحؽؿفا.م

 صر ماألدوؼةماظالزعةميفمذيقعماياالتماٌشارمإظقفامصقؿامتؼدم.م 

 سقةمواظؿعقؼضقة.متقصريماًدعاتماظؿأػقؾقةموتؼدؼؿماألررا مواألجفزةماظصـا 

 وتؿقديماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكمسالجماٌصابمورساؼؿفمرؾقًا.م

وجيقزمظؾؿصابماظعالجميفمدرجةمرسؾـكمعــماظدرجـةماظؿأعقـقـةمسؾـكمرنمؼؿقؿـؾمصـروقمممممممم

 اظؿؽاظقػمرومؼؿقؿؾفامصاحبماظعؿؾمإذاموجدماتػاقمبذظؽ.م

 :رؼىَط األجررؼىَط األجر -ة 

صكمحاظةمختؾػماٌتعـمسؾقفمسـمسؿؾفمظالصابةمتؾؿـزممجفـةماظعؿـؾمبصـر متعقؼضـًامســممممممم

رجرهمؼعادلمرجراالذااكمظفموؼصر ميفمعقاسقدمصر ماألجقر،موؼلؿؿرمصـرصفمرـقالمعـدةمممم

سفـزماٌصــابمســمردا مسؿؾــفمرومحؿـكمثؾــقتماظعفـزماٌلــؿدؼؿمروماظقصـاة،وتعؿربميفمحؽــؿمممممم

 تـشأمسـفا.ماإلصابةمطؾمحاظةمإغؿؽاسمرومعضاسػةم

 يصبرَف اإلَزمبليصبرَف اإلَزمبل -ط 



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 24)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمحدوثماإلصابةمبـؼؾماٌصابمإديمعؽانماظعالج.م 

 تؿقؿؾمجفةماظعؿؾمبأدا معصارؼػماغؿؼالماٌصابمبقدادؾماالغؿؼالماظعادؼةمعـمدـؾمم

اإلضاعةمإديمعؽانماظعالجمإذامطـانمؼؼـعمخـارجماٌدؼــةماظـيتمؼؼـقؿمبفاوبـأدا معصـارؼػممممممممم

ؾماإلغؿؼالماًاصةمداخؾماٌدؼـةمروخارجفامعؿكمضررماظطؾقـبماٌعـا ممماالغؿؼالمبقداد

 رنمحاظةماٌصابمالمتلؿحمبادؿعؿاظفمودادؾماإلغؿؼالماظعادؼة.

 :ادلؼبظ ورؼىَط اندفؼخ انىاددح -د 

 :يؼبظ انؼجس انكبيم اإلصبثً أو انىفبح اإلصبثُخ 

 %مم80×م=مرجرماظؿلقؼةمم

 ( ً35يؼبظ انؼجس اجلسئىبإلصبث :)فأكضر % 

 غلؾةماظعفز×م%مم80×م=مرجرماظؿلقؼةمم

  ٍ(:35رؼىَط اندفؼخ انىاددح اإلصبثً )ألم ي% 

 ذفرًام48×مغلؾةماظعفزم×م%مم80×م=مرجرماظؿلقؼةمم

 :يؼبظ انؼجس انكبيم اإلصبثً أو انىفبح اإلصبثُخ -ه 

اٌـتعـمسؾقـفمدــماظلـؿنيممممم%مطؾممخسمدـقاتمحؿـكمبؾـقنممم5ؼزادمػذاماٌعاشمبـلؾةم

إغفا مخدعةماٌتعـمسؾقف،موتعؿربمطـؾمزؼـادةمممحؼقؼةروحؽؿًامإذامطانماظعفزرواظقصاةمدؾؾًاميفم

 جز ًامعـماٌعاشمسـدمهدؼدمعؾؾغماظزؼادةماظؿاظقة.

 :ركــرار اإلصبثـــخ -و 

ؼؼصدمبؿؽرارماإلصابةمتعرضماٌتعـمسؾقفمإلصابةمسؿؾمجدؼدةمؼؿكؾػمسـفـامغلـؾةمسفـزمممم

 األثارماٌاتؾةمسؾكمتؽرارماإلصابة:ؼؾىوصقؿام

 %:35إذا كبٌ امجبىل َطت انؼجس انُبشئخ ػٍ اإلصبثخ احلبنُخ، وانطبثمخ ألم يٍ  -1

ؼؿؿمصر متعقؼئمسـماإلصابةماياظقـةمسؾـكمردـاسمغلـؾةماظعفـزماألخـريةمورجـرمممممممم

 اظؿلقؼةميفمتارؼ ماظعفزماألخري.



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 25)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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ـممممم ععـاشماٌـتعـمسؾقـفمســممممممبشرطمرالمؼؼؾماٌعاشماظــاتجمســمػـذهماظؿلـقؼةمسـ

 اإلصابةماظلابؼة.

% أو 35إذا كبَذ امجبيل َطت انؼجس انُبشئخ ػٍ اإلصبثخ احلبنُخ وانطبثمخ رطبوي  -2
 أكضر فُؼىض كبالرٍ:

 إذامطانماٌصابمضدمسقضمسـماصابؿفماظلابؼةمتعقؼضًامعـمدصعةمواحدة: (مرم)م

ؼؼدرظـفمععــاشمسؾـكمردــاسماذيــاديمغلـبماظعفــزماٌؿكؾػــةمســماصــابؿفماياظقــةممممم

 واظلابؼةمواجرماظؿلقؼفميفمتارؼ ماظعفزماألخريوالمؼردماظؿعقؼئماظلابؼمصرصف.م

 إذامطانماٌصابمعلؿقؼامٌعاشمسـمإصابؿفماظلابؼة: (مبم)م

ؼؼــدرمععاذــفمسؾــكمردــاسماذيــاديمغلــبماظعفــزماٌؿكؾػــةمســـماصــابؿفماياظقــةممممم

مةمواجرماظؿلقؼفميفمتارؼ ماظعفزماألخري.واظلابؼ

بشـرطمرالمؼؼـؾماٌعـاشماظـــاتجمســمػـذهماظؿلـقؼةمســـمععـاشماٌـتعـمسؾقـفمســـمممممممممم

 اإلصابةماظلابؼة.

 :إػبدح انفذص -ز 

 ؼؿعؾؼمإسادةماظػقصمباصابةمواحدةمؼعادمتؼدؼرمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـفا.

 أوالً: يىاػُد اػبدح انفذص:

رؾـبماسـادةماظػقـصممممماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظصـقكمواظصــدوقمممماٌصابمواهلقؽـةمممجيقزمظؽؾمعـ

 اظطؾكمعرةمطؾ:

 دؿةمرذفرمخاللماظلـةماألوديمعـمتارؼ مثؾقتماظعفز.م-1م

 عرةمطؾمدـةمخاللماظـالثمدـقاتماظؿاظقةمظؾلـةماألوديمعـمتارؼ مثؾقتماظعفز.م-2

موتؽقنمعدةماظػقصماظطيبمسشـرمدــقاتمباظـلـؾةمألعـراضماظغؾـارماظردقؼـةماظـيتماظـيتمممممممم

 تـشأمسـمشؾارماظلؾقؽاوشؾارماالدؾلؿقدقشؾارماظؼطـموشؾارماظؽؿانموشؾارمبقدرةماظؿؾؽ.

 سؾكمرنمتؽقنماسادةماظػقصمطاآلتك:

 عرةمطؾمدؿةمرذفرمخاللماظلـةماألودي.-ر



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 26)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 عرةمطؾمدـةمخاللماظـالثمدـقاتماظؿاظقة.-ب

 عرةمطؾمدـؿنيمخاللماظلتمدـقاتماظؿاظقة.-ج

 

 ػهً رؼدَم َطجخ انؼجس:صبر ادلرترجخ صبًَُب: اِ
إذا كبٌ ادلؤيٍ ػهُه لد إضزذك يؼبشًب ػٍ َطجخ انؼجـس انطبثــك رمـدَرهب َـزى  -1

 حتدَد يطزذمبرهكًب َهً:

ــدؼؾمضقؿــةممم35إذامطاغــتمغلــؾةماظعفــزماظـاوــةمســـمإســادةماظػقــصمممممم-رم ــؿؿمتع ــأطـرمؼ %مص

 اٌعاش.م

%مؼـؿؿماؼؼـا ماٌعـاشممممم35إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـمإسادةماظػقصمرضؾمعـم-بم

غفادقــًامعـــمرولماظشــفرماظؿــاظلمظؿــارؼ ماســادةماظػقــصموؼــؿؿمصــر متعــقؼئمدصعــةمممم

واحــدةمإصــابكموعــاامصــرصفمعـــمععــاشمحؿــكمغفاؼــةماظشــفرماظــذىمامصقــفمإســادةمم

 اظػقصمصقققا.

إذا كبٌ ادلؤيٍ ػهُه لد إضزذك رؼىَعـًب يـٍ دفؼـخ وادـدح ػـٍ َطـجخ انؼجــس  - 2
 دَد يطزذمبرهكًب َهً:انطبثـك رمدَرهب َزى حت

 %:م35إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـمإسادةماظػقصمرضؾمعـم -رم

إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـماسادةماظػقـصمعلـاوؼةمرومرضـؾمعــماظـلـؾةمممممم

 اظلابؼةمالؼؿؿمتعدؼؾمظؼقؿةماظؿعقؼئماظلابؼمصرصف.

إذامطاغتمغلـؾةماظعفـزماظـاوـةمســمإسـادةماظػقـصمرطـربمعــماظـلـؾةماظلـابؼممممممممممم

 %مؼؿؿمإسادةمحلابمتعقؼئماظدصعةماظقاحدة.مم35هدؼدػامواضؾمعـم

 %مصأطـر.م35إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـمإسادةماظػقص -بم

ؼــؿؿمهدؼــدمضقؿــةماٌعــاشماٌلــؿقؼمسؾــكمردــاسمغلــؾةماظعفــزماظـاوــةمســـم

اظؿلقؼةميفمتارؼ مثؾقتماظعفزميفماٌرةماألوديموضقاسدمإسادةماظػقصمورجرم

تلقؼةماٌلؿقؼاتمسـمإصابةماظعؿؾماٌعؿقلمبفاميفمتارؼ مثؾقتماظعفـزميفمم

 اٌرةماألودي.



 ٍاذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػ
 ٍصُدوق انزأيني االجزًبػ

 ٍبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهؼ

 ــــــــــم(27 / 27)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(7/م1901/م9)ـــــــــــم
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 انزذكُى انطىب -ح 

 ظؾؿتعـمسؾقفمايؼميفماظؿؼدممبطؾبماسادةماظـظرميفمضرارمجفةماظعالجموذظؽ:

 خاللمردؾقعمعـمتارؼ ماخطاره:م-م1

  ماظعالج.بإغؿفام-رم

 باظعقدةمظؾعؿؾ.م-ب

 بعدمماصابؿفممبرضمعفـك.م-جم

 خاللمذفرمعـمتارؼ ماخطاره:م-م2

 بعدممثؾقتماظعفز.م-رم

 بؿؼدؼرمغلؾةماظعفز.م-ب

 ددود اجلًغ ثني يؼبظ اإلصبثخ واحلمىق األخري -غ 

 جيؿعماٌتعـمسؾقفمبنيمععاشماإلصابةموبنيمايؼققماآلتقةمبدونمحدود:

 األجر.م 

 اظؾطاظة.تعقؼئم 

 .اٌعاشماٌـصقصمسؾقفميفمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاه 

 .اٌعاشموصؼًامظؼقاغنيماظؿأعنيمواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقة 

 
 


