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 يمذيخ
ماظقسقاظؿـأعقينمإديمغشـرموععؿقـؼمممماحلؽـقعلمظؾعـاعؾنيمااظؼطـا ممماالجؿؿاسلمؼلعكمصـدوقماظؿأعنيم

مااسؿؾـارموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعممممماالجؿؿاسلمظدىماملفؿؿنيممبفالماظؿأعنيم

مإديمطؾمردرةمعصرؼة.ماعؿدترنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدم

عؿضـؿـةممم4/2/2017رنمرضـدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةماملـعؼـدةماؿـارؼ ممممممممؼلعدغلوحتؼقؼًامظذظؽم

م.اظـدوةمسيغقضشتمماظيترػؿماألدؽؾةم
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 فٓــــــــزص

 
 ادلٕضٕع و
 .األطئهخ 0
 :ادلزفمبد  2

م.رباضرةرعـؾةمعطؾقؼقةمسؾكمحاظةمادؿقؼاقماملعاشماملؾؽر 

م.واظقصاةماظعفزحلاالتمقاالتمادؿقؼاقماملعاشمصىرباضرةم 
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 (2يبدح )
م0/2انظؤال رلى 

سؾؿـًاممساعؾماظققعقةمسؾكمم1975ظلـةمم79ااظؼاغقنمرضؿمماظصادرملػؾمؼلرىمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاس

حيلـ مسؾـكمردادـفممممماظـذيمعـامػـقماألجـرمممممحاظـةمدـرؼاغفمموصـكمم،مجفةماظعؿؾمالمحتررمهلؿمسؼـقدمسؿـؾممأنما

م=االذرتاطات

م:اإلجبثخ

مضقاسدمحتدؼدمعددماالذرتاكمظؾعؿاظةماملؤضؿةاشأنمم2007ظلـةمم2ؼؼضكمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم

مرغف:مسؾك

م19واملعـدلمااظؼـاغقنمرضـؿممممم1975ظلــةممم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمرضؿم2عؼضكماملادةم)"

ظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمطؾمعـمعراطفمسالضةمسؿؾماإحدىموحـداتماهفـازممماأنمخيضعمم2001ظلـةم

دارىمظؾدوظــةمدــقانمطاغــتمسالضــؿفؿمافــامسالضــةمالدققــةمرومععاضدؼــةمودــقانمطاغــتمدادؿــةمرومعؤضؿــةمرومماإل

م.سرضقة

(معـمذاتماظؼاغقنماأنم"محتلـ ماالذـرتاطاتماظؿـكمؼؤدؼفـامصـاح ماظعؿـؾممممممم125وعؼضكماملادةم)ممم

املؤعـمسؾقفمعـمرجرمخاللمطؾمذـفرموؼراسـكمصـكمحلـابماألجـرمحتدؼـدمسـددمممممممممادؿقؼفمسؾكمرداسمعا

رؼامماظعؿؾمصكماظشفرماـالثنيمؼقعامااظـلؾةمملـمؼؿؼاضقنمرجقرػؿمعشاػرةموالمعؤدىمرؼةماذرتاطاتمسـم

م."م000000املددماظؿكمالمؼلؿقؼمسـفامرجرم

ــامم)ممممممممم ــةمررض ــ مدورؼ ــدمدــؾؼمرنمرصــدرماظصـــدوقمســدةمطؿ ،مم16/1990،مم6/1985،مم17/1976وض

ألحؽـــاممضـــاغقنماظؿـــأعنيمم(ماشـــأنمضـــرورةمإخضـــا ماظعؿاظـــةماملؤضؿـــةمم15/2001،مم9/2001،مم2/1999

ماالجؿؿاسك.

اظقحـداتماإلدارؼـةماإعلـاكمدـفالتمممممماظؿـزامموغظرًامملامعالحظمظؾلادةمعػؿشكماظصـدوقمعـمسدممممم

م0رؼةموعـؿظؿةعاظقةماصػةمدوم97وسدممادؿقػانمادؿؿارةمماظػؽةعـؿظؿةمهلذهم

َظبو انتأيني االجتًبػً ٔرلبل تطجٍمّ 
 ٔانتؼبرٌف
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وحرصًامعـماظصـدوقمسؾكماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾعؿالماملؤضؿنيمؼفق ماظصـدوقمااهفاتماإلدارؼةمممم

اضرورةمإعلاكمدفالتمعـؿظؿةمؼلفؾمافامطاصةمحاالتماظعؿاظةماملؤضؿـةمرومااظققعقـةمروماعؼـقدموؼؼقـدمافـامممممم

رؼ مامللؿـدماملاديماظـذىمصـرصتمممسددمرؼامماظعؿؾماظػعؾقةمواألجقرماملـصرصةمسـمػذهماألؼاممورضؿموعا

عاظقـةماصـػةمممم97افمػذهماألجقرمورضؿموعارؼ مذـقؽمدـدادماالذـرتاطاتمعـعمضـرورةمادـؿقػانماالدـؿؿارةمممممممم

م"0دورؼةموعـؿظؿة

ورجـرمعلـقؼةماحلؼـققممممماالذـرتاكماشأنمحتدؼـدمرجـرمممم2008(مظلـةم9رضؿم)اظصـدوقمععؾقؿاتمعؼضكمو

م:رغفسؾكمماظؿأعقـقةمظؾعؿاظةماملؤضؿةمواملعقـنيممبؽاصأةمذاعؾة

جؿؿاسكموحلابموصـر ماحلؼـققماظؿأعقـقـةمممماظؿأعنيماالماذرتاطاتحلابمسؾكماألجفزةماملكؿصةم"

جؿؿاسكموضرارموزؼرماملاظقـةممظؾعؿاظةماملؤضؿةمسؾكمرداسمضقاسدمحتدؼدماألجرماظقاردةماؼاغقنماظؿأعنيماال

م."رحؽاماملشارمإظقفؿامدونمعراساةمألجرماظـظريموؼؾغكمعامخياظػمذظؽمعـمم2007ظلـةمم554ؿمرض

م.خيضعمساعؾماظققعقةمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكٔفمًب دلب تمذو

سـددمممضـدرموحتل ماالذرتاطاتمسؾكمرداسمعامادؿقؼفماملؤعـمسؾقفمعـمرجرمخاللمطؾمذـفرمسؾـكممم

عـعمعراسـاةماحلـدماألدغـكمألجـرمممممممإظقفـا،ماملشـارمممةاظؽؿـ ماظدورؼـمماظعؿـؾمعـعمضـرورةمعطؾقـؼمرحؽـامممممممرؼامم

االذرتاكموصكمػذهماحلاظةمؼراسكمرالمؼؼؾماحلدماألدغكمظألجـرماظقـقعكمســمغـاعجمضلـؿةماحلـدماألدغـكمممممممم

م.جـقف/ؼقعقًا(م13.33>م30÷400)مؼقمم30ألجرماالذرتاكماظشفرىمسؾكم
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 (/ط5يبدح )
م/ط2/5انظؤال رلى 

صؿـامػـلماألجـقرماملـؿغريةماظـيتمعـدرجممممممم;معؤعـمسؾقفمصدرمضرارمععققـفمخاللمعدةمجتـقدهماإلظزاعكم

م=سيماطاضةماألجرماملؿغريمخاللمعدةماظؿفـقدماسؿؾارًامعـمعارؼ ماظؿعقني

م:اإلجبثخ

سـاصرماألجرماملؿغريماظؿكمعـدرجمصـكماطاضـةمممماشأنمم2002ظلـةمم2ؼؼضكمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم

مرغف:مسؾكماملؿغريخاللمصرتةماظؿفـقدماإلظزاعلاألجرم

املعدظـةممم1975ظلــفممم79عـمضاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرمااظؼـاغقنمرضـؿممممممم125"معـصماملادةم

مغفم:رسؾكم1980ظلـفمم93ااظؼاغقنمرضؿم

مســـــطاتماذــــرتا.موالمعــــؤدىمريم..........................................................................

مالمؼلؿقؼمسـفامرجرامرومععقؼضامسـفم"ماظيتاملددم

معـماظؼاغقنمداظػماظذطرمسؾكمرغفم:م133طؿامعـصماملادةم

.............................................................................وؼعػــكماظعاعــؾموصــاح ماظعؿــؾم

م.عـماالذرتاطاتمامللؿقؼةمسـمعدةماظؿفـقدماإلظزاعل

صكمذـأنماددعـةماظعلـؽرؼةمواظقرـقـةمو مممممم1980ظلـفمم127صدرماظؼاغقنمرضؿمم6/6/1980واؿارؼ م

ماظققمماظؿاظلمظؿارؼ مغشره.م11/7/1980اظعؿؾمافمصكم

(معـــفماظؼقاســدماداصــةممبعاعؾــةمعـــمؼعــنيمخــاللمعــدةماظؿفـقــدممم43،م41وضــدمحــددتماملادعــانم)م

موطذظؽمعـمؼؿفـدماعدمععققـف.

صـكمذـأنمعـدةماظؿفـقـدمممممم1993ظلــفممم4رصدرتماهلقؽةماظؽؿـابماظـدورىمرضـؿممممم10/2/1993واؿارؼ م

مواالدؿؾؼانموسالضؿفاممبددماالذرتاكمصكماظؿأعنيم.

وضدمعالحـظمظؾصــدوقمطــرةماالدؿػلـاراتمصـكموحـداتماهفـازماالدارىمظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةممممممممممم

م:اشأنمعددماظؿفـقدماالظزاعكموطقػقةماظؿعاعؾمععفامصكماحلاالتماآلعقةم

 جرماملؿغريماظؿكمعدرجمصكماطاضةماألجرماملؿغريمخاللمعدةماظؿفـقدماإلظزاعكم.حتدؼدمسـاصرماأل .1



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 7)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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إديمعدةماذرتاكمصكماألجرماملؿغريماسؿؾـاراممم1/4/84حتقؼؾماحؿقارلمسـاصرماألجرماملؿغريمضؾؾم .2

 عـماظؿارؼ ماملشارمإظقفم.

ماملدخرة.حلابمعدةمصكمغظامماملؽاصأةمااملؾاظغم .3

صـدوقمغظرماظلادةمامللؽقظنيماأضلامماظؿأعنيماالجؿؿاسلماقحداتماهفازماالدارىمظذامؼلرتسكماظ

مظؾدوظةمواهلقؽاتمواملؤدلاتماظعاعةمإديمعاؼؾك:

مروالم:مااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماظذؼـمجـدوامو مععققـفؿمرثـانمصرتةماظؿفـقدم:

املـؿغريمسـاصـرمػـذاممممؼعؿربمعارؼ ماظؿعقنيمصكمحؽؿمعارؼ مادؿالمماظعؿـؾموؼـدرجماؾطاضـةماألجـرممممم

شالنماملعقشةمواظعالواتماداصـةماظؿـكمحيمحيـؾمعقسـدمضـؿفامإديماألجـرممممممممساغةاومةاألجرماظؾصقؼ

سؾقفموصاح ماظعؿؾمععػقـانمعــمردانماالذـرتاطاتمخـاللمعـدةمممممممـدادكم،محقثمإنماملؤعاأل

ماظؿفـقدماظؿكمالمؼلؿقؼمسـفاماملؤعـمسؾقفمرجرامرومععقؼضامسـماألجرم.

مةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماظذؼـم مععققـفؿمثؿمجـدوام:ثاغقام:مااظـلؾ

ؼدرجماؾطاضةماألجرماملؿغريماظعـاصرماظؾصقؼةمااألجرماألدادـكماملـصـقصمسؾقفـامصـكماظؾــدمروالمممممم

ااإلضاصةمإديمعؿقدطمسـاصرماألجرماملؿغريماألخرىماظؿكمحصؾمسؾقفامخاللماظلـةماظلااؼةمسؾكم

مضؾتمسـمذظؽم.ممممجتـقدهمرومعدةماالذرتاكماظلااؼةمسؾكمجتـقدهمإن

ثاظـا:محتل معدةماظؿفـقدماالظزاعكمضؿـماملدةماحمللقبمسـفامطـؾمعــماحؿقـارلمسـاصـرماألجـرمممممم

موذظؽماشرطمرنمعؽقنمعاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيم.م1/4/84املؿغريمواملؾاظغماملدخرةمضؾؾم

صـكمممعضـاسػةمم1/4/84رااعا:محتلـ معـدةماظؿفـقـدماالظزاعـكمواالدـؿدسانمواالدـؿؾؼانماظلـااؼةمسؾـكممممممممم

األجرماملؿغريمصؼطمدونماالدخارم،موذظؽمااظـلؾةمظؾذؼـمردواماددعةماظعلؽرؼةمخاللمصرتةماحلـربمعــممم

م،موذظؽمصكمحاظةمعامإذامطاغتمػذهماملدةمعاظقةمظؿارؼ ماظؿعقنيم.م5/6/1967

م...........م.".......

ؼعؿربمعارؼ ماظؿعقنيمصكمحؽؿمعارؼ مادؿالمماظعؿؾموؼدرجماؾطاضةماألجرماملؿغريمسـاصرمٔفمًب دلب تمذو

عالواتماداصـةماظؿـكمحيمحيـؾمعقسـدمممممحتدؼدمضقؿؿفاممبلؿقىمردانماظعاعؾمطاظيتمالمؼرعؾطماظػذاماألجرم

م.ضؿفامإديماألجرماالدادك



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 8)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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االذـرتاطاتمخـاللمعـدةممممسؾقفموصاح ماظعؿؾمععػقانمعــمردانمممـنماملؤعععماألخذمسيماالسؿؾارمر

مسـماألجر.مرومععقؼضًاماظؿفـقدماظؿكمالمؼلؿقؼمسـفاماملؤعـمسؾقفمرجرًا

م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 9)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م/ط3/5انظؤال رلى 

رجـرهمممكعؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةم مغدافماعضماظقضتمهفةمرخرىمؼؿؼاضـم

قصـؾممجزنمعــمرجـرماالذـرتاكموؼ ممممإظقفاااظلاسةمصفؾمؼعؿربماألجرماظذىمؼؿؼاضاهمعـماهفةماملـؿدبممصقفا

م=سـفماذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسك

م:اإلجبثخ

م1975ظلــةممم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿـاسكماظصـادرمااظؼـاغقنمرضـؿمممممم5ؼـصماظؾـدم)ط(معـماملادةم

مغف:رسؾكم

مفصـؾقةمظؼـانمسؿؾـمممألامفاملؤعـمسؾقفمعـمعؼااؾمغؼديمعـمجفةمسؿؾ:مطؾمعامحيصؾمسؾقفماالشرتان أجز -طم

موؼشؿؾ:ملاألصؾ

 ومؼؼصدماف:م،ماألجزاألطبطً -1
األجرماملـصقصمسؾقفمسيماهداولماملرصؼةماـظؿماظؿقزػمااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿمعـماظعاعؾنيم -مر

رومم(موعـامؼضـا مإظقـفمعــمسـالواتمخاصـةمممممم2ااهفاتماملـصقصمسؾقفامسيماظؾــدم)ر(معــماملـادةم)ممم

األجرماملـصقصمسؾقفماعؼدماظعؿؾمومعامؼضا مإظقفمعـمسالواتمعلؿؾعدًامعـفماظعـاصـرماظـيتمععؿـربمممم

جزنًامعـماألجرماملؿغريم،موذظؽمااظـلـؾةمظؾعـاعؾنيماظـذؼـمعـراطفؿمااهفـاتماملشـارمإظقفـامسالضـةممممممممم

 ععاضدؼةمرومسرضقةمحبل ماألحقال.

ؾؿــؤعـمسؾــقفؿماداضــعنيمألحؽــاممضــاغقنموادــؿــانممم ــامعؼــدممؼؿقــددمرجــرماالذــرتاكماألدادــلمظ

موصؼًامملامؼؾل:م2015ظلـةمم18اددعةماملدغقةماظصادرمااظؼرارماؼاغقنمرضؿم

 ااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماملقجقدؼـمااددعةمسيمػذاماظؿارؼ .م30/6/2015األجرماألدادلمسيم -1

األدادـلمهلـؿمممؼؿقـددماألجـرمممم30/6/2015ااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمااددعةماعدم -2

 وصؼًامظؾفدولماظذيمؼصدرمافمضرارًامعـموزؼرماظؿأعقـاتمااظؿـلقؼمععموزؼرماملاظقة.

%(مدـقؼًامسيمرولمؼقظقـقمعــمطـؾمسـامممممم9(مغلؾةم)2(،م)1وؼضؿمإديماألجرماملشارمإظقفمااظؾـدؼـم)

معـلقاةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلااؼ.



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 10)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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الواتمعلـؿؾعدًامعــفماظعـاصـرماظـيتمععؿـربمممممماألجرماملـصقصمسؾقفماعؼدماظعؿؾمومعامؼطررمسؾقفمعـمس -مب

جــزنًامعـــماألجــرماملــؿغريمااظـلــؾةمظؾؿــؤعـمسؾــقفؿماملـصــقصمسؾــقفؿمسيماظؾـــدؼـم)بم،مج(معـــم

 (.2املادةم)

 ٔ يف مجٍغ األحٕال ٌزاػى يف األجز األطبطً يب ٌأتً:
م.1/7/2014ؼؿقددماحلدانماألدغكمواألضصكماظلـقيمهلذاماألجرماؼقؿةمطؾمعـفؿامسيم

(معـلـقاةمإديمطـؾمعـفؿـامسيمذـفرمؼقغقـقمممممم10%ؿؿمزؼادعفؿامدـقؼًامرولمؼقظقـقمعــمطـؾمسـامماـلـؾةم)ممممموؼ

اظلااؼ،مومسيمحتدؼدماحلدؼـماملشارمإظقفؿامؼراسكمجـربمطـؾمعــماحلـدؼـماألدغـكمواألضصـكماظشـفريمممممممم

مإديمرضربمسشرةمجـقفات.

مةمصقعؿربمػذاماألجرمرجرًامردادقًا./ر(مإذامطانماألجرمطؾفمربلقاًامااإلغؿاجمرومااظعؿقظ1مبراساةماظؾـدم)

م:املؤعـمسؾقفموسؾىاألخصمفوؼؼصدمافمااضلمعامحيصؾمسؾق:األجز ادلتغري -2

ماحلقاصز. -رم

ماظعؿقالت. -بم

م.اظقػؾة -جم

اظؾدالعقحيددمردقسمذبؾسماظقزراناـانمسؾكمسرضموزؼرماظؿأعقـاتماظؾدالتماظيتمالمععؿربممممممممممممممممم -دم

معـمسـاصرمرجرماالذرتاك.مسـصرًا

ماألجقرماإلضاصقة.م-ػـ

معادؼة.اظفقدمشريماهاظؿعقؼضمسـم -وم

مإساغةمشالنماملعقشة. -زم

 اظعالواتماالجؿؿاسقة. -حم

ماظعالوةماالجؿؿاسقةماإلضاصقة. -طم

ماملـحماهؿاسقة. -يم

 ةماهؿاسقة.أاملؽاص -كم

مرااح.ألغصق ماملؤعـمسؾقفمسيما -لم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
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 عامزادمسؾكماحلدماألضصكمظألجراألدادل. -مم

 .األجراسـاصرمػذاظؿأعقـاتمضرارًاماؼقاسدمحلابممروؼصدرموزؼ
م

جبفةماظعؿؾماألصؾقةماظعؿؾماملـؿداإظقفاملؤعـمسؾقـفمرـقلماظقضـتممممملوؼعؿربمسيمحؽؿماظعؿؾماألصؾ

م.روماملعارمإظقفداخؾماظؾالد

م

وصكمذيقعماألحقالمؼؿعنيمرالمؼؼؾمرجرماالذرتاكمسـماحلدماألدغكمظألجـقرماحملـددموصؼـًامظؼـاغقنممممم

م"اظعؿؾ.

م

 
حيصؾمسؾقفماملـؤعـمسؾقـفمعــمعؼااـؾمغؼـدىمعــمجفـةممممممممطؾمعامصإنمرجرماالذرتاكمػقممٔفمًب دلب تمذو

ــ ــممألامفسؿؾ ــانمسؿؾ ــةماظعؿــؾماألصــؾقةماظعؿــؾمممممم،األصــؾكمفصــؾقةمظؼ ــكمحؽــؿماظعؿــؾماألصــؾكمجبف وؼعؿربمص

م.املـؿداإظقفاملؤعـمسؾقفمرقلماظقضتمروماملعارمإظقفداخؾماظؾالد

عــمجفـةماظعؿـؾممممماألصـؾلمالمؼعؿـربمسيمحؽـؿماظعؿـؾممممصـمرعاماظعؿؾماملـؿدبمإظقفماظعاعؾماعضماظقضتم

م.عأعقـقةماألصؾقةمظذامالمؼدخؾمسيمرجرماالذرتاكمااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفم،موالمؼلؿؼطعمسـفمرؼةماذرتاطات

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

 
 (08يبدح )

م4/08انظؤال رلى 

ســممم31/12/1984عؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةماغؿفتمخدعؿـفمااالدـؿؼاظةمسيممم

م34ؼقمم،مطؿامرنمظفمعـدةمعشـرتاةموصؼـًامألحؽـامماملـادةممممممم15ذفقرموم4دـةموم1عدةماذرتاكمصعؾقةمعؼدارػام

ؾفدولمرضؿمًامظدـقاتموطانمؼؿؿمددادمعؽؾػؿفامااظؿؼلقطموصؼم10عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمعؼدارػام

عنيماالجؿؿاسكموضدمعقضػماظؼلطمالغؼطا ماألجرم،وضدموضعتموصاةماملؤعـمسؾقفم(ماملرصؼماؼاغقنماظؿأ6)

سؾؿـًاماأغـفمحيمؼؽــمضـدممممملؿقؼمععاشمسيمػذهماحلاظةمضؾؾماؾقشفمدـماظلؿنيم،مصفؾمؼم5/9/2006اؿارؼ م

ػـقمعـارؼ ماظصـر مإذامطـانمممممصر محؼقضفماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذـرتاكم=وصـكمحاظـةمادـؿقؼاقمععـاشمعـاممممممم

موعامعقضػماألضلاطماظؿكمحيمؼؿؿمددادػام==24/8/2016امللؿقؼقنمضدمعؼدعقاماطؾ ماظصر ماؿارؼ م

م:اإلجبثخ

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم18عـصماملادة)

م-ؼلؿقؼماملعاشمصكماحلاالتماآلعقةم:"

م.....-م5....م-4....م-3....ممم-2....مم-1

دــمممفروماؾقشـمخدعؿـفممماغؿفـانمدــةمعــمعـارؼ ممممماغؼضـانماظؽاعـؾماعـدممممهوصاةماملؤعـمسؾقفمروثؾقتمسفز-6

سؾـكماألضـؾموحيمؼؽــمضـدممممممًاذـفرمم120صـكماظؿـأعنيمممماذـرتاطفمخدعؿفمعؿـكمطاغـتمعـدةممممماغؿفاناظلؿنيماعدم

م."صر ماظؼقؿةماظـؼدؼةمظؿعقؼضماظدصعفماظقاحدة

مذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:معـم25ومعـصماملادةم

"ؼلؿقؼماملعاشماسؿؾارًامعـمرولماظشفرماظذىمغشأمصقفمدؾ ماالدؿقؼاقم،موؼلـؿقؼماملعـاشمظؿـقاصرمممم

عـمرولماظشفرماظذىمضدممصقفمرؾ ماظصر م،موصـكممم18(معـماملادةم5احلاظةماملـصقصمسؾقفامصكماظؾـدم)

ثؾـقتماظعفـزماظؽاعـؾمروموضـق مممممحاظةمسدممعؼدؼؿمرؾ ماظصر محؿكماؾقغماملؤعـمسؾقفمدــماظلـؿنيمروممم

مسؿؾارًامعـمرولماظشفرماظذىمحتؼؼتمصقفمإحدىماظقضادعماملشارمإظقفا."مااظقصاةم،مصقلؿقؼمػذاماملعاشم

 يف ادلؼبشبد ٔانتؼٌٕضبد
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 ؼاغقنمسؾكمرغف:ذاتماظعـمم140عـصماملادةمو
"جي معؼدؼؿمرؾ مصر ماملعاشمروماظؿعقؼضمرومرىمعؾاظغمعلؿقؼةمرؾؼًامألحؽاممػذاماظؼاغقنمصكم

زيسمدــقاتمعــماظؿـارؼ ماظـذىمغشـأمصقـفمدـؾ ماالدـؿقؼاقم،موععؿـربماملطاظؾـةماـأىمعــمممممممممممممعقعادمرضصاهم

ماملؾاظغماملؿؼدعةمذاعؾةماملطاظؾةماؾاضكماملؾاظغمامللؿقؼة.

عــمرولماظشـفرمممماسؿؾـاراًماملقعادماملشارمإظقفمصقـؿؿمصـر ماملعـاشممممماغؿفانوإذامضدممرؾ ماظصر ماعدم

عاذاتمامللؿقؼةمسـمادؿسمدـقاتماظلااؼةمسؾكمعـارؼ مماظذىمضدممصقفماظطؾ مااإلضاصةمإديمضقؿةمامل

معؼدؼؿمرؾ ماظصر .

موؼلؼطماحلؼمصكمصر مااضكماحلؼققمااغؼضانمزيلةمسشرمدـةمعـمعارؼ ماالدؿقؼاق.م

وؼـؼطعمدرؼانماملقعادماملشارمإظقفمااظـلؾةمإديمامللـؿقؼنيمذيقعـًامإذامعؼـدممرحـدػؿمصـكماملقسـدممممممم

ماحملدد.

المؼؿؿمصـرصفمملـدةمدــؿنيمسؾـكمانمؼعـادماظصـر مااظؽاعـؾمســدمعؼـدؼؿمممممممممموؼقضػمردانماملعاشماظذىم

م"رؾ معـمصاح ماظشأن.

 ؼاغقنمسؾكمرغف:ذاتماظعـمم144املادةموعـص
المجيقزماحلفزرواظـزولمسـمعلؿقؼاتماملـؤعـمسؾقفأوصـاح ماملعاذأوامللـؿػقدؼـمظـدىماهلقؽـةمممممم"

م.ماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسل

اظلــااؼةمجيــقزماحلفزرواظـــزولمســـمامللــؿقؼاتماملشــارمإظقفــامظلــدادمممدــؿــانمعـــمحؽــؿماظػؼــرةمماو

ماحلؼققماآلعقة:

حــقالمألوضــا مواجــراناتماظؿؼاضــلمسيمعلــادؾمامرعـظــقؿماعــضممبراســاةمرحؽــاممضــاغقنممماظـػؼــات -1

م.املشارمإظقفماظشكصقة

،مسؾكمرنمؼؽقنمادصؿمااظـلـؾةمظؾؿعـاشماظشـفريمسيممممعامجتؿدمظؾفقؽةمعـمعؾاظغمسؾكمصاح ماظشأن -2

 .%25حدودم

وصكمحاظةماظؿزاحؿمؼؾدرمخصؿمدؼـماظـػؼةمسيمحدودماهزنماهادزماحلفزمسؾقفمزبصـقعًامعــفمث ؿــمممم

ماملعاشمظؾقصانمادؼـماهلقؽة.



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ
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 رضلاطمضروضماـؽمغاصرماالجؿؿاسل.مم -3

ماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسل.ماألضلاطمامللؿقؼةمظؾفقؽة -4

عـامؼؽـقنمادـؿقؼمسؾـكمممممنيماالجؿؿـاسلمخصـؿممماظؼقعقـةمظؾؿـأعممظؾفقؽـةممومبراساةماظػؼرةماظلـااؼةمؼؽـقنممم

عؼلـؿممظؾؿلـؿػقدؼـممإذيـاديماحلؼـققماظؿأعقـقـةممممعــممروصاح ماملعاشمعـمعؾاظغمضؾـؾموصاعـفمممفماملؤعـعؾق

م.عامؼصر مظؽؾمعـفؿاقـفؿماـلؾةم

فموصؼـًاممضؾقلمردانماملؾاظغمامللؿقؼةمهلامسؾكماملـؤعـمسؾقـمماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسلمموجيقزمظؾفقؽة

إدؿقؼاقماملعاشمظؾعفزماملـفـكمظؾكدعـةمممحاظةمماملؿؾؼقةمسياألضلاطمموعلؼط،م(ماملرصؼ6ظؾفدولمرضؿم)

م(معـمػذاماظؼاغقن.18رومظقصاةموصؼًامظؾؿادةم)

(معــمم18(معــماملـادةم)مم5وععمسدمماإلخاللمااظػؼرةماظلااؼةمؼراسكمسدممصر ماملعاشموصؼـًامظؾؾــدم)مم

صؼًامظؾفدولماظذيمحيددممبعرصـةمادـؾريماإلطؿـقارىممممػذاماظؼاغقنمإالماعدمردانماظؼقؿةماحلاظقةمظألضلاطمو

موؼصدرمافمضرارمعـموزؼرماظؿأعقـات.

وصكمحاظةمصر مععقؼضماظدصعةماظقاحدةمدبصؿماظؼقؿةماحلاظقـةمظألضلـاطمامللـؿقؼةمسؾـكماملـؤعـمممممم

م.عـماظؿعقؼضموماملؽاصأةمفسؾق

ًامذيقعماحلاالتماظيتمالمؼلؿقؼمسـفامرجـرممفمسيوؼقضػمددادماألضلاطمامللؿقؼةمسؾكماملؤعـمسؾق

دــؿقؼاقماألجــرموعــزادمعــدةممادــؿؾدالمومؼلــؿأغػماظلــدادمصــقرممالمبــامسيمذظــؽمرضلــاطمامفروععقؼضــًامســـ

ماظؿؼلقطماؼدرماملدةماظيتمروضػمصقفامددادماألضلاط.

امللـؿػقدؼـممضؾـقلمعؼلـقطماملؾـاظغمامللـؿقؼةمهلـامضؾـؾممممممماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيماالجؿؿـاسلممممجيقزمظؾفقؽةموم

مسؾكمزيسمدـقات.

ــةممم ــقنمظؾفقؽـ ــامؼؽـ ــاسلممطؿـ ــأعنيماالجؿؿـ ــةمظؾؿـ ــمممماظؼقعقـ ــؤعـمسؾقـ ــرماملـ ــكمرجـ ــزمسؾـ ــدادممفاحلفـ ظلـ

عؿفؿداالذرتاطاتموعؿفؿدماملؾاظغمامللؿقؼةمهلاموذظؽمععمعراساةماحلدودمواظؼقاسدماملـصقصمسؾقفام

م."اظػؼرةماظـاغقةمسي

م

م
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ـــصماملــادةممو ــؿمممم43ع ــةمرض ــرماملاظق ــرارموزؼ ـــمض ــم554ع ــأعنيمممم2007ـةمظل ــاغقنماظؿ ــامممض ــذمرحؽ اؿـػق

 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79اإلجؿؿاسكمرضؿم
ــكممممممممم ــاالتماظؿــ ــعماحلــ ــكمذيقــ ــفمصــ ــؤعـمسؾقــ ــكماملــ ــؿقؼةمسؾــ ــاطمامللــ ــدادماألضلــ ــػمدــ م"مؼقضــ

المؼلؿقؼمسـفامرجرًامرومععقؼضًامسـماألجرموؼلؿأغػماظلدادمصقرادؿقؼاقماألجرموعزادمعدةماظؿؼلقطماؼدرم

مددادماألضلاط.املدةماظؿكمروضػمصقفام

م"...................م

 ؼرارمسؾكمرغف:ذاتماظعـمم187عـصماملادةمو
ؼؼدممرؾ مصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمرومرؼةمعؾاظغمعلؿقؼةمرؾؼًامألحؽاممضاغقنماظؿـأعنيماإلجؿؿـاسكممم"

م(معـمػذاماظؼرارموذظؽموصؼًامظؾؿقاسقدماآلعقةم:172سؾكماظـؿاذجماملشارمإظقفامصكماملادةم)

دـقاتمعـمعارؼ ماالدؿقؼاقمااظـلـؾةمظؾؿعـاشمامللـؿقؼموصؼـًامظؿـأعنيماظشـقكقخةمممممممخاللمزيسم -1

واظعفزمواظقصاةموعأعنيمإصاااتماظعؿـؾموصـكمحاظـةمعؼـدؼؿماظطؾـ ماعـدمػـذاماملقعـادمصقـؿؿمصـر ممممممممممم

املعــاشمإسؿؾــارًامعـــمرولماظشــفرماظــذىمضــدممصقــفمرؾــ ماظصــر مااإلضــاصةمإديمضقؿــةماملعاذــاتمممم

 لااؼةمسؾكمعارؼ معؼدؼؿماظطؾ .امللؿقؼةمسـمادؿسمدـقاتماظ

 خاللمزيلةمسشرمدـةمااظـلؾةمظؾاضكماحلؼققماظؿأعقـقة. -2

وؼـؼطعمدرؼانماملقعادماملشارمإظقفمااظـلؾةمظؾؿلؿقؼنيمذيقعًامإذامعؼدممرحدػؿماطؾ مصكماملقسـدمم

ماحملدد.

موؼقضػمردانماملعاشماظذىمالمؼؿؿمصـرصفمملـدةمدــؿنيمسؾـكمرنمؼعـادماظصـر مااظؽاعـؾمســدمعؼـدؼؿممممممممم

م"رؾ معـمصاح ماظشأن.

 
 ٌتضح يب ٌهى: تمذؤٔفمب دلب 

(معــمضـاغقنممم18(معــماملـادةم)مم6امللؿقؼقنمسـماملؤعـمسؾقفمععاذًاموصؼًامألحؽامماظؾـدم)ؼلؿقؼم .1

اظؿأعنيماالجؿؿاسكمظقصاةماملؤعـمسؾقفماعدماغؼضانمدـةمعـمعارؼ ماغؿفانماددعةمععمعـقاصرمعـدةممم
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حقـثمؼطؾـ مالدـؿقؼاقماملعـاشمسيمػـذهماحلاظـةمعـدةمممممممماالذرتاكماملقجؾةمالدؿقؼاقماملعاشم

 ذفر.م120اذرتاكمعؼدارػام

،موحقـثمحيمؼؿؼـدمممم(م1/9/2006)ولماظشفرماظذىموضتمصقـفماظقصـاةمممراسؿؾارًامعـمؼلؿقؼماملعاشم .2

ؼـؿؿممظذامامللؿقؼقنماطؾ ماظصر مإالماعدمعضكمرطـرمعـمزيسمدـقاتمعـمعارؼ ماالدؿقؼاقم

(مااإلضـاصةمإديمم1/8/2016عـمرولماظشفرماظـذىمضـدممصقـفمرؾـ ماظصـر )مممممماسؿؾارًااملعاشمصر م

 ضقؿةماملعاذاتمامللؿقؼةمسـمادؿسمدـقاتماظلااؼةمسؾكمػذاماظؿارؼ .

)ســممااظـلؾةمظألضلاطمامللؿقؼةمسؾكماملؤعـمسؾقـفمســماملـدةماملشـرتاةمغؿقفـةمالغؼطـا مرجـرهمممممممم .3

وؼؿؿمخصؿفامعــمعلـؿقؼاتممم،ةعؤجؾطمععدمرضلااملدةمعـمعارؼ ماالغؼطا موحؿكمعارؼ ماظقصاة(م

اظـيتممسؾكمرنمعلؼطمااضكماألضلـاطمم،عؼلؿماقـفؿماـلؾةمعامؼصر مظؽؾمعـفؿرنمامللؿػقدؼـمسؾكم

 .ؾمعقسدمردادفامحؿكمعارؼ ماظقصاةحيمحي
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 (20يبدح )
م5/20انظؤال رلى 

)احلـقاصزمم1/4/1984طقػمؼؿؿمحتقؼؾماالحؿقارلمسـمسـاصرماألجقرماملـؿغريةماملشـرتكمسـفـامضؾـؾممممم

م=واظؾدالت(مطؿدةماذرتاكمسيماألجرماملؿغري

م:اإلجبثخ

ــامضؾـــــؾمممم ــرماملـــــؿغريماملشـــــرتكمسـفـــ ــرماألجـــ م1/4/1984ؼـــــؿؿمحتقؼـــــؾماحؿقـــــارلمســــــمسـاصـــ

م)احلقاصز،اظؾدالت،اظعؿقظة،اظقػؾة(موصؼًامظؾؿعادظةماآلعقة:

م

املؿقدطماظشفرىمظؾلـؿنيم

سـمطؾمم1/4/1984األخريعنيمضؾؾم

األجرماملؿغريمسـصرمعـمسـاصرم

املشرتكمسـفامرومعؿقدطمعدةم

 االذرتاكمإنمطاغتمرضؾمعـمذظؽ

(12)عدةماالذرتاكمااظشفقرم/ ×  × 

ععاعؾماظلـمعـمجدولمرضؿم

(ماملرصؼمااظؼاغقنمصكم4)

)ضؾؾمادؿؾداظفمم1/4/1984

(2014ظلـةمم120ااظؼاغقنمرضؿم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عؿقدطماألجرماملؿغريمسـماظلـةم

األوديممصكماألجرماملؿغريمعـم

31/3/1985حؿكمم1/4/1984  

× 

(ماملرصؼمااظؼاغقنم4عـمجدولمرضؿم)م1/4/1984ععاعؾماظلـمصكم

(2014ظلـةمم120ادؿؾداظفمااظؼاغقنمرضؿم)ضؾؾم  

م

م

م

  



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 18)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   
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 (31يبدح )
م6/31انظؤال رلى 

ســم)احلـقاصزمواظؾـدالت(ممممم1/4/1984طقػمؼؿؿمحلابمعدةمااملؾاظغماملدخرةماملشـرتكمسـفـامضؾـؾمممم

مسيمغظامماملؽاصأةم=

م:اإلجبثخ

ســـم)احلــقاصزم،ماظؾــدالتم،مم1/4/1984عــدةمااملؾــاظغماملــدخرةماملشــرتكمسـفــامضؾــؾممٌــتى حظــبة

ماظعؿقظةم،ماظقػؾةم(مسيمغظامماملؽاصأةموصؼًامظؾؿعادظةماآلعقة:

م

املؿقدطماظشفرىمظؾلـؿنيماألخريعنيمضؾؾم

املشارمإظقفاسـمطؾمسـصرمعـماظعـاصرمم1/4/1984  

 0.015 × )عدةماالذرتاكمااظشفقرم( ×

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1/4/1984األجرماألدادكمصكم  × 

عـمجدولمم1/4/1984ععاعؾماظلـمصكم

داظفم(ماملرصؼمااظؼاغقنم)ضؾؾمادؿؾ4رضؿم)

(.2014ظلـةمم120ااظؼاغقنمرضؿم  

× 0.30 

م

م

م

  



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 19)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 
 
 (53يبدح )

م7/53انظؤال رلى 

;مصؿـامػـلممم%م30عؤعـمسؾقفمااهفازماإلدارىمظؾدوظةموضعتمظفمإصااةمسؿؾمغشأمسـفامسفزمؼؼدرماـلـؾةمم

م=وطقػمؼؿؿمحلاافا=عنيمإصاااتماظعؿؾأاظعفزمسيمعمظؽذعلؿقؼاعفمسـم

م:اإلجبثخ

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿمم53عـصماملادة

علؿدؼؿمالمعصؾمغلـؾؿفمممجزدلإذامغشأمسـماإلصااةمسفزمم(18)(معـماملادة3ععمعراساةمحؽؿماظؾـدم)"

ضقؿــةمععــاشماظعفــزماظؽاعــؾممسيمؼؼــدرماـلــؾةمذظــؽماظعفــزمعضــرواةمم%مادــؿقؼماملصــابمععقؼضــًا35إديم

،وؼؤدىمػذاماظؿعقؼضمدصعةم(موذظؽمسـمرراعمدـقات51اظػؼرةماألوديمعـماملادةم)مسيماملـصقصمسؾقف

م."واحدة

م

قلـؿقؼماملـؤعـمسؾقـفممممص%م35وحقثمانمغلؾةماظعفزماظيتمغشأتمسـماإلصااةمعؼـؾمســمممٔفمًب دلب تمذو

م،موحيل موصؼًامملامؼؾك:مظؽاعؾضقؿةمععاشماظعفزمامسيمعضرواةععقؼضًامؼؼدرماـلؾةماظعفزم

 م%80×ععاشماظعفزماظؽاعؾممم>مرجرماظؿلقؼة

 م48×غلؾةماظعفزم×م>مععاشماظعفزماظؽاعؾمماظؿعقؼضمسـماإلصااة

مععمعراساةمعامؼؾك:

 رجرماظؿلقؼةمسـماألجرماألدادكمحتدؼد: 

سؾكمرداسماملؿقدطماظشفريمظألجقرماظؿكمحددتمسؾكمردادفاماالذرتاطاتمخاللماظلـؿنيمممممممممممممممممممممممممممممممممم

م.(رومعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيمإنمضؾتمسـمذظؽسؾكمعارؼ مثؾقتماظعفزم)األخريعنيم

 يف تأيني إصبثبد انؼًم
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 20)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   
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وؼراسكمسـدمحلابمعؿقدطماألجرمرالمجتـاوزماألجـقرماظؿـكمؼـؿؿمحتدؼـدماملؿقدـطمسؾـكمردادـفاممممممممم

،موإذامضؾـتمعـدةمممسؾكمعارؼ مثؾقتماظعفـزممؿسمدـقاتماألخريةم%ممعـماألجرمصكماداؼةماد150

%مســمطـؾمدــةمممم10االذرتاكمسـمزيسمدـقاتمعؽقنماظزؼادةماملشارمإظقفامااظػؼرةماظلااؼةماـلؾةم

مظؾشفقرماظؽاعؾةموإػؿالمطلرماظشفر.مععمعراساةممغلؾةمطلرماظلـة

 سـمعدةماألجرماملؿغريم:رجرماظؿلقؼةممحتدؼد 

 رىمظألجرماملؿغري:حتدؼدماملؿقدطماظشف 

إذياديماألجقرماملؿغريةماظؿكم م

رومم1/4/1984االذرتاكمسـفامعـم

 عارؼ ماالذرتاكمرؼفؿامرحلؼ

 )عدةماالذرتاكماظػعؾقةمااظشفقر( ÷

 :حتدؼدماظزؼادةمصكمعؿقدطماألجرماملؿغريم 

%(3×م)سددماظلـقاتماظؽاعؾةماظػعؾقةم × املؿقدطماظشفرىمظألجرماملؿغري  

 سـمعدةماألجرماملؿغريم:رجرماظؿلقؼةم 

 

ععمعراساةماألمجياوزماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكماملؿغريمصكمعارؼ ماالدؿقؼاق()  

م

م

م

م

م

م  

 اظزؼادةمصكمعؿقدطماألجرماملؿغري + املؿقدطماظشفرىمظألجرماملؿغري



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 21)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

 

م

 (015يبدح )
م015/ 8انظؤال رلى 

ػؾمعقجدمإجراناتمععقـةمظصر ماملعاشمظألرعؾةماظؿكمالمحتؿؾماهـلقةماملصرؼةمخبال ماألرعؾةماظؿكم

محتؿؾماهـلقةماملصرؼة=م

 :اإلجبثخ
 -سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم105عـصماملادةم)

رومثااؿًامحبؽؿمضضادكمغفـادلم،موظـقزؼرماظؿأعقــاتمممم"مؼشرتطمالدؿقؼاقماألرعؾةمرنمؼؽقنماظزواجمعقثؼًام

اؼــرارمؼصــدرهمحتدؼــدمعلــؿـداتمرخــرىمإلثؾــاتماظــزواجمسيماعــضماحلــاالتماظــيتمؼؿعــذرمصقفــاماإلثؾــاتمم

م"ااظقدادؾماظلاظػةماظذطر

اؿـػقــذمرحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيممم2007ظلـــةمم554عـــمضــرارموزؼــرماملاظقــةمرضــؿمممم177وعـــصماملــادةم

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79ؼاغقنمرضؿماالجؿؿاسكماظصادرمااظ

"ؼؼصــدماامللــؿقؼنيماألرعؾــةمواملطؾؼــةمواظــزوجمواألوالدمواظقاظــدؼـمواألخــقةمواألخــقاتموذظــؽمممم

ممبراساةمعامؼؾل:م

 األرعؾة: -1

وؼشرتطمالدؿقؼاضفامرنمؼؽقنماظزواجمعقثؼًامرومثااؿًاممبقج محؽؿمضضـادلمغفـادلمروماـإسالممذـرسلممممم

مفامسؾكمسدممعقثقؼماظزواج.سيماحلاالتماظيتمجرتماظعادةمصق

موععؿربماملطؾؼةمرالضًامرجعقًامسيمحؽؿماألرعؾةمسيماحلاظؿنيماآلعقؿني:

املطؾؼةماظيتمعقصكمسـفاماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمخاللمصرتةمسـدعفامواظـيتمعؼـدرممبادـةممممم -رم

 ؼقممعـمعارؼ ماظطالق.

معضعمريؾفا.ماملطؾؼةماحلاعؾماظيتمعقصكمسـفاماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمحؿكم -بم

 ادلظتحمٌٕ نهًؼبع 
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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ـــذو ـــب تم ـــب دل ــقىممممممٔفم ــاشمدـ ــةمظؾؿعـ ــؿقؼاقماألرعؾـ ــر مالدـ ــرتطماملشـ ــثمحيمؼشـ ــقنموحقـ رنمؼؽـ

ل،مظذامالمعقجدمإجراناتمعغاؼرةمظألرعؾةماظـيتمالمحتؿـؾماهـلـقةممممغفادملحبؽؿمضضادمروثااؿًاذيقثؼًاااظزو

حبؽـؿمماملصرؼةمسـماألرعؾةماظيتمحتؿؾماهـلقةماملصرؼةموؼشـرتطمظؾفؿقـعمرنمؼؽـقنماظـزواجمعقثؼـًامرومممممم

مل.غفادملضضاد

 
  



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 23)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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 (017يبدح )
م9/017انظؤال رلى 

م=ػؾمؼغريمعـمادؿقؼاقماالاـمسيماملعاشمرغفمحيؿؾمجـلقةمشريماملصرؼة

م:اإلجبثخ

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿمم107معـصماملادة

ضــدماؾـغمدـــماحلادؼــةمواظعشــرؼـ،مومؼلــؿــكمعـــمػــذاممماالاـــاألاـــانمرالمؼؽــقنممالدــؿقؼاقؼشـرتطمم"

ماظشرطماحلاالتماآلعقةم:م

ماظعاجزمسـماظؽل .م -1

جتاوزمعرحؾةماحلصقلمسؾكمعؤػؾماظؾقلاغلأواظؾؽاظقرؼقدأوعاماظطاظ ماأحدمعراحؾماظؿعؾقؿماظؿكمالم -2

مظؾدرادة.ممًادـماظلاددةمواظعشرؼـمورنمؼؽقمنؿػرشمهؼعادهلاماشرطمسدممجتاوز

عـمحصؾمسؾكمعؤػـؾمغفـادكمالمجيـاوزماملرحؾـةماملشـارمإظقفـامااظؾــدماظلـااؼموحيمؼؾؿقـؼماعؿـألوحيممممممممممم -3

اظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـكمعؤػـؾماظؾقلـاغسممممممؼزاولمعفــةموحيمؼؽــمضـدماؾـغمدــماظلاددـةمواظعشـرؼـماممممممم

م."واظؾؽاظقرؼقسمودـماظرااعةمواظعشرؼـمااظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾكماملؤػالتماألضؾر

 
ـمممممؼشرتطمالدؿقؼاقماالاـمسيماملعاشمصإغفممٔفمًب دلب تمذو ،مرالمؼؽقنمضـدماؾـغمدــماحلادؼـةمواظعشـرؼ

ؼؤثرمسؾكمادؿقؼاقماالاــمااملعـاشمرغـفممممالمصوعـمثؿم،مفذظؽماالدؿــاناتماملشارمإظقفاماعاظقؼلؿــكمعـمو

محيؿؾمجـلقةمشريماملصرؼة.

م

 
 
 
 
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 24)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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 (007يبدح )

م01/007انظؤال رلى 

عؽـررمســدمحتدؼـدممممم105رومم105ػؾمجيـقزمحتدؼـدمذـكصماسؿؾـارىم)طفؿعقـةمخريؼـةم(ماـاظـؿقذجمممممممم

م=امللؿػقدؼـمعـماظؿعقؼضماإلضاصكمرومعـقةماظقصاة

م:اإلجبثخ

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿمم117ماملادةعـصم

مؼلؿقؼمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمسيماحلاالتماآلعقة:م"

م.ععاذًاالدؿقؼاضفمرواهزدلمعؿكمردىمذظؽم،ماغؿفانمخدعةماملؤعـمسؾقفمظؾعفزماظؽاعؾ (رم)

مؾقصاة.ممظخدعةماملؤعـمسؾقفمماغؿفان (بم)

معمسدمموجقدمعلؿقؼنيمظؾؿعاش.وصاةمصاح ماملعاشمع (جم)

 ثؾقتماظعفزماظؽاعألووضق ماظقصاةمغؿقفةمإصااةمسؿؾماعدماغؿفانماددعة.م (دم)

ــاسيمسيمحـــاالتممممم ــؤدىمعؾؾـــغماظؿعـــقؼضماإلضـ ــاةمإديمعــــمحـــددهماملـــؤعـمممممادـــؿقؼاضفوؼـ ظؾقصـ

م.سدمماظؿقدؼدمؼؤدىمإديماظقرثةماظشرسقنيمةسؾقفأوصاح ماملعاشمضؾؾموصاعفموسيمحاظ

م.".........م.....

مذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:عـمم120معـصماملادةو

صاح ماملعاشمعلؿقؼمعـقةمسـمذفرماظقصاةمواظشفرؼـماظؿاظقنيموذظـؽممسؾقفمروممسـدموصاةماملؤعـ"

مااإلضاصةمإديماألجرمامللؿقؼمسـمرؼامماظعؿؾمخاللمذفرماظقصاة.

وعؼدرماملـقةمااألجررواملعاشمامللـؿقؼمســمذـفرماظقصـاة،موعؾؿـزممافـاماهفـةماظـيتمطاغـتمعصـر ممممممممممم

ماألجررواظيتمعؾؿزمماصر ماملعاشمحبل ماألحقال.م

(مسؾـكمم2وخيصؿمافاااظـلؾةمظؾؿـؤعـمسؾـقفؿماظعـاعؾنيمااهفـاتماملشـارمإظقفـامااظؾــدم)ر(معــماملـادةم)ممممممممم

م"اظؾـدماظذيمطانمؼؿقؿؾمااألجر.

 احلمٕق اإلضبفٍخ



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 25)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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مذاتماظؼاغقنمسؾكمرغف:عـمم121مدةعـصماملاو

ــ" ددهماملــؤعـمسؾقفأوصــاح ممــمحيـــةمملـــادةماظلااؼـــقصمسؾقفــامسيماملــمـغماملـصـــعلــؿقؼماملؾاظ

حاظـةمسـدمموجـقدهمعلـؿقؼمظألاـانواظؾــاتماظـذؼـممممممممعلـؿقؼمظألرعـؾ،موسيممماملعاشمصإذامحيمحيددمرحدًا

م.(108و107ادعنيم)اقماملعاشماملـصقصمسؾقفامصقاملـؿمذروطمادؿقؼـقاصرمسيمذأغفـعؿ

وؼراسكمسيمحاظـةمعـامإذامطـانمظؾؿـؤعـمسؾقفأوصـاح ماملعـاشمررعـؾموروالدمعؿـقاصرمصـقفؿماظشـروطممممممممممم

املؾــاظغماظلــاظػمذطرػــامحبلــ مســددممعؼلــقؿماملـصــقصمسؾقفــاماــاظػؼرةماظلــااؼةمعـــمشــريمػــذاماألرعــؾمم

ماألزواج.م

حاظــةمســدممممقــةمظؾقاظدؼـأورحــدػؿاموسيمـوإذامحيمؼقجــدمرحــدم ـــمدــؾؼمذطــرػؿمعلــؿقؼماملممممم

م.(109وجقدػؿامعلؿقؼمألخقعفمورخقاعفماظذؼـمعؿقاصرمسيمذأغفؿماظشروطماملشارمإظقفامسيماملادةم)

صـر مملؿـقديمممعاملـقةمظؾؼصرمعـماألوالدمواألخقةمواألخقاتمشريماملؿزوجاتممادؿقؼاقحاظةمموسي

م"ذؽقغفؿماظذيمعـؾتمصػؿفماشفادةمإدارؼة.

اظصــادرماؿـػقـذمرحؽــاممضــاغقنممم2007ظلـــةمم554اظقــةمرضـؿمم(معـــمضـرارموزؼــرماملمم143عــصماملــادةم)ممو

 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79اظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

حيددماملؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشمامللؿػقدؼـماظذؼـمؼصر مهلؿمعؾؾـغماظؿعـقؼضماإلضـاسيمرومممم"

ماالدــؿؿارةعؽــرر(ماملرصــؼممنقذجقفؿــام،موحتــررم105(مرو)م105رضــؿم)مماالدــؿؿارةعـقــةماظقصــاةممبقجــ م

عـــماظعــاعؾنيمااهفــازماإلداريممرومصــاح ماملعــاشاملشــارمإظقفــامعـــمغلــكؿنيمإذامطــانماملــؤعـمسؾقــفمم

عــمثـالثمغلـ مإذاممممماالدـؿؿارةمظؾدوظةمروماهلقؽاتماظعاعةمرواظؼطا ماظعاممرومضطا ماألسؿالماظعامم،موحتـررمم

مفمعـماظعاعؾنيمااظؼطا ماداص.مممطانماملؤعـمسؾق

م(ماملرصؼ.143سؾكمرنمعؼقدمصكمدفالتمععدمهلذاماظغرضموصؼًامظؾـؿقذجمرضؿم)م

والمؼعؿدمااالدؿؿارةممصكمحاظةمحترؼرػامسؾكمشريماظـؿقذجماملشارمإظقفموصؼًامظؾؼقاسدمواظشروطماملقضقةم

م"اف.

اظصـادرماؿـػقـذمممم2007ظلــةممم554رضـؿمماملرصؼماؼرارموزؼرماملاظقـةممم105عـصمإرذاداتماظـؿقذجمرضؿمو

مسؾكمرغف:مم1975ظلـةمم79رحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 26)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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م-ؼراسلمسيمحترؼرمػذهماالدؿؿارةماظيتمععؿربماقاغاعفامدرؼةمعاؼؾلم: .1

مرنمعؽــقنمرءــانمامللــؿػقدؼـمطاعؾــةمعــعمذطــرمصــػؿفؿمودرجــةمضــرااؿفؿماــاملؤعـمسؾقــفممم -رم

إنموجدتموغلؾةمعامخيصمطؾمعـفؿمسيماداغاتماملكصصةمظـذظؽممرومصاح ماملعاشم

مااالدؿؿارةموؼراسلمسدممجتاوزماظـلؾةماظقاحدماظصققحم.

رنمؼقضعماملؤعـمسؾقفماـػلفمسؾكماإلدؿؿارةمطؿامؼقضعمسؾقفامصاح ماظعؿؾمرومعـمؼـقؾـفمم -بم

مبامؼػقدمصقةمعقضقعماملؤعـمسؾقفمودبـؿؿمخبـا ماهفـةماظـيتمؼؿؾعفـاموجيـ مرنمعؽـقنمممممممم

ممػذهماظؿقضقعاتمعزؼؾةمااظؿارؼ م.م

وغلـكفامااملـدادماظلـادؾمروماهـا مخبـطمواضـحمعـعممممممممماالدؿؿارةرنمحتررمذيقعماقاغاتم -جم

م.عراساةمسدمموجقدمذط مرومطشطمرومربقمرومحتشري

ااظـلؾةمظصاح ماملعاشمعـماملقزـػماملكـؿصمجبفـةمراـطماملعـاشممممممماالدؿؿارةععؿؿدم -دم

ممبامؼػقدمصقةمعقضقعمصاح ماملعاشموإثؾاتمعارخيفام.م

حتػظمغلكةممبؾػماملؤعـمسؾقفمرومصـاح ماملعـاشمسيمعظـرو معغؾـؼموعردـؾمغلـكةمإديممممممم .2

املؤعـمسؾقفمرومصاح ماملعاشماؽؿابمعقصكمسؾقفمعـعمسؾـؿماظقصـقلماعـدمضقـدػامااظلـفؾممممممم

مدمهلذاماظغرضم.اظذيمؼع

جيقزمظؾؿـؤعـمسؾقـفمرومصـاح ماملعـاشمعغـقريمرشؾؿـفمسيمحتدؼـدمامللـؿػقدؼـموؼعؿـربمحترؼـرممممممممممم .3

ماظلااؼةم.مظالدؿؿارةاهدؼدةموإمتاممإجراناتمضقدػامااظلفالتمإظغانمماالدؿؿارة

م"صقققةمعامحيمعؽـمعلؿقصاةمرؾؼًامظؾشروطمواألوضا مداظػةماظذطر.ماالدؿؿارةوالمععؿربم

اظصـادرممم2007ظلــةممم554عؽررماملرصـؼماؼـرارموزؼـرماملاظقـةمرضـؿممممممم105تماظـؿقذجمرضؿموعـصمإرذادا

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79اؿـػقذمرحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

م-ؼراسلمسيمحترؼرمػذهماالدؿؿارةماظيتمععؿربماقاغاعفامدرؼةمعاؼؾلم: .1

ــػممممم -رم ــرمص ــعمذط ــةمع ــؿػقدؼـمطاعؾ ــانماملل ــقنمرء ــفممممرنمعؽ ــاملؤعـمسؾق ــرااؿفؿما ــةمض مؿفؿمودرج

مرومصاح ماملعاشمإنموجدتم.



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 27)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

رنمؼقضعماملؤعـمسؾقفماـػلفمسؾكماالدؿؿارةمطؿامؼقضعمسؾقفامصاح ماظعؿؾمرومعـمؼـقؾفممبام -بم

ؼػقدمصقةمعقضقـعماملـؤعـمسؾقـفمودبـؿؿمخبـا ماهفـةماظـيتمؼؿؾعفـاموجيـ مرنمعؽـقنمػـذهمممممممممممم

ممااظؿارؼ .اظؿقضقعاتمعزؼؾةم

وغلــكفامااملــدادماظلــادؾمروماهــا مخبــطمواضــحمعــعممماالدــؿؿارةغــاتمرنمحتــررمذيقــعماقا -جم

م.عراساةمسدمموجقدمذط مرومطشطمرومربقمرومحتشريم

ععؿؿدماالدؿؿارةمعـماملقزػماملكؿصمجبفةمراطماملعاشممبامؼػقدمصقةمعقضقـعمصـاح ممم -دم

ماملعاش.

حتػــظمغلــكةممبؾــػماملــؤعـمسؾقــفمرومصــاح ماملعــاشمسيمعظــرو معغؾــؼموعردــؾمغلــكةمإديمم .2

املؤعـمسؾقـفمرومصـاح ماملعـاشماؽؿـابمعقصـكمسؾقـفمعـعمسؾـؿماظقصـقلماعـدمضقـدػامااظلـفؾممممممممممممم

ماظغرض.اظذيمؼعدمهلذام

ــرمممممم .3 ــدمامللــؿػقدؼـموؼعؿــربمحترؼ ــفمرومصــاح ماملعــاشمعغــقريمرشؾؿــفمسيمحتدؼ جيــقزمظؾؿــؤعـمسؾق

ماظلااؼة.مظالدؿؿارةؼدةموإمتاممإجراناتمضقدػامااظلفالتمإظغانمماالدؿؿارةاهد

 اظذطر."صقققةمعامحيمعؽـمعلؿقصاةمرؾؼًامظؾشروطمواألوضا مداظػةمماالدؿؿارةوالمععؿربم
سدممجقازمحتدؼدمذكصماسؿؾاريمضؿـماشأنمم1993ظلـةمم13وؼؼضكمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم

مسؾكمرغف:امللؿػقدؼـمعـمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمامللؿقؼمظؾؿؤعـمسؾقفم

اشــأنمإاـدانمرشؾــةممم1992"مظلــةممم2رصــدرتماهلقؽـةماظؽؿــابماظـدوريمرضــؿم"مممم18/1/1993"ماؿـارؼ مم

ارةمرضـؿممماملؤعـمسؾقفمسيمععقنيمعـمؼصر مهلؿمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيموعـقفماظقصـاةممبقجـ ماالدـؿؿممم

م1977"مظلـــةمم214عـــماظؼــرارماظــقزاريمرضــؿم"مم20،مم10دونمشريػــام.م.معـػقــذامألحؽــامماملــادعنيمم105

ماظصادرماشأنماألحؽامماظيتمعؿؾعمظصر ماملزاؼاماظؿأعقـقة.

حتدؼـدمموحقثمرغفمضدمادؿؼرمرريموزارةماظؿأعقــاتموػقـؽيتماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمسؾـكمرغـفمالمجيـقزمممممممم

علاضامععمرػدا ماظؿأعنيماالجؿؿاسلمووزادػـفمماؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمدةمعـمعذكصماسؿؾاريمظالدؿػا

ثارماظقصاةمواظؿكػقػمعـفامومتؽنيماملؤعـمسؾقفؿمعــممآواظغاؼةمعـمادؿقؼاقماظؿعقؼضماإلضاسيمسيمجربم

ععقؼضماعضماألضاربمروماملعار ماحملؿـاجنيم ــمؼلـؿػقدونمعــماملزاؼـامامللـؿقؼةمســفماعـدموصاعـفمممممممممم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
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رومعـمطانمؼؼقممسؾكمرساؼؿفمعـماملعـار موذظـؽماؿكصـقصمجـزنمرومطـؾمعؾؾـغماظؿعـقؼضمممممممممطؿـمؼعقهلؿ

مهلؿم.

ظذامعلرتسكماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيمواملعاذاتماغؿؾاهماظلادةماظعاعؾنيماقحداتماظؿأعنيماالجؿؿاسلم

ــاريمضــؿـمممممممم ــدمذــكصماسؿؾ ــةمإديمســدممجــقازمحتدؼ ــازماإلداريمظؾدوظ ــةمااهف ــاتماإلدارؼ ــةماهف اؽاص

م"ػقدؼـمعـمعؾؾغماظؿعقؼضماإلضاسيمامللؿقؼمظؾؿؤعـمسؾقف.امللؿ

 
عؽررمسـدمحتدؼدمامللؿػقدؼـمم105رومم105جيقزمحتدؼدمذكصماسؿؾارىمااظـؿقذجمالٔفمًب دلب تمذو

 .عـماظؿعقؼضماإلضاصكمرومعـقةماظقصاة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
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 ( 026يبدح  ) 
 026/2/ 00انظؤال رلى 

دـقاتمورادتماظرشؾةمسيماالذـرتاكمسـفـامممم5عؤعـمسؾقفامحصؾتمسؾكمإجازةمخاصةمظغريماظعؿؾمملدةم

وطاغتمعـؿظؿةمسيمردانماالذرتاطاتمامللؿقؼةمسـفامدـقؼًاموسـدمحؾقلمواضعةمادؿقؼاقماملعاشمالغؿفانم

ذىمؿغريماظـمصروقماذرتاطاتمعلؿقؼةمسؾقفامغؿقفةماظػرقمانيماألجـرماملـممموجقدماددعةماؾؾقغماظلـمعؾني

مجــرماملــؿغريممبؾــػماملعــاشاألجــقرماملــؿغريةماظــقاردةماؾطاضــاتماألاــنيمبماالذــرتاطاتمسؾقــفمواحلــ م

 =صؽقػمؼؿؿمحتصقؾمػذهماظػروق

 اإلجبثخ
مسؾكمرغف:مم1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿمم126عـصماملادةم

م:مسـماملددماآلعقةموصؼًاظؾؼقاسدمواألحؽامماملؾقـةمضرؼـمطؾمعـفاماالذرتاطاتعلؿقؼمم"

م..... -1

ؼؾؿــزمماملــؤعـمسؾقــفمحبصــؿفموحصــةمصــاح ماظعؿــؾمصــكمم:مجــبساد اخلبصــخ ثــذٌٔ أجــزإليــذد ا -2

ظؿـأعنيموحتـددمعقاسقـدمإاـدانممممماصـكممماذـرتاطفموذظؽمإذامرش مصكمحلاافامضؿـمعدةمماالذرتاطات

 اظؿأعقـات.مؾؼرارعـموزؼراالذرتاطاعاظرشؾةموردانم

م......" -3

اظؿـأعنيممضاغقنماظصادرماؿـػقذمرحؽاممم2007ظلـةمم554عـمضرارموزؼرماملاظقةمرضؿمم35طؿامعـصماملادةم

مسؾكمرغف:م1975ظلـةمم79جؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿماال

اظؿكمؼؾؿزمماملؤعـمسؾقفماأدادفامسـمعدةماإلجازةماداصةمادونمرجرمسؾكماظـققمماالذرتاطاتعؿقددم

ماآلعكم:م

 لٕاػذ حتصٍم االشرتاكبد
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 30)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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كقخةمواظعفـزموغظـامماملؽاصـأةموطـذامممممقعـأعنيماظشـممماذـرتاطاتمحصؿفموحصةمصاح ماظعؿـؾمصـكممم -1

عأعنيماظؾطاظةمإذامطانم ـمعلرىمصكمذأغفؿمرحؽـاممػـذاماظؿـأعنيموذظـؽمإذامراـدىمرشؾؿـفمممممممماذرتاطات

مصكماظؿأعنيموصؼامألحؽامماملادةماظلااؼة.مماالذرتاكاإلجازةمضؿـمعدةمصكمحلابمعدةم

عـأعنيماملـرضماظؿـكمعغطـكمحـؼماظعـالجمواظرساؼـةممممممممماذـرتاطاتمحصؿفموحصةمصاح ماظعؿؾمصكم -2

اظطؾقةمإذامطانم ـمعلرىمصكمذـأغفمرحؽـاممػـذاماظؿـأعنيمســمعـدةماإلجـازةماداصـةماـدونمرجـرمإذاممممممممممم

مذيقعماألحقال.ممضضقتماإلجازةمداخؾماظؾالدموذظؽمصك

مصكمعأعنيمإصاااتماظعؿؾ.مماذرتاطاتالعؤدىمرؼةم -3

سـدممضقاعـفمااإلجـازةمطؿـامممممماـاصرتاضمسؾكمردـاسمرجـرماملـؤعـمسؾقـفماألدادـكممممممماالذرتاطاتوحتل م

ماـاصرتاضماملـؿغريمسؾـكمردـاسمعـامطـانمؼلـؿقؼفمعــمػـذاماألجـرممممممممممماالذـرتاكمعؿقـددمررؼؼـةمحلـابمرجـرممممم

عؾاذرعفمظعؿؾـفموإذامطاغـتماعـضمسـاصـرمػـذاماألجـرمؼـرعؾطمحتدؼـدمضقؿؿفـاممبعـدالتمروممبلـؿقىمردانمممممممممممم

سـفـامخـاللماظلــةماظلـااؼةمسؾـكمممممممادـؿقؼفماملؤعـمسؾقفمصؿؿقددمررؼؼةمحلابمػذهماظعـاصرممبؿقدطمعـامم

مصكماظؿأعنيمسـمػذاماألجرمإنمضؾتمسـمذظؽ.مماذرتاطفاإلجازةمروعدةم

جؿؿاسكمصكمذأنمعددماإلجازاتماداصةماـدونمم(معـمضاغقنماظؿأعنيماال34ة)والمعلرىمرحؽامماملاد

م"رجر.

معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:م45طؿامعـصماملادةم

امللؿقؼةموصؼامحلؽؿماملادةماظلااؼةمسـمطؾمدـةمسؾـكمحـدهمممماالذرتاطات"ؼؾؿزمماملؤعـمسؾقفماأدانم

م0ةدـةماإلجازماغؿفانعـمدـقاتمعدةماإلجازةمخاللمذفرمعـمعارؼ م

ةموصكمحاظةمدبؾػفمسـماظلدادمخـاللمػـذاماملقعـادمؼؾؿـزمماـأدانمعؾؾـغمإضـاصكموصؼـًامظؾـلـؾةماحملـددمممممممممم

دـةماإلجازةممالغؿفانجؿؿاسكمسـماملدةمعـمرولماظشفرماظؿاديم(معـمضاغقنماظؿأعنيماال129اـصماملادةم)

م0وحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد

عــمعـارؼ محتؼـؼمواضعـةماالدـؿقؼاقمصـكمعـأعنيماظشـقكقخةممممممممممرذـفرموإذامحيمؼؿؿماظلـدادمخـاللمثالثـةمممم

واظعفــزمواظقصــاةممبعرصــةماملــؤعـمسؾقــفمرومامللــؿقؼنيمســـفمصؿعؿــربماملــدةماظؿــكمحيمؼــؿؿمدــدادماملؾــاظغممممم

م"شريمعشرتكمسـفا.عدةممامللؿقؼةمسـفامسيمػذهماحلاظة



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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صـقؾماذـرتاطاتمممضقاسـدمحتماشـأنممم2010ظلــةممم13وعؼضكماملادةماألوديمعـمععؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم

اإلسارةمادارجقةماـدونمرجـرمروماإلجـازةماداصـةمظؾعؿـؾماادـارجموماإلجـازةماداصـةمظغـريماظعؿـؾمعــمممممممممممم

مسؾكمرغف:ماحلؼققماظؿأعقـقة

سؾكمذيقعماألجفزةماملكؿصةماـاملرطزماظردقلـلمواملــارؼماظؿأعقـقـةمإعؾـا معـامؼؾـكماشـأنماملؾـاظغممممممممممم"

ســدمممظغـريماظعؿـؾمممةاداصـممةظؾعؿـؾماادـارجمروماإلجـازممممةاداصـمامللؿقؼةمسـمعـددماإلسـارةمروماإلجـازةمممم

معلقؼةموصر ماحلؼققماظؿأعقـقةم:م

خصؿماملؾاظغمامللؿقؼةمعـمإذياديماحلؼققماظؿأعقـقةمظصاح ماملعاشمرومامللؿقؼني)عؿفؿدم -رم

 املعاشم/ماملؽاصأةم/ماظؿعقؼضماإلضاصكم/مععقؼضماظدصعةماظقاحدةم(.مم

 )مإنموجدم(موؼؿؿمادصؿمصكمحدودمراعماملعاشماظدورى.صؿحمعطاظؾةماؼقؿةماملؾؾغماملؿؾؼلم -بم

 ٌٔزاػى ػُذ حتذٌذ ادلجبنغ ادلظتحمّ يب ٌهى:
وحيممؼلددماملؾاظغمامللؿقؼةمسؾقفموحيصكمحاظةسقدةماملؤعـمسؾقفمعـماإلجازةمومادؿالعفماظعؿؾمم -1

تمحدىمحاالإسـمررؼؼماظؿؼلقطم،مإديمرنمحتؼؼتمظؾؿؤعـمسؾقفممفامعـفعؼؿمجفةماظعؿؾماؿقصقؾ

مةصكمعأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمؼؿؿمعامؼؾلم:احلؼققماظؿأعقـقمادؿقؼاق

ماملؤعـمسؾقفمالدادمماألضلاطماظؿكحصرم .رم طانمجي مرنمحتل ماعدماغؿفانماملفؾفقؼؾؿزمم

م محي ماظؿك ماألضلاط مإذيادي معارؼ  مسؾك ممادؿقؼاضفاميض مسشر مااضكمزيلة موعلؼط م، ساعًا

 عـماظؼاغقن.م156األضلاطمعطؾقؼًامألحؽاممماملادةم

ميضمسؾكمعارؼ ماظؿكمحيمم-األضلاطمامللؿقؼفمغؿقفةمسدممددادمماإلضاصقةاملؾاظغمحلابم .بم

ممادؿقؼاضفا مسشر مزيلة مم–ساعًا ماملادة مألحؽام مالدادػامم129عطؾقؼًا ماظؼاغقن،وعؾؿزم عـ

 ةم،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماهفةمملؿااعةماظؿقصقؾ.دارؼاإلمةاهف

فمصكماظلدادموعؾنيموجقدمسفزماذرتاطاتمغؿقفةمسدممصقةمحلاافاماملؤعـمسؾقماغؿظامسيمحاظةم -2

م:ؼؿؿمعراساةمعامؼؾلم

زيلةمسشرممادؿقؼاضفااظؿكمحيمميضمسؾكمعارؼ محلابمإذياديماظػروقمامللؿقؼفموؼؿؿم .رم

 ساعًام،موؼؾؿزممماملؤعـمسؾقفمالدادػا.



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 32)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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م،وعؾؿزممةسـمػذهماظػروقماملشارمإظقفامصكماظؾـامللؿقؼمةضاصقاملؾاظغماإلؼؿؿمحلابم .بم دم)ر(م

 ةم،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماهفةمملؿااعةماظؿقصقؾ.دارؼاإلمةاهفالدادػامم

م

وعؾنيموجقدمسفزماذرتاطاتمغؿقفةمطاغتمعـؿظؿةمسيماظلدادممانماملؤعـمسؾقفروحقثمتمذودلب ٔفمًب 

محلابمإذيـاديماظػـروقممؼؿؿماإلجازةمظؾكطأمصكمضقؿةماألجقرماملؿغريةمظذاماذرتاطاتمسدممصقةمحلابم

ساعـًامودبصـؿمعــمامللـؿقؼاتماظؿأعقـقـةممممممزيلـةمسشـرممممادـؿقؼاضفاماظؿكمحيمميضمسؾـكمعـارؼ مممومةامللؿقؼ

 ظؾؿؤعـمسؾقفا.

 ة.دارؼاإلمةاهفةسـمػذهماظػروقموعؾؿزممالدادػاممامللؿقؼمةضاصقاملؾاظغماإلسؾكمرنمؼؿؿمحلابم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 33)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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م

م

م

 (038يبدح )
 02/038انظؤال رلى:  

م=رؾ مضرارماظؿعقنيموالمؼؿؿاإلخطارماملعؿؿدمعـمجفةماظعؿؾماؿارؼ ماظؿعقنيمميؽـماالطؿػانماػؾم

 :اإلجبثخ
 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرماؼاغقنمرضؿمم138عـصماملادةم

اظؼـاغقنمسؾـكمردـاسماظؾقاغـاتموامللـؿـداتماظـقاردةمسيماملؾـػممممممممهلذامعؼدرماحلؼققماملؼررةموصؼًام"

م"(مدونماظرجق مإديمعؾػماددعة.151(معـماملادةم)1املـصقصمسؾقفمااظؾـدم)

مسؾكمرغف:ماظؼاغقنعـمذاتمم139وعـصماملادةم

ذبؾـسماإلدارةماظشـروطمواألوضـا موامللـؿـداتمممممماضـرتاحمحيددماؼرارعـموزؼرماظؿأعقـاتماـانمسؾكم"

اظالزعةمظؿلـقؼةموصـر ماحلؼـققماملؼـررةمافـذاماظؼـاغقنموذظـؽمعـعمسـدمماظؿؼقـدماأحؽـاممالدقـةمعرعقـ مممممممممممممم

م".احملاطؿماظشرسقةموضاغقنماظقالؼةمسؾكماملال

 سؾكمرغف:عـمذاتماظؼاغقنمم151عـصماملادةمو
م:علآلاضرارًامؼؿضؿـمماالجؿؿاسلؼقعقةمظؾؿأعنيماهلقؽةماظماضرتاحؼصدرموزؼرماظؿأعقـاتماـانمسؾكم"

قـشـؽفامظؽـؾممماظؿقوطـذظؽماملؾػـاتممم،ؼؾؿـزممحبػظفـامصـاح ماظعؿؾمممماظـيتماقانماظلفالتمواظـدصاعرمم -1

م.عقد مافاماظيتوامللؿـداتممفعؤعـمسؾق

ســممماالجؿؿـاسلماظؼقعقـةمظؾؿـأعنيممممؼؾؿزممصاح ماظعؿؾماؿؼدميفامظؾفقؽـةمماظيتاظؾقاغاتمواظـؿاذجم -2

ماعفؿموعقاسقدمعؼدميفذػاظؾقاغاتمواظـؿاذج.اذرتاطورجقرػؿمواظعاعؾنيم

م

م........"

ـــصماملــادةممو ــؿمممممم5ع اؿـػقــذمرحؽــامممضــاغقنماظؿــأعنيممممم2007ظلـــةمم554عـــمضــرارموزؼــرماملاظقــةمرض

 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79اإلجؿؿاسكمرضؿم

يظتُذاد انصزف ٔيٕاػٍذ تمذٌى طهت 
ادلُبسػخانصزف ٔيٕاػٍذ   

 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 34)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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املكـؿصممجؿؿـاسلمروماملؽؿـ ماظؿـااعمظؾصــدوقممممماؼؾؿزممصاح ماظعؿؾماظـذيمظدؼـفمجفـازمعـأعنيممممم"

ااظـلؾةمظؾاضلمرصقابماألسؿالماإغشانمعؾػمخاصمااظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؽؾمعـؤعـمسؾقـفمؼؿضـؿـمطاصـةممممم

امللــؿـداتماداصــةماــفموؼراســكمسيمذيقــعماألحــقالمادــؿقػانمػــذهمامللــؿـداتمرواًلماــأولمسؾــكمرنممممم

مؼؿضؿـمسؾكماألخصمامللؿـداتماآلعقة:

 رتان:أٔالً: ادلظتُذاد انتً تظتٕيف ػُذ ثذء يذح االش
علؿـدماملقالدم)ذفادةماملقالدمرومعلؿكرجمرءلمعــمواضـعمدـفالتماملقاظقـدمرومحؽـؿمضضـادكممممممم -1

رواظؾطاضةماظشكصقةمرواظعادؾقةمروجقازماظلػرمرومصقرةمضقدقةمعـمريمعــفؿمسؾـلمرنمعطـااؼمػـذهممممم

 اظصقرةمسؾلماألصؾمواظؿقضقعممبامؼػقدماملطااؼةممبعرصةماملقزػماملكؿص(.

قنمصقفامرطـرمعـمعلـؿـدمعـقالدمؼؿضـؿـمطـؾمعـفـامعـارؼ معـقالدمزبؿؾـػمســمممممممممموصكماحلاالتماظيتمؼؽ

اآلخرمؼعؿدممبلؿـدماملقالدماظذيمؼعاعـؾماـفموزقػقـًامااظـلـؾةمظؾعـاعؾنيمااحلؽقعـةمواظؼطـا ماظعـامموضطـا مممممممممم

ماألسؿالماظعاممسؾكمرنمؼؿؿماظرجق مإديمعصؾقةماألحقالماملدغقةمااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداص.م

م.معقنيمروماقانمععؿؿدماؿارؼ مادنمعدةماالذرتاكمرومغلكةمعـمسؼدماظعؿؾمإنموجدضرارماظؿ -2

م(ماملرصؼ.م1ادؿؿارةمإخطارمااذرتاكمساعؾمااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداص،موصؼًامظؾـؿقذجمرضؿ) -3

 إضرارمادؿالمماظعؿؾمإنموجد. -4

عــددمدــااؼةمعااعــةم(ماملرصــؼمسيمحاظــةموجــقدم5صــققػةماظؾقاغــاتماألدادــقة،موصؼــًامظؾـؿــقذجمرضــؿم) -5

 ظؼطا مؼؿؾعماظصـدوقماآلخر.م

 (ماملرصؼ.105ادؿؿارةمحتدؼدمامللؿػقدؼـمعـماظؿعقؼضماإلضاسي،موصؼًامظؾـؿقذجمرضؿم) -6

 عؽررا(ماملرصؼ.م105ادؿؿارةمحتدؼدمامللؿػقدؼـمعـمعـقةماظقصاة،موصؼًامظؾـؿقذجمرضؿم) -7

ععاشمآخر،موصؼًامظؾـؿـقذجمرضـؿمممماقانمعـماملؤعـمسؾقفممبددماالذرتاكماظلااؼةمرومعدىمادؿقؼاضف -8

م(ماملرصؼ.7)

عؼرؼراظؾقاضــةماظطؾقــةمظؾعــاعؾنيمااظؼطــا مادــاصماظصــادرمعـــماهفــةماظطؾقــةماملكؿصــةمســـدماــدنمممم -9

ماالذرتاك.م



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 35)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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(م10ادؿؿارةماقاغاتماظؿغطقـةماظؿأعقـقـةم)اظؾقاغـاتماظؿارخيقـة(مظؾؿـؤعـمسؾقـف،موصؼـًامظؾـؿـقذجمرضــؿم)ممممممممم -10

 املرصؼ.

 ثبًٍَب: يظتُذاد تظتٕفى خالل يذح االشرتان: 
ماقانمعدرجمرجرىماالذرتاكماألدادلمواملؿغري.م -1

 (ماملرصؼ.م44ادؿؿارةمحلابمروماالذرتاكمسـمعدد،موصؼًامظؾـؿقذجمرضؿم) -2

اظؼراراتماداصةممبددماإلسـاراتمواإلجـازاتماداصـةماـدونمرجـرمواإلجـازاتماظدرادـقةماـدونممممممممم -3

 دؿؿاراتموامللؿـداتماظداظةمسؾكماظلدادمسـمعؾؽماملدد.مرجرمواظؾعـاتماظعؾؿقةمواال

اقانمععؿؿدمعـماهفةماملكؿصةمااملـددماظـيتمعؼضـلمرؼـةمضـقاغنيمرومضـراراتماإضـاصؿفامإديمعـدةممممممممم -4

 االذرتاكمسيماظؿأعني.م

 إخطاراتمحتصقؾماألضلاط.م -5

 ذفادةمعؼدؼرماظعفزماهزدلمامللؿدؼؿ. -6

 خلذيخ: ثبنثب: ادلظتُذاد انتً تظتٕيف ػُذ إَٓبء ا
مصقرةمععؿؿدةمعـمضرارمإغفانماددعةمرومعلؿكرجمرءلمعـف.م -1

االدؿؿارةماداصةمااإلخطارمسـماغؿفانماددعةمااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداص،موصؼـًامظـؿـقذجممم -2

 (ماملرصؼ.6االدؿؿارةمرضؿم)

 ذفادةماظقصاةمرومذفادةمعؼدؼرماظعفزماظؽاعؾ. -3

 اعدمموجقدمسؿؾمآخرمظؾؿؤعـمسؾقفمظدىمصاح ماظعؿؾ.م(106ضرارماظؾفـةماملشارمإظقفامااملادةم) -4

اظـؿقذجماداصماإضاصةمعدةمخدعـةماسؿؾارؼـةمسيمحلـابماملعـاشمرومععـقؼضماظدصعـةماظقاحـدةمممممممم -5

 (معؽرراماملرصؼ.30ظؾعؿؾمسيماعضماحملاصظاتموصؼًامظؾـؿقذجمرضؿم)

إثؾـاتمررضاعفـامممموؼراسكمععؾقةمذيقعمامللؿـداتماملشارمإظقفامسيمػذاماظػصؾمسؾكمشال ماملؾػمعـعم

موعقارخيفا.

وؼؾؿزمماظصـدوقماملكؿصمحبػظمصقرمرصؾمامللؿـداتمواظـؿاذجمواالدؿؿاراتماملشـارمإظقفـامورؼـةمممم

علؿـداتمرخرىمؼرىماظصــدوقمحػظفـامإظؽرتوغقـًامااألرذـقػماإلظؽرتوغـكمعــمخـاللمامللـحماظضـقدكمممممممممم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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راجعـةموؼعؿـدمافـذامامللـؿـدمممممسؾكمرنمؼؿضؿـماظقصػماألرذقػكمحتدؼدًامملـمضاممااحلػظموعـمضامماامل

ماإلظؽرتوغكمسيمصر مذيقعماحلؼققماظؿأعقـقة.

وصكمذيقعماألحقالمؼؿعنيمسؾكمصاح ماظعؿؾمعلفقؾمطاصةماظؾقاغاتمواملعؾقعاتماداصـةممبؾـػممم

اظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾؿؤعـمسؾقفمسؾكماحلاد ماآلديموإاالغماظصـدوقماملكؿصماـلكةمإظؽرتوغقةمعـفام

مؿؿمعـػقذمػذاماالظؿزاممعدرجيقًامطؾؿامرعؽـمذظؽ.سـدمرؾؾفا،مسؾكمرنمؼ

موجيقزمظصاح ماظعؿؾمعؼدؼؿماظؾقاغاتمواالدؿؿاراتماملطؾقاةمعـفمإظؽرتوغقًا.

وسؾكمصـدوضلماظؿأعنيماالجؿؿاسلمإغشانمعؾػمإظؽرتوغكمظؽؾمعـؤعـمسؾقـفمؼؿضـؿـمطاصـةماظؾقاغـاتمممممم

املشـارمإظقـفمسؾـكمرنمؼـؿؿمحتـدؼـفاممممممواملعؾقعاتماداصـةماـفمواظـيتمؼؿضـؿـفامعؾـػماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمممممممم

م"اصقرةمدورؼةمعـؿظؿة.

م

اظؾقانماملعؿؿدمعـمجفةماظعؿؾماؾدنمعـدةماالذـرتاكمدونمرؾـ ممممجيقزماالسؿؿادمسؾكممٔفمًب دلب تمذو

مضرارماظؿعقني.

م

م

م

م

مم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
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 ــــــــــ(64 / 37)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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 (039يبدح )
 03/039انظؤال رلى:  

مبقاصؼـةماظؾــؽماظـذىممممعقاصـاةماظصــدوقمممفؾمؼؾـزمممصصاح مععاشمؼطؾ محتقؼؾمععاذفمسؾكماـؽم

م=ؼ طؾ محتقؼؾماملعاشمسؾقف

 :اإلجبثخ
 سؾكمرغف:م1975ظلـةمم79ؼاغقنمرضؿماظعـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمام139عـصماملادةم

ذبؾـسماإلدارةماظشـروطمواألوضـا موامللـؿـداتمممممماضـرتاحمحيددماؼرارعـموزؼرماظؿأعقـاتماـانمسؾكم"

اظالزعةمظؿلـقؼةموصـر ماحلؼـققماملؼـررةمافـذاماظؼـاغقنموذظـؽمعـعمسـدمماظؿؼقـدماأحؽـاممالدقـةمعرعقـ مممممممممممممم

م".احملاطؿماظشرسقةموضاغقنماظقالؼةمسؾكماملال

ماظصـادرماؿـػقـذممم2007ظلــةممم554املرصؼماؼرارموزؼرماملاظقـةمرضـؿمممم109عـصمإرذاداتماظـؿقذجمرضؿمو

مسؾكمرغف:مم1975ظلـةمم79رحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

ماآلعقة:ؼؼدممػذاماظطؾ مسيماحلاالتم .1

ــاشماملؾؽــممممم-ر ــزمروماملع ـــمروماظعف ــقغماظل ــأعنيمممممماؾ ــعمظؿ ــفمخاض ــؤعـمسؾق ــقنمامل ــرطمرالمؼؽ رماش

ماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمسيمعارؼ معؼدؼؿمرؾ ماظصر م.

ؼرصؼماطؾ ماظصر مصقرةمصقعقشراصقةمعـمعأذريةمماملصري،سيمحاظةمػفرةماملؤعـمسؾقفمممم-ب

عصــؾقةموثــادؼماظلــػرمااملقاصؼــةمسؾــكماهلفــرةمسؾــكمرنمعطــااؼمػــذهماظصــقرةمسؾــكماألصــؾمممم

ماظصر .واظؿقضقعممبامؼػقدماملطااؼةممبعرصةماملقزػماملكؿصمجبفةم

رصؼماطؾ ماظصر مصـقرةمصقعقشراصقـةمعــمعأذـريةمممممحاظةمعغادرةماألجـيبمظؾؾالدمغفادقامؼمسيم-جــ

اظلـػرممعأذريةمممعفؾةماظلػرماظصادرةمعـمعصـؾقةموثـادؼمممروماملغادرةماظـفادقةمرومعأذريةماظرحقؾم

موثادؼماظلػرعصؾقةممعـمعـدةماإلضاعةماملؤضؿةمدونمجتدؼدػاموذظؽماشفادةمماغؿفانعامؼػقدممرو

امؼػقــدماملطااؼــةممبعرصــةماملقزــػمماألصــؾمواظؿقضقــعممبــمماظشــفادةمسؾــكعطــااؼمصــقرةمػــذهمم

ماظصر .املكؿصمجبفةم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 38)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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حاظةماذؿغالماملؤعـمسؾقفماألجـيبماادارجماصـػةمدادؿـةمؼرصـؼماطؾـ ماظصـر مصـقرةممممممممسيم-د

حللـابمغػلـفمسؾـكمرنمعؽـقنمػـذهمامللـؿـداتمممممممادـارجممسؼدماظعؿؾمشـريمربـددماملـدةمسيمممم

اظلـػارةمروممعــمموؼصـدقمسؾقفـاممممربررةمااظؾغةماظعراقةمرومعرتذيةمعرذيةمرءقةمإديمػذهماظؾغـةم

مادارجقة.اظؼـصؾقةماملصرؼةمسيمادارجموععؿؿدمعـموزارةم

سيمحاظةمإظؿقاقماملؤعـمسؾقـفماألجــيبمااظؾعــةماظداؾقعادـقةمالـػارةمرومضـصـؾقةمدوظؿـفمسيممممممممم-ػــ

مذيفقرؼةمعصرماظعراقةمؼرصؼماطؾ ماظصر مذفادةمعػقدمذظؽمعـموزارةمادارجقةماملصرؼةم.م

احلؽؿمغفادقامسؾكماملؤعـمسؾقفمااظلفـمملدةمسشرةمدـقاتمصأطـرمرومظؾؿدةماظؾاضقـةمممسيمحاظةم-و

ظؾؾقشفمدـماظلؿنيمرؼفؿامرضؾمؼرصؼماطؾـ ماظصـر مذـفادةمعــمعصـؾقةماظلـفقنمعػقـدماقـانممممممممم

ممممماؿقدؼـدممعدةماظلفـمععمعقطقؾمعــماملـؤعـمسؾقـفمععؿؿـدمعــمعـأعقرماظلـفـماملقجـقدماـفمممممممممم

طؿامجيقزمظفمرنمؼؿؼدمماطؾ مععؿؿـدمسؾـكماظـقـقمممممظؿعقؼض،ااظشكصماظذيمؼصر مإظقفمعؾؾغم

معدةماظلفـم.ماغؿفاناظلااؼمحلفزمعلؿقؼاعفمظدىماهلقؽةاملكؿصةمحلنيم

سيمحاظةمإذامعامغشأمظدىماملؤعـمسؾقفمخاللمعدةمدـفـفم،مرؼـامطاغـتماملـدةم،مسفـزمعلـؿدؼؿمممممممم-ر

ؾطةماملكؿصــةمميـعـفمعــمعزاوظــةماظعؿـؾمؼرصــؼماطؾـ ماظصــر مذـفادةمرؾقــةمصـادرةمعـــماظلـممممممم

مبصؾقةماظلفقنمعػقدمسفزهمامللؿدؼؿماظذيمميـعفمعـمعزاوظةماظعؿـؾمسؾـكمرنمحتـالمػـذهممممممممم

اظشفادةمإديماهلقؽةماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظصـقلمإلسؿؿادػـاموحترؼـرمذـفاداتمإثؾـاتماظعفـزمسؾـكمممممممممم

طؿامؼرصؼماطؾ ماظصر ماظؿقطقؾماملشارمماظصر ،(ماملرصؼممنقذجفمضؾؾم102اظـؿقذجمرضؿم)

ماظلااؼة.املادةمإظقفما

ؼرصؼماطؾ ماظصر مذفادةمعـمماظرػؾـة،سيمحاظةماغؿظامماملؤعـمسؾقفمامللققلمسيمدؾؽمم-ح

ماملكؿصة.اهفةماظدؼـقةماملكؿصةمسؾكمرنمععؿؿدمعـماهفةماإلدارؼةم

ــدةممممممممم-خ ــغمدـــماظقاح ــتمعؾؾ ــةمرومطاغ ــةمروماملرتعؾ ــاماملؿزوجــةمروماملطؾؼ ــؾةمظؾؿــؤعـمسؾقف ااظـل

عــارؼ مرؾــ ماظصــر معرصــؼمامللــؿـداتماآلعــلماقاغفــاماطؾــ ماظصــر مممصــأطـرمسيوادؿلــنيم

م-حبل ماألحقالم:

ماظطالق.ذفادةممصقرةمعـم–اظزواج.وثقؼةممصقرةمعـ–



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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مسؾكمرنمؼؿؿماإلرال مسؾكماألصؾمواظؿقضقعمسؾكماظصقرةممبامؼػقدمذظؽ.مممممممم

إديماحللـابممعرصؼمعقاصؼةماظؾـؽمسؾـكمحتقؼـؾماملعـاشمسيمحاظـةماظرشؾـةمسيمحتقؼـؾماملعـاشممممممممم-2

مرضؿماحللابماهاريم.ماهاريمااظؾـؽمسؾكمرنمعؿضؿـماملقاصؼة

موجد.ااظطؾ ماقانمععؿؿدمعـماهفةمامللؿقؼمعـفاماملعاشمروماملعاذاتماألخرىمإنممؼرصؼم-3

 
قاصاةماملـطؼةماملكؿصةممبقاصؼةماظؾـؽمسؾـكمحتقؼـؾماملعـاشمممممبزممصاح ماظشأنمؿؼؾٔفمًب دلب تمذو

صـكمحاظـةمصـر ممممقاصاةماظصـدوقممبقاصؼـةماظؾــؽمسؾـكماظؿققؼـؾمعــفمممممممبزممصاح ماظشأنمؿطؿامؼؾسؾقفم،م

)وصؼًامملامجانمادظقؾمإجـراناتماظعؿـؾماملصـدرمســممممم.املعاشمسؾكماـؽمواظرشؾةمصكمحتقؼؾماظصر معـف

خدعةمععدؼؾمجفةمصر ماملعاشم،موطذظؽمدظقؾمخدعةماملقارـنيماظـؿاذجم-اهزنماألول-اظصـدوق

ماملعاشماملؾؽر(.م–خدعةمصر ماملعاشمظؾؾقغماظلـم-ؾقاةمألدانماددعاتماظؿأعقـقةوامللؿـداتماملط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 40)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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 ( 063يبدح  ) 
 04/063انظؤال رلى 
وطاغتمعدةماذرتاطفمااظؿأعنيمم31/5/2016ااهفازماإلدارىمظؾدوظةماؾغمدـماظلؿنيماؿارؼ معؤعـمسؾقفم

عـمضاغقنمم163ؼقمم،موعـازلمسـمحؼفمسيماالغؿػا ماأحؽامماملادةمم13ذفقرموم4دـقاتمومم5االجؿؿاسكم

ــمم8/1/2017اظؿأعنيماالجؿؿاسكم،مثؿموضعتموصاعفماؿارؼ م ععاذـًامسيمػـذهممممفصفؾمؼلؿقؼمامللؿقؼقنمس

 احلاظةمسؾؿًاماأنماملؤعـمسؾقفمحيمؼؼؿماصر مععقؼضماظدصعةماظقاحدةمامللؿقؼمظف=

 اإلجبثخ
مغفم:رسؾكمم1975ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمااظؼاغقنمم163املادةمعـصمم

اعؿـؾمجدؼـدماعـدماؾقشـفمدــممممممماالظؿقـاقمصـكماظعؿـؾمرومممماالدـؿؿرارمؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفماحلـؼمصـكممم"

صــكمماذــرتاطفععــاشماظشــقكقخةموذظــؽمإذامطاغــتمعدةمالدــؿقؼاقاملــدةماملقجؾــةممالدــؿؽؿالاظلــؿنيم

ـفاماملدةماظؿكمردىماملؤعـمسؾقفمعؽؾػؿفامااظؽاعؾمالمععطقفماحلؼمصكمععاشم،موعؽقنمعماظؿأعنيمعلؿؾعدًا

م.صكماظؿأعنيماالذرتاكعلقؼةماملعاشمصكمحاظةمعقاصرمذروطمادؿقؼاضفمسؾكمرداسممعدةم

صـكمدــماظلـؿنيمممممفعـمحؽؿماظػؼرةماألوديمجيقزمظصاح ماظعؿؾمإغفانمخدعةماملؤعـمسؾقـمموادؿــان

املؼــررةمسؾـكمصــاح ممماالذـرتاطاتمجؿؿـاسكمماظؼقعقـةمظؾؿــأعنيماالممروماعـدػامسؾـكمرنمؼــؤدىمإديماهلقؽـةممم

وذظؽمســمسـددماظلــقاتماظؽاعؾـةممممم(م17)اظعؿؾمصكمعأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةموصؼًامحلؽؿماملادةم

املعـاشموصـكممممالدـؿقؼاقماملـدةماملقجؾـةممممالدـؿؽؿالمصكماظؿـأعنيممماالذرتاكاظقاج مإضاصؿفامإديمعدةم

املؼررةمسؾقفمصكمػذاماظؿأعنيمسـمعؾـؽماظلــقاتمممماالذرتاطاتعـمردانممفػذهماحلاظةمؼعػكماملؤعـمسؾق

وؼؽـــقنمعطؾقـــؼمحؽؿفـــذػاظػؼرةمصـــكمذـــأنماظعؿـــالماملـــؤضؿنيمواملـــقءقنيمحؿـــكماغؿفـــانماظعؼـــدمرومم

م"املقدؿمحبل ماألحقال.اغؿفان

اشــأنم2012ظلـــةممم38رضــؿمماظؿأعقـــاتمواظشــؽقنماإلجؿؿاسقــةموزؼــرماملــادةماظـاغقــةمعـــمضــرارمعـــصمو

رومامللـؿقؼنيمسـفؾؾعـاعؾنيمااهفـازماإلداريمممممفالدقـــــةعـحمرومحتلنيمععاذـاتمادـؿــادقةمظؾؿـؤعـمسؾقـمممم

 أحكبو إَتمبنٍخ ٔٔلتٍخ
 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
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ضــاغقنماظؿــأعنيمعـــمظؾدوظــةمواظؼطــا ماظعاعقضطــا ماألسؿــالماظعــاممو ـــمضــدعقامخــدعاتمجؾقؾــةمظؾــؾالدم

وامللؿؾدظةماؼرارموزؼرماظؿأعقــاتمواظشـؽقنماالجؿؿاسقـةممممم1975ظلـةمم79نمرضؿماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغق

مسؾكمرغف:2012ظلـةمم119رضؿم

ؾمجؿؿاسقـةمالمعؼـممالــفمععاذـًامادـؿــادقًامظؾظـرو ماممممس"ؼؿؿمعــحماملـؤعـمسؾقـفماملـؿػـعمرومامللـؿقؼنيمممممم

معقةم:آلسؾكمعقاصرماظشروطمام،موذظؽماـانمممضقؿؿفمسـمثالمثادةمجـقف

 جؿؿاسقةماظيتمعربرمػذاماملـح.السلمعقضحمافماظظرو ماحبثماجؿؿا -

م"رنمؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمعدةمعأعقـقةموحيمؼؿؿمصر محؼقضفماظؿأعقـقةمسـفا. -

عـمم163اشأغؼقاسدمعطؾقؼمرحؽامماملادةم1991(مظلـةم5رضؿم)مسامموزارةماظؿأعقـاتمؿـشقروؼؼضى

م:مفسؾكمرغم1975ظلـةمم79اظؼاغقغرضؿم

م........

 االَتفبع :أٔال : شزٔط 
ظلـةمم79عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿمم163ؼشرتطمظالغؿػا ماأحؽامماملادةم

معقاصرمعامؼؾكم:مم1975

رنمؼؽــقنمظؾعؿــالمعــدةماذــرتاكمصــكمعــأعنيماظشــقكقخةمواظعفــزمواظقصــاةمرؾؼــامظؼــاغقنماظؿــأعنيمممم .1

عــارؼ ماؾقشــفمدـــماظلــؿنيموحيمدــااؼةمسؾــكمم1975ظلـــةمم79االجؿؿــاسكماظصــادرمااظؼــاغقنمرضــؿم

مؼصر مسـفامحؼقضفماظؿأعقـقةم.

رالمجيــاوزماذيــاديمعــددماذــرتاكماملــؤعـمسؾقــفمصــكماظؿــأعنيموصؼــامألحؽــاممضــاغقنماظؿــأعنيمممممممممممم .2

صــكمذــأنمم1976ظلـــةمم108واظؼــاغقنمرضــؿمم1975ظلـــةمم79االجؿؿــاسكماظصــادرمااظؼــاغقنمرضــؿمم

م1978ظلــةممم50ؿمواظؼـاغقنمرضـؿممماظؿأعنيمماالجؿؿاسكمسؾـكمرصـقابماألسؿـالموعــمصـكمحؽؿفـمممممم

ماإصدارمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكمظؾعاعؾنيماملصرؼنيمصكمادارجمعلعمدـقاتم.م



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
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ؼلؿؾعدمصؼطمعــممم163وسـدمحتدؼدمعدةماالذرتاكماملؤعـمسؾقفمظؿؼرؼرمعدىماغؿػاسفمااملادةم

ألحؽـاممممعدةماذرتاطفمماملدةماظؿكمؼؽقنماملؤعـمسؾقفمضدمرؾ محلاافامضؿـمعدةماذرتاطفموصؼـام

م.مم1975ظلـةمم79اظؼاغقنمرضؿم

اومم1976ظلــةممم108رومم1975ظلــةممم79رالمؼؽقنماملؤعـمسؾقفمصاح مععاشمرؾؼامظؾؼـاغقنمرضـؿممم .3

رومصــاح مععــاشموصؼــامألحؽــاممضــاغقنماظؿؼاســدمواظؿــأعنيمواملعاذــاتمظؾؼــقاتمممممم1978ظلـــةم50

مؼطؾ ماظضؿم.مامللؾقةمدقانمطانمضدمرؾ مضؿماملدةماظعلؽرؼةمظؾؿدةماملدغقةمرومحيم

رنمؼؽقنماالظؿقاقماعؿؾمجدؼدمخـاللمزيـسمدــقاتمحتلـ ماسؿؾـارامعــمعـارؼ ماؾقشـفمدــمممممممممم .4

ماظلؿنيماومعـمعارؼ مغفاؼةمعدةماذرتاطفماألخريةمإذامطانمػذاماظؿارؼ ماعدماؾقشفمدـماظلؿنيم.م

 ثبٍَب : لٕاػذ االَتفبع :
ماملشارمإظقفاماألحؽامماآلعقةم:م163ؼراسكمظالغؿػا مااملادةم

ومرسـدماؾقشفمدـماظلؿنيمم163جيقزمظؾؿؤعـمسؾقفماظؿـازلمسـمحؼفمصكماالغؿػا ماأحؽامماملادةم .1

ماعدػاموسؾكمصاح ماظعؿؾمرخذمإضرارمسؾقفماذظؽم.م

املشـارمإظقفـامصـكمعلـقؼةمممممم163غؿػـعماملـؤعـمسؾقـفمخالهلـاماأحؽـامماملـادةممممممماعدخؾماملـدةماظؿـكممم .2

محؼقضفماظؿأعقـقةمصكمحاظةمعـازظفمسـمحؼفمصكماالغؿػا مافذهماملادةماعدمدـماظلؿنيم.م

داظػةماظذطرمحبؼفمصكماالظؿقاقماعؿؾمم163المخيؾمعـازلماملؤعـمسؾقفمسـمحؼفماملؼررمااملادةم .3

ماملعاشم.مآخرمالدؿؽؿالماملدةمالدؿقؼاقم

 :063ثبنثب : تبرٌخ إٌمبف االَتفبع حبكى ادلبدح 
ماسؿؾارامعـماظؿارؼ ماحملددمصقؿامؼؾكم:مم163ؼؼػماغؿػا ماملؤعـمسؾقفمحبؽؿماملادةم

مااظـلؾةمظؾعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطا ماظعامم:م .1

مدـقاتموؼقمموعرعقؾفامسؾكمذظؽم:مم9اظققمماظؿاديمالدؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام

المحيؼمظؾؿؤعـمسؾقفماالدؿؿرارمصكماظعؿؾماعدمدــماظلـؿنيمإذامجتـاوزتمعـدةماذـرتاطفمصـكمممممممم-ر

دـقاتمسـدماؾقشفمػذاماظلـموسؾكمجفةماظعؿؾمإغفانمخدعؿفمظؾؾقشـفمػـذهماظلــممممم9اظؿأعنيم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
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طةمصاح ماظعؿؾمصكمعـدماددعـةمإذامطـانمضـاغقنماظؿقزقـػمممممموذظؽمععمسدمماإلخاللمالؾ

ماملعاعؾمافمجيقزمظفمذظؽم.م

م9ؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفماحلؼمصكماالدؿؿرارمصكماظعؿؾمحؿكمعؾؾغمعدةماذرتاطفمصكماظؿأعنيمم-بم

مدـقاتموؼقمموسؾكمجفةماظعؿؾمإغفانمخدعؿفماادؿؽؿالمػذهماملدةم.م

إذامطــانماملــؤعـمسؾقــفمعـــماظعؿــالماملــؤضؿنيمروماملــقءقنيموحيمعؾؾــغمعــدةماذــرتاطفمســـدمم-ج

دـــقاتموحيمعؼــؿمجفــةماظعؿــؾماإغفــانمخدعؿــفمصقلــؿؿرمصــكماالغؿػــا ممم10اؾقشــفمدـــماظلــؿنيم

ذــفرامرومحؿــكمرىمعـــمم120حؿــكمادــؿؽؿالمعــدةماذــرتاكمعؼــدارػامم163ااحؽــامماملــادةم

م ماألحقالم:ماظؿقارؼ ماآلعقةمرؼفؿامرضربمحبل

معارؼ ماغؿفانماظعؼدم.-

معارؼ ماغؿفانماملقدؿم.-

معارؼ ماغؿفانمجفةماظعؿؾمخدعةماملؤعـمسؾقفم.م-

فامااظعؿؾماعدماضرصرادمػذهماظػؽةمصكمحاظةماظؿقػذاماظؾـدمرؼضامسؾكموعلرىماظؼقاسدماظقاردةمصكم

ماملعاشم.املدةماملقجؾةمالدؿقؼاقمدـماظلؿنيمالدؿؽؿالم

م:ممظؾعاعؾنيمااظؼطا ماداصااظـلؾةم .2

مدـقاتموذفرموعرعقؾفامسؾكمذظؽم:مم9اظققمماظؿاديمالدؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام

دـقاتموذفرمسؾـكماألضـؾموضـامممممم9إذاماؾغتمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقفمسـدماؾقشفمدـماظلؿنيمم-رم

صاح ماظعؿؾماإغفانمخدعؿفمصػكمػذهماحلاظـةمؼلـؿقؼمسؾقـفماملعـاشمعــمرولماظشـفرماظـذىمممممممم

مؼـؿفكمصقفماددعةم.م

مدـقاتموذفرمسؾكماألضؾموحيم9إذاماؾغتمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقفمسـدماؾقشفمدـماظلؿنيمم-بم

حؿكمادؿؽؿالمم163ؼؼؿمصاح ماظعؿؾماإغفانمخدعؿفمصقلؿؿرمصكماالغؿػا ماأحؽامماملادةم

ذفرامرومحؿكمعارؼ مإغفانمصاح ماظعؿؾمددعؿفمرىماظؿارخينيمم120عدةماذرتاكمعؼدارػام

مضؾؾماآلخرم.م
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وؼلؿقؼماملعاشمصكمػذهماحلاظـةماسؿؾـارامعــمرولماظشـفرماظـذىمادـؿؽؿالمصقـفماملـؤعـممممممممم

مذفراماومرولماظشفرماظذىماغفقتمصقفماددعةمحبل ماألحقالم.مم120سؾقفمعدةمالم

دــقاتموذـفرمصػـكمػـذهمممممم9إذامحيمعؾؾغمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾقفمســدماؾقشـفمدــماظلـؿنيمممممم-ج

واالدؿؿرارمصكماالذرتاكمصكمم163غؿػا محبؽؿماملادةماحلاظةمؼؽقنمعـمحؼماملؤعـمسؾقفماال

ماظؿأعنيمإديمحنيمحتؼؼمرحدىماحلاظؿنيماملشارمإظقفؿامصكماظؾـدمبم.م

 :063راثؼب : لٕاػذ ادلؼبيهخ انتأيٍٍُخخالل يذح االَتفبع حبكى ادلبدح 
مإذامادؿؿرماملؤعـمسؾقفمصكماددعةماعدماؾقشفمدـماظلؿنيمؼراسكماآلعك:م

ماذرتاكمعأعنيماظؾطاظةم.المؼلؿقؼم -1

مؼلؿقؼماملؤعـمسؾقفمععقؼضماألجرمصكمحاالتماظؿكؾػمسـماظعؿؾمظؾؿرضمروماألصااةم. -2

م79عـماظؼاغقنمرضؿمم34ؼؽقنمظؾؿؤعـمسؾقفمرؾ محلابمعدةمصكماظؿأعنيموصؼامألحؽامماملادةم -3

 معـماظؼاغقنماملشارمإظقفم.م33رومرصعمععاعؾمحلابمعدةموصؼامألحؽامماملادةمم1975ظلـةم

 خبيظب : فى رلبل احلمٕق انتأيٍٍُخ :
مسـدمعلقؼةماحلؼققماظؿأعقـقةمعراسكماألحؽامماظؿاظقةم:

صــكمحاظــةمرؾــ ماملــؤعـمسؾقــفماظصــر مدونمرنمعؿــقاصرمظــفمعــدةماالذــرتاكماملؤػؾــةمالدــؿقؼاقمم .1

ماملعاشمؼصر مظفمععقؼضامعـمدصعةمواحدةمسـماذياديمعددماذرتاطفمصكماظؿأعنيم.م

دؿؽؿالماملـدةماملطؾقاـةمالدـؿقؼاقمععـاشماظشـقكقخةمرومصـكمحاظـةممممممممصكمحاظةمرؾ ماظصر مال .2

وماظقصــاةمؼــؿؿمحتدؼــدماحلؼــققماظؿأعقـقــةممبراســاةمررؾــ ماظصــر مالــؾ ماغؿفــانماددعــةمظؾعفــزم

ماآلعك:م

عؿقدـطماألجـرماظشـفرىماألدادـكمخـاللماظلــةماألخـريةمصـكمحاظـةماغؿفـانماددعـةمظؾعفـزمروممممممممممممم–رم

م.األخريعنيمصكمشريمذظؽاظقصاةم،مواملؿقدطمخاللماظلـؿنيم

حيل ماملعاشمسؾكمرداسمعدةماالذرتاكمصكماظؿـأعنيممبـامصـكمذظـؽماملـدةماظؿـكمرؾـ ممممممممم-بم

ماملؤعـمسؾقفمحلاافامصكماظؿأعنيم.
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ــكماظـلــؾكموعؼــدارػاممممم-جم %معـــمرجــرماظؿلــقؼةمصــكمحــاالتممم65المعلــرىمرحؽــاممماحلــدماألدغ

مادؿقؼاقماملعاشمظؾعفزمروماظقصاةم.م

جـقفامذفرؼامذاعالماظزؼاداتمااظـلؾةمملعاشمم35األدغكماظرضؿكموعؼدارهممعلرىمرحؽامماحلدم-د

ماألجرماألدادكم.م

مؼلؿقؼماظؿعقؼضماإلضاصكمصكمحاالتماغؿفانماددعةمالؾ ماظعفزماوماظقصاةم.مم-ػـ

معلرىمرحؽامماحلدماألدغكمظؾؿؽاصأةمصكمحاظةماغؿفانماددعةمظؾعفزماظؽاعؾمروماظقصاةم.مم-و

مصكمحاالتماظعفزمروماظقصاةماظـاجتةمسـمرصااةمسؿؾمم.مم71ادةمعطؾؼمرحؽامماملم-ز

إذاموضعـتماظقصـاهمرومممم18عــماملـادةمممم4رحؽـامماظؾــدمممم163المعلرىمصكمذأنماملـؿػعنيمااملـادةمم .3

مثؾتماظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعة.م

بق طبدطب : انتشايبد صبحت انؼًم فى حبنخ آَبءخذيخ انؼبيم لجم اطتكًبل يذحاطتحم
 :ادلؼبع
مجيقزمظصاح ماظعؿؾمإغفانمخدعةماملؤعـمسؾقفمصكمدـماظلؿنيمروماعدػاموذظؽممبراساةماآلعك:مم

ــةمممممممم .1 ـــمســددماظلـــقاتماظؽاعؾ ــاةمس ــأعنيماظشــقكقخةمواظعفــزمواظقص ــكماذــرتاطاتمع ردانمحصــؿفمص

ماملطؾقاةمالدؿؽؿالماملدةماملقضقةمصكماظؾـدمثاظـام.م

االذرتاطاتماملـصـقصمسؾقفـامصـكماظؾــدماظلـااؼمعشـؿؾماذـرتاطاتماألجـرماألدادـكمصؼـطمدونممممممممممم .2

ماذرتاطاتماألجرماملؿغريموغظامماملؽاصأة.م

محتل ماالذرتاطاتمسؾكمرداسماألجرماألدادكماألخريم.م .3

ؼؿقددمعارؼ موجقبمردانماالذرتاطاتماأولماظشـفرماظؿـاديمظؿـارؼ ماغؿفـانماددعـةم،موصـكمحاظـةمممممممم .4

عــمضـاغقنممم130وممم129صكماألدانمعلؿقؼماملؾاظغماإلضاصقةماملـصقصمسؾقفامااملـادعنيممماظؿأخري

ماظؿأعنيماالجؿؿاسكم.م

عؿقددماملدةماظؿـكمؼؾؿـزممصـاح ماظعؿـؾماـأدانمحصـؿفمصـكماالذـرتاطاتمسـفـامااظـلـؾةمظؾعؿـالمممممممممممم .5

صاح ماملؤضؿنيممبؼدارماملدةمعـمعارؼ مإغفانمخدعؿفمحؿكمعارؼ مغفاؼةمعدةمظعؼدماملربممانيم

اظعؿؾمواملؤعـمسؾقفمروماـفاؼةمعدةماظعؿؾماظذىمطانمعلـدامظؾؿؤعـمسؾقفمصكمحاظةمسدمموجـقدمم
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سؼــدم،مطؿــامعؿقــددمػــذهماملــدةمااظـلــؾةمظؾعؿــالماملــقءقنيممبؼــدارماملــدةمعـــمعــارؼ مإغفــانممم

مخدعؿفموحؿكمغفاؼةماملقدؿم.م

والمؼؾؿزممصاح ماظعؿؾمااالظؿزاعاتماملشارمإظقفامااظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفماظذىماظؿقؼمااددعةمظدؼفم

ماعدماؾقشفمدـماظلؿنيم.م

م......"

 
إذاموضعـتممم18عــماملـادةمممم4رحؽامماظؾـدمم163لرىمصكمذأنماملـؿػعنيمااملادةمؼالمٔفمًب دلب تمذو

،مظـذامؼلـؿقؼمامللـؿقؼقنمســماملـؤعـمسؾقـفممممممممرومثؾتماظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعـةمماظقصاة

مععقؼضمعـمدصعةمواحدةمسـمعدةماالذرتاك.

ععمضرورةماظؿـؾقفمسؾكمرغفمحيؼمظؾؿلؿقؼنيمصـكماحلاظـةماملعروضـةماظؿؼـدمماطؾـ مملــقفؿمععـاشمممممممم

مععمعراساةمعامؼؾك:،مظؾظرو ماالجؿؿاسقةادؿــادكم

 اجؿؿاسلمعقضحمافماظظرو ماالجؿؿاسقةماظيتمعربرمػذاماملـح.محبثعؼدؼؿمم -

م.فسدممصر مععقؼضماظدصعةماظقاحدةمسـمعدةماذرتاكماملؤعـمسؾق -

م
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 زلبضزح

 أيثهخ تطجٍمٍخػهى حبنخ اطتحمبق ادلؼبع ادلجكز
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وعارؼ ماغؿفانمخدعؿفمم1980/10/1عؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةمعارؼ مععققـفم

ضؾؾماؾقشفمدـماظلؿنيمم2016/10/1ظالدؿؼاظةموعؼدمماطؾ مظصر ماملعاشماملؾؽرمصكمم2000/9/16

م) ماظؾـد مألحؽام موصؼًا ماملعاش مؼلؿقؼ م5صفؾ ماملادة معـ ماظصادرمم18( ماالجؿؿاسك ماظؿأعني مضاغقن عـ

مدـقاتم=م3رػامسؾؿًاماأنمظفمعدةمحربمعضاسػةمضدم1975ظلـةمم79ااظؼاغقنمرضؿم

م
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م ماؿارؼ  مظؾدوظة ماإلدارى ماظعاعؾنبمااهفاز معـ معؤعـمسؾقف ظالدؿؼاظةمم2016/10/24اغؿفتمخدعة

 (وطانمذبؿق معددماالذرتاكمظفموصؼًامملامؼؾكم:1978/47عؽررمقمم95اظؿقلريىم)عادةم

 ثٍبٌ ٌٕو شٓز طُخ

 عدةمصعؾقة 4 11 19

م- - 2

عؽررمقمم95ظالدؿؼاظةماظؿقلريى)عادةمعدةماصرتاضقةم

1978/47) 

م- - 1

عدةمعضاصةممظالدؿؾؼانممبقاصظةمدقـانموصؼًامألحؽامم

 1976ظلـةمم28اظؼاغقنمرضؿم

م- - 3  عدةمعضاصفمظؾعؿؾمااملـارؼماظـادقة

م- - 5  (1975ظلـةمم79ضاغقنمم34عدةمعشرتاهم)عادةم

 إذياديمعددماالذرتاك 4 11 30

م- - 31

عـمضاغقنماظؿأعنيمم18(معـماملادةم5ؼلؿقؼماملعاشموصؼًامألحؽامماظؾـدم)صفؾم

 =1975ظلـةمم79االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

م

ممفى ْذِ احلبنخ ماظؾـد مألحؽام موصؼًا مععاش مصر  مسؾقف ماملؤعـ مؼلؿقؼ مم5ال ماملادة عـمم18عـ

ألنمعدةماالذرتاكماظػعؾقةمحيمعؾؾغمغظرًامم1975ظلـةمم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

مذفرًامطاعاًل.م240

 

 

 



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 50)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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سـمم2016/5/31اغؿفتمخدعةمعؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةمااالدؿؼاظةماؿارؼ م

ؼقمم،مثؿم ماظؿأعنيمسؾقفمطصاح مسؿؾموصؼًامألحؽاممم15ذفقرموم5دـةموم24عدةماذرتاكمصعؾقةماؾغتم

م مضاغقن مرضؿ مااظؼاغقن ماظصادر محؽؿفؿ مصك موعـ ماألسؿال ماالجؿؿاسكمسؾكمرصقاب ظلـةمم108اظؿأعني

معـمم1976 اطؾ مظصر ماملعاشماملؾؽرمسـمعدةمم2017/1/15،مثؿمعؼدمماؿارؼ مم2016/7/1اسؿؾارًا

م مرضؿ مااظؼاغقن ماظصادر ماالجؿؿاسك ماظؿأعني مضاغقن مألحؽام موصؼًا مم79االذرتاك مؼلؿقؼمم1975ظلـة صفؾ

عـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماملشارمإظقةمصكمػذهمم18(معـماملادةم5ملعاشموصؼًامألحؽامماظؾـدم)صر ما

ماحلاظة=

م

ممال ٌظتحك ماظؾـد مألحؽام موصؼًا مععاش مصر  مسؾقف مم5املؤعـ ماملادة ماظؿأعنيمم18عـ مضاغقن عـ

اظةمرالمحقثمرغفمؼشرتطمظصر ماملعاشمصكمػذهماحلم1975ظلـةمم79االجؿؿاسكماظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

مظؿأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمصكمعارؼ معؼدؼؿمرؾ ماظصر مصكمرىم ؼؽقنماملؤعـمسؾقفمخاضعًا

م(.1978/50،1976/108،197579عـمضقاغنيماظؿأعنيماالجؿؿاسكم)

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ألحؽامموصؼًامم2017/1/20اغؿفتمخدعةمعؤعـمسؾقفمعـماظعاعؾنيمااهفازماإلدارىمظؾدوظةماؿارؼ م

 :وطاغتماقاغاعفموصؼًامملامؼؾكم2016ظلـةمم81عـمضاغقنماددعةماملدغقةماظصادرمااظؼاغقنمرضؿمم70املادةم

م.1983/7/1عارا ماظؿعقني: –

مؼقم.م15ذفقرموم5دـةموم54اظلـمصكمعارؼ ماغؿفانماددعةم:م –

 اقاغاتمرجرماالذرتاكماألدادك: –

 األجر اظؿارؼ 

1/7/2011 458.09 

1/7/2012 507.04 

1/5/2013 607.23 

1/7/2013 612.23 

1/7/2014 646.57 

1/7/2015 704.76 

1/7/2016 768.18 

مجـقفًا.80400.75اؾغتمم20/1/2017حؿكمم1/4/1984إذياديماألجقرماملؿغريةمعـم

م

م

م

م

م

م
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 :ؼؿؿمعلقؼةماملعاشمصكمػذهماحلاظةموصؼًامملامؼؾك

 أٔالً: يؼبع األجز األطبطى
ماالذرتاكحصرمعددم .1

مدـةمذفرمؼقممإديمعـماقان

م33م6م20م20/1/2017م1/7/1983معدةمصعؾقة

م5م-م-معـمضاغقنماددعةماملدغقةم70عدةمعضاصةموصؼًامألحؽامماملادةم

م38م6م20مإذيادي

م38م7م-

مذفرم463

 حتدؼدمرجرماظؿلقؼةم .2

م21/1/2012عارؼ ماداؼةمادؿسمدـقاتماألخريةم

مجـقف.507.04>مم21/1/2012األجرمصكم

م>م150 ماألجر مػذا م760.56%معـ مصرتةمجـقفًا مرجقر معـ مرجر مرى مؼزؼد مرال مجي  مظذا ،

مجـقفًا.760.56املؿقدطمسـم

مجـقفًام3232.85>مم646.57×ممم5>ممممم30/6/2015حؿكم1/2/2015عـم

مجـقفًام8457.12>م704.76×م12>ممممم30/6/2016حؿكمم1/7/2015عـم

مجـقفًام5323.92>مم760.56×م7>مممممم31/1/2017حؿكمم1/7/2016عـم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممممممممممممم

مجـقفًام17013.89مممممإذياديم

مجـقفًا.708.91>مم24÷م17013.89املؿقدطم>م

 م52(م>م9دـةمعـمجدولمرضؿم)م54املعاعؾماملؼااؾمظلـم .3

 :املعاشحلابم .4

م
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   1 عدةماالذرتاكمااظشفقر  

 > ــــــــــ ×ـــــــمــــــــــــــــــــــــــــ×م رجرماظؿلقؼة

  12 52   

  463 1   

 جـقفًام526.00> ــــــــــ ×ـــــــمــــــــــــــــــــــــــــ×م 708.91

  12 52   

 جـقفًاممم35.00مممممممممممممممممممممممممممممممم%ممممممممممممم25زؼادةمععاشماألجرماألدادلم

مجـقفًا561.00إذياظلمععاشماألجرماألدادلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ثبًٍَب: يؼبع األجز ادلتغري

محصرمعددماالذرتاك: .1

مدـةمذفرمؼقممإديمعـماقان

م32م9م20م20/1/2017م1/4/1984معدةمصعؾقة

م32م10م-مإذيادي

مذفرم394

 حتدؼدمرجرماظؿلقؼة: .2

مجـقفًا.م457.86>مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم394م÷م180400.75املؿقدط>م

مجـقفًا.ممم439.54>مممممممممممممممممممم%(مممم96%مسـمطؾمدـةمطاعؾةم)3ؼزادماملؿقدطماـلؾةممممممم

مجـقفًا.مم897.40رجرماظؿلقؼةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم>مممممم

 :املعاشحلابم .3

   1 عدةماالذرتاكمااظشفقر  

 > ــــــــــ ×ـــــــمــــــــــــــــــــــــــــ×م رجرماظؿلقؼة
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 مجبيل ادلؼبعثبنثًب:

 ضقؿة اقان

 526.00 ععاشمرجرمردادل

 35.00 زؼاداتمردادل

 566.63 ععاشمرجرمعؿغري

 1127.63 إذياظل

م:165رصعماملعاشموصؼًامألحؽامماملادةم

 372.11م-450%(م33×1127.63)م–م450

77.89 

 10.00 عاؼقمعـقة

 1215.52 إذيادي
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 زلبضزح

 حبالد اطتحمبق ادلؼبع حلبالد انؼجش ٔانٕفبح فى
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م.:مذروطمادؿقؼاقمطؾمحاظةرواًل

م.ثاغقا:معارؼ مادؿقؼاقماملعاش

م.ثاظـًا:حلابماملعاش
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 أٔالً:شزٔط اطتحمبق كم حبنخ

 :اظعفزماهزدكماملـفكمظؾكدعةممم-1

ماغؿفانماددعةمالؾؾاظعفزاهزدكماظطؾقعكم. –

مضـرارماظؾفــةمادؿادـقةماعـدمموجـقدمسؿـؾمعـادـ مظؾؿـؤعـمسؾقـفمظـدىمصـاح ماظعؿـؾممممممممممممصدورم –

 .وؼلؿــكمعـمذظؽمرصرادمػقؽةماظشررة

 :اظعفزماظؽاعؾماملـفكمظؾكدعة-2

مالؾ ماظعفزماظؽاعؾماظطؾقعكم.ممإغؿفانماددعة –

عــمضـاغقنماددعـةماملدغقـةمممممم51املادةماظػؼرةمضؾؾماألخريةمعـمااظـلؾةمظؾؿعاعؾنيماأحؽاممموؼراسك

افذاماظؾـدمضرورةمعؼدؼؿمرؾـ مظصـر ماملعـاشمممممؿفؿملعاعؾصقشرتطمم2016ظلـةمم81اظصادرمااظؼاغقنمرضؿم

مظؾعفزماظؽاعؾمضؾؾماؾقغمدـماظؿؼاسد.

 :اظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعةمم-3

معةم.إغؿفانادد –

مثؾقتماظعفزماظؽاعؾمخاللمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني. –

 سدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك. –

 عـمعركماددعةم:ماظعفزماظؽاعؾماعدمدـة-4

ماغؿفانماددعة. –

مثؾقتماظعفزماظؽاعؾماعدمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني. –

ماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك.سدممدااؼةمصر ماحلؼققم –

م.مذفرًام120عقاصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام –

 اظقصاةماملـفقةمظؾكدعةم-5

م.إغؿفانماددعةمالؾ ماظقصاةم –

 اظقصاةمخاللمدـةمعـمعركماددعةمم:-6

مإغؿفانماددعة. –



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ
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محدوثماظقصاةمخاللمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني. –

م عدةماالذرتاك.مسدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـ –

 اظقصاةماعدمدـةمعـمعركماددعةمم:-7

مإغؿفانماددعة. –

محدوثماظقصاةماعدمدـةمعـمعركماددعةموضؾؾماؾقغمدـماظلؿني. –

مسدممدااؼةمصر ماحلؼققماظؿأعقـقةمسـمعدةماالذرتاك. –

م.ذفرًام(مم120دـقاتم)مم10عقاصرمعدةماذرتاكمعؼدارػام –

م

مدـةمطاعؾةمإذامطانمعـمذأنمذظؽمادؿقؼاقمععاش.وصكمذيقعماألحقالمجيربمطلرماظلـةمإديم
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 ثبٍَب : تبرٌخ اطتحمبق ادلؼبع

وضـعمػـذاماظلـؾ ممممحؿـكموظـقمممعـمرولماظشفرممم-ثؾقتماظعفزماظؽاعؾمروموضق ماظقصاةممصكمحاظةم .1

 سيمآخرمؼقممعـماظشفرم.م

 اددعة.اسؿؾارامعـمرولماظشفرماظذىمعـؿفلمصقفمم-اغؿفانماددعةمظؾعفزماهزدكممصكمحاظةم .2

اظػؼـرةممثؾقتمسفزماملؤعـمسؾقفمسفزًامطاعاًلمو مععاعؾؿفمااهفةماإلدارؼةمرؾؼامظــصممصكمحاظةم .3

مم-م2016ظلـــةمم81عـــمضــاغقنماددعــةماملدغقــةماظصــادرمااظؼــاغقنمرضــؿمم51ضؾــؾماألخــريةمعـــم

 اسؿؾارًامعـمرولماظشفرماظذىمصدرمصقفمضرارمإغفانماددعةموظقسمعـمرولمذفرمثؾقتماظعفز.
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 ثبنثًب : حظبة ادلؼبع

 األجرماألدادك:امللؿقؼةمسـماظؿأعقـقةماحلؼقضرجرمعلقؼة .1

حيــددمرجــرمعلــقؼةماحلؼــققماظؿأعقـقــةمســـماألجــرماألدادــكمصــكمذيقــعمحــاالتماؾــقغماظلـــمم

واملعــاشماملؾؽــرمواظعفــزمواظقصــاةم......ماوم،مااملؿقدــطماظشــفرىمظألجــقرماظؿــكمحــددتمسؾــكممم

خاللماظلـؿنيماألخريعنيمعـمعدةماالذرتاكمصـكماظؿـأعنيمرومعـدةماالذـرتاكمممممردادفاماالذرتاطاتم

 صكماظؿأعنيمإنمضؾتمسـمذظؽمععمعراساةمعامؼؾكم:

سـدمحلابمعؿقدطماألجرمؼراسكمرالمجتاوزماألجقرماظؿكمؼؿؿمحتدؼـدماملؿقدـطمسؾـكمردادـفاممممم –

 .اظؿأعنيمخريةمعـمعدةماالذرتاكمصكعـمرجرماالذرتاكمصكماداؼةمادؿسمدـقاتماأل%م150

إذامضؾتمعدةماالذرتاكمسـمزيسمدـقاتمعؽقنماظزؼادةماملشـارماظقفـاماـاظػؼرةماظلـااؼةماـلـؾةمممممم –

 سـمطؾمدـةمععمعراساةمغلؾةمطلرماظلـةم.%م10

 األجرماملؿغريم:امللؿقؼمسـمعاشماملعلقؼةرجرم .2

حيددمرجرمعلقؼةممععاشماألجرماملؿغريمسؾـكمردـاسماملؿقدـطماظشـفرىمظألجـقرماظؿـكمردؼـتمممممممم

ســمم%م3ردادفاماالذرتاطاتمخاللمعدةماالذرتاكمسـمػذاماألجرم،موؼـزادماملؿقدـطماقاضـعممممسؾكم

طؾمدـةمطاعؾةمعـمدـقاتمعدةماالذرتاكماظػعؾقةمسـمػذاماألجرماشرطمرالمؼؿفاوزماملؿقدطماعـدمم

 إضاصةمػذهماظزؼادةماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكماملؿغري.

 ضقاسدمساعةم: .3

محلابماملؿقدطمرؼامطانمؼقممإغؿفانماددعة.ؼدخؾماظشفرماألخريمااظؽاعؾمصكم –

مالذرتاكمرولمؼقممصكماظشفر.ؼفؿؾمذفرماظؾداؼةمإالمإذامطانماداؼةما –

محيل ماملؿقدطمسؾكمرداسمرجرماالذرتاكماظػعؾكمسـمطؾمذفر. –

إذامدبؾؾتمصرتةماملؿقدطمعددمحيمحيصؾمصقفـاماملـؤعـمسؾقـفمسؾـكمرجـرهمسـفـامطؾـفمروماعضـفممممممممم –

م.)األجازاتماملرضقة(عؾماألجر.حل ماملؿقدطمسؾكمرداسمطا

 عددماإلذرتاكم: .4

 عؿضؿـمعدةماالذرتاكمصكماظؿأعنيماملددماآلعقةم: .رم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 61)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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عــدةماالذــرتاكماظػعؾقــةم،موػــكمعؾــؽماظؿــكماملــدةماظؿــكمردؼــتمسـفــاماذــرتاطاتماظؿــأعنيمممم –

ماالجؿؿاسكمامللؿقؼةم)حصةمطؾمعـماملـشأةمواملؤعـمسؾقفم(.م

عؽؾػؿفـامااظؽاعـؾمدـقانمطـانمذظـؽمممممماملـؤعـمسؾقـفممماملدةماملشرتاهم،موػكمعؾؽماظؿكمدـددمم –

مدصعةمواحدةمرومااظؿؼلقطم.

عــدةماظؿفـقــدماإلظزاعــكموعــددماإلدــؿدسانمإذامطاغــتماعــدماظؿعــقنيموحتلــ معضــاسػةمإذاممم –

 (.1985/12/31حؿكمم1967/6/5وضعتمصكمزعـماحلربم)عـم

..م…ظـادقـةممعددماملـارؼماظـادقةمحتل مصقفاماظلـةمالـةموراعمطؿـددماددعـةمااملــارؼماممم –

م–عردــكمعطــروحمم–اظــقادىماهدؼــدمم–اظؾقــرماألريــرمم–ردــقانمم–ضـــامم–إو.م)دــقػاجم

موادىماظـطرونم(.-اظقاحاتماظؾقرؼةمم-دقـان

 عددماالدؿؾؼانمصكمرباصظاتمعدنماظؼـاةمودقـانمحتل مصقفاماملدةمعضاسػة. –

اهزدـكمممعدةمإصرتاضـقةمطؿؾـؽماظؿـكمعضـا مصـكمحـاالتماظقصـاةمواظعفـزماظؽاعـؾمروماظعفـزمممممممممم –

دــقاتمروماملـدةمممم3املـفكمظؾكدعةمواظعفزماظؽاعؾمواظقصاةمخاللمدـةمعـمعركماددعةم)م

املؽؿؾةمظؾؾقغمدـماظؿؼاسدمرؼفؿامرضؾم(م،موطذامعؾـؽماظؿـكمعضـا موصؼـًامظؼـاغقنماظؿقزـػم)ممممممم

مدـؿانمرومزيسمدـقاتمروماملدةماملؽؿؾةمظؾؾقغمدـماظؿؼاسدمرؼفؿامرضؾم(.

 كمسـماألجرماألدادكمعاؼؾكم:ؼراسكمصكمحصرمعددماالذرتا .بم

م.عددماإلذرتاكمااظؼطا ماظعاممواظؼطا ماحلؽقعكمؼؿؿمحلاافامااظققم .جم

ذــفرماظؾداؼــةمرنمؼؽــقنممعــددماالذــرتاكماظػعؾــكمااظؼطــا مادــاصم،مؼراســكمصــكمحتدؼــدػامم .دم

وذفرماظـفاؼةمالحيل مإالمإذامطـانمعـارؼ مإغؿفـانمممم(مرؼًامطانمؼقمماإلظؿقاقم1)حيل معـمؼقممم

م.ؼقممصكماظشفرماددعةمآخر

 .جيربمطلرماظشفرمصكمإذياديمعددماإلذرتاكمإديمذفرمطاعؾ .هم

م

م

م



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 62)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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 :محلابماملعاشععاعؾم .5

م:صرمععاعالتمحلابماملعاشمصقؿامؼؾكحت

 َٕع األجز طجٍؼخ ادلذح َٕع ادلذح ادلؼبيم

 ردادكموعؿغري رسؿالمسادؼةمعدةماذرتاكممبعاعؾمطاعؾ 0/45

 ردادكموعؿغري خطرهرسؿالم عدةماذرتاكممبعاعؾمطاعؾ 0/36

 ردادكموعؿغري رسؿالمصعؾة عدةماذرتاكممبعاعؾمطاعؾ 0/41

 ردادك رسؿالمسادؼة عدةماذرتاكمدااؼف 0/75

 

م:خطقاتمحلابماملعاش .6

يؼبع انؼجش أٔ انٕفبح ادلٍُٓخ نهخذيخ أٔ انؼجش انكبيم أٔ انٕفـبح خـالل طـُخ حظبة  .أ 
 :يٍ تزن اخلذيخ

 .املعاعؾم×املدةمم×م>مرجرماظؿلقؼةمماملعاشم

ذرتاكمحبل مععاعؾفاموميــؾممالوؼراسكمرنمحيل مػذاماملعاشمسـمطؾمعدةمعـمعددما

 .إذياديماظـاعجمضقؿةماملعاشمادام

م:ومؼراسكمسـدماظؿلقؼةمعامؼؾك

عــمرجـرممم%م50رالمؼؼؾماملعاشمامللـؿقؼمســماألجـرماألدادـكمروماألجـرماملـؿغريسـممممممم –

غصػماظػرقماقـفمواـنيمضقؿـةماملعـاشمممموؼزادماملعاشمسيمػذهماحلاظةممبؼدارماظؿلقؼةم

 %معـمرجرماظؿلقؼة.80احمللقبماـلؾة

عــمرجـرممم%م80رالمؼزؼدماملعاشمامللؿقؼمســماألجـرماألدادـكمروماألجـرماملـؿغريسـمممممم –

م.اظؿلقؼة



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 63)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم
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م20عــمضقؿؿـفمحبـدمردغـكممممم%م25ؼـزادماملعـاشمامللؿقـؼمسـماألجـرماألدادكماقاضعم –

ظلـــةمم30ادةماظلــااعةمعـــماظؼــاغقنمرضــؿممجـقفــًامذــفرؼًام.م)املــم35جـقفــًاموحبــدمرضصــكم

م(1992

جـقفًامذفرؼًاموؼزادمػـذاماحلـدمممم40رالمؼؼؾماملعاشمامللؿقؼمسـماألجرماألدادكمسـم –

مبؼدارمزيلةمجـقفاتمسـمطؾمسالوةمخاصـةمضـؿتمظألجـرماألدادـكمرومحـؾمعقسـدممممممم

ضؿفامصكمعـارؼ مإدـؿقؼاقماملعـاشموعشـرتكمسـفـامصـكمعـارؼ مإغؿفـانماددعـةموذظـؽممممممممممم

م.م2005/7/1ظعالوةماظؿكمضؿتمصكمحؿكما

ؼزادماملعاشمامللـؿقؼماقاضـعماظػـرقماـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماالجؿؿـاسكم)احلـدمممممممممم –

عــمإذيـاظلمضقؿـةماملعـاشمصـكمعـارؼ ممممممم%م33األضصكمظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضـؿاغقة(مومم

 االدؿقؼاقم.

جـقــفمذــاعاًلمطاصــةمم500.00ســـمم1/7/2016رالمؼؼــؾماملعــاشمامللــؿقؼماسؿؾــارًامعـــم –

 اظزؼاداتمواإلساغات.

ــدمم)مممجـقفــاتم10ؼضــا مظؼقؿــةماملعــاشمامللــؿقؼمعـقــةمعؼــدارػامممم – اــدؼؾمعـقــةمسق

م(.اظعؿال

 .انؼجش انكبيم أٔ انٕفبح ثؼذ طُخ يٍ تزن اخلذيخ .ة 
 .املعاعؾ×ماملدةمم×م>مرجرماظؿلقؼةمماملعاشم

وؼراسكمرنمحيل مػذاماملعاشمسـمطؾمعدةمعـمعددماالذرتاكمحبل مععاعؾفاموميــؾمم

م.مإذياديماظـاعجمضقؿةماملعاشمادام

موؼراسكمسـدماظؿلقؼةمعامؼؾكم:

عــمرجـرممم%م80رالمؼزؼدماملعاشمامللؿقؼمســماألجـرماألدادـكمروماألجـرماملـؿغريسـمممممم –

 .اظؿلقؼة

م20عــمضقؿؿـفمحبـدمردغـكممممم%م25ؼـزادماملعـاشمامللؿقـؼمسـماألجـرماألدادكماقاضعم –

 (1992ظلـةمم30اظلااعةمعـماظؼاغقنمرضؿمجـقفًامذفرؼًا.)املادةمم35جـقفًاموحبدمرضصكم



 ًاذلٍئخ انمٕيٍخ نهتأيني االجتًبػ
 ًصُذٔق انتأيني االجتًبػ

 ًٕيـبيهني ثبنمطبع احلكـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(64 / 64)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م4/م1702/م000)ـــــــــــم

للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

جـقفًامذفرؼًاموؼزادمػـذاماحلـدمممم40رالمؼؼؾماملعاشمامللؿقؼمسـماألجرماألدادكمسـم –

مبؼدارمزيلةمجـقفاتمسـمطؾمسالوةمخاصـةمضـؿتمظألجـرماألدادـكمرومحـؾمعقسـدممممممم

اددعـةموذظـؽمممماغؿفـانماملعـاشموعشـرتكمسـفـامصـكمعـارؼ مممممممادـؿقؼاقمضؿفامصكمعـارؼ مم

 .م1/7/2005ةماظؿكمضؿتمصكمحؿكماظعالو

ؼزادماملعاشمامللـؿقؼماقاضـعماظػـرقماـنيمضقؿـةمععـاشماظضـؿانماإلجؿؿـاسكم)احلـدمممممممممم –

عــمإذيـاظلمضقؿـةماملعـاشمصـكمعـارؼ ممممممم%م33األضصكمظؾؿلاسدةماظشفرؼةماظضـؿاغقة(مومم

 .ماالدؿقؼاقم

جـقــفمذــاعاًلمطاصــةمم500.00ســـمم1/7/2016رالمؼؼــؾماملعــاشمامللــؿقؼماسؿؾــارًامعـــم –

ماظزؼاداتمواإلساغات.

ــدمم)مممجـقفــاتم10ؼضــا مظؼقؿــةماملعــاشمامللــؿقؼمعـقــةمعؼــدارػامممم – اــدؼؾمعـقــةمسق

 (.اظعؿال

م


