اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
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يعجطخ انُدوح انؼهزيخ

نهؼبيهني ثبجلهبس اإلداري نهدونخ
1028/4/7
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يقديخ

مؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطـا مايؽـقعلم ديمغ ـتمويعؿقـؼماظـقسلمم
اظؿأعقينمظدىماٌفؿؿنيممبفـالماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلموطـاامزؼـادةماظـؼاصـةماظؿأعقـقـةمظـدىم
أصتادماجملؿؿعمباسؿؾارمأنمايؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتم ديمطؾمأدتةمعصتؼة .م
وهؼقؼـاًمظــاظؽمؼلــعدغلمأنمأضــدممعدــؾطةماظـــدوةماظ ــفتؼةماٌـعؼــدةمبؿــارؼ م2018/4/7م
عؿدؿـةمأػؿماألدؽؾةماظيتمغقض تميفماظـدوة .م

رئيض صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼبيهني ثبنقطبع احلكىيي
"حمًد طؼىدي قطت"
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فهــــــــزص

ادلىظىع

و

أوال

األطئهخ
ا

 -1األدؽؾةماٌتيؾطةمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم.1975
 -2األدؽؾةماٌتيؾطةمبؼاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم .2016م

ا

ثبَيب

احملبظزح ادلزفقخ:
اظظقاػتماظلؾؾقةمصكماىفاتماإلدارؼةمصقؿامؼؿعؾؼمبأسؿالماظؿأعنيماالجؿؿاسلم،ورتقماٌعاىة .م
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األطئهخ ادلزرجطخ ثقبَىٌ انزأيني االجزًبػي
انصبدر ثبنقبَىٌ رقى  79نظُخ 2971
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قىاػد يؼبيهخ ادلؤيٍ ػهيهى انذيٍ كبَىا يٍ
أفزاد انقىاد ادلظهحخ

انظؤال رقى 63 / 2

عؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمباىفازماإلداريمظؾدوظةمظفمعـدةموـقـدمطدـابطماحؿقـاطمدـابؼةم

سؾكميارؼ ماظؿعقنيموملمؼصتفمسـفامأؼـةمعلـؿقؼاتمعــم دارةماظؿـأعنيمواٌعاذـاتمظؾؼـقاتم
اٌلؾقةم،مصفؾميعدمعدةموـقدهمطدابطماحؿقاطمعدةماذرتاكموصؼًامألحؽاممضـاغقنماظؿؼاسـدم
واظؿــأعنيمواٌعاذــاتمظؾؼــقاتماٌلــؾقةموباظؿــاظلميدــؿمٌــدةماذــرتاطفمبؼــاغقنمماظؿــأعنيم
االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسـدميلقؼةمحؼقضـفماظؿأعقـقـةموصؼًـامألحؽـامم
اظؼاغقنماألخري؟ م
اإلجبثخ

يـصماٌـادةم36م عــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975م

سؾكمأغفم :م
م" ذام غؿفتماًدعةماظعلؽتؼةمألحدماٌـصقصمسؾقفؿميفماٌادةماظلابؼةمثؿمأسقدمظعؿؾم
خيدعفمألحؽاممػااماظؼاغقنمؼطؾؼمسؾقفمعامؼأيل:م م
 -1ذامطانمضدمادؿقؼمعؽاصأةموعدصقساتمسـمعدةمخدعؿفماظعلؽتؼةموملمؼؽـمضدمصـتصفام
صؿقلبمػاهماٌدةمضؿـمعدةماذرتاطفميفمػااماظؿأعنيمدونمأداءمأؼةمعؾاظغمسـفا.م م
و ذامطانمضدمصتصفاموؼتشبميفمحلابماٌدةماٌ ارم ظقفامضؿـمعدةماذـرتاطفمميفمػـاام
اظؿأعنيمصقؿعنيمسؾقفمردماٌؾاظغماٌ ـارم ظقفـامميفماظػؼـتةماظلـابؼةمدصعـةمواحـدةمغؼـداًممخـللم
ثلثمدـقاتمعـميارؼ ماغؿػاسفمبأحؽاممػـااماظؼـاغقنم،موبعـدماغؿفـاءممػـاهماظػـرتةمؼؽـقنمظـفم
رؾبمحلابفامعؼابؾمأدائفماٌؾاظغماٌلؿقؼةمسـفامربلقبةموصؼاًمظؾفدولمرضؿم()4ماٌتاصؼ .م
وسـدماغؿفاءمخدعؿفماٌدغقةميلقىمحؼقضفمسـماٌـدةماظعلـؽتؼةماظـيتممحلـؾتمضـؿـمعـدةم
اذرتاطفميفمػـااماظؿـأعنيمواٌـدةماٌدغقـةمبماسؿؾارػؿـاموحـدةمواحـدةمموصؼـاًمألحؽـاممػـاام
اظؼاغقن.مم م
................م".
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ويـــصماٌــادةم1معـــممضــاغقنمرضــؿم90مظلـــةم1975مبإصــدارمضــاغقنماظؿؼاســدمواظؿـــأعنيم
واٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقةمسؾكمأغفم :م
"يلتيمأحؽاممػااماظؼاغقنمسؾكماٌـؿػعنيماآليلمبقاغفؿ :م
مأ -اظدؾاطماظعاعؾقنموضؾاطماظ تفمباظؼقاتماٌلؾقة.م م
مب -ضــؾاطماظصــػمواىـــقدماٌؿطقســقنموذبــددوماًدعــةمذووماظتوايــبماظعاظقــةم
بــاظؼقاتماٌلــؾقةمواظصـــا ماظعلــؽتؼقنمختاــقماٌــدارسماظػـقــةماألدادــقةم
اظعلؽتؼةمعـميارؼ مصتفماظتايبماظعاظل .م
مج -ضــؾاطماظصــػمواىـــقدماجملـــدونمبــاظؼقاتماٌلــؾقةمأومبقحــداتماألسؿــالم
اظقرـقةموعـميفمحؽؿفؿ.
وؼعؿربميفمحؽؿماجملـدؼـمضـؾاطماظصـػمواىــقدماٌؿطقسـقنماظعـادؼقنم
وذبددوماًدعةمباظتايبماظعاديمواظطؾؾةماٌؿطقسقنمباظؼقاتماٌلؾقةماظاؼـم
ملمؼصــتفم ــؿماظتايــبماظعــاظلمعــعمعتاســاةمأحؽــامماٌــادةم(م)90مصقؿــامخيــؿصم
باظطؾؾةمواٌؿطقسني.
مد -اظدؾاطموضؾاطماظصػمواىـقدماالحؿقاطماٌلؿدسقنمباظؼقاتماٌلؾقة .م
مه -اٌؽؾػقنمخبدعةماظؼقاتماٌلؾقة.م م
مو -اظعاعؾقنماٌدغققنمباظؼقاتماٌلؾقة.م م
وؼؽقنمدتؼانمأحؽاممػااماظؼاغقنمباظـلؾةم ديماظػؽـاتماظـقاردةميفماظؾــقدم
(ج،د،ػـ،و)ميفمحدودماألحؽامماًاصةمبفاهماظػؽاتماٌـصقصمسؾقفاميفمػـاام
اظؼاغقن .م
طؿاميلتيمأحؽـاممػـااماظؼـاغقنمسؾـكمعــمؼعـنيمعــمرساؼـاماظـدولماظعتبقـةم
باًدعةموصؼامظؾ توطمواألوضا ماظقاردةمبؼقاغنيماًدعةمباظؼقاتماٌلؾقة ".م
ويـصماٌادةم4معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأنم :م
عددماًدعةماظيتميعطلمايؼميفماٌعاشمأوماٌؽاصأةمػل :م
مأ -عدةماًدعةماظيتميؼدلميفماظؼقاتماٌلؾقةموؼؼؿطعمسـفامععاش .م
مب -عدةماًدعةماظيتمضدقتميفماظؼقاتماٌلؾقةمودؾؼمأداءماحؿقارلمععاشمأوم
عؾاظغمادخارمسـفا .م
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مج -عدةماًدعةماظيتميؼدلميفماالدؿقدا ممبامالمااوزمثلثمدـقاتمعؿصؾة،مصإذام
زادتمسؾكمذظؽمالمهلبماظزؼادة .م
ويعؿربمعدةماالدؿقدا ماظيتمؼؿكؾؾـفامعـدةمخدعـةمساعؾـةميؼـؾمطـؾمعـفـامســم
دـةميفمحؽؿمعدةماالدؿقدا ماٌؿصؾة.م م
والماقزمحلابمضؿائؿمأومعددم ضاصقةمسـمعددماالدؿقدا ،مطؿامالمهلبم
يفماٌعاشماٌدةماظيتميؼدلميفماالدؿقدا مزؼادةمسؾكممخسمدـقاتمرقالم
عدةماًدعة.م
مد -عدةماًدعةماظيتمأدؼتمباظؼقاتماٌلؾقةمبدرجةمضؾاطمصػمأومجـديمعـم
ذويماظتوايبماظعاظقةمعـميارؼ مايصقلمسؾكمػاهماظتوايبموملمؼلؾؼمددادم
احؿقارلمععاشمأومعؾاظغمادخارمسـفا.م م
مه-اظدؿائؿمواٌددماإلضاصقةماٌـصقصمسؾقفاميفماٌادينيم(.)9،8
مو -عددماًدعةماظيتمدؾؼمأداءماحؿقارلمععاشمأومعؾاظغمادخارمأوماذرتاطاتمسـفام
واظيتمضدقتميفمايؽقعاتمأوما قؽاتمأوماٌؤدلاتماظعاعةمأوماظقحد ماتم
االضؿصادؼةماظؿابعةم ا،موطاظؽمعددماظػصؾماظلقادلماظيتميؼ مت مرم حلابفاميفم
اٌعا شممبؼؿدكمي تؼعاتمدابؼةمودؾؼمددادماحؿقارلمععاشمأومعؾاظغمادخارمأوم
اذرتاطاتمسـفا.
مز -عددماظعؿؾماظلابؼةماظيتماقزمحلابفاميفماٌعاشموصؼمأحؽاممأيمضاغقنمعـم
ضقاغنيماظؿؼاسدمواظؿأعنيمواٌعاذاتمواظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمواظؿأعنيماالجؿؿاسلم
غم ادخارمأوماذرتاطاتمسـفامسؾكمأنم
وملمؼلؾؼمددادماحؿقارلمععاشمأومعؾاظ م
هلبمعددماظققعقةمسؾكمأداسمأنماظ فتمدؿةموس تونمؼقعاً.
مح -عددم ادؿدم سا ءمم ضؾاطما الحؿقارلم ظؾكدعةم باظؼقا تما ٌلؾقةموعد دما ظؿؽؾقػم
باًدعةميفماظؼقاتماٌلؾقةماظيتمالميدخؾميفم حدىماظقزائػماظيتمؼ ؿؾفام
حؽؿماظؾـدؼـم(و.ز)معـمػاهماٌادةموذظؽمٌـمؼعنيمعـفؿمباظؼقاتماٌلؾقة.

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 7ــــــــــ
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مط -اٌدةماظيتمضداػاماٌـؿػعمخارجماًدعةم ذامأسقدم ظقفا،مععم سػائفمعـمأداءم
احؿقارلماٌعاشمسـمػاهماٌدةم ذامملمؼلؿقؼمسـفامرايؾاًمأومعؽاصأة،موردمعام
ؼؽقنمضدمصتفمظفمعـمعؽاصأةمسـمعدةمخدعؿف.
يتمضدـقتمخـارجماٌـدة،م
و ذامطـانمضـدمادـؿقؼمرايؾـامأومعؽاصـأةمخـللماظػـرتةماظـ م
صقؿعنيميلابمػاهماٌدةمردمعامؼؽقنمضدمصتصفمظفمعـمععاشمأومعؽاصأة.
ويفمذيقــعماألحــقالمؼؽــقنماظــتدم عــامدصعــةمواحــدةمأومسؾــكمأضلــاطمذــفتؼةموصؼــام
يؽؿماظػؼتةماظـاغقةمعـماٌدةم( .)5م
وهلبماظدؿائؿمواٌددماإلضاصقةماظيتمدبؾؾتمػاهماٌدةمباظؽاعؾ.
مي -اٌدةماظيتمضداػاماظطاظبمبـفاحمباظؽؾقاتمواٌعاػدماظعلؽتؼةماظيتمؼؿكتجمعـفام
اٌعدةمظؿكتؼجماظدؾاط،مواٌدارسموعتاطزماظؿدرؼبمباظؼقاتماٌلؾقةماٌعدةم
ظؿكتؼجمذويماظتايبماظعاظلموعدةماظؿفـقدماظيتمضداػاماجملـدميفمحاظةمضؾقلم
يطقسفمأومودؼدمخدعؿفمباظتايبماظعاظلمأوميعققـفمضابطامباظؼقاتماٌلؾقةمب تطم
أنميؽقنماٌديانمعؿصؾؿان.
وبادؿــاءمعددماظؿفـقدمالمهلبماٌـددماٌـصـقصمسؾقفـاميفماظػؼـتةماألوديمعــم
ػااماظؾـدمباظـلؾةمعؾـميـؿفلمخدعؿفمبـاءًمسؾـكمرؾؾـفمأومباالدـؿؼاظةمأومباالدـؿغـاءمســم
خدعؿفمأومباظطتدمأوماظتصت.
ويدخؾمعدةماًدعةمباظؼقاتماٌلؾقةمضؾؾمدـماظـاعـةمس تةميفميلـقؼةماٌعـاشم
أوماٌؽاصأةموصؼامظإلحؽامماٌؿؼدعة .م
و ذامملمؼتشــبماٌـؿػــعميفمدــدادماحؿقــارلمععــاشمســـمعــددماًدعــةماظلــابؼةم
اٌـصــقصمسؾقفــاميفماظؾـــقدم(د،ز،ح)مهلــبمظــفمبقاضــعماظـؾـــني،مسؾــكمأنمهلــبم
اظدؿائؿمواٌددماإلضاصقةماظيتمدبؾؾتمػاهماٌددمباظؽاعؾموذظؽمسـماٌـددماظـيتم
ضدقتمخبدعةماظؼقاتماٌلؾقة ".م

ا
وفقب دلب رقدو :

خيدعم اجملــدمضـابطماحؿقـاطمظؼـاغقنماظؿؼاسـدمواظؿـأعنيمواٌعاذـاتمظؾؼـقاتماٌلـؾقةم

اظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿم90مظلـــةم1975م،مويُقلــبمعــدةموـقــدهمضــابطماحؿقــاطمبــاظؼقاتم
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اٌلــؾقةمعــدةماذــرتاكمويــدخؾمضــؿـماٌــدةماظؿــكمؼلــؿقؼمسـفــامعع ـامشمأومعؽاصــأةموصؼًــام
ألحؽاممضاغقنماظؿؼاسدمواظؿأعنيمواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقةم،ويُدؿمػاهماٌـدةم ديمعـدةم
اذــرتاطفمصــكميــأعنيماظ ــقكقخةمواظعفــزمواظقصــاةمصــكمضــاغقنماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلماظصــادرم
باظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم .1975م
صإذامضدمماٌؤعـمسؾقفمبقانمعـماظؼقاتماٌلؾقةمؼػقـدمسـدممصـتفممعلـؿقؼايفمســمعـدةم
ضــابطماألحؿقــاطميُدــؿم ديمعــدةماذــرتاطفموصؼًــامألحؽــامماٌــادةم36معـــمضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿاسل .م
وودرماإلذارةم ديمأنمعدةموـقدماٌؤعـمسؾقفماظؿاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيمػكمعدةمخاضـعةم
ألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975م،مأعامعـدةماظؿفـقـدم
طدـابطماحؿقـاطمواظلـابؼةمسؾـكميـارؼ ماظؿعــقنيمػـكمعـدةمخاضـعةمألحؽـاممضـاغقنماظؿؼاســدم
واظؿأعنيمواٌعاذاتمظؾؼقاتماٌلؾقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم90مظلـةم .1975م
م
ظــاامػـــاكماخــؿلفمبــنيمأحؽــاممضــؿماٌــدةميفمػــاهماياظــةموأحؽــاممعــددماظؿفـقــدم
واالدؿؾؼاءماظؿاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيموعداسػؿفامضؿـمعدةماالذرتاك .م
م
م
م
م
م
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م
رأيني إصبثبد انؼًم
انظؤال رقى 49 ,48 /1

عؤعـمسؾقفمباىفازماإلدارىموضعمظفمحادثمرتؼؼمأثــاءماظـاػابم ديماظعؿـؾم،ممصؿـامػـكم

اىفةماٌؾؿزعةمبعلجماٌصابم،موػؾمؼصتفمظفمأجتمرقالمصرتةمسلجف؟ م
اإلجبثخ:

يـصماٌـادةم46معــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـامغقنمرضـؿم79مظلــةم1975م

سؾكمأنم :م
"ميقلميأعنيم صاباتماظعؿؾمممامؼأيل :م
 -1االذرتاطاتماظ فتؼةماظيتمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿؾمرؾؼاًمظؾـلبماآليقة:م م
يم ظؾدوظةموا قؽاتماظعاع مةم
مأ% 1 -معـمأجقرماٌؤعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباىفازماإلدا مر م
واٌؤدلاتماظعاعة.م م
مب%2 -معـمأجقرماٌؤعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباظقحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾففاتماٌ ارم
ظقفامباظؾـدماظلابؼموبغريػامعـماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾؼطا ماظعام.
ويؾؿـــزمماىفـــاتماٌ ـــارم ظقفـــاميفماظؾــــدؼـماظلـــابؼنيمبـــأداءميعـــقؼضماألجـــتم
وعصارؼػماالغؿؼالماٌـصقصمسؾقفامبفااماظؾاب.م م
مج%3 -معـــماألجــقرمباظـلــؾةمظؾــاضلماٌــؤعـمسؾــقفؿماٌ ــارم ظــقفؿمباٌــادةم()2مواظػؼــتةم
األوديمعـماٌادةم(.)3
ودبػضمغلبماالذرتاطاتماٌؼترةمباظؾـدؼـم(أ)مو(ب)مبقاضعماظـصػمطؿامدبػضماظـلـؾةم
اٌؼترةمباظؾـدم (ج)مبقاضعماظـؾـثموذظـؽمباظـلـؾةمألصـقابماألسؿـالماظـاؼـمؼؿقظـقنمسـلجم
اٌصابمظدؼفؿمورساؼؿفمرؾقـاًمموصؼـاًميؽـؿماظػؼـتةماألخـريمةمعــماٌـادةم(م،)48مودبصـؿمضقؿـةم
ػااماظؿكػقضمعـماٌؾاظغماظيتميؾؿزممبأدائفاما قؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسلموصؼاًمظؾؾــدم
()1معـماٌادةم( .)83م
تم
طؿامدبػضمغلؾةماالذرتاكم اٌؼـترمباظؾــدم(ج)مبقاضـعماظـؾـثمعؿـكمرخـصموزؼتاظؿأعقــا م
ظصاحبماظعؿؾمبؿقؿؾمضقؿةميعقؼضماألجتموعصارؼػماإلغؿؼال .م
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 10ــــــــــ
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 -2رؼعم دؿـؿارماالذرتاطاتماٌ ارم ظقفا .م
وؼعػكمأصقابماألسؿالمعـمأداءماالذرتاطاتمسـماٌؤعـمسؾـقفؿماٌ ـارم ظـقفؿمبـاظػؼتةم
اظـاغقةمعـماٌادةم()3م ذامطاغقامالمؼؿؼاضقنمأجتاً .م
ويـصماٌادةم48معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
"يؿقديما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمسـلجماٌصـامبمورساؼؿـفمرؾقـاًمموصؼـاًمألحؽـامماظؾـابم
اظلادس.م م
واقزمظؾؿصابماظعلجميفم درجـةمأسؾـكمعــماظدرجـةماظؿأعقـقـةمسؾـكمأنمؼؿقؿـؾمصـتوقم
اظؿؽاظقػمأومؼؿقؿؾفامصاحبماظعؿؾم ذاموجدمايػاقمباظؽ .م
واقزمظصاحبماظعؿؾمسلجماٌصابمورساؼؿفمرؾقاًمعؿكمصتحتمظفما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيم
اظصقلمباظؽموصؼاًمظؾ توطمواألوضا ماظيتم ؼصدرمبفـامضـتارمعــموزؼـتماظصـقةمبااليػـاقمعـعم
وزؼتماظؿأعقـات".
ويـصماٌادةم49معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغةم :م
"م ذامحاظتماإلصابةمبنيماٌؤعـمسؾقفموبنيمأداءمسؿؾـفميـؤدىماىفـةماٌكؿصـةمبصـتفم
يعقؼضماألجتمخللمصرتةمدبؾػفمسـمسؿؾفمبلؾؾفاميعقؼداًمســمأجـتمهمؼعـادلمأجـتهماٌلـددم
ســـفماالذــرتاكموؼصــتفمػــااماظؿعــقؼضمظؾؿصــابميفمعقاسقــدمصــتفماألجــقرمباظـلــؾةمٌـــم
ؼؿؼاضقنمأجقرػؿمباظ فت،موأدؾقسقاًمباظـلؾةمظغريػؿ.م م
وؼلؿؿتمصتفمذظؽماظؿعقؼضمرقالمعدةمسفـزماٌصـابمســمأداءمسؿؾـفممأومحؿـكمثؾـقتم
اظعفزماٌلؿدؼؿمأومحدوثماظقصاة .م
ويعؿربميفمحؽؿماإلصابةمطؾمحاظةم غؿؽاسمأومعداسػةميـ أمسـفا .م
وؼؿقؿؾمصاحبماظعؿؾمأجتمؼقمماإلصابةمأؼامطانموضتموضقسفاموؼؼـدرماظؿعـقؼضماظمقـقعلمم
سؾكمأداسماألجتماظ فتيماٌلددمسـفماالذرتاكمعؼلقعاًمسؾكمثلثني".م م
ا
وفقب دلب رقدو :

يؿقديما قؽةماظعاعةمظؾؿـأعنيماظصـقكمسـلجماٌصـابمورساؼؿـفمرؾقًـامعـمامملميؽــمصـتحتم

ظصاحبماظعؿؾمسلجماٌصابنيمظدؼفؿمورساؼؿفؿمرؾقاً .م
وم ذامحاظتماإلصابةمبنيماٌؤعـمسؾقفموأداءمسؿؾفميؾؿزمماىفةماإلدارؼةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيم
باىفازماإلدارىمظؾدوظـةمب صـتفميعـقؼضمســمأجـتهممؼعـادلمأجـتهماٌلـددمســفماالذـرتاكم
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 11ــــــــــ
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وؼصتفمصكمعقاسقدمصتفماألجقرموؼلؿؿتمصتفمذظؽماظؿعقؼضمرقالمعدةمسفـزماٌصـابم
سـمأداءمسؿؾفمأومحؿكمثؾقتماظعفزماٌلؿدؼؿمأومحدوثماظقصاة .م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 12ــــــــــ
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انظؤال رقى12 /6

عــؤعـمسؾقــفمباىفــازماإلدارىمظؾدوظــةموضــعمظــفمحــادثمأثـــاءماظعؿــؾم،مومتمغؼؾــفمإلحــدىم

اٌلؿ ػقاتمظؿؾؼكماظعـلجم،موأثــاءمادـؿقػاءمعؾـػماإلصـابةموضعـتموصايـفم،مصفـؾمؼـؿؿميؽقـػم
اظقاضعةمباسؿؾارػاموصاةم صابقةمويلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةميؾعًامظاظؽمرشـؿموجـقدمصاصـؾمزعــكم
بنيمحادثماظعؿؾمووضق ماظقصاة؟ م
اإلجبثخ:

ؼـصماظؾـدؼـم(ه)موم(و)معــماٌـادةم1معــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمباظؼـاغقنم

رضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأنم :م
مه"-م ثئصبثخ انؼًم:مم اإلصابةمبم أحدماألعتاضماٌفـقةماٌؾقـةمباىدولمرضؿم م()1ماٌتاصؼم،م
أ وم م اإلصابةمغؿقفةمحادثموضعمأثـاءميأدؼةماظعؿؾمأوبلؾؾف،مويعؿربماإلصابةماظـاوةمسـم
تمصقمفاماظ توطمواظؼقاسدماظيتممؼصدرم
اإلجفادمأواإلرػاقمعـم اظعؿؾم صابةمسؿؾمعؿكميقاصت م
يفم حؽؿمذظؽمطؾمحادثمؼؼعم
بفامضتارعـموزؼتماظؿأعقـاتمبااليػاقمععموزؼتما مظصقة،موؼعؿربمم م
بم
ظؾؿؤعـمسؾقفمخللمصرتةمذػابفمٌؾاذتةمسؿ مؾفم أ وم م سقد يمفم عـفمب تطمأنمؼؽقنماظاػا م
واإلؼابمدونميقضػمأومدبؾػمأوماسبتافمسـماظطتؼؼماظطؾقعك .م
و-ثبدلصبة:معـمأصقبمبإصابةمسؿؾ ".م
ويـصماٌادةم()50معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
"مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمحدوثماإلصابةمبـؼـؾماٌصـابم ديمعؽـانماظعـلجمويؿقؿـؾم
اىفةماٌكؿصةمبصتفميعقؼضماألجـتمبـأداءمعصـارؼػماغؿؼـالماٌصـابمبقدـائؾماالغؿؼـالم
اظعادؼةمعـمربـؾماإلضاعـةم ديمعؽـانماظعـلجم ذامطـانمؼؼـعمخـارجماٌدؼــةماظـيتممؼؼـقؿمبفـام
وبأداءمعصارؼػماالغؿؼـالمبقدـائؾماإلغؿؼـالماًاصـةمداخـؾمامٌدؼــةمأوخارجفـامعؿـكمضـترم
اظطؾقبماٌعاجلمأنمحاظةماٌصابمالميلؿحمبادؿعؿاظفمودائؾماإلغؿؼالماظعادؼة .م
مموؼؿؾعميفميـظقؿماالغؿؼالموعصارؼػفمعاميؼدكمبفماظؼقاسدماظيتمؼصدرمبفامضـتارمعــمموزؼـتم
اظؿأعقـاتمبـاءمسؾكماضرتاحمذبؾسماإلدارة .م
ويـصماٌادةم51معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
" ذامغ ـــأمســــم صـــابةماظعؿـــؾمسفـــزمطاعـ ـؾممأوموصـــاةمدـــقىماٌعـــاشمبـلـــؾةم%80معــــم
األجتاٌـصقصمسؾقفمباٌادةم()19ممبامالمؼزؼدمسؾكمايدماألضصكماٌـصقصمسؾقفمبـاظػؼتةم
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 13ــــــــــ
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األخريةمعـماٌادةم() 20موالمؼؼـؾمســمايـدماألدغـكماٌـصـقصمسؾقـفمبـاظػؼتةماظـاغقـةمعــم
اٌادةم( .)24م
وؼزادمػااماٌعاشمبـلؾةم%5ممطؾممخسمدـقاتمحؿكمبؾقغماٌـؤعـمسؾقـفمدــماظلـؿنيم
حؼقؼةمأومحؽؿاًم ذامطانماظعفزمأوماظقصـاةمدـؾؾاًمميفم غفـاءمخدعـةماٌـؤعـمسؾقـفم،مويعؿـربمطـؾم
زؼادةمجزءاًمعـماٌعاشمسـدمهدؼدمعؾؾغماظزؼادةماظؿاظقة ".م
ويـصماٌادةم63معـمذاتماظؼاغقنم1975مسؾكمأغفم :م
ممم"مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمأوماٌ تفمسؾكماظعؿؾمبإبلغماظ ترةمسـمطؾمحادثمؼؼعمألحـدم
سؿاظفمؼعفزهمسـماظعؿؾموذظؽمخللم48مداسةمعـميارؼ ميغقؾفمسـماظعؿـؾموؼؽـقنماظـؾلغم
ع ؿؿلًمسؾكم دؿماٌصابموسـقاغفموعقجزمسـمايادثموزتوصـفمواظعدـقماٌصـابمواىفـةم
اظؿكمغؼؾم ظقفاماٌصابمظعلجفم .م
ممموؼؽؿػكممبقدتمهؼقؼم دارىماتىممبعتصةماظلؾطةماٌكؿصةمظدىمصاحبماظعؿؾمصكم
حاظةموضق مايادثمداخؾمدائتةماظعؿؾموذظؽمباظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾـقفؿماظعـاعؾنيمباىفـاتم
اٌ ارم ظقفامباظؾـدم(أ)معـماٌادةم( ".)2م
ويـصماٌادةم64معـمذاتماظؼاغقنممسؾكمأغفم :م
"موتىماىفةماظؼائؿةمبأسؿالماظؿقؼقؼمهؼقؼاًمعـمصقرينيمصكمطـؾمبـلغم،موؼـؾنيمصـكم
اظؿقؼقؼمزتوفمايادثمباظؿػصقؾموأضقالماظ فقدم نموجدوامطؿامؼقضـحمبصـػةمخاصـةمعـام
ذامطانمايـادثمغؿقفـةمسؿـدمأومدـقءمدـؾقكمصـاحشموعؼصـقدمعــمجاغـبماٌصـابمرؾؼـًام
ألحؽامماٌادةم()57مويؾنيمصقفمطاظؽمأضقالمصـاحبماظعؿـؾمأومعـدوبـفموأضـقالماٌصـابم
ذاممسقتمحاظؿفمباظؽم،موسؾكماىفةمعقاصاةما قؽةماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماإلجؿؿـاسكمبصـقرةم
عـماظؿقؼقؼمو اهما قؽةمرؾبم دؿؽؿالماظؿقؼقؼم ذامرأتمربلًمظاظؽم"م .م
ويـصماٌادةم65معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
م"م سؾكمصاحبماظعؿؾمأنمؼؼدمماإلدـعاصاتماألوظقـةمظؾؿصـابموظـقمملم ـعـفماالصـابةمعــم
عؾاذتةمسؿؾفم .م
ممموسؾكمصاحبماظعؿؾماظاىمؼلؿكدممأحدماٌؤعـمسؾقفؿمباظؾـدؼـم(مبم،مجم)معـماٌادةم
()2مأوماٌ تفمسؾكماظعؿؾم خطارما قؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسكمسؾكماظـؿقذجماظاىم
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يعدهماظغتضمسـمطؾم صابةمسؿؾميؼعمبنيمسؿاظفمصقرموضقسفاموأنمؼلؾؿماٌصـابمســدمغؼؾـفم
ٌؽانماظعلجمأومٌتاصؼفمصقرةمعـمػااماإلخطار" .م
ويـصماٌادةم60معـمضتارموزؼتماٌاظقةم554مظلـةم2007مب أنماظؼقاسـدماٌـػـاةمألحؽـامم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأنم :م
"مؼؼصدمبإصابةماظعؿؾمعامؼؾكم:م م
 .1اإلصابةمبأحدماألعـتاضماٌفـقـةماٌؾقــةمباىـدولمرضـؿم(م)1ماٌتصـؼمبؼـاغقنماظؿـأعنيم
االجؿؿاسك .م
 .2اإلصابةماظـاوةمسـماالجفادمأوماالرػاقمعـماظعؿؾمعؿكمواصتتماظ توطماآليقةم :م
مممأمـمأنميؽقنمدـماٌصابمأضؾمعـماظلؿنيم .م
ممم ب مـمأنمؼؽقنماإلجفادمأوماالرػاقمغاوـاًمســمبـالمذبفـقدم ضـاصكمؼػـققماجملفـقدم
اظعادىمظؾؿؤعـمسؾقفمدقاءمبالمػااماجملفقدمصكموضتماظعؿـؾماألصـؾكمأومصـكم
شريهم .م
مممجمـمأنمؼؽقنماجملفقدماإلضاصكمغاواًمسـميؽؾقػماٌـؤعـمسؾقـفمبإنـازمسؿـؾمععـنيم
صكموضتمربددمباإلضاصةم ديمسؿؾفماألصؾكم .م
ممم دمـمأنمؼؽقنمػـاكم ريؾاطمعؾاذتمبنيمحاظـةماإلجفـادمأوماإلرػـاقمعــماظعؿـؾمواياظـةم
اٌتضقةم .م
مممهمـمأنميؽقنماظػرتةماظزعـقةمظإلجفادمأوماإلرػاقمطاصقةمظقضق ماياظةماٌتضقةم .م
مممومـمأنميؽقنماياظةماظـاوةمسـماالجفادمأوماإلرػاقمذاتمعظاػتمعتضقةمحادةم .م
مممز مـمأنمؼـؿجمسـماإلجفادمأوماإلرػاقمصكماظعؿؾم صابةماٌـؤعـمسؾقـفمبأحـدماألعـتاضم
اظؿاظقةم :م
ممم1م)مغزؼــػماٌــ مأوم غلــدامدمذــتاؼنيماٌــ معؿــكمثؾــتمذظــؽمبقجــقدمسلعــاتم
طؾقـقؽقةمواضقةم .م
ممم2م)ماإلغلدادمباظ تاؼنيماظؿاجقةمظؾؼؾبمعؿكمثؾتمذظؽمبصػةمضارعةم .م
مممحمـمأالميؽقنماياظةماٌتضقةمغاوةمسـمعداسػاتمأوميطقرمياظةمعتضقةمدابؼةم .م
 .3اإلصابةمغؿقفةمحادثموضعمأثـاءماظعؿؾمأومبلؾؾفم .م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 15ــــــــــ
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 .4اإلصابةمغؿقفـم ةمحـادثمؼؼـعمأثــاءماظـاػابم ديماظعؿـؾمأوماظعـقدةمعــفمدونميقضـػمأوم
دبؾػمأوم سبتافمسـماظطتؼؼماظطؾقعك ".م
ويـصماٌادةم61معـمذاتماظؼتارمسؾكمأغف :م
"مؼؾؿزمماٌؤعـمسؾقفمأوماٌ تفمسؾكماظعؿؾمبإبلغمصاحبماظعؿؾمأومعـدوبفمصـقرًامبـأيم
حادثمؼؼعمصكمعؽانماظعؿؾمؼؽقنمدؾؾاًمصكم صابؿفمعؾقـاًماظظتوفماظؿكموضعمصقفام.
وؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبإخطارماظصـدوقماٌكؿصمسـمطؾمحاظةم صابةميؼعمبنيمسؿاظفمصقرم
وضقسفا موذظؽ مسؾك ماظـؿقذج مرضؿ م م( )61ماٌتصؼ موسؾقف مأن مؼقاصك ماظصـدوق ممبلؿـداتم
ػاهماإلصابةماٌؾقـةمباظـؿقذجماٌ ارم ظقفمصقرميقاصتػام .م
وصكمحاظةم عؿـا مصاحبماظعؿؾمسـماإلخطارمســماإلصـابةماـقزمظؾؿصـابمأومعــمؼـقؾـفم
أنمخيطتماظصـدوقماٌكؿصمباإلصابةم،مويارؼ ماٌاطتةمأومربدتماظ ترةمســمايـادثم،م
وسؾكماظصـدوقم دباذماإلجتاءاتماظلزعة .م
طؿامؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمسـدمحدوثماإلصـابةمبـؼـؾماٌصـابم ديمعؽـانماظعـلجماظـاىم
هــددهمظــفما قؽــةماظعاعــةمظؾؿــأعنيماظصــقكم،موؼلــؾؿمظؾؿصــابمســـدمغؼؾــفمأومٌتاصؼــةمصــقرةم
اإلخطارماٌ ارم ظقفمصكماظػؼتةماظـاغقة ".م
ويـصماٌادةم68معـمذاتماظؼتارمسؾكمأغفم:
م"ؼؾؿزمماظصـدوقماٌكؿصمبؾقثمعدىم سؿؾارماياظةم صابةمسؿـؾمعــمسدعـفمواإلغؿفـاءم
ديمضتارمصكمػااماظ أنمخللمذفتمعــميـارؼ مورودم خطـمارماإلصـابةمعلـؿقصقاًماٌلـؿـداتم
اٌؾقـفمبفم.
ممم طؿامؼـ أمباظصـدوقماٌكؿصمىـةمدبؿصمباظؾتمصكمعدىم سؿؾارماإلصابةماظـاوةمسـم
اإلجفادمأوماألرػـاقمعــماظعؿـؾم صـابةمسؿـؾموؼصـدرمبؿ ـؽقؾفامضـتارمعــمرئـقسماظصــدوقم
اٌكؿصموؼؽقنمعـمبـنيمأسدـائفامرؾقـؾنيمعــما قؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيمامظصـقكمدبؿارػؿـام
ا قؽةموحيددماظؼتارمضقاسدمو جتاءاتمسؿؾماظؾفـةم .م
ممموؼؽــقنمظؾفـــةمرؾــبمأؼــةمعلــؿـداتميــتىمأغفــامالزعــةمظؾقــثماياظــةم،مطؿــامؼؽــقنم ــام
اإلدؿعاغةممبـميتاهمعـماظؿكصصاتماظطؾقةماٌكؿؾػةمإلبداءماظتأىم .م
مممويعؼدمجؾلايفاممبؼتماإلدارةماٌتطزؼةمظؾفانماظطؾقةمبا قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكمعـتةم
أدؾقسقاًمٌـازتةماياالت ".م
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ويـصماإلرذاداتماظقاردةمبـؿقذجم()61ماٌتصؼمبؼتارمبااتماظؼتارمسؾكمأغفم :م
"مدؿقددماٌلؿـداتماظيتميتصؼمباإلخطارموصؼامٌامؼؾل-:م م
مممأوالً:ماإلصابةمغؿقفةمحادث-:ممممممم م
 .1ربدتماظ ترةمظؾقادثم–مأومصقرةمععؿؿدةموزبؿقعةمخبامتمذعارماىؿفقرؼة-م
وذظؽميفمحاظةموضق ممماإلصابةمخارجمغطاقماظعؿؾ.مأومربدتمهؼقؼم داريم ذام
وضعتماإلصابةمداخؾمغطاقمربؾماظعؿؾمعقضقاًمبفمرأيمجفةماظؿقؼقؼ .م
.2

خطارمسـموضق ماإلصابةمععؿؿداًموزبؿقعاًمعقضقاًمبفمزتوفمايادث .م

.3

ضتارمعـماظقحدةماإلدارؼةمباظطتؼؼماٌعؿادمظؾؿصابموربؾم ضاعؿفميفمحاظةم صابةم
اظعؿؾمباظطتؼؼممأثـاءماظاػابمظؾعؿؾمأوماظعقدةمعـف .م

 .4صقرة مععؿؿدة معـ مضتار ماظؿؽؾقػ مظؾؿصاب ميف محاظة م صابؿف مأثـاء ميقجفف م ديم
عأعقرؼةمعصؾققةمخارجممدائتةماظعؿؾ .م
................م ".م
وؼـصمطؿابمدورىماظصـدوقمرضـؿم5مظلــةم2008مب ـأنمأجـتاءاتم ثؾـماتم صـابةماظعؿـؾم
وعلؿـداتماإلصابةمسؾكمأغفم :م
" ...............م
وبـاءمسؾكمعامدؾؼمسؾكمذيقعماىفاتماإلدارؼةمصكمحاظةمحـدوثم صـابةمسؿـؾمظؾؿـؤعـم
سؾقفمأنمؼؿؿمعقاصاةمعـطؼةماظؿأعنيماالجؿؿاسكماٌكؿصةمبإخطارمسـموضق ماإلصابةمععؿؿداًم
وزبؿقعاًمسؾكماظـؿقذجمرضؿم(م61م)ماٌتصؼمصكمحاظةماإلصابةمغؿقفةمحادثمأومعـتضمعفــكم
وسؾكماظـؿقذجمرضؿم(م67م)مصكمحاظةماإلصابةمغؿقفةماإلجفادمأوماإلرػاقمعـماظعؿؾم،موسؾـكم
أنمؼتصؼمبفماٌلؿـداتماآليقةمحلبمغق ماإلصابةم :م
ا
أوال  :اإلصبثخ َزيجخ حبدس :

 -1ربدتماظ ـترةمظؾقادثمأومصقرةمععؿؿدةموزبؿقعةمخبامتمذعارماىؿفقرؼـمةموذظـؽم
صكمحاظةموضـق ماإلصـابةمخـارجمغطـاقماظعؿـؾمأومربدـتمهؼقـؼم دارىم ذاموضعـتم
اإلصابةمداخؾمغطاقمربؾماظعؿـؾمعقضـقاًمبـفمرأىمجفـةماظؿقؼقـؼمويـارؼ مودـاسةم
اإلصابةم .م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 17ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

 -2اظؿؼتؼتماظطؾكماألوديماظصادرمسـما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصـقكماٌقضـحمبـفمدـاسةم
ويارؼ محدوثماإلصابةمويارؼ مأومزؼارةمظؾؿلؿ ػكم.
 -3م ضتارمعـماظقحدةماإلدارؼةمباظطتؼؼماٌعؿادمظؾؿصابموربؾم ضاعؿفمصكمحاظةم صابةم
اظعؿؾمباظطتؼؼمأثـاءماظاػابمظؾعؿؾمأوماظعقدةمعـفم .م
 -4صــقرةمععؿؿــدةمعـــمضــتارماظؿؽؾقــػمظؾؿصــابمصــكمحاظــةم صــابؿفمأثـــاءميقجفــفم ديم
عأعقرؼةمعصؾققةمخارجمدائتةماظعؿؾم .م
 -5ذامأصقبماٌؤعـمسؾقفمخارجماظؾلدمؼؿعنيم خطارماظصــدوقمسؾـكماظـؿـقذجمرضـؿم
()64ماٌتصؼمبدالًمعـماظـؿقذجمرضـؿم(م)61م،معتصؼـاًمبـفمربدـتمهؼقـؼمســمايـادثم
سؾكمأنمؼؽقنمربتراًممبعتصةمجفةمرمسقةمباظؾغـةماظعتبقـةمأومعرتذيـاًميتذيـةمرمسقـةم
ديمػاهماظؾغةم،موعصدضاًمسؾقفمعـماظلػارةمأوماظؼـصؾقةماٌصتؼةموععؿؿـداًمعــموزارةم
اًارجقةم.
ممم "...............م
ويـصماٌادةماألوديمعـميعؾقؿاتماظصـدوقممرضؿم16مظلـةم2008مب أنم جتاءاتم ثؾـاتم
صابةماظعؿؾموعلؿـداتماإلصابةمسؾكمأغفم :م
" سؾكمذيقـعماٌــارؼماظؿأعقـقـةمصـكمحاظـةمحـدوثم صـابةمظؾؿـؤعـمسؾقـفمضـتورةمادبـاذم
اإلجتاءاتماآليقةمظؾؾتمصكمعدىم سؿؾارماإلصابةم صابةمسؿؾمعـمسدعفم :م
ا
أوال  :قظى انزفزيغ:

" ؼؿقديمضلـؿماظؿػؿـقشمعتاجعـةمعؾػـاتم صـابةماظعؿـؾمواسؿؿادػـامويلـفقؾفامصـكماظلـفؾم

اٌعدم ااماظغتضموؼتاسكمأنميؽقنمعلؿقصقفماٌلؿـداتماآليقة :م
 .1االصابةمغؿقفةمحادثم:
مأ -خطارمسـموضق ماإلصابةمععؿؿداًموزبؿقعاًمسؾكماظـؿقذجمرضؿم(61م)ماٌتصؼم .م
مب -ربدتماظ ترةمظؾقادثم–مأومصقرةمععؿؿدةموزبؿقعةمخبـامتمذـعارماىؿفقرؼـةم–م
وذظؽمصكمحاظةموضق ماالصابةمخارجمغطاقماظعؿؾم،مأومربدتمهؼقؼم دارىم ذام
وضعتماالصابةمداخؾمغطاقمربؾماظعؿؾمعقضقاًمبفمرأىمجفـةماظؿقؼقـؼمويـارؼ م
وداسةماإلصابةم .م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 18ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

مج -اظؿؼتؼتماظطؾكماألوديماظصادرمسـما قؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكماٌقضحمبفمداسةم
ويارؼ محدوثماإلصابةمويارؼ مأولمزؼارةمظؾؿلؿ ػكم .م
مد -ضتارمعـماظقحـدةماإلدارؼـةمبـاظطتؼؼماٌعؿـادمظؾؿصـابموربـؾم ضاعؿـفمصـكمحاظـةم
اصابةماظعؿؾمباظطتؼؼماثـاءماظاػابمظؾعؿؾماوماظعقدةمعـفم .م
مه -صقرةمععؿؿـدةمعــمضـتارمام ظؿؽؾقـػمظؾؿصـابمصـكمحاظـةم صـابؿفمأثــاءميقجفـفم ديم
عأعقرؼةمعصؾققةمخارجمدائتةماظعؿؾم .م
مو -ذامأصقبماٌؤعـمسؾقفمخارجماظؾلدمؼؿعنيم خطارماظصـدوقمسؾكماظـؿقذجمرضؿم
()64ماٌتصؼمبدالًمعـماظـؿقذجمرضؿم()61معتصؼاًمبـفمربدـتمهؼقـؼمســمايـادثم
سؾــكمأنمؼؽــقنمربــتراًممبعتصــةمجفــةمرمسقــةمباظمؾغــةماظعتبقــةمأومعرتذيـــاميتذيــــةم
رمسقةم ديمػاهماظؾغةم،موعصدضامسؾقفمعـماظلػارةمأوماظؼـصـؾقةماٌصـتؼةموععؿؿـداًم
عـموزارةماًارجقةم .م
وصكمػاهماياظـةمؼؿـقديماٌػـؿشماٌكـؿصم حاظـةمعؾـػماإلصـابةم ديماإلدارةماظؼاغقغقـةم
ظؾؾتمصكمعدىم سؿؾارمايادثمغؿقفةم صابةمسؿؾمعـمسدعفم .م
مممممممم "...............م
ا
ثبَيب  :االدارح انقبَىَيخ ثبدلُطقخ :

"سؾكماإلدارةماظؼاغقغقةمباٌـطؼةماظؿأعقـقةميؾؼكمعؾػاتماإلصـابةمغؿقفـةمحـادثمعــمضلـؿم

اظؿػؿقشمسؾـكمأنميؽـقنمعلـؿقصقةماٌلـؿـداتماٌؾقــةمباظؾــدمأوالًم،مويلـفقؾفامصـكماظلـفؾم
اٌعدم ااماظغتضموحبثمعدىم سؿؾارمايادثمغؿقفةم صابةمسؿؾمعـمسدعـفم،معـعمعتاسـاةم
عامؼؾكم :م
 .1ؼؿؿمستضمعاطتةمباظتأىماظـفائكمويعؿؿدمعــمعـدؼتمسـامماالدارةماظؼاغقغقـةمأومعـدؼتم
سامماظػؿقىمواظعؼقدمباظـلؾةمٌـارؼماظؼاػتةماظؽربىم .م
 .2ؼؿؿماالغؿفاءمعـماظؾتمصكمعدىم سؿؾارماياظةم صابةمسؿؾمعـمسدعـفمخـللممخلـةم
س تمؼقعاًمعـميارؼ ميلؾؿماٌؾػمعلؿقصقاًمعـمضلؿماظؿػؿقشم .م
 .3ؼؿؿم سدادمبقانموصؼامظؾـؿقذجماٌتصـؼمبفـاهماظؿعؾقؿـاتمحبـاالتماإلصـابةماظؿـكممتم
اظؾــتمصقفــامطــؾمثلثــةمذــفقرموؼتدــؾم ديماالدارةماظعاعــةمظؾػؿــقىمواظعؼــقدمبــاالدارةم
اٌتطزؼةمظؾ ؽقنماظؼاغقغقة".مم م
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 19ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا
وفقب دلب رقدو :

ؼؿؿمادؿقػاءمعؾػماإلصابةموحبثمعدىماسؿؾارماياظةمعدىم سؿؾارمايادثمغؿقفـةم صـابةم

سؿؾمعـمسدعفموصؼاًمٌامجاءمبعاظقف .م
صإذاماغؿفتماإلدارةماظؼاغقغقةمعـماظؾتمصكماسؿؾارمايادثم صابةمسؿؾم،مودبؾػمسـمػاهم
اإلصابة موصاة ماٌؤعـ مسؾقف مؼؿؿ ميلقؼة محؼقضف ماظؿأعقـقة مبإسؿؾارػا موصاة م صابقة موال محيقلم
وجقدمصاصؾمزعـكمبنيموضق مايادثمووضق ماظقصاةمظلسؿدادمبإصابةماظعؿؾم .م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 20ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي
م

يف ادلظزحقني وػزوغ
اطزحقبقهى

انظؤال رقى 201/4

عؤعـمسؾقفموضعتموصايفم،سـمأرعؾةمعؿزوجفمبفمزواجًامستصقًام،موبؿارؼ مالحؼمظؿارؼ ماظقصاةم

أضاعتماٌاطقرةمدسقىمضدائقةمظـؾقتمواضعةماظزواجم،حقثمضدتماحملؽؿةمغفائقًامبإثؾـماتم
اظزواجم،مصفؾميلؿقؼماألرعؾةمصكماٌعاشمحقثمأنماظدسقىمرصعتمبعدموصاةماظزوج؟ م
اإلجبثخ:

يـصماٌادةم105معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف :م

"ؼ رتطمالدؿقؼاقماألرعؾةمأنمؼؽقنماظزواجمعقثؼاًمأومثابؿاًمحبؽؿمضدـائكمغفـائكم،وظـقزؼتم
اظؿأعقـاتمبؼتارمؼصدرهمهدؼدمعلؿـداتمأختىمإلثؾـاتماظـزواجمصـكمبعـضمايـاالتماظـيتم
ؼؿعارمصقفاماإلثؾاتمباظقدائؾماظلاظػةماظاطتم .م

ا
وفقب دلب رقدو :

ؼ رتطم الدؿقؼاقماألرعؾةمصـكماٌعـاشمأنمؼؽـقنماظـزواجمعقثؼًـامأومثابؿًـاممبقجـبمحؽـؿم

ضدائكمغفائكمدقاءمطاغتماظدسقىمرصعتمحالمحقاةماظزوجمأومبعدماظقصاةموذظؽمبـاًءمسؾكم
عامضدتمبفماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظعؾقامصكماظؼدقةمرضؿم123مظلـةم19مضدائقةمبعدممددؿقرؼةم
اظػؼتةماألوديمعـماٌادةم105معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم
1975صقؿامغصتمسؾقفمعـمأغفم"بـاءمسؾكمدسقىمرصعتمحالمحقاةماظزوج" .م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 21ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

انظؤال رقى  201/1م

وضعتموصاةمصاحبمععاشمبؿـارؼ م2000/1/1مســمأرعؾـةميزوجفـامبعـدمدــماظلـؿنيمصؾـؿم

يلــؿقؼميفماٌعــاشموابـــةم(س)مادــؿقؼتماالبـــةم3/2ماٌعــاشمعـػــتدة،موبؿــارؼ مالحــؼم
رؾؼــتماالبـــةم(ص)مصادــؿقؼتميفماٌعــاشمســـماظقاظــدموصؼًــامألحؽــامماظػؼــتةماألوديمعـــم
اٌــادةم114معـــمضــاغقنماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلماظصــادرمباظؼــاغقنممرضــؿم79مظلـــةم1975مم2/1م
اٌعاشم .م
صؽقــػمؼــؿؿمهدؼــدمأغصــؾةماٌلــؿقؼنيمباٌعــاشمبعــدمادــؿقؼاقماألرعؾــةموصؼ ـاًميؽــؿم
احملؽؿــةماظددــؿقرؼةماظعؾقــامجبؾلــةم2011/1/2مبعــدممددــؿقرؼةماظ ــتطماًــاصمباظـلــؾةم
ظألرعؾةمأنمؼؽقنمسؼدماظزواجمأوماظؿصادقمسؾكماظـزواجمضـدممتمضؾـؾمبؾـقغماٌـؤعـمسؾقـفمأوم
صاحبماٌعاشمدـماظلؿنيمالدؿقؼاقماألرعؾةمباٌعاش؟ م
اإلجبثخ :م

يـصماٌادةم104معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م

"م ذاميقصكماٌـؤعـمسؾقـفممأوم صـاحبماٌعـاشمطـانمظؾؿلـؿقؼنيمســفمايـؼميفميؼاضمـلم
ععاشموصؼاًمظألغصؾةمواألحؽـامماٌؼـترةمباىـدولمرضـؿم(م)3ماٌتاصـؼمعــمأولماظ ـفتماظـايم
حدثتمصقفماظقصاة .م
وؼؼصدمباٌلؿقؼنيماألرعؾـةمواظـزوجمواألبــاءمواظؾــاتمواظقاظـدؼـمواألخـقةممواألخـقاتم،م
اظاؼـميؿـقاصتمصـقفؿميفميـارؼ موصـاةماٌـؤعـمسؾقـفممأومصـاحبماٌعـاشمذـتوطمماالدـؿقؼاقم
اٌـصقصمسؾقفاميفماٌقادماظؿاظقة .م
ويـصماٌادةم105معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم:

"مؼ رتطمإلدؿقؼاقماألرعؾةمأنمؼؽقنماظزواجمعقثؼاًمأومثابؿاًمحبؽؿمضدائكمغفـائكم،وظـقزؼتم
اظؿأعقـاتمبؼتارمؼصدرهمهدؼدمعلؿـداتمأختىمإلثؾـاتماظـزواجمصـكمبعـضمايـاالتماظـيتم
ؼؿعارمصقفاماإلثؾاتمباظقدائؾماظلاظػةماظاطتم .م
ويـصماٌادةم108معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
"ؼ رتطمالدؿقؼاقماظؾـتمأالميؽقنمعؿزوجة ".م
ويـصماظػؼتةماألوديماٌادةم114معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
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"م ذامرؾؼتمأوميتعؾتماظؾـتمأوماألخت،مأومسفـزمامإلبــممأوماألخمســماظؽلـبمبعـدموصـاةمم
ضم
اٌؤعـمسؾقفمأوم صاحبماٌعاشمعــحمطـؾمعــفؿمعـامطـانمؼلـؿقؼمظـفمعــمععـاشمبـاصرتا م
ادؿقؼاضفميفميارؼ موصاةماٌقرثمدونمعلاسمحبؼققمباضلماٌلؿقؼني.م م
ويـصماٌادةم184معـمضتارموزؼـتماٌاظقـةممرضـؿمم554مظلــةم2007مب ـأنماظؼقاسـدماٌـػـاةم
ألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأنم :م
"ميفمحاظةمرلقمأوميتعؾماظؾـتمأوماألختمأومسفزماالبـمأوماألخمسـماظؽلبمبعدموصـاةم
اٌؤعـمسؾقفمأومصاحبماٌعاش،موملمؼلؾؼمألحدمعـفؿمادؿقؼاضفميفماٌعاشمؼـؿؿمهدؼـدم
اٌعاشماٌلؿقؼم ؿممبتاساةمعامؼؾل:م م
 -1ؼؼـدرماٌعـاشممبـامطـانمؼلـؿقؼفمبـاصرتاضميـقاصتمذـتوطماالدـؿقؼاقميفميـارؼ موصـاةم
اٌـؤعـمسؾقــفمأومصــاحبماٌعــاشم،موذظــؽمعـلـقباًم ديمضقؿــةمععــاشماٌــؤعـمسؾقــفمأوم
صاحبماٌعاشموعامأضقػم ظقفمعـمزؼاداتمحؿكميارؼ ماالدؿقؼاق.
وؼتاسكميفمهدؼدمضقؿةماٌعاشماياالتماٌؿاثؾةماظيتمادؿقؼتميفماٌعـاشمضؾـؾم
هؼؼمواضعةماالدؿقؼاق.
م
 -2صادةماٌلؿقؼمعـمحاالتمردماٌعـاشماظلـابؼةمسؾـكميـارؼ مادـؿقؼاضفمواظـاوـةمعــم
ضطعمععاشمأحدماٌلؿقؼنيمأومسـمعتاساةمحدودماىؿعمبنيماٌعاذات،موذظـؽممبـام
المااوزمطاعؾمضقؿةمععاشماٌؤعـمسؾقفمأومصاحبماٌعاش.
 -3يطؾقؼمحدودماىؿعمبنيماٌعاذاتموذظؽمسؾكمأداسمضقؿةماٌعـاشماٌلـؿقؼمبعـدم
هدؼدهموصؼاًمٌامدؾؼ.
 -4يطؾقــؼمحــدودماىؿــعمبــنيماٌعــاشمواظــدخؾموذظــؽمسؾــكمأدــاسمضقؿــةماٌعــاشم
اٌلؿقؼمبعدمهدؼدهموصؼاًمٌامدؾؼ.
مطؿامؼتاسكم سادةميطؾقؼمحدودماىؿعمبنيماٌعاشموصايفماظدخؾمظؾاضلماٌلؿقؼنيم
سؾكمأنمؼـؿؿميطؾقـؼمضقاسـدماظـتدماٌ ـارم ظقفـامباٌـادةم182معــمػـااماظؼـتارممبـامالماـاوزم
ععاشماٌؤعـمسؾقفمأومصاحبماٌعاش".م م
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وؼـصمعـ قرمسامموزارةماظؿأعقـاتمواظ ؽقنماالجؿؿاسقةمرضـؿم5مظلــةم2012مب ـأنمضقاسـدم
يطؾقؼمحؽؿماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظعؾقامصـكماظـدسقىمرضـؿم36مظلــةم31مقمددـؿقرؼةمسؾـكم
اياالتماظلابؼةمسؾكميارؼ مصدورمػاامايؽؿمسؾكمأنم :م
"ويفمضــقءمعــاميؼــدممصؼــدممتم ســدادمػــااماٌـ ــقرمعؿدــؿـاًمضقاســدميـػقــامحؽــؿماحملؽؿــةم
اظددؿقرؼةماظعؾقاماٌ ارم ظقفمسؾـكمايـاالتماظلـابؼةمسؾـكميـارؼ مغ ـتمايؽـؿميفماىتؼـدةم
اظتمسقــةم،مومبتاســاةمأنماألرعؾــةميفميؾــؽماياظــةميعــدم حــدىماظػؽــاتماٌلــؿقؼةمظؾؿعــاشم
اسؿؾــاراًمعـــميــارؼ مربطــفم،موسؾقــفمصإغــفمؼطؾــؼميفمذــأنمػــااماٌعــاشمطاصــةمأحؽــاممضــاغقنم
اظؿأعنيماإلجؿؿاسلماٌرتيؾةمسؾكمذظؽم،مومبتاساةمعامؼؾلم :م
-2حتديد احلبالد ادلظزفيدح:

يؿقددماظػؽاتماٌلؿػقدةمبػؽةماألرعؾماظيتمملميلؿقؼميفمسـماظزوجمغؿقفةمظؿطؾقؼماظػؼتةم
اظـاغقةمعـمغصماٌادةم105معـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسلمدقاءميفمذظؽمعــمملمؼلـؿقؼم
عـفـمضؾؾميعدؼؾماظـصماٌ ارم ظقفممبؼؿدكماظؼاغقنمرضؿم12مظلـةم2000مأومبعدميعدؼؾف .م
-1اإلجزاءاد انالسيخ نهصزفم:
ؼؾــزممظصــتفماٌعــاشمباظـلــؾةميــاالتماألدــؿقؼاقماظلــابؼةمسؾــكمصــدورممحؽــؿماحملؽؿــةم
اظددؿقرؼةماظؿؼدممبطؾبم ديماظصـدوقماٌكؿصمسؾـكمأنمؼتصـؼمبـفماٌلـؿـداتماٌؤؼـدةم
ظؾؾقاغاتماظقاردةمباظطؾب .م
-6رىسيغ ادلؼبعم :م
مؼؿؿميقزؼعماٌعاشمأوم سادةميقزؼعفم،محبلـبماألحـقالم،ممبتاسـاةمامدـؿقؼاقماظزوجـةميفمععاشماظزوجموصؼاًمظألغصؾةماحملددةمباىدولمرضؿم()3ماٌتصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماألجؿؿاسلم
اٌ ارم ظقف .م
م ذامطانماٌعاشمعقزساًمبنيمصؽةماظقاظدؼـموصؽةماألخقةمواًقاتمصـإنمادـؿقؼاقماظزوجـةميفماٌعاشمؼرتيبمسؾقفمضطـعماإلخـقةمواألخـقاتموالمؼـؿؿمادـرتدادمأؼـةمعؾـامظغمســماظػـرتةم
اظلابؼة .م
ميفمحاظةموجقدمعلؿقؼنيمدونماٌلاسمؼؿؿميعدؼؾمأغصؾؿفؿممبتاساةمادـؿقؼاقماظزوجـةميفماٌعاش .م
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-4صزف ادلؼبع :

ؼصتفماٌعاشماسؿؾارًامعـمأولماظ فتماظؿاظلمظؿارؼ مغ تمحؽؿماحملؽؿةماظددؿقرؼةماظعؾقامصكماىتؼدةماظتمسقةم،مأىماسؿؾارًامعـم،2011/2/1معـعمعتماسـاةمأحؽـامماٌـادةم(م)140معــم

ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقف .م
م ؼصــتفمععــاشماألرعؾــةماسؿؾــاراًمعـــمأولماظ ــفتماظؿــاظلمظؿــارؼ مغ ــتمحؽــؿماحملؽؿــةماظددؿقرؼةماظعؾقاميفماىتؼـدةماظتمسقـةم،مأيماسؿؾـاراًمعــم2011/2/1م،معـعمعتاسـاةمأحؽـامم
اٌادةم()140معـمضاغقنماظؿأعنيماإلجؿؿاسلماٌ ارم ظقف .م
ميفمحاظةمدابؼةمحصقلماألرعؾةمسؾكمععاشمادؿــائلمغؿقفـةمظعـدممادـؿقؼاضفاميفمععـاشماظزوجمصريجعم ديمضتارمعـقفاماٌعاشماألدؿــائلمظؾؾتميفمعدىماالدؿؿتارميفمصتصفمعــم
سدعف".
ا

وفقب دلب رقدو:

ؼؿؿميقزؼعماٌعاشم،ممبتاساةمادؿقؼاقماألرعؾةميفمععاشماظزوجموصؼاًمظألغصـؾةماحملـددةم

باىــــدولمرضــــؿم()3ماٌتصــــؼمبؼــــاغقنماظؿــــأعنيماألجؿؿــــاسلماٌ ــــارم ظقــــف،اسؿؾارًامعـــــم
،2011/2/1وبـاءًمسؾقفميؽقنماألغصؾةمصكماياظةماٌعتوضفموصؼًامٌامؼؾلم :م
م

يارؼ

األوالد م

األرعؾة م

م

م

س م

ص م

 2011/2/1م

 2/1م

 2/1م

 4/1م

حتهيم:

-1متميقزؼعماٌعاشمسؾكماألرعؾةمواالبـةم(س)موصؼًامظؾقاظةمرضؿم( )1معـمحاالتماىدولم
رضؿم()3ماٌتصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم .1975م
-2مت م سادة ميؼدؼت مغصقب ماالبـة م(ص) موصؼًا مألحؽام ماظػؼتة ماألودي معـ ماٌادة م 114معـم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم 79مظلـةم 1975م ،مواٌادةم184معـمأحؽامم
ضتارموزؼتماٌاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مسؾكماظـققماظلابؼمستضفمصادؿقؼتم4/1ماٌعاش .م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 25ــــــــــ
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انظؤال رقى207/3

وضعتموصاةمصاحبمععاشم،موضدميؼدمماٌلؿػقدونمسـفمبـؿقذجم119ماٌتصؼمبؼتارموزؼـتم

اٌاظقةمرضؿم554مظلــةم2007مب ـأنماظؼقاسـدماٌـػـاةمألحؽـاممضـاغقنماظؿـأعنيماالمجؿؿـاسلم
اظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975موضدموردمصكماظؾقاغاتماظقاردةمباظـؿقذجموجـقدمأرعؾـةم
ومابـمساجزم،وبـاًءمسؾقفمضاعتماٌـطؼةماظؿأعقـقةمبعـتضماالمبــمسؾـكماظؾفــةماظطؾقـةمبا قؽـةم
اظعاعةمظؾؿأعنيماظصقكماظؿكمضترتمسفزماالبـمسـماظؽلبموملميلؿطعمهدؼدميـارؼ مغ ـأةم
اظعفزم،مصؿامػقميارؼ مصتفماٌعاشمصكمػاهماياظةم؟ م
اإلجبثخ

ؼـصماظؾـد يمعـماٌادةم5معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم

1975مسؾكمأغف :م
ي -ثبنؼبجش ػٍ انكظت:طؾمذكصمعصابمبعفزمحيقلمطؾقةمبقـفموبـنيماظعؿـؾمأومؼــؼصم
ضدريــفمسؾــكماظعؿــؾمبقاضــعم%50مسؾــكماألضــؾموؼ ــرتطمأنمؼؽــقنمػــااماظعفــزمغاذ ـؽًام
باٌقلدمأومغؿقفةمحادثمأومعتضمؼصابمبفماظ كصمضؾؾمدـماظلؿني".
يـصماٌادةم104معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
"م ذاميقصكماٌـؤعـمسؾقـفممأومصـاحبماٌعـاشممطـانمظؾؿلـؿقؼنيمســفمايـؼميفميؼاضـملم
ععاشموصؼاًمظألغصؾةمواألحؽـامماٌؼـترةمباىـدولمرضـؿم(م)3ماٌتاصـؼمعــمأولماظ ـفتماظـايم
حدثتمصقفماظقصاة .م
وؼؼصدمباٌلؿقؼنيماألرعؾـةمواظـزوجمواألبــاءمواظؾــاتمواظقاظـدؼـمواألخـقةممواألخـقاتم،م
اظاؼـميؿـقاصتمصـقفؿميفميـارؼ موصـاةماٌـؤعـمسؾقـفممأومصـاحبمماٌعـاشمذـتوطمماالدـؿقؼاقم
اٌـصقصمسؾقفاميفماٌقادماظؿاظقة ".م
ويـصماٌادةم107معـمذاتماظؼاغقنم5مسؾكمأغف :م
"مؼ رتطمالدؿقؼاقماألبـاءمأالمؼؽقنماالبـمضدمبؾغمدـمايادؼةمواظع تؼـ،مومؼلؿــكمعـم
ػااماظ تطماياالتماآليقة:م م
 -1اظعاجزمسـماظؽلب.م م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 26ــــــــــ
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 -2اظطاظبمبأحدمعتاحؾماظؿعؾقؿماظـيتمالمموـاوزمعتحؾـةمايصـقلمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسمم
أواظؾؽاظقرؼقسمأوعـامؼعاد ـامب ـتطمسـدمموـاوزمهمدــماظلاددـةمواظع ـتؼـموأنمؼؽـقنمم
عؿػتشاًمظؾدرادة.م م
 -3عـمحصؾمسؾكمعؤػؾمغفائكمالمااوزماٌتحؾةماٌ ارم ظقفامباظؾــدماظلـابؼموملمؼؾؿقـؼم
بعؿألومملمؼزاولمعفـةموملمؼؽـمضدمبؾغمدـماظلاددةمواظع تؼـمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾـكم
عؤػــؾماظؾقلــاغسمأواظؾؽــاظقرؼقسمودـــماظتابعــةمواظع ــتؼـمباظـلــؾةمظؾقاصــؾنيمسؾــكم
اٌؤػلتماألضؾ".
وؼـصماظؾـدم4معـماٌادةم177معـمضتارموزؼتماٌاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مب أنماظؼقاسـدم
اٌـػاةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف :م
"-4ماألبـ :م
وؼ رتطمالدؿقؼاضفمأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايادةمواظع تؼـموؼلؿــكمعـمػااماظ ـتطم
عامؼؾك :م
 .....م
مج .اظعاجزمسـماظؽلبموؼـؾتماظعفزمسـماظؽلبمب فادةمعـما قؽةماظعاعـةمظؾؿـأعنيم
اظصقكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()177ماٌتصؼ ".م
ويـصماٌادةماألوديمعـميعؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم22مظلـةم2007مب أنم جـتاءاتمسـتضم
االبـمأوماألخماظعـاجزمســماظؽلـبمسؾـكماظؾفــةماظطؾقـةمباظؿـأعنيماظصـقلموهدؼـدميـارؼ م
دؿقؼاقماٌعاشميـػقاًامألحؽاممضتارموزؼتماٌاظقةم554مظلـةم2007مسؾكمأنم :م
"مسؾــكمذيقــعمأجفــزةماظصـــدوقمســـدميؼــدؼؿمرؾــبمصــتفماٌعــاشمعـــماإلبـــمأوماألخم
بلؾبماظعفزمسـماظؽلبمعتاساةمعامؼؾل :م
أوالًم:مصكمحاظةموصـاةماٌـؤعـمسؾقـفمأومصـاحبماٌعـاشمويؼـدمماٌلـؿػقدؼـمبطؾـبمصـتفم
ايؼققماظؿأعقـقةمسؾكماظـؿقذجم119مأوم119معؽترمؼؿؾعماآليلم :م
 -1ؼػرتضمادؿقؼاقماإلبـمأوماألخمصكمذيقعمايؼققماظؿأعقـقةموؼؿؿميعؾقةمغصقبماإلبــم
أوماألخمصكمذيقعمايؼققماظؿأعقـقةم(مصقؿامسداماظؿعقؼضماإلضايفم)موؼؿؿمصتفمبـاضلم
ايؼققمظؾاضلماٌلؿػقدؼـم ا.

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 27ــــــــــ
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 -2ؼؿؿم ردالمخطابمظؾفـةماظطؾقةماٌكؿصـةمباظؿـأعنيماظصـقلمظؿقضقـعماظؽ ـػماظطـ

م

سؾكمصاحبماظ أنم،مععم خطارهمبصقرةمظؾؿقجـفمظؾؽ ـػماظطؾـكموهػـظمصـقرةمعــم
ػااماًطابممبؾػماٌعاش.
 -3ؼؿؿمحػـظمغؿم قفـةماظؾفــةماظطؾقـةمباظؿـأعنيماظصـقكمصـقرمورودػـاممبؾـػماٌعـاشمبعـدم
يعؾقؿفامسؾكمشلفماٌؾػ.
 -4ذامضترتماظؾفـةماظطؾقةمثؾقتمسفزماإلبـمأوماألخمسـماظؽلبمؼؿؿم دباذماإلجـتاءاتم
اظلزعةمظصتفماٌؾاظغماٌعلهمصكمحاظةميقاصتمباضلمذتوطماإلدؿقؼاق.
 -5ذامضــترتماظؾفـــةماظطؾقــةمســدممثؾــقتمسمفــزماإلبـــمأوماألخمســـماظؽلــبمؼــؿؿم دبــاذم
اإلجتاءاتماظلزعةمظصتفماٌؾاظغماٌعلهمظؾاضكماٌلؿػقدؼـمباٌؾػ".
ا

وفقب دلب رقدو:

ؼ رتطمالدؿقؼاقماالبـمأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايادؼةمواظع تؼـ،مومؼلـؿــكمعــمػـاام

اظ تطمبعضماياالتمعـفاماظعاجزمسـماظؽلب،موؼـؾتمػااماظعفزمب فادةمعـما قؽةماظعاعـةم
ظؾؿأعنيماظصقلمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()177ماٌتصؼمبؼتارموزؼتماٌاظقةمرضؿم554مظلـةم .2007م
م

وبـاًءمسؾكمعامدؾؼمحيددميارؼ مادؿقؼاقماالبـماظعـاجزممصـكماٌعـاشمعــميـارؼ موصـاةم
صاحبماٌعاشمراٌاممأضتمبعفـزهموصؼًـامظؾؾقاغـاتماظـقاردةمصـكم ـقذجم119ماٌتصـؼمبؼـتارم
وزؼتماٌاظقةماٌ ارم ظقفمصكميارؼ موصاةماٌؤعـمسؾقـفمأومصـاحبماٌعـاشم،موضـترتماظؾفــةم
اظطؾقةمبـاًءمسؾكمستضماٌـطؼةماظؿأعقـقةمسفزهمسـماظؽلبم .م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 28ــــــــــ
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انظؤال رقى 207/7

وضعتموصاةمصاحبمععاشم،وضدمادـؿقؼمســفميفماٌعـاشمابــمسـاجزمســماظؽلـبممتم

يؼــدؼتمغصــقبمبـــم3/2ماٌعــاشموصؼًــامظؾقاظــةمرضــؿم6معـــمحــاالتماىـدولمرضــؿم()3ماٌتصــؼم
بؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسل،موبؿارؼ مالحؼماظؿقؼماٌاطقرمبعؿؾمظدىماظغريم،مصفـؾمؼؼطـعم
ععاذفموؼصتفمظفمعـقةماظؼطعم؟ م
اإلجبثخ :م

يـصماٌادةم107معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلــةم1975م

سؾكمأغف :م
"ؼ رتطمالدؿقؼاقماالبـاءمأالمؼؽقنماالبـمضدمبؾـغمدــمايادؼـةمواظع ـتؼـ،مومؼلـؿــكم
عـمػااماظ تطماياالتماآليقة:م م
 -1اظعاجزمسـماظؽلب.م م
سم
 -2اظطاظبمبأحدمعتاحؾماظؿعؾقؿماظـيتمالموـاوزمعتحؾـةمايصـقلمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغ م
أواظؾؽاظقرؼقسمأوعـامؼعاد ـامب ـتطمسـدمموـاوزمهمدــماظلاددـةمواظع ـتؼـموأنمؼؽـقنمم
عؿػتشاًمظؾدرادة.م م
 -3عـمحصؾمسؾكمعؤػؾمغفائكمالمااوزماٌتحؾةماٌ ارم ظقفامباظؾــدماظلـابؼموملمؼؾؿقـؼم
بعؿؾمأوم ملمؼزاولمعفـةموملمؼؽــمضـدمبؾـغمدــماظلاددـةمواظع ـتؼـمباظـلـؾةمظؾقاصـؾنيم
سؾكمعؤػؾماظؾقلاغسمأواظؾؽاظقرؼقسمودـماظتابعةمواظع تؼـمباظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكم
اٌؤػلتماألضؾ".
مويـصماٌادةم111معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغفم :م
"مؼقضػمصتفمععاشماٌلؿقؼميفماياالتماآليقة:م م
 -1اإلظؿقاقمبأيمسؿـؾموايصـقلمعــفمسؾـكمدخـؾمصـامفمؼلـاوىمضقؿـةماٌعـاشممأومؼزؼـدم
سؾقــف،مصــإذامغؼــصماظــدخؾمســـماٌعــاشمصــتفم ظقــفماظػــتقم،موؼؼصــدمباظــدخؾماظصــاصكم
ذبؿق معامحيصؾمسؾقفماظعاعؾمزبصقعاًمعـفمحصؿفميفماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿـاسلمم
واظدتائبميفميارؼ ماظؿقاضفمباظعؿؾمثؿميفمؼـاؼتمعـمطؾمدـة .م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 29ــــــــــ
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ني م أ وم م ظقائحمٌدةميزؼدمسؾكممخسم
 -2عزاوظةمعفـةموارؼ مة م أ وم م شريموارؼةمعـظؿةمبؼقاغ م
يفم حاظةميتكمعزاوظةمػاهماٌفـةم
يفمصتفماٌعا شمم م
ؼم م
دـقاتمعؿصؾةموؼعقدماي م
اسؿؾاراًعـمأولماظ فتماظؿاظلمظؿارؼ ميتكماٌفـة".م
ويـصماٌادةم113معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف :م
"مؼؼطعمععاشماٌلؿقؼميفماياالتماآليقة:م م
 -1وصاةماٌلؿقؼ.م م
 -2زواجماألرعؾــةمأوماٌطؾؼــةمأوماظؾـــتمأوماألخــتمويلــؿقؼماظؾـــتمأوماألخــتميفمػــاهم
اياظةمعـقةميلـاوىماٌعـاشماٌلـؿقؼم ـامســمعـدةمدــةمحبـدمأدغـكمعؼـدارهمعائؿـام
جـقفموالميلؿقؼمػاهماٌـقةم المعتةمواحدة.
 -3مبؾقغماالبـمأوماألخمدـمايادؼةمواظع تؼـ،موؼلؿــكمعـمذظؽماياالتماآليقة:
مأ -اظعاجزمسـماظؽلبمحؿكمزوالمحاظةماظعفز.م
مب -اظطاظبمحؿكميارؼ م ظؿقاضفمبعؿـؾممأومعزاوظؿـفمعفــةممأوميـارؼ مبؾقشـفمدــماظلاددـةم
واظع تؼـمأؼفؿـامأضـتبم،موؼلـؿؿتمصـتفمععـماشماظطاظـبماظـايممؼؾؾـغمدــماظلاددـةم
واظع تؼـمخللماظلـةماظدرادقةمحؿكمغفاؼةميؾؽماظلـة .م
مج -اياصؾمسؾكمعؤػؾمغفائلمحؿـكميـارؼ ماظؿقاضـفمبعؿـؾممأومعزاوظؿـمةمعفــةممأوميـارؼ م
بؾقشفمدـماظلاددةمواظع تؼـمباظـلؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكماظمؾقلـاغسممأوماظؾؽـاظقرؼقسم
ودـــماظتابعــةمواظع ــتؼـمباظـلــؾةمظؾقاصـمؾنيمسؾــكماٌــؤػلتماظـفائقــةماألضــؾمأيم
اظؿارخينيمأضتب.م م
ويصتفمظألبـمأوماألخميفمحاظةمضطعمععاذفمعـقةميلاوىمععاشمدـةمحبدمأدغكمعؼدارهم
عائؿامجـقف،موالميصتفمػاهماٌـقةم المٌتةمواحدة،موؼصدرموزؼتماظؿأعقـاتمضتار ًامب توطم
وضقاسدمصتفمػاهماٌـقة .م
 -4يقاصتمذتوطمادؿقؼاقمععاشمآختمععمعتاساةمأحؽامماٌاديني(".)112،110
وؼـــصماظؾـــدم4معـــماٌــادةم177معـــمضــتارموزؼــتماٌاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007مب ــأنم
اظؼقاسدماٌـػاةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975م
سؾكمأغف :م
م4م-ماألبـ :م
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 30ــــــــــ
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وؼ رتطمالدؿقؼاضفمأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايـادةموامظع ـتؼـموؼلـؿــكمعــمػـااماظ ـتطمعـام
ؼؾك :م
 .....م
مج .اظعاجزمسـماظؽلـبموؼـؾـتماظعفـزمســماظؽلـبمب ـفادةمعــما قؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيم
اظصقكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()177ماٌتصؼ ".م
ا

وفقب دلب رقدو:

اذرتطماظؼاغقنمالدؿقؼاقماالبـمصكماٌعاشمأالمؼؽقنمضدمبؾغمدـمايادؼةمواظع ـتؼـم

وادؿــكمعـمذظؽمبعضماياالتمعـفاماالبـماظعاجزمسـماظؽلبمحؿكمزوالمحاظـةماظعفـزمم،م
صإذام ادؿقؼماالبــمباٌعـاشمبعـدمدــمايادؼـةمواظع ـتؼـمظؾعفـزمســماظؽلـبمثـؿماظؿقـؼم
بعؿــؾمظــدىماظغــريمؼطؾــؼمب ــأغفمأحؽــامماظؾـــدم(م)1معـــماٌــادةم111معـــمضــاغقنماظؿــأعنيم
االجؿؿـاسلماظصــادرمباظؼـاغقنمرضــؿم79مظلــةم1975حقــثمؼقضـػممصــتفماٌعـاشمصــكمحاظــةم
حصــقظفمسؾــكمدخــؾمصــاصكمؼلــاوىمضقؿــةماٌعــاشمأومؼزؼــدمسؾقــفممصــإذامغؼــصماظــدخؾمســـم
اٌعــاشمصــتفم ظقــفماظػــتقم،موؼؼصــدمباظــدخؾماظصــاصكمذبؿــق معــامحيصــؾمسؾقــفماظعاعــؾم
زبصــقعاًمعـــفمحصــؿفميفماذــرتاطاتماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلمواظدــتائبميفميــارؼ ماظؿقاضــفم
باظعؿؾمثؿميفمؼـاؼتمعـمطؾمدـة .م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 31ــــــــــ
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األطئهخ ادلزرجطخ ثقبَىٌ  82نظُخ 1023
م

ثؼأٌ اخلديخ ادلدَيخ

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 32ــــــــــ
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انظؤال رقى 70/8

عـؤعـمسؾقـفمموـاوزمدــفم59مساعًـامموملمؼؾؾــغمدــماظلـؿنيميؼـدممبمطؾـبمىفؿـفماإلدارؼــةم

ظإلحاظةمظؾؿعاشموصؼًامألحؽامماٌادةم70معـمضاغقنماًدعةماٌدغقـةماظصـادرمبامظؼـاغقنمرضـؿمم
81مظلـةمم2016مب أنماًدعةماٌدغقةمم،صفؾمؼلؿػقدمعـمأحؽاممػاهماٌادة؟ م
اإلجبثخ :م

ؼـصماٌادةم70معـمضاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016ممسؾكم

أن :م
"ظؾؿقزػماظايمجاوزمدـماًؿلنيمأنمؼطؾبم حاظؿفمظؾؿعاشماٌؾؽتمعامملمؼؽـمضـدم
بموصؼـاًمٌـام
ادباتمضدهم جتاءاتم يأدؼؾقـة،موؼـؿعنيمسؾـكماظقحـدةماالدـؿفابةم ـااماظطؾـ م
هددهماظلئقةماظؿـػقاؼة،مويفمػاهماياظةميُلقىمحؼقضفماظؿأعقـقةمسؾكماظـققماآليل :م
 .1ذامملمؼؽـــمضــدمجــاوزمدـــماًاعلــةمواًؿلــني،موجــاوزتمعــدةماذــرتاطفميفمغظــامم
اظؿأعنيماإلجؿؿاسلمس تؼـمساعاًموعدكمسؾكمذغؾفماظقزقػةمأطـتمعـمدـة،مصقعؿـربمعُتضـكم
ديماظقزقػةماظؿاظقـةمظقزقػؿـفمعــماظقـقمماظلـابؼمسؾـكميـارؼ م حاظؿـفمظؾؿعـاش،مويُلـقىم
حؼقضفماظؿأعقـقةمبعدميتضقؿـفمسؾـكمأدـاسمعـدةم ذـرتاطفميفمغظـامماظؿـأعنيماإلجؿؿـاسلم
عداصاًم ظقفاممخسمدـقات .م
 .2ذامطــانمضــدمجــاوزمدـــماًاعلــةمواًؿلــني،موجــاوزتمعــدةم ذــرتاطفمميفماظؿأعقـــاتم
اإلجؿؿاسقــةمس ــتؼـمساع ـاًم،مصؿُلــقىمحؼقضــفماظؿأعقـقــةمسؾــكمأدــاسمعــدةم ذــرتاطفميفم
اظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقةمعداصاًم ظقفاماٌدةماظؾاضقةمظؾؾقشفماظلـماٌؼترةمإلغؿفاءماًدعـةمأوم
مخسمدـقاتمأؼفؿامأضؾ.ممم م
والماــقزميعــقنيمعـــمؼُقــالمظؾؿعــاشماٌؾؽــتموصؼ ـاًمألحؽــاممػــاهماٌــادةمميفمأيمعـــم
اظقحداتماًاضعةمألحؽاممػااماظؼاغقن ".م
م

ويــصماٌــادةم181معـــمضــتارمرئــقسمذبؾــسماظــقزراءمرضــؿم1216مظلـــةم2017مباصــدارم
اظلئقةماظؿـػقاؼةمظؼاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مسؾكمأن :م
"سؾكم دارةماٌقاردماظؾ ـتؼةمباظقحـدةم ذاميؼـدمماٌقزـػمبطؾـبمطؿـامبلمبتشؾؿـفميفم
اإلحاظةمظؾؿعاشماٌؾؽتمرؾؼاًمألحؽامماٌادةم()70معـماظؼاغقن،مأنميـؾتمسؾقفميارؼ مورودهم
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 33ــــــــــ
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وأنميعتضفمسؾكماظلؾطةماٌكؿصةمع ػقساًممباطتةميػصقؾقةمســمحاظـةماٌقزـػمعــمواضـعم
عؾػمخدعؿف ".م
طؿاميـصماٌادةم185معـمذاتماظؼتارمسؾكمأن :م
"ؼ ــرتطميفميطؾقــؼمأحؽــامماٌــادةم(م)70معـــماظؼــاغقنمأنميؽــقنمعــدةماالذــرتاكميفم
اظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمس تؼـمدـةمصعؾقةمرؾؼاًمظؼاغقنماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقة ".م
وؼـصمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم7مظلـةم2017مب ـأنماٌعاعؾـةماظؿأعقـقـةمٌــميـؿفـلم
خدعؿفموصؼاًمألحؽامماٌادةم()70معـمضاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلــةم
2016مسؾكمأن :م
" .......م
ويفمضقءماألحؽامماظلابؼةمؼتاسكمسـدماغؿفاءمخدعةماٌؤعـمسؾقفموصؼاًمألحؽامماٌادةم70معـم

ضاغقنماًدعةماٌدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016معامؼؾل :م
 )1ضتورةماظـصمبؼتارم غفاءماًدعةمسؾـكم غفـاءمخدعـةماظعاعـؾمظإلحاظـةمظؾؿعـاشموصؼـاًم
ألحؽ ـامماٌــادةم70معـــمضــاغقنماًدعــةماٌدغقــةماظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿم81مظلـــةم
.2016
 )2ؼُدافمٌدةماذرتاكماٌؤعـمسؾقفميفماألجتماألدادلمصؼطمعدةممخـسمدــقاتمأوم
اٌدةماظؾاضقةمظؾؾقشفمدـماظلؿنيمأؼفؿامأضؾ،موالميدافمػاهماٌدةمٌدةماالذـرتاكم
سـماألجتماٌؿغريمأوماٌؽاصأة.م
 )3ؼُقلبماٌعاشموصؼاًمظؼقاسدماٌعاشماٌلؿقؼموصؼاًمألحؽـامماظؾــدم()5معــماٌـادةم
()18معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلم(اٌعاشماٌؾؽت)مسـماألجـتماألدادـلمواألجـتم
اٌؿغري .م
 )4المؼُلؿقؼميعقؼضماٌدةماظزائدةماٌـصـقصمسؾقـفمباٌـادةم26معــمضـاغقنماظؿـأعنيم
االجؿؿاسلمسـماٌدةماٌداصةماٌ ارم ظقفامباظؾـدم(.)2م م
ويطؾؼمأحؽاممػااماظؽؿابماظدوريمسؾكمحاالتماالدؿقؼاقماظـيتمغ ـأتماسؿؾـاراًمعــم
2016/11/2م(يارؼ ماظعؿؾمبؼاغقنماًدعةماٌدغقةمرضؿم81مظلـةم .)2016م
 ".....م
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 34ــــــــــ
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ا
وفقب دلب رقدو :م
اقزمألىمعقزػمجاوزمدـماًؿلنيمأنمؼطؾبم حاظؿفمظؾؿعاشماٌؾؽتموصؼاًمألحؽـاممم
اٌادةم70معـمضـاغقنمماًدعـةمماٌدغقـةممعـاممملمؼؽــممضـدممادبـاتممضـدهمم جـتاءاتمميأدؼؾقـةم،م
وظدؼفمعدةماذرتاكميفماظؿأعنيماالجؿؿاسكمس تؼـمدـةمصعؾقةموصؼـاًمألحؽـاممضـاغقنماظؿـأعنيم
االجؿؿاسكماظصادرمباظؼاغقنمرضـؿم79مظلــةم1975موالمؼ ـرتطمإلغفـاءماًدعـةموصؼـاًمألحؽـامم
اٌادةماٌ ارم ظقفامسدممواوزمدـماٌؤعـمسؾقفماظؿادعةمواًؿلني .م
وصكمذيقعماألحقالمؼُدافمٌدةماذرتاكماٌؤعـمسؾقفميفماألجتماألدادلمصؼطمعـدةم
مخسمدـقاتمأوماٌدةماظؾاضقةمظؾؾقشفمدـماظلؿنيمأؼفؿامأضؾ،موالميدافمػاهماٌدةمٌـدةم
االذرتاكمسـماألجتماٌؿغريمأوماٌؽاصأة.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 35ــــــــــ
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حمبظزح

صكماظظقاػتماظلؾؾقةمصكماىفاتماإلدارؼةمصقؿامؼؿعؾؼمبأسؿالماظؿأعنيم
االجؿؿاسلمورتقماٌعاىة .م

إػداد

اإلدارةماظعاعةمظؾؿػؿقشم م
م
ممممممممممممممم م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 36ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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يــقــديـــخم :م
وصؼًامظـصماٌادةم 152معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم 79مظلـةم 1975م،مواٌادةم 27معـم
ضتارموزؼتماٌاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مب أنماظؼقاسدماٌـػاةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقفم،م
واظؿكمدبقلمٌػؿ كما قؽةممحؼمصقصماٌلؿـداتمواظدصايتمايلابقةمواٌقزاغقاتممواإلرل مسؾكمعؾػاتم
اظعاعؾنيمباىفاتماإلدارؼةمظؾؿقؼؼمعـماظقصاءمبؽاصةمعلؿقؼاتماظصـدوقمومطاظؽماظؿقؼؼمعـميـػقامأحؽامم
اظؼاغقنمصكمضقءمدؾطاتماظدؾطقةماظؼدائقةماٌؿـقحةمٌػؿ كماظصـدوقم .م
وضدميلحظمألجفزةماظؿػؿقشموجقدمبعضماظظـقاػتماظلـؾؾقةممباىفـاتماإلدارؼـةمصقؿـامؼؿعؾـؼمبأسؿـالماظؿـأعنيم
االجؿؿاسلمماظؿكميؿعارضمععمعامؼلؿؾزعفماظؼاغقنمواظؿ تؼعاتماظؿـظقؿقةمعـمأحؽاممصكمػااماظ أن .م
ودــقفممغلــؿعتضمصقؿــامؼؾــملمبعــضمعـــمػــاهماظظــقاػتماظلــؾؾقةمممصــكمأضلــاممم(االطــزحقبقبد-انزــأيني
االجزًبػي-ادلهفبد-احلظبثبد)م،مععماإلذارةم ديماألداغقدماظؼاغقغقةماٌــظؿمةمظؽـؾمزـاػتةموطقػقـةميـليفمم
ػاهماظظقاػتمحؿكمؼـؿؿمأداءماظعؿـؾماظؿـأعقـكمسؾـكمأطؿـؾمموجـفممبـامؼــعؽسمسؾـكمعصـا مماٌـؤعـمسؾـقفؿم
وأصقابمماٌعاذاتمواٌلؿقؼنيمسـفؿ .م
انقظى األول

أضلامماالدؿقؼاضاتم م
انفهزص انزىظيحيم :م
و

ادلىظىػبد ادلزصىد ثؼأَهب انظبهزح انظهجيخ

ممممأوالً م

جازةمرساؼةماظطػؾ م

ممممثاغقًا م

اإلسارةماظداخؾقةم .م

ممممثاظـًا م

يعقؼضماألجتمباظـلؾةمظألعتاضماٌزعـةم .م

مممرابعًا م

حاالتماظعؿؾمجزءمعـماظقضتم .م

ممخاعلًا م

اظعاعؾنيمبعدمدـماظلؿنيم .م

ممداددًا م

بطاضاتماألجقرماٌؿغريةم .م

ممدابعًا م

اٌؾاظغماٌلرتدةمعـمحلابماظصـدوقم .م

ممممثاعـًا م

اظؿـظقؿماٌؿعؾؼمباظعؿاظةماٌؤضؿةم .م

م
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 37ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا
أوال:إجبسح رػبيخ انطفم

2

موصؼًامألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975ماٌ ارم ظقفموبـدم3معـماٌادةم53معـمضاغقنم81م
ظلـةم2016م ب أنماًدعةماٌدغقةميلـؿقؼماٌـؤعـمسؾقفـام جـازةمبـدونمعتيـبمظتساؼـةمرػؾـفاموذظـؽمحبـــــدم
أضصــكمساعــــــــنيمصــكماٌــتةماظقاحــدةموثــلثمعــتاتمرــقالمحقايفــاماظقزقػقــةمويؿقؿــؾماىفــةماإلدارؼــةم
باالذرتاطاتماظؿأعقـقةماٌلؿقؼةم(حصؿفام–محصةماٌؤعـمسؾقفا) .م
موصقؿامؼؾلمغعتضماظظقاػتماظلؾؾقةماظؿكممتمرصدػاموصؼًامظألحؽامماٌـظؿةمورتقماٌعاىةم .م
مانظىاهز انظهجيخ:

 -1سدمماالغؿظاممصكماظلدادماظدورىمذفتؼًاسـمبعضماياالت.
 -2سدممددادمجزءماظ فتمسـمبعضماياالت.
 -3سدممددادماذرتاطاتميأعنيماٌتضمسـمبعضماياالت.
 -4سدممددادمضقؿةمالم% 5معؽاصـأةم ضـاصقةممظؾففـاتماظصـادرم ـؿمضـتارمباإلغؿػـا م،موسؾـكماألخـصم
اظرتبقةمواظؿعؾقؿ.
 -5سدمماألخامصكماالسؿؾارمبعضمسـاصتمماالجقرماٌؿغريةماٌتيؾطـةممبعـدالتمأداءمســدماحؿلـابم
االذرتاطاتماظؿأعقـقة.

طزق ادلؼبجلخ :

 -1اظؿزامماىفةماإلدارؼةمبلدادماالذرتاطاتماظؿأعقـقةماٌلؿقؼةمسـمحاالتم جـازةمرساؼـةماظطػـؾم
ذــفتؼًامضــؿـماظلــدادماظــدوريمٌلــؿقؼاتماظصـــدوقموســدمماظؿــأختمصــكماظلــدادمحؿــكمالؼــؿؿم
هؿقؾماٌؿلؾبمصكماظؿأخريماٌؾـاظغماإلضـاصقةموصؼـاًمظــصماظػؼـتةماظـاغقـةمعــماٌـادةم129عــم
ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقفم 0م
 -2االظؿزاممبلدادمجزءماظ فتمسـمطاصةماياالت.
 -3ددادمطاصةماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسكمسدام صابةماظعؿؾمصؼطم 0م

 1الزًظيم الزشريعً راد الصلخ :
-1كزبة دوري رلم  6لسًخ 1891.
-1كزبة دوري الصًذوق رلم  11لسًخ  1891ف ي ش ي و ريذيييذ اشييزراكبد الز ي نيى اتمزهييبل الهسييزيمخ ف ي لبلييخ لصييى
العبنلخ للً أمبزح ثذوو أمر لرلبيخ أطفبلهب طجمب ليكم الهبدح (  ) 07نى المبيىو رلم  70لسًخ . 1809
-1كزييبة دوري الصييًذوق رلييم  1لسييًخ  1711ثش ي و زيييبدح اتشييزران فييً يظييب الهكبف ي ح للعييبنليى ثييذيىاو لييب وزارح الزرثيييخ والزعليييم
والهذيريبد واإلداراد الزعليهيخ الزبثعخ لهب .
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 38ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

 -4حاالتمأجازاتمرساؼةماظطػؾممباىفاتماظصادرةم امضتارًامباإلغؿػا مباٌؽاصأةماإلضاصقةموخاصـةم
اظرتبقةمواظؿعؾقؿمصؿؾؿزمماٌؤعـمسؾقفامبلدادمضقؿةمال%5م(معؽاصأةم ضاصقةم)مدـقؼاًم.
 -5دراجمذيقعمسـاصتماالجقرماٌؿغريةمدقاءماٌتيؾطةممبـاألجتماالدادـكماوماٌتيؾطـةممبعـدالتم
األداءمسـدماحؿلابماذرتاطاتم جازةمرساؼةماظطػؾ.
مممممم م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 39ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

م
ا

ثبَيب :اإلػبرح انداخهيخ

2

ممموصؼًامألحؽامماظؾـدم()5معـماٌادةم 126معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماٌ ارم ظقف مواٌادةم 47معـمأحؽامم
ضتارموزؼتماٌاظقةم 554مظلـةم 2007ماٌ ارم ظقفمصقؿامدؾؼم م مصكمحاظةم سارةماٌؤعـمسؾقفمىفةمداخؾقًا ميؾؿزمم
اىفة ماٌعار معـفا مبلداد ماالذرتاطات ماٌلؿقؼة مدورؼاً موضؿـ ماٌلؿقؼات ماظ فتؼة مظؾصـدوق مدون ميعؾقؼمم
اظلدادمسؾك مورودماالذرتاطاتمعـماىفاتماٌعارماظقفاموصكمحاظةماظؿأخريمصكماظلدادمؼؿؿماحؿلابماٌؾاظغم
اإلضاصقةماٌلؿقؼةوصؼًامألحؽامماظػؼتةماظـاغقةمعـماٌادةم129ماٌ ارم ظقفامصقؿامدؾؼم .م
ممممممممانظىاهز انظهجيخ :م

 -1سدمماظلدادمسـمبعضماياالت.
 -2سدمماظلدادمسـمطاصةماالذرتاطاتماظؿأعقـقة.
 -3سدمماألخامصكماالسؿؾارمطاصةسـاصتمماألجـقرماٌـؿغريةمماٌـصـتصةم(معتيؾطـةمبـاألجتماالدادـكم–م
عتيؾطة.

طزق ادلؼبجلخ :
-1

ابمسؾـكماىفـةمماٌعـارمعـفـاماالظؿـزاممباظلـدادماظـدورىمذـفتؼاًمظؽاصـةمحـاالتماالسـاراتم
اظداخؾقةممدونميعؾقؼماظلدادمسؾكمورودماالذرتاطاتمعـماىفةماٌعارم ظقفا،مويؼقمماىفةم
اٌعارمعـفامبايصـقلمسؾـكميعفـدمعــماىفـةماٌعـارم ظقفـامبلـدادماالذـرتاطاتمواألضلـاطم
األصؾقةمصكمعقسدمأضصاهماظققمماًاعسمعـماظ فتماظؿاظلمسؾكمأنميؿؿماظؿلقؼةمذفتؼًا.

-2

ؼؿؿماالظؿزاممبلـدادمطاصـةماالذـرتاطاتماظؿأعقـقـةماٌلـؿقؼةممبـامصقفـاميـأعنيماٌـتضمب ـتطم
اغؿػا ماىفؿنيمبفااماظـق معـماظؿأعني.

-3

دراجمذيقــعمسـاصــتماالجــقرماٌــؿغريةمدــقاءماٌتيؾطــةممبــاألجتماالدادــكماوماٌتيؾطــةم
مبعدالتماألداءمسـدماحؿلابماالذرتاطاتماظؿأعقـقة .م

 1الزًظيم الزشريعً راد الصلخ :
-1كزبة دوري رلم  7لسًخ 1897.
-1كزبة دوري الصًذوق رلم  17لسًخ 1899.
-1كزبة دوري الصًذوق رلم  11لسًخ 1887.
-7كزبة دوري رلم  11لسًخ 1881.

-1كزبة دوري الصًذوق  1لسًخ 1771فً ش و سذاد اشزراكبد اإللبرح الذاخليخ ولبتد الًذة طىا الىلذ.
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 40ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا
ثبنثب:رؼىيط األجز ثبنُظجخ نأليزاض ادلشيُخ

2

وصؼًامظألحؽامماظقاردةمصك ماٌادةم 51معـمضاغقنمرضؿم 81مظلـةم 2016مب أنماًدعةماٌدغقةمو مضتارموزؼتم
اظصقةمرضؿم 259مظلـةم م 1995مويعدؼليفؾ أنم مهدؼدماألعتاضماٌزعـةماظؿكمميـحمسـفاماٌتؼضم جازةم
دؿــائقةمبأجتمطاعؾمأومميـحمسـفاميعقؼداًمؼعادلمأجتهمطاعلًمرقالمعدةمعتضفم ديمأنمؼ ػكمأوميلؼتم
حاظؿف مميـحماٌتؼضممبتضمعزعـم جازةمعتضقةموؼلؿقؼميعقؼدًامؼعادلمأجتهمطاعلًمرقالمعدةمعتضفم
ديمأنمؼ ػكمأوميلؿؼتمحاظؿفمدقاءمباظعقدةم ديماظعؿؾمأومثؾقتمسفزهمسفزًامطاعلً .م
انظبهزح انظهجيخ :

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

االذرتاطاتماظؿأعقـقة.
ادلؼبجلخ :

ابمسؾكماىفةماظؿكميصتفماألجتمبأنم ـحماٌتؼضمبأحدماالعتاضماٌزعـةميعقؼدًامسـماألجتم م

مؼعادلمأجتهمطاعلًمرقالمعدةمعتضفم ديمأنمؼ ػكمأوميلؿؼتمحاظؿفموهددمسـاصتماألجتموصؼاًمظميكم -:م
 -1عامؼلؿقؼفماٌؤعـمسؾقفمعـمسـاصتماألجتماالدادلمواٌؿغريمباصرتاضممماردؿفمظؾعؿؾم 0م
 -2باظـلؾةمظؾعـاصتماظؿكميتيؾطممبعدالتمأ داءمؼؿقـددماظؿعـقؼضمسـفـاممبؿقدـطمعـامادـؿقؼفماٌـؤعـم
سؾقفمعـفامخللماظلـةماظلابؼةمسؾكماغؼطاسفمسـماظعؿؾم0
 -3ؼلؿؿتمصاحبماظعؿـؾمخـللمصـرتةمادـؿقؼاقماألمجـتمصـكمأداءماالذـرتاطاتمطاعؾـةمصـكماٌقاسقـدم
اٌؼترةموصكمحاظةماظؿأخريمؼؾؿزممبأداءماٌؾاظغماإلضاصقةماٌلؿقؼةم0

م
م

 1الزًظيم الزشريعً راد الصلخ :
-1نًشىر لب وزير الز نيًبد رلم  6لسًخ 1899ثش و رعىيط األمر الهسزيك للهريط ث لذ األنراض الهسنًخ .
-1كزبة دوري رلم  6لسًخ 1881.
-1كزبة دوري رلم  17لسًخ 1881.
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 41ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا

راثؼب:حبالد انؼًم جشء يٍ انىقذ

2

ممموصؼًامألحؽامماٌادةم54معـمضاغقنم81مظلـةم2016مب أنماًدعةماٌدغقةم،مواٌـادةم147معــمضـتارمرئـقسم
ذبؾــسماظــقزراءمرضــؿم1216مظلـــةم2017مبإصــدارماظلئقــةماظؿـػقاؼ ـةممظؾؼــاغقنماٌ ــارم ظقــفمماــقزمظؾلــؾطةم
ألجـتمويـؤدىماالذـرتاطاتم
اٌكؿصةماظرتخقصمظؾؿؤعـمسؾقـفمم باظعؿـؾمجـزءمعــماظقضـتمعؼابـؾمجـزءمعــما م
اٌلؿقؼةمسؾكمأداسماألجتماظؽاعؾمويدخؾماٌدةمباظؽاعؾمضؿـمعدةماالذرتاكماظؿأعقـقة .م
انظبهزح انظهجيخ :

سدم ماألخا مصك ماألسؿؾار مبعض مسـاصت م ماألجقر ماٌؿغرية ماٌتيؾطة ممبعدالت مأداء مسـد ماحؿلابم

االذرتاطاتماظؿأعقـقة.
ادلؼبجلخ :

يــؤدىماالذــرتاطاتمســـماألجــتماالدادـلمسؾــكمأدــاسماألجــتماظؽاعــؾمب ـإصرتاضمعؾاذــتةماظعؿــؾمويــؤدىم

األذرتاطاتمسـماألجتماٌؿغريماٌتيؾطمباالدادلمباصرتاضمعؾاذـتةماظعؿـؾموســماٌـتيؾطممبعـدالتمأداءم
سؾكماداسمعامادؿقؼفماٌؤعـمسؾقفمصعلًمعـمػاهماظعـاصتم 0م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

 1الزًظيم الزشريعً راد الصله :
-1ثًذ  1نى الهبدح  11نى ألكب لرار وزير الهبليخ  117لسًخ  1770الهشبر إليه.
-1كزبة دوري الصًذوق رلم  1لسًخ  1771ثشبو الهعبنلخ الز نيًيخ للهرأح العبنلخ يصف الىلذ .
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 42ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا
خبيظب:انؼبيهني ثؼد طٍ انظزني

م

2

ذاماظؿقؼماٌؤعـمسؾقفمباظعؿؾمبعدمدـماظلؿنيمخيدعمظؿأعنيم صاباتماظعؿؾم،مويأعنيماٌتضم ذامطاغتم
اىفةمخاضعةمظفم،موؼؿؿمددادماالذرتاطاتمدورؼًامظؾصـدوقمصكماٌقاسقدماحملددةمضاغقغًا .م
انظىاهز انظهجيخ :

 -1سدممددادماذرتاطاتميأعنيماٌتضمسـمععظؿماياالت.
 -2ددادماالذرتاطاتمسـماألجتماٌؿغريمصؼطم.
 -3سدممضقاممععظؿماظقحداتمبإخطارماظصـدوقمسـدمضقاعفامباياقمأحدمأصقابماٌعاذاتمظدؼفا .م

ادلؼبجلخ:

 -1ؼؿؿمددادماذرتاطاتميأعنيماٌتضمصكمحاظةمخدق ماىفةمظؾؿأعنيماٌاطقر.
 -2ؼؿؿمددادماذرتاطاتماصابةماظعؿؾمويأعنيماٌتضمسـمطاعؾمعامؼؿؼاضاهماٌؤعـمسؾقفممبتاساةم
ايدماألضصـكمألجـتماالذـرتاكماظؿـأعقـكم(مادادـلموعـؿغريم)موؼـؿؿماؼؼـافمخصـؿم%1معــمضقؿـةم
اٌعاشمسـمرتؼؼماٌـطؼةماظؿأعقـقـةمعــماولماظ ـفتماظؿـاظلمألدـؿلمماظعؿـؾموصـكمحاظـةميـتكم
اظعؿؾمؼؿؿمابلغماظصـدوقمباظؽم 0م
 -3ابمسؾكماظقحـــــداتماإلدارؼةماظؿكميؼقممبؿعقنيمصــــــاحبمععـاشمظـدؼفاماخطـارماٌـطؼـةم
اظؿأعقـقةماٌكؿصـةمبؿـارؼ ماظؿعـقنيمواظـتضؿماظؿـأعقينمورضـؿماٌؾـػمموضقؿـةماظعـلواتماًاصـةم
اٌـصتصةمظفمٌتاساةممذظؽمسـدمادؿقؼاقماظزؼادةمصكماٌعاشم 0م

م

 1الزًظيم الزشريعً راد الصلخ :
-1نبدح  117نى ألكب لبيىو الز نيى اتمزهبل الصبدر ثبلمبيىو  08لسًخ  1801الهشبر إليه.
-1ثًذ  1نى الهبدح  18نى ألكب لرار وزير الهبليخ  117لسًخ  1770الهشبر إليه.
1نًشىر لب وزير الز نيًبد رلم  7لسًخ  1771ثش و لىالذ نعبنلخ أصيبة الهعبشبد العبئذيى إلً نجب رطجيك ألكب لبيىو الز نيى
اتمزهبل الصبدر ثبلمبيىو  08لسًخ 1801.
-7كزبة دوري الصًذوق رلم  7لسًخ  1898ثخصىص الزسا صبلت العهل ثسذاد يسجخ إصبثخ العهل ثىالع  %1نى ليهخ الهعبشبد
ثبلهيئخ الهعيًيى ثعذ سى السزيى .
-1كزبة دوري الصًذوق رلم  1لسًخ  1771ثش و إلسا الىلذاد اإلداريخ ثئخطبر الصًذوق لى رعييى لبنليى نى أصيبة الهعبشبد.
-6كزبة دوري الصًذوق رلم  1لسًخ  1776بشأن سداد اشتراكات تأميه المرض للعامليه فوق سه اإلحالة للمعاش.
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 43ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا
طبدطب :ثطبقبد األجىر ادلزغريح

م م

2

ؼؿؿمادؿقػاءماظؼقدمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةمىؿقعماظعاعؾنيمباظقحدةمذفتؼًاممبامصقفؿمحاالتماإلجازات م
ممممبــدونمعتيــبمبأغقاسفــاموحــاالتماظؿفـقــدمأثـــاءماًدعــةم،وؼــؿؿموؿقــعماظؾطاضــاتمدـــقؼًاموستضــفامسؾــكم
اٌػؿشماٌكؿصمٌتاجعؿفامواسؿؿادػامو رصاضفاممبؾػماظؿأعنيماالجؿؿاسلم 0م
انظىاهز انظهجيخ :

 -1سدممادؿقػاءماظؼقدماظ فتىمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةمبؾعضماظقحداتم.
 -2ســدممادــؿقػاءماظؼقــدمبؾطاضــاتماألجــقرماٌــؿغريةماًاصــةمحبــاالتماإلجــازاتمبــدونمعتيــبم
بأغقاسفامبؾعضماظقحداتم.
 -3ادؿقػاءماظؼقدمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةمياالتماغؿفاءماًدعةمصؼطمصكمبعضماظقحدات .م

ممادلؼبجلخ:

 -1اإلظؿــزاممبادــؿقػاءماظؼقــدمبؾطاضــاتماألجــقرماٌــؿغريةمذــفتؼًام،موستضــفامدـــقؼًامسؾــكماٌػــؿشم
اٌكؿصمٌتاجعؿفامواسؿؿادػاموارصاضفاممبؾػماظؿأعنيماالجؿؿاسل.
 -2ادـؿقػاءماظؼقـدميـاالتماإلجـازاتمبـدونمعتيــبمبؽاصـةمأغقاسفـام،معـعمسـدمميتحقمـؾمأىمأجــقرم
باظؾطاضاتمالمدـقاتمدابؼةمأومالحؼةم.
 -3سدمماظ طبمأوماظؽ طمأوماظؿق ريمبؾطاضاتماألجقرماٌؿغريةم.
 -4عتاساةمخصؿموددادماالذرتاطاتمسـماألجقرماٌؿغريةمدـقؼًاممبتاساةمايدماألضصكم
اظلـقىمظؽؾمسامموصؼًامظؾؿػصقؾماآليكم:

م
 1الزشريعبد راد الصلخ :
-1كزبة دوري رلم  1لسًخ 1891.
-1كزبة دوري رلم  1لسًخ 1887.
-1كزبة دوري رلم  16لسًخ 1881
-7كزبة دوري رلم  8لسًخ  1881ثش و أمر اتشزران األسبس والهزغير الزجبرًا نى 1881/0/1
 -1كزبة دوري رلم  1لسًخ  1881ثش و الذاد ثطبلخ األمىر الهزغيرح سًىيًب
-6كزبة دوري رلم  11لسًخ  1881فً ش و نىافبح الهًبطك الز نيًيخ ثجيبو كبفخ األمىر الهزغيرح الزً لذ رصرف ثزبريخ تلك لهى
رركىا الخذنخ .
-0كزبة دوري رلم  1لسًخ  1887فً ش و لذ مىاز الشطت والكشط واليشر ثجطبلبد األمىر الهزغيرح .
-9كزبة دوري رلم  1لسًخ  1771ثش و لًبصر األمر الهزغير الزً رذرج فً ثطبلخ األمر الهزغير خال فزرح الزجًيذ اإللسان
-8كزبة دوري رلم  7لسًخ  1771ثش و اسزيفبء ثطبلخ األمىر الهزغيرح لى نذد اإلمبزاد الخبصخ غير الهشزرن لًهب
 -17كزت دوريخ أرلب  1لسًخ  1، 1779لسًخ  1 ،1778لسًخ  1 ،1717لسًخ  1 ،1711لسًخ 1 ،1711لسًخ 1711،1لسًخ 1717
ثش و رفع اليذ األلصً ألمر اتشزران الهزغير.
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 44ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ايدماألضصكمذفتى م ايدماألضصكمدـقى م

مممم م مممممممممممممممممممممممممماٌدة م
ممممممممممم ديم م

مممممممممممم(جـقفًا) م

ممممممممم(جـقفًا) م

مم 1م  1984/4/1م

 1992/6/30م

مممممممممممممم 375م

ممممممممممممم 4500م

مم2مم م  1992/7/1م

 2008/6/30م

ممممممممممممم 500م

مممممممممممم 6000م

مم 3م  2008/7/1م

 2009/6/30م

ممممممممممممم625مم م

ممممممممممم 7500م

مم 4م  2009/7/1م

 2010/6/30م

مممممممممممم750م م

ممممممممممم 9000م

ممم 5م  2010/7/1م

 2011/6/30م

ممممممممممممم 900م

ممممممممممم 10800م

ممم 6م  2011/7/1م

 2012/6/30م

مممممممممممم 1050م

مممممممممممم 12600م

ممم 7م  2012/7/1م

 2012/12/31م

ممممممممممممم 1200م

مممممممممممم 14400م

ممم 8م  2013/1/1م

 2013/12/31م

ممممممممممممم 1380م

ممممممممممممم 16560م

ممم 9م  2014/1/1م

 2014/12/31م

ممممممممممممم 1590م

مممممممممممم 19080م

مم 10م  2015/1/1م

 2015/12/31م

ممممممممممممم 1830م

ممممممممممم 21960م

مم 11م  2016/1/1م

 2016/12/31م

ممممممممممممم 2110م

ممممممممممم 25320م

مم 12م  2017/1/1م

 2017/12/31م

ممممممممممممم 2430م

مممممممممم 29160م

مم13م م  2018/1/1م

 2018/12/31م

ممممممممممممم 2800م

مممممممممم 33600م

ممممممممعـم م

ممممممم م
م
م
م
م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 45ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

وباظـلؾةمٌـمؼ غؾمعـصبماظقزؼتمأومعـمؼعاعؾمععاعؾؿفمعاظقًامصقؽقنمايدماألضصكموصؼًامٌامؼؾل :م
ايدماألضصكمذفتى م ايدماألضصكمدـقى م

مممم م مممممممممممممممممممممممممماٌدة م
ممممممممممم ديم م

مممممممممممم(جـقفًا) م

ممممممممم(جـقفًا) م

مم 1م  1984/4/1م

مم 1987/7/6م

مممممممممممممم 375م

ممممممممممممم 4500م

مم2مم م  1987/7/7م

 1992/6/30م

ممممممممممممم 750م

مممممممممممم 9000م

مم 3م  2008/7/1م

 2009/6/30م

ممممممممممممم 1000م

ممممممممممم 12000م

مم 4م  2009/7/1م

 2012/6/30م

ممممممممممممم 1500م

ممممممممممم 18000م

مم 5م م 2012/7/1م

 2012/12/31م

ممممممممممممم1800مم م

ممممممممممم21600مم م

مم 6م مم 2013/1/1م

 2013/12/31م

ممممممممممممم 2070م

ممممممممممم24840م م

مم 7م م 2014/1/1م

 2014/12/31م

ممممممممممممم 2070م

ممممممممممم24840م م

ممممممممعـم م

موبداؼةمعـم2015/1/1ممتميقحقدمايدماألضصكمظؽاصةماٌؤعـممسؾقفؿم .م
ممممممممممممم

م م

/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 46ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا
طبثؼب:ادلجبنغ ادلظرتدح يٍ حظبة انصُدوق

2

ؼؿؿمردماالذرتاطاتماٌلددةمظؾصـدوقمباظزؼادةماومبطتؼؼماًطأمسـمرتؼؼمادؿؿارةم8ت0مممبعد
اظؿأطدمعـمصقةماظلدادمبعدمعتاجعؿفامعـماظلقدمعػؿشماٌـطؼةماظؿأعقـقةماٌكؿصةم 0م
انظىاهز انظهجيخ :

 -1ضقاممبعضماظقحداتمبادرتدادمعؾاظغمعـمحلابماظصـدوقمدونمهتؼـتمادـؿؿارةم8تم.ممأوم
دونمعتاجعةماٌػؿشماٌكؿصم.
 -2سدمماظؿزاممبعضماظقحداتمباًصؿمعـماظؾـدماٌـازتماظاىممتمددادماالذرتاطاتمسؾقفم.
 -3وجقدمبعضم ذؽاظقاتماظتدمبنيماىفةماظتئقلقةمواىفةماٌـؿدبم ظقفا.م م

ممممادلؼبجلخ :

 -1يؼقمماىفةماإلدارؼةمبإسدادمعاطتةمبؾقانموغق موضقؿةماٌؾاظغماٌلـددةمظؾصــدوقمبطتؼـؼم
اظزؼادةمأوماًطأمععمهدؼـدمرضـؿمويـارؼ مذـقؽماظلـدادمويتدـؾمإلدارةماظؿػؿـقشمباٌـطؼـةم
اظؿأعقـقةماٌكؿصة.
 -2ؼؿقديماظلادةماٌػؿ نيمباظصـدوقمعتاجعةمبقاغاتمادؿــــؿارةم8ت0ممواظؿقـــؼؼمعــــمصقةم
اٌؾاظغماٌلددةمظؾصـدوقمواظؿأطدمعـمصقةمدـؾبماظـتدمودـابؼةمدـدادمػـاهماالذـرتاطاتم
ظصا ماظصـدوقم.
 -3اــبمعتاســاةماًصــؿمعـــماظؾـــدماٌـــازتماظــاىممتمدــدادماالذــرتاطاتمسؾقــفمواالمؼؿعــدىم
اًصؿمضقؿةاظؾـدماٌـازتمسـماظ فتماٌكصقممعـفم ذامزادماٌؾؾغماٌطؾقبمددادهمظؾففةم
عـمضقؿةماظؾـدماٌـازتممخيصؿمعـماالذفتماظؿاظقةميؾاسًامعـمذاتماظؾـدماديمانمؼـؿؿمادـرتدادم
عامدؾؼمددادهمظؾصـدوقمباظزؼادةمأومبطتؼؼماًطأم0

 -4صكمحاظةماظـؼؾمبنيماىفاتمايؽقعقةميؾؿزمماىفةماالخريةمبتدماٌؾاظغماٌطؾقبفم .م

 1الزشريعبد راد الصلخ :
-1كزبة دوري رلم  11لسًخ 1887.
-1كزبة دوري رلم  10لسًخ 1887.
-1كزبة دوري رلم  1لسًخ 1889.
-7كزبة دوري رلم  1لسًخ  1771ثش و ريذيذ الجهخ الهخزصخ ثرد اشزراكبد الز نيى اتمزهبل الهسذدح ثبلسيبدح أو ثطريك الخط فً
لبتد الًمل واتيزذاة واإللبرح الذاخليخ .
/118م/1804م11م)ماظؿقجقفماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)51 / 47ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

ا

ثبيُب:انؼًبنخ ادلؤقزخ

2

ؼؿؿماخدا ماألجقرماٌـصتصةمظؾعؿاظةماٌؤضؿةمواٌقمسقةمواظعتضقةمًصؿماالذرتاطاتماظؿأعقـقةمبؽاعؾم
اظـلب ماظؼاغقغقة ممبتاساة ماال ميؼؾ مسـ مايد ماألدغك مألجت ماالذرتاك م،وؼؿؿ مددادػا مظؾصـدوق مصكم
اٌقاسقدماظدورؼةماٌؼترةمضاغقغًا .م
انظىاهز انظهجيخ :

 -1سدمماخدا مبعضمحاالتماظعؿاظةماٌؤضؿةمخبصؿموددادماالذرتاطاتماظؿأعقـقةماٌلؿقؼة.م
 -2سدممعتاساةماإلظؿزاممبايدماألدغكمألجتماالذرتاكموسدممدـدادماذـرتاطاتميـأعنيماٌـتضم
سـمبعضمػاهماياالت.
 -3سدممادؿقػاءمعؾػاتماظؿأعنيماالجؿؿاسلم اهماظػؽةم 0م

ادلؼبجلخ :

 -1وصؼًــامألحؽــامماظؼــاغقنمؼؽــقنماظؿــأعنيمسؾــكماظعؿاظــةماٌؤضؿــةم جؾارؼًــام،مدــقاءمطاغــتمسلضــةم
اظعؿؾمسؼدؼةمأومعؤضؿةمأومستضقةم.
 -2الماقزمهؿقؾماٌؤعـمسؾقفمأىمغػؼاتمخاصةمصكماظؿأعنيم.
 -3ؼؿؿ مخصؿ محصة مصاحب ماظعؿؾ مسؾك ماظؾـد ماٌكصص مظاظؽ ممبقازغة ماىفة موصك محاظةم
سدممدبصقص ممبـدمؼؿؿماظلدادمعـمذاتماظؾـدماوماألســــــؿؿادماظاىمؼؿؿمصتفماألجقرم
عـفماومعـماظؾـدماٌكصصممظألجقرممبقزاغقاتماٌ توساتماًاصةمصكمحاظةمسدممطػاؼةم
االسؿؿادات ماٌكصصة مظصتف ماظؿأذريات ماظعاعة مظؾؿقازغة ماظعاعة مظؾدوظة ماظؿك ميلؿحم
باظؽمم0
 -4ؼتاسكماعلاكمدفلتمعـؿظؿةمظؾعؿاظةماٌؤضؿةمؼؼقدمبفامسددمأؼامماظعؿؾماظػعؾقةمواألجقرم
اٌـصتصةمسـمػاهماألؼاممورضؿمويارؼ ماٌلؿـدماٌاظل ماظاىمصتصتمبفمػاهماألجقرم
ورضؿمويارؼ مذقؽماظلدادمععمضتورةمادؿقػاءمادؿؿارةم97معاظقةمبصػةمدورؼةموعـؿظؿة.

 1الزًظيم الزشريعً راد الصلخ :
-1كزبة دوري رلم  6لسًخ . 1891
-1كزبة دوري رلم  16لسًخ 1887.
-1كزبة دوري رلم  1لسًخ 1888.
-7كزبة دوري رلم  8لسًخ  1771ثش و لىالذ ريذيذ أمر اتشزران األسبس فً رطجيك لبيىو الز نيى اتمزهبل الصبدر ثبلمبيىو رلم
 08لسًخ 1801.
-1كزبة دوري  11لسًخ  1771فً ش و الز نيى للً العهبلخ الهؤلزخ .
 -6كزبة دوري  1لسًخ  1770ثش و ريذيذ نذد اتشزران للعهبلخ الهؤلزخ .
-0كزبة دوري رلم  1لسًخ  1779فً ش و الز نيى للً العهبلخ الهؤلزخ.
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

 -5مؼؿؿمحلابماالذرتاطاتماظؿأعقـقةمظؾعؿاظةماٌؤضؿةمسؾكماداسمضقاسدمهدؼدماالجتمحبقثم
الميؼؾمسـمايدماالدغكمالجتماالذرتاكموصؼاًمظؾؼاغقنم2016/60م:
وؼتاسكمأالمؼؼؾمأجتماالذرتاكماألدادلمسـمايدماألدغلمظألجتماٌـصقصمسؾقفمصكمظقائحم
اظؿقزػمعداصًام ظقفماظعلواتماًاصةماٌدؿقعةمعـم1992/7/1محؿكماآلنموصؼًامٌؾمؼؾل :م
انزبريخ

انزدرج(ثبجلُيه)

مم 1992/6/30م

مممممممممممم 35م

مممم 1992/7/1م

مممممممممممم42م م

مممم 1993/7/1م

مممممممم 47.25م

مممم 1994/7/1م

مممممممم 52.50م

مممم 1995/7/1م

ممممممممم 57.75م

مممم 1996/7/1م

ممممممممم 63.00م

ممممم 1997/7/1م

مممممممم 70.00م

ممممم 1998/7/1م

ممممممم 73.50م

ممممم 1999/7/1م

ممممممم 77.00م

ممممم 2000/7/1م

ممممممم 80.50م

ممممم 2001/7/1م

ممممممم 84.00م

ممممم 2002/7/1م

ممممممم 87.50م

ممممم 2003/7/1م

مممممم 91.00م

مممممم 2004/7/1م ممممم94.50مم م
مممممم 2005/7/1م ممممم 98.00م
مممممم 2006/7/1م ممممم 101.50م
مممممم 2007/7/1م ممممم 105.00م
مممممم 2008/7/1م مممممم 108.50م
ممممم2009/7/1م م مممممم 112.00م
ممممم 2010/7/1م

مممممم 119.00م
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذليئخ انقىييخ نهزأيني االجزًبػي
صُدوق انزأيني االجزًبػي
نهؼـبيهني ثبنقطبع احلكـىيي

انزبريخ

انزدرج(ثبجلُيه)

ممممم2011/7/1م م مممممم 122.50م
ممممم 2012/7/1م

مممممم 127.75م

ممممم 2013/7/1م

مممممم 138.25م

مممم 2014/7/1م

مممممم 141.75م

ممم2015/7/1م م

مممممم 160.00م

مممم 2016/7/1م

مممممم 180.00م

ممم 2017/7/1م

ممممم200.00ممم م

ممم 2018/7/1م

ممممم 220.00م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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يغ حتيبد

إدارح انزىجيه انفُي

صُدوق انزأيني االجزًبػي نهؼبيهني ثبنقطبع احلكىيي
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