
 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
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 يضجطخ انُذٔح انشٓشٚخ

 هعبيهني ثبجلٓبص اإلداس٘ نهذٔنخن
9/11/711< 

 
 

 
 
 
 
 

 
  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 2)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 يمذيخ

ماظـوسيمإديمغشـ موععؿقـ مممماحلؽـوعيمظؾعععؾنيمبعظؼطععمجؿؿعسيماالؼلعىمصـدوقماظؿلعنيم

وطـاامزؼـعداماظـؼعصـلماظؿلعقـقـلمظـدىمأصـ ادمممممممجؿؿـعسيمماالظدىمادلفؿؿنيممبفعلماظؿلعنيمماظؿلعقين

مإديمطلمأد امعص ؼل.ماعؿدتأنماحلؿعؼلماظؿلعقـقلمضدممبعسؿؾعراجملؿؿعم

م>9/11/711أنمأضدممعضـؾطلماظــدواماظشـف ؼلمادلـعؼـدامبؿـعرؼ مممممممؼلعدغيوحتؼقؼًعمظاظكم

م.اظـدوامسيغوضشتمماظيتعؿضؿـلمأػمماألدؽؾلم

 
 الجتًبعٙسئٛظ صُذٔق انتأيني 

 ٙنهعبيهني ثبنمطبع احلكٕي
 

 "زلًذ ععٕد٘ لطت"
 

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 3)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 فٓــــــــشط

 
 ادلٕضٕع    و
 :األعئهخ1

م.1975ظلـلمم79اظصعدرمبعظؼعغونمرضممجؿؿعسيماالاألدؽؾلمادل عؾطلمبؼعغونماظؿلعنيم 

مبشلنماخلدعلمادلدغقل.م6116ظلـلمم81األدؽؾلمادل عؾطلمبؼعغونم 

 :ادلشفمبد 6

م.اإلضعصقلاحلؼوقممسيربعض ام 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 4)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 االجتًبعٙاألعئهخ ادلشتجطخ ثمبٌَٕ انتأيني 
 :><1نغُخ  <>انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 5)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  

+(707)72352249  :+(    فعكس707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 
 
 (>7يبدح )

م>7/ 1انغؤال سلى 

م17سـنمعـدامخدعـلمعؼـدارػعمممممم>711/>/:7بؿـعرؼ ممسؾقفعماغؿفتمخـدعؿفعمبعالدـؿؼعظلممم عمعن

سؾؿـًعممم>711/=/1بؿـعرؼ مممعؼدعتمبطؾبمظص فمعععشمسنمعؾكمادلـدامؼومموم>7ذفورموم<دـلموم

صؿـعمػـيماحلؼـوقماظؿلعقـقـلمادللـؿقؼلم ـعمسيممممممممدــلمم9:بلنمدـفعمسيمععرؼ معؼدؼممرؾبماظص فم

مػاهماحلعظلم؟م

 اإلجبثخ
مسؾىمأغهم:م:><1ظلـلمم<>عنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمم=1ادلعداممعـص

م-احلعالتماآلعقلم:مسيؼلؿق مادلععشم"

أومخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾؾوشهمدنماظؿؼعسدمادلـصوصمسؾقهمبـظعمماظؿوزفمادلعععلمبـهممماغؿفعء -1

ادلـعدامممو)ج(معـنممظؾؿمعنمسؾقفممادلـصوصمسؾـقفممبعظؾــدؼنم) (ممملدنماظلؿنيمبعظـلؾمهظؾؾوش

م.سؾىماألضلمذف ًام161اظؿلعنيممسيماذرتاطهوذظكمعؿىمطعغتمعدام،م(6)

مه.عؾغع -6

اجلزئـىمادللـؿدؼممعؿـىم ؾـتممممممزأوماظعفـمماظؽععـلممزأوماظعفخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾوصعامماغؿفعء

 اظؿلعني.مسيماذرتاطهوذظكمأؼعمطعغتمعدام،مسدمموجودمسؿلمآخ مظهمظدىمصعحبماظعؿل

بؼــ ارمعــنمجلـــلمؼصــدرمبؿشــؽقؾفعمضــ ارموؼـؾــتمســدمموجــودمسؿــلمآخــ م
م

عــنموزؼــ ماظؿلعقـــعتم

اظعععؾنيمموؼؽونمعنمبنيمأسضعئفعمممـلمسنماظؿـظقمماظـؼعبىمأو،مبعالعػعقمععماظوزراءمادلكؿصني

وحيــددماظؼــ ارمضواســدممم،ميجؿؿــعسالاظؼوعقــلمظؾؿــلعنيماممحبلــبماألحــوالموممـــلمســنما قؽــلمممم

موإج اءاتمسؿلماظؾفـل.

ؼصدرمبفعمضـ ارممدمسؿلمآخ ماحلعالتماظيتوؼلؿــىمعنمذ طمسدمموجو
م

عـنموزؼـ ماظؿلعقــعتممممم

مبـعءمسؾىماضرتاحمذبؾسماإلدارا.

 تأيني انشٛخٕخخ ٔانعجض ٔانٕفبح
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 6)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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طمرتشـمؼخدعؿـهمومماغؿفـعءمدــلمعـنمعـعرؼ مممممطععاًلمخاللمسفزًامه ؾوتمسفزموصعامادلمعنمسؾقهمأو -3

ظؼقؿلماظـؼدؼلمظؿعوؼضماظدصعـلمما(موسدممص صهم1اظؾـدم)مسياظلنمادلـصوصمسؾقفعممهسدممجتعوز

مممممماظؿلعني.مسيماذرتاطهوذظكمأؼعمطعغتمعدام،مماظواحدا

،مبشـ طمعـواص ممم(م1،3)مؼناظؾــدممسيخدعلمادلمعنمسؾقهمظغريماألدـؾع مادلـصـوصمسؾقفـعممممماغؿفعء -4

ذف ًاموأالمؼؽونمخعضعًعمظؿلعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصـعاممم641صعؾقلمالمعؼلمسنمماذرتاكعدام

ععرؼ معؼدؼممرؾبماظص ف.مسي
مم

م

مهأومبؾوشـمخدعؿـهممماغؿفـعءمغؼضعءمدـلمعنمععرؼ مااظؽععلمبعدممه ؾوتمسفزمأوموصعامادلمعنمسؾقه -5

سؾـىماألضـلممممًاذـف مم161اظؿـلعنيمممسيماذـرتاطهمخدعؿهمعؿىمطعغتمعـداممماغؿفعءدنماظلؿنيمبعدم

ػــاهممسيوؼلــوىمادلعــعشم،ماظواحــدامملوملمؼؽــنمضــدمصــ فماظؼقؿــلماظـؼدؼــلمظؿعــوؼضماظدصعــم

 .اظؿلعنيمسيماالذرتاكاحلعظلمسؾىمأدعسمعدام

م......."

مؼعغونمسؾىمأغهم:ذاتماظعنمم>7ادلعداممعـصو

غؿفـتمخدعـلمادلـمعنمسؾقـهمممممام(مإذا18(معنمادلـعدام)م4،6)مععمسدمماإلخاللمحبؽمماظؾـدؼن"

%م15حيلـبمبـلـؾلمممومدؿق مععـوؼضماظدصعـلماظواحـداممماادلععشممادؿقؼعقوملمعؿواص مصقهمذ وطم

مم.اظؿلعنيمسيماالذرتاكسنمطلمدـهمعنمدـواتمعدامماظلـوي  ـاألج عن

خــاللماظلـــؿنيمماالذــرتاكاظشــف ىماظــاىمدــددمســـهم األجــ  بــعألج ماظلـــوىمعؿودــطموؼؼصــد

مسيإ ــىمسشـ ،موؼ اسـىمممممسيمنمضؾتمسنمذظكمعضـ وبعًمإاظؿلعنيممسيماالذرتاكاألخريعنيمأومعدام

م(.19حلع مػاامادلؿودطماظؼواسدمادلـصوصمسؾقفعمبعظػؼ اماظ ابعلمعنمادلعدام)

مم-احلعالتماآلعقلم:مسيوؼص فمػااماظؿعوؼضم

مبؾوغمادلمعنمسؾقهمدنماظلؿني. -1

أومممممممممممممممممممم -2 ئقعم غفع ظؾؾالدم ظهممامعغعدراماألجـؾىم ظؾعـلممبممظؿقعضهمممامأومممممماخلعرجمبصػلمدائؿلمممممممممممممسيمذؿغع ع

مدػعرامأومضـصؾقلمدوظؿه.مسياظدبؾوععدقلم

مػف امادلمعنمسؾقه. -3



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 7)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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أومبؼدرمادلداماظؾعضقلممممممممممممممممسؾىمادلمعنمسؾقهمبعظلفنمعدامسش مدـواتمصلطـ ممممممممممممممممممماحلؽممغفعئقعًممممم -4

مظؾؾوشهمدنماظلؿنيمأؼفؿعمأضل.

ظــدىمادلــمعنمسؾقــهمخــاللمعــدامدــفـهمسفــزمجزئــىمعلــؿدؼمم ـعــهمعــنمعزاوظــلممممـلإذامغشــ -5

ماظعؿل.

م.ؾغىع -6

م.دؾكماظ ػؾـلمسيغؿظعممادلمعنمسؾقهما -7

ظعؿلمممممممممممممام -8 بع سؾقهم ادلمممممممممممممسيمظؿقعقمادلمعنم ػااممممممممممممإحدىماجلفعتم أحؽعمم عطؾق م عنم لؿــعام

معنموزؼ ماظؿلعقـعت.مؼصدرمبفعمض ارماظيتاظؼعغونمبعظش وطمواألوضععم

مطععاًل.مًاسفزمادلمعنمسؾقهمسفز -9

لـؿقؼىممعمإدي عصـ فمادلؾـعظامادللـؿقؼلممبلطؿؾـفعممممملػـاهماحلعظـمممسيوم،وصـعامادلـمعنمسؾقـهممم -11

ادلععشمصنذامملمؼوجدمدـوىمعلـؿق ممممسيسؾقفممبـلؾلمأغصؾؿفممملعوزسمادلععشمسـهمحؽؿًع

علـؿق مظؾؿعـعشمممأىممصـنذامملمؼوجـدممم،ػـاهمادلؾـعظامبعظؽععـلممم إظقـهم واحـدمظؾؿعـعشمأدؼـتممم

مص صتمظؾور لماظش سقني.م

عطؾؼـــلمأومعرتعؾـــلمأومطعغـــتمعؾؾـــامدـــنماظواحـــداممإذامطعغــتمادلـــمعنمسؾقفـــعمعؿزوجـــلمأوم -11

ػـاهماحلـعالتممممسيععرؼ مرؾبماظص فم،موالمؼلؿق مص فماظؿعوؼضممسيواخلؿلنيمصلطـ م

 .اظؿلعنيمسيادلمعنمسؾقفعمماذرتاكإالمدل امواحدامروالمعددم

عؾؾامم إظقهمم (مؼص فمعؾؾاماظؿعوؼضمعضعصعممممممممم11،م9،م1اظؾـودم)مممممسيماحلعالتمادلـصوصمسؾقفعمممممممممممسيموم

اخلدعلمحؿىمععرؼ ممممممممماغؿفعءممم%معنمعؾؾاماظؿعوؼضمسنمسددماظلـواتماظؽععؾلمعنمععرؼ مممممممممممممممممممممم6عؼدارهممممم

م".اظص فمادؿقؼعق

مؼعغونمسؾىمأغهم:ذاتماظعنمم81عـصمادلعدامو

أومععـوؼضمممادلعـعشممادـؿقؼعقمامعؿىمعواص تمإحـدىمحـعالتممملؼلؿق مادلمعنمسؾقهمعؽعصم"

ماظدصعلماظواحدا.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 8)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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ـمم غظــعمممسيماالذــرتاكعــنمدـــواتمعــداممملوحتلــبمادلؽعصــلامبواضــعمأجــ مذــف مســنمطــلمدــ

مسيادلـصـوصمسؾقـهممممعدىـألدـما  ـألجـماملامبلج محلع معععشصادلؽعصلاموؼؼدرمأج محلع مادلؽع

م(.م19وديمعنمادلعدام)ألاظػؼ اما

مسيظؾػؼــ اماظلــعبؼلموذظــكمموصؼــًعمًعربلــوبمسشــ امذــفورمأجــ ملاوؼؽــونماحلــدماألدغــىمظؾؿؽعصــ

ماحلعالتماآلعقلم:

ــعء -1 ــواص تماظشــ وطممممممماغؿف ــىمع ــعامعؿ ــوتماظعفــزماظؽععــلمأوماظوص ــهمظـؾ ــلمادلــمعنمسؾق مخدع

م(.18عدام)اظػؼ اماظـعغقلمعنمادلمسيادلـصوصمسؾقفعم

م(1اظؾــدم)ممسيادلمعنمسؾقهمبـظعممادلؽعصلامظؾؾوشهماظلـنمادلـصـوصمسؾقفـعممممماغؿػععماغؿفعء -2

مسيماذرتاطهوطعغتمعدامم1/4/1984مسي ااماظـظعمممعؿىمطعنمخعضعًعم(18عنمادلعدام)

وإذامطعغتمػاهماظلنمعؼلمسنماظلؿنيمعؿقؿلممدخعرمسش مدـواتمسؾىماألضلم،إلغظعمما

ادللـؿقؼلمسـنمادلـداماظػعؾقـلموؼلـ ىممممممماخلزاغلماظعععلمبعظػ قمبنيمػااماحلـدموادلؽعصـلامم

مم.ذلنمادلعداماألوديمعنمػااماظؼعغونمسيػااماحلؽمم

مسيماذـرتاطهمدغـىمظؾؿؽعصـلامإالمعـ امواحـدامرـوالمعـددمممممممألوالمؼـؿػعمادلـمعنمسؾقـهمبعحلـدماممم

ماظؿلعني.

م:ؼلعىمعع(م34)غظعممادلؽعصلاموصؼعمظؾؿعداممسيادلددماحمللوبلم ىـإظ ؾلـسىمبعظـلوؼ ا

م.إظقهماحلدماألدغىمادلشعر إدي حتلبمادلؽعصلامسنمػاهمادلداموعضعف -1

(مادل اصــ موسؾــىم4ظؾفــدولمرضــمم)مســنمػــاهمادلــدامرؾؼــًعادللــؿقؼلمعؼــدرمادلؽعصــلام -2

 اظص فموأج محلـع مادلؽعصـلامادلشـعرممممادؿقؼعقععرؼ ممسيأدعسمدنمادلمعنمسؾقهم

(م2اظؾــدم)ممسي إظقـهم اظص فمظغريمبؾوغمماظلـنمادلشـعرمممادؿقؼعقحعالتمممسيوذظكم إظقه

معنماظػؼ اماظـعغقلمأوماظوصعام.

دبصــممعــنمادلؽعصــلاماظؼقؿــلماحلعظقــلمألضلــعطمادلــدامادلشــعرمإظقفــعموذظــكمعــعمســدممممم -3

م.(144)اإلخاللمحبؽمماظػؼ اماظ ابعلمعنمادلعدام



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 9)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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مععـوؼضممأومسؾقـهمعصـ فمدللـؿقؼىمادلعـعشمممممادلؽعصـلامظوصـعامادلـمعنممممادؿقؼعقحعظلممسيوممم

،مبعظؽععـلمم إظقـهمم اظدصعلماظواحدامحبلبماألحـوالمصـنذامملمؼوجـدمدـوىمعلـؿق مواحـدمأدؼـتممممممم

م".اظش سقنيملصنذامملمؼوجدمأىمعلؿق مص صتمظؾور 

 
ادلعـعشمادلؾؽـ ممممدؿقؼعقوحقثمملمعؿواص مظدىمادلاطورامادلدامادلوجؾلمالم:ٔفمب دلب تمذو

ظـاامالمممماالجؿؿـعسيمعنمضعغونماظؿـلعنيممم18(معنمادلعدام5وصؼًعمألحؽعمماظؾـدم))سش ؼنمدـلمصعؾقل(م

وحي م عمص فمععوؼضماظدصعلماظواحداموادللؿق م عم،مععرؼ معؼدؼمماظطؾبمسيعلؿق معععشم

عـنممم67قفعمبعدلـعداممص فماظؿعوؼضمادلشعرمإظمادؿقؼعقخدعؿفعمظؿواص مإحدىمحعالتمماغؿفعءصورم

سنمطلمعـنمماحلعدؼلمواخلؿلني،موؼص فماظؿعوؼضممدنحقثمبؾغتمماالجؿؿعسيضعغونماظؿلعنيم

مم.األج ماألدعديمواألج مادلؿغريمبعإلضعصلمإديمعؽعصلامغفعؼلماخلدعل

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 11)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 (;8يبدح )
 ;7/8انغؤال سلى 

م ـمممبعظدوظـلماظؿق مبعظعؿلمبنحدىماجلفعتماظؿعبعلمظؾففعزماإلداريمصعحبمعععشمسلؽ يم

وعؼـدمممدــواتممم;صعؾقلمعؼدارػعمماذرتاكسنمعدامم>711/:/81بؿعرؼ ماغؿفتمخدعؿهمبعالدؿؼعظلم

صؽقفمؼؿممعلوؼلمحؼوضهماظؿلعقـقـلمسـنمممم،بطؾبمظص فمعلؿقؼععهماظؿلعقـقلمضؾلمبؾوشهمدنماظلؿني

ماألخريا؟ماذرتاطهعدام

 :إلجبثخا
ضـعغونماظؿـلعنيموادلععذـعتمظؾؼـواتمممممبنصـدارممم:><1ظلــلممم1<(معـنممضـعغونممم<<عـصمادلعدام)

بشـلنمزؼـعدامادلععذـعتماظعلـؽ ؼلموععـدؼلممممممم7111ظلــلممم<;ادللؾقلمبعدمادؿؾدا عمبعظؼعغونمرضمم

مبعضمأحؽعمماظؼعغونمادلشعرمإظقهمسؾىمأن:

إذاماظؿق مصعحبمادلععشماظعلؽ يمبعؿلمخيضعهمأليمعـنمأغظؿـلماظؿـلعنيموادلععذـعتممممم"م

ـفـعموصؼـًعممماجلدؼـدامعـدامضعئؿـلمبـااعفعموعؿقـددمحؼوضـهماظؿلعقـقـلمسمممممممماذـرتاطهماألخ ىمصؿعؿربمعدام

م.ظؾؼعغونمادلعععلمبه

م"...............................................م

ادلعععؾـلمممبشـلنمم7118ظلــلمممم:مرضـممماظؿلعقــعتممموزاراعـشـورمسـعممممموؼؼضيماظؼلمماظـعغيمعـنمم

عؿـلمخيضـعفممجملـعلمعطؾقـ مأحـدمضـواغنيممممممماظؿلعقـقلمألصقع مادلععذعتماظعلـؽ ؼلماظععئـدؼنمظمم

مسؾىمأغهم:ماالجؿؿعسياظؿلعنيم

 انمغى انثبَٗ
ادلعبيهخ انتأيُٛٛخ نصبحت ادلعبػ انعغكشٖ انعبئذ جملبل تطجٛك أحذ لٕاَني  انتأيني 

األخريح اشرتاكّانصشف عٍ يذح  اعتحمبقعُذ  االجتًبعٙ  
اظصــعدرمماالجؿؿــعسياألخــرياموصؼــًعمألحؽـعممضــعغونماظؿــلعنيممماالذــرتاكأواًلم:مإذامطعغـتمعــدامم

مؼؿؾعمععمؼؾي:م:><1ظلـلمم<>بعظؼعغونمرضمم



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 11)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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ؿؾـعرمػـاهمادلـدامعـداممممماألخـريامؼ اسـىماسممماالذـرتاكمسـدمعؼدؼ ماحلؼـوقماظؿلعقـقـلمسـنمعـداممممم

م،موعؿقددمحؼوضهماظؿلعقـقلمسـفعموصؼًعمدلعمؼؾي:ضعئؿلمبااعفع

ادلععشمسنمػاهمادلدامادؿق مسـفعمععوؼضًعممدؿقؼعقاظش وطمادلطؾوبلمالمعؿواص إذامملم -1

عنمم>7عنمدصعلمواحداموؼص فمسيمحعظلمعواص مإحدىماحلعالتمادلـصوصمسؾقفعمبعدلعدام

 ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسي.

ادلعــعشمسـفــعمحيلــبمادلعــعشموصؼــًعمظؾؼواســدممممدــؿقؼعقاظشــ وطمادلطؾوبــلمالمعــواص تإذام -2

 :مؼؾيادلشعرمإظقهمععمع اسعامععمماالجؿؿعسيضعغونماظؿلعنيممسيادلـصوصمسؾقفعم

………………………… 

 يب ٚهٙ : ٚشاعٗ ثشأٌ احلمٕق انتأيُٛٛخ األخشٖ -3
احلـدماألدغـىممممادؿقؼعقاألخريامم،مععمع اسعامماالذرتاكعلؿق مادلؽعصلامسنمعدام:ممادلكبفأح

مخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾعفزماظؽععلمأوماظوصعا."ماغؿفعءادلععشممادؿقؼعقظؾؿؽعصلامإذامطعنمدؾبم

 
دلـعمطـعنمادلـاطورمصـعحبمععـعشمسلـؽ يموضـدماظؿقـ مبعخلدعـلمادلدغقـلمممممممممممم:ٔفمًب دلب تمـذو

حقـثمععععـلمعـداممممودــواتممم;صعؾقـلمعؼـدارػعمممماذـرتاكماألخريامسـنمعـدامممماذرتاطهواغؿفتمعدام

ؼلؿق مظؾؿاطورمععوؼضـًعمعـنمدصعـلمواحـدامسـنممممممماألخريامطؿدامضعئؿلمبااعفعممظاامصنغهماالذرتاك

مادـؿق مصـ فماظؿعـوؼضمممأدـؾع ممأحدمؼمجلمص صهمحلنيمعواص ممسؾىمأنماألخريامماذرتاطهعدام

م.:><1ظلـلمم<>رضمممعنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيم>7بعدلعدامادلـصوصمسؾقفعم

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 12)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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 (<:)يبدح 
م<:/ 8: انغؤال سلى

بؿـعرؼ ممخؾػـتمظدؼـهمسفـزمإصـعبيممممممصعبلمسؿـلمإلظؾدوظلمعع ضمعمعنمسؾقهمبعجلفعزماإلداريم

سدظتمػاهماظـلؾلم مموص فمسـفعمععوؼضماظدصعلماظواحدام،مم%81ضدرتمغلؾؿهمبـممم;9/711/;7

ؿعمػيمعلؿقؼععهمسـنمذظـكماظعفـزمسيمعـلعنيمممممص%م:8مإديم>711/>/:مبعدمإسعداماظػقصمبؿعرؼ 

م؟موطقفمؼؿممحلعبفعمإصعبعتماظعؿل؟

م:اإلجبثخ

سؾـىممم:><1ظلــلممم<>اظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمممممجؿؿعسيمعنمضعغونماظؿلعنيماالم1:عـصمادلعدام

مأن:

ــعشمبـلــؾلممممأومإذامغشــلمســنمإصــعبلماظعؿــلمسفــزمطععــلمممم" ــعامدــوىمادلع م%معــنماألجــ م1=وص

األخـرياممالمؼزؼدمسؾىماحلـدماألضصـىمادلـصـوصمسؾقـهمبـعظػؼ اممممممم(ممبع<1ادلـصوصمسؾقهمبعدلعدام)

م(.79(موالمؼؼلمسنماحلدماألدغىمادلـصوصمسؾقهمبعظػؼ اماظـعغقلمعنمادلعدام)71عنمادلعدام)

دــواتمحؿـىمبؾـوغمادلـمعنمسؾقـهمدـنماظلـؿنيممممممممم%طـلمزيـسمم:وؼـزادمػـاامادلعـعشمبـلـؾلممممم

وععؿـربمطـلمزؼـعداممممم،سيمإغفعءمخدعـلمادلـمعنمسؾقـهمممماظوصعامدؾؾًعمأومإذامطعنماظعفزمحؽؿًعمأومحؼقؼل

م".عنمادلععشمسـدمحتدؼدمعؾؾاماظزؼعداماظؿعظقلمجزءًا

مسؾىمأغه:ؼعغونمذاتماظعنمم7:عـصمادلعداموم

مادلصع معععذًعمأدؿق %مصلطـ مم:8مـعلؿدؼممعؼدرمغلؾؿهمبمجزئيإذامغشلمسنماإلصعبلمسفزم"م

م.(1:ؼلعوىمغلؾلمذظكماظعفزمعنمادلععشمادلـصوصمسؾقهمبعدلعدام)

خـ مظـهمظـدىممممآسؾقهمظـؾوتمسدمموجودمسؿـلممخدعلمادلمعنموإذامأدىمػااماظعفزمإديمإغفعءم

حلؽـمممموصؼـعًمم(مؼزادمعععذه=1(معنمادلعدام)8ـصوصمسؾقفعمبعظؾـدم)ظؾؼواسدمادلمصعحبماظعؿلموصؼًع

م".اظػؼ اماألخريامعنمادلعداماظلعبؼل

م

 يف تأيني إصبثبد انعًم
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 13)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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م:عنمذاتماظؼعغونمسؾىمأنم8:عـصمادلعداوم

علـؿدؼممالمممجزئـيمإذامغشـلمسـنماإلصـعبلمسفـزمممممم(=1)(معـنمادلـعدامم8ععمع اسعامحؽـمماظؾــدم)مم"

ضقؿـلمععـعشممممسيمؼؼدرمبـلؾلمذظكماظعفـزمعضـ وبلممم%مادؿق مادلصع مععوؼضًع:8عصلمغلؾؿهمإديم

(موذظـــكمســـنمأربـــعممم1:اظػؼـــ اماألوديمعـــنمادلـــعدام)مممسيماظعفـــزماظؽععـــلمادلـصـــوصمسؾقـــهممم

م."،وؼمدىمػااماظؿعوؼضمدصعلمواحدادـوات

م:نمسؾىمأنعنمذاتماظؼعغوم<:معـصمادلعداوم

(م=:حلؽـممادلـعدام)مممحعظلمععدؼلمغلؾلماظعفزمســدمإسـعداماظػقـصماظطؾـىموصؼـعًممممممسيؼ اسىمم"

ماظؼواسدماآلعقل:م

عـنمأولماظشـف ماظؿـعديمظـؾـوتممممممسؿؾـعراًماإذامطعنمادلمعنمسؾقهمصعحبمعععشمؼعدلمعععشماظعفزم -أم

ؼطـ أمممدلـعممدلعمؼؿضحمعنمإسعداماظػقصماظطؾىموذظكموصؼـعًممؼوضفمعؾعًع أو درجلماظعفزماألخريا

%مأوضـفمصـ فمادلعـعشمممم:8وإذامغؼصـتمدرجـلماظعفـزمسـنممممممغؼصـعًم أو سؾىمدرجلماظعفـزمزؼـعدامم

م.(8:ألحؽعممادلعدام)معنمدصعلمواحداموصؼًعمو ـحمادلصع مععوؼضًعمغفعئقًع

عـنمدصعــلمممععوؼضــًع ؾقــهمضـدمدـؾ مأنمســوضمسـنمدرجـلماظعفــزماظـعبؿـلمأوالًمممممسمإذامطـعنمادلـمعنمم - م

مواحدامؼ اسىمععمؼؾىم:م

اظدرجلمادلؼدرامعـنمضؾـلمممنمإذامطعغتمدرجلماظعفزمادلؼدرامسـدمإسعداماظػقصمعزؼدمس -1

سؾىمأدعسماظـلؾلماألخريامواألج مسـدممربلوبًعمدؿق مادلصع مععوؼضًعا%م:8وعؼلمسنم

عـــهماظؿعــوؼضماظلــعب مصــ صهموالمؼرتعــبمسؾــىمممادلــ اماألوديمزبصــوعًعمسي ؾــوتماظعفــزم

مغؼصعنمغلؾلماظعفزمسنماظـلؾلمادلؼدرامعنمضؾلمأؼلمآ عر.م

ادلصـع مممدؿق اأطـ ممأو %:8إذامطعغتمدرجلماظعفزمادلؼدراممسـدمإسعداماظػقصمعؾؾام -7

مسيســدم ؾـوتماظعفـزممممم(مسؾىمأدعسماألجـ م7:ألحؽعممادلعدام)موصؼًعمعععشماظعفزمربلوبًع

عنمأولماظشف ماظؿعديمظؿعرؼ م ؾوتمدرجلممسؿؾعرًااادل اماألوديموؼص فمإظقهمػاامادلععشم

اظعفــزماألخــريامزبصــوععمعـــهماظػــ قمبــنيماظؿعــوؼضماظلــعب مصــ صهمإظقــهموضقؿــلمادلعــعشمم



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 14)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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مسيادلـ اماألوديموذظـكممممسيهمظهمسؾـىمأدـعسمدرجـلماظعفـزمادلؼـدراممممممادؿقؼعضصرتاضمعب

م".(199احلدودمادلشعرمإظقفعمبعدلعدام)

معلعنيمإصعبعتماظعؿلموصؼًعمدلعمؼؾى:مسيؼؿممحتدؼدمعلؿقؼعتمادلمعنمسؾقهممدلب تمذو:ٔفمًب 

%مظاامؼلؿق مادلـمعنمسؾقـهمعععذـًعمسؾـىممممم:8%مإديم81حقثمأغهممتمععدؼلمغلؾلماظعفزمعنم (1

ادلـ امممسيعـعرؼ م ؾـوتماظعفـزمممممسيأدعسمغلؾلماظعفزماجلدؼداموسؾىمأدعسمأج ماظؿلـوؼلمم

معقل:األوديموحيلبمسنمطلمعنماألج ماألدعدىموادلؿغريموصؼًعمظؾؿععدظلماآل

مادل اماظـعغقلمسيمغلؾلماظعفز%م×م1=م×أج ماظؿلوؼلم

م:ععمعالحظلمععمؼؾىم (7

 ؼلؿق مادلععشماسؿؾعرًامعنمأولماظشف ماظؿعديمظؿعرؼ مإسعداماظػقص. -أم

ًعمعدؼوغقـلمسـنمجـزءمعـنمممممادلمعنمسؾقـهمعععذـمممادؿقؼعقؼرتعبمسؾىمععدؼلمغلؾلماظعفزمو - م

 اظؿعوؼضماظلعب مص صهموحتددممادلؾعظامادللؿقؼلمسؾقهموصؼًعمدلعمؼؾى:

ســنمطــلمعــنماألجــ ؼنماألدعدــىموادلــؿغريمموصؼــعمظؾؿععدظــلمممععــعشماصرتاضــىحيــددم (1

 األعقل:

 ادل اماألوديمسيغلؾلماظعفزم%م×م1=×مأج ماظؿلوؼلمم

م=ميذيؾلمادلععشماالصرتاض (7

ادل اماألوديمحؿـىمممسيادلدامعنمععرؼ م ؾوتماظعفزمم×مادلععشماالصرتاضى

مغفعؼلمذف مععرؼ مإسعداماظػقص.

م.يذيؾلمادلععشماالصرتاضم–ادلدؼوغقلمادللؿقؼلم=مذيؾلماظؿعوؼضماظلعب مص صهم (8

مدبصممادلدؼوغقلمبواضعمربعمادلععش. (9

م

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 15)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 (<11يبدح )
 <11/ 9 انغؤال

عوضــفماألخــتمعــنمصؿــعمػــوموأخــتملمظــدؼفعمريــلمعلــؿؽنموعــ كمأرعؾــمعــمعنمسؾقــهعــوسيم

م؟ػاهماحلعظلمسيادلععشممسيمدؿقؼعقاال

 اإلجبثخ
سؾـىممم:><1ظلــلممم<>رضمماظصعدرمبعظؼعغونمعنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمم<11عـصمادلعدام

مأغه:

م-األبــعءمواظؾــعتممممادـؿقؼعقمبعإلضعصلمإديمذـ وطممم-ماألخوامواألخواتمدؿقؼعقالؼشرتطم"

بفـعمممرؼصـدمماظـيتمظؾشـ وطمواألوضـععممممصعحبمادلععشمإؼعػمموصؼـعًممأومإسعظلمادلمعنمسؾقهمأنمؼـؾت

م"اظؿلعقـعت.ض ارمعنموزؼ م

بشـلنماظؼواسـدمممم>711ظلــلممم9::رضـمممعنمضـ ارموزؼـ مادلعظقـلممممم>>1ادلعدامعنمم;ؼـصماظؾـدمو

 أغه:سؾىم:><1ظلـلمم<>اظصعدرمبعظؼعغونمرضممماالجؿؿعسيادلـػاامألحؽعممضعغونماظؿلعنيم

ؼؼصــدمبعدللــؿقؼنيماألرعؾــلموادلطؾؼــلمواظــزوجمواألوالدمواظواظــدؼنمواألخــوامواألخــواتممممم"

موذظكممب اسعامععمؼؾىم:م

 اإلخوامواألخواتم: -6

مبنمأوماظؾـتممبعإلضعصلمإديماظش وطماآلعقلم:الامادؿقؼعقفممعواص مذ وطمدؿقؼعضوؼشرتطمال

م -أم مدؾ  مادلععش مصعحب مأو مسؾقه مادلمعن مأوالد معن مأى مؼؽون مادؿقؼعضأال مسيه

 ادلععش.م

ادلععشمأوممسيأالمؼؽونمظألخمأوماألختمدخاًلمعنمأىمعصدرمؼععدلمضقؿلمغصقؾهم - م

 ؼزؼدمسؾقه.

 ادلغتحمٌٕ نهًعبػ 
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 16)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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بنمأومبـتمعؿودطمدخو ممذيقععمعنمأىماأالمؼؽونمظألخمأوماألختمواظدمأوم -جم

مأو مسؾقه مادلمعن معععش مضقؿل مؼععدل موالممعصدر م، مسؾقه مؼزؼد مأو مادلععش صعحب

 م"ؼعؿربمعنمػااماظدخلمادلععشمادللؿق مسنماظغري.

مإديعؽـونمعؿزوجـلمبعإلضـعصلمممممأالاألخـتمظؾؿعـعشممممدـؿقؼعقمؼشرتطمالوحقثمم:ٔفمب دلب عجك

ؼؽــونمأىمعــنمأوالدمادلــمعنمسؾقــهمأومصــعحبمعــنمبقـفــعمأالمماظــيتومإظقفــعادلشــعرمماإلسعظــلذــ وطم

مادلععش.مسيهمادؿقؼعضادلععشمدؾ م

مم

حعظلموجودمريلمعلـؿؽنمظـدىمأرعؾـلمأومعطؾؼـلمادلـمعنمأومصـعحبمادلعـعشمصنغـهممممممممممسيماظا

ادلععشمظإلخوامواألخواتمإديمحنيماغػصعلماحلؿلممادؿقؼعقؼ جلمحتدؼدمعدىمعواص مذ وطم

ظوممادللؿؽن،مصنذامععماغػصلمحقًعمصنغهمؼؽونمضدمدبؾفمأحدماظش وطماظالزعلمإل ؾعتماإلسعظلمحؿى

ػــااماظوظــدمبعــدمدــعسعتمعــنماغػصــعظه،مأعــعمإذاماغػصــلمعقؿــًعمصنغــهمؼؽــونمضــدمعــواص مظألخــواممعــعتم

مواألخواتمأحدماظش وطمادلطؾوبلمإل ؾعتماإلسعظل.

م

م

م

م

م  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 17)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 (>11يبدح )

  >11/:انغؤال سلى 
الغؼطعسـهمسـنمممؾدوظـلممظمعنمسؾقـهمبنحـدىماجلفـعتماظؿعبعـلمظؾففـعزماإلداريمممممملمعـمعخدماغؿفت

عؼــدممبطؾــبمظصــ فمدـــوات،م ــممم=عؼــدارػعمماذــرتاكســنمعــدامم:11/711/:7بؿــعرؼ ماظعؿــلم

دــؿق مععوؼضــًعمعــنمدصعــلممعصم;711/;/:1بؿــعرؼ معلــؿقؼععهماظؿلعقـقــلمســـدمبؾوشــهمدــنماظلــؿنيمم

،م ـممصـدرمضـ ارمرئـقسمذبؾـسمممممميوملمؼؿممص صهمغظ ًامظؿؼدعهمبطؾبمظص فمعععشمادؿــعئواحدام

بؿـعرؼ مموصععـهممموضعـتمجـقفـًعم ـممممم11:عععذـًعمادـؿــعئقعمضـدرهمممممهـقـممبم>711/=/:1 ماظوزراءمبؿعرؼ

مسيمػاهماحلعظل؟ملؿق مععوؼضًعمإضعصقًعصفلمُؼوالمؼوجدمعلؿقؼنيمظؾؿععشمم>81/11/711

 :اإلجبثخ

سؾـىممم:><1ظلــلممم<>ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضممعنمم>11عـصمادلعدام

مأغه:

ماظؿعوؼضماإلضعسيمسيماحلعالتماآلعقل:ؼلؿق معؾؾام"

ماظؽععلماغؿفعء (أم) مظؾعفز مسؾقه مادلمعن مخدعل ممأو، مذظك مأدى معؿى همدؿقؼعضالاجلزئي

 .عععذًع

مؾوصعا.مظخدعلمادلمعنمسؾقهمماغؿفعء ( م)

موصعامصعحبمادلععشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش. (جم)

 اخلدعل.مماغؿفعءوضوعماظوصعامغؿقفلمإصعبلمسؿلمبعدممأوم ؾوتماظعفزماظؽععل (دم)

مظؾوصعامإديمعنمحـددهمادلـمعنمسؾقـهممممهادؿقؼعضوؼمدىمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعالتم

.سدمماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظور لماظش سقنيملصعحبمادلععشمضؾلموصععهموسيمحعظمأو
م

 احلمٕق اإلضبفٛخ



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 18)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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سيماظؿـلعنيممماذرتاكعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمأنمؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهمعداممدؿقؼعقؼشرتطمال

مدؿلمأذف معؿؼطعل.ممأومالمعؼلمسنم ال لمأذف معؿصؾل

موالمؼل يمػااماظش طمسيماحلعالتماآلعقل:م

م) (أم) مادلعدا معن م)أ( ماظؾـد مسي مسؾقفم مادلـصوص مسؾقفم مسؾقفمم7ادلمعن مادلمعن موطاظك )

ماظاؼنمخيضعونمظؾوائحمعوزفمصعدرام معنمذاتمادلعدا ادلـصوصمسؾقفممسيماظؾـدم) (

اعػعضعتمذيعسقلمأب عتمممبؼؿضىحددتمأجورػمموسالواعفمموع ضقععفمممأومونبـعءمسؾىمضعغ

وصؼًعمظؼعغونماظعؿلمعؿىمواص موزؼ ماظؿلعقـعتمسؾىمػاهماظؾوائحمواالعػعضعتمبـعءمسؾىمس ضم

ما قؽلماظؼوعقلمظؾؿلعنيماالجؿؿعسي.م

ماظػؼماغؿؼعل ( م) مػاه معن ماظلعب  ماظؾـد مسي مسؾقفم مادلـصوص ماظعععؾني معن مسؾقه  امادلمعن

(م8ادلـصوصمسؾقفعمسيماظؾـدم)مدؿقؼعقظؾعؿلمبعظؼطععماخلعصموعواص تمسيمذلغهمحعظلماال

م(.م=1عنمادلعدام)

مغؿقفلمإصعبلمسؿل.موصععهوضوعممأوم ؾوتمسفزمادلمعنمسؾقه (جم)

م".م.....

معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأغه:م=11وعـصمادلعدام

مسيظـلؾلمعنماألج ماظلـوىمعؾعًعمظلـنمادلـمعنمسؾقـهمممممعععداًلمسيؼؽونمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضع"

م(مادل اص .:ظؾفدولمرضمم)مووصؼًعمدؿقؼعق مواضعلماالقععرؼ محتؼ

وؼؼصدمبعألج ماظلــوىمعؿودـطماألجـ ماظشـف ىماظـاىمحلـبمسؾـىمأدعدـهمادلعـعشماظـاىممممممممممم

م ـىمسش م.مإمسيمؼؿقؿلمبهماظصـدوقمعض وبًع

مدلؾؾامادلشعرمإظقهمبعظػؼ اماألودي.موبعظـلؾلمحلعالتماظعفزماجلزئىمؼمدىمغصفما

%مصقؿعمؼؿعؾ مبعحلعالتماظـعجتلم1:بـلؾلمسيذيقعماألحوالمؼزادمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعمسيو

مسنمإصعبلمسؿل.م

خدعـلمادلـمعنمسؾقـهمبعظوصـعاممممممغؿفـعءمالهمادـؿقؼعضمحعظلممسيمسيوؼضعسفمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضع

م"وملمؼوجدمعلؿقؼونمظؾؿععش.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 19)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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سيمذلنمعـحمعععذـعتموعؽعصـكتمادـؿــعئقلممممم9;<1ظلـلمممم1>عنماظؼعغونمرضممم1معداادلمعـص

مسؾىمأغهم

ــعداتمسيمادلععذــعتمظؾعــععؾنيمادلــدغقنيممممم  "جيــوزمعـــحمعععذــعتموعؽعصــكتمادــؿــعئقلمأومزؼ

ــلمممممم ــعتماظعععــلمأومادلمدلــعتماظععع ــلمأوما قؽ ــعزماإلداريمظؾدوظ ــاؼنماغؿفــتمخــدعؿفممسيماجلف اظ

عـفمممىصظؿعبعلم عمأومألد معنمؼؿوواظوحداتماالضؿصعدؼلما
.

م

عــفممممىصطؿعمجيوزمعـقفعمأؼضعمظغريػممممنمؼمدونمخدععتمجؾقؾلمظؾـؾالدمأومألدـ معـنمؼؿـومممم

مسيمحعدثمؼعؿربمعنمضؾقلماظؽوارثماظعععلم."مىصوطاظكمألد معنمؼؿو

مممسؾىمأغهم:م(معنمذاتماظؼعغون8وعـصمادلعدامم)

أحؽـعممممبـعضيمعل ىمسؾىمادلععذعتموادلؽعصكتماالدؿــعئقلمادلؼ راممبؼؿضىمػااماظؼـعغونمم"

ضــواغنيمادلععذــعتمادلعععــلمبفــعمعــنمعـقــتمظــهمأومألدــ عهمػــاهمادلععذــعتمأومادلؽعصــكتم،مأعــعمممم

ــواغنيمممممم ــععؾنيمبلحــدمض ــكتماالدــؿــعئقلماألخــ ىمادلؼــ رامألذــكعصمشــريمعع ادلععذــعتمأومادلؽعص

أحؽــعمممبــعضيصؿلــ ىمسؾقفــعممألدــ ػمأومماالجؿؿعسقــلومضــعغونماظؿلعقـــعتمادلععذــعتماحلؽوعقــلمأ

مادلشعرمإظقهم.م8;<1ظلـلمم1:اظؼعغونمرضمم

ــكتممممماإلخــاللوطــلمذظــكمعــعمســدمممم ــ ارماظصــعدرممبـــحمادلعــعشمأومادلؽعص مبــعمؼؿضــؿـهماظؼ

م".األحوالمعنمأحؽعممخعصلبعضممسياالدؿــعئقلم

 
ؼلـ ىمسؾـىمممم9;<1ظلــلممم1>(معـنماظؼـعغونمرضـممممم8صنغهموصؼـًعمألحؽـعممادلـعدام)مممم:ٔفمًب دلب تمذو

م:><1ظلــلممم<>اظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمممممماالجؿؿـعسيمادلععذعتماالدؿــعئقلمأحؽعممضـعغونماظؿـلعنيممم

وذظكمعـعمسـدمماإلخـاللممبـعمؼؿضـؿـهمضـ ارمعــحمادلعـعشماالدـؿــعئىمسيمبعـضماألحـوالمعـنممممممممممممم

مأحؽعممخعصل.

مسياظؿعـوؼضماإلضـعممصـننمماحلعظـلمادلع وضـلممممسيمسيععـوؼضمإضـعمممادـؿقؼعقموظؽنمخبصـوصمم

م(عنماجلدولمرضـمم)مادلؼعبؾلمظلنمادلمعنمسؾقهمماظـلؾل×مؼؽونمغععجمض  مأج معلوؼلمادلععشم

م.دؿقؼعقحتؼ مواضعلماالععرؼ ممسي



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 21)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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م.سيػاهماحلعظلمظاامالم ؽنمحلع مععوؼضمإضعمسيوحقثمالمؼوجدمأج معلوؼلم

م

حعظلموصعامصعحبمادلععشمععمسـدمموجـودمممص فماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمظعربامسيماصننمظاام

المأغـهممع،ممبعـينمماذـرتاطمصعؾقـلمدـددمسـفـعممممماذـرتاكمأنمؼؽونمػاامادلععشمسـنمعـدامممظهمعلؿقؼنيم

سيمذــلنمعـــحمعععذــعتمم9;<1ظلـــلمممم1>بعظؼــعغونمرضــممماالدــؿــعئقلمادلؿـوحــلععؿــربمادلععذــعتم

م.ععوؼضًعمإضعصقعلؿق مسـفعمعنمضؾلمادلععذعتمادلموعؽعصكتمادؿــعئقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 21)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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 (171يبدح )
م171/ ;انغؤال سلى 

ضــعممعــمعنمسؾقــهمبؿقدؼــدمادللــؿػقدؼنمعــنمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــعسيمم71/1/7111بؿــعرؼ م

ظلــلممم9::اظـوزاريمرضـممممموعـقلماظوصعامسؾىماالدؿؿعراماظـيتمطـعنمُؼعؿـلمبفـعمضؾـلمصـدورماظؼـ ارممممممم

عؽـــ ر(مادل صـــ مموذجقفؿـــعمبـــعظؼ ارم:11)م(مو:11ادـــؿقدثماالدـــؿؿعرامرضـــمم)مواظـــاىم>711

،مصفــلمؼعؿــدمبفــاهم:711/:/81 ــمماغؿفــتمخدعؿــهمظؾوصــعامسيمم،>711ظلـــلمم9::اظــوزاريمرضــمم

 االدؿؿعرامسيمص فماظؿعوؼضماإلضعسيموعـقلماظوصعا؟
 :اإلجبثخ

م:><1ظلــلممم<>نمرضـممم(معـنمضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيماظصـعدرمبعظؼـعغومممممم>11عـصمادلـعدام)م

 سؾىمأن:
مسيماحلعالتماآلعقل:مؼلؿق معؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسي"

م.عععذًعهمدؿقؼعضالعؿىمأدىمذظكممياجلزئمأومخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾعفزماظؽععلماغؿفعء (أم)

مؾوصعا.ممظخدعلمادلمعنمسؾقهمماغؿفعء ( م)

موصعامصعحبمادلععشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش. (جم)

 اخلدعل.مماغؿفعءوضوعماظوصعامغؿقفلمإصعبلمسؿلمبعدممأوم ؾوتماظعفزماظؽععل (دم)

مهمظؾوصعامإديمعنمحـددهمادلـمعنمسؾقـهمممادؿقؼعضوؼمدىمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعالتم

 ."صعحبمادلععشمضؾلموصععهموسيمحعظهمسدمماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظور لماظش سقنيمأو
م:><1ظلــلممم<>نمرضـممم(معنمضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيماظصـعدرمبعظؼـعغوممممم171عـصمادلعدام)و

 سؾىمأن:
صعحبمادلععشمعلؿق معـقلمسنمذف ماظوصعامواظشف ؼنماظؿعظقنيمسؾقهمأوممسـدموصعامادلمعن"

موذظكمبعإلضعصلمإديماألج مادللؿق مسنمأؼعمماظعؿلمخاللمذف ماظوصعا.

م............."

م:><1ظلــلممم<>(معنمضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمممممممم171عـصمادلعدام)و



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 22)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 سؾىمأن:
مأومددهمادلــمعنمسؾقــهـنمحيـــلمدلـــعداماظلعبؼـــوصمسؾقفــعمسيمادلـــامادلـصـــعلــؿق مادلؾعظــ"

معلؿق مظألرعـل،موسيمحعظـلمسـدمموجـودهمعلـؿق مظألبــعءمممممممصعحبمادلععشمصنذامملمحيددمأحدًا

ادلــعدعنيممادلعــعشمادلـصــوصمسؾقفــعمسيمادــؿقؼعقممذــ وطمـواص مسيمذلغفـــؿــواظؾـــعتماظــاؼنمع

 .(=11و>11)
صـعحبمادلعـعشمأرعـلموأواًلدمعؿـواص مصـقفممممممممأوموؼ اسىمسيمحعظلمعـعمإذامطـعنمظؾؿـمعنمسؾقـهمممم

ادلؾـعظاماظلـعظفمذط ػـعممممعؼلـقممماظش وطمادلـصوصمسؾقفـعمبـعظػؼ اماظلـعبؼلمعـنمشـريمػـااماألرعـلمممممممم

محبلبمسددماألزواج.م

أحـدػؿعموسيمحعظـلممممأومقـلمظؾواظـدؼنممـوإذامملمؼوجدمأحـدمممـنمدـؾ مذطـ ػممعلـؿق مادلممممم

ســدمموجودػؿــعمعلــؿق مألخوعــهموأخواعــهماظــاؼنمعؿــواص مسيمذــلغفمماظشــ وطمادلشــعرمإظقفــعمسيمم

 ".(<11ادلعدام)
اظصـعدرمبؿـػقـامأحؽـعمممممم7007ظلــلممم554(معنمض ارموزؼـ مادلعظقـلمرضـمممممم341عـصمادلعدام)مو

 سؾىمأن:م3975ظلـلمم79ماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضممضعغونماظؿلعني

حيددمادلـمعنمسؾقـهمأومصـعحبمادلعـعشمادللـؿػقدؼنماظـاؼنمؼصـ فم ـممعؾؾـاماظؿعـوؼضممممممممممم"

عؽــ ر(مادل صــ مموذجقفؿــع،م:11)م(مأو:11اإلضــعسيمأومعـقــلماظوصــعاممبوجــبماإلدــؿؿعرامرضــمم)

ادلشــعرمإظقفــعمعــنمغلــكؿنيمإذامطــعنمادلــمعنمسؾقــهمأومصــعحبمادلعــعشمعــنمممممموحتــ رماإلدــؿؿعرا

اظؼطــععماظعـعممأومضطــععماألسؿـعلماظعــعم،مممماظعـععؾنيمبعجلفــعزماإلداريمظؾدوظـلمأوما قؽــعتماظعععـلمأوممم

موحت رماإلدؿؿعرامعنم الثمغل مإذامطعنمادلمعنمسؾقهمعنماظعععؾنيمبعظؼطععماخلعص.م

م(مادل ص .198اظغ ضموصؼًعمظؾـؿوذجمرضمم)ممسؾىمأنمعؼقدمسيمدفالتمععدم اا

والمؼعؿدمبعالدؿؿعرامسيمحعظلمحت ؼ ػعمسؾىمشريماظـؿوذجمادلشعرمإظقهموصؼًعمظؾؼواسدمواظشـ وطمم

م"ادلوضقلمبه.

 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 23)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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:مالمؼعؿدمبعالدؿؿعراماحمل رامظؿقدؼدمادللؿػقدؼنمعنمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضـعسيمممٔفمًب دلب تمذو

ــدمممو ــعامبع ــوزارىمممم>1/11/711عـقــلماظوص ــعظؼ ارماظ ــعرؼ ماظعؿــلمب ــىمشــريمم>711ظلـــلمم9::)ع (مسؾ

معؽ ر(مادل صؼلمبعظؼ ارماظوزاري.:11(مأوم):11اظـؿعذجم)م

 
 

 

 

 
 
 

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 24)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 (179يبدح )
م179/>انغؤال سلى 

،مصؿــعمػــيماإلجــ اءاتميمتمصؼــدمعــمعنمسؾقــهمعــنماظعــععؾنيمبنحــدىموحــداتماجلفــعزماإلدار

موعؿىمعؿؼعدممعؾكماإلسعغل؟موععمػيماجلفلماظيتمعؼوممبص صفع؟مإسعغلماظػؼد؟ماظؼعغوغقلمظص ف

 :اإلجبثخ
سؾـىممم:><1ظلــلممم<>عنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمممممم179عـصمادلعدام

مأن:

صعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمادلـصوصمسؾقفممسيممأومحعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهمسي"

عـنممم(مإسعغلمذف ؼلمعععدلمععمؼلؿقؼوغهمسـهمعنمعععشمبـعصرتاضموصععـهموذظـكمإسؿؾـعراًمممم119ادلعدام)

م.حؽؿًعمأومعـؾتموصععهمحؼقؼلمأومأولماظشف ماظايمصؼدمصقهمإديمأنمؼظف 

عمؼعـعدلمادلعـعشمادلؼـ رمسيمممموإذامطعنمصؼدمادلمعنمسؾقـهمأ ــعءمعلدؼـلمسؿؾـهمصؿؼـدرماإلسعغـلممبـممممممم

علعنيمإصعبعتماظعؿلموادلععشمادلؼ رمسيمعلعنيماظشـقكوخلمواظعفـزمواظوصـعاموذظـكمسيماحلـدودمممممم

م(.م1>ادلـصوصمسؾقفعمبعدلعدام)

 .وحيددموزؼ ماظؿلعقـعتمبؼ ارمعـهماإلج اءاتماظواجبمادبعذػعمإل ؾعتمحعظلماظػؼد

ؼعؿـربمعـعرؼ ماظػؼـدمممممحؽؿـعًممأوماظوصعامحؼقؼـلم ؾوتممأوموبعدمصواتمأربعمدـواتمعنمععرؼ ماظػؼد

معى:مظًموصؼًعمؼ مذيقعماحلؼوقمادلععذقلموعمدىداخلدعلموذظكمسيمعؼماغؿفعءػومععرؼ م

م.ظؾػؼ اماألوديمبعسؿؾعرػعمعععذًعمؼلؿؿ مص فماإلسعغلماظيتمربطتموصؼًع -أم

ؼص فمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمظؾور لماظش سقنيمادلوجودؼنمسيمععرؼ مصواتمأربـعمم - م

احلؽؿقـلمإالمإذامممأومعـعرؼ م ؾـوتماظوصـعاماحلؼقؼقـلممممسيممأومـواتمسؾـىمعـعرؼ ماظػؼـدمممد

مطعنمادلمعنمسؾقهمضدمحددمعلؿػقدؼنمآخ ؼنمضؾلمصؼدهمصقص فمإظقفم.م

(مادلوجـودؼنمسؾـىمضقـدمممم171عص فمادلـقلمظؾؿلؿقؼنيمادلـصوصمسؾقفممبعدلعدام) -جم

عـعرؼ م ؾـوتماظوصـعاممممسيممأوماحلقعامسيمععرؼ مصواتمأربعمدـواتمسؾـىمعـعرؼ ماظػؼـدممم

ماحلؽؿقل.ممأوماحلؼقؼقل



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 25)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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م"وعل يمأحؽعممػاهمادلعدامسؾىمادلػؼودؼنمضؾلماظعؿلمبلحؽعممػااماظؼعغون.

اظصـعدرمبؿـػقـامأحؽـعمممممم7007ظلــلممم554(معـنمضـ ارموزؼـ مادلعظقـلمرضـمممممممم346وعـصمادلـعدام)مم

مسؾىمأن:م3975ظلـلمم79ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم

سؿؾـعرًامعـنممماسـدمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمإسعغـلمذـف ؼلممم"م

أولماظشف ماظايمؼػؼدمصقهمودلـدامأربـعمدــواتمأوم ؾـوتماظوصـعامبظفـورمجـؿـعنمادلـمعنمسؾقـهمأومممممممممم

مصعحبمادلععشمأوم ؾوتماظوصعاماحلؽؿقلمبنحدىماظط قماآلعقل:م

مصدورمحؽمماحملؽؿلمبوصعامادلػؼود.م -

مسؿؾعرمادلػؼودمعقؿًع.مع ارمرئقسمذبؾسماظوزراءمبصدورمض -

مسؿؾعرمادلػؼودمعقؿًع.معصدورمض ارموزؼ ماظدصععمب -

م"مأؼفعمأدؾ .

م(معنمذاتماظؼ ارمسؾىمأن:م348وعـصمادلعدام)م

غؼضعءمأربعمدـواتمعنمععرؼ ماظػؼدمأوم ؾوتماظوصعامحؼقؼلمأوحؽؿًعمعص فمظؾؿلؿقؼنيمابعدم"م

م"مادلؼ راموصؼًعمألحؽعممضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسي.ادلؽعصلامواحلؼوقماإلضعصقلم

م(معنمذاتماظؼ ارمسؾىمأن:م350وعـصمادلعدام)م

عنمػااماظؼ ارمم>=1ؼ اسىمسـدمعؼدؼممرؾبمص فمإسعغلماظػؼدمادلواسقدماحملددامبعدلعدام"م

وجيــبمعؼــدؼممرؾــبمصــ فمادلعــعشمسيمعقعــعدمأضصــعهمزيــسمدـــواتمعــنمعــعرؼ م ؾــوتماظوصــعاممم

احلؽؿقلمأومعنمععرؼ مصواتمأربعمدـواتمععظقلمظؿعرؼ ماظػؼـدمأؼفؿـعمأدـؾ ،مصـنذامضـدممممممماحلؼقؼقلمأوم

مادلشعرمإظقفع.م>=1اظطؾبمبعدمػااماظؿعرؼ مصقؿممص فمادلععشموصؼًعمألحؽعممادلعدام

موؼؿممعؼدؼ مضقؿلمادلععشمواحلؼوقماألخ ىمسيمػاهماحلعظلموصؼًعمظًعى:م

سيمحقــهمأومعضـؿنيماحلؽـمماظصـعدرمبن ؾـعتمممممممدبعذمإجـ اءاتمإ ؾـعتمحعظـلماظػؼـدمممماحعظلممسي -1

اظوصــعاماحلؽؿقــلمعــعرؼ ماظػؼــدمؼــؿممحتدؼــدمضقؿــلمادلعــعشمواحلؼــوقماألخــ ىمسؾــىمأدــعسممممم

 فعمسيمععرؼ ماظػؼد.ادؿقؼعض



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 26)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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(مؼؿممعؼدؼ مضقؿلمادلععشمواحلؼوقماألخ ىممب اسـعامم1شريماحلعالتمادلشعرمإظقفعمبعظؾـدم)مسي -7

 "صعاماحلؼقؼقلمأوماحلؽؿقل.اخلدعلموععرؼ م ؾوتماظوماغؿفعءععرؼ م

بشــلنماالجــ اءاتماظــيتمعؿؾــعمظصــ فمممم3997ظلـــلمم31وؼـــصمطؿــع مدوريماظصـــدوقمرضــممم

ماحلؼوقماظؿلعقـقلمسيمحعالتماظػؼدمسؾىمأن:

"معـنمضـعغونماظؿـلعنيممممم179"مادللؿـداتماظالزعـلمظصـ فماإلسعغـلمادلـصـوصمسؾقفـعمبعدلـعدام"ممممممم

مسؾىماظـقوماظؿعظي:م:><1لم"مظلـم<>االجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم"م

م)مأم(مادللؿـداتمادلطؾوبلمظص فمعععشماظوصعامصقؿعمسدامذفعداماظوصعا..موػى:

 مرؾبمص فمعلؿقؼعتمعلعقـقل.م<11االدؿؿعرامرضمم"م" 

 ذفعدامعنمأحدمعععػدمأومجفعتماظؿعؾقممعـؾتماظؿقـعقمعلـؿق مادلعـعشمعـنماألواًلدمأوممممم

 واظعش ؼنمبليمعـفع.ماألخواماظاطورماظاؼنمجتعوزوامدنماحلعدؼل

 اظشفعداماظداظلمسؾىماحلصولمسؾىمعمػلمغفعئيمالمؼؿفعوزماظؾؽعظورؼوسمأوماظؾقلعغسمأوم

عــعمؼععد ؿــعموذظــكمبعظـلــؾلمظــألواًلدمأوماإلخــواماظــاطورماظــاؼنمجتــعوزوامدــنماحلعدؼــلممممم

واظعش ؼنمسيمععرؼ مصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصـعحبمادلعـعشموملمؼؾؿقؼـوامبعؿـلمأومؼزوظـوامممممم

ملمؼؾؾغوامدنماظلعددلمواظعش ؼنمظؾقعصؾنيمسؾىمادلمػؾنيمادلـاطورؼنمواظ ابعـلمممعفـلمو

 واظعش ؼنمبعظـلؾلمظؾقعصؾنيمسؾىمادلمػالتماألضل.

م) (مصورامرمسقلمعنمربض ماظش رلماحمل رمسنماظػؼد.

)ج(مذفعدامإدارؼلمععؿؿدامعنمضلـمماظشـ رلمادلكـؿصمبـلنمادلػؼـودمملمؼعــ مسؾقـهمرـوالم ال ـلمممممممممم

مععرؼ ماظػؼد.أذف معنم

)دم(مذفعدامععؿؿدامعنمجفلماظعؿلماظؿـعبعم ـعمادلـمعنمسؾقـهمعوضـحمعػصـقالمغـوعماظعؿـلماظـايمممممممممم

م"مطعنمؼمدؼهموصؼدمأ ـعءمذظكمإذامطعنماظػؼدمأ ـعءمعلدؼلماظعؿل.

ممٔفمًب دلب تمذو ٚتضح يب ٚهٗ:



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 27)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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حعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمإسعغلمذف ؼلماسؿؾعرًاممسي .1

عــنمأولماظشــف ماظــاىمؼػؼــدمصقــهمودلــدامأربــعمدـــواتمأوم ؾــوتماظوصــعامظؾؿــمعنمسؾقــهمأوممممم

مصعحبمادلععشمأوم ؾوتماظوصعاماحلؽؿقل.

حعظـلمصؼـدممممسيعـلعنيماظشـقكوخلمواظعفـزمواظوصـعا،مومممممسيعؼدرماإلسعغلممبععشماظوصعامادلؼ رم .7

علعنيمإصعبعتماظعؿلممسيادلمعنمسؾقهمأ ـعءمعلدؼلمسؿؾهمعؼدرماإلسعغلممبععشماظوصعامادلؼ رم

 علعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصعا.مسيوادلععشمادلؼ رم

 عزادماإلسعغلمبعظزؼعداتماظلـوؼلمادلؼ رامظؾؿععش. .8

 ػؼد.ا قؽلماظؼوعقلمظؾؿلعنيماالجؿؿعسيمػيماجلفلماظيتمعؼوممبص فمإسعغلماظ .9

 عؿقددمادللؿـداتمادلطؾوبلمظص فمإسعغلماظػؼدموصؼًعمدلعمؼؾى:م .:

 .مادللؿـداتمادلطؾوبلمظص فمعععشماظوصعامصقؿعمسدامذفعداماظوصعا

 .مصورامرمسقلمعنمربض ماظش رلماحمل رمسنماظػؼد

 ذفعدامإدارؼلمععؿؿدامعنمضلمماظش رلمادلكؿصمبلنمادلػؼـودمملمؼعــ مسؾقـهمممم

ماظػؼد.خاللم ال لمأذف معنمععرؼ م

 ذفعدامععؿؿدامعنمجفلماظعؿلماظؿعبعم عمادلـمعنمسؾقـهمعوضـحمعػصـقاًلمغـوعمممممم

ماظعؿلماظايمطعنمؼمدؼهموصؼدمأ ـعءمذظكمإذامطعنماظػؼدمأ ـعءمعلدؼلماظعؿل.م

عنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمؼلؼطماحل مسيمادلطعظؾـلمبصـ فمممم191وصؼعمألحؽعممادلعدام .;

م.دؿقؼعقععرؼ ماالإسعغلماظػؼدمبعدمعضىمزيللمسش مدـلمعنم

 
 
 
 
 
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 28)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 األعئهخ ادلشتجطخ ثمبٌَٕ اخلذيخ ادلذَٛخ
 ;711نغُخ  1=انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  

 
 
 
 
 
 
 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 29)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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(1>) يبدح  

 

م1>/119 سلى انغؤال

غفــعءماخلدعـلمسؾــىماغفـعءمخدعـلماظعععــلموصؼـًعمألحؽــعممممممإػـلمؼشـرتطماظـــصمصـ احلمسيمضـ ارممممم

،موذظكمسيمحعظلمرشؾلم;711ظلـلمم1=عنمضعغونماخلدعلمادلدغقلماظصعدرمبعظؼعغونمرضممم1>ادلعدام

ماظعععلمسيمإغفعءمخدعؿهموصؼًعمألحؽعممعؾكمادلعدام؟

م:اإلجبثخ

عـؿفـيمخدعؿـهمممبشلنمادلعععؾـلماظؿلعقـقـلمدلـنممممم>711ظلـلمم>طؿع مدوريماظصـدوقمرضمممؼـص

سؾـىممم;711ظلــلممم1=(معنمضعغونماخلدعلمادلدغقـلماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمممممم1>وصؼًعمألحؽعممادلعدام)

مأن:

 <>يٍ لبٌَٕ انتأيني االجتًبعٙ انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  =1( يٍ ادلبدح :ُٚص انجُذ ) "
 :عهٗ أٌ :><1نغُخ 
م-ؼلؿق مادلععشمسيماحلعالتماآلعقل:"

............... 

بشـ طمعـواص مممم(،1،8)مؼنخدعلمادلمعنمسؾقـهمظغـريماألدـؾع مادلـصـوصمسؾقفـعمسيماظؾــدممممممماغؿفعء -5

ذف ًاموأالمؼؽونمخعضعًعمظؿلعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصـعاممم791صعؾقلمالمعؼلمسنمماذرتاكعدام

مسيمععرؼ معؼدؼممرؾبماظص ف.

م..............م"

 :يٍ راد انمبٌَٕ عهٗ أٌ 71ٔتُص انفمشح انثبَٛخ يٍ ادلبدح 
م..............."

)ادلعـعشمادلؾؽـ (مممم=1عـنمادلـعدامممم:وؼلوىمادلععشمظؿواص ماحلعظلمادلـصوصمسؾقفعمسيماظؾـدم

(مادل صـ مسيمم<بواضعمجزءمواحدمعنمادلعععلمادلـعز مظلنمادلمعنمسؾقهماحملددمبعجلدولمرضمم)

مععرؼ معؼدؼممرؾبمص فماحلؼوقماظؿلعقـقل.



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 31)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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م"م...............

 ;711نغـُخ  1=لبٌَٕ اخلذيـخ ادلذَٛـخ انصـبدس ثبنمـبٌَٕ سلـى يٍ  1>كًب تُص ادلبدح 
 :عهٗ أٌ

ظؾؿوزفماظـايمجـعوزمدـنماخلؿلـنيمأنمؼطؾـبمإحعظؿـهمظؾؿعـعشمادلؾؽـ معـعمملمؼؽـنمضـدممممممممممممم"

وصؼـًعمدلـعمحتـددهمممممادباتمضدهمإج اءاتمعلدؼؾقل،موؼؿعنيمسؾىماظوحداماالدؿفعبلم ااماظطؾـبم

مُعلوىمحؼوضهماظؿلعقـقلمسؾىماظـقوماآلعي:،موسيمػاهماحلعظلماظالئقلماظؿـػقاؼل

سيمغظعمماظؿـلعنيممماذرتاطهإذامملمؼؽنمضدمجعوزمدنماخلععللمواخلؿلني،موجعوزتمعدام .3

جؿؿعسيمسشـ ؼنمسععـًعموعضـىمسؾـىمذـغؾهماظوزقػـلمأطــ معـنمدــل،مصقعؿـربمُع ضـىمإديممممممممممممالا

اظوزقػلماظؿعظقلمظوزقػؿهمعنماظقومماظلـعب مسؾـىمعـعرؼ مإحعظؿـهمظؾؿعـعش،موُعلـوىمحؼوضـهمممممممم

جؿؿـعسيمعضـعصًعمإظقفـعممممالسيمغظعمماظؿلعنيماماذرتاطهاظؿلعقـقلمبعدمع ضقؿهمسؾىمأدعسمعدام

مزيسمدـوات.

ــدمجــعوزم .7 ــعتمماذــرتاطهدــنماخلععلــلمواخلؿلــني،موجــعوزتمعــداممممإذامطــعنمض سيماظؿلعقـ

ــلمسشــ ؼنمسععــعًممالا ــلمسؾــىمأدــعسمعــدامممممم،مجؿؿعسق سيمماذــرتاطهصُؿلــوىمحؼوضــهماظؿلعقـق

اخلدعـلمأومممغؿفـعءمجؿؿعسقلمعضعصًعمإظقفعمادلداماظؾعضقلمظؾؾوشهماظلنمادلؼـ رامالمالاظؿلعقـعتما

مزيسمدـواتمأؼفؿعمأضل.م

ظؾؿععشمادلؾؽ موصؼًعمألحؽعممػـاهمادلـعدامسيمأيمعـنماظوحـداتمممممموالمجيوزمععقنيمعنمُؼقعل

م"اخلعضعلمألحؽعممػااماظؼعغون.

 خصذاس انالئحئث >711نغُخ  ;171انٕصساء سلى يٍ لشاس سئٛظ رلهظ  1=1ٔتُص ادلبدح 
م:عهٗ أٌ ;711نغُخ  1= انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى انتُفٛزٚخ نمبٌَٕ اخلذيخ ادلذَٛخ

اظؾش ؼلمبعظوحدامإذامعؼدممادلوزفمبطؾبمطؿعبيمب شؾؿـهمسيماإلحعظـلممم"سؾىمإدارامادلواردم

(معنماظؼعغون،مأنمعـؾتمسؾقـهمعـعرؼ مورودهموأنمعع ضـهمممم1>ظؾؿععشمادلؾؽ مرؾؼًعمألحؽعممادلعدام)

مسؾىماظلؾطلمادلكؿصلمعشػوسًعممباط امعػصقؾقلمسنمحعظلمادلوزفمعنمواضعمعؾفمخدعؿه."

م:عهٗ أٌ يٍ راد انمشاس :=1كًب تُص ادلبدح 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 31)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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سيماظؿلعقــعتممماالذـرتاكم(معنماظؼعغونمأنمعؽونمعـدامم1>"ؼشرتطمسيمعطؾق مأحؽعممادلعدام)

ماالجؿؿعسقلمسش ؼنمدـلمصعؾقلمرؾؼًعمظؼعغونماظؿلعقـعتماالجؿؿعسقل."

 

يـٍ  1>خذيخ ادلـؤيٍ عهٛـّ ٔفمـًب ألحكـبو ادلـبدح  اَتٓبءٔيف ضٕء األحكبو انغبثمخ ٚشاعٗ عُذ 
م:يب ٚهٙ ;711نغُخ  1=انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  لبٌَٕ اخلذيخ ادلذَٛخ

إغفعءمخدعلماظعععلمظإلحعظلمظؾؿععشموصؼًعمألحؽـعمممض وراماظـصمبؼ ارمإغفعءماخلدعلمسؾىم (1

 .;711ظلـلمم1=عنمضعغونماخلدعلمادلدغقلماظصعدرمبعظؼعغونمرضممم1>ادلعدام

أومعــدامزيــسمدـــواتمصؼــطمادلــمعنمسؾقــهمسيماألجــ ماألدعدــيمماذــرتاكضــعفمدلــدامُؼ (7

سـنممماالذـرتاكم،موالمعضعفمػاهمادلدامدلـداممادلداماظؾعضقلمظؾؾوشهمدنماظلؿنيمأؼفؿعمأضل

 م.األج مادلؿغريمأومادلؽعصلا

(م=1(معـنمادلـعدام)مم:)ُؼقلبمادلععشموصؼًعمظؼواسدمادلععشمادللؿق موصؼًعمألحؽعمماظؾــدمم (8

مدلؿغري.سنماألج ماألدعديمواألج مامعنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيم)ادلععشمادلؾؽ (

ــهمبعدلــعداممممم (9 ــدامادلـصــوصمسؾق ــوؼضمادلــداماظزائ ــلعنيمممم;7المُؼلــؿق معع ــعغونماظؿ ــنمض ع

م(.م7االجؿؿعسيمسنمادلدامادلضعصلمادلشعرمإظقفعمبعظؾـدم)

ــدوريمسؾــىمحــعالتماالممم ــع ماظ ــعرًامعــنممممدــؿقؼعقوعطؾــ مأحؽــعممػــااماظؽؿ اظــيتمغشــلتماسؿؾ

م"(.;711ظلـلمم1=رضممم)ععرؼ ماظعؿلمبؼعغونماخلدعلمادلدغقلم;7/11/711

 
مادلؾؽـ ممظؾؿعـعشممإحعظؿـهممؼطؾـبممأنماخلؿلنيمدنمجعوزمعوزفمألىمجيوزمصنغهمتمذو دلب ٔفمبً 

مإجــ اءاتمضــدهمادبــاتمضــدمؼؽــنمملمعــعمادلدغقــلماخلدعــلمضــعغونمعــنم1>مادلــعدامألحؽــعمموصؼــًع

م.علدؼؾقل

وسيمحعظلمصدورمض ارماغفعءماخلدعلموصؼًعمألحؽعممعؾكمادلعدامصنغـهمجيـبمأنمؼؿضـؿنمذظـكممممم

عـنممم1>إغفـعءمخدعـلماظعععـلمظإلحعظـلمظؾؿعـعشموصؼـًعمألحؽـعممادلـعداممممممممماظؼ ارماظــصمصـ احلمسؾـىمممم

م.;711ظلـلمم1=ضعغونماخلدعلمادلدغقلماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 32)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 زلبضشح

  احلــــــمٕق اإلضــــــبفٛخ
 

  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 33)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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معُبصش احملبضشح

م

مانتعــــٕٚــض اإلضـــــبفـــــٙ ادلجحث األٔل

ميـُحـــــــــــــخ انـــــــــــٕفبحمادلجحث انثبَٙ

ميــصــــــبسٚف اجلــــُـــــــــــــبصحمادلجحث انثبنث

مإعبَخ انفمذ نهًؤيٍ عهّٛ ٔصبحت ادلعبػمادلجحث انشاثع

 
  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 34)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 ادلجحث األٔل

 (<11حىت  >11ادلٕاد يٍ )  اإلضبيفانتعٕٚض 

 حبالد ٔششٔط االعتحمبق:
حعظلمعواص مإحدىماحلعالتماآلعقل:مسيماإلضعسيؼلؿق ماظؿعوؼضم

خدعلمادلمعنمسؾقهمظوصععهمأومظـؾوتمسفزهماظؽععلمأومظـؾوتمسفزهماجلزئيمعؿىمماغؿفعء -

عععذًع.مالدؿقؼعضهأدىمذظكم

ظؾؿععش.وصعامصعحبمادلععشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيم -

 ؾوتمسفزمادلمعنمسؾقهمسفزامطععالمأوموضوعموصععهمغؿقفلمإصعبلمسؿلمبعدماغؿفعءم -

اخلدعل.

 حتذٚذ لًٛخ انتعٕٚض:
:مؼؾيوصؼًعمدلعممؼؼدرمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسي

ادلؼعبؾلمظلنمماظـلؾل×م×مادلؿودطماظايمدوىمسؾىمأدعدهمادلععشمماظلـويماألج م -

م.حتؼ مواضعلماالدؿقؼعقععرؼ ممسيم(عنماجلدولمرضمم)ادلمعنمسؾقهم

م.حتدؼدماظلنمجيربمطل ماظلـلمإديمدـلمطععؾلممسيو

موادلؿغري.مؼلؿق ماظؿعوؼضمسنماألج ماألدعدي -

ماألدعدي:مأج ماظؿلوؼلمسنماألج  

ماظيت – مظألجور ماظشف ي مادلؿودط مأدعس مسؾى ماظؿلوؼل مأج  مأدعدفعممحيدد مسؾى حددت

اظؿلعنيمأومعداماالذرتاكممسياالذرتاطعتمخاللماظلـؿنيماألخريعنيمعنمعداماالذرتاكم

اظؿلعنيمإنمضؾتمسنمذظك.مسي

ماظيت – ماألجور مأالمجتعوز ؼؿممحتدؼدمادلؿودطمسؾىمموؼ اسىمسـدمحلع معؿودطماألج 

م مسيمرتاكاالذبداؼلماظلـواتماخلؿسماألخريامعنمعداممسي%ممعنماألج مأدعدفع

اظؿلعنيم،موإذامضؾتمعداماالذرتاكمسنمزيسمدـواتمعؽونماظزؼعدامادلشعرمإظقفعمبعظػؼ ام

م%مسنمطلمدـلمععمع اسعاممغلؾلمطل ماظلـلمظؾشفورماظؽععؾل.اظلعبؼلمبـلؾلم



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 35)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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:ؼلعيععمماظشف يحلع مادلؿودطممؼ اسىمسي –

مؼعؿربماظشف ماظايماغؿفتمصقهماخلدعلمذف ًامطععاًل.مممممم -

ؾؾتمصرتامعؿودطمحلع مادلععشمعددمملمحيصلمصقفعمادلمعنمسؾقهمسؾىمإذامدب -

مأج همسـفعمطؾهمأومبعضهمحلبمادلؿودطمسؾىمأدعسمطععلماألج .

م:ادلؿغريمأج ماظؿلوؼلمسنماألج 

أدؼتمماظيتظألجورممحيددمأج ماظؿلوؼلمسنماألج مادلؿغريمسؾىمأدعسمادلؿودطماظشف ي –

سنمػااماألج م،موؼزادمادلؿودطممماالذرتاكخاللمطععلمعدامماالذرتاطعتسؾىمأدعدفعم

اظػعؾقلمسنمػااماألج مبش طمأالمماالذرتاك%مسنمطلمدـلمطععؾلمعنمدـواتمعدامبواضعم

ادلؿغري.ماالذرتاكؼؿفعوزمادلؿودطمبعدمإضعصلمػاهماظزؼعداماحلدماألضصىمألج م

م.طععاًلماظشف ماظايماغؿفتمصقهماخلدعلمذف ًاماسؿؾعرماظشف يحلع مادلؿودطممؼ اسىمسي –

 يب ٚهٗ: حتذٚذ لًٛخ انتعٕٚضٚشاعٗ يف 

 ظؾكدعل.مادلـفيماجلزئيحعظلماظعفزممؼمدىمغصفمعؾؾاماظؿعوؼضمصؼطمسي .3

مسنمإصعبلمسؿل.مماظـعجتلحعالتمادؿقؼعضهمم%مسي50ؼزادمعؾؾاماظؿعوؼضمبـلؾلم .7

حعظلمادؿقؼعضهمالغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمبعظوصعامععمسدمممسيؼضعسفماظؿعوؼضمم .1

 وجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش.

دـعسممأ،ماظلعبؼلمحيددمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمادللؿق مسؾيمم1،مم7،مم3مب اسعاماظؾـودم .4

 اظـلبماحملددامصقؿعمؼؾيمعنمضقؿلماظؿعوؼضمادلشعرمإظقفع:

  % عجض أٔ ٔفبح إصبثٛخ  % عجض أٔ ٔفبح طجٛعٛخ  احلبنخ

  ثبنُغجخ نهًؤيٍ عهّٛ:

  75  51  انعجض اجلضئٙ ادلُٓٙ نهخذيخ



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 36)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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  % عجض أٔ ٔفبح إصبثٛخ  % عجض أٔ ٔفبح طجٛعٛخ  احلبنخ

  151  111  انعجض انكبيم

  151  111  انٕفبح يع ٔجٕد يغتحمني نهًعبػ

  311  611  انٕفبح يع عذو ٔجٕد يغتحمني نهًعبػ

 ثبنُغجخ نصبحت ادلعبػ:

  -  111  انٕفبح يع عذو ٔجٕد يغتحمني نهًعبػ

خدعلمادلمعنمسؾقهمظؾعفزموادؿق مععوؼضعمإضعصقعم ممسعدمظؾكدعلمع امإذاماغؿفتم .5

مأخ ىمواغؿفتمخدعؿهمبلؾبماظعفزمخيصممعنماظؿعوؼضمادللؿق مظهمسنماظعفزماظؿعظي

  .سنماظعفزماألولمإضعسينمحصلمسؾقهمعنمععوؼضمأععمدؾ م

ؼ اسيمسيمحتدؼدمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعظلموصعامصعحبمادلععشمدونموجودم .6

 دعس:أمىلؿقؼنيمظؾؿععشمأنمؼؽونمذظكمسؾع

 أدعدهمادلععشمسنمطلمعنماألج ماألدعديمواألج ممىعؿودطماألج ماظايمحددمسؾ

مادلؿغري.

 اظـلؾلمادلؼعبؾلمظؾلنمسيمععرؼ ماظوصعا.م 

 :حبنخ انٕفبح يف ادلغتحمٌٕ دلجهغ انتعٕٚض اإلضبيف

حعظلمادؿقؼعضهمظؾوصعامإديمعنمحددهمادلمعنمسؾقهمأوممسيمؼمدىمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسي •

ادل ص مموذجفعمبؼ ارموزؼ مادلعظقلمم305رضممماادؿؿعرصعحبمادلععشمضؾلموصععهممبوجبم

 .م7007(مظلـلم554رضمم)

محعظلمسدمماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظور لماظش سقني.مسيو •



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 37)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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ممحعظلموجودمريلمعلؿؽنمجيـبمغصقؾهمبعسؿؾعرهمسيو • مأو مواحدًا واحدامأؼفؿعممأغـىذط ًا

 محقًع.ماغػصعظهأصضلموؼععدماظؿوزؼعمسـدم

اظؾقعغعتمادلدرجلمجبدولماظور لممىؼعؿؿدمسيمص فماظؿعوؼضماإلضعسيمظؾور لماظش سقنيمسؾ •

 إسالممذ سي.م(مدونماحلعجلمإدي339دؿؿعرامااظش سقنيمبـؿوذجمرؾبماظص فم)

حـددػعمبعالدـؿؿعراممممظـيتمذاماعضحمبعدموصـعامادلـمعنمسؾقـهمأومصـعحبمادلعـعشمأنماظصـػلماممممممإ •

عــنمادللــؿػقدؼنمعــنمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــعسيمضــدمدبؾػــتمأومأنمممممميطشــ طمالدــؿقؼعقمأم

ضؾلموصععهموزعمغصقبمػاامادللؿق مسؾىماظور لماظش سقنيمظؾؿمعنمسؾقـهمممسيحدػممضدمعوأ

دــؿؿعرامحتدؼــدمادللــؿػقدؼنمعــنممعأومصــعحبمادلعــعش،ممبــعمسيمذظــكمعــنمؼؽــونمعــدرجعمبم

قثمحيددمظهمغصقؾهمطؿلؿػقدمعضعصعمإظقهمحصـؿهمعـنماظـصـقبمادلـوزعممممماظؿعوؼضماإلضعسي،مح

 اظور لماظش سقني.مىسؾ

م

 

 
  



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 38)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 ادلجحث انثبَٙ

 (373و:  370 و)  يُحخ انٕفبح 

 (370)و  ادلُحخ حبالد اعتحمبق

 ٔىل:ألاحلبنخ ا

 اَتٓبء خذيخ ادلؤيٍ عهّٛ ثبنٕفبح، َغتخهص يٍ ْزا انتحذٚذ انششٔط اٜتٛخ:
ماغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقه.م -1

أنمؼؽونماغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظوضوعموصععهم،ممبعـىمؼؿعنيمأنمعؽونمسالضلماظعؿلم -7

مععرؼ موصعامادلمعنمسؾقه.ممسيضعئؿلم

موع عقؾعمسؾىمذظك:

بدونمأج مواألجعزامإسعرامأوماجعزامخعصلممسيعلؿق مادلـقلموظومطعنمادلمعنمسؾقهم -أم

موضتموصععه.ماظدرادقلمواظؾعـعتمبدونمأج 

معدام مأ ـعء موعلؿؿ ا مضعئؿل معظل ماألصؾقل مسؿؾه مجبفل مسؾقه مادلمعن مسالضل مطعغت دلع

م معع مصنذا مواظؾعـعتمبدونمأج ، ماظدرادقل مواألجعزا مبدونمأج  غؿفتمااإلجعزاتماخلعصل

ػاهماظعالضلمبعظوصعامأ ـعءمأيمعنمػاهمادلددمادؿق معـقلموصعاموظومملمحتلبمعدام

مداماحمللوبلمسيمادلععش.اإلجعزاماخلعصلمضؿنمادل

م - م مادلـقل معلؿق  مذ وطممسيال معواص ت موظو ماخلدعل ماغؿفعء مبعد ماظوصعا موضوع حعظل

مادؿقؼعقمادلععش.م

 احلبنخ انثبَٛخ:

 ٔفبح صبحت ادلعبػ، َٔغتخهص يٍ ْزا انتحذٚذ انششٔط اٜتٛخ: 

موصعامصعحبمادلععش.م -1

م.مسيادلؿومسيعواص مصػلمصعحبمادلععشم -7



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 39)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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ادؿقؼعقمادلععشمظوضوعموصعامادلمعنمسؾقهمخاللمدـلممحعظيتمسيصالمعلؿق مادلـقلمميوبعظؿعظ

مغؿفعءماخلدعلمأومبعدمدـلمعنمععرؼ ماغؿفعءماخلدعل.اعنمععرؼ م

 (370)و  ٔادلهتضو ثأدائٓبانٕفبح  تمذٚش لًٛخ يُحخ

 حبنخ ٔفبح ادلؤيٍ عهّٛ:  يف -1

)سـنماظشـفورممممعؼـدرمادلـقـلمموم،لؿق مادلـقلمسنمذف ماظوصعامواظشف ؼنماظؿـعظقنيمُع -أم

مم.همسنماظشف ماظايموضعتمصقهماظوصعابلج مادلمعنمسؾقماظـال ل(

عنيملعؼـــدرمادلـقـــلمسؾــىمأدعدـــهماذـــرتاطعتماظؿـــمميالمدبصــممعـــنماألجـــ ماظــامم - م

مدؿؼطعسعتمأخ ي.ماأوماظض ائبمأومأؼلممياالجؿؿعس

حتدؼدمضقؿؿفـعمممسيؽععل،ممبعـىمأغهمالمؼ عؾطملج مادلمعنمسؾقهمبعظعؼدرمادلـقلمب -جم

غؿفــتماحقــثمم–ميعنيماالجؿؿـعسملغظـعمماظؿــممبعحلـدماألضصــىمألجـ ماالذــرتاكمسيمم

م>;9اجلؿعقلماظعؿوعقلمظؼلؿيماظػؿويمواظؿشـ ؼعممبفؾـسماظدوظـلمبـعظػؿويمرضـممممممم

 أغه:ممإديم>>=/9/;=عؾفمرضممم1=<1/:/17بؿعرؼ م

مظلـــلم<>م(معــنماظؼــعغونمرضــم:عؼــدممأنمادلشــ عمحــددمسيمادلــعدام)مم"وعػــعدمعــع

عػفــومماألجــ ماظــايمؼؿكــامأدعدــعمحللــع معععذــعتموععوؼضــعتمادلــمعنممم:><1

ذــرتاطععفمموسيمذاتماظوضــتمضــ رمصــ فمعـقــلمســـدموصــعامأيمماسؾــقفمموحتدؼــدم

ذــرتاكمالعؾعــهمســـدمحلــع مأجــ ماادبــامحللــعبفعمأدعدــعمشــريمذظــكماظــايماعـــفمم

........مصؼضيمبـلنمعؽـونمعلـعوؼلمظألجـ مأومادلعـعشمادللـؿق مسـنمذـف ماظوصـعامممممممممم

ذـرتاكمادلـصـوصمسؾقـهمسيمادلـعدامممممالوعؾععمظاظكمالمجيـوزمإسؿـعلمعػفـوممأجـ مامممم

سـدمحتدؼدمعؼدارمادلـقلماظيتمض رعفـعممم:><1ظلـلمم<>اخلععللمعنماظؼعغونمرضمم

خؿالفمأدعسماحللـع مسيمطـلمعـفؿـعموخعصـلمممممالعنمذاتماظؼعغونمم171ادلعدام

مىسؾمسيععقشلمأد امادلؿوموأنمادلش عمضصدمعنمعؼ ؼ مادلـقلمأنمؼلؿؿ معلؿوي

مممععمز وصفعمبعدموصععهم........".ءأنمععقدمع عقبمأعورػعممبعمؼؿالمحعظهمإدي



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 41)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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سؾـىم ـالثممممفعؼـؿممصـ صممـقـلماجلفـلماظـيتمطعغـتمعصـ فماألجـ موممممممؼؾؿزممبـلداءمادلم -دم

عوسدمضؾضماألج موظقسمدصعلمواحـدامألنمادلؼصـودمعواجفـلمممممدصععتمذف ؼلمسي

ذؽونماألد امبلؾبموصعامادلمعنمسؾقـهمخـاللمعـدامممممععمحيدثمعنماضط ا مسي

مععقـلمحؿىمؼ بطمادلععش.م

 أج مأؼعمماظعؿلمخاللمذف ماظوصعا.ممسيالمعلؼطمادلـقلمح ماظعععلم -هم

 حبنخ ٔفبح صبحت ادلعبػ:  يف -7
عؼــدرمادلـقــلممبعــعشمصــعحبمموم،علــؿق مادلـقــلمســنمذــف ماظوصــعامواظشــف ؼنماظؿــعظقنيم -أم

ادلععشمسنمذف ماظوصعامذععالمطعصلمععمأضقفمإظقـهمعـنمزؼـعداتم)المعؿضـؿنمإسعغـلماظعفـزممممممم

مدؿؼطعسعت(.اوالمؼؿممخصممأؼلمم–جـقفعتمعؼعبلمعـقلمععؼومم11وطاام

إذامطعنمعععشمذف ماظوصعامضدممتمص صهمظصعحبمادلععشمضؾلموصععهمصنغهمعلؿق مادلـقـلمم - م

،موطاامص قمادلععشمسنمذف ماظوصعامإنموجدم)سيمحعظلموجودمصؼطمسنماظشف ؼنماظؿعظقني

مدؿؼطعسعتمعنمادلععش(.ا

مدؿــعئي:اسنمعععشممدؿقؼعقمادلـقلاسيمحعظلم -جم

م) مادلعدا مألحؽعم م8وصؼًع مرضم ماظؼعغون معن مم1>( مادلععذعتمم9;<1ظلـل مسؾى ؼل ى

م مرضم مبعظؼعغون ماظصعدر ماالجؿؿعسي ماظؿلعني مضعغون مأحؽعم مم<>االدؿــعئقل م:><1ظلـل

سيمبعضماألحوالممياإلخاللممبعمؼؿضؿـهمض ارمعـحمادلععشماالدؿــعئوذظكمععمسدمم

معنمأحؽعممخعصل.

ممحقثو مح  ماظوصعا معـقل ماأن ماظؿلعني مضعغون مألحؽعم موصؼع ماظصعدرمالعؼ ر جؿؿعسي

م مرضم مم<>بعظؼعغون م:><1ظلـل مادلععذعتم، مأصقع  مسن مادلـقل معلؿق  مصنغه م م وعن

دؿــعئقل،موحتددمضقؿؿفعمبؼقؿلمػاامادلععشموععمأضقفمإظقهمعنمزؼعداتمحيتمععرؼ مالا

م.اظوصعا

 بلداءمادلـقلماجلفلماظيتمعؾؿزممبص فمادلععش.مؼؾؿزم -دم

م



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 41)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 : ٗفحبنخ تٕافش صفتٙ ادلؤيٍ عهّٛ ٔصبحت ادلعبػ يف ادلتٕ يف -8
عـعرؼ موصععـهممممسيإذامطعنمادلمعنمسؾقهمجيؿعمبنيمػاهماظصػلموطوغهمصعحبمعععشمممممممم

مؿلؿق مادلـقلمعنمجفلماظعؿلموعنمادلـطؼلماظؿلعقـقل.ص



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 42)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 (373) و ادلغتحمٌٕ نهًُحخ
سؾـىممـوذجماالدـؿؿعرامممممدلنمحـددهمادلـمعنمسؾقـهمأومصـعحبمادلعـعشمممممعلؿق مادلـقلم -1

)بــدمععـدلمبؼـ ارممممم.حعظلمععددػممعوزعمبقــفممبعظؿلـعويمممسيومضؾلموصععهعؽ ر(م:11رضمم)

 (ممم>711ظلـلمم811وزؼ ماظؿضععنماالجؿؿعسيمرضمم

 -:ماآلعيحعظلمسدمماظؿقدؼدمعلؿق مادلـقلموصؼًعمظؾرتعقبممسي -7

 م.بص فماظـظ مسنمادؿقؼعقمادلععشماألرعلاألرعؾلمأوم -أ 

اظــاؼنمؼؿــواص مصــقفممذــ وطمادــؿقؼعقمادلعــعشمادلـصــوصمسؾقفــعمبعدلــعدامماألبـــعءم - م

اظؾـــعتمشــريمادلؿزوجــعتمحؿــىمظــومملمعلــؿق مو،م(معــنمضــعغونماظؿــلعنيماالجؿؿــعسي>11)

مادلععش.

ممادلؾــعظامؼل ـمحعظـلموجـودمأوالدمعؿــواص مصـقفممػـاهماظشـ وطمعــنمشـريماألرعـلمع ممممممممسيؼ اسـىمم

 ماظلعظفمذط ػعمحبلبمسددماألزواج.

 .بص فماظـظ مسنمادؿقؼعقمادلععشماظواظدان -ج 

ظقفـعمبعدلـعدامممإذـ وطمادـؿقؼعقمادلعـعشمادلشـعرمممممصـقفممماإلخوامواألخواتماظـاؼنمعؿـواص ممم -د 

 (.م<11)

 م.سيمحعظلمسدمموجودمأيمعنماظػؽعتمادلشعرمإظقفعمالمعلؿق مادلـقل

 اعتحمبق ادلُحخ: يف ٙٚشاعٗ يب ٚه

 ؼشرتطمالدؿقؼعقمادللؿق مظؾؿـقلموجودهمسؾىمضقدماحلقعامععمعواص مذ وطمادؿقؼعضفعم

طلمذف معنمذفورمادؿقؼعقمادلـقلم)ادلاط اماإلؼضـعحقلمظؼـعغونماظؿـلعنيمممممسيذعغهممسي

مجؿؿعسي(.الا

 إذامعؾنيمبعدموصعامادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلعـعشمزوالمصـػلمعـنمحـددتمظـهمادلـقـلممممممم

  (.7بعظؾـدم)رؾؼعمظألوظوؼعتماظوارداممضؾلموصععهمصؿص فمادلـقل

 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 43)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 إجشاءاد تعٛني ادلغتفٛذٍٚ يٍ يُحخ انٕفبح ٔانتعٕٚض اإلضبيف

ماظؿعوؼضمم • معؾؾا م م مؼص ف ماظاؼن مادللؿػقدؼن مادلععش مصعحب مأو مسؾقه مادلمعن حيدد

عؽ ر(مادل ص مموذجقفؿع،م:11(مأوم):11رضمم)مماالدؿؿعرااإلضعسيمأومعـقلماظوصعاممبوجبم

دفالتمععدم ااماظغ ضموصؼًعممسيسؾىمأنمعؼقدمم،ادلشعرمإظقفعمعنمغلكؿنيماالدؿؿعراوحت رم

  .موذجفع(مادل ص م198ظؾـؿوذجمرضمم)

مظؾؼواسدمواظش وطممؼعؿدمبعالدؿؿعرامسيمال • حعظلمحت ؼ ػعمسؾىمشريماظـؿوذجمادلشعرمإظقهموصؼًع

 .مبهادلوضقلم

موصؼًعممجيوز • مسـه مادللؿػقدؼن مععقني مسي مرشؾؿه مععدؼل مادلععش مصعحب مأو مسؾقه ظؾؿمعن

مبعظلفالتم مضقدػع مإج اءات موإمتعم ماجلدؼدا ماالدؿؿعرا محت ؼ  موؼعؿرب ماظلعبؼل، ظإلج اءات

ماظلعبؼل مظالدؿؿعرا مععرؼ مإظغعء مضؾل مسؾقفم مادلمعن معن معؼد فع ماظلعب  مبعظطؾؾعت موؼ عؿد ،

مرض ماظوزاري مبعظؼ ار ماظعؿل مم9::م ماظؿعوؼضم>711ظلـل معؾؾا معن مادللؿػقدؼن بؿقدؼد

اإلضعسيموطاامعـقلماظوصعامإذامطعنمضدماعؾعمبشلغفعمإج اءاتمضقدماظ شؾعتماظواردامبفعمسيم

  .اظلفل

م

م

م

م

م

م



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 44)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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 ادلجحث انثبنث

 (377)و  َفمبد اجلُبصح 

سـدموصعامميعنيماالجؿؿعسلدلواجفلماظـػؼعتماظطعرئلمادل عؾطلمبعظوصعامأظزممضعغونماظؿ -3

طعغتمعص فمادلععشمبلداءمغػؼعتمجـعزامبواضعمعععشممصعحبمادلععشماجلفلماظيت

ر أتمسؾقفؿعممواألج مادلؿغريمواظزؼعداتماظيتميذف ؼنمذععالمعععشماألج ماألدعد

م موطاا ماظعفز مإسعغل معؿضؿن م)ال مجـقه مععئؿعن معؼداره مأدغى معؼعبلمم11حبد جـقفعت

 عسعت(.موالمؼؿممخصممأؼلمادؿؼطم–عـقلمععؼوم

صؾحماحلدمأملمؼعدمػـعكمذبعلمظالدؿػعدامعنماحلدماألدغىمظـػؼعتماجلـعزامبعدمأنم -7

م.6116ظلـلمم61جـقهممبوجبماظؼعغونمرضممم511األدغىمظؾؿععشم

مؼؿعنيمص فمػاهماظـػؼعتمخاللم ال لمأؼعممسؾىماألطـ معنمععرؼ معؼدؼمماظطؾب.م -1

م،مومب اسعامأنماظػؽلمأمحتفبماظػؽلم :ميعص فمغػؼعتماجلـعزاممب اسعاماظؿؿعبعماآلع -4

ماألرعلموسيمحعظلماظؿعددمعوزعمبقـفممبعظؿلعوي.م 

مأ  مأو ماألوالد مععممذكصميأرذد ماجلـعزا، مغػؼعت مبص ف مضقععه ؼـؾت

ممع اسعامعؼدؼممعنمؼـؾتمضقععهمبص فمغػؼعتماجلـعزامسؾىمأرذدماألوالد.

خدعؿهمبعظوصعاموأظزعتمجفلماظعؿلمميػااماحل مبعظـلؾلمدلنمعـؿفمؿوزفغظؿتمضواغنيماظم-9

مبلدائه.م

مصعحبمم-: مؼؽون مأو ماظعععل مصػل مسؾقه مظؾؿمعن معؽون مأن ماجلـعزا مغػؼعت مالدؿقؼعق ؼشرتط

م ممسيعععش مصنغه موبعظؿعدي ماظوصعا ماغؿفعءممسيععرؼ  مبعد ماظوصعا مظوضوع مادلععش مادؿقؼعق حعظل

صؼدمػاهماظصػلمضؾلماظوصعاماخلدعلمصالمعلؿق مغػؼعتمجـعزامدواءمبصػؿهمسععالمحقثمطعنمضدم

مأومبصػؿهمصعحبمعععشمحقثمأغهمملمؼؽؿلبمعؾكماظصػلمضؾلماظوصعام.م

 



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 45)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  

+(707)72352249  :+(    فعكس707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 

 ادلجحث انشاثع

 (179)مإعبَخ انفمذ نهًؤيٍ عهّٛ ٔصبحت ادلعبػ 

عنمأولممسـدمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمإسعغلمذف ؼلماسؿؾعرا

م مأومماظاياظشف  مسؾقه مادلمعن مجـؿعن مبظفور ماظوصعا م ؾوت مأو مدـوات مأربع مودلدا مصقه ؼػؼد

 صعحبمادلععشمأوم ؾوتماظوصعاماحلؽؿقلمبنحدىماظط قماآلعقل:م

 صدورمحؽممضضعئيمبوصعامادلػؼود.م .1

مادلػؼودمعقؿًع.ممصدورمض ارمرئقسمذبؾسماظوزراءمبعسؿؾعر .7

 ادلػؼودمعقؿًع.ممصدورمض ارموزؼ ماظدصععمبعسؿؾعر .8

 أؼفؿعمأدؾ .م

 أٔالً : حغبة إعبَخ انفمذ:
علعنيماظشقكوخلمواظعفزممسيحعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهممبععشماظوصعامادلؼ رممسيعؼدرماإلسعغلم .1

حعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهمأ ـعءمعلدؼلمسؿؾهمعؼدرماإلسعغلممبععشماظوصعامادلؼ رممواظوصعا،موسي

 وخلمواظعفزمواظوصعا.علعنيماظشقكمسيعلعنيمإصعبعتماظعؿلموادلععشمادلؼ رممسي

مععرؼ ماظػؼد.ممسيعؼدرماإلسعغلمبؼقؿلمادلععشمادللؿق مظصعحبمادلععشم .7

 عزادماإلسعغلمبعظزؼعداتماظلـوؼلمادلؼ رامظؾؿععش. .8

 ثبًَٛب: ادلغتحمٌٕ إلعبَخ انفمذ:

موعوزعمممممم ماظػؼد مععرؼ  مسي مادلععش مصعحب مأو مسؾقه مادلمعن مسن مظؾؿلؿقؼني ماإلسعغل عص ف

 (مادل ص مبؼعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسي.8سؾقفمموصؼًعمظؾفدولمرضمم)

تطجك ثشأٌ ْزِ االعبَخ:   

مادللؿقؼني.مىسؾمهعوزؼعمادؿقؼعقمادلععشموضواسدمطعصلمذ وط .1

 ضواسدماجلؿعمبنيمادلععذعتموبنيمادلععشمواظدخلمعنمسؿلمأومعفـل.م .7



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 46)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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محعالتماظؼطعمواإلؼؼعفمواظ دمواألؼؾوظل. .8

معـقلماظزواجموعـقلماظؼطعموإسعغلماظعفزمظألوالد. .9

 

 ثبنثًب : احلمٕق انتأيُٛٛخ األخشٖ :
أربعمدـواتمعنمععرؼ ماظػؼدمأوم ؾوتماظوصعامحؼقؼلممعصؾحماإلسعغلمعععذًعمذف ؼًعمبعدماغؼضعء .1

مو ماظؿعرؼ معص فمظؾؿلؿقؼنيمماسؿؾعرًاأومحؽؿًع، ماظزائدامعنمػاا ادلؽعصلاموععوؼضمادلدا

 وعـقلماظوصعا.مسيواظؿعوؼضماإلضع

مسيعؼدؼ مذيقعماحلؼوقماظؿلعقـقلموذظكممسيؼعؿربمععرؼ ماظػؼدمػومععرؼ ماغؿفعءماخلدعلم .7

حقـهمأومعضؿنيماحلؽمماظصعدرمبن ؾعتماظوصعاممسيحعظلمادبعذمإج اءاتمإ ؾعتمحعظلماظػؼدم

مععرؼ ماظػؼد.ممسيمادلععشمواحلؼوقماألخ ىاحلؽؿقلمععرؼ ماظػؼدموؼؿممحتدؼدمضقؿلم

م .8 مادللؿقؼني مسؾىممسيحيدد مدـوات مأربع ماغؼضعء مأو محؽؿًع مأو محؼقؼل ماظوصعا م ؾوت ععرؼ 

 ععرؼ ماظػؼدمأؼفعمأدؾ .

حقـهمأومسدممعضؿنيماحلؽمماظصعدرممسيحعظلمسدممادبعذمإج اءاتمإ ؾعتمحعظلماظػؼدممسي .9

ممب اسعام ماألخ ى مواحلؼوق مادلععش مضقؿل معؼدؼ  مؼؿم ماظػؼد مععرؼ  ماحلؽؿقل ماظوصعا بن ؾعت

مععرؼ ماغؿفعءماخلدعلموععرؼ م ؾوتماظوصعاماحلؼقؼقلمأوماحلؽؿقل.

سؾىمجـؿعنمصعحبممإذامملمؼعـ ـعزامحعظلمصؼدمصعحبمادلععشمالمعص فمغػؼعتماجلمسي .:

 ادلععش.

 ساثعًب: انعثٕس عهٗ جثًبٌ ادلفمٕد:
 ثبنُغجخ إلعبَخ انفمذ:

م ؾتمعنمحتؼقؼعتماظلؾطعتمادلكؿصلمأنمصؼدمادلمعنمسؾقهمطعنمبلؾبمم:مادلؤيٍ عهّٛ .1 إذا

خعرجمسنمإرادعهمطػؼدماظااط امأوماجلـونمأوماألد مأومشريمذظكمعنمحعالتماظؼواماظؼعػ ام

شريمذظكمعنمحعالتمععؿربممسيصقعؿربمصقققًعمععمص فمعنمإسعغلماظػؼدمإديمادللؿقؼنيم،مو

مسؾقهموؼؿعنيمحتصقؾفعمعـه.ممادلؾعظامادلـص صلمظؾؿلؿقؼنيمدؼـًع



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 47)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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ممصبحت ادلعبػ .7 مععمص فمعنممسي: مؼعؿربمصقققًع م، حعظلمصؼدمصعحبمادلععشموسـ مسؾقهمحقًع

إسعغلماظػؼدمإديمادللؿقؼنيمسـهمودبصممعنمضقؿلمادلععشمادللؿق مظهموؼمدىمإظقهماظػ قم

 إنموجد.م

تبسٚخ انفمذ  ثبنُغجخ نجبلٙ احلمٕق انتٙ تصشف نهًغتحمني ثعذ فٕاد أسثع عُٕاد يٍ
 أٔ يف تبسٚخ ثجٕد انٕفبح احلمٛمٛخ أٔ احلكًٛخ:

 حبنخ ادلؤيٍ عهّٛ: يف -1
متمص صفعمظؾؿلؿقؼنيمسـهمخاللمعداماظػؼد.مؼؾؿزممب دمطعصلمادلؾعظاماظيت  

 حبنخ صبحت ادلعبػ: يف -7
متمص صهمظؾؿلؿقؼنيمسـهم)سيمحعظلمسدمممياظامضعسيإلؼؾؿزممب دمادلـقل،موعؾؾاماظؿعوؼضما

 وجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش(.

يٛعبد تمذٚى طهت انصشف :خبيغبً   

مبعظـلؾلمإلسعغلماظػؼدمخاللمزيللمسش مدـلمعنمععرؼ ماظػؼد. .1

م ؾوتم .7 مأو ماظػؼد مععرؼ  معن مدـوات مأربع مصوات معن مدـوات مزيس مخالل مظؾؿععش بعظـلؾل

مأ ماحلؽؿقل مأو ماحلؼقؼقل مص فممياظوصعا مذظك مبعد ماظطؾب مضدم موإذا مأدؾ  ماظؿوارؼ  ػاه

ادلععشمعنمععرؼ معؼدمماظطؾبمبعإلضعصلمإديماخلؿسمدـواتماظلعبؼلمسؾىمععرؼ معؼدؼمم

ماظطؾب.

بعظـلؾلمظؾعضيماحلؼوقماظؿلعقـقلمخاللمزيللمسش امدـلمعنمأيمعنماظؿوارؼ مادلشعرمإظقفعم .8

مبعظؾـدماظلعب .

إعبَخ انفمذ: عبدعًب: ادلغتُذاد ادلطهٕثخ نصشف  

 .(م<11رؾبمص فماحلؼوقماظؿلعقـقلموصؼًعمظؾـؿوذجمرضمم) –



 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 48)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم
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حعظلمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععشمعنماألوالدموصؼًعممسيرؾبمص فمظألخوامواألخواتم –

  (.عؽ رم<11)ظؾـؿوذجمرضمم

 ادلشفمبد:

  صورامرمسقلمعنمربض ماظش رلماحمل رمسنماظػؼد. -

ادلػؼودمملمؼعـ مسؾقهمخاللم ال لمأذف معنمذفعدامععؿؿدامعنمضلمماظش رلمادلكؿصمبلنم -

  ععرؼ ماظػؼد.

حعظلموصعامادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمسدامذفعداممذيقعمادللؿـداتمادلشعرمإظقفعمسي -

  اظوصعا.
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 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 49)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  

+(707)72352249  :+(    فعكس707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  
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 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 51)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  

+(707)72352249  :+(    فعكس707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  
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 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 51)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 52)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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 ٙاذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبع
 ٙصُذٔق انتأيني االجتًبع

 ٙبيهني ثبنمطبع احلكٕيـنهع
 

 

 ــــــــــ(م53 / 53)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(:/م11>1/م=<8)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –الظوغل  ميدان  5  
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