اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

يضبطت انُذوة انشهشٌت

نهعبيهني ببجلهبص اإلداسي نهذونت
1830/1/1
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يقذيت

ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإديمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـلعقينمم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـ مباسؿؾـا مم
رنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإديمطلمردرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظكمؼلعدغيمرنمرضـدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـا ؼ م1830/1/1معؿضـؿـةم
رػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة .م

سئٍظ صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعبيهني ببنقطبع احلكىيً
"حمًذ ععىدي قطب"
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فهــــــــشط
ادلىضىع

و

أوال

ا

األعئهت
 -1األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.
 -2األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماخلدعةمادلدغقة .م
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يف ادلعبشبث وانتعىٌضبث
انغؤال سقى 18 /3

عامػوماحلدماألضصىمدلعاشماألجرماألدادى؟

اإلجببت
تـصمادلادةم18مصؼرةم1معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿـاسيمماظصـاد ممباظؼـاغونمم ضـممم67مظلــةمم3761سؾـىم
رن :م
"وؼــرب مادلعــاشمحبــدمرضصــىمعؼــدا هم%08معـــامألجرادلشــا مإظقــهميفماظػؼــرةماألوديموؼلــؿــىمعــنم
ػذااحلداحلاالتماآلتقة :م
 -3ادلعاذاتماظيتمتـصماظؼواغنيمروماظؼرا اتماظصاد ةمتـػقذاًمهلـاممبؿلـوؼؿفاممسؾـىممشرياألجـرممادلـصـوصمم
سؾقهميفمػذااظؾابمصقؽونمحدػاماألضصىم()%388معـنممرجراذـااكممادلـمعنممسؾقـهمماألخري،وتؿقؿـلمم
اخلزاغةماظعاعةماظػرقمبنيمػذاماحلدمواحلدماألضصىمادلشا مإظقه .م
 -1ادلعاذاتماظيتمترب موصؼًامظـصماظػؼرةماألخريةعنمادلادةم()30مصقؽـونممحدػااألضصـىمم()%388معـنمم
رجراذااكمادلمعنمسؾقهماألخري .م
ويفمذيقـــ ماألحـــوالمؼـــؿعنيمرالمؼزؼـــدماحلـــدماألضصـــىمظؾؿعـــاشمسؾـــىم()%08معـــنماحلداألضصـــىم
ألجراالذااكميفمتا ؼ ماالدؿقؼاق".
وتــصمادلــادةم311معــنمضــرا موزؼــرمادلاظقــةم ضــمم115مظلـــةم1886مبشــلنماظؼواســدمادلـػــذةمألحؽــامم
ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصاد مباظؼاغونم ضمم67مظلـةم3761مسؾىمرغه :م
ؼؽونماحلدماألضصىمظؾؿعاشم%88معنمرجرماظؿلوؼةماحملددمبادلادتنيم ضؿيم(،119م)191موؼلـؿــىم
عنمػذاماحلدمباظـلؾةمدلعاشماألجرماألداديمعامؼؾي :م
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 -3ععاذــاتمادلــمعنمسؾــقفمماظــذؼنمتؼضــىمضــواغنيمتــوزػفممبؿلــوؼةمععاذــاتفممسؾــىمشــريماألجــرم
ادلـصوصمسؾقهميفمادلادةم()337مصقؽونمحدػاماألضصىم%388معنمرجرماذـااكمادلـمعنمسؾقـهم
األخري.
 -1ادلعاذاتمادللؿقؼةمظؾعاعؾنيمباألسؿالماظصعؾةمواخلطرةمصقؽونمحدػاماألضصىم%388معنمرجـرم
اذااكمادلمعنمسؾقهماألخري .م
مويفمذيق ماألحوالمؼراسىماحلدماألضصىماظرضؿيماظوا دمباجلدولم ضمم()4مادلرصق ".م
ا

بُبء عهى يب تقذو،ؼؿضـ مرنماحلـدماألضصـىماظـلـؾىمظؾؿعـاشمػـوم%08معـنمرجـرماظؿلـوؼةمو ظـكمظغـريم
اظؽاد اتماخلاصةمواألسؿالماظصعؾةمواخلطرة .م
طؿامرنماحلدماألضصىماظرضؿىمظؾؿعاشمحيلبمحباصلمضربماحلدماألضصيمألجرماألذااك×م ٪08م
وؼؿقددمباظـلؾةمظألجرماألدادىميفم9817/7/1مبـم(1378م×م)%88م=م1896988مجـقفاً .م
وؼؿقددمباظـلؾةمظألجرمادلؿغريمميفم9818/1/1مبـم(م9888م×م)%88م=م9948988مجـقفاً .م
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يبدة ()13

انغؤال سقى13 /1

ػلمؼُطؾبمعنماظعاعؾنيماظذؼنمضـاعوامبـلدااماخلدعـةماظعلـؽرؼةمر ــااماظؿعـقنيموبعـدم3701/31/13م

منو جم13مسمسنمعددمخدعؿفمماظعلؽرؼة؟ م
اإلجببت

تـصمادلادةماألوديمعنمتعؾقؿاتم ئقسماظصــدوقم ضـمم7مظلــةم1838مبشـلنمسـدمماسؿؾـا ماظـؿـو جم

اظصــاد معــنموزا ةماظداخؾقــةمبــدؼ ًمســنماظـؿــو جم13مسميفماحؿلــابمعــدةماظؿفـقــدمبــوزا ةماظــدصاعم
عضاسػةميفمادلعاشمسؾىمرغه :م
"سؾــىمذيقـ مرجفــزةماحلؼــوقماظؿلعقـقــةمبادلرطزاظرئقلــيموادلـــارقماظؿلعقـقــةمعراســاةمســدممإسؿؾــا م
اظـؿو جماظصاد معنماإلدا ةماظعاعةمظشؽونماعـدؼنمبوزا ةماظداخؾقةبدؼ مًسنماظـؿـو جمم ضـممم13مسم
صىمإحؿلابمعدةماخلدعةمبوزا ةماظدصاعمعضاسػةمصىمادلعاش ".م
وتـصمادلادةماألوديمعنمتعؾقؿاتم ئقسماظصـدوقم ضمم35مظلـةم1833مبشلنمادللؿـداتمادلطؾوبةم
إل ؾاتمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمعضاسػةميفمادلعاشمسؾىمرغه :م
"سؾىمذيق مرجفزةماحلؼوقماظؿلعقـقةمبادلرطزماظرئقلـيموادلــارقماظؿلعقـقـةمإسؿؾـا ماظـؿـو جم(م13م)م
اظصاد معنمإدا ةماظلف تماظعلؽرؼةممبوزا ةماظدصاعمادللؿـدماظوحقدمحللابمعدةماخلدعةمعضاسػةميفم
ادلعاشمباظـلؾةمظؾؿفـدؼنيماظـذؼنمإرررـوامظؿلدؼـةماخلدعـةماظعلـؽرؼةماإلظزاعقـةمرعـامادلؿطـوسنيمصقـؿمم
تلوؼةمحاظؿفممسنمررؼقمإدا ةماظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقة،مع معراساةمعامؼؾى :م
 -1االسؿدادمبـؿو جمضؾاطماالحؿقاطماظصاد معنمإدا ةمذؽونمضؾاطماظؼواتمادللـؾقةمباظـلـؾةمظؾؿـدةم
اظؿىمضضقتمخبدعةماظضؾاطماالحؿقاط.
 -9االسؿدادمبـاظؼرا ماظصـاد معـنمذـؽونماظعـاعؾنيمادلـدغقنيمبـوزا ةماظـدصاعمصـىمحلـابمعـدةماخلدعـةم
ادلضاسػةمصىمادلعاش.
 -3سدمماالسؿدادمباظـؿو جم(11مس)مصىمإحؿلابمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمعضاسػةمظؾؿعاش ".م

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 6ــــــــــ
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طؿامؼـصمطؿابمدو يم ضمم1مظلـةم1831مبشلنمضواسدمحلـابمعـددماظؿفـقـدماالظزاعـيممضـؿنمعـدةم
االذااكميفماظؿلعنيماالجؿؿاسىمسؾىمرن :م
تُص ادلبدة  62يٍ قبَىٌ اخلذيت انعغكشٌت وانىطٍُت انصبدس ببنقبَىٌ سقى  505نغُت 1955
عهى أَه:م م
"حيؿػظمظؾؿوزفماومادللؿكدممروماظعاعلمر ـااموجودهمصىماخلدعـةماظعلـؽرؼةماوماظورـمقـةممبـامؼلـؿقؼهم
عنمترضقاتموس وات،مطؿامظومطانمؼمديمسؿؾهمصعـ ًموتضـممعـدةمخدعؿـهمصقفـامدلـدةمسؿمؾـهموحتلـبمصـىم
ادلؽاصلةمرومادلعاش ".م
وتُص ادلبدة  63يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه :م
" تعؿربمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمواظورـقةماظػعؾقةماحللـةممبامصقفامعـدةماإلدـؿؾؼاامبعـدمإ ـاممعـدةماخلدعـةم
اإلظزاعقــةمظؾؿفـــدؼنماظــذؼنمؼــؿممتعققـــفممر ـــاامعــدةماـقــدػممرومبعــدماغؼضــائفاميفموزا اتماحلؽوعــةم
وعصاحلفامووحداتماإلدا ةماحملؾقةمواهلقؽاتماظعاعةموادلمدلاتماظعاعةمواظوحداتماالضؿصادؼةماظؿابعـةم
هلامطلغفامضضقتمباخلدعةمادلدغقة .م
وحتؿلــبمػــذهمادلــدةمصــىماألضدعقــةمباظـلــؾةمظؾعــاعؾنيمباجلفــازماإلدا يمظؾدوظــةمواهلقؽــاتماظعاعــة،مطؿــام
حتلبمطؿدةمخربةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماظعـامموحتـددمتؾـكمادلـدةمبشـفادةمعـنماجلفـةمادلكؿصـةم
بوزا ةماحلربقة .م
وصىمذيق ماألحوالمالموجوزمرنمؼاتبمسؾىمحلابمػذهمادلدةمسؾىماظـقومادلؿؼدممرنمتزؼدمرضدعقةم
اعـدؼـنمرومعددمخدعؿفـممسؾىمرضدعقةمرومعددمخربةمزع ئفممصىماظؿكرجماظذؼنمؼعقـونمصىماجلفةم
اتفا ".م
وتُص ادلبدة  43يٍ قبَىٌ اخلذيت انعغـكشٌت وانىطٍُـت انصـبدس ببنقـبَىٌ سقـى  127نغـُت
 1980وانزي حم حمم انقبَىٌ سقى  505نغُت  1955عهى أَه:م م
م"حيؿػظمظؾؿوزفمروماظعاعلمر ـااموجودهمصىماخلدعةماظعلؽرؼةموماظورـقةموطذظكمادللؿؾؼنيمعـفمممبام
ؼلؿقؼونمعنمترضقاتموس وات،مطؿامظومطاغوامؼمدونمسؿؾفممصع ًموتضممعدةمخدعؿفممصقفامدلدةمسؿؾـفمم
ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 7ــــــــــ
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وحتلبمصىمادلؽاصلةمرومادلعاش،مطؿامحتلبمهلـممعـددماخلدعـةماإلضـاصقةمواظضـؿائمميفممحلـابمتؾـكم
ادلؽاصلةمرومادلعاشمرؾؼاًمألحؽامماظؼـاغونم ضـمم=9مظلــةم5=;9مصـىمذـلنماظؿـلعنيمواظمؿؼاسـدموادلعاذـاتم
ظؾؼواتمادللؾقة ".م
وتُص ادلبدة  44يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه:م م
م"تعؿربمعدةماخلدعةماظعلؽرؼةمواظورـقةماظػعؾقةماحللـةممبامصقفامعدةماإلدـؿؾؼاامبعـدمإ ـاممعـدةماخلدعـةم
اإلظزاعقةماظعاعؾةمظؾؿفـدؼنماظذؼنمؼؿممتعققـفممر ــاامعـدةماـقـدػممرومبعـدماغؼضـائفامباجلفـازماإلدا يم
ظؾدوظــةمووحــداتماإلدا ةماحملؾقــةمواهلقؽــاتماظعاعــةمووحــداتماظؼطــاعماظعــاممطلغفــامضضــقتمباخلدعــةم
ادلدغقةموحتلـبمػـذهمادلـدةمصـىمماألضدعقـةموادـؿقؼاقماظمعـ واتمادلؼـر ةم،مطؿـامحتلـبمطؿـدةمخـربةم
ورضدعقةمباظـلؾةمإديماظعاعؾنيمباظؼطاعماظعـامماظؿـىمتؿطؾـبماخلدعـةمرومتشـارفامســدماظؿعـقنيمروماظاضقـةم
وؼلؿقؼونمسـفاماظع واتمادلؼر ةم ".م
وتُص ادلبدة ( )1يٍ قشاس سئٍظ اجلًهىسٌت انعشبٍت ادلتحذة ببنقبَىٌ سقى  116نغُت 1964
فى شؤٌ ادلعبشبث وادلكبفآث وانتؤيني وانتعىٌض نهقىاث ادلغهحت عهى أَه:م م
"متلريمرحؽاممػذاماظؼاغونمسؾىمادلـؿػعنيماآلتقنيمبعدمادلوجودؼنمباخلدعةموضتماظعؿلمبـهمواظـذؼنم
ؼعقـونمبعدماظعؿلمبه :م
مر -اظضؾاطماظعاعؾونمباظؼواتمادللؾقة .م
مب -ضؾاطماظشرفموادللاسدونمو ويماظرواتبماظعاظقةمعنمضؾاطماظصفمواجلـودمباظؼواتمادللؾقةم
اظرئادقةمواظػرسقة.
مج -ضــؾاطماظصــفمواجلـــودموعــنمصــىمحؽؿفــممبــاظؼواتمادللــؾقةماظرئقلــقةمواظػرسقــةموبوحــداتم
األسؿالماظورـقةمصىمحدودماألحؽامماخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغون .م
مد -اظضؾاطموضؾاطماظصفمواجلـودماالحؿقاطموادللؿدسونمظؾكدعةمبـاظؼواتمادللـؾقةمصـىمحـدودم
األحؽامماخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغون .م
ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 8ــــــــــ
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مه -ادلؽؾػونمخبدعةماظؼواتمادللؾقةمصىمحدودماألحؽامماخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغون .م
مو -اظعاعؾونمادلدغقونمباظؼواتمادللؾقةمصىمحدودماألحؽامماخلاصةمبفمماظوا دةمبفذاماظؼاغون .م
مز -عؿطوسواماحلرسماظورينمص ىمحدودماألحؽامماخلاصةمبفـمماظـوا دةمبفـذاماظؼـاغونمـموؼعؿـربمصـىم
حؽــمماعـــدؼنمإظزاع ـاًمضــؾاطماظصــفمواجلـــودماظــذؼنمؼعــاعؾونمعــنماظـاحقــةمادلاظقــةمععاعؾــةم
اعـدؼنمدواامرطاغوامعؿطوسنيمسادؼنيمرومذبدديمخدعةمباظراتـبماظعـاديمعـنماعــدؼنم
اإلظزاعقنيموعنمادلؿطوسنيماظعادؼنيمواظطؾؾةمادلؿطوسنيمبادلـشكتماظؿعؾقؿقةمباظؼواتمادللؾقةم
ع معراساةمرحؽاممادلادةم76مصقؿامخيؿصمباظطؾؾةمادلؿطوسنيمبفذهمادلـشكتم ".م
وتُص ادلبدة  6يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه:
"متضافماظضؿائمماآلتقةمإديمعدةماخلدعةماحلؼقؼقةمسـدمحلابمادلعاشمرومادلؽاصلة :م
ر-معدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعةم–مصىمزعنماحلربم–موحتددمعدةماحلربمبؼرا معنم ئقسماجلؿفو ؼةم
وحيــددمغائــبماظؼائــدماألسؾــىمظؾؼــواتمادللــؾقةمرصــرادماظؼــواتممادللــؾقةماظــذؼنمؼؽوغــونمضــدم
اذاطوامصىماألسؿالماحلربقة .م
...............................................................................................مم"م م
وتُص ادلبدة  72يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه :م
"متضافماظضؿائمموعددماخلدعةماإلضاصقةمادلـصوصمسؾقفامبادلادتنيم(م:و;م)معنمػذاماظؼاغونمإديمعددم
خدعةماظضؾاطموضؾاطماظصـفمواجلــودماالحؿقـاطمعـنمادلـوزػنيماظعؿـوعقنيمصـىمحلـابمععاذـاتفممروم
عؽاصكتفممسـدمتؼاسدػممغفائقاًمعنمخدعةماحلؽوعةمواظؼطاعماظعام .م
ودبطــرمإدا ةمطــارمردــرا محربقــةموإدا ةماظلــف تمادلكؿصــةمدـــوؼاًماظــوزا اتموادلصــا مواهلقؽــاتم
وادلمدلاتمسنمعددماخلدعةمرؾؼاًمألحوالمادؿدسااموخدعةمػمالاماألصراد"م م
وتُص ادلبدة ( )1يٍ قبَىٌ انتقبعذ وانتؤيني وادلعبشبث نهقىاث ادلغهحت انصبدس ببنقبَىٌ سقى
 90نغُت  1975وانزي حم حمم انقشاس بقبَىٌ سقى  116نغُت  1964عهى أَه:مم م
م"متلريمرحؽاممػذاماظؼاغونمسؾىمادلـؿػعنيماآلتيمبقاغفم :م
ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 9ــــــــــ
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م(ر) اظضؾاطماظعاعؾونموضؾاطماظشرفمباظؼواتمادللؾقة .م
م(ب) ضؾاطماظصفمواجلــوم دمادلؿطوسـونموذبـددوماخلدعـةم ووماظرواتـبماظعاظقـةمبـاظؼواتمادللـؾقةم
واظصـــاعماظعلــؽرؼونمخروجــومادلــدا سماظػـقــةماألدادــقةماظعلـمؽرؼةمعــنمتــا ؼ مصــرفماظراتــبم
اظعاظي.م م
م(ج) ضؾاطماظصفمواجلـودماعــدونمبـاظؼواتمادللـؾقةماومبوحـدامتماألسؿـالماظورـقـةموعـنمصـىم
حؽؿفم .م
وؼعؿربمصىمحؽمماعـدؼنم ضـؾاطماظصـفمواجلــودمادلؿطوسـونماظعـادؼونموذبـددوماخلدعـةمباظراتـبم
اظعاديمواظطؾؾةمادلؿطوسونمباظؼواتمادللؾقةماظذؼنمملمؼصرفمهلمماظراتبماظعـاظيمعـ معراسـاةمرحؽـامم
ادلادةم()5=9مصقؿامخيؿصمباظطؾؾةموادلؿطوسني .م
م(د) اظضؾاطموضؾاطماظصفمواجلـودماالحؿقاطمادللؿدسونمباظؼواتمادللؾقة .م
م(ه) ادلؽؾػونمخبدعةماظؼواتمادللؾقة .م
م(و) اظعاعؾونمادلدغقونمباظؼواتمادللؾقة .م
وؼؽونمدرؼانمرحؽاممػذاماظؼاغونمباظـلؾةمإديماظػؽاتماظوا دةمصىماظؾـودم(مجم،مدم،مػـم،موم)مصـىمحــدودم
األحؽامماخلاصةمبفذهماظػؽاتمادلـصوصمسؾقفامصىمػذاماظؼاغون .م
طؿامتلريمرحؽاممػذاماظؼاغونمسؾىمعنمؼعنيمعنم ساؼاماظدولماظعربقةمباخلدعةموصؼاًمظؾشروطمواألوضـاعم
اظوا دةمبؼواغنيماخلدعةمباظؼواتمادللؾقة ".م
وتُص ادلبدة ( )8يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه :م
تضافماظضؿائمماآلتقةمإديمعدةماخلدعةماظػعؾقةمسـدمحلابمادلعاشمرومادلؽاصلة:م م
م(ر) عدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعةم–مصىمزعنماحلربم–موحتددمعدةماحلربمبؼرا معنم ئقسماجلؿفو ؼةم
وحيددموزؼرماظدصاعمصؽاتمادلـؿػعنيمبفذهماظضؿقؿة.م م
"..........................................................................................................م م
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وتُص ادلبدة ( )70يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه:م م
" ميـ مضؾاطموضؾاطمصفموجـودماالحؿقـاطمعـنمشـريماظعـاعؾنيمادلـدغقنيمباظدوظـةمواظؼطـاعماظعـاممســدم
اغؿفاامصااتمادؿدسائفممرومإغؿفاامخدعؿفمماظعلؽرؼةمبغريمدؾبمتـلدؼ

مرومجــائيمعؽاصـلةمحتلـبمسـنم

طلمصاةمادؿدساامبـلؾةم=%معنمضقؿةمعؿود ماظراتبماألصؾـىمادلؼر مظؼرؼــهماظعاعلمعـنمغػـسمم تؾؿــهمروم
د جؿـهمسنمطلمذفرمعنمعدةمخدعؿهماظعلؽرؼةماظػعؾقةموصىمحلابمػذهمادلؽاصـلةمحتلـبمطلـو ماظشـفرم
ذفراًمطاع ًم،مطؿامحتلبمهلمماظضؿائمموادلددماإلضاصقةمادلـصوصمسؾقفامصىمادلادتنيم(م<موم=م).م م
......................................................................................................م" م
وتُص ادلبدة ( )71يٍ راث انقبَىٌ عهى أَه:م م
"تضــافماظضــؿائمموادلــددماإلضــاصقةمادلـصــوصمسؾقفــامبادلــادتنيم(م<موم=م)معــنمػــذاماظؼــاغونمإديمعــددم
خدعةماظضؾاطموضؾاطماظصـفمواجلــودماالحؿقـاطممعـنمماظعـاعؾنيمادلـدغقنيمباظدوظـةمواظؼطـاعماظعـاممصـىم
حلابمععاذاتفممرومعؽاصكتفممسـدماغؿفاامخدعؿفممصىمجفاتمسؿؾـفمم،مطؿـامحتلـبمػـذهمادلـدمدمضـؿنم
ادلدةمادللؿققمسـفـامتعـوؼاماظدصعـةماظواحـدةمادلـصـوصمسؾقـهمبـاظػؼرةماألوديمعـنمادلـادةم م()6:معـنم
ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيم،موؼلريم ظكمسؾىمعنمسادمإديموزقػؿـهمادلدغقـةمضؾـلماظعؿـلمبلحؽـاممػـذام
اظؼاغون.مم م
......................................................................................................م"م م
وٌغتخهص ممب تقذو يٍ أحكبو يب ٌهً :م
 -5رنمضاغونماخلدعةماظعلؽرؼةمواظورـقةمدواامصىم ظكماظؼاغونم ضمم999مظلــةم5=99ماوماظؼـاغونم ضـمم
;56مظلـةم5=<9مضـدمضضـقامبـلنمم حلـابمعـدةماظؿفـقـدمصـىمادلؽاصـلةمرومادلعـاشمالمؼؽـونمإالمباظـلـؾةم
ظؾعاعلمرومادلوزفماظذيماحؿػظمظهمبوزقػؿهمرومسؿؾـهمخـ لمصـااتماظؿفـقـدماوماالدـؿؾؼاامبـاظؼواتم
ادللؾقةممبعـىمرنمادلـدةماظؿـىمحتلـبمصـىمادلؽاصـلةمرومادلعـاشمػـىمعـدةماظؿفـقـدماوماالدـؿؾؼاام
اظ حؼةمسؾىمتا ؼ ماظؿعقنيم وظقلتماظلابؼةمسؾقهمرعـامعـددماظؿفـقـدماظلـابؼةمسؾـىماظؿعـقنيمصؼـدمرجـازم
اظؼاغوغنيم ضؿيم999مظلـةم5=99مواظؼاغونم ضمم;56مظلـةم5=<9ادلشا مإظقفؿامحلابفؿامصىماألضدعقةم
ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 11ــــــــــ
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 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg
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وادؿقؼاقماظع واتمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباحلؽوعةمواظؼطاعماظعامموملمؼـصمسؾىمحلابفؿامصىمادلؽاصلةم
رومادلعاش .م
 -6رغهمدؾقمرنماغؿفتماحملؽؿةماظددؿو ؼةماظعؾقامصىماظـدسوىم ضـمم5<6مظلــةم65مضضـائقةم-مددـؿو ؼةمم
صىمحقـقاتمحؽؿفامرنماضاصةمعدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعـةمصـىمزـلماظعؿـلمبـاظؼرا مبؼـاغونم ضـمم55:م
ظلـةم5=:8م ػنمبؿواصرم ثمذروطمطاظؿاظي :م
 .5رنمؼؽونمراظبماظضممعنماظضؾاطمرومضؾاطماظصفماوماجلـودماالحؿقاط .م
 .6رنمؼؽونمعنماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةمروماظؼطاعمظعامممبامالزعهمرنمتؽونمادلدةمادلطؾوبمضؿفام
ضدمضضقتمر ـاامخدعؿهمادلدغقةمص ماسؿدادممبامؼلؾؼفامرومؼؾقؼفا .م
 .7رنمتؽونماخلدعةمضـدمضضـقتمصـىمادلـدةمعـنم9مؼوغقـوم;5=:موحؿـىماغؿفـااماظعؿـلمبـاظؼرا مبؼـاغونم
داظفماظذطر .م
طؿاموانماحملؽؿةماظددؿو ؼةماظعؾقامضدماغؿفتمصىماظـدسوىم ضـمم75مظلــةم;5مقم.مدميفمحقـقـاتم
حؽؿفامانماضاصةمعدةمعلاوؼةمدلدةماخلدعـةمصـىمزعـنماحلـربميفمزـلماظعؿـلمباظؼـاغونم ضـمم=9مظلــةم
5=;9م ؼلؿؾزممرنمؼؽونماعـدمرومادللؿؾؼيمعـنماظعـاعؾنيمصـىماحلؽوعـةمواظؼطـاعماظعـامموتـدظق مًمسؾـىم
ظكمغو دمعنمحؽؿفامعامؼؾي:م م
"مرنماظؾنيمعنماظـصمادلطعونمصقهمرغهمضاممسؾىمتؼرؼرمرنمادلقزةماظؿىمضر ػامظؾعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةم
واظؼطاعماظعامم–م وػيمعقزةمادـؿــائقةمتؿطؾـبمخضـوعماظعاعـلمظـظـاممضـاغوغيمؼؽـونمطـاص ًمظضـؾ معـدةم
خدعؿـهمباجلفـةماظؿــىمؼعؿـلمبفــامصـ مخياظطفــاماضـطرابموػـمومعــامؼؿقؼـقمباظـلــؾةمإديماخلاضـعنيمظـظــامم
اظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةموغظامماظعاعؾنيمباظؼطاعماظعـاممتعؿـربمماحلـالمباظـلـؾةمظعؿـالماظؼطـاعماخلـاصم
صض ًمسنماغعدامم ظكماظـظاممرص ًمباظـلؾةمظغريمادلرتؾطنيمبلىمس ضةمسؿل،موطذامباظـلؾةمدلنمؼعؿؾـونم
حللابفمماخلاص ".م
وبـــاامسؾقــهمؼفقــبماظصـــدوقماحلؽــوعيمبؽاصــةماظوحــداتماإلدا ؼــةمب ـلنمادلــدةماظــيتمحتلــبميفم
ادلعاشمروميفمادلؽاصلةم(تعوؼاماظدصعةماظواحدةميفمحاظةمسدممادـؿؽؿالمادلـدةمادلوجؾـةمالدـؿقؼاقم
ادلعاش)م ػيمعدةماظؿفـقدمروماالدؿؾؼااماظ حؼـةمسؾـىمتـا ؼ ماظؿعـقنيموظقلـتماظلـابؼةمسؾقـهموػـيم اتم
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ادلدةماظيتمروجبماظؼاغونمعضـاسػؿفامإ مامتـواصرتمبشـلغفاماظشـروطمادلطؾوبـةم،مسؾـىمرنمؼعؿـلمبلحؽـامم
ػذاماظؽؿابماسؿؾا اًمعنمتا ؼ مصدو ه .م
م

ا
بُبء عهى يب تقذو ،المؼؿممعضاسػةمعددماظؿفـقدمبعدم3701/31/13مظـذامالمؼمطؾـبممنـو جم13مسمسـنم
ػذهمادلدة .م

م

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 13ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

يف ادلغتحقني وششوط
اعتحقبقهى

انغؤال سقى386/1

ػلمؼلؿققماالبنمعـنم ويماالحؿقاجـاتماخلاصـة،ماحلاصـلمسؾـىمذـفادةمتلػقـل،ممبعـاشمواظـدهم

دونماحلاجةماديمسرضهمسؾـىماظؾفــةماظطؾقـةمباهلقؽـةماظعاعـةمظؾؿـلعنيماظصـقىممدلعرصـةمعـدىمسفـزهمسـنم
اظؽلبمعنمسدعه؟ م
اإلجببت

ؼـصماظؾـديمعـنمادلـادةم1معـنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـاد مباظؼـاغونمم ضـممم67مظلــةم3761م

سؾىمرغه :م
ي -ببنعبجض عٍ انكغب:طلمذكصمعصابمبعفزمحيولمطؾقةمبقـهموبـنيماظعؿـلمرومؼــؼصمضد تـهمسؾـىم
اظعؿلمبواض م%55مسؾىماألضلموؼشاطمرنمؼؽـونمػـذاماظعفـزمغاذـؽًامبـادلق دمرومغؿقفـةمحـادثمروم
عرضمؼصابمبهماظشكصمضؾلمدنماظلؿني".
تـصمادلادةم386معنم اتماظؼاغونم1مسؾىمرغه :م
"مؼشاطمالدؿقؼاقماألبــاامرالمؼؽـونماالبـنمم ضـدمبؾـسمدـنماحلادؼـةمواظعشـرؼن،مومؼلـؿــىمعـنمػـذام
اظشرطماحلاالتماآلتقة:م م
 -1اظعاجزمسنماظؽلب.م م
 -2اظطاظبمبلحدمعراحلماظؿعؾقمماظيتمالمااوزمعرحؾةماحلصولمسؾىمعمػلماظؾقلاغللواظؾؽاظو ؼودلوعام
ؼعادهلامبشرطمسدممااوزهمدنماظلاددةمواظعشرؼنمورنمؼؽومنؿػرشاًمظؾد ادة.م م
ألومملم
 -3عنمحصلمسؾىمعمػلمغفـائىمالموجـاوزمادلرحؾـةمادلشـا مإظقفـامباظؾــدماظلـابقموملمؼؾؿقـقمبعؿـ م
ؼزاولمعفــةموملمؼؽـنمضـدمبؾـم سمدـنماظلاددـةمواظعشـرؼنمباظـلـؾةمظؾقاصـؾنيمسؾـىمعمػـلماظؾقلـاغسم
رواظؾؽاظو ؼوسمودنماظرابعةمواظعشرؼنمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾىمادلمػ تماألضل".
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ؼـصماظؾـدم5معنمادلادةم366معنمضرا موزؼـرمادلاظقـةم ضـمم115مظلــةم1886مبشـلنماظؼواسـدمادلـػـذةم
ألحؽاممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصاد مباظؼاغونم ضمم67مظلـةم3761مسؾىمرغه :م
-4ماألبن :م
وؼشاطمالدؿقؼاضهمرالمؼؽونمضدمبؾسمدنماحلادةمواظعشرؼنموؼلؿــىمعنمػذاماظشرطمعامؼؾى :م
 .....م
-4م اظعاجزمسنماظؽلبموؼـؾتماظعفزمسنماظؽلبمبشفادةمعنماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـلعنيماظصـقىمسؾـىم
اظـؿو جم ضمم()177مادلرصق ".م

ا
بُبء عهى يـب تقـذو،ؼؿضـ مرغـمهمؼشـاطمالدـؿقؼاقماالبـنمرالمؼؽـونماالبـنممضـدمبؾـسمدـنماحلادؼـةم
واظعشرؼن،مومؼلؿــىمعنمػذاماظشرطمبعـاماحلـاالتمعـفـامامظعـاجزمسـنماظؽلـبم،موضـدمجـاامتعرؼـفمػـذام
اظعفزمباظؾـدم(ى)معنمادلادةم()5معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى،موؼـؾتمػذاماظعفـزمبشـفادةمعـنماهلقؽـةم
اظعاعةمظؾؿلعنيماظصققعؾىماظـؿو جم ضمم()177مادلرصقمبؼرا موزؼرمادلاظقةم ضمم115مظلـةم .1886م
م
ظذامإل ؾاتمسفزماالبنمسنماظؽلبمالبدمورنمؼـؾتمسفزهمبشفادةمعنماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقى.م م
م
م
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يف احلقىق اإلضبفٍت
اظلمالم ضمم :318/5م
طقفمؼؿممتؼدؼرمعـقةماظوصاةمباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقه؟ م
اإلجببت :م

تـصمادلادة318عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصاد مباظؼاغونم ضمم67مظلـةم3761مسؾىمرغه :م
"سـدموصاةمادلمعنمسؾقهمروم صـاحبمادلعـاشمتلـؿققمعـقـةمسـنمذـفرماظوصـاةمواظشـفرؼنماظؿـاظقنيمو ظـكم
باإلضاصةمإديماألجرمادللؿققمسنمرؼامماظعؿلمخ لمذفرماظوصاة .م
وتؼــد مادلـقــةمبــاألجرمرومادلعــاشمادللــؿققمســنمذــفرماظوصــاة،موتؾؿــزممبفــاماجلفــةماظــيتمطاغــتمتصــرفم
األجررواظيتمتؾؿزممبصرفمادلعاشمحبلبماألحوال.م م
وخيصممبفاباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقفمماظعاعؾنيمباجلفـاتمادلشـا مإظقفـامباظؾــدم(ر)معـنمادلـادةم(م)1مسؾـىماظؾــدم
اظذيمطانمؼؿقؿلمباألجر ".م
وتـص مادلادة م( )353معن مضرا موزؼر مادلاظقة م ضم م م 115م مظلـة م م 1886ماظصاد مبؿـػقذ مرحؽام مضاغونم
اظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصاد مباظؼاغونم ضمم67مظلـةسؾىمرغه :م
"سـد موصاة مادلمعن مسؾقه مرو مصاحب مادلعاش متلؿقق معـقة مسن مذفر ماظوصاة مواظشفرؼن ماظؿاظقنيم
باإلضاصةمإديمرجرمرؼامماظعؿلمخ لمذفرماظوصاة .م
وتؼد مادلـقةمباألجرمرومادلعاشمادللؿققمسنمذفرماظوصاة،موتؾؿزممبفاماجلفةماظيتمطاغتمتصرفم
األجرمرومادلعاش ".م
ا
وفقبدلبتقذو:

تؼد معـقةماظوصاةميفمحاظةموصاةمادلمعنمسؾقهموصؼاًمدلامؼؾى:
 .1تُلــؿققمادلـقــةمســنمذــفرماظوصــاةمواظشــفرؼنماظؿاظقنيم،وتؼــد مادلـقــة(سنماظشــفو ماظـ ــة)ممبــلجرم
ادلمعنمسؾقهمسنماظشفرماظذيموضعتمصقهماظوصاة .م
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 .9المدبصممعنماألجرماظذيمتؼد مادلـقةمسؾىمردادهماذااطاتماظؿلعنيماالجؿؿاسيمروماظضرائبمروم
رؼةمادؿؼطاساتمرخري.م م
 .3تؼد مادلـقةمبلجرمادلمعنمسؾقهمباظؽاعل،ممبعـىمرغهمالمؼـرتؾ ميفمحتدؼـدمضقؿؿفـامباحلـمدماألضصـىم
ألجرماالذااكميفمغظامماظؿلعنيماالجؿؿـاسمي–محقـثماغؿفـتماجلؿعقـةماظعؿوعقـةمظؼلـؿيماظػؿـويم
واظؿشرؼ ممبفؾسماظدوظةمباظػؿويم ضمم576مبؿا ؼ م3703/1/31معؾفم ضمم066/5/07مإديمرغه:م
"وعػادمعاتؼدممرنمادلشـرعمحـددميفمادلـادةم(م)1معـنماظؼـاغونم ضـمم67مظلــةم3761معػفـومماألجـرم
اظذيمؼؿكذمردادـامحللـابمععاذـاتموتعوؼضـاتمادلـمعنمسؾـقفمموحتدؼـدماذـااطاتفممويفم اتم
اظوضتمضر مصرفمعـقةمسـدموصاةمريمعـفممادبذمحللابفامردادامشريم ظكماظذيماتؾعهمسـدمحلـابم
رجرماالذااكمصؼضيمبلنمتؽونمعلاوؼةمظألجرمرومادلعاشمادللؿققمسـنمذـفرماظوصـاةم........موتؾعـام
ظذظكمالموجوزمإسؿالمعػفوممرجرماالذااكمادلـصوصمسؾقهميفمادلادةماخلاعلةمعنماظؼـاغونم ضـمم
67مظلـةم3761مسـدمحتدؼدمعؼدا مادلـقـةماظـيتمضر تفـامادلـادةم318معـنم اتماظؼـاغونمالخـؿ فم
رداسماحللـابميفمطـلم عـفؿـاموخاصـةمورنمادلشـرعمضصـدمعـنمتؼرؼـرمادلـقـةمرنمؼلـؿؿرمعلـؿويم
ععقشةمردرةمادلؿويفمسؾـمىمحاظـهمإديممرنمتعقـدمترتقـبمرعو ػـاممبـامؼـؿ ماممعـ مزروصفـامبعـدموصاتـهم
 ."........م
 .4ؼؾؿزممبلداامادلـقةماجلفةماظيتمطاغـتمتصـرفماألجـرمومؼـؿممصـرصمفامسؾـىم ـ ثمدصعـاتمذـفرؼةميفمم
عوسدمضؾاماألجرموظقسمدصعةمواحدةمألنمادلؼصودمعواجفةمعـامحيـدثمعـنماضـطرابميفممذـؽونم
األدرةمبلؾبموصاةمادلمعنمسؾقهمخ لمعدةمععقـةمحؿىمؼرب مادلعاش.م م
 .5المتلؼ مادلـقةمحقماظعاعلميفمرجرمرؼامماظعؿلمخ لمذفرماظوصاة.م
م

م م
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نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

ث انصشف ويىاعٍذ تقذٌى طهب

نصشف ويىاعٍذ ادلُبصعت

م

انغؤال سقى310/1 :

عمعنمسؾقهمادؿؾمماظعؿـلمبؿـا ؼ م3760/3/11م بعـدماسؿؿـادمربضـرمجلــةمذـؽونماظعـاعؾنيمبـاظؿعقنيم

واظذىمرماسؿؿادهميفم3760/3/18موضؾلمصدو مضرا ماظؿعقنيميفم3760/1/31مصؿامػوماظؿـا ؼ ماظـذىم
ؼعؿدمبهمظؾداؼةمعدةماذااكمادلذطو ؟ م
اإلجببت:

تـصمادلادةم310معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصاد مبؼاغونم ضمم67مظلـةم3761مسؾىمرغه:

" تؼد ماحلؼوقمادلؼر ةموصؼاًممهلذاماظؼاغونمسؾـىمردـاسماظؾقاغـاتموادللـؿـداتماظـوا دةميفمادلؾـفم
ادلـصوصمسؾقهمباظؾـدم()3معنمادلادةم()313مدونماظرجوعمإديمعؾفماخلدعة ".م
وتـصمادلادةم317معنم اتماظؼاغونمسؾىمرغه :م
"حيددمبؼرا عنموزؼرماظؿلعقـاتمبـاامسؾىماضـااحممذبؾـسماإلدا ةماظشـروطمواألوضـاعموادللـؿـداتم
اظ زعةمظؿلـوؼةموصـرفماحلؼـوقمادلؼـر ةمبفـذاماظؼـاغونمو ظـكمعـ مسـدمماظؿؼقـدمبلحؽـاممالئقـةمترتقـبم
احملاطمماظشرسقةموضاغونماظوالؼةمسؾىمادلال ".م
وتـصمادلادةم313معنم اتماظؼاغونمسؾىمرغه:
"ؼصد موزؼرماظؿلعقـاتمبـاامسؾىماضااحماهلقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسيمضرا اًمؼؿضؿنماألتي :م
 -1بقانماظلف تمواظـدصاترماظـيتممؼؾؿـزممحبػظفـامصـاحبماظعؿلم،وطـذظكمادلؾػـاتماظؿققـشـؽفامظؽـلم
عمعنمسؾقهموادللؿـداتماظيتمتودعمبفا .م
 -9اظؾقاغاتمواظـؿا جماظيتمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمبؿؼدميفامظؾفقؽـةمماظؼوعقـةمظؾؿـلعنيماالجؿؿـاسيممسـنم
اظعاعؾنيمورجو ػممواذااطاتفمموعواسقدمتؼدؼممػذهماظؾقاغاتمواظـؿا ج .م
م

 .".......م
ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 18ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

وتـــصمادلــادةم1معــنمضــرا موزؼــرمادلاظقــةم ضــمم115مظلـــةم1886مبؿـػقــذمرحؽــامممضــاغونماظؿــلعنيم
اإلجؿؿاسىم ضمم67مظلـةم3761مسؾىمرغه:
" ؼؾؿزممصاحبماظعؿلماظـذيمظدؼـهمجفـازمتـلعنيمإجؿؿـاسيمرومادلؽؿـبماظؿـاب مظؾصــدوقمادلكـؿصم
باظـلؾةمظؾاضيمرصقابماألسؿالمبنغشاامعؾفمخاصمباظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؽلمعـمعنمسؾقـهمؼؿضـؿنمطاصـةم
ادللــؿـداتماخلاصــةمبــهموؼراســىميفمذيق ـ ماألحــوالمادــؿقػاامػــذهمادللــؿـداتمروالًمبــلولمسؾــىمرنم
ؼؿضؿنمسؾىماألخصمادللؿـداتماآلتقة :م
ا
أوال :ادلغتُذاث انتً تغتىيف عُذ بذء يذة االشرتاك:

-1

علؿـدمادلق دم(ذفادةمادلق دمرومعلؿكرجم مسيمعـنمواضـ مدـف تمادلواظقـدمرومحؽـمممضضـائىم
رواظؾطاضةماظشكصقةمرواظعائؾقةمروجوازماظلػرمرومصو ةمضوئقةمعنمريمعــفممسؾـيمرنمتطـابقمػـذهم

اظصو ةمسؾيماألصلمواظؿوضق ممبامؼػقدمادلطابؼةممبعرصةمادلوزفمادلكؿص).
وصىماحلاالتماظيتمؼؽونمصقفامرطـرمعنمعلـؿـدمعـق دمؼؿضـؿنمطـلمعـفـامتـا ؼ معـق دمزبؿؾـفمسـنم
اآلخرمؼعؿدممبلؿ ـدمادلق دماظذيمؼعاعـلمبـهموزقػقـاًمباظـلـؾةمظؾعـاعؾنيمباحلؽوعـةمواظؼطـاعماظعـامموضطـاعم
األسؿالماظعاممسؾىمرنمؼؿمماظرجوعمإديمعصؾقةماألحوالمادلدغقةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماخلاص.م م
-2

ضرا ماظؿعقنيمرومبقانمععؿؿدمبؿا ؼ مبدامعدةماالذااكمرومغلكةمعنمسؼدماظعؿلمإنموجد.م م

-3

ادؿؿا ةمإخطا مباذااكمساعلمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماخلاص،موصؼاًمظؾـؿو جم ضم()3مادلرصق.م م

-4

إضرا مادؿ مماظعؿلمإنموجد.

-5

صــققػةماظؾقاغــاتماألدادــقة،موصؼـاًمظؾـؿــو جم ضــمم()1مادلرصــقميفمحاظــةموجــودمعــددمدــابؼةمتابعــةم
ظؼطاعمؼؿؾ ماظصـدوقماآلخر.م

-6

ادؿؿا ةمحتدؼدمادللؿػقدؼنمعنماظؿعوؼاماإلضايف،موصؼاًمظؾـؿو جم ضمم()381مادلرصق.

-7

ادؿؿا ةمحتدؼدمادللؿػقدؼنمعنمعـقةماظوصاة،موصؼاًمظؾـؿو جم ضمم(381عؽر ا)مادلرصق.م

-8

بقانمعنمادلمعنمسؾقهممبددماالذااكماظلابؼةمرومعدىمادؿقؼاضهمععاشمآخر،موصؼاًمظؾـؿـو جم ضـمم
()7مادلرصق .م

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 19ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

-9

تؼرؼــرماظؾقاضــةماظطؾقــةمظؾعــاعؾنيمباظؼطــاعماخلــاصماظصــاد معــنماجلفــةماظطؾقــةمادلكؿصــةمســـدمبــدام
االذااك.م م

 -15ادؿؿا ةمبقاغاتماظؿغطقـةماظؿلعقـقـةم(اظؾقاغـاتماظؿا خيقـة)مظؾؿـمعنمسؾقـه،موصؼـاًمظؾـؿـو جم ضــمم م()38م
ادلرصق.
ا
ثبٍَب :يغتُذاث تغتىفى خالل يذة االشرتاك:

-1

بقانمتد جمرجرىماالذااكماألداديموادلؿغري.م م

-2

ادؿؿا ةمحلابمروماالذااكمسنمعدد،موصؼاًمظؾـؿو جم ضمم()55مادلرصق.م

-3

اظؼرا اتماخلاصةممبددماإلسـا اتمواإلجـازاتماخلاصـةمبـدونمرجـرمواإلجـازاتماظد ادـقةمبـدونم
رجرمواظؾعـاتماظعؾؿقةمواالدؿؿا اتموادللؿـداتماظداظةمسؾىماظلدادمسنمتؾكمادلدد.م

-4

بقانمععؿؿدمعنماجل فةمادلكؿصةمبادلـددماظـيتمتؼضـيمرؼـةمضـواغنيمرومضـرا اتمبنضـاصؿفامإديمعـدةم
االذااكميفماظؿلعني.م

-5

مإخطا اتمحتصقلماألضلاط.

 -6ذفادةمتؼدؼرماظعفزماجلزئيمادللؿدؼم.
ا
ثبنثب :ادلغتُذاث انتً تغتىيف عُذ إَهبء اخلذيت:
-1

صو ةمععؿؿدةمعنمضرا مإغفااماخلدعةمرومعلؿكرجم مسيمعـه.م م

-2

االدؿؿا ةماخلاصةمباإلخطا مسنماغؿفااماخلدعةمباظـلؾةمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماخلاص،موصؼـاًمظـؿـو جم
االدؿؿا ةم ضمم()7مادلرصق.

-3

ذفادةماظوصاةمرومذفادةمتؼدؼرماظعفزماظؽاعل.

-4

ضــرا ماظؾفـــةمادلشــا مإظقفــامبادلــادةم()387مبعــدمموجــودمسؿــلمآخــرمظؾؿــمعنمسؾقــهمظــدىمصــاحبم
اظعؿل.

-5

اظـؿو جماخلاصمب نضاصةمعدةمخدعـةماسؿؾا ؼـةميفمحلـابمادلعـاشمرومتعـوؼاماظدصعـةماظواحـدةم
ظؾعؿلميفمبعاماحملاصظاتموصؼاًمظؾـؿو جم ضمم()18معؽر امادلرصق.

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 98ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

وؼراسىمتعؾقةمذيق مادللؿـداتمادلشا مإظقفاميفمػذاماظػصلمسؾىمش فمادلؾفمعـ مإ ؾـاتمر ضاعفـام
وتوا خيفا .م
وؼؾؿزمماظصـدوقمادلكؿصمحبػظمصو مرصلمادللؿـداتمواظـؿا جمواالدؿؿا اتمادلشـا مإظقفـامورؼـةم
علؿـداتمرخرىمؼرىماظصــدوقمحػظفـامإظؽاوغقـاًمباأل ذـقفماإلظؽاوغـىمعـنمخـ لمادللـ ماظضـوئىم
سؾىمرنمؼؿضؿنماظوصفماأل ذقػىمحتدؼداًمدلنمضاممباحلػظموعنمضاممبادلراجعـةموؼعؿـدمبفـذامادللـؿـدم
اإلظؽاوغىميفمصرفمذيق ماحلؼوقماظؿلعقـقة .م
وصىمذيق ماألحوالمؼؿعنيمسؾىمصاحبماظعؿلمتلفقلمطاصةماظؾقاغاتموادلعؾوعاتماخلاصـةممبؾـفم
اظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾؿمعنمسؾقهمسؾىماحلادبماآلديموإب غماظصـدوقمادلكؿصمبـلكةمإظؽاوغقةمعـفام
سـدمرؾؾفا،مسؾىمرنمؼؿممتـػقذمػذاماالظؿزاممتد وجقاًمطؾؿامرعؽنم ظك .م
ووجوزمظصاحبماظعؿلمتؼدؼمماظؾقاغاتمواالدؿؿا اتمادلطؾوبةمعـهمإظؽاوغقاً .م
وسؾىمصـدوضيماظؿلعنيماالجؿؿاسيمإغشاامعؾفمإظؽاوغىمظؽلمعـمعنمسؾقـهمؼؿضـؿنمطاصـةماظؾقاغـاتم
وادلعؾوعاتماخلاصـةمبـهمواظـيتمؼؿضـؿـفامعؾـفماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيمادلشـا مإظقـهمسؾـىمرنمؼـؿممحتـدؼـفام
بصو ةمدو ؼةمعـؿظؿة ".م
وضدمو دميفم اظـشـرةماظـاغقـةمبــدوةماظصــدوقماظـيتمسؼـدتمبؿـا ؼ م3771/31/5مواظـيتمرماسؿؿـادم
ر ائفامعنم ئقسمذبؾسمإدا ةماهلقؽةموادلؿضـؿـةمرػـمماالدؿػلـا اتميفمذبـالمتطؾقـقمضـاغونماظؿـلعنيم
االجؿؿاسيمورػممادلؾادئماظؼاغوغقةماظيتمادؿؼرماظرريمسؾقفامعنمضـؿنمادلؾـادئماظؼاغوغقـةماظـيتمادـؿؼرم
سؾقفاماظرريممادلؾدرماظؿاظي -:م
"ماحلبنت:مساعلمتؼدممدللابؼةمبـاامسؾىمإس نمظشغلموزقػةممبفؿوسةماخلدعاتمادلعاوغةمورمسرضم
حاظــةماظعاعــلمضــؿنمســددم58مســاع ًمسؾــىمجلـــةمذــؽونماظعــاعؾنيمباجلفــةمدؾلــؿفامادلـعؼــدةمبؿــا ؼ م
3771/6/37مورماسؿؿــــادماظـؿقفــــةمعــــنماظلــــقد/احملاصظمبؿــــا ؼ م3771/6/11مبؿعققـــــفمموبؿــــا ؼ م
3771/7/1مو دمطؿابمظؾففةمؼػقدموصاةمػذاماظعاعلمبؿا ؼ م .3771/6/10م

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 91ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

عدىمادؿقؼاقماظو ةمظؾؿعاشمسنمعـو فممادلـذطو مخاصـةمورنمادلرحـوممملمؼـؿممادـؿ عهمظعؿؾـهم
ضؾلموصاتهموملمؼصد مضرا مبؿعققـهموإمنامرماسؿؿادماظـؿقفةمعنماظلقدماحملاصظمبؿا ؼ م3771/6/11مضؾلم
اظوصاة .م
انشأي:ماغؿفىم ريماجلفازمادلرطزيمظؾؿـظقممواإلدا ةمإديماسؿؾا ماسؿؿادماظلؾطةمادلكؿصـةمحملضـرم
جلـةمذؽونماظعاعؾنيممبـابةمضرا متعقنيمورنمعامسدام ظكمعنمضرا اتمتعؿربمضرا اتمتـػقذؼةمطاذـػةمظؼـرا م
اظؿعقنيماظصاد معنماظلؾطةمادلكؿصـةموسؾـىم ظـكمصـننماظعاعـلمادلؿـوصىمؼمعؿـربمععقــاًمعـنم3771/6/11م
تا ؼ ماسؿؿادماحملاصظمحملضرمجلـةمذؽونماظعاعؾنيمورنمطانمالمؼلؿققمريمرجرمإالمعـنمتـا ؼ متلـؾؿهم
اظعاعلمإسؿاالمظؾؿادةم11عنماظؼاغونم .3760/56م
وبـاامسؾقهمصننماحلاظةمتعؿربمإغفاامخدعةمبلؾبماظوصاةموؼلؿققمطاصةمادللؿقؼاتماظؿلعقـقة ".م
ا
وفقب دلب تقذو،صننماسؿؿادماظلؾطةمادلكؿصةمحملضرمجلـةمذؽونماظعاعؾنيممبـابةمضـرا متعـقنيمورنمعـام
سدام ظكمعنمضرا اتمتعؿربمضرا اتمتـػقذؼةمطاذػةمظؼـرا ماظؿعـقنيماظصـاد معـنماظلـؾطةمادلكؿصـةموسؾـىم
ظكمصنغهمؼعؿدممبدةماذااكمادلذطو ماسؿؾا اًمعنم .3760/3/18م
م
م
م

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 99ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

األعئهت ادلشتبطت بقبَىٌ اخلذيت ادلذٍَتانصبدس ببنقبَىٌ سقى  03نغُت 1837

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 93ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

انغؤال سقى 13 /7

يبدة ()13

عمعنمسؾقهمحاصلمسؾىمإجازةمعرضقةمبلجرمطاعلموصؼاًمألحؽامماظػؼرةماظرابعةمعنمادلادةم13معـنمضـاغونم
اخلدعةمادلدغقةماظصاد مباظؼاغونم ضـمم03مظلــةم1837مور ــاامصـاةماجازتـهمادلرضـقةم ؾـتمسفـزهمسفـزًمام

طاع مصفلمحيقمظهمرؾبمإغفاامخدعؿهمظؾعفزماظؽاعلمضؾلمدنماظؿؼاسدم؟ م
اإلجببت

أوال :انىضع يف ظم انقبَىٌ  56نغـُت  3760وقبـم صـذوس قـبَىٌ اخلذيـت ادلذٍَـت  03نغـُت

: 1837

ؼؼضــىمعـشــو مموزا ةماظؿلعقـــاتم ضــمم1مظلـــةم3773مبشــلنماحلؼــوقماظؿلعقـقةادللــؿقؼةمظؾؿعــاعؾنيم

بلحؽاممادلادةم77معؽر اعنمضاغونماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظة ضمم56مظلـةم3760سؾىمرغه :م
"غظرامإديمرغهمؼاتبمسؾىمإدؿؿرا ادلمعنمسؾقفبمسد ؾوتمسفزهماظؽاعلمصىمرجازةمعرضقةمبلجرم
طاعلمحؿىمبؾوشهمدنمادلعاشمسدممادؿقؼاضهمسـاصرماألجرماظؿىمؼؾزممالدؿقؼاضفامعؾاذرةماظعؿلمباظػعلم
طـاحلواصزمموعؽاصــكتماإلغؿــاجموعؼابــلماجلفــودمشــريماظعادؼـةمممواألجو اإلضــاصقةممواظؿــىمطــانمتؿــدخلمصــىم
تؼدؼرتعوؼاماألجرمادلؿغريماظذىمطانمؼلؿقؼهمادلمعنمسؾقهمضؾلم ؾوتمسفزهماظؿـامممػـذاممصضـ ممسـنممرنم
اغؿفااخدعةمادلمعنمسؾقهمظؾؾوشهمدنماظؿؼاسدمؼػؼدهمبعامادلزاؼاماظؿلعقـقةمادلؼر ةمدلـنممتـؿفـىممخدعؿـهمم
باظعفزاظؽاعلمطاحلداألدغىمدلعاشماظعفزمواظؿعـوؼامماألضـاصىمموإساغـةمماظعفـزمماألعـرمماظـذىممحـدممبـؾعامم
ادلمعنمسؾقفممرؾبمإغفااخدعؿفممبلؾبمسفزػمماظؽاعل .م
وبعرضمادلوضوعمسؾىماجلؿعقةماظعؿوعقـةممظؼلـؿىمماظػؿـوىممواظؿشـرؼ مممبفؾـسمماظدوظـةمماغؿفـتممدؾلـؿفامم
ادلـعؼدةمصىم3700/33/1مإديمرنماظعاعلمادلرؼاممبـرضممعـزعنممواظـذىممؼلـرىممصـىممذـلغهممادلـادةمم77م
عؽر اظلاظفم طرػاموجوزمظهمرؾبمإغفااخدعؿه .م
ويفمضوامعاتؼدممصننمظؾؿمعنمسؾقهماظذىمؼلرىمصىمذلغهمحؽممادلادةم77معؽر امداظػةماظذطرمإ ا ؾـتمم
سفزهمطاع مضؾلمدنماظؿؼاسدمرؾبمإغفااخدعؿهمبلؾبماظعفزماظؽاعلمرادلاطـانممالؼرشـبممصـىممرنمؼظـلمم
يفمرجازتهمادلرضقةحؿىمبؾوغمدنماإلحاظةإديمادلعاشموتلوىمحؼوضهماظؿلعقـقةمصىمػذهماحلاظـةممسؾـىمم
ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 94ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

رداسمإمغؿفااخدعؿهمهلذاماظعفزموؼلؿققمععاشماظعفزماسؿؾا امعـنممرولماظشـفراظذىممتـؿفـىممصقـهممخدعؿـهمم
هلذاماظعفزم ".م
ا
ثبٍَب :بعذ صذوس قبَىٌ اخلذيت ادلذٍَت سقى  03نغُت :1837

غصمضاغونماخلدعةمادلدغقةم03مظلـةم1837مبادلادةماظـاغقةمعـهمسؾىمإظغاامضاغونماظعاعؾنيمادلدغقنيم

باظدوظةماظصاد مباظؼاغونم ضمم56مظلـةم .3760م
وحقثمغصتمادلادةم13ماظػؼرةماظرابعةمعنمضاغونماخلدعـةمادلدغقـةماظصـاد مباظؼـاغونم ضـمم03مظلــةم
1837مسؾىمرغه -:م
........
وميـ مادلوزفمادلرؼامبلحدماالعراضمادلزعـةماظيتمؼصد مبؿقدؼدػامضرا معنموزؼرماظصـقةمبــاام
سؾــىمعواصؼــةماعؾــسماظطـ

مادلكــؿصمإجــازةمادــؿــائقةمبــاجرمطاعــلمماديمانمؼشــػىمرومتلــؿؼرمحاظؿــهم

ادؿؼرا امميؽـهمعـنماظعـودةماديماظعؿـلمرومؼؿـؾنيمسفـزهمسفـزامطـاع موصـىمػـذهماحلاظـةماألخـريةمؼظـلم
ادلوزفميفمإجازةمعرضقةمبذاتماالجرمحؿىمبؾوشهمدنماإلحاظةمظؾؿعاش .م
 ".........م
ا
وفقب دلب تقذو صؼدمحلمضاغونماخلدعةمادلدغقـةماظصـاد مباظؼـاغونم ضـمم03مظلــةم1837مربـلمضـاغونم
اظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةماظصاد مباظؼاغونم ضمم56مظلـةم3760موحقثمحؾتماظػؼرةماظرابعةمعنمادلـادةم
13معنمضاغونماخلدعةمادلدغقةمربلمادلادةم77معؽر معنمضاغونماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةمادلشا مإظقـهم
ظذامحيقمظؾعاعلمادلرؼامبلحدماالعراضمادلزعـةماحلاصلمسؾىمإجـازةمادـؿــائقةمبـملجرمطاعـلممإ ا ؾـتمم
سفزهمسفزاً مطاع مضؾلمدنماظؿؼاسدرؾبمإغفااخدعؿهمبلـؾبمماظعفزاظؽاعـلممرادلاطـانممالؼرشـبممصـىممرنم
ؼظــلميفمرجازتــهمادلرضــقةحؿىمبؾــوغمدــنماإلحاظــةمإديمادلعــاشموتلــوىمحؼوضــهماظؿلعقـقــةصىمػــذهم
احلاظةسؾىمرداسمإغؿفااخدعؿهمهلذااظعفزموؼلؿققمععاشماظعفزماسؿؾا امعنمرولماظشفراظذىمتـؿفىمصقهم
خدعؿهمهلذاماظعفز .م
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يبدة ()77

انغؤال سقى 77 /6

عمعنمسؾقهمرحقلمظؾؿعاشمصىم1836/1ممووضـ مسؾقـهمشراعـةمعـنمضؾـلماحملؽؿـةماظؿملدؼؾقـةمبواضـ مخصـمم
ذفرؼنمعنم اتؾـهموػـذهماظغراعـةممو دتماديمجفـةمسؿؾـهمبعـدماحاظؿـهمظؾؿعـاشموحقـثمرغـهمظـقسمظـهمريم
علؿقؼاتمظدىمجفةمسؿؾهمصفلموجوزماخلصممعنمادلعاشمعنمسدعه؟ م

اإلجببت

تـصمادلادةم355معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصاد ممباظؼاغونم ضمم67مظلـةم3761ممسؾىمرغه :م
"الموجوزماحلفزرواظـزولمسنمعلـؿقؼاتمادلـمعنمسؾقفلوصـاحبمادلعاذلوادللـؿػقدؼنمظـدىماهلقؽـةم

اظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسى.م م
وإدــؿــاامعــنمحؽــمماظػؼــرةماظلــابؼةموجــوزماحلفزرواظـــزولمســنمادللــؿقؼاتمادلشــا مإظقفــامظلــدادم
احلؼوقماآلتقة :م
 -5اظـػؼــاتممبراســاةمرحؽــاممضــاغونمتـظــقممبعــامروضــاعمواجــراااتماظؿؼاضــيميفمعلــائلمامألحــوالم
اظشكصقةمادلشا مإظقه.م م
 -6عاماؿدمظؾفقؽةمعنمعؾاظسمسؾىمصاحبماظشلنم،مسؾىمرنمؼؽونماخلصممباظـلؾةمظؾؿعاشماظشفرىمصـىم
حدودم.%25
وصىمحاظةماظؿزاحمممؼؾدرمخصممدؼنماظـػؼةميفمحدودماجلزاماجلـائزماحلفـزمسؾقـهمزبصـوعاًمعــهم
ُؿنمادلعاشمظؾوصاامبدؼنماهلقؽة .م
 -7مرضلاطمضروضمبـكمغاصرماإلجؿؿاسى.م
 -8األضلاطمادللؿقؼةمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسى.
ومبراساةماظػؼرةماظلابؼةمؼؽونمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسىمخصممعامؼؽونمادـؿققمسؾـىمادلـمعنمم
سؾقهمروصاحبمادلعاشمعنمعؾاظسمضؾلموصاتـهمعـنمإذيـاديماحلؼـوقماظؿلعقـقـةمظؾؿلـؿػقدؼنمتؼلـممبقــفمم
بـلؾةمعامؼصرفمظؽلمعـفم .م
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ووجوزمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسىمضؾولمرداامادلؾاظسمادللؿقؼةمهلامسؾـىمادلـمعنمسؾقـمهموصؼـاًمم
ظؾفدولم ضمم()6مادلرصقم،موتلؼ ماألضلاطمادلؿؾؼقةمصىمحاظةمإدؿقؼاقمادلعاشمظؾعفزمادلـفىمظؾكدعـةم
رومظوصاةموصؼاًمظؾؿادةم81عنمػذاماظؼاغون .م
وع مسدمماإلخ لمباظػؼرةماظلابؼةمؼراسىمسدممصرفمادلعاشموصؼاًمظؾؾــدم(م)5معـنمادلـادةم(م)81معـنم
ػذاماظؼاغونمإالمبعدمردااماظؼقؿةماحلاظقةمظألضلاطموصؼاًمظؾفدولماظذىمحيددممبعرصـةماخلـؾريماإلطؿـوا ىم
وؼصد مبهمضرا معنموزؼرماظؿلعقـات .م
وصىمحاظةمصرفمتعوؼاماظدصعةماظواحدةمدبصمماظؼقؿةماحلاظقـةمظألضلـاطمادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنم
سؾقهمعنماظؿعوؼامومادلؽاصلة .م
وؼوضفمدـدادماألضلـاطمادللـؿقؼةمسؾـىمادلـمعنمسؾقـمهمصـىمذيقـ ماحلـاالتماظؿـىمالمؼلـؿققمسـفـام
رجراًروتعوؼضاًمسـهممبامصىم ظكمرضلاطمماإلدؿؾدالمومؼلؿلغفماظلدادمصو مإدـؿقؼاقماألجـرمومتـزادمعـدةم
اظؿؼلق مبؼد مادلدةماظؿىمروضفمصقفامددادماألضلاط .م
مممووجوزمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماإلجؿؿاسىممضؾولمتؼلـق مادلؾـاظسمادللـؿقؼةمهلـامضؾـلمادللـؿػقدؼنم
سؾىممخسمدـوات .م
طؿـــامؼؽـــونمظؾفقؽـــةماظؼوعقـــةمظؾؿـــلعنيماإلجؿؿـــاسىمماحلفـــزمسؾـــىمرجـــرمادلـــمعنمسؾقـــمهمظلـــدادم
عؿفؿداإلذااطاتموعؿفؿدمادلؾاظسمادللؿقؼةمهلامو ظكمع معراساةماحلدودمواظؼواسدمادلـصوصمسؾقفام
يفماظػؼرةماظـاغقة ".م
وتـصمادلادةم77عنمضاغونماخلدعةمادلدغقةماظصاد مباظؼاغونم ضمم03مظلـةم1837مسؾىمرغه -:م
"مالمميـ ماغؿفاامخدعةمادلوزفمأليمدؾبمعنماألدؾابمسداماظوصاةمعـنمرباطؿؿـهمتلدؼؾقًـامإ امطـانمضـدم
بُدئميفماظؿقؼققمضؾلماغؿفاامعدةمخدعؿه .م
ووجوزميفمادلكاظػاتماظيتمؼاتبمسؾقفامضقاعمحقمعـنمحؼـوقماخلزاغـةماظعاعـةمظؾدوظـةمإضاعـةماظـدسوىم
اظؿلدؼؾقةموظومملمؼؽنمضدمبُدئميفماظؿقؼققمضؾلماغؿفااماخلدعةمو ظكمدلدةممخـسمدــمواتمعـنمتـا ؼ م
اغؿفائفا .م

ـــــــــــم(/76م/3081م38م)ماظؿوجقهماظػينم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم(م)99 / 97ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٍئت انقىيٍت نهتؤيني االجتًبعً
صُذوق انتؤيني االجتًبعً
نهعـبيهني ببنقطبع احلكـىيً

ووجــوزمرنمؼوضـ مسؾــىمعــنماغؿفــتمخدعؿــهمشراعــةمالماــاوزمسشــرةمرضــعافمرجــرةماظــوزقػيماظــذىمطــانم
ؼؿؼاضاهميفماظشفرمسـدماغؿفااماخلدعةمو ظكمع مسـدمماإلخـ لمباظعؼوبـاتماجلـائقـةمواظؿزاعـهمبـردمضقؿـةم
احلق،موادؿــااًمعنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمادلشا ماظقه،متلؿوصىماظغراعةمادلشا ماظقفامباظػؼرةماظلـابؼةم
عنمادلعاشممبامالموجاوزم بعه،مرومبطرؼقماحلفزماإلدا ي ".م
ا

وفقب ألحكبو ادلبدة 355معنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـاد مباظؼـاغونم ضـمم67مظلــةم3761مالموجـوزم
احلفزرواظـزولمسنمعلؿقؼاتمادلمعنمسؾقفلوصاحبمادلعاذلوادللؿػقدؼنمظدىماهلقؽةماظؼوعقةمظؾؿـلعنيم
االجؿؿاسيمإالمظلدادماحلؼوقماآلتقة :م
 -5اظـػؼــاتممبراســاةمرحؽــاممضــاغونمتـظــقممبعــامروضــاعموإجــراااتماظؿؼاضــيميفمعلــائلمامألحــوالم
اظشكصقةمادلشا مإظقه .م
 -6عاماؿدمظؾفقؽةمعنمعؾاظسمسؾىمصاحبماظشلن،مسؾىمرنمؼؽونماخلصممباظـلـؾةمظؾؿعـاشماظشـفريميفم
حدودم.%25
 -7رضلاطمضروضمبـكمغاصرماالجؿؿاسي.م
 -8األضلاطمادللؿقؼةمظؾفقؽةماظؼوعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسي.
ا
واعتثُبء يٍ أحكبو ادلبدة  355يٍ قـبَىٌ انتـؤيني االجتًـبعًمادلشـا مإظقـهموجـوزمخصـمماظغراعـةم
احملؽوممبفامسؾىمادلوزفمبعدماغؿفاامخدعؿهمعنمادلعاشمع معراساةمعامؼؾي -:م
 -5ؼؽونماخلصممعنمادلعاشمادللؿققمظؾؿوزفماحملؽـوممسؾقـهممو ظـكمميفمحـدودمم بـ ممادلعـاش،م
ويفمحاظةموصاةمصاحبمادلعاشمالمؼؿممماخلصممعنمادلعـاشمادللـؿققمظؾؿلـؿػقدؼنمســه،محؿـىمظـوم
بدرماخلصممعنمصاحبمادلعاشممضؾلموصاته.
 -6ؼؼؿصرماالدؿــاامسؾىماخلصممعنمادلعاشموحدهمدونمباضيماحلؼوقماظؿلعقـقة.
 -7وجبمرنمؼرصقمبطؾبماخلصممعنمادلعاشمصو ةمرؾـقمماألصـلمعـنماحلؽـمماظصـاد معـنماحملؽؿـةم
اظؿلدؼؾقةمباظغراعة.
وبـااًمسؾقهم:وجوزمخصمماظغراعةمعنمادلعاشممبامالوجاوزم ب مادلعاشموصؼاًمدلامو دمبعاظقه.
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