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يمديخ
ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعمايؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينم
ظدىماٌفؿؿنيممبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارم
رنمايؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة .م
وهؼقؼاًمظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةماٌـعؼـدةمبؿـارؼ م2019/1/5معؿضـؿـةم
رػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة .م

رئُص صُدوق انزأيني االجزًبػٍ
نهؼبيهني ثبنمطبع احلكىيٍ
" زلًد ضؼىدٌ لطت "
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األضئهخ
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َظبو انزأيني االجزًبػٍ
ورلبل رطجُمه
يبدح ()2
انطؤال رلى 2 / 1
ػؾمؼلـرىمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـمؿم79مظلــةم1975مسؾـكمساعـؾماظققعقـةمم
باىفازماإلداريمظؾدوظة،مويفمحاظةمدرؼاغفمعامػقماألجرماظذيمحيلبمسؾـكمردادـفماالذـااطاتم،موػـؾم
ؼـؿػعمبأحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةميفمتأعنيماٌرض؟ م
م
اإلجبثخ:

تـصماٌادةم2معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
تلريمرحؽاممػذاماظؼاغقنمسؾكماظعاعؾنيمعـماظػؽاتماآلتقة :م

مر -اظعــاعؾقنماٌــدغققنمباىفــازماإلداريمظؾدوظــةمواهلقؽــاتماظعاعــةمواٌتدلــاتماظعاعــةممواظقحــداتم
االضؿصادؼةماظؿابعةمأليمعـمػذهماىفاتموشريػامعـماظقحداتماالضؿصادؼةمباظؼطاعماظعام.

مب -اظعاعؾقنماًاضعقنمألحؽاممضاغقنماظعؿؾماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿماظشروطماآلتقةم :م

 -1رنمؼؽقنمدـماٌتعـمسؾقفم18مدـةمصأطـر .م
 -2رنمتؽقنمسالضةماظعؿؾماظيتمتربطماٌتعـمسؾقفمبصاحبماظعؿؾمعـؿظؿة،موؼصـدرموزؼـرماظؿأعقــاتم
ضراراًممبؿقدؼدماظؼقاسدمواظشروطماظالزممتقاصرػامالسؿؾارمسالضةماظعؿؾمعـؿظؿـةم،موؼلـؿــكمعــمػـذام
اظشرطمسؿالماٌؼاوالتموسؿالماظشقـمواظؿػرؼغ.
وععمسدمماإلخـاللمبأحؽـامماالتػاضقـاتماظدوظقـةماظـيتمصـدضتمسؾقفـامذيفقرؼـ مةمعصـرماظعربقـمةم
ؼشاطمظلرؼانمرحؽاممػذاماظؼاغقنمسؾكماألجاغبماًاضعنيمظؼاغقنماظعؿـؾم،مرالمتؼـؾمعـدةماظعؼـدم
سـمدـةمورنمتقجدماتػاضقةمباٌعاعؾةمباٌـؾ .م
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مج -اٌشؿغؾقنمباألسؿالماٌؿعؾؼةمخبدعةماٌـازلمصقؿـامسـدامعــمؼعؿـؾمعــفؿمداخـؾماٌــازلماًاصـةم
اظذؼـمؼصدرمبؿقدؼدػؿمضرارمعـموزؼرماظؿأعقـات.

م

مد -رصرادمردرةمصـاحبماظعؿـؾماظـذؼـمؼعؿؾـقنمظدؼـفموؼعـقهلؿمبشـرطمتـقاصرماظشـروطماٌـصـقصمسؾقفـام
باظؾـدم(ب).

م

تـصماٌادةم125معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف -:م

هلبماالذااطاتماظـيتمؼتدؼفـامصـاحبماظعؿـؾمسؾـكمردـاسمعـامؼلـؿقؼفماٌـتعـمسؾقـفمعــمرجـرم
خاللمطؾمذفر.م م
م

وؼراسكميفمحلابماألجرمهدؼدمسددمرؼامماظعؿؾميفماظشفرمبـالثنيمؼقعاًمباظـلؾةمٌـالمؼؿؼاضقنم
رجقرػؿمعشاػرة.م م
م

والمتتدىمرؼةماذااطاتمسـماٌددماظيتمالمؼلؿقؼمسـفامرجراًروتعقؼضاًمسـف.م م
وععمسدمماإلخاللمبايدماألدغكمألجرماالذااكماألدادلمؼؽقنمظقزؼرماظؿأعقـاتمبؼرارؼصـدرهمبــا م
سؾكمإ ضااحمجمؾسماإلدارةمرنمحيددمرجرماالذـااكمباظـلـؾةمظـؾعئمصؽـاتماٌـتعـمسؾـقفؿموررؼؼـةم
حلابمػذاماألجرموررؼؼةمحلابماالذااطاتموتارؼ مبد مإغؿػاسفؿمبـظامماٌؽاصأة .م

ؼؼضــلمطؿــابمدوريماظصـــدوقمرضــؿم2مظلـــةم2007مبشــأنمضقاســدمهدؼــدمعــددماالذــااكمظؾعؿاظــةم
اٌتضؿةمبأغف :م
"تؼضلماٌادةم()2معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلــةم1975مواٌعـدلمباظؼـاغقنمرضـؿم19م
ظلـةم2001مبأنمخيضعمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمطؾمعـمتربطفمسالضةمسؿؾمبإحدىموحـداتماىفـازم
اإلداريمظؾدوظــةمدــقا مطاغــتمسالضــؿفؿمبفــامسالضــةمالدققــةمرومتعاضدؼــةمودــقا مطاغــتمدادؿــةمرومعتضؿــةمروم
سرضقة .م
وتؼضلماٌادةم() 125معـمذاتماظؼـاغقنمبـأنم"مهلـبماالذـااطاتماظـيتمؼتدؼفـاممصـاحبماظعؿـؾم
سؾكمرداسمعامادؿقؼفماٌتعـمسؾقفمعـمرجرمخاللمطـؾمذـفرموؼراسـكميفمحلـابماألجـرمهدؼـدمسـددم
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رؼامماظعؿؾميفماظشفرمبـالثنيمؼقعاًمباظـلؾةمٌـمؼؿؼاضقنمرجقرػؿمعشاػرةموالمتتدىمرؼةماذااطاتمسـم
اٌددماظيتمالمؼلؿقؼمسـفامرجر .".............م
وضدمدؾؼمرنمرصدرماظصـدوقمسدةمطؿبمدورؼةمررضامم(م،1976/17م،1985/6م،1990/16م،1999/2م
،2001/9م2001/15م)مبشأنمضرورةمإخضاعماظعؿاظةماٌتضؿةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل .م
وغظراًمٌامتالحظمظؾلادةمعػؿشلماظصــدوقمعــمسـدمماظؿـزامماظقحـداتماإلدارؼـةمبإعلـاكمدـفالتم
عـؿظؿةمهلذهماظػؽةموسدممادؿقػا مادؿؿارةم97معاظقةمبصػةمدورؼةموعـؿظؿة .م
وحرصاًمعـماظصـدوقمسؾكمايؼققماظؿأعقـقةمظؾعؿالماٌتضؿنيمؼفقبماظصــدوقمباىفـاتماإلدارؼـةم
بضرورةمإعلاكمدفالتمعـؿظؿةمؼلفؾمبفامطاصةمحاالتماظعؿاظةماٌتضؿةمرومباظققعقـةمرومبعؼـقدموؼؼقـدمبفـام
سددمرؼامماظعؿؾماظػعؾقةمواألجقرماٌـصرصةمسـمػذهماألؼاممورضؿموتارؼ ماٌلؿـدماٌاظلماظـذيمصـرصتم
بفمػذهماألجقرمورضؿم وتارؼ مذـقؽمدـدادماالذـااطاتمعـعمضـرورةمادـؿقػا ماالدـؿؿارةم97معاظقـةمبصـػةم
دورؼةموعـؿظؿة ".م
وتؼضلمتعؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم()9مظلـةم2008مبشأنمهدؼدمرجـرماالذـااكمورجـرمتلـقؼةمايؼـققم
اظؿأعقـقةمظؾعؿاظةماٌتضؿةمواٌعقـنيممبؽاصأةمذاعؾةمسؾكمرغف :م
"سؾكماألجفزةماٌكؿصةمحلابماذااطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسلموحلابموصـر مايؼـققماظؿأعقـقـةم
ظؾعؿاظةماٌتضؿةمسؾكمرداسمضقاسدمهدؼدماألجرماظقاردةمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلموضرارموزؼرماٌاظقةم
رضؿم554مظلـةم2007ماٌشارمإظقفؿامدونمعراساةمألجرماظـظريموؼؾغكمعامخياظػمذظؽمعـمرحؽام ".م
ً
وفمب دلب رمدو َزعخ اِرٍ-:

 -1وصؼًامألحؽامماٌادةم2معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿـاسلم،مخيضـعمساعـؾماظققعقـةمباىفـازماإلداريم
ظؾدوظــةمألحؽــامماظؼــاغقنماٌشــارمإظقــف،موعـــمثــؿمؼلــريمبشــأغفممذيقــعمرغــقاعماظؿــأعنيمم(تــأعنيم
اظشقكقخةمواظعفزمواظقصاة-متأعنيماصاباتماظعؿؾ-متأعنيماٌرض)،مظذامؼـؿػعمبأحؽـامماظعـالجم
واظرساؼةماظطؾقةمبؿأعنيماٌرضمإذامطاغتماىفةمخاضعةمهلذاماظؿأعني.
 -2هلبماالذااطاتمسؾكمرداسمعامادؿقؼفماٌتعـمسؾقـفمعــمرجـرمخـاللمطـؾمذـفرمسؾـكمضـدرم
سـددمرؼـامماظعؿـؾمعـعمضــرورةمتطؾقـؼمرحؽـامماظؽؿـبماظدورؼـةماٌشــارمإظقفـا،معـعمعراسـاةمايــدم
ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 7مــــــــــ
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األدغكمألجرماالذااكمويفمػذهماياظةمؼراسكمرالمؼؼؾمايدماألدغكمظألجرماظقـقعلمســمغـاتجم
ضلؿةمايدماألدغكمألجرماالذااكماظشفرىمسؾكم30مؼقمم(=30÷625م20.83مجـقف/ؼقعقاً) .م

ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 8مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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ادلؼبشبد وانزؼىَعبد

يبدح ()21
انطؤال رلى 21 /2
عتعـمسؾقفمبعؼدمعتضتمباظؼطاعمايؽقعل،مبؿـارؼ م2018/12/21مبؾـغمدــماظؿؼاسـدموطاغـتمعـدةمم
اذااطفميفماظؿأعنيمعؼدارػام9مدـقاتمو 4ذفقرمو13مؼقم،مصفؾمػذهماٌدةمتعطقفمايؼميفماٌعـاش،م
رممتُطؾؼمبشأغفمرحؽامماٌادةم163معـماظؼاغقنموؼلؿؿرمباظعؿـؾمالمدـؿؽؿالماٌـدةماٌقجؾـةمالدـؿقؼاقم
اٌعاش؟ م
اإلجبثخ:

تـصماٌادةم18معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف :م
"ؼلؿقؼماٌعاشميفماياالتماآلتقة -:م

 -1اغؿفا م خدعةماٌتعـمسؾقفمظؾؾقشفمدــماظؿؼاسـدماٌـصـقصمسؾقـفمبـظـامماظؿقزـػماٌعاعـؾمبـفمروم
ظؾؾقشفمدـماظلؿنيمباظـلؾةمظؾؿتعـمسؾقفؿماٌـصقصمسؾقفؿمباظؾـدؼـم(ب)مو(ج)معـماٌـادةم(م،)2م
وذظؽمعؿكمطاغتمعدةماذااطفميفماظؿأعنيم120مذفراًمسؾكماألضؾ.
 ".....م
تـصماٌادةم21معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
عدةماذااكماٌتعـمسؾقفميفماظؿأعنيمػل :م
 -1اٌدةماظـيتمتؾـدرمعــمتـارؼ ماالغؿػـاعممبأحؽـاممػـذاماظؼـاغقنمرومعــمتـارؼ مبـد ماالغؿػـاعممبؼـقاغنيمم
اظؿأعنيم واٌعاذاتمرومبؼقاغنيماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقـةمسلـبماألحـقالمواٌـددماظـيتمضـررتمتؾـؽم
اظؼقاغنيمضؿفامٌدةماالذااك .م
-2اٌددماظيتمضؿتمٌدةماذااكماٌتعـمسؾقفميفماظؿأعنيمبـا مسؾكمرؾؾف .م
ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 9مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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 -3عددماظؾعـةماظعؾؿقةماظرمسقةماظيتمتؾلماظؿعؾقؿماىاععلمروماظعاظلماىادزمحلابفامضؿـمعدةماًدعـةم
روماظيتمروسقتميفمتؼدؼرماألجر.
وؼشاطميلابماٌـددماٌشـارمإظقفـامم رالمؼؽـقنماٌـتعـمسؾقـفمضـدمصـر مسـفـامحؼقضـفماظؿؼاسدؼـةم مروم
اظؿأعقـقة .م
وجيربمطلرماظشفرمذفراًميفمجمؿقعمحلابماٌددماٌشارمإظقفا،مطؿامجيربمطلرماظلـةمدــةمطاعؾـةميفم
ػذاماعؿقعمإذامطانمعـمذأنمذظؽمادؿقؼاقماٌتعـمسؾقفمععاذاً.م م
تـصماٌادةم163معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف :م
"ؼؽقنمظؾؿـتعـمسؾقـفمايـؼميفمامالدـؿؿرارمميفماظعؿـؾمرومامإلظؿقـاقمبعؿـؾمجدؼـدمبعـدمبؾقشـفمدــم
اظلؿنيمإلدـؿؽؿالماٌـدةماٌقجؾـةمإلدـؿقؼاقمععـاشماظشـقكقخةموذظـؽمإذامطاغـتمعـدةمماذـااطفمميفم
اظؿأعنيمعلؿؾعدامعـفاماٌدةماظيتمردىماٌتعـمسؾقفمتؽؾػؿفامباظؽاعؾمالمتعطقفمايؼميفمععاش،موتؽقنم
تلقؼةماٌعاشميفمحاظةمتقاصرمذروطمادؿقؼاضفمسؾكمرداسمعدةماالذااكميفماظؿأعني .م
وادؿــا معـمحؽؿماظػؼرةماألوديمجيقزمظصاحبماظعؿؾمإغفا مخدعةماٌـتعـمسؾقـمفميفمدــماظلـؿنيم
رومبعدػامسؾـكمرنمؼـتدىمإديماهلقؽـةمماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماالجؿؿـاسلمماالذـااطاتماٌؼـررةمسؾـكمصـاحبم
اظعؿؾميفمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةموصؼاًميؽؿماٌادةم()17موذظؽمسـمسـددماظلــقاتماظؽاعؾـةم
اظقاجبمإضاصؿفامإديمعدةماالذـااكميفماظؿـأعنيمإلدـؿؽؿالماٌـدةماٌقجؾـةمإلدـؿقؼاقماٌعـاشمويفم
ػذهماياظةمؼعػكماٌتعـمسؾقفمعـمردا ماالذااطاتماٌؼررةمسؾقفميفمػذاماظؿأعنيمسـمتؾـؽماظلــقاتم
وؼؽقنمتطؾقؼمحؽؿمػذهماظػؼرةميفمذأنماظعؿالماٌـتضؿنيمواٌـقمسقنيمحؿـكماغؿفـا ماظعؼـدمروماغؿفـا مم
اٌقدؿمسلبماألحقال ".م
ً
وفمب دلب رمدومؼؿضحماآلتل -:م
 -1وصؼًامألحؽامماٌادةم18معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،مؼُشاطمالدـؿقؼاقماٌعـاشمظؾؾـقنمدــم
اظؿؼاسدمتقاصرمعدةماذااكمعؼدارػا120مذفراًمسؾكماألضؾ.
 -2وصؼًامألحؽامماٌادةم21معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،مؼُفربمطلرماظلـةمدـةمطاعؾةميفمجمؿـقعمم
عددماالذااكمإذامطانمعـمذأنمذظؽمادؿقؼاقماٌتعـمسؾقفمععاذاً.م م
ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 10مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػٍ
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 -3ويفماياظةماٌعروضة،محقثمرنمعدةماذااكماٌتعـمسؾقفميفماظؿأعنيمعؼـدارػام9مدــقاتموم4
ذفقرمو13مؼقم،مصؿـمثؿمؼُفربمطلرماظلـةمإديمدـةمطاعؾةمظؿصؾحمعدةماالذااكمسشرمدـقات،مألنم
عـمذأنمذظؽمادؿقؼاضفمععاشممظؾؾقنمدـماظؿؼاسـد،موسؾقـفممصـالمتُطؾـؼمرحؽـامماٌـادةم163معــم
اظؼاغقنمحقثمرنمعدةماذااكماٌـتعـمسؾقـفمبعـدماىـربموصؼًـامألحؽـامماٌـادةم21معــماظؼـاغقنم
تعطقفمايؼميفماٌعاش .م
م

ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 11مــــــــــ
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دطبة)126
لىاػد يبدح (
االشرتاكبد
يبدح ()126
انطؤال رلى 126 / 3

عتعـمسؾقفمحصؾمسؾكمرجازهمخاصةمظؾعؿؾمباًارجمعـم1986/1/1محؿكم1989/12/31موادـؿؾؿم

اظعؿؾمبؿارؼ م1990/1/1موملمؼؼؿمبأدا ماالذااطاتماٌلؿقؼةمسؾقفامســمعـدةماالجـازةممخـاللماٌفؾـةم
احملددةمظإلسػا معـماٌؾاظغماإلضاصقة،موملمتؼؿمجفةماظعؿؾمبؿقصقؾماالذااطاتمعضـاصامإظقفـاماٌؾـاظغم
اإلضاصقةمبطرؼؼماظؿؼلقطموصؼاًمظؾفدولمرضؿم6ماٌرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمحؿـكمبؾـقنماٌـتعـم
سؾقفمدـماظؿؼاسدمبؿارؼ م،2018/12/5مصؽقػمؼؿؿمردا ماٌؾاظغماٌلؿقؼةمسؾكماٌـتعـمسؾقـفمميفمػـذهم
اياظة؟ م
اإلجبثخ:

تـصماٌادةم126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:

"تلؿقؼماالذااطاتمسـماٌددماآلتقةموصؼاًمظؾؼقاسدمواألحؽامماٌؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا:م م
 -1يدد اإلػبراد اخلبرجُخ ثدوٌ أجر ويدد اإلجبزاد اخلبصخ نهؼًم ثبخلبرط:

ؼؾؿزمماٌتعـمسؾقفمسصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾميفماإلذااطاتموتتدىمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقة.
وؼصــدرموزؼــرماظؿأعقـــاتمباالتػــاقمع ـعمموزؼــرماإلضؿصــادمضــراراًم بؿقدؼــدمغــقعماظعؿــالتماألجـؾقــة،مموبلــعرم

اظؿققؼــؾ،موطقػقــةموعقاسقــدمردا ماإلذــااطات،مواٌؾــاظغماإلضــاصقةماظــيتمتلــؿقؼميفمحاظــةماظؿــأخريميفم
اظلدادموذظؽممبامالمجياوزماظـلبماٌؼررةميفماٌادتنيم(129مو .)130م
"...-2م م
تـصماٌادةم156معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:

ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 12مــــــــــ
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"تلــؼطمحؼــققماهلقؽــةماظؼقعقــةمظؾؿــأعنيماالمجؿؿــاسلمسؾــكمرىماألحــقالمضؾــؾمرصــقابماألسؿــالمم
واٌتعـمسؾقفؿمورصقابماٌعاذاتمواٌلؿػقدؼـمباغؼضا ممخسمسشرةمدـةمعـمتارؼ ماالدؿقؼاق ".م
تـصماٌادةم50معـمضرارموزؼرماٌاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مبشأنماظؼقاسدماٌـػـذةممألحؽـامممضـاغقنم
اظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمرغف:
"ؼؾؿــزمماٌــتعـمسؾقــفمبــأدا ماإلذــااطاتمواألضلــاطماٌلــؿقؼةمسؾقــفمســـمعــددماإلســارةمروماإلجــازةم
اًاصــةمظؾعؿــؾمباًــارجميفمماٌقاسقــدماظدورؼــةماحملــددةمألدا ماإلذــااطاتمســـماألجــرماألداد ـملم
بإصااضمسدممضقاعفمباإلسارةمروماإلجازة.م م
وؼؽقنمردا ماإلذااطاتمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقةماٌعؾـمهلامدعراًمباظؾـؽماٌرطزىماٌصرى .م
طؿــامؼؽــقنمردا ماإلذــااطاتمباظـلــؾةمٌــددماإلســاراتمروماإلجــازاتماًاصــةمبــدونمرجــرمظؾعؿــؾم
بقحداتماٌـظؿاتماظدوظقةمداخؾمذيفقرؼةمعصرماظعربقةمبإحدىماظعؿالتماألجـؾقـةماٌعؾــمهلـمامدـعرم
عـماظؾـؽماٌرطزىمرومعامؼعادهلامباظعؿؾةماٌصرؼة .م
وؼؽقنماظلدادمبإحدىماظطرقماآلتقة:م م
 -1اإلؼداعمظدىماظؾـؽمسلابماظصـدوقماٌكؿصممبقجبمإذنمتقرؼدمصادرمعـماظصـدوق.
 -2اظؿققؼالتماٌصرصقةمروماإلظؽاوغقة.م م
 -3ذقؽاتمعصرصقةمرومدقاحقةمعؼؾقظةماظدصع .م
 -4اظؽروتماإلدؿؿاغقة.م م
وؼؾؿزمميفمحاظةمتأخرهميفم اظلـدادمبـأدا معؾؾـغمإضـايفموصؼـاًمظؾـلـؾةماحملـددةمباٌـادةم م()129معــم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمسـمجمؿقعماإلذااطاتمواألضلاطماٌلـؿقؼةمسؾقـف،موذظـؽمســماٌـدةمعــم
تارؼ مجقبماألدا محؿكمغفاؼةمذفرماظلداد .م
وؼعػكماٌتعـمسؾقفمعـمردا ماٌؾؾغماإلضايفميفمحاظةماظلدادمخاللمذـفرمعــمتـارؼ مإغؿفـا مدــةم
اإلسارةمروماإلجازةموتؽقنمعفؾةماإلسػا مباظـلؾةمآلخرمدـةمدؿةمرذفرمعـمتارؼ مإغؿفا ماإلسارةمروماإلجازة،م
ويفم حاظةموصاةماٌتعـمسؾقفمخاللماٌفؾـةماحملـددةمظإلسػـا معــماٌؾـاظغماإلضـاصقةمضؾـؾمردا ماٌؾـاظغم

ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 13مــــــــــ
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اٌلؿقؼةمسؾقفمسـمعدةماإلسارةمروماألجازة،مؼعػكماٌلؿقؼقنمسـفمعـمردا ماٌؾاظغماإلضاصقةمإذامضـاعقام
باظلدادمخاللمدؿةمرذفرمعـمتارؼ ماظقصاة .م
وؼؿؿمددادماٌؾاظغماإلضاصقةمبذاتماظعؿؾةمواظؽقػقةماظؿكمتلددمبفاماإلذااطاتمواألضلاط ".م
وتـصماٌادةم51معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:
"يفمحاظةمسدممضقامماٌتعـمسؾقفمبلدادماالذااطاتمواألضلاطماٌلؿقؼةمسؾقفمحؿكمإغؿفا ماٌفؾـةم
احملددةمظإلسػا معـماٌؾاظغماإلضاصقة،مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبؿقصقؾفامعضاصاًمإظقفاماٌؾاظغماإلضاصقةمعـم
رجرماٌتعـمسؾقفمبطرؼؼماظؿؼلقطموصؼاًمظؾفدولمرضـؿم(م)6ماٌرصـؼمبؼـاغقنماظؿـأعنيماالمجؿؿـاسمل،موؼؾؿـزمم
صاحبماظعؿؾمبلدادماألضلاطماٌشارمإظقفامظؾصـدوقماٌكؿصميفماٌقاسقدماظدورؼةمإسؿؾـاراًمعــمرجـرم
اظشفرماظؿاظلمإلغؿفا معفؾةماإلسػا  .م
وإذامطاغتمضقؿةماظؼلطمواوزمربعماألجـرمصقفـقزمظؾؿـتعـمسؾقـفمرؾـبمردا مػـذهماٌؾـاظغمبإحـدىم
ررؼؼيتماظلدادمباظؾـدؼـم(،2م)3ماظقاردةمباٌادةم(.)38م م
ويفمحاظــةماغؿفــا ماٌفؾــةماحملــددةمظإلسػــا معـــماٌؾــاظغماإلضــاصقةمدونموجــقدمسالضــةمسؿــؾمؼؾؿــزمم
اٌتعـمسؾقفمبلدادماالذااطاتمواٌؾاظغماإلضـاصقةماٌلـؿقؼةمدصعـةمواحـدةميفمعقعـادمشاؼؿـفمذـفرمعــم
تارؼ مهؼؼمواضعةمادؿقؼاقمايؼققماظؿأعقـقة،موإذامملمؼؿؿماظلدادمخـاللماٌفؾـةماٌشـارمإظقفـاممهصـؾم
ػذهماٌؾاظغموصؼاًمألحؽامماٌادةم()144معـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسك ".م
وتؼضــكماٌــادةماألوديمعـــمتعؾقؿــاتماظصـــدوقمايؽــقعلمرضــؿم(م)13مظلـــةمم2010بشــأنمضقاســدم
هصقؾمإذااطاتماإلسارةماًارجقةمبدونمرجرمروماإلجازةماًاصةمظؾعؿؾمباًـارجمواإلجـازةماًاصـةم
ظغريماظعؿؾمعـمايؼققماظؿأعقـقةمسؾكمرغف:
"سؾكمذيقعماألجفزةماٌكؿصةمباٌرطزماظردقللمواٌــارؼماظؿأعقـقـةمإتؾـاعمعـامؼؾـملمبشـأنماٌؾـاظغم
اٌلؿقؼةمسـمعـددماإلسـارةمروماإلجـازةماًاصـةمظؾعؿـؾمباًـارجمروماإلجـازةماًاصـةمظغـريماظعؿـؾمســدم
تلقؼةموصر مايؼققماظؿأعقـقة:م م
مر -خصــؿماٌؾــاظغماٌلــؿقؼةمعـــمإذيــاديمايؼــققماظؿأعقـقــةمظصــاحبماٌعــاشمروماٌلــؿقؼنيم
(عؿفؿدماٌعاشم/ماٌؽاصأةم/ماظؿعقؼئماإلضايفم/متعقؼئماظدصعةماظقاحدة).مم
ـــــــــــم(/9م/1901م)7ماظؿقجقفماظػينمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم()27 / 14مــــــــــ
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مب -صؿحمعطاظؾةمبؼقؿةماٌؾؾغماٌؿؾؼلم(إنموجد)موؼؿؿماًصؿميفمحدودمربعماٌعاشماظدورى.
وَراػً ػُد حتدَد ادلجبنؾ ادلطزذمه يب َهً:
-1

يفمحاظةمسقدةماٌتعـمسؾقفمعـماإلجازةموإدؿالعفماظعؿؾموملمؼلددماٌؾاظغماٌلـؿقؼةمسؾقـفمموملم
تؼؿمجفةماظعؿؾمبؿقصقؾفامعـفمسـمررؼؼماظؿؼلقط،مإديمرنمهؼؼتمظؾؿتعـمسؾقفمإحدىمحـاالتم
إدؿقؼاقمايؼققماظؿأعقـقةميفمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمؼؿؿمعامؼؾل :م
مر.

حصرماألضلاطماظؿكمطانمجيبمرنمهلبمبعدمإغؿفا ماٌفؾـفمموؼؾؿـزممماٌـتعـمسؾقـفممبلـدادم
إذياديماألضلـاطماظـيتممملمميـئمسؾـكمتـارؼ مإدـؿقؼاضفاممخلـةمسشـرمساعـاًم،موتلـؼطمبـاضملم
األضلاطمتطؾقؼاًمألحؽامماٌادةم156معـماظؼاغقن.

مب .حلابماٌؾاظغماإلضاصقةماٌلؿقؼفمغؿقفةمسدممددادماألضلاطم-ماظيتمملمميئمسؾكمتارؼ م
إدؿقؼاضفاممخلةمسشرمساعـاًم–متطؾقؼـاًمألحؽـامماٌـادةم129معــماظؼـاغقن،مموتؾؿـزممبلـدادػام
اىفةماإلدارؼة،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماىفةمٌؿابعةماظؿقصقؾ.
".............
ووفمب دلب رمدو َزعخ اِرٍ-:

 -1غظرَامألنماٌتعـمسؾقفمادؿؾؿماظعؿؾموملمؼلددماذااطاتماالجـازةماٌلـؿقؼةمسؾقـفمحؿـكمم
إغؿفا ماٌفؾةماحملددةمظإلسػا معـماٌؾاظغماإلضاصقة،مصؿـمثؿمؼـؿؼؾماالظؿزاممإديمصـاحبم
اظعؿؾمبؿقصقؾماالذااطاتمعضاصاًمإظقفاماٌؾاظغماإلضـاصقةمعــمرجـرماٌـتعـمسؾقـفمبطرؼـؼم
اظؿؼلقطموصؼاًمظؾفدولمرضؿم()6ماٌرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،موؼؾؿزممصاحبماظعؿؾم
بأدا ماألضلاطماٌشارمإظقفامظؾصـدوقميفماٌقاسقدماظدورؼةماسؿؾاراًمعــمرجـرماظشـفرماظؿـاظلم
إلغؿفا معفؾةماإلسػا .
 -2حقثمرنمجفةماظعؿؾمملمتؼؿمبأدا ماألضلاطماٌلـؿقؼةمسؾـكماٌـتعـمسؾقـفممظؾصــدوقميفم
اٌقاسقدماظدورؼةمحؿكمهؼؼمواضعةمادؿقؼاقماٌعاش،مصؿـمثؿمؼؿؿمحصرماألضلـاطماظـيتمم
طانمجيبمرنمهلبمبعدماغؿفا ماٌفؾة،موؼُكصؿمعـمايؼققماظؿأعقـقةماٌلؿقؼةمظؾؿتعـم
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اذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػٍ
صُدوق انزأيني االجزًبػٍ
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكىيٍ

سؾقفمإذياديماألضلاطماظيتمملمميئمسؾكمتارؼ مإدؿقؼاضفاممخلةمسشرمساعاً،موتلؼطمباضلم
األضلاطمتطؾقؼاًمألحؽامماٌادةم156معـماظؼاغقن.م
 -3هلـبمماٌؾـاظغماإلضـاصقةمماٌلــؿقؼفمغؿقفـةمسـدممدـدادماألضلــاطم-ماظـيتممملمميـئمسؾــكم
تارؼ مإدؿقؼاضفاممخلةمسشرمساعاًم–ميفماٌقاسقدماظدورؼةمتطؾقؼاًمألحؽامماٌادةم129معــم
اظؼاغقن،موتؾؿزممبلدادػامجفةماظعؿؾ.
م
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اذلُئخ انمىيُخ نهزأيني االجزًبػٍ
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نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكىيٍ

زلبظرح
يف رأيني إصبثبد انؼًم
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ػُبصر احملبظرح
َ -1طت االشرتاكبد.

 -2انفئبد ادلُزفؼخ ثزأيني إصبثبد انؼًم.
 -3رؼرَف إصبثخ انؼًم.

 -4إجراءاد اإلثالؽ ػٍ اإلصبثخ.

 -5إجراءاد إصجبد إصبثخ انؼًم.

 -6ادلطزُداد ادلطهىثخ نجذش نإلصبثخ.

 -7احلمىق انزأيُُُخ يف رأيني إصبثبد انؼًم:
أ-

انؼالط وانرػبَخ انطجُخ:

ة -رؼىَط األجر:

ط -يصبرَف اإلَزمبل

د -ادلؼبظ ورؼىَط اندفؼخ انىاددح:

ه -يؼبظ انؼجس انكبيم اإلصبثً أو انىفبح اإلصبثُخ:

و -ركــرار اإلصبثـــخ:
ز -إػبدح انفذص:

ح -انزذكُى انطىب

غ -ددود اجلًغ ثني يؼبظ اإلصبثخ واحلمىق األخري

 -8يرفمــــــبد.
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رأيني اصبثبد انؼًم
َ -1طت االشرتاكبد:

1 م%مظؾؿتعـمسؾقفؿمباظؼطاعمايؽقعك.م
%2 مظؾؿتعـمسؾقفؿمبؼطاعماألسؿالماظعام.
%3 مظؾؿتعـمسؾقفؿمباظؼطاعماًاص.م

وختػئمغلبماالذااطاتميفماظؼطاعمايؽقعكمواألسؿالماظعاممبقاضعماظـصػموصـكماظؼطـاعماًـاصم
بقاضــعماظـؾــثمعؿــكمصــرحتمػقؽــةماظؿــأعنيماظصــقلمظصــاحبماظعؿــؾمبؿــقظلماظعــالجمواظرساؼــةماظطؾقــةم
ظؾؿصاب.مم
 -2انفئبد ادلُزفؼخ ثزأيني إصبثبد انؼًم:

ذيقعماظعاعؾنيماًاضعنيمظؿأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمباإلضاصةمإديماظػؽاتماآلتقة:م
 اظعاعؾقنمباظؼطاعماًاصماظذؼـمتؼؾمرسؿارػؿمسـم18مدـة.
 اٌؿدرجقنمواظؿالعقذماظصـاسققن.م
 اظطالبماٌشؿغؾقنميفمعشروساتماظؿشغقؾماظصقػل.م
 اٌؽؾػقنمباًدعةماظعاعة.م
 اٌؾؿقؼــقنمبعؿــؾمبعــدمدـــماظلــؿنيموالمؼلــرىميفمذــأغفؿمرحؽــاممتــأعنيماظشــقكقخةممواظعفــزم
واظقصاة.مم
 -3رؼرَف إصبثخ انؼًم:

ؼؼصدمبإصابةماظعؿؾمعامؼؾل:م

 )1اإلصابةمبأحدماألعراضماٌفـقةماٌؾقـةمباىدولمرضؿم()1ماٌرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسك.
 )2اإلصابةماظـاوةمسـماإلجفادمروماإلرػاقمعـماظعؿؾمعؿكمتقاصرتمصقفاماظشروطماآلتقة:م
 اظلـمرضؾمعـماظلؿني.م
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صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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 رنمؼؽقنمغاواًمسـمبذلمجمفقدمإضاصكمؼػققماعفقدماظعادى.م
 رنمؼؽقنمغاواًمسـمتؽؾقػماٌتعـمسؾقفمبإنازمسؿؾمععـنيميفموضـتمدـددمؼؼـؾمســم
اظقضتماظالزممسادةمإلنازمػـذاماظعؿـؾمرومتؽؾقػـفمبإنـازمسؿـؾمععـنيميفموضـتمدـددم
باإلضاصةمإديمسؿؾفماألصؾك.م
 رنمتؽقنماظػاةماظزعـقةمظإلجفادمطاصقةمظقضقعماياظةماٌرضقة.م
 رنمتؽقنماياظةماظـاوةمذاتمعظاػرمعرضقةمحادة.م
 رنمؼـــؿجمسـفــامغزؼــػماٌ ـ مرومإغلــدادمذــراؼنيماٌ ـ مروماإلغلــدادمباظشــراؼنيماظؿاجقــةم
ظؾؼؾب.م
 رالمتؽقنماياظةماٌرضقةمغاوةمسـمعضاسػاتمرومتطقرمياظةمعرضقةمدابؼة0م
 )3اإلصابةمغؿقفةمحادثموضعمرثـا ماظعؿؾمرومبلؾؾف.مم
 )4اإلصــابةمغؿقفــةمحــادثمؼؼــعمرثـــا ماظــذػابمإديماظعؿــؾمروماظعــقدةمعـــفمدونمتقضــػمرومختؾــػم
اوإحنرا مسـماظطرؼؼماظطؾقعك.مم
 -4إجراءاد اإلثالؽ ػٍ اإلصبثخ
 األيراض ادلهُُخ:

ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمزفقرمعرضمعفـكمألحـدمسؿاظـفمبـابالنماظصــدوقمبـذظؽمسؾـكماظـؿـقذجم
رضؿم()61موطذامإبالنماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقك.
 اإلجهبد أو اإلرهبق يٍ انؼًم:

ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبإخطارماظصـدوقمساظةماإلصابةماظـاذؽةمســماالجفـادمروماإلرػـاقمعــماظعؿـؾم
صقرمحدوثفامسؾكماظـؿقذجمرضؿم()67ماٌرصؼ.م
 دبدس انؼًم:

ؼؾؿــزممصــاحبماظعؿؾؾاظؼطــاعمايؽــقعكمواظعــاممبــاجرا مهؼقــؼمإدارىمجيـمـرىممبعرصــةماظلــؾطةم
اٌكؿصةمظدؼفموإبالنماظصـدوقمبذظؽمسؾكماظـؿقذجمرضؿ(.)61
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 دبدس انطرَك:

ؼؾؿــزمماٌــتعـمسؾقــفمبــإبالنمجفــةماظشــررةماٌكؿصــةمبإصــابةماظعؿــؾماظـاوــةمســـمحــقادثماظطرؼــؼم
ظؿقرؼرمعذطرةمرومدضرمبايادثموخيطرمبفمصاحبماظعؿؾمإلبالنماظصــدوقمبـذظؽمسؾـكمجـقذجم
(.)61
 إصبثخ انؼًم نهًؼبر أو احلبصم ػهً إجبزح نهؼًم ثبخلبرط:

ؼؾؿزمماٌتعـمسؾقفمإخطارماظصـدوقمسؾكماظـؿقذجمرضؿم64معرصؼاًمبفماٌلؿـداتماٌؾقـفؾف.
 -5إجراءاد إصجبد إصبثخ انؼًم
 األيراض ادلهُُخ:

تؿقديماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـأعنيماظصـقكمإجـرا ماظػقـصماظطؾـكمظؾؿـتعـمسؾقـفموهدؼـدمغـقعماٌـرضم
ورؾقعةماظعؿؾ.
 اإلجهبد أو اإلرهبق يٍ انؼًم:

تعرضمػذهماياالتمسؾـكماظؾفــةماٌشـؽؾةمهلـذاماظغـرضمباظصــدوقمظؾؾـتميفمعـدىمإسؿؾـارمػـذهم
اياالتمإصابةمسؿؾمعـمسدعفموجيقزمظصاحبماظشأنماظؿظؾؿمعــمضـرارماظؾفــةمخـاللمثالثـنيمؼقعـاًم
عـمتارؼ مإخطارهمبف.
 احلبدس:

ؼؾؿزمماظصـدوقمبؾقثمعدىم إسؿؾارماياظةمإصـابةمسؿـؾمواإلغؿفـا مإديمضـرارميفمػـذاماظشـأنمخـاللم
ذفرمعـمتارؼ مورودمإخطارماإلصابةمعلؿقصقاًماٌلؿـداتماٌؾقـفؾف.
 -6ادلطزُداربدلطهىثخ نجذش نإلصبثخ
ً
أوال :اإلصبثخ َزُجخ دبدس:

 دضرماظشررةمظؾقادثم-مرومصـقرةمععؿؿـدةمووؿقعـةمخبـاامذـعارماىؿفقرؼـةم-موذظـؽم
يفمحاظةموضقعماالصابةمخارجمغطاقماظعؿؾموداخـؾمغطـاقماظعؿـؾمباظـلـؾةمظؾـتعـمسؾـقفؿم
اٌشارمإظقفؿمباظؾـدم(ب)معـماٌادةم()2معـمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلموؼؽؿػـلممبقضـرم
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هؼقــؼمإداريمإذاموضعــتماإلصــابةمداخــؾمغطــاقمدــؾماظعؿــؾمعقضــقاًمبــفمرريمجفــةم
اظؿقؼقؼمباظـلؾةمظؾؿتعـمسؾقفؿماٌشارمإظقفؿمباظؾـدم(ر)معـمذاتماٌادة.م
 اظؿؼرؼرماظطؾكماألوديماظصادرمسـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقل.
 إضرارمعـماظقحدةماإلدارؼةمباظطرؼؼماٌعؿادمظؾؿصابمودؾمإضاعؿفميفمحاظةمإصابةماظعؿؾم
باظطرؼؼ.
 صــقرةمععؿؿــدةمعـــمضــرارماظؿؽؾقــػمظؾؿصــابميفمحاظــةمإصــابؿفمرثـــا متقجفــفمإديمعأعقرؼــةم
عصؾققةمخارجمدادرةماظعؿؾ.

ً
صبَُب :اإلصبثخ ثأدد األيراض ادلهُُخ:

 تؼرؼرمإدارىمععؿؿدمعـمعدؼرمذؽقنماظعاعؾنيمووؿـقممؼقضـحمرؾقعـةمسؿـؾماٌـتعـمسؾقـفم
وعــدىمتعرضــفمظإلصــابةمبأحــدماألعــراضماٌفـقــةماٌقضــقةمباىــدولمرضــؿم(م)1ماٌراصــؼم
ظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمسؽؿمرؾقعةمسؿؾف.
 ضرارمىـةماألعراضماٌفـقةمباهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمؼػقدمإرتؾـاطماٌـرضماٌقضـحم
باىدولمبطؾقعةمسؿؾفماظذىمؼتدؼف.
 ذفادةمععؿؿدةمووؿقعةمعـماظؾفانماظطؾقةمباظؿأعنيماظصقكمتقضـحمغلـؾةماظعفـزموتـارؼ م
ثؾقتف.

ً
صبنضب :اإلصبثخ انُبجتخ ػٍ اإلجهبد أو اإلرهبق يٍ انؼًم:
 ؼرصؼمتؼرؼرمعـمصاحبماظعؿؾمؼؾنيمعامؼؾك:ـ

 بقانمرؾقعةمسؿؾماٌصابموإخؿصاصاتةموتارؼ مبد معزاوظؿةموعلؿقىمردادف.
 بقانمعامطؾػمبفمعـمسؿؾمإضاصكمورؾقعؿـفمواٌـدةماحملـددةمألدادـفموعـامامعــمإنـازهم
صقفــاموسؿــامإذامطاغــتمتــتدىميفمدــاساتماظعؿــؾماألصــؾقةمروماألضــاصقةموتــدسقؿمذظــؽم
باٌلؿـدات.
 اٌؾػماظطؾكمظؾؿصابمعـمواضعمعؾػماًدعةمورجازاتفماٌرضقة.
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 األساثمواظؿؼارؼرماظطؾقةمسـماياظةماٌرضقةمضؾؾماظقصاةمعؾاذرةموصكماياالتماظيتمؼؼقمم
بفاماظؿأعنيماظصقكمباظعالجمتؼدمماظؾقاغاتمعـمػقؽةماظؿأعنيماظصقل.
 -7احلمىق انزأيُُُخ يف رأيني إصبثبد انؼًم
أ -انؼالط وانرػبَخ انطجُخ:

ؼؼصدمباظعالجمواظرساؼةماظطؾقةمعامؼأتك:

 ماًدعاتماظطؾقةماظيتمؼتدؼفاماٌؿارسماظعام.م
 ماًدعاتماظطؾقةمسؾكمعلؿقىماألخصادقنيممباميفمذظؽمرخصادكماألدـان.م
 ماظرساؼةماظطؾقةماٌـزظقةمسـدماإلضؿضا .م
 ماظعالجمواإلضاعةمباٌلؿشػكمروماٌصقأوماٌرطزماٌؿكصص.م
 اظعؿؾقاتماىراحقةمورغقاعماظعالجماألخرىمحلبمعامؼؾزم.م
 اظػقصمباألذعةمواظؾققثماٌعؿؾقةم"اٌكربؼة"ماظالزعـةموشريػـامعــماظػقـقصماظطؾقـةم
وعاميفمحؽؿفا.م
 صر ماألدوؼةماظالزعةميفمذيقعماياالتماٌشارمإظقفامصقؿامتؼدم.م
 تقصريماًدعاتماظؿأػقؾقةموتؼدؼؿماألررا مواألجفزةماظصـاسقةمواظؿعقؼضقة.م
وتؿقديماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكمسالجماٌصابمورساؼؿفمرؾقاً.م
وجيقزمظؾؿصابماظعالجميفمدرجةمرسؾـكمعــماظدرجـةماظؿأعقـقـةمسؾـكمرنمؼؿقؿـؾمصـروقم
اظؿؽاظقػمرومؼؿقؿؾفامصاحبماظعؿؾمإذاموجدماتػاقمبذظؽ.م
ة -رؼىَط األجر:

صكمحاظةمختؾػماٌتعـمسؾقفمسـمسؿؾفمظالصابةمتؾؿـزممجفـةماظعؿـؾمبصـر متعقؼضـاًمســم

رجرهمؼعادلمرجراالذااكمظفموؼصر ميفمعقاسقدمصر ماألجقر،موؼلؿؿرمصـرصفمرـقالمعـدةم
سفـزماٌصــابمســمردا مسؿؾــفمرومحؿـكمثؾــقتماظعفـزماٌلــؿدؼؿمروماظقصـاة،وتعؿربميفمحؽــؿم
اإلصابةمطؾمحاظةمإغؿؽاسمرومعضاسػةمتـشأمسـفا.م
ط -يصبرَف اإلَزمبل
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 ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمحدوثماإلصابةمبـؼؾماٌصابمإديمعؽانماظعالج.م
 تؿقؿؾمجفةماظعؿؾمبأدا معصارؼػماغؿؼالماٌصابمبقدادؾماالغؿؼالماظعادؼةمعـمدـؾم
اإلضاعةمإديمعؽانماظعالجمإذامطـانمؼؼـعمخـارجماٌدؼــةماظـيتمؼؼـقؿمبفاوبـأدا معصـارؼػم
االغؿؼالمبقدادؾماإلغؿؼالماًاصةمداخؾماٌدؼـةمروخارجفامعؿكمضررماظطؾقـبماٌعـا م
رنمحاظةماٌصابمالمتلؿحمبادؿعؿاظفمودادؾماإلغؿؼالماظعادؼة.
د -ادلؼبظ ورؼىَط اندفؼخ انىاددح:

 يؼبظ انؼجس انكبيم اإلصبثً أو انىفبح اإلصبثُخ:
م

=مرجرماظؿلقؼةم×م80م%م

 يؼبظ انؼجس اجلسئىبإلصبثً ( %35فأكضر):
م

=مرجرماظؿلقؼةم×م80م%م×مغلؾةماظعفز

 رؼىَط اندفؼخ انىاددح اإلصبثً (ألم يٍ :)%35
م

=مرجرماظؿلقؼةم×م80م%م×مغلؾةماظعفزم×م48مذفراً

ه -يؼبظ انؼجس انكبيم اإلصبثً أو انىفبح اإلصبثُخ:

ؼزادمػذاماٌعاشمبـلؾةم%5مطؾممخسمدـقاتمحؿـكمبؾـقنماٌـتعـمسؾقـفمدــماظلـؿنيم

حؼقؼةروحؽؿاًمإذامطانماظعفزرواظقصاةمدؾؾاًميفمإغفا مخدعةماٌتعـمسؾقف،موتعؿربمطـؾمزؼـادةم
جز اًمعـماٌعاشمسـدمهدؼدمعؾؾغماظزؼادةماظؿاظقة.
و -ركــرار اإلصبثـــخ:

ؼؼصدمبؿؽرارماإلصابةمتعرضماٌتعـمسؾقفمإلصابةمسؿؾمجدؼدةمؼؿكؾػمسـفـامغلـؾةمسفـزم

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

ؼؿؿمصر متعقؼئمسـماإلصابةماياظقـةمسؾـكمردـاسمغلـؾةماظعفـزماألخـريةمورجـرم

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

م(مرم) إذامطانماٌصابمضدمسقضمسـماصابؿفماظلابؼةمتعقؼضاًمعـمدصعةمواحدة:
ؼؼدرظـفمععــاشمسؾـكمردــاسماذيــاديمغلـبماظعفــزماٌؿكؾػــةمســماصــابؿفماياظقــةم
واظلابؼةمواجرماظؿلقؼفميفمتارؼ ماظعفزماألخريوالمؼردماظؿعقؼئماظلابؼمصرصف.م
م(مبم)

إذامطانماٌصابمعلؿقؼامٌعاشمسـمإصابؿفماظلابؼة:
ؼؼــدرمععاذــفمسؾــكمردــاسماذيــاديمغلــبماظعفــزماٌؿكؾػــةمســـماصــابؿفماياظقــةم
واظلابؼةمواجرماظؿلقؼفميفمتارؼ ماظعفزماألخري.م
بشـرطمرالمؼؼـؾماٌعـاشماظـــاتجمســمػـذهماظؿلـقؼةمســـمععـاشماٌـتعـمسؾقـفمســـم
اإلصابةماظلابؼة.

ز -إػبدح انفذص:

ؼؿعؾؼمإسادةماظػقصمباصابةمواحدةمؼعادمتؼدؼرمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـفا.

ً
أوال :يىاػُد اػبدح انفذص:

جيقزمظؽؾمعـماٌصابمواهلقؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظصـقكمواظصــدوقممرؾـبماسـادةماظػقـصم
اظطؾكمعرةمطؾ:
م-1مدؿةمرذفرمخاللماظلـةماألوديمعـمتارؼ مثؾقتماظعفز.
-2معرةمطؾمدـةمخاللماظـالثمدـقاتماظؿاظقةمظؾلـةماألوديمعـمتارؼ مثؾقتماظعفز.
يتم
وتؽقنمعدةماظػقصماظطيبمسشـرمدــقاتمباظـلـؾةمألعـراضماظغؾـارماظردقؼـةماظـيتماظـ م
تـشأمسـمشؾارماظلؾقؽاوشؾارماالدؾلؿقدقشؾارماظؼطـموشؾارماظؽؿانموشؾارمبقدرةماظؿؾؽ.
سؾكمرنمتؽقنماسادةماظػقصمطاآلتك:
ر-عرةمطؾمدؿةمرذفرمخاللماظلـةماألودي.
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ب-عرةمطؾمدـةمخاللماظـالثمدـقاتماظؿاظقة.
ج-عرةمطؾمدـؿنيمخاللماظلتمدـقاتماظؿاظقة.
ً
صبَُب :اِصبر ادلرترجخ ػهً رؼدَم َطجخ انؼجس:

ً
 -1إذا كبٌ ادلؤيٍ ػهُه لد إضزذك يؼبشب ػٍ َطجخ انؼجـس انطبثــك رمـدَرهب َـزى
حتدَد يطزذمبرهكًب َهً:

رم-مإذامطاغــتمغلــؾةماظعفــزماظـاوــةمســـمإســادةماظػقــصم%35مصــأطـرمؼــؿؿمتعــدؼؾمضقؿــةم
اٌعاش.م
بم-إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـمإسادةماظػقصمرضؾمعـم35م%مؼـؿؿماؼؼـا ماٌعـاشم
غفادق ـاًمعـــمرولماظشــفرماظؿــاظلمظؿــارؼ ماســادةماظػقــصموؼــؿؿمصــر متعــقؼئمدصعــةم
واحــدةمإصــابكموعــاامصــرصفمعـــمععــاشمحؿــكمغفاؼــةماظشــفرماظــذىمامصقــفمإســادةم
اظػقصمصقققا.

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

مر -إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـمإسادةماظػقصمرضؾمعـم35م:%
إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـماسادةماظػقـصمعلـاوؼةمرومرضـؾمعــماظـلـؾةم
اظلابؼةمالؼؿؿمتعدؼؾمظؼقؿةماظؿعقؼئماظلابؼمصرصف.
إذامطاغتمغلـؾةماظعفـزماظـاوـةمســمإسـادةماظػقـصمرطـربمعــماظـلـؾةماظلـابؼم
هدؼدػامواضؾمعـم35م%مؼؿؿمإسادةمحلابمتعقؼئماظدصعةماظقاحدة.م
مب -إذامطاغتمغلؾةماظعفزماظـاوةمسـمإسادةماظػقص35م%مصأطـر.
ؼــؿؿمهدؼــدمضقؿــةماٌعــاشماٌلــؿقؼمسؾــكمردــاسمغلــؾةماظعفــزماظـاوــةمســـم
إسادةماظػقصمورجرماظؿلقؼةميفمتارؼ مثؾقتماظعفزميفماٌرةماألوديموضقاسدم
تلقؼةماٌلؿقؼاتمسـمإصابةماظعؿؾماٌعؿقلمبفاميفمتارؼ مثؾقتماظعفـزميفم
اٌرةماألودي.
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ح -انزذكُى انطىب

ظؾؿتعـمسؾقفمايؼميفماظؿؼدممبطؾبماسادةماظـظرميفمضرارمجفةماظعالجموذظؽ:

1م-مخاللمردؾقعمعـمتارؼ ماخطاره:
رم-مبإغؿفا ماظعالج.
ب-مباظعقدةمظؾعؿؾ.
جم-مبعدمماصابؿفممبرضمعفـك.
2م-مخاللمذفرمعـمتارؼ ماخطاره:
رم-مبعدممثؾقتماظعفز.
ب-مبؿؼدؼرمغلؾةماظعفز.
غ -ددود اجلًغ ثني يؼبظ اإلصبثخ واحلمىق األخري

جيؿعماٌتعـمسؾقفمبنيمععاشماإلصابةموبنيمايؼققماآلتقةمبدونمحدود:
 األجر.م
 تعقؼئماظؾطاظة.
 اٌعاشماٌـصقصمسؾقفميفمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاه.
 اٌعاشموصؼاًمظؼقاغنيماظؿأعنيمواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقة.
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