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 يقديخ
مظؾعاعؾنيمباظؼطـا مايؽـقعلم ديمغ ـتمويعؿقـؼماظـقسلممممماالجؿؿاسلمؼلعكمصـدوقماظؿأعنيمم

وطـاامزؼـادةماظـؼاصـةماظؿأعقـقـةمظـدىمممممماالجؿؿـاسلمماظؿأعقينمظدىماٌفؿؿنيممبفـالماظؿـأعنيممم

مجملؿؿعمباسؿؾارمأنمايؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتم ديمطؾمأدتةمعصتؼة.أصتادما

م7/4/2018وهؼقؼــًامظــاظؽمؼلــعدغلمأنمأضــدممعدــؾطةماظـــدوةماظ ــفتؼةماٌـعؼــدةمبؿــارؼ مم

معؿدؿـةمأػؿماألدؽؾةماظيتمغقض تميفماظـدوة.

 
 

 االجزًبػيض صُدوق انزأيني رئي                                                                       
 نهؼبيهني ثبنقطبع احلكىيي

 
 "حمًد طؼىدي قطت"  
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 فهــــــــزص

 
 

 ادلىظىع و

 أوالا 

 األطئهخ 

 .1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغقنمرضؿمماالجؿؿاسلاألدؽؾةماٌتيؾطةمبؼاغقنماظؿأعنيم -1

م.2016ظلـةمم81ماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿماألدؽؾةماٌتيؾطةمبؼاغقن -2

ب
ا
 ثبَي

 احملبظزح ادلزفقخ:
م.اظظقاػتماظلؾؾقةمصكماىفاتماإلدارؼةمصقؿامؼؿعؾؼمبأسؿالماظؿأعنيماالجؿؿاسلم،ورتقماٌعاىة
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 63 / 2 انظؤال رقى
سؾقفمعـماظعاعؾنيمباىفازماإلداريمظؾدوظةمظفمعـدةموـقـدمطدـابطماحؿقـاطمدـابؼةممممممعؤعـم

سؾكميارؼ ماظؿعقنيموملمؼصتفمسـفامأؼـةمعلـؿقؼاتمعــم دارةماظؿـأعنيمواٌعاذـاتمظؾؼـقاتممممممم

اٌلؾقةم،مصفؾميعدمعدةموـقدهمطدابطماحؿقاطمعدةماذرتاكموصًؼامألحؽاممضـاغقنماظؿؼاسـدممم

ــأعنيمواٌعاذــاتمظؾؼــقاتمم ــأعنيمممممواظؿ ــاغقنمماظؿ ــاظلميدــؿمٌــدةماذــرتاطفمبؼ اٌلــؾقةموباظؿ

سـدميلقؼةمحؼقضـفماظؿأعقـقـةموصًؼـامألحؽـاممممممم1975ظلـةمم79االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

ماظؼاغقنماألخري؟

 اإلجبثخ
م1975ظلــةممم79عــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿممممممممم36يـصماٌـادةمم

مسؾكمأغفم:

اٌادةماظلابؼةمثؿمأسقدمظعؿؾمميفمعةماظعلؽتؼةمألحدماٌـصقصمسؾقفؿغؿفتماًد  ذام"م

مم:خيدعفمألحؽاممػااماظؼاغقنمؼطؾؼمسؾقفمعامؼأيل

دؿقؼمعؽاصأةموعدصقساتمسـمعدةمخدعؿفماظعلؽتؼةموملمؼؽـمضدمصـتصفامما ذامطانمضدم -1

مػااماظؿأعنيمدونمأداءمأؼةمعؾاظغمسـفا.مميفماذرتاطفصؿقلبمػاهماٌدةمضؿـمعدةم

ػـااممميفماذـرتاطفمحلابماٌدةماٌ ارم ظقفامضؿـمعدةمميفمطانمضدمصتصفاموؼتشبمو ذا

خـللممماظػؼـتةماظلـابؼةمدصعـةمواحـدةمغؼـداًمممممميفمؿعنيمسؾقفمردماٌؾاظغماٌ ـارم ظقفـاممصقماظؿأعني

ػـاهماظػـرتةمؼؽـقنمظـفمممممماغؿفـاءموبعـدممم،بأحؽاممػـااماظؼـاغقنمممفثلثمدـقاتمعـميارؼ ماغؿػاس

م(ماٌتاصؼ.4ظؾفدولمرضؿم)وصؼًامماٌؾاظغماٌلؿقؼةمسـفامربلقبةرؾبمحلابفامعؼابؾمأدائفم

حلـؾتمضـؿـمعـدةممممماظـيتمخدعؿفماٌدغقةميلقىمحؼقضفمسـماٌـدةماظعلـؽتؼةمممماغؿفاءوسـدم

ألحؽـاممػـااممموصؼـًامممػؿـاموحـدةمواحـدةممماسؿؾارػـااماظؿـأعنيمواٌـدةماٌدغقـةمبممممماذرتاطفميف

ممماظؼاغقن.

 .".........م.......

ادلؤيٍ ػهيهى انذيٍ كبَىا يٍ  قىاػد يؼبيهخ
 اد انقىاد ادلظهحخأفز
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ـمم1ويـــصماٌــادةممم بإصــدارمضــاغقنماظؿؼاســدمواظؿـــأعنيممممم1975ظلـــةممم90ضــاغقنمرضــؿممممعــ

مواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقةمسؾكمأغفم:

ميلتيمأحؽاممػااماظؼاغقنمسؾكماٌـؿػعنيماآليلمبقاغفؿ:"

ماظدؾاطماظعاعؾقنموضؾاطماظ تفمباظؼقاتماٌلؾقة.م -أم

ــةمممممم -بم ــبماظعاظق ــةمذووماظتواي ــقدماٌؿطقســقنموذبــددوماًدع ضــؾاطماظصــػمواىـ

ــاظؼقات ــقةمممممممب ــةماألداد ــؽتؼقنمختاــقماٌــدارسماظػـق ــؾقةمواظصـــا ماظعل اٌل

ماظعلؽتؼةمعـميارؼ مصتفماظتايبماظعاظل.

ضــؾاطماظصــػمواىـــقدماجملـــدونمبــاظؼقاتماٌلــؾقةمأومبقحــداتماألسؿــالممممم -جم

 اظقرـقةموعـميفمحؽؿفؿ.

وؼعؿربميفمحؽؿماجملـدؼـمضـؾاطماظصـػمواىــقدماٌؿطقسـقنماظعـادؼقنمممممم

يبماظعاديمواظطؾؾةماٌؿطقسقنمباظؼقاتماٌلؾقةماظاؼـموذبددوماًدعةمباظتا

ــاظلمعــعمعتاســاةمأحؽــامماٌــادةم)مممم (مصقؿــامخيــؿصمم90ملمؼصــتفم ــؿماظتايــبماظع

 باظطؾؾةمواٌؿطقسني.

ماظدؾاطموضؾاطماظصػمواىـقدماالحؿقاطماٌلؿدسقنمباظؼقاتماٌلؾقة. -دم

ماٌؽؾػقنمخبدعةماظؼقاتماٌلؾقة.م -هم

ملؾقة.ماظعاعؾقنماٌدغققنمباظؼقاتماٌ -وم

وؼؽقنمدتؼانمأحؽاممػااماظؼاغقنمباظـلؾةم ديماظػؽـاتماظـقاردةميفماظؾــقدمممم

)ج،د،ػـ،و(ميفمحدودماألحؽامماًاصةمبفاهماظػؽاتماٌـصقصمسؾقفاميفمػـاامم

ماظؼاغقن.

طؿاميلتيمأحؽـاممػـااماظؼـاغقنمسؾـكمعــمؼعـنيمعــمرساؼـاماظـدولماظعتبقـةممممممممممم

م"ماًدعةمباظؼقاتماٌلؾقة.باًدعةموصؼامظؾ توطمواألوضا ماظقاردةمبؼقاغني

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأنم:م4ويـصماٌادةم

معددماًدعةماظيتميعطلمايؼميفماٌعاشمأوماٌؽاصأةمػل:

معدةماًدعةماظيتميؼدلميفماظؼقاتماٌلؾقةموؼؼؿطعمسـفامععاش. -أم

عدةماًدعةماظيتمضدقتميفماظؼقاتماٌلؾقةمودؾؼمأداءماحؿقارلمععاشمأوممممممممممممممممممممممممممممممممم -بم

معؾاظغمادخارمسـفا.
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عدةماًدعةماظيتميؼدلميفماالدؿقدا ممبامالمااوزمثلثمدـقاتمعؿصؾة،مصإذاممممممممممممممممممممممممممممممم -جم

مزادتمسؾكمذظؽمالمهلبماظزؼادة.

ويعؿربمعدةماالدؿقدا ماظيتمؼؿكؾؾـفامعـدةمخدعـةمساعؾـةميؼـؾمطـؾمعـفـامســممممممممم

مدـةميفمحؽؿمعدةماالدؿقدا ماٌؿصؾة.م

المهلبموالماقزمحلابمضؿائؿمأومعددم ضاصقةمسـمعددماالدؿقدا ،مطؿام

يفماٌعاشماٌدةماظيتميؼدلميفماالدؿقدا مزؼادةمسؾكممخسمدـقاتمرقالم

 م.عدةماًدعة

عدةماًدعةماظيتمأدؼتمباظؼقاتماٌلؾقةمبدرجةمضؾاطمصػمأومجـديمعـمممممممممممممممممممممممممممممممممم -دم

ذويماظتوايبماظعاظقةمعـميارؼ مايصقلمسؾكمػاهماظتوايبموملمؼلؾؼمددادممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماحؿقارلمععاشمأومعؾاظغمادخارمسـفا.م

 .(8،9واٌددماإلضاصقةماٌـصقصمسؾقفاميفماٌادينيم)اظدؿائؿم -هم

عددماًدعةماظيتمدؾؼمأداءماحؿقارلمععاشمأومعؾاظغمادخارمأوماذرتاطاتمسـفامممممممممممممممممممممممممممممممممممممم -وم

اظقحدامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم أوم ظعاعةم ا أوماٌؤدلاتم أوما قؽاتم متواظيتمضدقتميفمايؽقعاتم

يؼتمممممممممممممممممممممممممممممممممم اظيتم ظلقادلم ا ظػصؾم ا ،موطاظؽمعددم بعةم ا ظؿا ا بفاميفمممممرماالضؿصادؼةم حلا

شممبؼؿدكمي تؼعاتمدابؼةمودؾؼمددادماحؿقارلمععاشمأومعؾاظغمادخارمأومممممممممممممماٌعا

 اذرتاطاتمسـفا.

عددماظعؿؾماظلابؼةماظيتماقزمحلابفاميفماٌعاشموصؼمأحؽاممأيمضاغقنمعـممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم -زم

ضقاغنيماظؿؼاسدمواظؿأعنيمواٌعاذاتمواظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمواظؿأعنيماالجؿؿاسلممممممممممممممممممممممممممممممممم

أومعؾاظغمممممممممممممممممممم ادخارمأوماذرتاطاتمسـفامسؾكمأنمممممممممممممممممممموملمؼلؾؼمددادماحؿقارلمععاشم

 هلبمعددماظققعقةمسؾكمأداسمأنماظ فتمدؿةموس تونمؼقعًا.

ادؿدمممم -حم ءمممعددم ظؿؽؾقػممممممممممممممممممممممممممممممسا ا وعددم ظؼقاتماٌلؾقةم با ظؾكدعةم االحؿقارلم ضؾاطم

باًدعةميفماظؼقاتماٌلؾقةماظيتمالميدخؾميفم حدىماظقزائػماظيتمؼ ؿؾفامممممممممممممممممممممممممممممم

 عنيمعـفؿمباظؼقاتماٌلؾقة.حؽؿماظؾـدؼـم)و.ز(معـمػاهماٌادةموذظؽمٌـمؼ
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اٌدةماظيتمضداػاماٌـؿػعمخارجماًدعةم ذامأسقدم ظقفا،مععم سػائفمعـمأداءممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم -طم

احؿقارلماٌعاشمسـمػاهماٌدةم ذامملمؼلؿقؼمسـفامرايؾًامأومعؽاصأة،موردمعامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ؼؽقنمضدمصتفمظفمعـمعؽاصأةمسـمعدةمخدعؿف.

مضدـقتمخـارجماٌـدة،ممممو ذامطـانمضـدمادـؿقؼمرايؾـامأومعؽاصـأةمخـللماظػـرتةماظـيتمممممممم

 صقؿعنيميلابمػاهماٌدةمردمعامؼؽقنمضدمصتصفمظفمعـمععاشمأومعؽاصأة.

ويفمذيقــعماألحــقالمؼؽــقنماظــتدم عــامدصعــةمواحــدةمأومسؾــكمأضلــاطمذــفتؼةموصؼــامم

م(.5يؽؿماظػؼتةماظـاغقةمعـماٌدةم)

 .وهلبماظدؿائؿمواٌددماإلضاصقةماظيتمدبؾؾتمػاهماٌدةمباظؽاعؾ

اػاماظطاظبمبـفاحمباظؽؾقاتمواٌعاػدماظعلؽتؼةماظيتمؼؿكتجمعـفاممماٌدةماظيتمضد -يم

اٌعدةمظؿكتؼجماظدؾاط،مواٌدارسموعتاطزماظؿدرؼبمباظؼقاتماٌلؾقةماٌعدةممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ظؿكتؼجمذويماظتايبماظعاظلموعدةماظؿفـقدماظيتمضداػاماجملـدميفمحاظةمضؾقلممممممممممممممممممممممممممممممم

تماٌلؾقةمب تطممممودؼدمخدعؿفمباظتايبماظعاظلمأوميعققـفمضابطامباظؼقاأوميطقسفم

 .أنميؽقنماٌديانمعؿصؾؿان

وبادؿــاءمعددماظؿفـقدمالمهلبماٌـددماٌـصـقصمسؾقفـاميفماظػؼـتةماألوديمعــمممممم

سؾـكمرؾؾـفمأومباالدـؿؼاظةمأومباالدـؿغـاءمســمممممممػااماظؾـدمباظـلؾةمعؾـميـؿفلمخدعؿفمبـاًء

 خدعؿفمأومباظطتدمأوماظتصت.

يفميلـقؼةماٌعـاشممممةاظـاعـةمس تويدخؾمعدةماًدعةمباظؼقاتماٌلؾقةمضؾؾمدـم

م.أوماٌؽاصأةموصؼامظإلحؽامماٌؿؼدعة

و ذامملمؼتشــبماٌـؿػــعميفمدــدادماحؿقــارلمععــاشمســـمعــددماًدعــةماظلــابؼةممممم

ــفمبقاضــعماظـؾـــني،مسؾــكمأنمهلــبممممما ٌـصــقصمسؾقفــاميفماظؾـــقدم)د،ز،ح(مهلــبمظ

اٌـددماظـيتممماظدؿائؿمواٌددماإلضاصقةماظيتمدبؾؾتمػاهماٌددمباظؽاعؾموذظؽمسـم

م"ضدقتمخبدعةماظؼقاتماٌلؾقة.

ب دلب رقدو :
ا
 وفق

اجملــدمضـابطماحؿقـاطمظؼـاغقنماظؿؼاسـدمواظؿـأعنيمواٌعاذـاتمظؾؼـقاتماٌلـؾقةممممممممممخيدعم

،موُيقلــبمعــدةموـقــدهمضــابطماحؿقــاطمبــاظؼقاتمممم1975ظلـــةمم90اظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿمم
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شمأومعؽاصــأةموصًؼــاماٌلــؾقةمعــدةماذــرتاكمويــدخؾمضــؿـماٌــدةماظؿــكمؼلــؿقؼمسـفــامععــامم

ألحؽاممضاغقنماظؿؼاسدمواظؿأعنيمواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقةم،وُيدؿمػاهماٌـدةم ديمعـدةممم

اذــرتاطفمصــكميــأعنيماظ ــقكقخةمواظعفــزمواظقصــاةمصــكمضــاغقنماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلماظصــادرممم

م.1975ظلـةمم79باظؼاغقنمرضؿم

علـؿقؼايفمســمعـدةمممممصإذامضدمماٌؤعـمسؾقفمبقانمعـماظؼقاتماٌلؾقةمؼػقـدمسـدممصـتفممم

ــامألحؽــامماٌــادةممممم ــاطمُيدــؿم ديمعــدةماذــرتاطفموصًؼ ــأعنيممم36ضــابطماألحؿق عـــمضــاغقنماظؿ

ماالجؿؿاسل.

وودرماإلذارةم ديمأنمعدةموـقدماٌؤعـمسؾقفماظؿاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيمػكمعدةمخاضـعةمم

اظؿفـقـدممأعامعـدةمم،مم1975ظلـةمم79ألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

طدـابطماحؿقـاطمواظلـابؼةمسؾـكميـارؼ ماظؿعــقنيمػـكمعـدةمخاضـعةمألحؽـاممضـاغقنماظؿؼاســدممممممممممم

م.1975ظلـةمم90واظؿأعنيمواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

م

ظــاامػـــاكماخــؿلفمبــنيمأحؽــاممضــؿماٌــدةميفمػــاهماياظــةموأحؽــاممعــددماظؿفـقــدمممممم

ماسػؿفامضؿـمعدةماالذرتاك.واالدؿؾؼاءماظؿاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيموعد

م

م

م

م

م
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 ــــــــــ(51 / 10)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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 49, 48/ 1 انظؤال رقى
صؿـامػـكممممسؾقفمباىفازماإلدارىموضعمظفمحادثمرتؼؼمأثــاءماظـاػابم ديماظعؿـؾم،مممعؤعـم

ماىفةماٌؾؿزعةمبعلجماٌصابم،موػؾمؼصتفمظفمأجتمرقالمصرتةمسلجف؟

 :اإلجبثخ
م1975ظلــةممم79رضـؿممغقنماظصـادرمباظؼـاممعــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمممممم46اٌـادةمميـصم

مسؾكمأنم:

مؼأيل:يأعنيم صاباتماظعؿؾمممامميقلم"

مم:ؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿؾمرؾؼًامظؾـلبماآليقةماظيتاتماظ فتؼةماالذرتاط -1

مظؾدوظةموا قؽاتماظعاعةمممممممممممممميم%معـمأجقرماٌؤعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباىفازماإلدارممممممممممممممممممممممممممم1 -أم

مواٌؤدلاتماظعاعة.م

اظقحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾففاتماٌ ارمممباظعاعؾنيم%معـمأجقرماٌؤعـمسؾقفؿم2 -بم

  ظقفامباظؾـدماظلابؼموبغريػامعـماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾؼطا ماظعام.

اظؾــــدؼـماظلـــابؼنيمبـــأداءميعـــقؼضماألجـــتمميفمويؾؿـــزمماىفـــاتماٌ ـــارم ظقفـــا

موعصارؼػماالغؿؼالماٌـصقصمسؾقفامبفااماظؾاب.م

(مواظػؼــتةم2 ظــقفؿمباٌــادةم)م ــاراٌــؤعـمسؾــقفؿماٌمؾــاضل%معـــماألجــقرمباظـلــؾةمظ3 -جم

 (.3األوديمعـماٌادةم)

)ب(مبقاضعماظـصػمطؿامدبػضماظـلـؾةمموماتماٌؼترةمباظؾـدؼـم)أ(االذرتاطودبػضمغلبم

)ج(مبقاضعماظـؾـثموذظـؽمباظـلـؾةمألصـقابماألسؿـالماظـاؼـمؼؿقظـقنمسـلجمممممممممماٌؼترةمباظؾـد

ودبصـؿمضقؿـةمممم،(48ةمعــماٌـادةم)مميؽـؿماظػؼـتةماألخـريممموصؼـًاممماٌصابمظدؼفؿمورساؼؿفمرؾقـاًم

ظؾؾــدمماالجؿؿاسلموصؼًاماظؼقعقةمظؾؿأعنيميؾؿزممبأدائفاما قؽةمماظيتػااماظؿكػقضمعـماٌؾاظغم

م(.83(معـماٌادةم)1)

ماٌؼـترمباظؾــدم)ج(مبقاضـعماظـؾـثمعؿـكمرخـصموزؼتاظؿأعقــاتمممممممماالذرتاكطؿامدبػضمغلؾةم

مغؿؼال.إلظصاحبماظعؿؾمبؿقؿؾمضقؿةميعقؼضماألجتموعصارؼػما

 رأيني إصبثبد انؼًم
 



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 11)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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ماتماٌ ارم ظقفا.االذرتاطدؿـؿارم عمؼر -2

اتمسـماٌؤعـمسؾـقفؿماٌ ـارم ظـقفؿمبـاظػؼتةممممماالذرتاطوؼعػكمأصقابماألسؿالمعـمأداءم

م.(م ذامطاغقامالمؼؿؼاضقنمأجتًا3اظـاغقةمعـماٌادةم)

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م48ويـصماٌادةم

ألحؽـامماظؾـابممموصؼـًامممبمورساؼؿـفمرؾقـاًممسـلجماٌصـامممليؿقديما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصق"

ماظلادس.م

درجـةمأسؾـكمعــماظدرجـةماظؿأعقـقـةمسؾـكمأنمؼؿقؿـؾمصـتوقمممممممممميفمواقزمظؾؿصابماظعلج

مؼؿقؿؾفامصاحبماظعؿؾم ذاموجدمايػاقمباظؽ.مأوماظؿؽاظقػ

عؿكمصتحتمظفما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيممواقزمظصاحبماظعؿؾمسلجماٌصابمورساؼؿفمرؾقًا

ؼصدرمبفـامضـتارمعــموزؼـتماظصـقةمبااليػـاقمعـعممممممممماظيتظؾ توطمواألوضا مصؼًامومباظؽملاظصق

 ".وزؼتماظؿأعقـات
معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغةم:م49ويـصماٌادةم

 ذامحاظتماإلصابةمبنيماٌؤعـمسؾقفموبنيمأداءمسؿؾـفميـؤدىماىفـةماٌكؿصـةمبصـتفممممممم"

ؼعـادلمأجـتهماٌلـددمممممهســمأجـتممميعقؼضماألجتمخللمصرتةمدبؾػفمسـمسؿؾفمبلؾؾفاميعقؼدًا

عقاسقــدمصــتفماألجــقرمباظـلــؾةمٌـــممميفموؼصــتفمػــااماظؿعــقؼضمظؾؿصــابماالذــرتاكســـفم

مباظـلؾةمظغريػؿ.ممرػؿمباظ فت،موأدؾقسقًاقؼؿؼاضقنمأج

حؿـكمثؾـقتممممأوموؼلؿؿتمصتفمذظؽماظؿعقؼضمرقالمعدةمسفـزماٌصـابمســمأداءمسؿؾـفمممم

محدوثماظقصاة.مأوماظعفزماٌلؿدؼؿ

معداسػةميـ أمسـفا.مابةمطؾمحاظةم غؿؽاسمأوحؽؿماإلصميفمويعؿرب

مقـقعلموؼؿقؿؾمصاحبماظعؿؾمأجتمؼقمماإلصابةمأؼامطانموضتموضقسفاموؼؼـدرماظؿعـقؼضماظمم

مم"سؾكمثلثني.معؼلقعًاماالذرتاكاٌلددمسـفمم فتيسؾكمأداسماألجتماظ

ب دلب رقدو :
ا
 وفق

امملميؽــمصـتحتمممعـمظؾؿـأعنيماظصـقكمسـلجماٌصـابمورساؼؿـفمرؾًقـاممممممميؿقديما قؽةماظعاعةم

م.رؾقًامؿظدؼفؿمورساؼؿفمنيسلجماٌصابظصاحبماظعؿؾم

باظـلؾةمظؾعاعؾنيميؾؿزمماىفةماإلدارؼةم ذامحاظتماإلصابةمبنيماٌؤعـمسؾقفموأداءمسؿؾفممو

صـتفميعـقؼضمســمأجـتهممؼعـادلمأجـتهماٌلـددمســفماالذـرتاكممممممممممبباىفازماإلدارىمظؾدوظـةمم



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 12)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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فمذظؽماظؿعقؼضمرقالمعدةمسفـزماٌصـابممموؼلؿؿتمصتعقاسقدمصتفماألجقرمموؼصتفمصك

محدوثماظقصاة.مأومحؿكمثؾقتماظعفزماٌلؿدؼؿمأومسـمأداءمسؿؾف

م



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 13)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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 12/ 6انظؤال رقى
مىحــدمتمغؼؾــفمإلوباىفــازماإلدارىمظؾدوظــةموضــعمظــفمحــادثمأثـــاءماظعؿــؾم،ممعــؤعـمسؾقــفم

يؽقـػمماٌلؿ ػقاتمظؿؾؼكماظعـلجم،موأثــاءمادـؿقػاءمعؾـػماإلصـابةموضعـتموصايـفم،مصفـؾمؼـؿؿمممممممممم

ةمويلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةميؾًعامظاظؽمرشـؿموجـقدمصاصـؾمزعــكمممممقسؿؾارػاموصاةم صابااظقاضعةمب

مووضق ماظقصاة؟محادثماظعؿؾبنيم

 :اإلجبثخ
عــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمممممممم1اٌـادةممؼـصماظؾـدؼـم)ه(موم)و(معــمم

مسؾكمأنم:م1975ظلـةمم79رضؿم

م،(ماٌتاصؼممممم1أحدماألعتاضماٌفـقةماٌؾقـةمباىدولمرضؿم)مممممممممممممممممماإلصابةمبممممم:مثئصبثخ انؼًم  "م-هم

اظـاوةمسـمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأومم اظعؿؾمأوبلؾؾف،مويعؿربماإلصابةم يأدؼةم أثـاءم غؿقفةمحادثموضعم اإلصابةم

ؼصدرممماظيتممفاماظ توطمواظؼقاسدممممممممممصقمماظعؿؾم صابةمسؿؾمعؿكميقاصتتممممممممماإلجفادمأواإلرػاقمعـ

حؽؿمذظؽمطؾمحادثمؼؼعمممممممممميفمموؼعؿربمم،ممصقةبفامضتارعـموزؼتماظؿأعقـاتمبااليػاقمععموزؼتماظمممممممم

معـفمب تطمأنمؼؽقنماظاػابمممممممممممممفمسقديممممممأومممفظؾؿؤعـمسؾقفمخللمصرتةمذػابفمٌؾاذتةمسؿؾممممممممممممممممممم

م.اسبتافمسـماظطتؼؼماظطؾقعكمدبؾػمأومواإلؼابمدونميقضػمأو

م"عـمأصقبمبإصابةمسؿؾ.م:ثبدلصبة-و

م(معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:50ويـصماٌادةم)

 ديمعؽـانماظعـلجمويؿقؿـؾممممبـؼـؾماٌصـابمممسـدمحدوثماإلصابةمؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمم"

اىفةماٌكؿصةمبصتفميعقؼضماألجـتمبـأداءمعصـارؼػماغؿؼـالماٌصـابمبقدـائؾماالغؿؼـالمممممممم

ؼؼـقؿمبفـامممماظـيتماظعادؼةمعـمربـؾماإلضاعـةم ديمعؽـانماظعـلجم ذامطـانمؼؼـعمخـارجماٌدؼــةممممممممم

وخارجفـامعؿـكمضـترممممأٌدؼــةمماًاصـةمداخـؾماممبقدـائؾماإلغؿؼـالمممعصارؼػماالغؿؼـالممموبأداء

ماظعادؼة.مغؿؼالإلاظطؾقبماٌعاجلمأنمحاظةماٌصابمالميلؿحمبادؿعؿاظفمودائؾما

ـممماظيتيـظقؿماالغؿؼالموعصارؼػفمعاميؼدكمبفماظؼقاسدمميفموؼؿؾعمم وزؼـتمممؼصدرمبفامضـتارمعـ

م.ةاإلداراظؿأعقـاتمبـاءمسؾكماضرتاحمذبؾسم

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م51ويـصماٌادةم

ــزمطاعـــؾمم" ــابةماظعؿـــؾمسفـ ــأمســــم صـ ــؾةمممأوم ذامغ ـ ــاةمدـــقىماٌعـــاشمبـلـ %معــــم80وصـ

المؼزؼدمسؾكمايدماألضصكماٌـصقصمسؾقفمبـاظػؼتةممم(ممبا19األجتاٌـصقصمسؾقفمباٌادةم)
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(موالمؼؼـؾمســمايـدماألدغـكماٌـصـقصمسؾقـفمبـاظػؼتةماظـاغقـةمعــمممممممممم20األخريةمعـماٌادةم)

م(.24اٌادةم)

دـقاتمحؿكمبؾقغماٌـؤعـمسؾقـفمدــماظلـؿنيممممممطؾممخسمم%5لؾةموؼزادمػااماٌعاشمبـ

ويعؿـربمطـؾمممم،يفم غفـاءمخدعـةماٌـؤعـمسؾقـفممممماظقصـاةمدـؾؾاًمممأوم ذامطانماظعفزمحؽؿًامأومحؼقؼة

م".عـماٌعاشمسـدمهدؼدمعؾؾغماظزؼادةماظؿاظقةمزؼادةمجزءًا

مسؾكمأغفم:م1975عـمذاتماظؼاغقنمم63ويـصماٌادةم

أوماٌ تفمسؾكماظعؿؾمبإبلغماظ ترةمسـمطؾمحادثمؼؼعمألحـدمم"مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمممم

داسةمعـميارؼ ميغقؾفمسـماظعؿـؾموؼؽـقنماظـؾلغممممم48سؿاظفمؼعفزهمسـماظعؿؾموذظؽمخللم

ع ؿؿًلمسؾكم دؿماٌصابموسـقاغفموعقجزمسـمايادثموزتوصـفمواظعدـقماٌصـابمواىفـةممممم

ماظؿكمغؼؾم ظقفاماٌصابمظعلجفم.

ؼم دارىماتىممبعتصةماظلؾطةماٌكؿصةمظدىمصاحبماظعؿؾمصكموؼؽؿػكممبقدتمهؼقممم

حاظةموضق مايادثمداخؾمدائتةماظعؿؾموذظؽمباظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾـقفؿماظعـاعؾنيمباىفـاتمممم

م"(.2اٌ ارم ظقفامباظؾـدم)أ(معـماٌادةم)

مسؾكمأغفم:مذاتماظؼاغقنممعـم64ويـصماٌادةم

ـمصقرينيمصكمطـؾمبـلغم،موؼـؾنيمصـكممممم"موتىماىفةماظؼائؿةمبأسؿالماظؿقؼقؼمهؼقؼًامع

اظؿقؼقؼمزتوفمايادثمباظؿػصقؾموأضقالماظ فقدم نموجدوامطؿامؼقضـحمبصـػةمخاصـةمعـاممممم

 ذامطانمايـادثمغؿقفـةمسؿـدمأومدـقءمدـؾقكمصـاحشموعؼصـقدمعــمجاغـبماٌصـابمرؾؼـًامممممممممممم

(مويؾنيمصقفمطاظؽمأضقالمصـاحبماظعؿـؾمأومعـدوبـفموأضـقالماٌصـابمممممم57ألحؽامماٌادةم)

قتمحاظؿفمباظؽم،موسؾكماىفةمعقاصاةما قؽةماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماإلجؿؿـاسكمبصـقرةممممم ذاممس

معـماظؿقؼقؼمو اهما قؽةمرؾبم دؿؽؿالماظؿقؼقؼم ذامرأتمربًلمظاظؽم"م.

مسؾكمأغفم:مذاتماظؼاغقنمعـم65ويـصماٌادةم

سؾكمصاحبماظعؿؾمأنمؼؼدمماإلدـعاصاتماألوظقـةمظؾؿصـابموظـقمملم ـعـفماالصـابةمعــممممممممم"م

مؾاذتةمسؿؾفم.ع

وسؾكمصاحبماظعؿؾماظاىمؼلؿكدممأحدماٌؤعـمسؾقفؿمباظؾـدؼـم)مبم،مجم(معـماٌادةمممم

(مأوماٌ تفمسؾكماظعؿؾم خطارما قؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسكمسؾكماظـؿقذجماظاىم2)
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يعدهماظغتضمسـمطؾم صابةمسؿؾميؼعمبنيمسؿاظفمصقرموضقسفاموأنمؼلؾؿماٌصـابمســدمغؼؾـفمممم

ملجمأومٌتاصؼفمصقرةمعـمػااماإلخطار".ٌؽانماظع

ب أنماظؼقاسـدماٌـػـاةمألحؽـامممممم2007ظلـةمم554عـمضتارموزؼتماٌاظقةمم60ويـصماٌادةم

مسؾكمأنم:م1975ظلـةمم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

مؼؼصدمبإصابةماظعؿؾمعامؼؾكم:مم"

(ماٌتصـؼمبؼـاغقنماظؿـأعنيمممم1رضـؿم)ماإلصابةمبأحدماألعـتاضماٌفـقـةماٌؾقــةمباىـدولممممم .1

ماالجؿؿاسك.

ماإلصابةماظـاوةمسـماالجفادمأوماالرػاقمعـماظعؿؾمعؿكمواصتتماظ توطماآليقةم: .2

مأمـمأنميؽقنمدـماٌصابمأضؾمعـماظلؿنيم.مممم

بمـمأنمؼؽقنماإلجفادمأوماالرػاقمغاوـًامســمبـالمذبفـقدم ضـاصكمؼػـققماجملفـقدمممممممممممم

ػااماجملفقدمصكموضتماظعؿـؾماألصـؾكمأومصـكمممماظعادىمظؾؿؤعـمسؾقفمدقاءمبالم

مشريهم.

جمـمأنمؼؽقنماجملفقدماإلضاصكمغاوًامسـميؽؾقػماٌـؤعـمسؾقـفمبإنـازمسؿـؾمععـنيمممممممممم

مصكموضتمربددمباإلضاصةم ديمسؿؾفماألصؾكم.

دمـمأنمؼؽقنمػـاكم ريؾاطمعؾاذتمبنيمحاظـةماإلجفـادمأوماإلرػـاقمعــماظعؿـؾمواياظـةممممممممممم

ماٌتضقةم.

ميؽقنماظػرتةماظزعـقةمظإلجفادمأوماإلرػاقمطاصقةمظقضق ماياظةماٌتضقةم.مهمـمأنمممم

مومـمأنميؽقنماياظةماظـاوةمسـماالجفادمأوماإلرػاقمذاتمعظاػتمعتضقةمحادةم.مممم

مـمأنمؼـؿجمسـماإلجفادمأوماإلرػاقمصكماظعؿؾم صابةماٌـؤعـمسؾقـفمبأحـدماألعـتاضممممممممم ز

ماظؿاظقةم:

دمذــتاؼنيماٌــ معؿــكمثؾــتمذظــؽمبقجــقدمسلعــاتممممممم(مغزؼــػماٌــ مأوم غلــداممم1ممم

م طؾقـقؽقةمواضقةم.

م(ماإلغلدادمباظ تاؼنيماظؿاجقةمظؾؼؾبمعؿكمثؾتمذظؽمبصػةمضارعةم.م2ممم

محمـمأالميؽقنماياظةماٌتضقةمغاوةمسـمعداسػاتمأوميطقرمياظةمعتضقةمدابؼةم.مممم

ماإلصابةمغؿقفةمحادثموضعمأثـاءماظعؿؾمأومبلؾؾفم. .3
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ةمحـادثمؼؼـعمأثــاءماظـاػابم ديماظعؿـؾمأوماظعـقدةمعــفمدونميقضـػمأوممممممممماإلصابةمغؿقفـم .4

م"دبؾػمأوم سبتافمسـماظطتؼؼماظطؾقعك.

مسؾكمأغف:مذاتماظؼتارعـمم61ويـصماٌادةم

ؼؾؿزمماٌؤعـمسؾقفمأوماٌ تفمسؾكماظعؿؾمبإبلغمصاحبماظعؿؾمأومعـدوبفمصـقًرامبـأيمممم"

 ؾقـًاماظظتوفماظؿكموضعمصقفام.حادثمؼؼعمصكمعؽانماظعؿؾمؼؽقنمدؾؾًامصكم صابؿفمع

وؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبإخطارماظصـدوقماٌكؿصمسـمطؾمحاظةم صابةميؼعمبنيمسؿاظفمصقرم

م) م موذظؽمسؾكماظـؿقذجمرضؿ مأنمؼقاصكماظصـدوقممبلؿـداتم61وضقسفا ماٌتصؼموسؾقف )

مػاهماإلصابةماٌؾقـةمباظـؿقذجماٌ ارم ظقفمصقرميقاصتػام.

ؿؾمسـماإلخطارمســماإلصـابةماـقزمظؾؿصـابمأومعــمؼـقؾـفممممممموصكمحاظةم عؿـا مصاحبماظع

أنمخيطتماظصـدوقماٌكؿصمباإلصابةم،مويارؼ ماٌاطتةمأومربدتماظ ترةمســمايـادثم،ممم

موسؾكماظصـدوقم دباذماإلجتاءاتماظلزعة.

طؿامؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمحدوثماإلصـابةمبـؼـؾماٌصـابم ديمعؽـانماظعـلجماظـاىممممممم

ظؾؿــأعنيماظصــقكم،موؼلــؾؿمظؾؿصــابمســـدمغؼؾــفمأومٌتاصؼــةمصــقرةمممهــددهمظــفما قؽــةماظعاعــة

م"اإلخطارماٌ ارم ظقفمصكماظػؼتةماظـاغقة.

 عـمذاتماظؼتارمسؾكمأغفم:م68ويـصماٌادةم
ؼؾؿزمماظصـدوقماٌكؿصمبؾقثمعدىم سؿؾارماياظةم صابةمسؿـؾمعــمسدعـفمواإلغؿفـاءممممم"م

ارماإلصـابةمعلـؿقصقًاماٌلـؿـداتمممم ديمضتارمصكمػااماظ أنمخللمذفتمعــميـارؼ مورودم خطـممم

 اٌؾقـفمبفم.
طؿامؼـ أمباظصـدوقماٌكؿصمىـةمدبؿصمباظؾتمصكمعدىم سؿؾارماإلصابةماظـاوةمسـمممم

اإلجفادمأوماألرػـاقمعــماظعؿـؾم صـابةمسؿـؾموؼصـدرمبؿ ـؽقؾفامضـتارمعــمرئـقسماظصــدوقمممممممممممم

صـقكمدبؿارػؿـاممماٌكؿصموؼؽقنمعـمبـنيمأسدـائفامرؾقـؾنيمعــما قؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظممممممم

ما قؽةموحيددماظؼتارمضقاسدمو جتاءاتمسؿؾماظؾفـةم.

وؼؽــقنمظؾفـــةمرؾــبمأؼــةمعلــؿـداتميــتىمأغفــامالزعــةمظؾقــثماياظــةم،مطؿــامؼؽــقنم ــامممممم

ماإلدؿعاغةممبـميتاهمعـماظؿكصصاتماظطؾقةماٌكؿؾػةمإلبداءماظتأىم.

اظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكمعـتةممويعؼدمجؾلايفاممبؼتماإلدارةماٌتطزؼةمظؾفانماظطؾقةمبا قؽةمممم

م"أدؾقسقًامٌـازتةماياالت.
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م(ماٌتصؼمبؼتارمبااتماظؼتارمسؾكمأغفم:61ويـصماإلرذاداتماظقاردةمبـؿقذجم)

مم-ؼؾل:لؿـداتماظيتميتصؼمباإلخطارموصؼامٌاماٌدؿقددمم"

مممممممم-أواًل:ماإلصابةمغؿقفةمحادث:ممم

م-خبامتمذعارماىؿفقرؼةمأومصقرةمععؿؿدةموزبؿقعةم–ربدتماظ ترةمظؾقادثم .1

اإلصابةمخارجمغطاقماظعؿؾ.مأومربدتمهؼقؼم داريم ذاممموذظؽميفمحاظةموضق م

معقضقًامبفمرأيمجفةماظؿقؼقؼ.مربؾماظعؿؾوضعتماإلصابةمداخؾمغطاقم

م خطارمسـموضق ماإلصابةمععؿؿدًاموزبؿقعًامعقضقًامبفمزتوفمايادث. .2

عؿفميفمحاظةم صابةمؾؿصابموربؾم ضا ضتارمعـماظقحدةماإلدارؼةمباظطتؼؼماٌعؿادمظ .3

مأثـاءماظاػابمظؾعؿؾمأوماظعقدةمعـف.مماظعؿؾمباظطتؼؼ

م ديم .4 ميقجفف مأثـاء م صابؿف محاظة ميف مظؾؿصاب ماظؿؽؾقػ مضتار معـ مععؿؿدة صقرة

معأعقرؼةمعصؾققةمخارجممدائتةماظعؿؾ.

م."...........م.....

اتم صـابةماظعؿـؾمممب ـأنمأجـتاءاتم ثؾـمممم2008ظلــةممم5وؼـصمطؿابمدورىماظصـدوقمرضـؿمم

موعلؿـداتماإلصابةمسؾكمأغفم:

م..............."

وبـاءمسؾكمعامدؾؼمسؾكمذيقعماىفاتماإلدارؼةمصكمحاظةمحـدوثم صـابةمسؿـؾمظؾؿـؤعـممممم

سؾقفمأنمؼؿؿمعقاصاةمعـطؼةماظؿأعنيماالجؿؿاسكماٌكؿصةمبإخطارمسـموضق ماإلصابةمععؿؿدًام

اظةماإلصابةمغؿقفةمحادثمأومعـتضمعفــكممم(ماٌتصؼمصكمحم61وزبؿقعًامسؾكماظـؿقذجمرضؿم)م

(مصكمحاظةماإلصابةمغؿقفةماإلجفادمأوماإلرػاقمعـماظعؿؾم،موسؾـكممم67وسؾكماظـؿقذجمرضؿم)م

مأنمؼتصؼمبفماٌلؿـداتماآليقةمحلبمغق ماإلصابةم:

 أوالا : اإلصبثخ َزيجخ حبدس :   
ةموذظـؽممربدتماظ ـترةمظؾقادثمأومصقرةمععؿؿدةموزبؿقعةمخبامتمذعارماىؿفقرؼـم -1

صكمحاظةموضـق ماإلصـابةمخـارجمغطـاقماظعؿـؾمأومربدـتمهؼقـؼم دارىم ذاموضعـتممممممممم

اإلصابةمداخؾمغطاقمربؾماظعؿـؾمعقضـقًامبـفمرأىمجفـةماظؿقؼقـؼمويـارؼ مودـاسةمممممممم

ماإلصابةم.
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اظؿؼتؼتماظطؾكماألوديماظصادرمسـما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصـقكماٌقضـحمبـفمدـاسةممممم -2

 ارةمظؾؿلؿ ػكم.ويارؼ محدوثماإلصابةمويارؼ مأومزؼ

 ضتارمعـماظقحدةماإلدارؼةمباظطتؼؼماٌعؿادمظؾؿصابموربؾم ضاعؿفمصكمحاظةم صابةمم -3

ماظعؿؾمباظطتؼؼمأثـاءماظاػابمظؾعؿؾمأوماظعقدةمعـفم.

صــقرةمععؿؿــدةمعـــمضــتارماظؿؽؾقــػمظؾؿصــابمصــكمحاظــةم صــابؿفمأثـــاءميقجفــفم ديممممم -4

معأعقرؼةمعصؾققةمخارجمدائتةماظعؿؾم.

ؾقفمخارجماظؾلدمؼؿعنيم خطارماظصــدوقمسؾـكماظـؿـقذجمرضـؿممممم ذامأصقبماٌؤعـمس -5

(م،معتصؼـًامبـفمربدـتمهؼقـؼمســمايـادثممممممم61(ماٌتصؼمبداًلمعـماظـؿقذجمرضـؿم)م64)

سؾكمأنمؼؽقنمربترًاممبعتصةمجفةمرمسقةمباظؾغـةماظعتبقـةمأومعرتذيـًاميتذيـةمرمسقـةمممممم

وععؿؿـدًامعــموزارةمممم ديمػاهماظؾغةم،موعصدضًامسؾقفمعـماظلػارةمأوماظؼـصؾقةماٌصتؼة

 اًارجقةم.

م"...............ممم

ب أنم جتاءاتم ثؾـاتممم2008ظلـةمم16يعؾقؿاتماظصـدوقممرضؿماٌادةماألوديمعـمويـصم

م صابةماظعؿؾموعلؿـداتماإلصابةمسؾكمأغفم:

سؾكمذيقـعماٌــارؼماظؿأعقـقـةمصـكمحاظـةمحـدوثم صـابةمظؾؿـؤعـمسؾقـفمضـتورةمادبـاذمممممممممممم"

مصكمعدىم سؿؾارماإلصابةم صابةمسؿؾمعـمسدعفم:ماإلجتاءاتماآليقةمظؾؾت

 أوالا : قظى انزفزيغ:
ؼؿقديمضلـؿماظؿػؿـقشمعتاجعـةمعؾػـاتم صـابةماظعؿـؾمواسؿؿادػـامويلـفقؾفامصـكماظلـفؾممممممممممم"

ماٌعدم ااماظغتضموؼتاسكمأنميؽقنمعلؿقصقفماٌلؿـداتماآليقة:

 االصابةمغؿقفةمحادثم: .1

م(ماٌتصؼم.م61كماظـؿقذجمرضؿم) خطارمسـموضق ماإلصابةمععؿؿدًاموزبؿقعًامسؾ -أم

م–أومصقرةمععؿؿدةموزبؿقعةمخبـامتمذـعارماىؿفقرؼـةممممم–ربدتماظ ترةمظؾقادثم -بم

وذظؽمصكمحاظةموضق ماالصابةمخارجمغطاقماظعؿؾم،مأومربدتمهؼقؼم دارىم ذام

وضعتماالصابةمداخؾمغطاقمربؾماظعؿؾمعقضقًامبفمرأىمجفـةماظؿقؼقـؼمويـارؼ مممم

موداسةماإلصابةم.
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طؾكماألوديماظصادرمسـما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكماٌقضحمبفمداسةماظؿؼتؼتماظ -جم

مويارؼ محدوثماإلصابةمويارؼ مأولمزؼارةمظؾؿلؿ ػكم.

 ضتارمعـماظقحـدةماإلدارؼـةمبـاظطتؼؼماٌعؿـادمظؾؿصـابموربـؾم ضاعؿـفمصـكمحاظـةمممممممممم -دم

ماصابةماظعؿؾمباظطتؼؼماثـاءماظاػابمظؾعؿؾماوماظعقدةمعـفم.

ظؿؽؾقـػمظؾؿصـابمصـكمحاظـةم صـابؿفمأثــاءميقجفـفم ديممممممممصقرةمععؿؿـدةمعــمضـتارماممم -هم

معأعقرؼةمعصؾققةمخارجمدائتةماظعؿؾم.

 ذامأصقبماٌؤعـمسؾقفمخارجماظؾلدمؼؿعنيم خطارماظصـدوقمسؾكماظـؿقذجمرضؿم -وم

(معتصؼًامبـفمربدـتمهؼقـؼمســمايـادثمممممم61(ماٌتصؼمبداًلمعـماظـؿقذجمرضؿم)64)

ؾغــةماظعتبقــةمأومعرتذيـــاميتذيــــةممسؾــكمأنمؼؽــقنمربــترًاممبعتصــةمجفــةمرمسقــةمباظم

رمسقةم ديمػاهماظؾغةم،موعصدضامسؾقفمعـماظلػارةمأوماظؼـصـؾقةماٌصـتؼةموععؿؿـدًامممم

معـموزارةماًارجقةم.

وصكمػاهماياظـةمؼؿـقديماٌػـؿشماٌكـؿصم حاظـةمعؾـػماإلصـابةم ديماإلدارةماظؼاغقغقـةممممممممم

مظؾؾتمصكمعدىم سؿؾارمايادثمغؿقفةم صابةمسؿؾمعـمسدعفم.

م"...............مممممممم

 ثبَيبا : االدارح انقبَىَيخ ثبدلُطقخ : 
سؾكماإلدارةماظؼاغقغقةمباٌـطؼةماظؿأعقـقةميؾؼكمعؾػاتماإلصـابةمغؿقفـةمحـادثمعــمضلـؿمممممم"

اظؿػؿقشمسؾـكمأنميؽـقنمعلـؿقصقةماٌلـؿـداتماٌؾقــةمباظؾــدمأواًلم،مويلـفقؾفامصـكماظلـفؾمممممممممم

ثمغؿقفةم صابةمسؿؾمعـمسدعـفم،معـعمعتاسـاةمممماٌعدم ااماظغتضموحبثمعدىم سؿؾارماياد

معامؼؾكم:

ؼؿؿمستضمعاطتةمباظتأىماظـفائكمويعؿؿدمعــمعـدؼتمسـامماالدارةماظؼاغقغقـةمأومعـدؼتمممممم .1

مسامماظػؿقىمواظعؼقدمباظـلؾةمٌـارؼماظؼاػتةماظؽربىم.

ؼؿؿماالغؿفاءمعـماظؾتمصكمعدىم سؿؾارماياظةم صابةمسؿؾمعـمسدعـفمخـللممخلـةمممم .2

مارؼ ميلؾؿماٌؾػمعلؿقصقًامعـمضلؿماظؿػؿقشم.س تمؼقعًامعـمي

ؼؿؿم سدادمبقانموصؼامظؾـؿقذجماٌتصـؼمبفـاهماظؿعؾقؿـاتمحبـاالتماإلصـابةماظؿـكممتممممممم .3

اظؾــتمصقفــامطــؾمثلثــةمذــفقرموؼتدــؾم ديماالدارةماظعاعــةمظؾػؿــقىمواظعؼــقدمبــاالدارةم

ممم"اٌتطزؼةمظؾ ؽقنماظؼاغقغقة.
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ب دلب رقدو :و
ا
 فق

اياظةمعدىم سؿؾارمايادثمغؿقفـةم صـابةمممموحبثمعدىماسؿؾاربةمؼؿؿمادؿقػاءمعؾػماإلصا

م.وصؼًامٌامجاءمبعاظقفسؿؾمعـمسدعفم

دبؾػمسـمػاهمو،ماغؿفتماإلدارةماظؼاغقغقةمعـماظؾتمصكماسؿؾارمايادثم صابةمسؿؾمصإذام

موالمحيقلم م صابقة موصاة مبإسؿؾارػا ماظؿأعقـقة محؼقضف ميلقؼة مؼؿؿ ماٌؤعـمسؾقف موصاة اإلصابة

م.مبإصابةماظعؿؾسؿدادمايادثمووضق ماظقصاةمظلوضق مصاصؾمزعـكمبنيموجقدم

م



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 21)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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م

 
 4/201 انظؤال رقى

سـمأرعؾةمعؿزوجفمبفمزواًجامستصًقام،موبؿارؼ مالحؼمظؿارؼ ماظقصاةمعؤعـمسؾقفموضعتموصايفم،

ماتبإثؾـممغفائًقامؿةأضاعتماٌاطقرةمدسقىمضدائقةمظـؾقتمواضعةماظزواجم،حقثمضدتماحملؽ

مرصعتمبعدموصاةماظزوج؟مصفؾميلؿقؼماألرعؾةمصكماٌعاشمحقثمأنماظدسقىم،ماظزواج

 :اإلجبثخ
معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف:م105يـصماٌادةم

دؿقؼاقماألرعؾةمأنمؼؽقنماظزواجمعقثؼًامأومثابؿًامحبؽؿمضدـائكمغفـائكم،وظـقزؼتممممؼ رتطمال"

اظـيتممختىمإلثؾـاتماظـزواجمصـكمبعـضمايـاالتمممممماظؿأعقـاتمبؼتارمؼصدرهمهدؼدمعلؿـداتمأ

مؼؿعارمصقفاماإلثؾاتمباظقدائؾماظلاظػةماظاطتم.

 
ب دلب رقدو :

ا
 وفق

الدؿقؼاقماألرعؾةمصـكماٌعـاشمأنمؼؽـقنماظـزواجمعقثًؼـامأومثابًؿـاممبقجـبمحؽـؿمممممممممؼ رتطم

وذظؽمبـًاءمسؾكمضدائكمغفائكمدقاءمطاغتماظدسقىمرصعتمحالمحقاةماظزوجمأومبعدماظقصاةم

ضدائقةمبعدممددؿقرؼةمم19ظلـةمم123ضدتمبفماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظعؾقامصكماظؼدقةمرضؿمعام

ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم105اظػؼتةماألوديمعـماٌادةم

م."بـاءمسؾكمدسقىمرصعتمحالمحقاةماظزوج"صقؿامغصتمسؾقفمعـمأغفم1975

 
 

زحقني وػزوغ يف ادلظ
 اطزحقبقهى



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 22)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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م1/201انظؤال رقى 

صؾـؿممســمأرعؾـةميزوجفـامبعـدمدــماظلـؿنيمممممممم1/1/2000بؿـارؼ ممبمععاشموضعتموصاةمصاح

وبؿــارؼ مالحــؼمعـػــتدة،ماٌعــاشمم2/3وابـــةم)س(مادــؿقؼتماالبـــةمميلــؿقؼميفماٌعــاشم

اظػؼــتةماألوديمعـــموصًؼــامألحؽــامميفماٌعــاشمســـماظقاظــدمرؾؼــتماالبـــةم)ص(مصادــؿقؼتم

م1/2مم1975ظلـــةمم79رضــؿممعـــمضــاغقنماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلماظصــادرمباظؼــاغقنمم114اٌــادةم

ماٌعاشم.

ــدمادــؿقؼاقممممم ــاشمبع ــدمأغصــؾةماٌلــؿقؼنيمباٌع ــؿؿمهدؼ ــةمصؽقــػمؼ ــًامياألرعؾ ؽــؿموصؼ

ــامم باظـلــؾةمبعــدممددــؿقرؼةماظ ــتطماًــاصممم2/1/2011مجبؾلــةاحملؽؿــةماظددــؿقرؼةماظعؾق

أومضـدممتمضؾـؾمبؾـقغماٌـؤعـمسؾقـفممممممأوماظؿصادقمسؾكماظـزواجمماظزواجمسؼدمأنمؼؽقنمظألرعؾةم

م؟باٌعاشاألرعؾةممدـماظلؿنيمالدؿقؼاقاٌعاشمحبمصا

م:اإلجبثخ
معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م104يـصماٌادةم

لمصـاحبماٌعـاشمطـانمظؾؿلـؿقؼنيمســفمايـؼميفميؼاضـمممممممومأم ذاميقصكماٌـؤعـمسؾقـفممم"

(ماٌتاصـؼمعــمأولماظ ـفتماظـايممممم3ععاشموصؼًامظألغصؾةمواألحؽـامماٌؼـترةمباىـدولمرضـؿم)مممم

ماة.اظقصمحدثتمصقف

،مواألخـقاتمموؼؼصدمباٌلؿقؼنيماألرعؾـةمواظـزوجمواألبــاءمواظؾــاتمواظقاظـدؼـمواألخـقةمممممم

االدـؿقؼاقمممصـاحبماٌعـاشمذـتوطممممأوماظاؼـميؿـقاصتمصـقفؿميفميـارؼ موصـاةماٌـؤعـمسؾقـفمممممم

م.اٌـصقصمسؾقفاميفماٌقادماظؿاظقة

 عـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م105ويـصماٌادةم

ؼؽقنماظزواجمعقثؼًامأومثابؿًامحبؽؿمضدائكمغفـائكم،وظـقزؼتممممؼ رتطمإلدؿقؼاقماألرعؾةمأنم"

اظـيتمماظؿأعقـاتمبؼتارمؼصدرهمهدؼدمعلؿـداتمأختىمإلثؾـاتماظـزواجمصـكمبعـضمايـاالتمممممم

مؼؿعارمصقفاماإلثؾاتمباظقدائؾماظلاظػةماظاطتم.

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م108ويـصماٌادةم

م"اظؾـتمأالميؽقنمعؿزوجة.مالدؿقؼاقؼ رتطم"

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م114اٌادةمماظػؼتةماألوديميـصو



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
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ـمإلسفـزماممأو،ماألختمأوميتعؾتماظؾـتمأوم ذامرؾؼتم" ماألخمســماظؽلـبمبعـدموصـاةمممممأومبـ

مصاحبماٌعاشمعــحمطـؾمعــفؿمعـامطـانمؼلـؿقؼمظـفمعــمععـاشمبـاصرتاضمممممممممممأوماٌؤعـمسؾقف

مؼني.ماٌلؿقمباضليارؼ موصاةماٌقرثمدونمعلاسمحبؼققمميفمدؿقؼاضفا

ب ـأنماظؼقاسـدماٌـػـاةممممم2007ظلــةممم554مرضـؿممعـمضتارموزؼـتماٌاظقـةممم184ويـصماٌادةم

مسؾكمأنم:م1975ظلـةمم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمألحؽامم

حاظةمرلقمأوميتعؾماظؾـتمأوماألختمأومسفزماالبـمأوماألخمسـماظؽلبمبعدموصـاةممميفم"

وملمؼلؾؼمألحدمعـفؿمادؿقؼاضفميفماٌعاشمؼـؿؿمهدؼـدمممم،اشاٌؤعـمسؾقفمأومصاحبماٌع

مم:لاٌعاشماٌلؿقؼم ؿممبتاساةمعامؼؾ

ؼؼـدرماٌعـاشممبـامطـانمؼلـؿقؼفمبـاصرتاضميـقاصتمذـتوطماالدـؿقؼاقميفميـارؼ موصـاةمممممممممممم -1

وذظــؽمعـلـقبًام ديمضقؿــةمععــاشماٌــؤعـمسؾقــفمأوممم،اٌـؤعـمسؾقــفمأومصــاحبماٌعــاشم

 زؼاداتمحؿكميارؼ ماالدؿقؼاق.مصاحبماٌعاشموعامأضقػم ظقفمعـ

ادؿقؼتميفماٌعـاشمضؾـؾمممماظيتوؼتاسكميفمهدؼدمضقؿةماٌعاشماياالتماٌؿاثؾةم

 واضعةماالدؿقؼاق.مهؼؼم

 صادةماٌلؿقؼمعـمحاالتمردماٌعـاشماظلـابؼةمسؾـكميـارؼ مادـؿقؼاضفمواظـاوـةمعــمممممممم -2

وذظـؽممبـامممم،حدودماىؿعمبنيماٌعاذاتمسـمعتاساةضطعمععاشمأحدماٌلؿقؼنيمأوم

 المااوزمطاعؾمضقؿةمععاشماٌؤعـمسؾقفمأومصاحبماٌعاش.

يطؾقؼمحدودماىؿعمبنيماٌعاذاتموذظؽمسؾكمأداسمضقؿةماٌعـاشماٌلـؿقؼمبعـدمممم -3

 هدؼدهموصؼًامٌامدؾؼ.

ــاشممممممم -4 ــكمأدــاسمضقؿــةماٌع ــؽمسؾ ــدخؾموذظ ــنيماٌعــاشمواظ يطؾقــؼمحــدودماىؿــعمب

 اٌلؿقؼمبعدمهدؼدهموصؼًامٌامدؾؼ.

اٌلؿقؼنيمملاظدخؾمظؾاضم سادةميطؾقؼمحدودماىؿعمبنيماٌعاشموصايفمطؿامؼتاسكم

عــمػـااماظؼـتارممبـامالماـاوزممممممم182سؾكمأنمؼـؿؿميطؾقـؼمضقاسـدماظـتدماٌ ـارم ظقفـامباٌـادةمممممممم

مم"ععاشماٌؤعـمسؾقفمأومصاحبماٌعاش.



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
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ب ـأنمضقاسـدمممم2012ظلــةممم5وؼـصمعـ قرمسامموزارةماظؿأعقـاتمواظ ؽقنماالجؿؿاسقةمرضـؿمم

قمددـؿقرؼةمسؾـكمممم31ظلــةممم36طؾقؼمحؽؿماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظعؾقامصـكماظـدسقىمرضـؿممممي

ماياالتماظلابؼةمسؾكميارؼ مصدورمػاامايؽؿمسؾكمأنم:

ويفمضــقءمعــاميؼــدممصؼــدممتم ســدادمػــااماٌـ ــقرمعؿدــؿـًامضقاســدميـػقــامحؽــؿماحملؽؿــةم"

غ ـتمايؽـؿميفماىتؼـدةمممماظددؿقرؼةماظعؾقاماٌ ارم ظقفمسؾـكمايـاالتماظلـابؼةمسؾـكميـارؼ مممممم

اظتمسقــةم،مومبتاســاةمأنماألرعؾــةميفميؾــؽماياظــةميعــدم حــدىماظػؽــاتماٌلــؿقؼةمظؾؿعــاشمم

اسؿؾــارًامعـــميــارؼ مربطــفم،موسؾقــفمصإغــفمؼطؾــؼميفمذــأنمػــااماٌعــاشمطاصــةمأحؽــاممضــاغقنمم

ماظؿأعنيماإلجؿؿاسلماٌرتيؾةمسؾكمذظؽم،مومبتاساةمعامؼؾلم:

 حتديد احلبالد ادلظزفيدح:-2
ؿقددماظػؽاتماٌلؿػقدةمبػؽةماألرعؾماظيتمملميلؿقؼميفمسـماظزوجمغؿقفةمظؿطؾقؼماظػؼتةمي

عـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسلمدقاءميفمذظؽمعــمملمؼلـؿقؼمممم105اظـاغقةمعـمغصماٌادةم

مأومبعدميعدؼؾف.م2000ظلـةمم12عـفـمضؾؾميعدؼؾماظـصماٌ ارم ظقفممبؼؿدكماظؼاغقنمرضؿم

 :مهصزفاإلجزاءاد انالسيخ ن-1

ؼؾــزممظصــتفماٌعــاشمباظـلــؾةميــاالتماألدــؿقؼاقماظلــابؼةمسؾــكمصــدورممحؽــؿماحملؽؿــةممم

اظددؿقرؼةماظؿؼدممبطؾبم ديماظصـدوقماٌكؿصمسؾـكمأنمؼتصـؼمبـفماٌلـؿـداتماٌؤؼـدةمممممم

مظؾؾقاغاتماظقاردةمباظطؾب.

م:مرىسيغ ادلؼبع-6

دـؿقؼاقماظزوجـةميفمممؼؿؿميقزؼعماٌعاشمأوم سادةميقزؼعفم،محبلـبماألحـقالم،ممبتاسـاةمامممم-

(ماٌتصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماألجؿؿاسلم3ععاشماظزوجموصؼًامظألغصؾةماحملددةمباىدولمرضؿم)

ماٌ ارم ظقف.

 ذامطانماٌعاشمعقزسًامبنيمصؽةماظقاظدؼـموصؽةماألخقةمواًقاتمصـإنمادـؿقؼاقماظزوجـةممممم-

غمســماظػـرتةممميفماٌعاشمؼرتيبمسؾقفمضطـعماإلخـقةمواألخـقاتموالمؼـؿؿمادـرتدادمأؼـةمعؾـاظممممممم

ماظلابؼة.

دمعلؿقؼنيمدونماٌلاسمؼؿؿميعدؼؾمأغصؾؿفؿممبتاساةمادـؿقؼاقماظزوجـةممميفمحاظةموجقم-

ميفماٌعاش.
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 صزف ادلؼبع :-4
ؼصتفماٌعاشماسؿؾاًرامعـمأولماظ فتماظؿاظلمظؿارؼ مغ تمحؽؿماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظعؾقام-

(معــمم140اسـاةمأحؽـامماٌـادةم)ممم،معـعمعتم1/2/2011صكماىتؼدةماظتمسقةم،مأىماسؿؾاًرامعـم

مضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقف.

ؼصــتفمععــاشماألرعؾــةماسؿؾــارًامعـــمأولماظ ــفتماظؿــاظلمظؿــارؼ مغ ــتمحؽــؿماحملؽؿــةمممممممممممم-

،معـعمعتاسـاةمأحؽـامممممم1/2/2011اظددؿقرؼةماظعؾقاميفماىتؼـدةماظتمسقـةم،مأيماسؿؾـارًامعــممممم

ماٌ ارم ظقف.(معـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسلم140اٌادةم)

يفمحاظةمدابؼةمحصقلماألرعؾةمسؾكمععاشمادؿــائلمغؿقفـةمظعـدممادـؿقؼاضفاميفمععـاشمممممم-

اظزوجمصريجعم ديمضتارمعـقفاماٌعاشماألدؿــائلمظؾؾتميفمعدىماالدؿؿتارميفمصتصفمعــمم

 "سدعف.

 
ب
ا
 :ب رقدودل وفق

غصـؾةماحملـددةممميفمععاشماظزوجموصؼًامظألماألرعؾةؼؿؿميقزؼعماٌعاشم،ممبتاساةمادؿقؼاقم

،اسؿؾاًرامعـــــم(ماٌتصــــؼمبؼــــاغقنماظؿــــأعنيماألجؿؿــــاسلماٌ ــــارم ظقــــف3باىــــدولمرضــــؿم)

م،وبـاًءمسؾقفميؽقنماألغصؾةمصكماياظةماٌعتوضفموصًؼامٌامؼؾلم:1/2/2011

ميارؼ 

م

ماألرعؾة

م

ماألوالد

مصمس

م1/4م1/2م1/2م1/2/2011

 
 حتهيم:
دولماىعـمحاالتمم(1)وصًؼامظؾقاظةمرضؿم(مس)متميقزؼعماٌعاشمسؾكماألرعؾةمواالبـةم-1

م.1975ظلـةمم79رضؿمماظصادرمباظؼاغقنماٌتصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلم(3)رضؿم

ممتم-2 مغصقبماال سادة ميؼدؼت ماألوديمعـماٌادةمص)بـة ماظػؼتة مألحؽام موصًؼا عـمم114(

عـمأحؽاممم184ةمواٌادم،م1975ظلـةمم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

ماٌعاش.م1/4سؾكماظـققماظلابؼمستضفمصادؿقؼتمم2007ظلـةمم554ضتارموزؼتماٌاظقةمرضؿم



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 26)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي

 القاهرة  –ميدان الظوغلي  5
 +(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون : 

www.nosi.gov.eg 

 3/207انظؤال رقى
اٌتصؼمبؼتارموزؼـتممم119نمسـفمبـؿقذجموضدميؼدمماٌلؿػقدوموضعتموصاةمصاحبمععاشم،

جؿؿـاسلممب ـأنماظؼقاسـدماٌـػـاةمألحؽـاممضـاغقنماظؿـأعنيماالممممممم2007ظلــةممم554مرضؿماٌاظقة

وضدموردمصكماظؾقاغاتماظقاردةمباظـؿقذجموجـقدمأرعؾـةمممم1975ظلـةمم79رضؿماظصادرمباظؼاغقنم

 قؽـةممبابــمسؾـكماظؾفــةماظطؾقـةمممممبـمساجزم،وبـًاءمسؾقفمضاعتماٌـطؼةماظؿأعقـقةمبعـتضماالماوم

بـمسـماظؽلبموملميلؿطعمهدؼدميـارؼ مغ ـأةممماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكماظؿكمضترتمسفزماال

مصؿامػقميارؼ مصتفماٌعاشمصكمػاهماياظةم؟ماظعفزم،

 اإلجبثخ
ظلـةمم79مرضؿمعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنم5عـماٌادةممي اظؾـدؼـصم

م:غفكمأسؾم1975

طؾمذكصمعصابمبعفزمحيقلمطؾقةمبقـفموبـنيماظعؿـؾمأومؼــؼصمممم:ثبنؼبجش ػٍ انكظت - ي

%مسؾــكماألضــؾموؼ ــرتطمأنمؼؽــقنمػــااماظعفــزمغاذــًؽاممم50ضدريــفمسؾــكماظعؿــؾمبقاضــعمم

 ".باٌقلدمأومغؿقفةمحادثمأومعتضمؼصابمبفماظ كصمضؾؾمدـماظلؿني

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م104يـصماٌادةم

لمطـانمظؾؿلـؿقؼنيمســفمايـؼميفميؼاضـممممممصـاحبماٌعـاشممومأم ذاميقصكماٌـؤعـمسؾقـفممم"

(ماٌتاصـؼمعــمأولماظ ـفتماظـايممممم3ععاشموصؼًامظألغصؾةمواألحؽـامماٌؼـترةمباىـدولمرضـؿم)مممم

ماظقصاة.محدثتمصقف

،مواألخـقاتمموؼؼصدمباٌلؿقؼنيماألرعؾـةمواظـزوجمواألبــاءمواظؾــاتمواظقاظـدؼـمواألخـقةمممممم

االدـؿقؼاقممماٌعـاشمذـتوطمممصـاحبممأوماظاؼـميؿـقاصتمصـقفؿميفميـارؼ موصـاةماٌـؤعـمسؾقـفمممممم

م".اٌـصقصمسؾقفاميفماٌقادماظؿاظقة

م:غفكمأسؾم5عـمذاتماظؼاغقنمم107ويـصماٌادةم

ضدمبؾغمدـمايادؼةمواظع تؼـ،مومؼلؿــكمعـمماالبـاألبـاءمأالمؼؽقنممالدؿقؼاقؼ رتطمم"

مػااماظ تطماياالتماآليقة:م

ماظعاجزمسـماظؽلب.م -1
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مموـاوزمعتحؾـةمايصـقلمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسمممممماظطاظبمبأحدمعتاحؾماظؿعؾقؿماظـيتمالم -2

مدــماظلاددـةمواظع ـتؼـموأنمؼؽـقنمممممهأوعـامؼعاد ـامب ـتطمسـدمموـاوزممممممأواظؾؽاظقرؼقس

مظؾدرادة.ممًاعؿػتش

عـمحصؾمسؾكمعؤػؾمغفائكمالمااوزماٌتحؾةماٌ ارم ظقفامباظؾــدماظلـابؼموملمؼؾؿقـؼمممم -3

 تؼـمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾـكممملمؼزاولمعفـةموملمؼؽـمضدمبؾغمدـماظلاددةمواظعومبعؿأل

ــكمممممأعؤػــؾماظؾقلــاغسمم ــةمواظع ــتؼـمباظـلــؾةمظؾقاصــؾنيمسؾ واظؾؽــاظقرؼقسمودـــماظتابع

 "اٌؤػلتماألضؾ.

ب أنماظؼقاسـدممم2007ظلـةمم554ضتارموزؼتماٌاظقةمرضؿمعـمم177عـماٌادةمم4ؼـصماظؾـدمو

مسؾكمأغف:م1975ـةمظلم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿماٌـػاةمألحؽامم

ماألبـ:م-4"

وؼ رتطمالدؿقؼاضفمأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايادةمواظع تؼـموؼلؿــكمعـمػااماظ ـتطمم

معامؼؾك:

م.....

اظعاجزمسـماظؽلبموؼـؾتماظعفزمسـماظؽلبمب فادةمعـما قؽةماظعاعـةمظؾؿـأعنيممم .جم

م(ماٌتصؼ."177اظصقكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم)

ب أنم جـتاءاتمسـتضمممم2007ظلـةمم22وقمرضؿمويـصماٌادةماألوديمعـميعؾقؿاتماظصـد

االبـمأوماألخماظعـاجزمســماظؽلـبمسؾـكماظؾفــةماظطؾقـةمباظؿـأعنيماظصـقلموهدؼـدميـارؼ ممممممممممم

مسؾكمأنم:م2007ظلـةمم554 دؿقؼاقماٌعاشميـػقًاامألحؽاممضتارموزؼتماٌاظقةم

سؾــكمذيقــعمأجفــزةماظصـــدوقمســـدميؼــدؼؿمرؾــبمصــتفماٌعــاشمعـــماإلبـــمأوماألخممم"

ماظعفزمسـماظؽلبمعتاساةمعامؼؾل:بلؾبم

أواًلم:مصكمحاظةموصـاةماٌـؤعـمسؾقـفمأومصـاحبماٌعـاشمويؼـدمماٌلـؿػقدؼـمبطؾـبمصـتفمممممممممم

معؽترمؼؿؾعماآليلم:م119أومم119ايؼققماظؿأعقـقةمسؾكماظـؿقذجم

دؿقؼاقماإلبـمأوماألخمصكمذيقعمايؼققماظؿأعقـقةموؼؿؿميعؾقةمغصقبماإلبــمماؼػرتضم -1

ؼققماظؿأعقـقةم)مصقؿامسداماظؿعقؼضماإلضايفم(موؼؿؿمصتفمبـاضلممأوماألخمصكمذيقعماي

 ايؼققمظؾاضلماٌلؿػقدؼـم ا.



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 28)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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ؼؿؿم ردالمخطابمظؾفـةماظطؾقةماٌكؿصـةمباظؿـأعنيماظصـقلمظؿقضقـعماظؽ ـػماظطـ ممممممم -2

سؾكمصاحبماظ أنم،مععم خطارهمبصقرةمظؾؿقجـفمظؾؽ ـػماظطؾـكموهػـظمصـقرةمعــممممممم

 ػااماًطابممبؾػماٌعاش.

قفـةماظؾفــةماظطؾقـةمباظؿـأعنيماظصـقكمصـقرمورودػـاممبؾـػماٌعـاشمبعـدمممممممممممؼؿؿمحػـظمغؿم -3

 يعؾقؿفامسؾكمشلفماٌؾػ.

 ذامضترتماظؾفـةماظطؾقةمثؾقتمسفزماإلبـمأوماألخمسـماظؽلبمؼؿؿم دباذماإلجـتاءاتمم -4

 اظلزعةمظصتفماٌؾاظغماٌعلهمصكمحاظةميقاصتمباضلمذتوطماإلدؿقؼاق.

فــزماإلبـــمأوماألخمســـماظؽلــبمؼــؿؿم دبــاذممم ذامضــترتماظؾفـــةماظطؾقــةمســدممثؾــقتمسم -5

 "اإلجتاءاتماظلزعةمظصتفماٌؾاظغماٌعلهمظؾاضكماٌلؿػقدؼـمباٌؾػ.

 
ب
ا
 :ب رقدودل وفق

أالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايادؼةمواظع تؼـ،مومؼلـؿــكمعــمػـااممممؼ رتطمالدؿقؼاقماالبـم

ـما قؽةماظعاعـةممب فادةمع،موؼـؾتمػااماظعفزمظعاجزمسـماظؽلببعضماياالتمعـفامااظ تطم

م.2007ظلـةمم554اٌتصؼمبؼتارموزؼتماٌاظقةمرضؿمم(177سؾكماظـؿقذجمرضؿم)ماظصقلظؾؿأعنيم

م

عــميـارؼ موصـاةممممصـكماٌعـاشمممميارؼ مادؿقؼاقماالبـماظعـاجزموبـًاءمسؾكمعامدؾؼمحيددم

اٌتصـؼمبؼـتارمممم119راٌاممأضتمبعفـزهموصًؼـامظؾؾقاغـاتماظـقاردةمصـكم ـقذجممممممممصاحبماٌعاش

ٌاظقةماٌ ارم ظقفمصكميارؼ موصاةماٌؤعـمسؾقـفمأومصـاحبماٌعـاشم،موضـترتماظؾفــةمممممموزؼتما

ماظطؾقةمبـًاءمسؾكمستضماٌـطؼةماظؿأعقـقةمسفزهمسـماظؽلبم.

م



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 29)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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 7/207انظؤال رقى 
ســماظؽلـبممتمممابــمسـاجزممميفماٌعـاشمموصاةمصاحبمععاشم،وضدمادـؿقؼمســفممموضعتم

(ماٌتصــؼم3)مرضــؿمدولاىــعـــمحــاالتمم6ماٌعــاشموصًؼــامظؾقاظــةمرضــؿم2/3يؼــدؼتمغصــقبمبـــم

بؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،موبؿارؼ مالحؼماظؿقؼماٌاطقرمبعؿؾمظدىماظغريم،مصفـؾمؼؼطـعممم

مععاذفموؼصتفمظفمعـقةماظؼطعم؟

م:اإلجبثخ
م1975ظلــةممم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم107يـصماٌادةم

م:غفكمأسؾ

ضدمبؾـغمدــمايادؼـةمواظع ـتؼـ،مومؼلـؿــكممممممماالبـءمأالمؼؽقنمبـااالمالدؿقؼاقؼ رتطم"

معـمػااماظ تطماياالتماآليقة:م

ماظعاجزمسـماظؽلب.م -1

ماظطاظبمبأحدمعتاحؾماظؿعؾقؿماظـيتمالموـاوزمعتحؾـةمايصـقلمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسممممممم -2

مدــماظلاددـةمواظع ـتؼـموأنمؼؽـقنمممممهأوعـامؼعاد ـامب ـتطمسـدمموـاوزممممممأواظؾؽاظقرؼقس

مرادة.مظؾدمًاعؿػتش

عـمحصؾمسؾكمعؤػؾمغفائكمالمااوزماٌتحؾةماٌ ارم ظقفامباظؾــدماظلـابؼموملمؼؾؿقـؼمممم -3

ملمؼزاولمعفـةموملمؼؽــمضـدمبؾـغمدــماظلاددـةمواظع ـتؼـمباظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمممممممممومأمبعؿؾ

واظؾؽاظقرؼقسمودـماظتابعةمواظع تؼـمباظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكممممأسؾكمعؤػؾماظؾقلاغسم

 "اٌؤػلتماألضؾ.

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:م111ادةمويـصماٌم

مم:اياالتماآليقةميفمؼقضػمصتفمععاشماٌلؿقؼم"

ؼزؼـدمممأومؼلـاوىمضقؿـةماٌعـاشممممفسؿـؾموايصـقلمعــفمسؾـكمدخـؾمصـامممممممأيظؿقاقمبإلا -1

وؼؼصــدمباظــدخؾماظصــاصكمم،صــإذامغؼــصماظــدخؾمســـماٌعــاشمصــتفم ظقــفماظػــتقمم،سؾقــف

ماالجؿؿـاسلماتماظؿأعنيماذرتاطميفمعـفمحصؿفمذبؿق معامحيصؾمسؾقفماظعاعؾمزبصقعًا

م.ؼـاؼتمعـمطؾمدـةميفميارؼ ماظؿقاضفمباظعؿؾمثؿميفمواظدتائب



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 30)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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ظقائحمٌدةميزؼدمسؾكممخسممممممممممممممأوممممشريموارؼةمعـظؿةمبؼقاغنيممممممممممممأوممممعزاوظةمعفـةموارؼةمممممممممم -2

وؼعقدمايؼمممممممممممم اٌعاشممممممميفممدـقاتمعؿصؾةم اٌفـةمممممممممممممممممممميفممصتفم عزاوظةمػاهم يتكم ظةم حا

 م"ارؼ ميتكماٌفـة.ظؿمؿاظلًاعـمأولماظ فتماظاسؿؾار

معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف:م113ويـصماٌادةم

مم:اياالتماآليقةميفمؼؼطعمععاشماٌلؿقؼم"

موصاةماٌلؿقؼ.م -1

ػــاهمميفماألخــتمأوماألخــتمويلــؿقؼماظؾـــتمأوماظؾـــتمأوماٌطؾؼــةمأومزواجماألرعؾــة -2

اياظةمعـقةميلـاوىماٌعـاشماٌلـؿقؼم ـامســمعـدةمدــةمحبـدمأدغـكمعؼـدارهمعائؿـامممممممممممم

 .ـقفموالميلؿقؼمػاهماٌـقةم المعتةمواحدةج

 :اآليقةموؼلؿــكمعـمذظؽماياالتم،األخمدـمايادؼةمواظع تؼـمأومبؾقغماالبـم -3

 م.اظعاجزمسـماظؽلبمحؿكمزوالمحاظةماظعفز -أم

يـارؼ مبؾقشـفمدــماظلاددـةممممممأومعزاوظؿـفمعفــةمممأومظؿقاضفمبعؿـؾم اظطاظبمحؿكميارؼ م -بم

ؼؾؾـغمدــماظلاددـةممممماظـايماشماظطاظـبمموؼلـؿؿتمصـتفمععـمممم،واظع تؼـمأؼفؿـامأضـتبمم

مواظع تؼـمخللماظلـةماظدرادقةمحؿكمغفاؼةميؾؽماظلـة.

يـارؼ مممأومةمعفــةمؿـمعزاوظمأومحؿـكميـارؼ ماظؿقاضـفمبعؿـؾممممملاياصؾمسؾكمعؤػؾمغفائ -جم

اظؾؽـاظقرؼقسمممأوملـاغسمؾقبؾقشفمدـماظلاددةمواظع تؼـمباظـلؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكماظمم

مأيؾنيمسؾــكماٌــؤػلتماظـفائقــةماألضــؾممودـــماظتابعــةمواظع ــتؼـمباظـلــؾةمظؾقاصــم

ماظؿارخينيمأضتب.م

عؼدارهممدـةمحبدمأدغكععاشماألخميفمحاظةمضطعمععاذفمعـقةميلاوىممأومويصتفمظألبـ

توطمب معائؿامجـقف،موالميصتفمػاهماٌـقةم المٌتةمواحدة،موؼصدرموزؼتماظؿأعقـاتمضتارًا

م.وضقاسدمصتفمػاهماٌـقة

 ".(110،112ختمععمعتاساةمأحؽامماٌاديني)يقاصتمذتوطمادؿقؼاقمععاشمآ -4

ب ــأنمم2007ظلـــةمم554ضــتارموزؼــتماٌاظقــةمرضــؿممعـــمم177عـــماٌــادةمم4ؼـــصماظؾـــدمو

م1975ظلــةممم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿمممماظؼقاسدماٌـػاةمألحؽامم

مسؾكمأغف:

ماألبـ:م-م4م
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ظع ـتؼـموؼلـؿــكمعــمػـااماظ ـتطمعـاممممممموؼ رتطمالدؿقؼاضفمأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايـادةموام

مؼؾك:

م.....

اظعاجزمسـماظؽلـبموؼـؾـتماظعفـزمســماظؽلـبمب ـفادةمعــما قؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيممممممممممم .جم

م(ماٌتصؼ."177اظصقكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم)

 
ب دلب رقدو:

ا
 وفق

واظع ـتؼـمممايادؼةأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـماذرتطماظؼاغقنمالدؿقؼاقماالبـمصكماٌعاشم

م،محاظـةماظعفـزممحؿكمزوالمعضماياالتمعـفاماالبـماظعاجزمسـماظؽلبموادؿــكمعـمذظؽمب

اظؿقـؼممادؿقؼماالبــمباٌعـاشمبعـدمدــمايادؼـةمواظع ـتؼـمظؾعفـزمســماظؽلـبمثـؿمممممممممممصإذام

ــريمم ــدىماظغ ــؼمب ــأغفممبعؿــؾمظ ــدم)مؼطؾ ــأعنيممم111(معـــماٌــادةمم1أحؽــامماظؾـ ــاغقنماظؿ عـــمض

صــتفماٌعـاشمصــكمحاظــةمممؼقضـػمحقــثم1975ظلــةممم79االجؿؿـاسلماظصــادرمباظؼـاغقنمرضــؿممم

صــإذامغؼــصماظــدخؾمســـممسؾقــفمؼلــاوىمضقؿــةماٌعــاشمأومؼزؼــدمصــاصكمحصــقظفمسؾــكمدخــؾم

وؼؼصــدمباظــدخؾماظصــاصكمذبؿــق معــامحيصــؾمسؾقــفماظعاعــؾممممم،اٌعــاشمصــتفم ظقــفماظػــتقم

يــارؼ ماظؿقاضــفمميفمواظدــتائبماالجؿؿــاسلاتماظؿــأعنيماذــرتاطميفمعـــفمحصــؿفمزبصــقعًا

م.دـةؼـاؼتمعـمطؾمميفمباظعؿؾمثؿ

م
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 8/70انظؤال رقى 
طؾـبمىفؿـفماإلدارؼــةممميؼـدممبموملمؼؾؾــغمدــماظلـؿنيممممساًعـامم59وـاوزمدــفممممعـؤعـمسؾقـفمم

مظؼـاغقنمرضـؿمماًدعةماٌدغقـةماظصـادرمبامممعـمضاغقنم70وصًؼامألحؽامماٌادةمظإلحاظةمظؾؿعاشم

م،صفؾمؼلؿػقدمعـمأحؽاممػاهماٌادة؟مب أنماًدعةماٌدغقةمم2016مظلـةمم81

م:اإلجبثخ
سؾكممم2016ظلـةمم81عـمضاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم70ؼـصماٌادةم

مأن:

ظؾؿقزػماظايمجاوزمدـماًؿلنيمأنمؼطؾبم حاظؿفمظؾؿعاشماٌؾؽتمعامملمؼؽـمضـدمم"

وصؼـًامٌـامممميأدؼؾقـة،موؼـؿعنيمسؾـكماظقحـدةماالدـؿفابةم ـااماظطؾـبممممممممادباتمضدهم جتاءات

م،مويفمػاهماياظةمُيلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةمسؾكماظـققماآليل:هددهماظلئقةماظؿـػقاؼة

 ذامملمؼؽـــمضــدمجــاوزمدـــماًاعلــةمواًؿلــني،موجــاوزتمعــدةماذــرتاطفميفمغظــامممممم .1

أطـتمعـمدـة،مصقعؿـربمُعتضـكمممماظؿأعنيماإلجؿؿاسلمس تؼـمساعًاموعدكمسؾكمذغؾفماظقزقػة

 ديماظقزقػةماظؿاظقـةمظقزقػؿـفمعــماظقـقمماظلـابؼمسؾـكميـارؼ م حاظؿـفمظؾؿعـاش،موُيلـقىممممممممممم

حؼقضفماظؿأعقـقةمبعدميتضقؿـفمسؾـكمأدـاسمعـدةم ذـرتاطفميفمغظـامماظؿـأعنيماإلجؿؿـاسلممممممممم

معداصًام ظقفاممخسمدـقات.

يفماظؿأعقـــاتمم ذامطــانمضــدمجــاوزمدـــماًاعلــةمواًؿلــني،موجــاوزتمعــدةم ذــرتاطفمم .2

ــاًم ــةمس ــتؼـمساع ــدةم ذــرتاطفميفممممم،ماإلجؿؿاسق ــكمأدــاسمع ــةمسؾ ــفماظؿأعقـق صُؿلــقىمحؼقض

اظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقةمعداصًام ظقفاماٌدةماظؾاضقةمظؾؾقشفماظلـماٌؼترةمإلغؿفاءماًدعـةمأومم

ممخسمدـقاتمأؼفؿامأضؾ.ممم

يفمأيمعـــمموالماــقزميعــقنيمعـــمُؼقــالمظؾؿعــاشماٌؾؽــتموصؼــًامألحؽــاممػــاهماٌــادةمم

م"اظقحداتماًاضعةمألحؽاممػااماظؼاغقن.

م

باصــدارمم2017ظلـــةمم1216اظــقزراءمرضــؿمعـــمضــتارمرئــقسمذبؾــسمم181ويــصماٌــادةمم

مسؾكمأن:م2016ظلـةمم81ماظصادرمباظؼاغقنمرضؿماظؿـػقاؼةمظؼاغقنماًدعةماٌدغقةمةاظلئق

بلمبتشؾؿـفميفمم"سؾكم دارةماٌقاردماظؾ ـتؼةمباظقحـدةم ذاميؼـدمماٌقزـػمبطؾـبمطؿـامممممم

(معـماظؼاغقن،مأنميـؾتمسؾقفميارؼ مورودهم70اإلحاظةمظؾؿعاشماٌؾؽتمرؾؼًامألحؽامماٌادةم)



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 34)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي

 القاهرة  –ميدان الظوغلي  5
 +(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون : 

www.nosi.gov.eg 

وأنميعتضفمسؾكماظلؾطةماٌكؿصةمع ػقسًاممباطتةميػصقؾقةمســمحاظـةماٌقزـػمعــمواضـعمممممم

معؾػمخدعؿف."

معـمذاتماظؼتارمسؾكمأن:م185طؿاميـصماٌادةم

(معـــماظؼــاغقنمأنميؽــقنمعــدةماالذــرتاكميفمم70"ؼ ــرتطميفميطؾقــؼمأحؽــامماٌــادةم)م

ماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمس تؼـمدـةمصعؾقةمرؾؼًامظؼاغقنماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقة."

اٌعاعؾـةماظؿأعقـقـةمٌــميـؿفـلمممممب ـأنممم2017ظلـةمم7وؼـصمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم

ظلــةممم81ضؿم(معـمضاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمر70خدعؿفموصؼًامألحؽامماٌادةم)

مسؾكمأن:م2016

م".......

عـمم70ويفمضقءماألحؽامماظلابؼةمؼتاسكمسـدماغؿفاءمخدعةماٌؤعـمسؾقفموصؼًامألحؽامماٌادةم

م:عامؼؾلم2016ظلـةمم81ضاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

 غفـاءمخدعـةماظعاعـؾمظإلحاظـةمظؾؿعـاشموصؼـًامممممممضتورةماظـصمبؼتارم غفاءماًدعةمسؾـكمم (1

ظلـــةمم81عـــمضــاغقنماًدعــةماٌدغقــةماظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿمممم70امماٌــادةمألحؽــ

2016. 

عدةممخـسمدــقاتمأومممصؼطمدافمٌدةماذرتاكماٌؤعـمسؾقفميفماألجتماألدادلمُؼ (2

،موالميدافمػاهماٌدةمٌدةماالذـرتاكمماٌدةماظؾاضقةمظؾؾقشفمدـماظلؿنيمأؼفؿامأضؾ

 م.سـماألجتماٌؿغريمأوماٌؽاصأة

(معــماٌـادةممم5)شموصؼًامظؼقاسدماٌعاشماٌلؿقؼموصؼًامألحؽـامماظؾــدمممُؼقلبماٌعا (3

سـماألجـتماألدادـلمواألجـتممممم(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلم)اٌعاشماٌؾؽت(18)

ماٌؿغري.

عــمضـاغقنماظؿـأعنيممممم26لؿقؼميعقؼضماٌدةماظزائدةماٌـصـقصمسؾقـفمباٌـادةممممالمُؼ (4

م(.م2اظؾـدم)االجؿؿاسلمسـماٌدةماٌداصةماٌ ارم ظقفامب

ويطؾؼمأحؽاممػااماظؽؿابماظدوريمسؾكمحاالتماالدؿقؼاقماظـيتمغ ـأتماسؿؾـارًامعــممممم

م.(2016ظلـةمم81رضؿمم)يارؼ ماظعؿؾمبؼاغقنماًدعةماٌدغقةم2/11/2016

م....."
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م:رقدو دلب وفقبا 

مألحؽـاممموصؼًاماٌؾؽتمظؾؿعاشم حاظؿفمؼطؾبمأنماًؿلنيمدـمجاوزمعقزػمألىماقز

ـممملمعـامماٌدغقـةمماًدعـةممضـاغقنممعـم70ماٌادة ،ميأدؼؾقـةمم جـتاءاتممضـدهممادبـاتممضـدممؼؽـ

وصؼـًامألحؽـاممضـاغقنماظؿـأعنيمممممس تؼـمدـةمصعؾقةمماظؿأعنيماالجؿؿاسكذرتاكميفماعدةمموظدؼف

والمؼ ـرتطمإلغفـاءماًدعـةموصؼـًامألحؽـامممممممم1975ظلــةممم79االجؿؿاسكماظصادرمباظؼاغقنمرضـؿمم

مٌؤعـمسؾقفماظؿادعةمواًؿلني.اٌادةماٌ ارم ظقفامسدممواوزمدـما

عـدةممصؼطمدافمٌدةماذرتاكماٌؤعـمسؾقفميفماألجتماألدادلمُؼوصكمذيقعماألحقالم

،موالميدافمػاهماٌدةمٌـدةمممخسمدـقاتمأوماٌدةماظؾاضقةمظؾؾقشفمدـماظلؿنيمأؼفؿامأضؾ

 م.االذرتاكمسـماألجتماٌؿغريمأوماٌؽاصأة

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 حمبظزح
اظلؾؾقةمصكماىفاتماإلدارؼةمصقؿامؼؿعؾؼمبأسؿالماظؿأعنيمماظظقاػتصكم

مورتقماٌعاىة.ماالجؿؿاسل

 
 إػداد

ماإلدارةماظعاعةمظؾؿػؿقشم

م

مممممممممممممممم

م
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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 

م:ميــقــديـــخ

عـمم27،مواٌادةمم1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم152امظـصماٌادةموصًؼ

ب أنماظؼقاسدماٌـػاةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقفم،مم2007ظلـةمم554اظقةمرضؿمضتارموزؼتماٌ

م حؼمصقصماٌلؿـداتمواظدصايتمايلابقةمواٌقزاغقاتممواإلرل مسؾكمعؾػاتمواظؿكمدبقلمٌػؿ كما قؽةم

ؿقؼؼمعـميـػقامأحؽامماظعاعؾنيمباىفاتماإلدارؼةمظؾؿقؼؼمعـماظقصاءمبؽاصةمعلؿقؼاتماظصـدوقمومطاظؽماظ

ماظؼاغقنمصكمضقءمدؾطاتماظدؾطقةماظؼدائقةماٌؿـقحةمٌػؿ كماظصـدوقم.

باىفـاتماإلدارؼـةمصقؿـامؼؿعؾـؼمبأسؿـالماظؿـأعنيمممممممماظؿػؿقشموجقدمبعضماظظـقاػتماظلـؾؾقةمممألجفزةيلحظموضدم

مااماظ أن.يؿعارضمععمعامؼلؿؾزعفماظؼاغقنمواظؿ تؼعاتماظؿـظقؿقةمعـمأحؽاممصكمػاظؿكمماالجؿؿاسلم

ــمممودــقفم انزــأيني -االطــزحقبقبد)مصــكمأضلــاممممبعــضمعـــمػــاهماظظــقاػتماظلــؾؾقةممممملغلــؿعتضمصقؿــامؼؾ
مةمظؽـؾمزـاػتةموطقػقـةميـليفمممماظؼاغقغقةماٌــظؿمماألداغقدععماإلذارةم ديمم،ماحلظبثبد(-ادلهفبد-االجزًبػي

ماٌـؤعـمسؾـقفؿممموجـفممبـامؼــعؽسمسؾـكمعصـا ممممممأطؿـؾماظعؿـؾماظؿـأعقـكمسؾـكمممممأداءػاهماظظقاػتمحؿكمؼـؿؿمم

ماٌعاذاتمواٌلؿقؼنيمسـفؿ.مموأصقاب

 انقظى األول 
مأضلامماالدؿقؼاضاتم

م:مانفهزص انزىظيحي

 ادلزصىد ثؼأَهب انظبهزح انظهجيخ ادلىظىػبد و      
م جازةمرساؼةماظطػؾمأواًلمممم

ماإلسارةماظداخؾقةم.مثاغًقامممم

م.يعقؼضماألجتمباظـلؾةمظألعتاضماٌزعـةممثاظـًامممم

محاالتماظعؿؾمجزءمعـماظقضتم.مرابًعاممم

ماظعاعؾنيمبعدمدـماظلؿنيم.مخاعًلامم

مبطاضاتماألجقرماٌؿغريةم.مدادًدامم

ماٌؾاظغماٌلرتدةمعـمحلابماظصـدوقم.مدابًعامم

ماظؿـظقؿماٌؿعؾؼمباظعؿاظةماٌؤضؿةم.مثاعـًامممم

م
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 2:إجبسح رػبيخ انطفم أوالا 
م81ضاغقنمعـمم53عـماٌادةمم3بـدماٌ ارم ظقفموم1975ظلـةمم79ماالجؿؿاسلمرضؿموصًؼامألحؽاممضاغقنماظؿأعنيم

ب أنماًدعةماٌدغقةميلـؿقؼماٌـؤعـمسؾقفـام جـازةمبـدونمعتيـبمظتساؼـةمرػؾـفاموذظـؽمحبـــــدمممممممممممم2016ظلـةم

ــةمممممممم ــةمويؿقؿــؾماىفــةماإلدارؼ ــاماظقزقػق ـــنيمصــكماٌــتةماظقاحــدةموثــلثمعــتاتمرــقالمحقايف أضصــكمساعـــــ

محصةماٌؤعـمسؾقفا(.م–ذرتاطاتماظؿأعقـقةماٌلؿقؼةم)حصؿفامباال

موصقؿامؼؾلمغعتضماظظقاػتماظلؾؾقةماظؿكممتمرصدػاموصًؼامظألحؽامماٌـظؿةمورتقماٌعاىةم.م

 انظىاهز انظهجيخ:م
 .سدمماالغؿظاممصكماظلدادماظدورىمذفتًؼاسـمبعضماياالت -1

 .سدممددادمجزءماظ فتمسـمبعضماياالت -2

 اطاتميأعنيماٌتضمسـمبعضماياالت.سدممددادماذرت -3

،موسؾـكماألخـصممم%معؽاصـأةم ضـاصقةممظؾففـاتماظصـادرم ـؿمضـتارمباإلغؿػـا ممممممم5سدممددادمضقؿةمالم -4

 اظرتبقةمواظؿعؾقؿ.

سدمماألخامصكماالسؿؾارمبعضمسـاصتمماالجقرماٌؿغريةماٌتيؾطـةممبعـدالتمأداءمســدماحؿلـابممممم -5

 االذرتاطاتماظؿأعقـقة.

 : ادلؼبجلخ طزق 
امماىفةماإلدارؼةمبلدادماالذرتاطاتماظؿأعقـقةماٌلؿقؼةمسـمحاالتم جـازةمرساؼـةماظطػـؾمممماظؿز -1

ذــفتًؼامضــؿـماظلــدادماظــدوريمٌلــؿقؼاتماظصـــدوقموســدمماظؿــأختمصــكماظلــدادمحؿــكمالؼــؿؿممم

عــمم129هؿقؾماٌؿلؾبمصكماظؿأخريماٌؾـاظغماإلضـاصقةموصؼـًامظــصماظػؼـتةماظـاغقـةمعــماٌـادةممممممممم

م0ؿؿاسلماٌ ارم ظقفمضاغقنماظؿأعنيماالج

 .االظؿزاممبلدادمجزءماظ فتمسـمطاصةماياالت -2

م0ددادمطاصةماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسكمسدام صابةماظعؿؾمصؼطم -3

                                                 
1
 الزًظيم الزشريعً راد الصلخ  : 

 .1891لسًخ  6كزبة دوري رلم -1

راكبد الزيي نيى اتمزهييبل  الهسييزيمخ فيي  لبلييخ لصييى  شيي و ريذيييذ اشييز فيي   1891لسًخ  11كزبة دوري الصًذوق رلم -1

 . 1809لسًخ  70( نى المبيىو رلم  07العبنلخ للً أمبزح ثذوو أمر لرلبيخ أطفبلهب طجمب ليكم الهبدح ) 

م ثشيي و زيييبدح اتشييزران فييً يظييب  الهكبفيي ح للعييبنليى ثييذيىاو لييب  وزارح الزرثيييخ والزعلييي 1711لسييًخ  1كزييبة دوري الصييًذوق رلييم -1

 والهذيريبد واإلداراد الزعليهيخ الزبثعخ لهب .
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حاالتمأجازاتمرساؼةماظطػؾممباىفاتماظصادرةم امضتاًرامباإلغؿػا مباٌؽاصأةماإلضاصقةموخاصـةمم -4

 %م)معؽاصأةم ضاصقةم(مدـقؼًام.5الماظرتبقةمواظؿعؾقؿمصؿؾؿزمماٌؤعـمسؾقفامبلدادمضقؿة

 دراجمذيقعمسـاصتماالجقرماٌؿغريةمدقاءماٌتيؾطةممبـاألجتماالدادـكماوماٌتيؾطـةممبعـدالتممممم -5

 .األداءمسـدماحؿلابماذرتاطاتم جازةمرساؼةماظطػؾ
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 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 40)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي

 القاهرة  –ميدان الظوغلي  5
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م

ب :اإلػبرح انداخهيخ 
ا
 2ثبَي

عـمأحؽاممم47واٌادةممقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقفعـمضاغم126(معـماٌادةم5وصًؼامألحؽامماظؾـدم)ممم

يؾؿزمممداخؾًقاسارةماٌؤعـمسؾقفمىفةم صكمحاظةممماٌ ارم ظقفمصقؿامدؾؼمم2007ظلـةمم554ضتارموزؼتماٌاظقةم

م مظؾصـدوقمدونميعؾقؼمماىفة موضؿـماٌلؿقؼاتماظ فتؼة مدورؼًا مبلدادماالذرتاطاتماٌلؿقؼة معـفا اٌعار

ورودماالذرتاطاتمعـماىفاتماٌعارماظقفاموصكمحاظةماظؿأخريمصكماظلدادمؼؿؿماحؿلابماٌؾاظغمماظلدادمسؾك

ماٌ ارم ظقفامصقؿامدؾؼم.م129وصًؼامألحؽامماظػؼتةماظـاغقةمعـماٌادةماٌلؿقؼةماإلضاصقة

مانظىاهز انظهجيخ:مممممممم

 سدمماظلدادمسـمبعضماياالت. -1

 قـقة.سدمماظلدادمسـمطاصةماالذرتاطاتماظؿأع -2

م–سدمماألخامصكماالسؿؾارمطاصةسـاصتمماألجـقرماٌـؿغريةمماٌـصـتصةم)معتيؾطـةمبـاألجتماالدادـكممممممم -3

 عتيؾطة.

 طزق ادلؼبجلخ :
ابمسؾـكماىفـةمماٌعـارمعـفـاماالظؿـزاممباظلـدادماظـدورىمذـفتؼًامظؽاصـةمحـاالتماالسـاراتمممممممممممم -1

 ظقفا،مويؼقمماىفةماظداخؾقةممدونميعؾقؼماظلدادمسؾكمورودماالذرتاطاتمعـماىفةماٌعارم

اٌعارمعـفامبايصـقلمسؾـكميعفـدمعــماىفـةماٌعـارم ظقفـامبلـدادماالذـرتاطاتمواألضلـاطممممممممممم

 األصؾقةمصكمعقسدمأضصاهماظققمماًاعسمعـماظ فتماظؿاظلمسؾكمأنميؿؿماظؿلقؼةمذفتًؼا.

ؼؿؿماالظؿزاممبلـدادمطاصـةماالذـرتاطاتماظؿأعقـقـةماٌلـؿقؼةممبـامصقفـاميـأعنيماٌـتضمب ـتطممممممممممم -2

 ؿػا ماىفؿنيمبفااماظـق معـماظؿأعني.اغ

ــةمممممممم -3 ــكماوماٌتيؾط ــاألجتماالداد ــةممب ــقاءماٌتيؾط ــعمسـاصــتماالجــقرماٌــؿغريةمد  دراجمذيق

ممبعدالتماألداءمسـدماحؿلابماالذرتاطاتماظؿأعقـقة.

                                                 
1
 الزًظيم الزشريعً راد الصلخ : 

 .1897لسًخ  7كزبة دوري رلم -1

 .1899لسًخ  17كزبة دوري الصًذوق رلم -1

 .1887لسًخ  11كزبة دوري الصًذوق رلم -1

 .1881لسًخ  11كزبة دوري رلم -7

 اشزراكبد اإللبرح الذاخليخ ولبتد الًذة طىا  الىلذ. فً ش و سذاد1771لسًخ  1كزبة دوري الصًذوق -1
 



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 41)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي

 القاهرة  –ميدان الظوغلي  5
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ب:رؼىيط األجز ثبنُظجخ نأليزاض ادلشيُخ
ا
 2ثبنث
ضتارموزؼتممب أنماًدعةماٌدغقةموم2016لـةمظم81عـمضاغقنمرضؿمم51اٌادةمموصًؼامظألحؽامماظقاردةمصك

هدؼدماألعتاضماٌزعـةماظؿكمميـحمسـفاماٌتؼضم جازةممؾ أنمويعدؼليفم1995مظلـةمم259اظصقةمرضؿم

مؼعادلمأجتهمطاعًلمرقالمعدةمعتضفم ديمأنمؼ ػكمأوميلؼتم  دؿــائقةمبأجتمطاعؾمأومميـحمسـفاميعقؼدًا

زةمعتضقةموؼلؿقؼميعقؼًدامؼعادلمأجتهمطاعًلمرقالمعدةمعتضفمميـحماٌتؼضممبتضمعزعـم جام حاظؿف

م ديمأنمؼ ػكمأوميلؿؼتمحاظؿفمدقاءمباظعقدةم ديماظعؿؾمأومثؾقتمسفزهمسفًزامطاعًل.

 انظبهزح انظهجيخ :
ماحؿلابم مسـد مأداء ممبعدالت ماٌتيؾطة ماٌؿغرية ماالجقر م مسـاصت مبعض ماألسؿؾار مصك ماألخا سدم

 االذرتاطاتماظؿأعقـقة.

 دلؼبجلخ :ا
مجتمسـماألمًدابأحدماالعتاضماٌزعـةميعقؼجتمبأنم ـحماٌتؼضمابمسؾكماىفةماظؿكميصتفماأل

م-جتموصؼًامظميكم:وميلؿؼتمحاظؿفموهددمسـاصتماألأنمؼ ػكمأم ديجتهمطاعًلمرقالمعدةمعتضفمأؼعادلمم

م0فمظؾعؿؾمواٌؿغريمباصرتاضممماردؿملجتماالدادعامؼلؿقؼفماٌؤعـمسؾقفمعـمسـاصتماأل -1

داءمؼؿقـددماظؿعـقؼضمسـفـاممبؿقدـطمعـامادـؿقؼفماٌـؤعـممممممممأباظـلؾةمظؾعـاصتماظؿكميتيؾطممبعدالتم -2

 0سؾقفمعـفامخللماظلـةماظلابؼةمسؾكماغؼطاسفمسـماظعؿؾم

داءماالذـرتاطاتمطاعؾـةمصـكماٌقاسقـدمممممأجـتمصـكمممؼلؿؿتمصاحبماظعؿـؾمخـللمصـرتةمادـؿقؼاقماألمممم -3

 0ضاصقةماٌلؿقؼةمداءماٌؾاظغماإلاٌؼترةموصكمحاظةماظؿأخريمؼؾؿزممبأ

م

م

                                     

                                                 
1
 الزًظيم الزشريعً راد الصلخ : 

 ثش و رعىيط األمر الهسزيك للهريط ث لذ األنراض الهسنًخ .1899لسًخ  6نًشىر لب  وزير الز نيًبد رلم -1

 .1881لسًخ  6كزبة دوري رلم -1

 .1881لسًخ  17كزبة دوري رلم -1



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 42)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي

 القاهرة  –ميدان الظوغلي  5
 +(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون : 
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ب:حبالد انؼًم جشء يٍ انىقذ 
ا
 2راثؼ

عــمضـتارمرئـقسممممم147ب أنماًدعةماٌدغقةم،مواٌـادةمم2016ظلـةمم81عـمضاغقنمم54وصًؼامألحؽامماٌادةمممم

اــقزمظؾلــؾطةممظؾؼــاغقنماٌ ــارم ظقــفمممبإصــدارماظلئقــةماظؿـػقاؼــةمم2017ظلـــةمم1216ذبؾــسماظــقزراءمرضــؿمم

جـتمويـؤدىماالذـرتاطاتممممباظعؿـؾمجـزءمعــماظقضـتمعؼابـؾمجـزءمعــماألممممممممظؾؿؤعـمسؾقـفمماٌكؿصةماظرتخقص

ماٌلؿقؼةمسؾكمأداسماألجتماظؽاعؾمويدخؾماٌدةمباظؽاعؾمضؿـمعدةماالذرتاكماظؿأعقـقة.

 انظبهزح انظهجيخ :
ما ماألجقر م مسـاصت مبعض ماألسؿؾار مصك ماألخا ماحؿلابمسدم مسـد مأداء ممبعدالت ماٌتيؾطة ٌؿغرية

 االذرتاطاتماظؿأعقـقة.

 ادلؼبجلخ :
صرتاضمعؾاذــتةماظعؿــؾمويــؤدىمإجــتماظؽاعــؾمبــدــاسماألأسؾــكمملجــتماالدادــيــؤدىماالذــرتاطاتمســـماأل

داءمأباصرتاضمعؾاذـتةماظعؿـؾموســماٌـتيؾطممبعـدالتممممممملجتماٌؿغريماٌتيؾطمباالدادذرتاطاتمسـماألاأل

م0عامادؿقؼفماٌؤعـمسؾقفمصعًلمعـمػاهماظعـاصتمسؾكماداسم
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 عً راد الصله :الزًظيم الزشري 

 الهشبر إليه. 1770لسًخ  117نى ألكب  لرار وزير الهبليخ  11نى الهبدح  1ثًذ -1

 ثشبو الهعبنلخ الز نيًيخ للهرأح العبنلخ يصف الىلذ . 1771لسًخ  1كزبة دوري الصًذوق رلم -1



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 43)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118

 صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي

 القاهرة  –ميدان الظوغلي  5
 +(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون : 

www.nosi.gov.eg 

ب:انؼبيهني ثؼد طٍ انظزني 
ا
 2خبيظ

م

اٌؤعـمسؾقفمباظعؿؾمبعدمدـماظلؿنيمخيدعمظؿأعنيم صاباتماظعؿؾم،مويأعنيماٌتضم ذامطاغتم ذاماظؿقؼم

مغقًغا.اىفةمخاضعةمظفم،موؼؿؿمددادماالذرتاطاتمدورًؼامظؾصـدوقمصكماٌقاسقدماحملددةمضا

 انظىاهز انظهجيخ :
 سدممددادماذرتاطاتميأعنيماٌتضمسـمععظؿماياالت. -1

 ددادماالذرتاطاتمسـماألجتماٌؿغريمصؼطم. -2

مسدممضقاممععظؿماظقحداتمبإخطارماظصـدوقمسـدمضقاعفامباياقمأحدمأصقابماٌعاذاتمظدؼفا. -3

 ادلؼبجلخ:
 عنيماٌاطقر.ؼؿؿمددادماذرتاطاتميأعنيماٌتضمصكمحاظةمخدق ماىفةمظؾؿأ  -1

ؼؿؿمددادماذرتاطاتماصابةماظعؿؾمويأعنيماٌتضمسـمطاعؾمعامؼؿؼاضاهماٌؤعـمسؾقفممبتاساةم -2

%معــمضقؿـةممم1ايدماألضصـكمألجـتماالذـرتاكماظؿـأعقـكم)مادادـلموعـؿغريم(موؼـؿؿماؼؼـافمخصـؿمممممممممم

اٌعاشمسـمرتؼؼماٌـطؼةماظؿأعقـقـةمعــماولماظ ـفتماظؿـاظلمألدـؿلمماظعؿـؾموصـكمحاظـةميـتكمممممممممم

م0ؿؾمؼؿؿمابلغماظصـدوقمباظؽماظع

ابمسؾكماظقحـــــداتماإلدارؼةماظؿكميؼقممبؿعقنيمصــــــاحبمععـاشمظـدؼفاماخطـارماٌـطؼـةممممم -3

اظؿأعقـقةماٌكؿصـةمبؿـارؼ ماظؿعـقنيمواظـتضؿماظؿـأعقينمورضـؿماٌؾـػمموضقؿـةماظعـلواتماًاصـةممممممممممم

م0اٌـصتصةمظفمٌتاساةممذظؽمسـدمادؿقؼاقماظزؼادةمصكماٌعاشم

م

                                                 
1
 الزًظيم الزشريعً راد الصلخ : 

 الهشبر إليه. 1801لسًخ  08در ثبلمبيىو نى ألكب  لبيىو الز نيى اتمزهبل  الصب 117نبدح -1

 الهشبر إليه. 1770لسًخ  117نى ألكب  لرار وزير الهبليخ  18نى الهبدح  1ثًذ -1

ثش و لىالذ نعبنلخ أصيبة الهعبشبد العبئذيى إلً نجب  رطجيك ألكب  لبيىو الز نيى  1771لسًخ  7نًشىر لب  وزير الز نيًبد رلم 1

 .1801لسًخ  08و اتمزهبل  الصبدر ثبلمبيى

% نى ليهخ الهعبشبد 1ثخصىص الزسا  صبلت العهل ثسذاد يسجخ إصبثخ العهل ثىالع  1898لسًخ  7كزبة دوري الصًذوق رلم -7

 ثبلهيئخ الهعيًيى ثعذ سى السزيى .

 أصيبة الهعبشبد.ثش و إلسا  الىلذاد اإلداريخ ثئخطبر الصًذوق لى رعييى لبنليى نى  1771لسًخ  1كزبة دوري الصًذوق رلم -1

 .بشأن سداد اشتراكات تأميه المرض للعامليه فوق سه اإلحالة للمعاش 1776لسًخ  1كزبة دوري الصًذوق رلم -6
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ب :ثطبقبد األجىر ادلزغريح طبد
ا
 2ط

مم

مجازاتاإلمبامصقفؿمحاالتممًؼااٌؿغريةمىؿقعماظعاعؾنيمباظقحدةمذفتماألجقرؼؿؿمادؿقػاءماظؼقدمبؾطاضاتم

وستضــفامسؾــكمًؼاموؼــؿؿموؿقــعماظؾطاضــاتمدـــق،اًدعــةممأثـــاءبــدونمعتيــبمبأغقاسفــاموحــاالتماظؿفـقــدمممممم

م0ملمبؾػماظؿأعنيماالجؿؿاسماضفاو رصاٌػؿشماٌكؿصمٌتاجعؿفامواسؿؿادػام

 : انظىاهز انظهجيخ
 سدممادؿقػاءماظؼقدماظ فتىمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةمبؾعضماظقحداتم. -1

ســدممادــؿقػاءماظؼقــدمبؾطاضــاتماألجــقرماٌــؿغريةماًاصــةمحبــاالتماإلجــازاتمبــدونمعتيــبممممم  -2

 بأغقاسفامبؾعضماظقحداتم.

ماغؿفاءماًدعةمصؼطمصكمبعضماظقحدات.مادؿقػاءماظؼقدمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةمياالت -3

 ادلؼبجلخ:ممم
ــؿشمممممممم -1 ــكماٌػ ــاتماألجــقرماٌــؿغريةمذــفتًؼام،موستضــفامدـــقًؼامسؾ ــدمبؾطاض ــزاممبادــؿقػاءماظؼق اإلظؿ

 اٌكؿصمٌتاجعؿفامواسؿؿادػاموارصاضفاممبؾػماظؿأعنيماالجؿؿاسل.

ؾمأىمأجــقرمادـؿقػاءماظؼقـدميـاالتماإلجـازاتمبـدونمعتيــبمبؽاصـةمأغقاسفـام،معـعمسـدمميتحقـمممممممممم -2

 باظؾطاضاتمالمدـقاتمدابؼةمأومالحؼةم.

 سدمماظ طبمأوماظؽ طمأوماظؿق ريمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةم. -3

عتاساةمخصؿموددادماالذرتاطاتمسـماألجقرماٌؿغريةمدـقًؼاممبتاساةمايدماألضصكم -4

  اظلـقىمظؽؾمسامموصًؼامظؾؿػصقؾماآليكم:

م

                                                 
1
 الزشريعبد راد الصلخ : 

 .1891لسًخ  1كزبة دوري رلم -1

 .1887لسًخ  1كزبة دوري رلم -1

 1881لسًخ  16كزبة دوري رلم -1

 1/0/1881 و أمر اتشزران األسبس  والهزغير الزجبًرا نى ثش 1881لسًخ  8كزبة دوري رلم -7

 ثش و الذاد ثطبلخ األمىر الهزغيرح سًىيًب 1881لسًخ  1كزبة دوري رلم  -1

فً ش و نىافبح الهًبطك الز نيًيخ ثجيبو كبفخ األمىر الهزغيرح الزً لذ رصرف ثزبريخ تلك لهى  1881لسًخ  11كزبة دوري رلم -6

 رركىا الخذنخ .

 فً ش و لذ  مىاز الشطت والكشط واليشر ثجطبلبد األمىر الهزغيرح . 1887لسًخ  1كزبة دوري رلم -0

 ثش و لًبصر األمر الهزغير الزً رذرج فً ثطبلخ األمر الهزغير خال  فزرح الزجًيذ اإللسان  1771لسًخ  1كزبة دوري رلم -9

 الهزغيرح لى نذد اإلمبزاد الخبصخ غير الهشزرن لًهبثش و اسزيفبء ثطبلخ األمىر  1771لسًخ  7كزبة دوري رلم -8

 1717لسًخ 1711،1لسًخ 1، 1711لسًخ  1، 1711لسًخ  1، 1717لسًخ  1، 1778لسًخ  1، 1779لسًخ  1كزت دوريخ أرلب   -17

 ثش و رفع اليذ األلصً ألمر اتشزران الهزغير.
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ممممممممم

م

م

م

م

ماألضصكمذفتىمايدماٌدةممممممممممممممممممممممممممممممم

م)جـقًفا(مممممممممممم

مايدماألضصكمدـقى

م)جـقًفا(ممممممممم م ديمممممممممممممممممعـمممممممممممم

م4500مممممممممممممم375ممممممممممممممم30/6/1992م1/4/1984م1ممم

م6000ممممممممممممم500ممممممممممممممم30/6/2008م1/7/1992ممم2ممم

م7500مممممممممممممم625ممممممممممممممم30/6/2009م1/7/2008م3ممم

م9000ممممممممممممم750ممممممممممممم30/6/2010م1/7/2009م4ممم

م10800مممممممممممم900ممممممممممممممم30/6/2011م1/7/2010م5ممم

م12600ممممممممممممم1050ممممممممممممم30/6/2012م1/7/2011م6ممم

م14400ممممممممممممم1200ممممممممممممممم31/12/2012م1/7/2012م7ممم

م16560ممممممممممممممم1380ممممممممممممممم31/12/2013م1/1/2013م8ممم

م19080ممممممممممممم1590ممممممممممممممم31/12/2014م1/1/2014م9ممم

م21960مممممممممممم1830ممممممممممممممم31/12/2015م1/1/2015م10ممم

م25320مممممممممممم2110ممممممممممممممم31/12/2016م1/1/2016م11ممم

م29160مممممممممممم2430ممممممممممممممم31/12/2017م1/1/2017م12ممم

م33600مممممممممممم2800ممممممممممممممم31/12/2018م1/1/2018مم13ممم
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موباظـلؾةمٌـمؼ غؾمعـصبماظقزؼتمأومعـمؼعاعؾمععاعؾؿفمعاظًقامصقؽقنمايدماألضصكموصًؼامٌامؼؾل:

ممتميقحقدمايدماألضصكمظؽاصةماٌؤعـممسؾقفؿم.م1/1/2015وبداؼةمعـمم

مممممممممممممممم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

مايدماألضصكمذفتىمدةاٌممممممممممممممممممممممممممممممم

م)جـقًفا(مممممممممممم

مايدماألضصكمدـقى

م)جـقًفا(ممممممممم م ديمممممممممممممممممعـمممممممممممم

م4500مممممممممممممم375ممممممممممممممم6/7/1987مممم1/4/1984م1ممم

م9000ممممممممممممم750ممممممممممممممم30/6/1992م7/7/1987ممم2ممم

م12000مممممممممممم1000ممممممممممممممم30/6/2009م1/7/2008م3ممم

م18000مممممممممممم1500ممممممممممممممم30/6/2012م1/7/2009م4ممم

ممم21600مممممممممممممم1800ممممممممممممممم31/12/2012م1/7/2012مم5ممم

مم24840مممممممممممم2070ممممممممممممممم31/12/2013م1/1/2013مممم6ممم

مم24840مممممممممممم2070ممممممممممممممم31/12/2014م1/1/2014مم7ممم
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ب:ادلجبنغ ادلظرتدح يٍ حظبة انصُدوق 
ا
 2طبثؼ

 بعدممم0ت8ؼؿؿمردماالذرتاطاتماٌلددةمظؾصـدوقمباظزؼادةماومبطتؼؼماًطأمسـمرتؼؼمادؿؿارةم
م0ةماظلدادمبعدمعتاجعؿفامعـماظلقدمعػؿشماٌـطؼةماظؿأعقـقةماٌكؿصةماظؿأطدمعـمصق

 انظىاهز انظهجيخ :
تم.ممأوم8بادرتدادمعؾاظغمعـمحلابماظصـدوقمدونمهتؼـتمادـؿؿارةمممضقاممبعضماظقحداتم -1

 دونمعتاجعةماٌػؿشماٌكؿصم.

 ؾقفم.سدمماظؿزاممبعضماظقحداتمباًصؿمعـماظؾـدماٌـازتماظاىممتمددادماالذرتاطاتمس -2

مموجقدمبعضم ذؽاظقاتماظتدمبنيماىفةماظتئقلقةمواىفةماٌـؿدبم ظقفا. -3

 ادلؼبجلخ :مممم
يؼقمماىفةماإلدارؼةمبإسدادمعاطتةمبؾقانموغق موضقؿةماٌؾاظغماٌلـددةمظؾصــدوقمبطتؼـؼمممم -1

اظزؼادةمأوماًطأمععمهدؼـدمرضـؿمويـارؼ مذـقؽماظلـدادمويتدـؾمإلدارةماظؿػؿـقشمباٌـطؼـةممممممممم

 كؿصة.اظؿأعقـقةماٌ

ممواظؿقـــؼؼمعــــمصقةم0ت8اظصـدوقمعتاجعةمبقاغاتمادؿــــؿارةمبمؿقديماظلادةماٌػؿ نيؼ -2

اٌؾاظغماٌلددةمظؾصـدوقمواظؿأطدمعـمصقةمدـؾبماظـتدمودـابؼةمدـدادمػـاهماالذـرتاطاتممممممم

 .ظصا ماظصـدوقم

عتاســاةماًصــؿمعـــماظؾـــدماٌـــازتماظــاىممتمدــدادماالذــرتاطاتمسؾقــفمواالمؼؿعــدىمممماــب -3

ذامزادماٌؾؾغماٌطؾقبمددادهمظؾففةم ًصؿمضقؿةاظؾـدماٌـازتمسـماظ فتماٌكصقممعـفما

عـمذاتماظؾـدماديمانمؼـؿؿمادـرتدادممممًساعـمضقؿةماظؾـدماٌـازتممخيصؿمعـماالذفتماظؿاظقةميؾا

 0ومبطتؼؼماًطأمأؾصـدوقمباظزؼادةمعامدؾؼمددادهمظ

م.مفاالخريةمبتدماٌؾاظغماٌطؾقبمصكمحاظةماظـؼؾمبنيماىفاتمايؽقعقةميؾؿزمماىفة -4

                                                 
1
 الزشريعبد راد الصلخ : 

 .1887لسًخ  11كزبة دوري رلم -1

 .1887لسًخ  10كزبة دوري رلم -1

 .1889لسًخ  1كزبة دوري رلم -1

ثش و ريذيذ الجهخ الهخزصخ ثرد اشزراكبد الز نيى اتمزهبل  الهسذدح ثبلسيبدح أو ثطريك الخط  فً  1771لسًخ  1كزبة دوري رلم -7

 لبتد الًمل واتيزذاة واإللبرح الذاخليخ .



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
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www.nosi.gov.eg 

بثبي
ا
 2:انؼًبنخ ادلؤقزخ ُ

ؼؿؿماخدا ماألجقرماٌـصتصةمظؾعؿاظةماٌؤضؿةمواٌقمسقةمواظعتضقةمًصؿماالذرتاطاتماظؿأعقـقةمبؽاعؾم

مصكم مظؾصـدوق مددادػا م،وؼؿؿ ماالذرتاك مألجت ماألدغك مايد مسـ ميؼؾ ماال ممبتاساة ماظؼاغقغقة اظـلب

مؼترةمضاغقًغا.اٌقاسقدماظدورؼةماٌ

 انظىاهز انظهجيخ :
 م.خدا مبعضمحاالتماظعؿاظةماٌؤضؿةمخبصؿموددادماالذرتاطاتماظؿأعقـقةماٌلؿقؼةاسدمم -1

جتماالذرتاكموسدممدـدادماذـرتاطاتميـأعنيماٌـتضمممممدغكمألألظؿزاممبايدماسدممعتاساةماإل -2

 .سـمبعضمػاهماياالت

م0 اهماظػؽةمملسدممادؿقػاءمعؾػاتماظؿأعنيماالجؿؿاس -3

 ادلؼبجلخ :
وصًؼــامألحؽــامماظؼــاغقنمؼؽــقنماظؿــأعنيمسؾــكماظعؿاظــةماٌؤضؿــةم جؾارًؼــام،مدــقاءمطاغــتمسلضــةمم -1

 اظعؿؾمسؼدؼةمأومعؤضؿةمأومستضقةم.

 الماقزمهؿقؾماٌؤعـمسؾقفمأىمغػؼاتمخاصةمصكماظؿأعنيم. -2

موصكمحاظةم -3 ماىفة مصاحبماظعؿؾمسؾكماظؾـدماٌكصصمظاظؽممبقازغة ؼؿؿمخصؿمحصة

جقرمســــــؿؿادماظاىمؼؿؿمصتفماألبـدمؼؿؿماظلدادمعـمذاتماظؾـدماوماألممسدممدبصقص

جقرممبقزاغقاتماٌ توساتماًاصةمصكمحاظةمسدممطػاؼةمعـفماومعـماظؾـدماٌكصصممظأل

ميلؿحم ماظؿك مظؾدوظة ماظعاعة مظؾؿقازغة ماظعاعة ماظؿأذريات مظصتف ماٌكصصة االسؿؿادات

 0باظؽمم

جقرمؼامماظعؿؾماظػعؾقةمواألأظةماٌؤضؿةمؼؼقدمبفامسددمؼتاسكماعلاكمدفلتمعـؿظؿةمظؾعؿا -4

جقرماظاىمصتصتمبفمػاهماألملؼاممورضؿمويارؼ ماٌلؿـدماٌاظاٌـصتصةمسـمػاهماأل

 .عاظقةمبصػةمدورؼةموعـؿظؿةم97ورضؿمويارؼ مذقؽماظلدادمععمضتورةمادؿقػاءمادؿؿارةم

                                                 
1
 الزًظيم الزشريعً راد الصلخ : 

 . 1891لسًخ  6دوري رلم  كزبة-1

 .1887لسًخ  16كزبة دوري رلم -1

 .1888لسًخ  1كزبة دوري رلم -1

ثش و لىالذ ريذيذ أمر اتشزران األسبس  فً رطجيك لبيىو الز نيى اتمزهبل  الصبدر ثبلمبيىو رلم 1771لسًخ  8كزبة دوري رلم -7

 .1801لسًخ  08

 لً العهبلخ الهؤلزخ .فً ش و الز نيى ل 1771لسًخ  11كزبة دوري -1

 ثش و ريذيذ نذد اتشزران للعهبلخ الهؤلزخ . 1770لسًخ  1كزبة دوري  -6

 فً ش و الز نيى للً العهبلخ الهؤلزخ. 1779لسًخ  1كزبة دوري  رلم -0

 



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 
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قاسدمهدؼدماالجتمحبقثمسمضؼؿؿمحلابماالذرتاطاتماظؿأعقـقةمظؾعؿاظةماٌؤضؿةمسؾكمادام -5

 :م60/2016ايدماالدغكمالجتماالذرتاكموصؼًامظؾؼاغقنممالميؼؾمسـ

وؼتاسكمأالمؼؼؾمأجتماالذرتاكماألدادلمسـمايدماألدغلمظألجتماٌـصقصمسؾقفمصكمظقائحم

محؿكماآلنموصًؼامٌؾمؼؾل:م1/7/1992اظؿقزػمعداًصام ظقفماظعلواتماًاصةماٌدؿقعةمعـم

 انزدرج)ثبجلُيه(   انزبريخ     
م35ممممممممممممم30/6/1992مم

مم42ممممممممممممم1/7/1992مممم

م47.25ممممممممم1/7/1993مممم

م52.50ممممممممم1/7/1994مممم

م57.75مممممممممم1/7/1995مممم

م63.00مممممممممم1/7/1996مممم

م70.00ممممممممم1/7/1997ممممم

م73.50مممممممم1/7/1998ممممم

م77.00مممممممم1/7/1999ممممم

م80.50مممممممم1/7/2000ممممم

م84.00مممممممم1/7/2001ممممم

م87.50مممممممم1/7/2002ممممم

م91.00ممممممم1/7/2003ممممم

ممم94.50مممممم1/7/2004مممممم

م98.00مممممم1/7/2005مممممم

م101.50مممممم1/7/2006مممممم

م105.00مممممم1/7/2007مممممم

م108.50ممممممم1/7/2008مممممم

م112.00مممممممم1/7/2009ممممم

م119.00ممممممم1/7/2010ممممم



 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 50)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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 انزدرج)ثبجلُيه(   انزبريخ     
م122.50مممممممم1/7/2011ممممم

م127.75ممممممم1/7/2012ممممم

م138.25ممممممم1/7/2013ممممم

م141.75ممممممم1/7/2014مممم

م160.00مممممممم1/7/2015ممم

م180.00ممممممم1/7/2016مممم

مممم200.00مممممم1/7/2017ممم

م220.00مممممم1/7/2018ممم
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 االجزًبػياذليئخ انقىييخ نهزأيني 
 االجزًبػيصُدوق انزأيني 

 يىيـبيهني ثبنقطبع احلكـنهؼ
 

 ــــــــــ(51 / 51)ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظؿقجقفماظػينم(م11/م1804/م118
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www.nosi.gov.eg 

 
 
 
 
 
 
 

 يغ حتيبد
 إدارح انزىجيه انفُي

 صُدوق انزأيني االجزًبػي نهؼبيهني ثبنقطبع احلكىيي 
 


