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يضجطخ انُدوح انشهرٌخ

نهعبيهني ثبجلهبز اإلداري نهدونخ
8118/9/1
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يقديخ
ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإىلمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
رنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإىلمطؾمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ م2018/9/1معؿضـؿـةم
رػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة .م

رئٍس صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعبيهني ثبنقطبع احلكىيً
" حمًد سعىدي قطت "
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يف تأيني إصبثبد انعًم
املبدح ()46

انسؤال رقى 46 / 1

عامػلمغلبماذرتاطاتمتأعنيمإصابةماظعؿؾموتأعنيمادلرضمباظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿمباظؼطاعماظعامميفم

حاظةمحصقلمصاحبماظعؿؾمسؾكمتصرؼحمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمبعالجمادلصابمرومادلـرؼ

م

ورساؼؿفمرؾقًام؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم()46معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغفم -:م
ميقلمتأعنيمإصاباتماظعؿؾمممامؼأتكم :م

 -1اإلذرتاطاتماظشفرؼةماظؿكمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿؾمرؾؼاًمظؾـلبماآلتقةم:م م
مر% 1 -معـمرجقرمادلؤعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةموادلؤدلاتم
اظعاعة.م م
مب% 2 -معـمرجقرمادلؤعـمسؾقفؿماظعاعؾنيم باظقحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾففاتمادلشارمإظقفامباظؾـدم
اظلابؼموبغريػامعـماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾؼطاعماظعام.
وتؾؿزمماجلفاتمادلشارمإظقفامصكماظؾـدؼـماظلابؼنيمبأداءمتعـقؼ

ماألجـرموعصـارؼػماالغؿؼـالم

ادلـصقصمسؾقفامبفذاماظؾاب.م م
مج%3 -معـــماألجــقرمباظـلــؾةمظؾــاضكمادلــؤعـمسؾــقفؿمادلشــارممإظــقفؿمبادلــادةم()2مواظػؼــرةماألوىلمعـــم
ادلادةم(.)3
مودبػ

مغلبماإلذرتاطاتمادلؼررةمباظؾـدؼـم(ر)مو(ب)مبقاضعماظـصػمطؿـامدبػـ

ماظـلـؾةمادلؼـررةم

باظؾـدم(ج)مبقاضعماظـؾثموذظؽمباظـلؾةمألصقابماألسؿالماظذؼـمؼؿقظقنمسالجمادلصابمظدؼفؿمورساؼؿـفم
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رؾقاًموصؼاًمحلؽؿماظػؼرةماألخريةمعـمادلادةم()48م،مودبصؿمضقؿةمػذاماظؿكػق

معـمادلؾاظغماظؿـكمتؾمؿـزمم

بأدائفاماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماإلجؿؿاسكموصؼاًمظؾؾـدم()1معـمادلادةم( .)83م
طؿامدبػ

مغلؾةماإل ذرتاكمادلؼـررمباظؾــدم(ج)مبقاضـعماظـؾـثمعؿـكمرخـصموزؼـ مرماظؿأعقــاتمظصـاحبم

اظعؿؾمبؿقؿؾمضقؿةمتعقؼ

ماألجرموعصارؼػماإلغؿؼال .م

 -2رؼعمإدؿـؿارماإلذرتاطاتمادلشارمإظقفا .م
وؼعػكمرصقابماألسؿالمعـمرداءماإلذرتاطاتمسـمادلؤعـمسؾقفؿمادلشارمإظقفؿمبـاظػؼرةماظـاغقـةمعــم
ادلادةم()3مإذامطاغقامالمؼؿؼاضقنمرجراً .م
تـصمادلادةم()48معـماظؼاغقنمذاتفمسؾكمرغفم -:م
تؿقىلماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمسالجمادلصابمورساؼؿفمرؾقاًموصؼاًمألحؽامماظؾابماظلادس.م م
وجيقزمظؾؿصابماظعالجميفمدرجةمرسؾكمعـماظدرجةماظؿأعقـقةمسؾـكمرنمؼؿقؿـؾمصـروقماظؿؽـاظقػممروم
ؼؿقؿؾفامصاحبماظعؿؾمإذاموجدماتػاقمبذظؽ .م
وجيقزمظصاحبماظعؿؾمسالجمادلصابمورساؼؿفمرؾقاًمعؿكمصـرحتمظـفماهلقؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظصـقملم
بذظؽموصؼاًمظؾشروطمواألوضاعماظيتمؼصدرمبفامضرارمعـموزؼرماظصقةمباالتػاقمععموزؼرماظؿأعقـات.
تـصمادلادةم()72معـماظؼاغقنمذاتفمسؾكمرغفم -:م
ميقلمتأعنيمادلرضمممامؼأتل :م
 -1االذرتاطاتماظشفرؼةموتشؿؾ(:)1م م
(مر) حصةمصاحبماظعؿؾمومتؼدرمسؾكماظـققماآلتل :م
()1

%3عـمرجقرمادلؤعـمسؾـقفؿمباجلفـازماإلدارميمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةموادلؤدلـاتماظعاعـةمم
واظقحــداتماالضؿصــادؼةماظؿابعــةمأليمعـــمػــذهماجلفــاتمواظقحــداتماالضؿصــادؼةماألخــرىم
باظؼطاعماظعامموذظؽمظؾعـالجمواظرساؼـةماظطؾقـة،موتؾؿـزممػـذهماجلفـاتمبـأداءمتعـقؼ

ماألجـرم

وعصارؼػماإلغؿؼالمادلـصقصمسؾقفاميفمػذاماظؾاب .م
()1

وضعمخطأمعادىميفماظـشرمباجلرؼدةماظرمسقةمحقثمملمؼردمبفامغصماظؾـدمرضؿم2موغصفم"م2ـمرؼعمادؿـؿارماالذرتاطاتم"موملمؼؿؿمتصقققف.م
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%4معـمرجقرمادلؤعـمسؾقفؿمادلـصـقصمسؾـقفؿمباظؾــدؼـم(بم)مو(ج)معــمادلـادةم(م)2متـقزعم

()2

سؾكماظقجفماآلتل -:م
 %3مظؾعالجمواظرساؼةماظطؾقة .م%1 -مألداءمتعقؼ

ماألجرموعصارؼػماإلغؿؼال،موجيقزمظقزؼرماظؿأعقـات()2مرنمؼعػكمصـاحبم

اظعؿؾمعـمرداءمػذاماالذرتاكمعؼابؾماظؿزاعفمبأداءماحلؼققمادلذطقرة.م م
ب) حصةمادلؤعـمسؾقفؿموتؼدرمسؾكماظـققماآلتل(:)3م م
( م
(%1 )1معـماألجقرمباظـلؾةمظؾعاعؾني.م م
(% 1 )2معــمادلعـاشمباظـلـؾةمألصـقابمادلعاذــاتمادلــؿػعنيمبأحؽـامماظعـالجمواظرساؼـةماظطؾقــةم
اظقاردةميفمػذاماظؾاب .م
وجيقزمظصاحبماظعؿؾمسالجمادلـرؼ

مورساؼؿـفمرؾقـاًمم وصؼـاًمألحؽـاممػـذاماظؾـابمبؿصـرؼحمعــماهلقؽـةم

اظعاعةمظؾؿأعنيماظصـقلموصؼـاًمظؾشـروطمواألوضـامعماظـيتمؼؿضـؿـفاماظؼـرارم()4مادلـصـقصمسؾقـفمبادلـادةم(م)48م
وذظؽمعؼابؾمدبػق

مغلؾةماالذرتاطاتمادلكصصةمظؾعالجمواظرساؼـةماظطؾقـةمإىلم%1معــمرجـقرمادلـؤعـم

سؾقفؿ،مويفمػذهماحلاظةمتؽقنماالذرتاطاتمادلـصقصمسؾقفاميفم(ر)معـماظؾـدم()2معـمادلادةم()83مبفذام
اظؼدر .م

ً
ثُبء عهى يب تقدو ،ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾ باظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿمباظؼطـاعماظعـامميفمحاظـةماحلصـقلم

سؾكمتصرؼحمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمبعالجمادلصابمرومادلرؼ

مورساؼؿفمرؾقًا بأداءماذرتاطاتم

تأعنيمإصابةماظعؿؾموتأعنيمادلرضموصؼًامظؾـلبماآلتقة :م
حصخ صبحت انعًم

م

حصخ املؤيٍ عهٍ

تأيني إصبثخ انعًم

1م %م

 -م

تأيني املرض

1م %م

 -م

()2

ضرارموزؼرمادلاظقةمرضؿم()554مظلـةم2007م(عادةم.)21

()3

بـدمعلؿؾدلمباظؼاغقنمرضؿم86مظلـةم2000م(ادلادةماألوىل)موؼعؿؾمبفمإسؿؾاراًمعـم.2000/6/1م

()1

ضرارموزؼرماظصقةمرضؿم23مظلـةم1987مصادرميفم1987/2/4موغشرمباظقضائعمادلصرؼةماظعددمرضؿم64ماظصادرميفم.1987/3/16م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

م م
تأيني انرعبٌخ االجتًبعٍخ
ألصحبة املعبشبد

انسؤال رقى 110 / 8

املبدح ()110

عامػلمادلزاؼاماظيتمميـقفا تأعنيماظرساؼةماالجؿؿاسقةمألصقابمادلعاذاتم؟ م

اإلجبثخ:

تـصمادلادةم103معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
جيقزمظـرئقسماجلؿفقرؼـةمبؼـرارم()5معــفمبــاءًممسؾـكمسـرضموزؼـرماظؿأعقــاتموبعـدمامإلتػـاقمعـمعماظـقزراءم

ادلكؿصنيمرنمميـحمرصقابمادلعاذاتمادلعاعؾنيمبأحؽاممػذاماظؼاغقنمتقلرياتمخاصةمؼـصمسؾقفاميفم
ػذاماظؼرار،موسؾكماألخصمعامؼأتل :م
 -1دبػــق

مغلــ مميفمتعرؼػــفمادلقاصــالتمباظلــؽؽماحلدؼدؼــةموطــذامودــائؾمادلقاصــالتماظعاعــةم

ادلؿؾقطةمظؾدوظةمداخؾمادلدن.م م
 -2دبػق

ميفمردـعارماظـدخقلمظؾــقادىموادلؿـاحػموادلعـارضمودورماظلـقـؿاموادللـاركمادلؿؾقطـةم

ظؾدوظة.م م
 -3دبػق
 -4دبػـــــق

مغػؼاتماإلضاعةميفمدورماظعالجماظؿابعةمظؾففازماالداريمظؾدوظة.م م
مغػؼـــــاتماظـــــرحالتماظـــــيتمؼـظؿفـــــاماجلفـــــازماالداريمظؾدوظـــــةمروماهلقؽـــــاتماظعاعـــــة م

رومادلؤدلاتماظعاعةمروماظقحداتماإلضؿصادؼةماظؿابعةمأليمعـفامداخؾماجلؿفقرؼةموخارجفا .م
م

وؼؽقنماظؿكػق

()1

ميفممجقعماألحقالممبامالمجياوزم%75معـماظؼقؿةماظرمسقة .م

ضرارمرئقسماجلؿفقرؼةمرضؿم77مظلـةم1981مصادرمبؿارؼ م1981/1/27موغشرمباظقضائعمادلصرؼةماظعددمرضؿم7ميفم1981/2/12مادلعدلمباظؼرارمرضؿم591مظلـةم.1982
ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 6مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

تـــصمادلــادةماألوىلمعـــمضــرارمرئــقسماجلؿفقرؼــةمرضــؿم77مظلـــةم1981مبؿؼرؼــرمبعــ

ماظؿقلــرياتم

ألصقابمادلعاذاتمادلعدلمبؼرارمرئقسماجلؿفقرؼةمرضؿم591مظلـةم1982سؾكمرن -:م
خيػ

معؼابؾماخلدعاتماآلتقةمباظـلؾةمادلقضقةمضرؼـمطؾمعـفاموذظؽمباظـلؾةمألصقابمادلعاذـاتم

ادلعاعؾنيمبؼاغقنماظؿـأعنيماالمجؿؿـاسملماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975موضـاغقنماظؿؼاسـدمواظؿـأعنيم
وادلعاذاتمظؾؼقاتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم90مظلـةم1975مادلشارمإظقفؿام -:م

1م–م%50معـــــماظؼقؿــــةماظرمسقــــةميفمتعرؼػــــةمادلقماصــــالتمباظلــــؽؽماحلدؼدؼــــةمبــــنيمادلــــدنم،ممممممممممممممممممممممممم
وتؿقؿؾماجلفاتماآلتقةمبؼقؿةماظؿكػق

مادلشارمإظقفم( -:)6م

مممممرم–م اهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيموادلعاذـاتمباظـلـؾةمألصـقابمادلعاذـاتمعــمادلـؤعـمسؾـقفؿماظعـاعؾنيم
باجلفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعة .م
مممممبم–م اهلقؽةماظعاعـةمظؾؿأعقــاتماالجؿؿاسقـةمباظـلـؾةمألصـقابمادلعاذـاتمعــمادلـؤعـمسؾـقفؿمعــم
اظعاعؾنيمباظؼطاسنيماظعاممواخلاص .م
مممممجم–ماخلزاغةماظعاعةمباظـلؾةمألصقابمادلعاذاتمعـماظعلؽرؼني .م
مممممممممموسؾكماجلفاتمادلشارمإظقفامدبصقصمادلؾؾغمادلـادبميفمعقازغؿفاماظلـقؼةمدلقاجفةمتؽـاظقػم
ػذاماظؿكػق

 .م

2م–م%50معـمردعارمدخقلمادللاركمودورماظلقـؿاموادلؿاحػمادلؿؾقطةمظؾدوظة .م
3م–م%50معـــمردــقممدخــقلماألدــقامقموادلعــارضماظؿــكمتؼقؿفــاماهلقؽــةماظعاعــةممظشــؽقنمادلعــارضم
واألدقاقماظدوظقة .م
4م–م%20معـمغػؼاتماظرحالتماظؿكمؼـظؿفاماظؼطاعماظعاممداخؾماجلؿفقرؼةمرومخارجفا .م
مممطؿامميـحمرصقابمادلعاذاتمادلشارمإظقفؿماظؿلفقالتماظؿكمؼؼررػامهلؿمذبؾـسمإدارةمذـرطةمعصـرم
ظؾطريانمباظـلؾةمألجقرماظلػرمبطائراتفا .م
ممموؼؿقىلمبـؽمغاصرماالجؿؿاسكمعـحمرصقابمادلعاذاتمروظقؼاتمباظـلؾةمظؾؿقلرياتماظؿكمؼؼدعفا .م

 )6بند معدل بقرار رئيس الجمهورية رقم  191لسنة  1982صادر بتاريخ . 1982/12/ 21
ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 7مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

تـصمادلادةماألوىلمعـمتعؾقؿاتماظصــدوقمماحلؽـقعلممرضـؿم32مظلــةم1998مبشـأنمإصـدارماظؽـارتم
اظذػ

مألصقابمادلعاذاتمسؾكمرن -:م

سؾكماألجفزةمادلكؿصةمبادلرطزماظرئقسموبادلـارؼموادلؽاتبماظؿأعقـقةماتؾاعماإلجـراءاتماظؿاظقـةمبشـأنم
إصدارماظؽارتماظذػؾكمألصقابمادلعاذاتم :م
روالم–مإدارةماظعالضاتماظعاعةم :م
ممماإلسالنمألصقابمادلعاذاتم(رحقاء)مباظصقػموودائؾماإلسالممادلكؿؾػةموصكمعؽانمزـاػرمبادلــارؼم
وادلؽاتــبماظؿأعقـقــةموعـاصــذماظصــر مبؿؼــدؼؿمصــقرتنيمذكصــقؿنيمعــعماظؾطاضــةماظعائؾقــةمإىلمادلـطؼــةم
اظؿأعقـقةمادلكؿصةمظؾقصقلمسؾـكماظؽـارتماظـذػؾكماظـذىماؼـؼماالغؿػـاعمبادلزاؼـاماظؿـكمصـدرتمصـكم
ذأغفاماظؼقاغنيمواظؼراراتماجلؿفقرؼةماظؿكمتؿؾكصمصقؿامؼؾل :م
 .1احلصقلمسؾكمسـددم(م) 2متـرخقصمدـػرمباظلـؽؽماحلدؼدؼـةمبـنيمادلـدنمعــمادلـطؼـةماظ مؿأعقـقـةم
اظؿابعمهلامدـقؼامبؿكػق

مضدرهم%50م.

 .2دخــقلمادللــاركمودورماظلــقـؿاموادلؿــاحػمادلؿؾقطــةمظؾدوظــةمبؿكػــق

مضــدرهم%50معـــمردــؿم

اظدخقل.
 .3دخقلماألدقاقموادلعارضماحلؽقعقةمبؿكػق
 .4احلصــقلمسؾــكمدبػــق

مضدرهم%50

مضــدرهم%20معـــمغػؼــاتماظــرحالتماظؿــكمؼـظؿفــاماظؼطــاعماظعــاممداخــؾم

اجلؿفقرؼةمرومخارجفا.
 .5احلصــقلمسؾــكمدبػــق
ً

مضــدرهم%50مسؾــكماظــرحالتماظدوظقــةموم%10مسؾــكماظــرحالتماظداخؾقــةم

وذظؽمعـمعؽؿبمعصرمظؾطريان .م

ثُبء عهى يب تقدو ،تؿقددمادلزاؼامادلؿـقحةمألصقابمادلعاذات موصؼًامظؿأعني ماظرساؼةماالجؿؿاسقةم
بادلزاؼامادلـصقصمسؾقفامبؼرارمرئقسماجلؿفقرؼةموتعؾقؿاتماظصـدوقمادلشارمإظقفؿا.ممم م

ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 8مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

قىاعد حسبة االشرتاكبد

انسؤال رقى 186 / 0

املبدح ()186

عـماجلفةمادلؾؿزعةمبأداءماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسلميفمحاظةمغدبمادلؤعـمسؾقفمرقلماظقضت؟ م

اإلجبثخ:

تـصمادلادةم126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
تلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا :م

مممممممممم........م .م
 - 5يدد اإلعبرح انداخهٍخ( :)7تؾؿزمماجلفةمادلعارمإظقفامحبصةمصاحبماظعؿؾميفماالذـرتاطاتمموؼؾؿـزمم
ادلؤعـمسؾقفمحبصؿف،موتؤدىمظؾففةمادلعارمعـفاميفمادلقاسقدماحملددةمظلدادػامظؾفقؽةماظؼقعقةم
ظؾؿأعنيماالجؿؿاسلميفمادلقاسقدماظدورؼة.م م
وؼلريمحؽؿمػذاماظؾـدميفمذأنمحاالتماظـدبمرقلماظقضتموذظؽمباظـلؾةمإىلمرجرماذرتاكم
ادلؤعـمسؾقفمادلؿغري .م
تـصمادلادةم33معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مسؾكمرن :م
جيقزمبؼرارمعــماظلـؾطةمادلكؿصـةم،م غـدبمادلقزـػمظؾؼقـاممعؤضؿًـامبعؿـؾموزقػـةمرخـرىمعــمذاتم
ادللؿقىماظقزقػلمظقزقػؿفمرومعـمادللؿقىماظذيمؼعؾقهمعؾاذـرةًميفمذاتماظقحـدةماظـيتمؼعؿـؾمبفـامروم
يفموحدةمرخرى،مإذامطاغتمحاجةماظعؿؾميفماظقزقػةماألصؾقةمتلؿحمبذظؽ .م
والمجيقزمغدبمادلقزػمخارجماظقحدةمإالمبـاءًمسؾكمرؾؾف .م

()1

بـدمعلؿؾدلمباظؼاغقنمرضؿم107مظلـةم1987م(ادلادةماخلاعلة) .م
ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 9مــــــــــ
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وتُقــددماظالئقــةماظؿـػقذؼــةماظؼقاســدماخلاصــةمباظـــدبم،مسؾــكمرالمتزؼــدمعدتــفمسؾــكمرربــعمدـــقات.م
وظؾقحدةمادلـؿدبمإظقفامادلقزػمادباذمإجراءاتمغؼؾفمعـماظقحدةمادلـؿـدبمعـفـام،مبعـدمػـذهمادلـدة،م
ويفمحاظةمرشؾةمادلقزػ،مووصؼًامحلاجةماظعؿؾ .م
وادؿــاءًمممامتؼدم،مجيقزمبؼرارمعـماظلؾطةمادلكؿصةمغدبمادلقزػمبعدمعقاصؼؿـفمإىلماجلؿعقـاتم
وادلؤدلاتماألػؾقـةمذاتماظـػـعماظعـامم،موتؿقؿـؾماظقحـدةمبؽاعـؾماألجـرمرومبعضـفم،موذظـؽمسؾـكماظـقـقم
اظذيمحتددهماظالئقةماظؿـػقذؼة .م
تـصمادلادةم114عـمضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضـؿم1216مظلــةم2017مبإصـدارماظالئقـةماظؿـػقذؼـةم
ظؼاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مسؾكمرن :م
ؼـؿفلماظـدبمباغؿفاءمعدتف،موجيقزمظؾففةمادلـؿـدبمعـفـامرومإظقفـامادلقزـػمإغفـاءماظــدبميفمريم
وضــتمبشــرطمإخطــارهموطــذظؽمإخطــارماجلفــةماألخــرىمضؾــؾماإلغفــاءمبشــفرمسؾــكماألضــؾ،مويفممجقــعم
األحــقالمتؾؿــزمماجلفــةمادلـؿــدبمعـفــامبــأداءماذــرتاطاتماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلمادللــؿقؼةموصؼــامظؼــاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسل .م
وتـصمادلادةم 47معـمضرارموزؼرمادلاظقةمرضؿم 554مظلـةم 2007مبشأنماظؼقاسدمادلـػذةمألحؽام مضاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
يفمحاظةمإسارةمادلؤعـمسؾقفمإىلمجفةمداخؾماجلؿفقرؼةمتؿقىلماجلفةمادلعارمإظقفامادلؤعـمسؾقفم
خصؿ محصة مادلؤعـ مسؾقف مواألضلاط مادللؿقؼة موخالصف معـ مرجره موتقرؼدػا مذفرؼاً معع محصة مصاحبم
اظعؿؾ مإىلماجلفةمادلعارمعـفامادلؤعـمسؾقف ميف معدةمال متؿفاوزماخلؿلةمرؼامماألوىلمعـماظشفرماظؿاظلم
ظؾشفرمادللؿقؼمسـفمتؾؽماالذرتاطات.م م
وؼؾؿزم مصاحب ماظعؿؾ ماألصؾل مبلداد ماالذرتاطات مواألضلاط موادلؾاظغ ماألخرى مادللؿقؼةم
ظؾصـدوقمادلكؿص مسـمادلؤعـمسؾقفمادلعار ميف مادلقاسقدماظدورؼةماحملددةمظلدادماالذرتاطاتمدونم
تعؾقؼمذظؽمسؾلمورودمادلؾاظغمعـماجلفةمادلعارمإظقفاموسؾقفمعؿابعةماغؿظاممتؾؽماجلفةميفماظلداد .م
ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 10مــــــــــ
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م
ثُبء عهى يب تقدو ،متؿقىل ماجلفة مادلـؿدب مإظقفا مادلؤعـ مسؾقف مخصؿ محصة مادلؤعـ مسؾقفم
واألضلاطمادللؿقؼةموخالصفمعـمرجره موتقرؼدػامذفرؼاً مععمحصةمصاحبماظعؿؾ مإىلماجلفةمادلـؿدبم
عـفامادلؤعـمسؾقف م(جفةماظعؿؾماألصؾقة)ميف معدةمالمتؿفاوزماخلؿلةمرؼامماألوىلمعـماظشفرماظؿاظلمظؾشفرم
ادللؿقؼمسـفمتؾؽماالذرتاطات.م م
تؾؿزمماجلفةمادلـؿدبمعـفامبلدادماالذرتاطاتمواألضلاطموادلؾاظغماألخرىمادللؿقؼةمظؾصـدوقم
ادلكؿصمسـمادلؤعـمسؾقفمادلعارميفمادلقاسقدماظدورؼةماحملددةمظلدادماالذرتاطاتمدونمتعؾقؼمذظؽم
سؾكمورودمادلؾاظغمعـماجلفةمادلعارمإظقفاموسؾقفمعؿابعةماغؿظاممتؾؽماجلفةميفماظلداد .م

ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 11مــــــــــ
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املبدح انراثعخ عشر يٍ انقبَىٌ
رقى  47نسُخ 1984
انسؤال رقى  /4املبدح انراثعخ عشر

عـمادلؾؿزممبلدادماذرتاطاتمادلؽاصأةماإلضاصقةميفمحاظةمحصقلمساعؾةمجباععةماظؼاػرةمسؾكمإجـازةم

رساؼةمرػؾ،موعامػلمعقاسقدمددادماالذرتاطات،موػؾمؼٌلؿقؼمظؾفقؽةمعؾاظغمإضاصقةميفمحاظةماظؿأخريميفم
اظلداد؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم129معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرن :م
"مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبأداءمادلؾاظغماآلتلمبقاغفاميفمادلقاسقدماحملددةمضرؼـمطؾمعـفا:م م

 -1اإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماظشفرموتشؿؾماحلصةماظيتمؼؾؿزممبفامواحلصةماظـيتمؼؾؿـزممبإضؿطاسفـامعــم
رجرمادلؤعـمسؾقفموذظؽميفمرولماظشفرماظؿاظلمظشفرماالدؿقؼاقمباظـلؾةمظالذرتاطاتمادللـؿقؼةمســم
األ جرماألدادل،مويفمرولماظشفرماظؿـاظلمظشـفرماظصـر مباظـلـؾةمظالذـرتاطاتمادللـؿقؼةمســماألجـقرم
ادلؿغرية.م م
 -2األضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفموذظؽميفمرولماظشفرماظؿاظلمظشفرماالدؿقؼاق.م م
 -3عؽاصأةمغفاؼةماخلدعةمرومصروضفامادلـصقصمسؾقفـامباظؾــدم(م)6معــمادلـادةم(م)17موذظـؽميفمرولماظشـفرم
اظؿاىلمظؿارؼ ماغؿفاءمخدعةمادلؤعـمسؾقف.م م
 -4األضلاطمادللؿقؼةمسـمادلؾاظغمادلؿأخرةمسؾقفموذظؽمصكمتارؼ مادؿقؼاضفا.م م
 -5ادلؾاظغماظيتمؼؼقممخبصؿفامعـمرجرمادلؤعـمسؾقفميفماحلدودماجلـائزمماحلفـزمسؾقفـامروماظــزولمسـفـام
واظيتمصرصتمظؾؿؤعـمسؾقفمبدونموجفمحؼمعـماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسل.م م
موؼؾؿزممصاحبماظعؿؾميفمحاظةماظؿأخريميفمرداءمريمعـمادلؾاظغمادلشارمإظقفامبأداءمعؾؾغمإضـايفمدــقؼاًم
سـمعدةماظؿأخريمعـمتـارؼ موجـقبماألداءمحؿـكمغفاؼـةمذـفرماظلـداد،مواملـبمادلؾؾـغماإلضـايفمبـلـؾةم
ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 12مــــــــــ
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تلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾــؽمادلرطـزيمادلصـريميفماظشـفرماظـذيمؼـؿعنيمدـدادمادلؾـاظغمصقـفم
عضاصاًمإظقفم(،)%2موؼلريمذظؽمسؾكممجقعمرصقابماألسؿالممبامصقفؿماجلفازماإلداريمظؾدوظةمواهلقؽـاتم
اظعاعة.م م
 "...................م
ت ــصمادلــادةماظرابعــةمسشــرمعـــمضـماغقنمرضــؿم47مظلـــةم1984مبؿعــدؼؾمبع ـ

مرحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيم

االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975موبزؼادةمادلعاذاتمسؾكمرن :م
جيقزمظؾففاتماخلاضعةمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975مرنمتزؼـدم
عـماذرتاطفاميفمغظاممادلؽاصأةمادلـصقصمسؾقفميفماظؼاغقنمادلشارمإظقف.م م
وجيقزمألؼةمجفةمرخرىمرومرابطةمرومغؼابةمروممجعقةمرنمتشرتكميفماظـظاممادلشارمإظقف.م م
وجيقزمرنمؼؽقنماالذـرتاكمطؾقـاًم،مرومجزئقـاًممعؼابـؾمرداءمغصـػماالذـرتاطاتمواحلصـقلمسؾـكمغصـػم
ادلؽاصأة .م
وؼصــدرموزؼــرماظؿأعقـــاتماظؼقاســدمادلـظؿــةمظالذــرتاكمادلشــارمإظقــفمواظؼقاســدماظــيتمتؿؾــعميفممحــاالتم

االغؿؼالمعـمجفةمجلفةمرخرىموحاالتماالدؿػادةمعـماحلدماألدغكمظؾؿؽاصأة .م
تـصمادلادةماألوىلمعـمضرارموزؼرماظؿضاعـماالجؿؿاسلمرضؿمم175مظلـةم2016ممبشأنمزؼادةماالذـرتاكم
يفمغظاممادلؽاصأةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظعاعؾنيمجباععةماظؼاػرةمسؾكمرنم -:م
تزاد مغلؾة ماالذرتاك ميف مغظام مادلؽاصأة مادلؼرر مبؼاغقن ماظؿأعني ماالجؿؿاسل مألسضاء مػقؽة ماظؿدرؼسم
واظعاعؾني مجباععة ماظؼاػرة مبقاضع م %5معـ ماألجر ماألدادل ماظشفري ،معع مسدم محتؿقؾ ماخلزاغة ماظعاعة مبأىم
تؽؾػةمعـمتؾؽماظزؼادة .م

تـصمادلادةماظـاظـةمعـماظؼرارمذاتفمسؾكمرنم -:م
ؼؾؿزم مادلؤعـ مسؾقف مبأداء ماالذرتاك مادلـصقص مسؾقف مصك مادلادة م( )1ميف محاالت ماإلسارة ماخلارجقةم
واإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾميفماخلارج،موؼؤدىماالذرتاكميفمػذهماحلاالتمباظعؿؾةماألجـؾقة .م
طؿامؼؾؿزممادلؤعـمسؾقفمبأداءماإلذرتاطاتمسـمعددماإلجازاتماخلاصةمظغريماظعؿؾماظؿكمربدىماظرشؾةم
صكماالذرتاكمسـفامواإلجازاتماظدرادقةمواإلساراتماظداخؾقة،موعددماإلجازاتماخلاصةمظرساؼةماظطػؾ.
ـــــــــــم(/272م/1809م9م)ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()14 / 13مــــــــــ
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اهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبعً
صُدوق انتأيني االجتًبعً
نهعـبيهني ثبنقطبع احلكىيً

تـصمادلادةماخلاعلةمعـماظؼرارمذاتفمسؾكمرنم -:م
تلريميفمذأنمادلؽاصأةمادلـصقصمسؾقفامصكمػذاماظؼرارمرحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمادلشارم
إظقفموذظؽمصقؿامملمؼردمبفمغصمخاصمصكمػذاماظؼرار .م
ً
وفقب ملب تقدومتؾؿزممادلؤعـمسؾقفامبأداءماذرتاطاتمادلؽاصـأةماإلضـاصقةمســمعـددماإلجـازاتماخلاصـةم

ظرساؼــةماظطػــؾ،موذظــؽميفمرولماظشــفرماظؿــاظلمظشــفرماالدــؿقؼاق،مويفمحاظــةماظؿــأخريمتؾؿــزممبــأداءمعؾؾــغم
إضايفمدـقيم سـمعـدةماظؿـأخريمعــمتـارؼ موجـقبماألداءمحؿـكمغفاؼـةمذـفرماظلـداد،موالـبمادلؾؾـغم
اإلضايفمبـلؾةمتلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾـؽمادلرطزيمادلصريميفماظشفرماظذيمؼـؿعنيمدـدادم
ادلؾاظغمصقفمعضاصاًمإظقفم( .)%2م
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