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يضجطخ انُذٔح انشٓشٚخ

نهعبيهني ثبجلٓبص اإلداس٘ نهذٔنخ
711</11/9
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يمذيخ

ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿعسيمظؾعععؾنيمبعظؼطععماحلؽـوعيممإديمغشـ موععؿقـ ماظـوسيمم
اظؿلعقينمظدىمادلفؿؿنيممبفعلماظؿلعنيماالجؿؿـعسيموطـاامزؼـعداماظـؼعصـلماظؿلعقـقـلمظـدىمأصـ ادم
اجملؿؿعمبعسؿؾعرمأنماحلؿعؼلماظؿلعقـقلمضدماعؿدتمإديمطلمأد امعص ؼل .م
وحتؼقؼعًمظاظكمؼلعدغيمأنمأضدممعضـؾطلماظــدواماظشـف ؼلمادلـعؼـدامبؿـعرؼ م711</11/9م
عؿضؿـلمأػمماألدؽؾلماظيتمغوضشتمسيماظـدوا .م

سئٛظ صُذٔق انتأيني الجتًبعٙ
نهعبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ
"زلًذ ععٕد٘ لطت"
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فٓــــــــشط
و
1

ادلٕضٕع
األعئهخ:
األدؽؾلمادل عؾطلمبؼعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم79مظلـلم .1975م
األدؽؾلمادل عؾطلمبؼعغونم81مظلـلم6116مبشلنماخلدعلمادلدغقل .م

6

ادلشفمبد:
ربعض امسيماحلؼوقماإلضعصقل .م
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األعئهخ ادلشتجطخ ثمبٌَٕ انتأيني االجتًبعٙ
انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى >< نغُخ 1><:
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تأيني انشٛخٕخخ ٔانعجض ٔانٕفبح

انغؤال سلى  7</ 1م

يبدح (<)7

عمعن سؾقفعماغؿفتمخـدعؿفعمبعالدـؿؼعظلمبؿـعرؼ م711</</7:مسـنمعـدامخدعـلمعؼـدارػعم17م

دـلموم>مذفورمو<7مؼومموعؼدعتمبطؾبمظص فمعععشمسنمعؾكمادلـداممبؿـعرؼ م711</=/1مسؾؿـعًم
بلنمدـفعمسيمععرؼ معؼدؼممرؾبماظص فم:9مدــلممصؿـعمػـيماحلؼـوقماظؿلعقـقـلمادللـؿقؼلم ـعمسيم
ػاهماحلعظلم؟م م
اإلجبثخ

عـصمادلعدام=1معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونم><مظلـلم1><:مسؾىمأغهم :م
"ؼلؿق مادلععشمسيماحلعالتماآلعقلم -:م

 -1اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾؾوشهمدنماظؿؼعسدمادلـصوصمسؾقهمبـظعمماظؿوزفمادلعععلمبـهمأوم
ظؾؾوشهمدنماظلؿنيمبعظـلؾلمظؾؿمعنمسؾقفممادلـصوصمسؾـقفممبعظؾــدؼنم( )ممو(ج)معـنممادلـعدام
(،)6موذظكمعؿىمطعغتمعداماذرتاطهمسيماظؿلعنيم161مذف ًامسؾىماألضل .م
 -6عؾغعه .م
اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾوصعامأوماظعفزماظؽععـلممأوماظعفـمزماجلزئـىمادللـؿدؼممعؿـىم ؾـتم
سدمموجودمسؿلمآخ مظهمظدىمصعحبماظعؿل،موذظكمأؼعمطعغتمعداماذرتاطهمسيماظؿلعني.
وؼـؾــتمســدمموجــودمسؿــلمآخـ مبؼ ـ ارمعــنمجلـــلمؼصــدرمبؿشــؽقؾفعمض ـ ارممعــنموزؼ ـ ماظؿلعقـــعتم
بعالعػعقمععماظوزراءمادلكؿصني،موؼؽونمعنمبنيمأسضعئفعمممـلمسنماظؿـظقمماظـؼعبىمأوماظعععؾنيم
حبلــبماألحــوالموممـــلمســنما قؽــلمماظؼوعقــلمظؾؿــلعنيمامالجؿؿــعسي،موحيــددماظؼــ ارمضواســدم
وإج اءاتمسؿلماظؾفـل .م
وؼلؿــىمعنمذ طمسدمموجودمسؿلمآخ ماحلعالتماظيتمؼصدرمبفعمضـ ارمممعـنموزؼـ ماظؿلعقــعتم
بـعءمسؾىماضرتاحمذبؾسماإلدارا .م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 5مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

 -3وصعامادلمعنمسؾقهمأوم ؾوتمسفزهمسفزاًمطععالًمخاللمدــلمعـنمعـعرؼ ماغؿفـعءممخدعؿـهمومؼشـمرتطم
سدممجتعوزهماظلنمادلـصوصمسؾقفعمسيماظؾـدم()1موسدممص صهماظؼقؿلماظـؼدؼلمظؿعوؼضماظدصعـلم
اظواحدام،موذظكمأؼعمطعغتمعداماذرتاطهمسيماظؿلعني.ممممم م
 -4اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظغريماألدـؾع مادلـصـوصمسؾقفـعمسيماظؾــدمؼنم()3،1م،مبشـ طمعـواص م
عداماذرتاكمصعؾقلمالمعؼلمسنم641مذف اًموأالمؼؽونمخعضععًمظؿلعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصـعام
سيمععرؼ معؼدؼممرؾبماظص ف.مم م
 -5وصعامادلمعنمسؾقهمأوم ؾوتمسفزهماظؽععلمبعدماغؼضعءمدـلمعنمععرؼ ماغؿفـعءممخدعؿـهمأومبؾوشـمهم
دنماظلؿنيمبعدماغؿفعءمخدعؿهمعؿىمطعغتمعـداماذـرتاطهممسيماظؿـلعنيم161مذـف ماًمسؾـىماألضـلم
وملمؼؽــنمضــدمصـ فماظؼقؿــلماظـؼدؼــلمظؿعــوؼضماظدصعـملماظواحــدام،موؼلــوىمادلعــعشمسيمػــاهم
احلعظلمسؾىمأدعسمعداماالذرتاكمسيماظؿلعني.
 ".......م
وعـصمادلعدام<7معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأغهم :م
"ععمسدمماإلخاللمحبؽمماظؾـدؼنم()6،4معنمادلـعدام(م)18مإذاماغؿفـتمخدعـلمادلـمعنمسؾقـهم
وملمعؿواص مصقهمذ وطمادؿقؼعقمادلععشمادؿق مععـوؼضماظدصعـلماظواحـدامموحيلـبمبـلـؾلم%15م
عن األجـ اظلـويمسنمطلمدـهمعنمدـواتمعداماالذرتاكمسيماظؿلعني.م م
وؼؼصــدمبــعألج ماظلـــوىمعؿودــط األجـ اظشــف ىماظــاىمدــددمســـهماالذــرتاكمخــاللماظلـــؿنيم
األخريعنيمأومعداماالذرتاكمسيماظؿلعنيمإنمضؾتمسنمذظكمعضـ وبعًممسيمإ ــىمسشـ ،موؼ اسـىمسيم
حلع مػاامادلؿودطماظؼواسدمادلـصوصمسؾقفعمبعظػؼ اماظ ابعلمعنمادلعدام( .)19م
وؼص فمػااماظؿعوؼضمسيماحلعالتماآلعقلم-:م م
 -1بؾوغمادلمعنمسؾقهمدنماظلؿني .م
سيم اخلعرجمبصػلمدائؿ مل م أوم ما ظؿقعضهمم مبعظؾعـلم
 -2عغعدراماألجـؾىمظؾؾالدمغفعئقعمأوم ماذؿغعظهم م
اظدبؾوععدقلمسيمدػعرامأومضـصؾقلمدوظؿه .م
 -3ػف امادلمعنمسؾقه .م
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 -4احلؽممغفعئقعًمم سؾىمادلمعنمسؾقهمبعظلفنمعدامسش مدـواتمصلطـ م م أومبؼدرمادلداماظؾعضقلم
ظؾؾوشهمدنماظلؿنيمأؼفؿعمأضل .م
 -5إذامغشــلمظــدىمادلــمعنمسؾقــهمخــاللمعــدامدــفـهمسفــزمجزئــىمعلــؿدؼمم ـعــهمعــنمعزاوظــلم
اظعؿل .م
 -6عؾغى .م
 -7اغؿظعممادلمعنمسؾقهمسيمدؾكماظ ػؾـل .م
دل لؿــعام عنمعطؾق مأ حؽعمم ػاام
سيم إحد ىما جلفعتما م
 -8ما ظؿقعقما دلمعنمسؾقهم بعظعؿلم م
اظؼعغونمبعظش وطمواألوضععماظيتمؼصدرمبفعمض ارمعنموزؼ ماظؿلعقـعت .م
 -9سفزمادلمعنمسؾقهمسفزاًمطععالً .م
 -11وصـعامادلـمعنمسؾقـهم،موسيمػـاهماحلعظـملمعصـ فمادلؾـعظامادللـؿقؼلممبلطؿؾـفعم إديمعلـؿقؼىم
ادلععشمسـهمحؽؿعًمعوزسلمسؾقفممبـلؾلمأغصؾؿفممسيمادلععشمصنذامملمؼوجدمدـوىمعلـؿق م
واحـدمظؾؿعـعشمأدؼـتم إظقـهم ػـاهمادلؾـعظامبعظؽععـلم،مصـنذامملمؼوجـدممأىمعلـؿق مظؾؿعـعشم
ص صتمظؾور لماظش سقني.م م
 -11إذامطعغــتمادلـــمعنمسؾقفـــعمعؿزوجـــلمأوممعطؾؼـــلمأومعرتعؾـــلمأومطعغـــتمعؾؾـــامدـــنماظواحـــدام
واخلؿلنيمصلطـ مسيمععرؼ مرؾبماظص فم،موالمؼلؿق مص فماظؿعوؼضمسيمػـاهماحلـعالتم
إالمدل امواحدامروالمعددماذرتاكمادلمعنمسؾقفعمسيماظؿلعني.
سيماظؾـودم(م 1م 9،م) 11،مؼص فمعؾؾاماظؿعوؼضمعضعص مع إظقهم عؾؾام
سيم احلعالتمادلـصوصمسؾقفعم م
مو م
عؼدارهم% 6معنمعؾؾاماظؿعوؼضمسنمسددماظلـواتماظؽععؾلمعنمععرؼ ماغؿفعءمماخلدعلمحؿىمععرؼ م
ادؿقؼعقماظص ف ".م
وعـصمادلعدام81معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأغهم :م
"مؼلؿق مادلمعنمسؾقهمعؽعصلامعؿىمعواص تمإحـدىمحـعالتمادـؿقؼعقممادلعـعشممأومععـوؼضم
اظدصعلماظواحدا .م
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وحتلــبمادلؽعصــلامبواضــعمأج ـ مذــف مســنمطــلمد ــملمعــنمدـــواتمعــداماالذــرتاكمسيمغظــعمم
ادلؽعصلاموؼؼدرمأج محلع مادلؽعصلامبلج محلع معععشماألجـمـ األدـمـعدىمادلـصـوصمسؾقـهمسيم
اظػؼ اماألوديمعنمادلعدام(.)19م م
وؼؽــونماحلــدماألدغــىمظؾؿؽعصـلامأجـ مسشـ امذــفورمربلــوبعًموصؼـعًمظؾػؼـ اماظلــعبؼلموذظــكمسيم
احلعالتماآلعقلم :م
 -1اغؿفــعءمخدعــلمادلــمعنمسؾقــهمظـؾــوتماظعفــزماظؽععــلمأوماظوصــعامعؿــىمعــواص تماظشــ وطمم
ادلـصوصمسؾقفعمسيماظػؼ اماظـعغقلمعنمادلعدام( .)18م
 -2اغؿفعءماغؿػععمادلمعنمسؾقهمبـظعممادلؽعصلامظؾؾوشهماظلـنمادلـصـوصمسؾقفـعمسيماظؾــدم(م)1م
عنمادلعدام()18معؿىمطعنمخعضععًم ااماظـظعممسيم1984/4/1موطعغتمعداماذرتاطهمسيم
غظعمماإلدخعرمسش مدـواتمسؾىماألضلم،موإذامطعغتمػاهماظلنمعؼلمسنماظلؿنيمعؿقؿلم
اخلزاغلماظعععلمبعظػ قمبنيمػااماحلـدموادلؽعصـلاممادللـؿقؼلمسـنمادلـداماظػعؾقـلموؼلـ ىم
ػااماحلؽممسيمذلنمادلعداماألوديمعنمػااماظؼعغون.م م
والمؼـؿػعمادلـمعنمسؾقـهمبعحلـدمامألدغـىمظؾؿؽعصـلامإالمعـ امواحـدامرـوالمعـددماذـرتاطهممسيم
اظؿلعني .م
وؼ اسىمبعظـلـؾل إظـى ادلددماحمللوبلمسيمغظعممادلؽعصلاموصؼعمظؾؿعدام()34مععمؼلعى :م
 -1حتلبمادلؽعصلامسنمػاهمادلداموعضعف إدي احلدماألدغىمادلشعرمإظقه .م
 -2عؼــدرمادلؽعصــلامادللــؿقؼلمســنمػــاهمادلــدامرؾؼـعًمظؾفــدولمرضــمم()4مادل اصـ موسؾــىم
أدعسمدنمادلمعنمسؾقهمسيمععرؼ مادؿقؼعقماظص فموأج محلـع مادلؽعصـلامادلشـعرم
إظقه وذظكمسيمحعالتممادؿقؼعقماظص فمظغريمبؾوغمماظلـنمادلشـعرم إظقـهم سيماظؾــدم(م)2م
عنماظػؼ اماظـعغقلمأوماظوصعام .م
 -3دبصــممعــنمادلؽعصــلاماظؼقؿــلماحلعظقــلمألضلــعطمادلــدامادلشــعرمإظقفــعموذظــكمعــعمســدمم
اإلخاللمحبؽمماظػؼ اماظ ابعلمعنمادلعدام( .)144م
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ممموسيمحعظلمادؿقؼعقمادلؽعصـلامظوصـعامادلـمعنممسؾقـهمعصـ فمدللـؿقؼىمادلعـعشممأومععـوؼضمم
ت مإظقـهم بعظؽععـلم،م
اظدصعلماظواحدامحبلبماألحـوالمصـنذامملمؼوجـدمدـوىمعلـؿق مواحـدمأدؼـ م
صنذامملمؼوجدمأىمعلؿق مص صتمظؾور لماظش سقني ".م
ٔفمب دلب تمذو:موحقثمملمعؿواص مظدىمادلاطورامادلدامادلوجؾلمالدؿقؼعقمادلعـعشمادلؾؽـ م
(سش ؼنمدـلمصعؾقل)موصؼعًمألحؽعمماظؾـدم()5معنمادلعدام18معنمضعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيمممظـاامالم
علؿق معععشمسيمععرؼ معؼدؼمماظطؾب،موحي م عمص فمععوؼضماظدصعلماظواحداموادللؿق م عم
صورماغؿفعءمخدعؿفعمظؿواص مإحدىمحعالتمادؿقؼعقمص فماظؿعوؼضمادلشعرمإظقفعمبعدلـعدام67معـنم
ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمحقثمبؾغتمدنماحلعدؼلمواخلؿلني،موؼص فماظؿعوؼضمسنمطلمعـنم
األج ماألدعديمواألج مادلؿغريمبعإلضعصلمإديمعؽعصلامغفعؼلماخلدعل.م م
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انغؤال سلى 8;/7

يبدح (;)8

صعحبمعععشمسلؽ يماظؿق مبعظعؿلمبنحدىماجلفعتماظؿعبعلمظؾففعزماإلداريمبعظدوظـلمم ـممم

اغؿفتمخدعؿهمبعالدؿؼعظلمبؿعرؼ م711</:/81مسنمعداماذرتاكمصعؾقلمعؼدارػعم;مدــواتموعؼـدمم
بطؾبمظص فمعلؿقؼععهماظؿلعقـقلمضؾلمبؾوشهمدنماظلؿني،مصؽقفمؼؿممعلوؼلمحؼوضهماظؿلعقـقـلمسـنم
عداماذرتاطهماألخريا؟ م
اإلجبثخ:

عـصمادلعدام(>>)معـنممضـعغونم>1مظلــلم1><:مبنصـدارمضـعغونماظؿـلعنيموادلععذـعتمظؾؼـواتم

ادللؾقلمبعدمادؿؾدا عمبعظؼعغونمرضمم>;مظلــلم7111مبشـلنمزؼـعدامادلععذـعتماظعلـؽ ؼلموععـدؼلم
بعضمأحؽعمماظؼعغونمادلشعرمإظقهمسؾىمأن :م
م"إذاماظؿق مصعحبمادلععشماظعلؽ يمبعؿلمخيضعهمأليمعـنمأغظؿـلماظؿـلعنيموادلععذـعتم
األخ ىمصؿعؿربمعداماذـرتاطهمم اجلدؼـدامعـدامضعئؿـلمبـااعفعموعؿقـددمحؼوضـهماظؿلعقـقـلم مسـفـعموصؼـعًم
ظؾؼعغونمادلعععلمبه .م
م "...............................................م
وؼؼضيماظؼلمماظـعغيمعـنممعـشـورمسـعمموزاراماظؿلعقــعتمرضـممم:ممظلــلم7118مبشـلنممادلعععؾـلم
اظؿلعقـقلمألصقع مادلععذعتماظعلـؽ ؼلماظععئـدؼنمظمعؿـلمخيضـعفممجملـعلمعطؾقـ مأحـدمضـواغنيم
اظؿلعنيماالجؿؿعسيمسؾىمأغهم :م
انمغى انثبَٗ
ادلعبيهخ انتأيُٛٛخ نصبحت ادلعبػ انعغكشٖ انعبئذ جملبل تطجٛك أحذ لٕاَني انتأيني
االجتًبع ٙعُذ اعتحمبق انصشف عٍ يذح اشرتاكّ األخريح

أوالًم:مإذامطعغـتمعــداماالذــرتاكماألخــرياموصؼـعًمألحؽـعممضــعغونماظؿــلعنيماالجؿؿــعسيماظصــعدرم
بعظؼعغونمرضمم><مظلـلم1><:مؼؿؾعمععمؼؾي :م
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سـدمعؼدؼ ماحلؼـوقماظؿلعقـقـلمسـنمعـداماالذـرتاكمماألخـريامؼ اسـىماسمؿؾـعرمػـاهمادلـدامعـدام
ضعئؿلمبااعفع،موعؿقددمحؼوضهماظؿلعقـقلمسـفعموصؼعًمدلعمؼؾي :م
 -1إذامملمعؿواص ماظش وطمادلطؾوبلمالدؿقؼعق مادلععشمسنمػاهمادلدامادؿق مسـفعمععوؼضعًم
عنمدصعلمواحداموؼص فمسيمحعظلمعواص مإحدىماحلعالتمادلـصوصمسؾقفعمبعدلعدام<7معنم
ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسي.
 -2إذامعــواص تماظش ـ وطمادلطؾوبــلمالدــؿقؼعقمادلعــعشمسـفــعمحيلــبمادلعــعشموصؼ ـعًمظؾؼواســدم
ادلـصوصمسؾقفعمسيمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمادلشعرمإظقهمععمع اسعامععمؼؾيم:
…………………………
ٚ -3شاعٗ ثشأٌ احلمٕق انتأيُٛٛخ األخشٖ يب ٚه: ٙ

ادلكبفأحم:معلؿق مادلؽعصلامسنمعداماالذرتاكماألخريامم،مععمع اسعامادؿقؼعقماحلـدماألدغـىم

ظؾؿؽعصلامإذامطعنمدؾبمادؿقؼعقمادلععشماغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾعفزماظؽععلمأوماظوصعا ".م
ً
ٔفمب دلب تمـذو:م دلـعمطـعنمادلـاطورمصـعحبمععـعشمسلـؽ يموضـدماظؿقـ مبعخلدعـلمادلدغقـلم
واغؿفتمعداماذرتاطهماألخريامسـنمعـداماذـرتاكممصعؾقـلمعؼـدارػعم;مدــواتموحقـثمععععـلمعـدام
االذرتاكماألخريامطؿدامضعئؿلمبااعفعممظاامصنغهمؼلؿق مظؾؿاطورمععوؼضـعًمعـنمدصعـلمواحـدامسـنم
عداماذرتاطهماألخريامسؾىمأنممؼمجلمص صهمحلنيمعواص مأحدمأدـؾع مادـؿق مصـ فماظؿعـوؼضمم
ادلـصوصمسؾقفعمبعدلعدام<7معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمرضمم><مظلـلم .1><:م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 11مــــــــــ
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يف تأيني إصبثبد انعًم

انغؤال سلى :>/ 8 :م

يبدح (>):

عع ضمعمعنمسؾقهمبعجلفعزماإلداريمظؾدوظلمإلصعبلمسؿـلممخؾػـتمظدؼـهمسفـزمإصـعبيمبؿـعرؼ م

;711;/9/7مضدرتمغلؾؿهمبـمم%81موص فمسـفعمععوؼضماظدصعلماظواحدام،م ممسدظتمػاهماظـلؾلم
بعدمإسعداماظػقصمبؿعرؼ م711</</:مإديم%8:مصؿعمػيمعلؿقؼععهمسـنمذظـكماظعفـزمسيمعـلعنيم
إصعبعتماظعؿل؟موطقفمؼؿممحلعبفعم؟ م
اإلجبثخ :م

عـصمادلعدام:1معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمم><مظلــلم1><:مسؾـىم

أن :م
"مإذامغشــلمســنمإصــعبلماظعؿــلمسفــزمطعع ـلممأوموصــعامدــوىمادلعــعشمبـلــؾلم%=1معــنماألجــ مم
ادلـصوصمسؾقهمبعدلعدام(>)1ممبعمالمؼزؼدمسؾىماحلـدماألضصـىمادلـصـوصمسؾقـهمبـعظػؼ اماألخـريام
عنمادلعدام()71موالمؼؼلمسنماحلدماألدغىمادلـصوصمسؾقهمبعظػؼ اماظـعغقلمعنمادلعدام( .)79م
وؼـزادمػـاامادلعـعشمبـلـؾلم%:طـلمزيـسمم دــواتمحؿـىمبؾـوغمادلـمعنمسؾقـهمدـنماظلـؿنيم
حؼقؼلمأومحؽؿعًمإذامطعنماظعفزمأوماظوصعامدؾؾعًمسيمإغفعءمخدعـلمادلـمعنمسؾقـهم،موععؿـربمطـلمزؼـعدام
جزءاًمعنمادلععشمسـدمحتدؼدمعؾؾاماظزؼعداماظؿعظقل ".م
ومعـصمادلعدام:7معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأغه :م
"مإذامغشلمسنماإلصعبلمسفزمجزئيمعلؿدؼممعؼدرمغلؾؿهمبـم8:م%مصلطـ مأدؿق مادلصع معععذعًم
ؼلعوىمغلؾلمذظكماظعفزمعنمادلععشمادلـصوصمسؾقهمبعدلعدام( .):1م
وإذامأدىمػااماظعفزمإديمإغفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظـؾوتمسدمموجودمسؿـلمآخـ مظـهمظـدىم
صعحبماظعؿلموصؼعًمظؾؼواسدمادلـصوصمسؾقفعمبعظؾـدم()8معنمادلعدام(=)1مؼزادمعععذهموصؼـعًممحلؽـمم
اظػؼ اماألخريامعنمادلعداماظلعبؼل ".م
م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 12مــــــــــ
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ومعـصمادلعدا:8معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأن :م
"ععمع اسعامحؽـمماظؾــدم(م)8معـنمادلـعدام(=)1مإذامغشـلمسـنماإلصـعبلمسفـزمجزئـيممعلـؿدؼممالم
عصلمغلؾؿهمإديم%8:مادؿق مادلصع مععوؼضعًمؼؼدرمبـلؾلمذظكماظعفـزمعضـ وبلممسيمضقؿـلمععـعشم
اظعفـــزماظؽععـــلمادلـصـــوصمسؾقـــهممسيماظػؼـــ اماألوديمعـــنمادلـــعدام(م):1موذظـــكمســـنمأربـــعم
دـوات،وؼمدىمػااماظؿعوؼضمدصعلمواحدا ".م
ومعـصمادلعدام>:معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأن :م
"مؼ اسىمسيمحعظلمععدؼلمغلؾلماظعفزمســدمإسـعداماظػقـصماظطؾـىموصؼـعًممحلؽـممادلـعدام(م=):م
اظؼواسدماآلعقل:م م
مأ-إذامطعنمادلمعنمسؾقهمصعحبمعععشمؼعدلمعععشماظعفزماسؿؾـعراًممعـنمأولماظشـف ماظؿـعديمظـؾـوتم
درجلماظعفزماألخريا أو ؼوضفمعؾععًمدلعمؼؿضحمعنمإسعداماظػقصماظطؾىموذظكموصؼـعًممدلـعممؼطـ أم
سؾىمدرجلماظعفـزمزؼـعدام أو غؼصـعًمموإذامغؼصـتمدرجـلماظعفـزمسـنم%8:مأوضـفمصـ فمادلعـعشم
غفعئقعًمو ـحمادلصع مععوؼضعًمعنمدصعلمواحداموصؼعًمألحؽعممادلعدام( .):8م
م  -إذامطـعنمادلـمعنممسؾقــهمضـدمدـؾ مأنمســوضمسـنمدرجـلماظعفــزماظـعبؿـلمأوالًم ععوؼضـعًمعـنمدصعــلم
واحدامؼ اسىمععمؼؾىم:م م
 -1إذامطعغتمدرجلماظعفزمادلؼدرامسـدمإسعداماظػقصمعزؼدمسنماظدرجلمادلؼدرامعـنمضؾـلم
وعؼلمسنم%8:مادؿق مادلصع مععوؼضعًمربلوبعًمسؾىمأدعسماظـلؾلماألخريامواألج مسـدم
ؾــوتماظعفــزمسيمادل ـ اماألوديمزبصــوععًمعـــهماظؿعــوؼضماظلــعب مص ـ صهموالمؼرتعــبمسؾــىم
غؼصعنمغلؾلماظعفزمسنماظـلؾلمادلؼدرامعنمضؾلمأؼلمآ عر.م م
 -7إذامطعغتمدرجلماظعفزمادلؼدراممسـدمإسعداماظػقصمعؾؾام %8:أومأطـ مادؿق مادلصـع م
عععشماظعفزمربلوبعًموصؼعًمألحؽعممادلعدام():7مسؾىمأدعسماألجـ ممســدم ؾـوتماظعفـزمسيم
ادل اماألوديموؼص فمإظقهمػاامادلععشماسؿؾعراًمعنمأولماظشف ماظؿعديمظؿعرؼ م ؾوتمدرجلم
اظعفــزماألخــريامزبصــوععمعـــهماظػـ قمبــنيماظؿعــوؼضماظلــعب مصـ صهمإظقــهموضقؿــلمادلعــعشم
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 13مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

بعصرتاضمادؿقؼعضهمظهمسؾـىمأدـعسمدرجـلماظعفـزمادلؼـدرامسيمادلـ اماألوديموذظـكمسيم
احلدودمادلشعرمإظقفعمبعدلعدام( ".)199م
ً
ٔفمب دلب تمذو:مؼؿممحتدؼدمعلؿقؼعتمادلمعنمسؾقهمسيمعلعنيمإصعبعتماظعؿلموصؼعًمدلعمؼؾى :م
 )1حقثمأغهممتمععدؼلمغلؾلماظعفزمعنم%81مإديم%8:مظاامؼلؿق مادلـمعنمسؾقـهمعععذـعًمسؾـىم
أدعسمغلؾلماظعفزماجلدؼداموسؾىمأدعسمأج ماظؿلـوؼلمسيمعـعرؼ م ؾـوتماظعفـزمسيمادلـ ام
األوديموحيلبمسنمطلمعنماألج ماألدعدىموادلؿغريموصؼعًمظؾؿععدظلماآلعقل :م
أج ماظؿلوؼلم×م%=1م×مغلؾلماظعفزمسيمادل اماظـعغقل م
 )7ععمعالحظلمععمؼؾىم :م
مأ -ؼلؿق مادلععشماسؿؾعراًمعنمأولماظشف ماظؿعديمظؿعرؼ مإسعداماظػقص.
م  -ؼرتعبمسؾىمععدؼلمغلؾلماظعفزموادؿقؼعقمادلمعنمسؾقـهمعععذـمعًمعدؼوغقـلمسـنمجـزءمعـنم
اظؿعوؼضماظلعب مص صهموحتددممادلؾعظامادللؿقؼلمسؾقهموصؼعًمدلعمؼؾى:
 )1حيــددمععــعشماصرتاضــىمســنمطــلمعــنماألجـ ؼنماألدعدــىموادلــؿغريمموصؼــعمظؾؿععدظــلم
األعقل:
مأج ماظؿلوؼلم×م%=1م×مغلؾلماظعفزمسيمادل اماألودي
 )7ذيؾلمادلععشماالصرتاضيم= م
ادلععشماالصرتاضى م × م ادلدامعنمععرؼ م ؾوتماظعفزمسيمادل اماألوديمحؿـىم
غفعؼلمذف مععرؼ مإسعداماظػقص .م
 )8ادلدؼوغقلمادللؿقؼلم=مذيؾلماظؿعوؼضماظلعب مص صهم–مذيؾلمادلععشماالصرتاضي .م
 )9دبصممادلدؼوغقلمبواضعمربعمادلععش .م
م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 14مــــــــــ
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ادلغتحمٌٕ نهًعبػ
يبدح (>)11

انغؤال 11>/ 9

عــوسيمعــمعنمسؾقــهموعـ كمأرعؾـلمظــدؼفعمريــلمعلــؿؽنموأخــتمصؿــعمػــومعوضــفماألخــتمعــنم

االدؿقؼعقمسيمادلععشمسيمػاهماحلعظل؟ م
اإلجبثخ
عـصمادلعدام>11معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم><مظلــلم1><:مسؾـىم
أغه :م
"ؼشرتطمالدؿقؼعقماألخوامواألخواتم-مبعإلضعصلمإديمذـ وطمادـؿقؼعقمماألبــعءمواظؾــعتم-م
أنمؼـؾتمإسعظلمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمإؼعػمموصؼـعًممظؾشـ وطمواألوضـععماظـيتممؼصـدمرمبفـعم
ض ارمعنموزؼ ماظؿلعقـعت ".م
وؼـصماظؾـدم;معنمادلعدام<<1معنمضـ ارموزؼـ مادلعظقـلمرضـمم::9مظلــلم<711مبشـلنماظؼواسـدم
ادلـػاامألحؽعممضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم><مظلـلم1><:سؾىمأغه:
"ؼؼصــدمبعدللــؿقؼنيماألرعؾــلموادلطؾؼــلمواظــزوجمواألوالدمواظواظــدؼنمواألخــوامواألخــواتمم
وذظكممب اسعامععمؼؾىم:م م
 -6اإلخوامواألخواتم:
وؼشرتطمالدؿقؼعضفممعواص مذ وطمادؿقؼعقماالبنمأوماظؾـتممبعإلضعصلمإديماظش وطماآلعقلم :م
مأ -أال مؼؽون مأى معن مأوالد مادلمعن مسؾقه مأو مصعحب مادلععش مدؾ مادؿقؼعضه مسيم
ادلععش.م
م  -أالمؼؽونمظألخمأوماألختمدخالًمعنمأىمعصدرمؼععدلمضقؿلمغصقؾهمسيمادلععشمأوم
ؼزؼدمسؾقه.
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 15مــــــــــ
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مج -أالمؼؽونمظألخمأوماألختمواظدمأومابنمأومبـتمعؿودطمدخو ممذيقععمعنمأىم
عصدر مؼععدل مضقؿل معععش مادلمعن مسؾقه مأو مصعحب مادلععش مأو مؼزؼد مسؾقه م ،موالم
ؼعؿربمعنمػااماظدخلمادلععشمادللؿق مسنماظغري".م
ٔفمب دلب عجك:موحقثمؼشرتطمالدـؿقؼعقمماألخـتمظؾؿعـعشمأالمعؽـونمعؿزوجـلمبعإلضـعصلمإديم
ذـ وطماإلسعظــلمادلشــعرمإظقفــعمواظــيتمعــنمبقـفــعمأالمؼؽــونمأىمعــنمأوالدمادلــمعنمسؾقــهمأومصــعحبم
ادلععشمدؾ مادؿقؼعضهمسيمادلععش .م
م م
ظاامسيم حعظلموجودمريلمعلـؿؽنمظـدىمأرعؾـلمأومعطؾؼـلمادلـمعنمأومصـعحبمادلعـعشمصنغـهم
ؼ جلمحتدؼدمعدىمعواص مذ وطمادؿقؼعقمادلععشمظإلخوامواألخواتمإديمحنيماغػصعلماحلؿلم
ادللؿؽن،مصنذامععماغػصلمحقعًمصنغهمؼؽونمضدمدبؾفمأحدماظش وطماظالزعلمإل ؾعتماإلسعظلمحؿىمظوم
عــعتمػــااماظوظــدمبعــدمدــعسعتمعــنماغػصــعظه،مأعــعمإذاماغػصــلمعقؿـعًمصنغــهمؼؽــونمضــدمعــواص مظألخــوام
واألخواتمأحدماظش وطمادلطؾوبلمإل ؾعتماإلسعظل .م
م
م
م
م
م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 16مــــــــــ
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احلمٕق اإلضبفٛخ

انغؤال سلى 11</:

يبدح (<)11

اغؿفتمخدعلمعـممعنمسؾقـهمبنحـدىماجلفـعتماظؿعبعـلمظؾففـعزماإلداريمظؾدوظـلمالغؼطعسـهمسـنم

اظعؿــلمبؿــعرؼ م711:/11/7:مســنمعــداماذــرتاكمعؼــدارػعم=مدـــوات،م ــممعؼــدممبطؾــبمظص ـ فم
علــؿقؼععهماظؿلعقـقــلمســـدمبؾوشــهمدــنماظلــؿنيمبؿــعرؼ م711;/;/1:مصعدــؿق مععوؼض ـعًمعــنمدصعــلم
واحداموملمؼؿممص صهمغظ اًمظؿؼدعهمبطؾبمظص فمعععشمادؿــعئي،م ـممصـدرمضـ ارمرئـقسمذبؾـسم
اظوزراءمبؿعرؼ م711</=/1:ممبـقـمهمعععذـعًمادـؿــعئقعمضـدرهم:11مجـقفـعًم ـمموضعـتمموصععـهمبؿـعرؼ م
711</11/81موالمؼوجدمعلؿقؼنيمظؾؿععشمصفلمؼُلؿق مععوؼضعًمإضعصقعًمسيمػاهماحلعظل؟ م
اإلجبثخ:
عـصمادلعدام<11معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم><مظلــلم1><:مسؾـىم
أغه :م
"ؼلؿق معؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيماحلعالتماآلعقل :م
م(أ) اغؿفعء مخدعل مادلمعن مسؾقه مظؾعفز ماظؽععل ،مأو ماجلزئي معؿى مأدى مذظك مالدؿقؼعضهم
عععذعً.
م( ) اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾوصعا.م م
م(ج) وصعامصعحبمادلععشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش .م
م(د) ؾوتماظعفزماظؽععلمأوموضوعماظوصعامغؿقفلمإصعبلمسؿلمبعدماغؿفعءماخلدعل.م
وؼمدىمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعالتمادؿقؼعضهمظؾوصعامإديمعنمحـددهمادلـمعنمسؾقـهمم
أومصعحبمادلععشمضؾلموصععهموسيمحعظلمسدمماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظور لماظش سقني.

م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 17مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
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ؼشرتطمالدؿقؼعقمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمأنمؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهمعداماذرتاكمسيماظؿـلعنيم
المعؼلمسنم ال لمأذف معؿصؾلمأومدؿلمأذف معؿؼطعل.م م
والمؼل يمػااماظش طمسيماحلعالتماآلعقل:م م
م(أ) ادلمعن مسؾقفم مادلـصوص مسؾقفم مسي ماظؾـد م(أ) معن مادلعدا م( )7موطاظك مادلمعن مسؾقفمم
ادلـصوص مسؾقفم مسي ماظؾـد م( ) معنمذات مادلعدا ماظاؼن مخيضعون مظؾوائح معوزف مصعدرام
بـعءمسؾىمضعغون مأو محددتمأجورػمموسالواعفمموع ضقععفمممبؼؿضى ماعػعضعتمذيعسقلمأب عتم
وصؼعًمظؼعغونماظعؿلمعؿىمواص موزؼ ماظؿلعقـعتمسؾىمػاهماظؾوائحمواالعػعضعتمبـعءمسؾىمس ضم
ا قؽلماظؼوعقلمظؾؿلعنيماالجؿؿعسي.م م
م( ) اغؿؼعل مادلمعن مسؾقه معن ماظعععؾني مادلـصوص مسؾقفم مسي ماظؾـد ماظلعب معن مػاه ماظػؼ ام
ظؾعؿلمبعظؼطععماخلعصموعواص تمسيمذلغهمحعظلماالدؿقؼعق مادلـصوصمسؾقفعمسيماظؾـدم()8م
عنمادلعدام(=.)1م م
م(ج) ؾوتمسفزمادلمعنمسؾقهمأوموضوعموصععهمغؿقفلمإصعبلمسؿل .م
......م" م
وعـصمادلعدام=11معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأغه :م
"ؼؽونمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمعععدالًمظـلؾلمعنماألج ماظلـوىمعؾععًمظلـنمادلـمعنمسؾقـهمسيم
ععرؼ محتؼق مواضعلماالدؿقؼعقمووصؼعًمظؾفدولمرضمم():مادل اص  .م
وؼؼصدمبعألج ماظلــوىمعؿودـطماألجـ ماظشـف ىماظـاىمحلـبمسؾـىمأدعدـهمادلعـعشماظـاىم
ؼؿقؿلمبهماظصـدوقمعض وبعًمسيمإ ـىمسش م.م م
وبعظـلؾلمحلعالتماظعفزماجلزئىمؼمدىمغصفمادلؾؾامادلشعرمإظقهمبعظػؼ اماألودي.م م
وسي مذيقعماألحوالمؼزادمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسي مبـلؾل%:1مصقؿعمؼؿعؾ مبعحلعالتماظـعجتلم
سنمإصعبلمسؿل.م م
وؼضعسفمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعظلمادـؿقؼعضمهمالغؿفـعءممخدعـلمادلـمعنمسؾقـهمبعظوصـعام
وملمؼوجدمعلؿقؼونمظؾؿععش ".م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 18مــــــــــ
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عـصمادلعدام1معنماظؼعغونمرضمم<1مظلـلممم1>;9مسيمذلنمعـحمعععذـعتموعؽعصـكتمادـؿــعئقلم
سؾىمأغهم م
"جيــوزمعـــحمعععذــعتموعؽعصــكتمادــؿــعئقلمأومزؼــعداتمسيمادلععذــعتمظؾعــععؾنيمادلــدغقنيم
اظــاؼنماغؿفــتمخــدعؿفممسيماجلفــعزماإلداريمظؾدوظــلمأوما قؽــعتماظعععــلمأومادلمدلــعتماظعععــلم
واظوحداتماالضؿصعدؼلماظؿعبعلم عمأومألد معنمؼؿوصىمعـفمم .م
طؿعمجيوزمعـقفعمأؼضعمظغريػممممنمؼمدونمخدععتمجؾقؾلمظؾـؾالدمأومألدـ معـنمؼؿـومصىمعــفمم
وطاظكمألد معنمؼؿوصىمسيمحعدثمؼعؿربمعنمضؾقلماظؽوارثماظعععلم ".م
وعـصمادلعدامم()8معنمذاتماظؼعغونمسؾىمأغهم:مم م
"عل ىمسؾىمادلععذعتموادلؽعصكتماالدؿــعئقلمادلؼ راممبؼؿضىمػااماظؼـعغونمبـعضيممأحؽـعمم
ضــواغنيمادلععذــعتمادلعععــلمبفــعمعــنمعـقــتمظــهمأومألد ـ عهمػــاهمادلععذــعتمأومادلؽعصــكتم،مأعــعم
ادلععذــعتمأومادلؽعصــكتماالدــؿــعئقلماألخ ـ ىمادلؼ ـ رامألذــكعصمشــريمععــععؾنيمبلحــدمضــواغنيم
ادلععذــعتماحلؽوعقــلمأومضــعغونماظؿلعقـــعتماالجؿؿعسقــلمأومألد ـ ػممصؿل ـ ىمسؾقفــعمبــعضيمأحؽــعمم
اظؼعغونمرضمم:1مظلـلم1>;8مادلشعرمإظقهم .م
وطــلمذظــكمعــعمســدمماإلخــاللممبــعمؼؿضــؿـهماظؼ ـ ارماظصــعدرممبـــحمادلعــعشمأومادلؽعصــكتم
االدؿــعئقلمسيمبعضماألحوالمعنمأحؽعممخعصل ".م
ً
ٔفمب دلب تمذو:مصنغهموصؼـعًمألحؽـعممادلـعدام(م)8معـنماظؼـعغونمرضـمم<1مظلــلم1>;9مؼلـ ىمسؾـىم
ادلععذعتماالدؿــعئقلمأحؽعممضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيمماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمم><مظلــلم1><:م
وذظكمعـعمسـدمماإلخـاللممبـعمؼؿضـؿـهمضـ ارمعــحمادلعـعشماالدـؿــعئىمسيمبعـضماألحـوالمعـنم
أحؽعممخعصل .م
وظؽنمخبصـوصمادـؿقؼعقممععـوؼضمإضـعمسيمسيماحلعظـلمادلع وضـلمصـننماظؿعـوؼضماإلضـعمسيم
ؼؽونمغععجمض

مأج معلوؼلمادلععشم×ماظـلؾلمادلؼعبؾلمظلنمادلمعنمسؾقهمعنماجلدولمرضـمم(م )م

سيمععرؼ محتؼ مواضعلماالدؿقؼعق .م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 19مــــــــــ
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وحقثمالمؼوجدمأج معلوؼلمسيمػاهماحلعظلمظاامالم ؽنمحلع مععوؼضمإضعسي .م
م

ظاامصننماظعربامسيمص فماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعظلموصعامصعحبمادلععشمععمسـدمموجـودم
علؿقؼنيمظهمأنمؼؽونمػاامادلععشمسـنمعـداماذـرتاكممصعؾقـلمدـددمسـفـعماذـرتاطمع،ممبعـينمأغـهمالم
ععؿــربمادلععذــعتماالدــؿــعئقلمادلؿـوحــلمبعظؼــعغونمرضــمم<1مظلـــلممم1>;9مسيمذــلنمعـــحمعععذــعتم
وعؽعصكتمادؿــعئقلمعنمضؾلمادلععذعتمادللؿق مسـفعمععوؼضعًمإضعصقع .م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 21مــــــــــ
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يبدح ()171

انغؤال سلى ; 171 /م

بؿــعرؼ م7111/1/71مضــعممعــمعنمسؾقــهمبؿقدؼــدمادللــؿػقدؼنمعــنمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــعسيم

وعـقلماظوصعامسؾىماالدؿؿعراماظـيتمطـعنمؼُعؿـلمبفـعمضؾـلمصـدورماظؼـ ا مرماظـوزاريمرضـمم::9مظلــلم
<711مواظـــاىمادـــؿقدثماالدـــؿؿعرامرضـــمم()11:موم(11:عؽــ ر)مادل صــ مموذجقفؿـــعمبـــعظؼ ارم
اظــوزاريمرضــمم::9مظلـــلم<،711م ــمماغؿفــتمخدعؿــهمظؾوصــعامسيم،711:/:/81مصفــلمؼعؿــدمبفــاهم
االدؿؿعرامسيمص فماظؿعوؼضماإلضعسيموعـقلماظوصعا؟
اإلجبثخ:

عـصمادلـعدام(م<)11معـنمضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيماظصـعدرمبعظؼـعغومنمرضـمم><مظلــلم1><:م

سؾىمأن:
"ؼلؿق معؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيماحلعالتماآلعقل :م
م(أ) اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾعفزماظؽععلمأوماجلزئيمعؿىمأدىمذظكمالدؿقؼعضهمعععذعً .م
م( ) اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾوصعا.م م
م(ج) وصعامصعحبمادلععشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش .م
م(د) ؾوتماظعفزماظؽععلمأوموضوعماظوصعامغؿقفلمإصعبلمسؿلمبعدماغؿفعءماخلدعل.م
وؼمدىمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعالتمادؿقؼعضهمظؾوصعامإديمعنمحـددهمادلـمعنمسؾقـهمم
أومصعحبمادلععشمضؾلموصععهموسيمحعظهمسدمماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظور لماظش سقني".
وعـصمادلعدام()171معنمضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيماظصـعدرمبعظؼـعغومنمرضـمم><مظلــلم1><:م
سؾىمأن:
"سـدموصعامادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمعلؿق معـقلمسنمذف ماظوصعامواظشف ؼنماظؿعظقنيم
وذظكمبعإلضعصلمإديماألج مادللؿق مسنمأؼعمماظعؿلمخاللمذف ماظوصعا .م
 ".............م
وعـصمادلعدام()171معنمضـعغونماظؿـلعنيماالجؿؿـعسيماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمم><مظلــلم1><:م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 21مــــــــــ
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سؾىمأن:
"علــؿق مادلؾعظ ــامادلـص ــوصمسؾقفــعمسيمادل ــعداماظلعبؼ ــلمدل ــنمحي ــددهمادلــمعنمسؾقــهمأوم
صعحبمادلععشمصنذامملمحيددمأحداًمعلؿق مظألرعـل،موسيمحعظـلمسـدمموجـودهمعلـؿق مظألبــعءمم
واظؾـــعتماظــاؼنمعؿ ــواص مسيمذلغفــممذ ـ وطمادــؿقؼعقمادلعــعشمادلـصــوصمسؾقفــعمسيمادلــعدعنيم
(<11و=.)11
وؼ اسىمسيمحعظلمعـعمإذامطـعنمظؾؿـمعنمسؾقـهممأومصـعحبمادلعـعشمأرعـلموأوالًدمعؿـواص مصـقفمم
اظش وطمادلـصوصمسؾقفـعمبـعظػؼ اماظلـعبؼلمعـنمشـريمػـااماألرعـلمعؼلـقممادلؾـعظاماظلـعظفمذط ػـعم
حبلبمسددماألزواج.م م
وإذامملمؼوجدمأحـدمممـنمدـؾ مذطـ ػممعلـؿق مادلمـقـلمظؾواظـدؼنممأومأحـدػؿعموسيمحعظـلم
ســدمموجودػؿــعمعلــؿق مألخوعــهموأخواعــهماظــاؼنمعؿــواص مسيمذــلغفمماظشـ وطمادلشــعرمإظقفــعمسيم
ادلعدام(>".)11
وعـصمادلعدام(م341م)معنمض ارموزؼـ مادلعظقـلمرضـمم554مظلــلم7007ماظصـعدرمبؿـػقـامأحؽـعمم
ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم79مظلـلم3975مسؾىمأن:
" حيددمادلـمعنمسؾقـهمأومصـعحبمادلعـعشمادللـؿػقدؼنماظـاؼنمؼصـ فم ـممعؾؾـاماظؿعـوؼضم
اإلضــعسيمأومعـقــلماظوصــعاممبوجــبماإلدــؿؿعرامرضــمم()11:مأوم(11:عؽـ ر)مادل صـ مموذجقفؿــع،م
وحت ـ رماإلدــؿؿعرامادلشــعرمإظقفــعمعــنمغلــكؿنيمإذامطــعنمادلــمعنمسؾقــهمأومصــعحبمادلعــعشمعــنم
اظعـععؾنيمبعجلفــعزماإلداريمظؾدوظـلمأوما قؽــعتماظعععـلمأومماظؼطــععماظعـعممأومضطــععماألسؿـعلماظعــعم،م
وحت رماإلدؿؿعرامعنم الثمغل مإذامطعنمادلمعنمسؾقهمعنماظعععؾنيمبعظؼطععماخلعص.م م
سؾىمأنمعؼقدمسيمدفالتمععدم ااماظغ ضموصؼعًمظؾـؿوذجمرضمم(م)198مادل ص  .م
والمؼعؿدمبعالدؿؿعرامسيمحعظلمحت ؼ ػعمسؾىمشريماظـؿوذجمادلشعرمإظقهموصؼعًمظؾؼواسدمواظشـ وطم
ادلوضقلمبه ".م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 22مــــــــــ
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ً
ٔفمب دلب تمذوم:مالمؼعؿدمبعالدؿؿعراماحمل رامظؿقدؼدمادللؿػقدؼنمعنمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضـعسيم
ومعـقــلماظوصــعامبعــدم711</11/1م(عــعرؼ ماظعؿــلمبــعظؼ ارماظــوزارىم::9مظلـــلم<)711مسؾــىمشــريم
اظـؿعذجم(م)11:مأوم(11:عؽ ر)مادل صؼلمبعظؼ ارماظوزاري .م
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انغؤال سلى < 179/م

يبدح ()179

متمصؼــدمعــمعنمسؾقــهمعــنماظعــععؾنيمبنحــدىموحــداتماجلفــعزماإلداري،مصؿــعمػــيماإلجـ اءاتم

اظؼعغوغقلمظص فمإسعغلماظػؼد؟موعؿىمعؿؼعدممعؾكماإلسعغل؟موععمػيماجلفلماظيتمعؼوممبص صفع؟ م
اإلجبثخ:

عـصمادلعدام179معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمم><مظلــلم1><:مسؾـىم

أن :م
"سيمحعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمادلـصوصمسؾقفممسيم
ادلعدام()119مإسعغلمذف ؼلمعععدلمععمؼلؿقؼوغهمسـهمعنمعععشمبـعصرتاضموصععـهموذظـكمإسؿؾـعراًممعـنم
أولماظشف ماظايمصؼدمصقهمإديمأنمؼظف مأومعـؾتموصععهمحؼقؼلمأومحؽؿعً .م
وإذامطعنمصؼدمادلمعنمسؾقـهمأ ــعءمعلدؼـلمسؿؾـهمصؿؼـدرماإلسعغـلممبمـعمؼعـعدلمادلعـعشمادلؼـ رمسيم
علعنيمإصعبعتماظعؿلموادلععشمادلؼ رمسيمعلعنيماظشـقكوخلمواظعفـزمواظوصـعاموذظـكمسيماحلـدودم
ادلـصوصمسؾقفعمبعدلعدام(.)<1م م
وحيددموزؼ ماظؿلعقـعتمبؼ ارمعـهماإلج اءاتماظواجبمادبعذػعمإل ؾعتمحعظلماظػؼد.
وبعدمصواتمأربعمدـواتمعنمععرؼ ماظػؼدمأوم ؾوتماظوصعامحؼقؼـلممأومحؽؿـعًممؼعؿـربمعـعرؼ ماظػؼـدم
ػومععرؼ ماغؿفعءماخلدعلموذظكمسيمعؼدؼ مذيقعماحلؼوقمادلععذقلموعمدىموصؼعًمظًعى:م م
مأ -ؼلؿؿ مص فماإلسعغلماظيتمربطتموصؼعًمظؾػؼ اماألوديمبعسؿؾعرػعمعععذعً .م
م  -ؼص فمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمظؾور لماظش سقنيمادلوجودؼنمسيمععرؼ مصواتمأربـعم
دـواتمسؾـىمعـعرؼ ماظػؼـدممأومسيمعـعرؼ م ؾـوتماظوصـعاماحلؼقؼقـلممأوماحلؽؿقـلمإالمإذام
طعنمادلمعنمسؾقهمضدمحددمعلؿػقدؼنمآخ ؼنمضؾلمصؼدهمصقص فمإظقفم.م م
مج -عص فمادلـقلمظؾؿلؿقؼنيمادلـصوصمسؾقفممبعدلعدام()171مادلوجـودؼنمسؾـىمضقـدم
احلقعامسيمععرؼ مصواتمأربعمدـواتمسؾـىمعـعرؼ ماظػؼـدممأومسيمعـعرؼ م ؾـوتماظوصـعام
احلؼقؼقلمأوماحلؽؿقل.م م
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وعل يمأحؽعممػاهمادلعدامسؾىمادلػؼودؼنمضؾلماظعؿلمبلحؽعممػااماظؼعغون ".م
وعـصمادلـعدام(م346م)معـنمضـ ارموزؼـ مادلعظقـلمرضـمم554مظلــلم7007ماظصـعدرمبؿـػقـامأحؽـعمم
ضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم79مظلـلم3975مسؾىمأن :م
"مسـدمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمإسعغـلمذـف ؼلماسؿؾـعراًمعـنم
أولماظشف ماظايمؼػؼدمصقهمودلـدامأربـعمدــواتمأوم ؾـوتماظوصـعامبظفـورمجـؿـعنمادلـمعنمسؾقـهمأوم
صعحبمادلععشمأوم ؾوتماظوصعاماحلؽؿقلمبنحدىماظط قماآلعقل:م م
 صدورمحؽمماحملؽؿلمبوصعامادلػؼود.م م صدورمض ارمرئقسمذبؾسماظوزراءمبعسؿؾعرمادلػؼودمعقؿعً.م م صدورمض ارموزؼ ماظدصععمبعسؿؾعرمادلػؼودمعقؿعً.م مأؼفعمأدؾ .م" م
وعـصمادلعدام(م348م)معنمذاتماظؼ ارمسؾىمأن :م
"مبعدماغؼضعءمأربعمدـواتمعنمععرؼ ماظػؼدمأوم ؾوتماظوصعامحؼقؼلمأوحؽؿعًمعص فمظؾؿلؿقؼنيم
ادلؽعصلامواحلؼوقماإلضعصقلمادلؼ راموصؼعًمألحؽعممضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسي.م" م
وعـصمادلعدام(م350م)معنمذاتماظؼ ارمسؾىمأن :م
"مؼ اسىمسـدمعؼدؼممرؾبمص فمإسعغلماظػؼدمادلواسقدماحملددامبعدلعدام<=1معنمػااماظؼ ارم
وجيــبمعؼــدؼممرؾــبمصـ فمادلعــعشمسيمعقعــعدمأضصــعهمزيــسمدـــواتمعــنمعــعرؼ م ؾــوتماظوصــعام
احلؼقؼقلمأوم احلؽؿقلمأومعنمععرؼ مصواتمأربعمدـواتمععظقلمظؿعرؼ ماظػؼـدمأؼفؿـعمأدـؾ ،مصـنذامضـدمم
اظطؾبمبعدمػااماظؿعرؼ مصقؿممص فمادلععشموصؼعًمألحؽعممادلعدام<=1مادلشعرمإظقفع .م
وؼؿممعؼدؼ مضقؿلمادلععشمواحلؼوقماألخ ىمسيمػاهماحلعظلموصؼعًمظًعى:م م
 -1سيمحعظلمادبعذمإجـ اءاتمإ ؾـعتمحعظـلماظػؼـدممسيمحقــهمأومعضـؿنيماحلؽـمماظصـعدرمبن ؾـعتم
اظوصــعاماحلؽؿقــلمعــعرؼ ماظػؼــدمؼــؿممحتدؼــدمضقؿــلمادلعــعشمواحلؼــوقماألخ ـ ىمسؾــىمأدــعسم
ادؿقؼعضفعمسيمععرؼ ماظػؼد.
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 -7سيمشريماحلعالتمادلشعرمإظقفعمبعظؾـدم()1مؼؿممعؼدؼ مضقؿلمادلععشمواحلؼوقماألخ ىممب اسـعام
ععرؼ ماغؿفعءماخلدعلموععرؼ م ؾوتماظوصعاماحلؼقؼقلمأوماحلؽؿقل".
وؼـــصمطؿــع مدوريماظصـــدوقمرضــمم31مظلـــلم3997مبشــلنماالج ـ اءاتماظــيتمعؿؾــعمظص ـ فم
احلؼوقماظؿلعقـقلمسيمحعالتماظػؼدمسؾىمأن :م
"مادللؿـداتماظالزعـلمظصـ فماإلسعغـلمادلـصـوصمسؾقفـعمبعدلـعدام"م179م"معـنمضـعغونماظؿـلعنيم
االجؿؿعسيماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم"م><م"مظلـلم1><:مسؾىماظـقوماظؿعظي :م
(مأم)مادللؿـداتمادلطؾوبلمظص فمعععشماظوصعامصقؿعمسدامذفعداماظوصعا..موػى :م
 االدؿؿعرامرضمم"م>11م"مرؾبمص فمعلؿقؼعتمعلعقـقل.
 ذفعدامعنمأحدمعععػدمأومجفعتماظؿعؾقممعـؾتماظؿقـعقمعلـؿق مادلعـعشمعـنماألوالًدمأوم
األخواماظاطورماظاؼنمجتعوزوامدنماحلعدؼلمواظعش ؼنمبليمعـفع.
 اظشفعداماظداظلمسؾىماحلصولمسؾىمعمػلمغفعئيمالمؼؿفعوزماظؾؽعظورؼوسمأوماظؾقلعغسمأوم
عــعمؼععد ؿــعموذظــكمبعظـلــؾلمظــألوالًدمأوماإلخــواماظــاطورماظــاؼنمجتــعوزوامدــنماحلعدؼــلم
واظعش ؼنمسيمععرؼ مصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصـعحبمادلعـعشموملمؼؾؿقؼـوامبعؿـلمأومؼزوظـوام
عفـلموملمؼؾؾغوامدنماظلعددلمواظعش ؼنمظؾقعصؾنيمسؾىمادلمػؾنيمادلـاطورؼنمواظ ابعـلم
واظعش ؼنمبعظـلؾلمظؾقعصؾنيمسؾىمادلمػالتماألضل.
( )مصورامرمسقلمعنمربض ماظش رلماحمل رمسنماظػؼد .م
(ج)مذفعدامإدارؼلمععؿؿدامعنمضلـمماظشـ رلمادلكـؿصمبـلنمادلػؼـودمملمؼعــ مسؾقـهمرـوالم ال ـلم
أذف معنمععرؼ ماظػؼد .م
(دم)مذفعدامععؿؿدامعنمجفلماظعؿلماظؿـعبعم ـعمادلـمعنمسؾقـهمعوضـحمعػصـقالمغـوعماظعؿـلماظـايم
طعنمؼمدؼهموصؼدمأ ـعءمذظكمإذامطعنماظػؼدمأ ـعءمعلدؼلماظعؿل.م" م
ً
ٔفمب دلب تمذو ٚتضح يب ٚهٗ:م م
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 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

 .1سيمحعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمإسعغلمذف ؼلماسؿؾعراًم
عــنمأولماظشــف ماظــاىمؼػؼــدمصقــهمودلــدامأربــعمدـــواتمأوم ؾــوتماظوصــعامظؾؿــمعنمسؾقــهمأوم
صعحبمادلععشمأوم ؾوتماظوصعاماحلؽؿقل .م
 .7عؼدرماإلسعغلممبععشماظوصعامادلؼ رمسيمعـلعنيماظشـقكوخلمواظعفـزمواظوصـعا،مومسيمحعظـلمصؼـدم
ادلمعنمسؾقهمأ ـعءمعلدؼلمسؿؾهمعؼدرماإلسعغلممبععشماظوصعامادلؼ رمسيمعلعنيمإصعبعتماظعؿلم
وادلععشمادلؼ رمسيمعلعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصعا.
 .8عزادماإلسعغلمبعظزؼعداتماظلـوؼلمادلؼ رامظؾؿععش.
 .9ا قؽلماظؼوعقلمظؾؿلعنيماالجؿؿعسيمػيماجلفلماظيتمعؼوممبص فمإسعغلماظػؼد.
 .:معؿقددمادللؿـداتمادلطؾوبلمظص فمإسعغلماظػؼدموصؼعًمدلعمؼؾى:
 ادللؿـداتمادلطؾوبلمظص فمعععشماظوصعامصقؿعمسدامذفعداماظوصعا .م
 صورامرمسقلمعنمربض ماظش رلماحمل رمسنماظػؼد .م
 ذفعدامإدارؼلمععؿؿدامعنمضلمماظش رلمادلكؿصمبلنمادلػؼـودمملمؼعــ مسؾقـهم
خاللم ال لمأذف معنمععرؼ ماظػؼد .م
 ذفعدامععؿؿدامعنمجفلماظعؿلماظؿعبعم عمادلـمعنمسؾقـهمعوضـحمعػصـقالًمغـوعم
اظعؿلماظايمطعنمؼمدؼهموصؼدمأ ـعءمذظكمإذامطعنماظػؼدمأ ـعءمعلدؼلماظعؿل.م م
; .وصؼعمألحؽعممادلعدام191معنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمؼلؼطماحل مسيمادلطعظؾـلمبصـ فم
إسعغلماظػؼدمبعدمعضىمزيللمسش مدـلمعنمععرؼ ماالدؿقؼعق .م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 27مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

األعئهخ ادلشتجطخ ثمبٌَٕ اخلذيخ ادلذَٛخ
انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  =1نغُخ ;711

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 28مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :
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اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

يبدح ()<1
انغؤال سلى  <1/119م

ػـلمؼشـرتطماظـــصمصـ احلمسيمضـ ارمإغفــعءماخلدعـلمسؾــىماغفـعءمخدعـلماظعععــلموصؼـعًمألحؽــعمم

ادلعدام<1معنمضعغونماخلدعلمادلدغقلماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم=1مظلـلم;،711موذظكمسيمحعظلمرشؾلم
اظعععلمسيمإغفعءمخدعؿهموصؼعًمألحؽعممعؾكمادلعدام؟ م
اإلجبثخ :م

ؼـصمطؿع مدوريماظصـدوقمرضمم<مظلـلم<711مبشلنمادلعععؾـلماظؿلعقـقـلمدلـنمعـؿفـيمخدعؿـهم

وصؼعًمألحؽعممادلعدام()<1معنمضعغونماخلدعلمادلدغقـلماظصـعدرمبعظؼـعغونمرضـمم=1مظلــلم;711مسؾـىم
أن :م
" ُٚص انجُذ ( ):يٍ ادلبدح = 1يٍ لبٌَٕ انتأيني االجتًبع ٙانصبدس ثبنمبٌَٕ سلى ><
نغُخ  1><:عهٗ أٌ:
"ؼلؿق مادلععشمسيماحلعالتماآلعقل -:م
...............
 -5اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقـهمظغـريماألدـؾع مادلـصـوصمسؾقفـعمسيماظؾــدمؼنم(،)8،1مبشـ طمعـواص م
عداماذرتاكمصعؾقلمالمعؼلمسنم791مذف اًموأالمؼؽونمخعضععًمظؿلعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصـعام
سيمععرؼ معؼدؼممرؾبماظص ف .م
..............م" م
ٔتُص انفمشح انثبَٛخ يٍ ادلبدح  71يٍ راد انمبٌَٕ عهٗ أٌ:
" ...............م
وؼلوىمادلععشمظؿواص ماحلعظلمادلـصوصمسؾقفعمسيماظؾـدم:معـنمادلـعدام=1م(ادلعـعشمادلؾؽـ )م
بواضعمجزءمواحدمعنمادلعععلمادلـعز مظلنمادلمعنمسؾقهماحملددمبعجلدولمرضمم(>)مادل صـ مسيم
ععرؼ معؼدؼممرؾبمص فماحلؼوقماظؿلعقـقل .م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 29مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

...............م" م
كًب تُص ادلبدح  <1يٍ لبٌَٕ اخلذيـخ ادلذَٛـخ انصـبدس ثبنمـبٌَٕ سلـى  =1نغـُخ ;711

عهٗ أٌ:

"م ظؾؿوزفماظـايمجـعوزمدـنماخلؿلـنيمأنمؼطؾـبمإحعظؿـهمظؾؿعـعشمادلؾؽـ معـعمملمؼؽـنمضـدم
ادباتمضدهمإج اءاتمعلدؼؾقل،موؼؿعنيمسؾىماظوحداماالدؿفعبلم ااماظطؾـبمموصؼـعًمدلـعمحتـددهم
اظالئقلماظؿـػقاؼل،موسيمػاهماحلعظلمعُلوىمحؼوضهماظؿلعقـقلمسؾىماظـقوماآلعي :م
 .3إذامملمؼؽنمضدمجعوزمدنماخلععللمواخلؿلني،موجعوزتمعداماذرتاطهمسيمغظعمماظؿـلعنيم
اال جؿؿعسيمسشـ ؼنمسععـعًموعضـىمسؾـىمذـغؾهماظوزقػـلمأطــ معـنمدــل،مصقعؿـربم ُع ضـىمإديم
اظوزقػلماظؿعظقلمظوزقػؿهمعنماظقومماظلـعب مسؾـىمعـعرؼ مإحعظؿـهمظؾؿعـعش،موعُلـوىمحؼوضـهم
اظؿلعقـقلمبعدمع ضقؿهمسؾىمأدعسمعداماذرتاطهمسيمغظعمماظؿلعنيماالجؿؿـعسيمعضـعصعًمإظقفـعم
زيسمدـوات .م
 .7إذامطــعنمضــدمجــعوزممدــنماخلععلــلمواخلؿلــني،موجــعوزتمعــداماذــرتاطهمسيماظؿلعقـــعتم
االجؿؿعسقــلمسشــ ؼنمسععــعًم،مصؿُلــوىمحؼوضــهماظؿلعقـقــلمسؾــىمأدــعسمعــداماذــرتاطهمسيم
اظؿلعقـعتماالجؿؿعسقلمعضعصعًمإظقفعمادلداماظؾعضقلمظؾؾوشهماظلنمادلؼـ رامالمغؿفـعءمماخلدعـلمأوم
زيسمدـواتمأؼفؿعمأضل.م م
والمجيوزمععقنيمعنمؼُقعلمظؾؿععشمادلؾؽ موصؼعًمألحؽعممػـاهمادلـعدامسيمأيمعـنماظوحـداتم
اخلعضعلمألحؽعممػااماظؼعغون ".م
ٔتُص ادلبدح  1=1يٍ لشاس سئٛظ رلهظ انٕصساء سلى ; 171نغُخ < 711ثئصذاس انالئحخ

انتُفٛزٚخ نمبٌَٕ اخلذيخ ادلذَٛخ انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  =1نغُخ ; 711عهٗ أٌ :م

"سؾىمإدارامادلواردماظؾش ؼلمبعظوحدامإذامعؼدممادلوزفمبطؾبمطؿعبيمب شؾؿـهمسيماإلحعظـلم
ظؾؿععشمادلؾؽ مرؾؼعًمألحؽعممادلعدام()<1معنماظؼعغون،مأنمعـؾتمسؾقـهمعـعرؼ مورودهموأنمعع ضـهم
سؾىماظلؾطلمادلكؿصلمعشػوسعًممباط امعػصقؾقلمسنمحعظلمادلوزفمعنمواضعمعؾفمخدعؿه ".م
كًب تُص ادلبدح  1=:يٍ راد انمشاس عهٗ أٌ :م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 31مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

"ؼشرتطمسيمعطؾق مأحؽعممادلعدام()<1معنماظؼعغونمأنمعؽونمعـداماالذـرتاكممسيماظؿلعقــعتم
االجؿؿعسقلمسش ؼنمدـلمصعؾقلمرؾؼعًمظؼعغونماظؿلعقـعتماالجؿؿعسقل ".م
ً
ٔيف ضٕء األحكبو انغبثمخ ٚشاعٗ عُذ اَتٓبء خذيخ ادلـؤيٍ عهٛـّ ٔفمـب ألحكـبو ادلـبدح  <1يـٍ

لبٌَٕ اخلذيخ ادلذَٛخ انصبدس ثبنمبٌَٕ سلى  =1نغُخ ; 711يب ٚه :ٙم

 )1ض وراماظـصمبؼ ارمإغفعءماخلدعلمسؾىمإغفعءمخدعلماظعععلمظإلحعظلمظؾؿععشموصؼعًمألحؽـعمم
ادلعدام<1معنمضعغونماخلدعلمادلدغقلماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم=1مظلـلم;.711
 )7ؼُضــعفمدلــداماذــرتاكمادلــمعنمسؾقــهمسيماألجـ ماألدعدــيمصؼــطمعــدامزيــسمدـــواتمأوم
ادلداماظؾعضقلمظؾؾوشهمدنماظلؿنيمأؼفؿعمأضل،موالمعضعفمػاهمادلدامدلـداماالذـرتاكممسـنم
األج مادلؿغريمأومادلؽعصلا.م
 )8ؼُقلبمادلععشموصؼعًمظؼواسدمادلععشمادللؿق موصؼعًمألحؽعمماظؾــدم():معـنمادلـعدام(م=)1م
عنمضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيم(ادلععشمادلؾؽ )مسنماألج ماألدعديمواألج مادلؿغري .م
 )9المؼُلــؿق مععــوؼضمادلــداماظزائــدامادلـصــوصمسؾقــهمبعدلــعدام;7معــنمضــعغونماظؿــلعنيم
االجؿؿعسيمسنمادلدامادلضعصلمادلشعرمإظقفعمبعظؾـدم(.)7م م
وعطؾ ـ مأحؽــعممػــااماظؽؿــع ماظــدوريمسؾــىمحــعالتماالمدــؿقؼعقماظــيتمغشــلتماسؿؾــعراًمعــنم
711;/11/7م(ععرؼ ماظعؿلمبؼعغونماخلدعلمادلدغقلمرضمم=1مظلـلم; ".)711م
ً
ٔفمب دلب تمذومصنغهمجيوزمألىمعوزفمجعوزمدنماخلؿلنيمأنمؼطؾـبممإحعظؿـهممظؾؿعـعشممادلؾؽـ مم
وصؼـعًمألحؽــعممادلــعدام<1معــنمضــعغونماخلدعــلمادلدغقــلمعــعمملمؼؽــنمضــدمادبــاتمضــدهمإج ـ اءاتم
علدؼؾقل .م
وسيمحعظلمصدورمض ارماغفعءماخلدعلموصؼعًمألحؽعممعؾكمادلعدامصنغـهمجيـبمأنمؼؿضـؿنمذظـكم
اظؼ ارماظــصمصـ احلمسؾـىم إغفـعءمخدعـلماظعععـلمظإلحعظـلمظؾؿعـعشموصؼـعًمألحؽـعممادلـعدام<1معـنم
ضعغونماخلدعلمادلدغقلماظصعدرمبعظؼعغونمرضمم=1مظلـلم; .711م
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www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

زلبضشح
احلــــــمٕق اإلضــــــبفٛخ
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عُبصش احملبضشح م
م

ادلجحث األٔل

انتعــــٕٚــض اإلضـــــبفـــــ ٙم

ادلجحث انثبَ ٙم

يـُحـــــــــــــخ انـــــــــــٕفبح م

ادلجحث انثبنث م

يــصــــــبسٚف اجلــــُـــــــــــــبصح م

ادلجحث انشاثع م

إعبَخ انفمذ نهًؤيٍ عهٔ ّٛصبحت ادلعبػ م
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ادلجحث األٔل
انتعٕٚض اإلضبيف ( ادلٕاد يٍ < 11حىت >)11
حبالد ٔششٔط االعتحمبق:

ؼلؿق ماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعظلمعواص مإحدىماحلعالتماآلعقل:
 اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظوصععهمأومظـؾوتمسفزهماظؽععلمأومظـؾوتمسفزهماجلزئيمعؿىمأدىمذظكمالدؿقؼعضهمعععذعً.
 وصعامصعحبمادلععشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش.-

ؾوتمسفزمادلمعنمسؾقهمسفزامطععالمأوموضوعموصععهمغؿقفلمإصعبلمسؿلمبعدماغؿفعءم
اخلدعل.

حتذٚذ لًٛخ انتعٕٚض:

ؼؼدرمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيموصؼعًمدلعمؼؾيم:
 -األج ماظلـويمم ادلؿودطماظايمدوىمسؾىمأدعدهمادلععشم×م

×ماظـلؾلمادلؼعبؾلمظلنم

ادلمعنمسؾقهمعنماجلدولمرضمم( )مسيمععرؼ محتؼ مواضعلماالدؿقؼعق.م
وسيمحتدؼدماظلنمجيربمطل ماظلـلمإديمدـلمطععؾلم .م
 ؼلؿق ماظؿعوؼضمسنماألج ماألدعديموادلؿغري .مأج ماظؿلوؼلمسنماألج ماألدعدي :م
– حيدد مأج ماظؿلوؼل مسؾى مأدعس مادلؿودط ماظشف ي مظألجور ماظيت محددت مسؾى مأدعدفعم
االذرتاطعتمخاللماظلـؿنيماألخريعنيمعنمعداماالذرتاكمسي ماظؿلعنيمأومعداماالذرتاكم
سيماظؿلعنيمإنمضؾتمسنمذظك.
– وؼ اسى مسـد محلع معؿودط ماألج مأال مجتعوز ماألجور ماظيت مؼؿممحتدؼد مادلؿودط مسؾىم
أدعدفعم

%ممعنماألج مسي مبداؼلماظلـواتماخلؿسماألخريامعنمعداماالذرتاك مسيم

اظؿلعنيم،موإذامضؾتمعداماالذرتاكمسنمزيسمدـواتمعؽونماظزؼعدامادلشعرمإظقفعمبعظػؼ ام
اظلعبؼلمبـلؾلم

%مسنمطلمدـلمععمع اسعاممغلؾلمطل ماظلـلمظؾشفورماظؽععؾل .م
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– ؼ اسىمسيمحلع مادلؿودطماظشف يمععمؼلعي:
 ؼعؿربماظشف ماظايماغؿفتمصقهماخلدعلمذف اًمطععالً.مممممم م إذامدبؾؾتمصرتامعؿودطمحلع مادلععشمعددمملمحيصلمصقفعمادلمعنمسؾقهمسؾىمأج همسـفعمطؾهمأومبعضهمحلبمادلؿودطمسؾىمأدعسمطععلماألج  .م
أج ماظؿلوؼلمسنماألج مادلؿغري :م
– حيددمأج ماظؿلوؼلمسنماألج مادلؿغريمسؾىمأدعسمادلؿودطماظشف يمظألجورماظيتمأدؼتم
سؾىمأدعدفعماالذرتاطعت مخاللمطععلمعداماالذرتاك مسنمػااماألج م،موؼزادمادلؿودطمم
بواضعم %مسنمطلمدـلمطععؾلمعنمدـواتمعداماالذرتاكماظػعؾقلمسنمػااماألج مبش طمأالم
ؼؿفعوزمادلؿودطمبعدمإضعصلمػاهماظزؼعداماحلدماألضصىمألج ماالذرتاكمادلؿغري.

– ؼ اسىمسيمحلع مادلؿودطماظشف يماسؿؾعرماظشف ماظايماغؿفتمصقهماخلدعلمذف اًمطععالً .م
ٚشاعٗ يف حتذٚذ لًٛخ انتعٕٚض يب ٚهٗ:

 .3ؼمدىمغصفمعؾؾاماظؿعوؼضمصؼطمسيمحعظلماظعفزماجلزئيمادلـفيمظؾكدعل.
 .7ؼزادمعؾؾاماظؿعوؼضمبـلؾلم%50مسيمحعالتمادؿقؼعضهماظـعجتلمسنمإصعبلمسؿل.م م
 .1مؼضعسفماظؿعوؼضمسيمحعظلمادؿقؼعضهمالغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمبعظوصعامععمسدمم
وجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش.
 .4مب اسعاماظؾـودم3م،م7م،م1م،ماظلعبؼلمحيددمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمادللؿق مسؾيمأدـعسم
اظـلبماحملددامصقؿعمؼؾيمعنمضقؿلماظؿعوؼضمادلشعرمإظقفع:
احلبنخ

عجض أٔ ٔفبح طجٛعٛخ %

عجض أٔ ٔفبح إصبثٛخ %

ثبنُغجخ نهًؤيٍ عه:ّٛ
انعجض اجلضئ ٙادلُٓ ٙنهخذيخ

51

75
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عجض أٔ ٔفبح طجٛعٛخ %

عجض أٔ ٔفبح إصبثٛخ %

احلبنخ
انعجض انكبيم

111

151

انٕفبح يع ٔجٕد يغتحمني نهًعبػ

111

151

انٕفبح يع عذو ٔجٕد يغتحمني نهًعبػ

611

311

ثبنُغجخ نصبحت ادلعبػ:
انٕفبح يع عذو ٔجٕد يغتحمني نهًعبػ

111

-

 .5إذاماغؿفتمخدعلمادلمعنمسؾقهمظؾعفزموادؿق مععوؼضعمإضعصقعم ممسعدمظؾكدعلمع ام
أخ ىمواغؿفتمخدعؿهمبلؾبماظعفزمخيصممعنماظؿعوؼضمادللؿق مظهمسنماظعفزماظؿعظيم
ععمدؾ مأنمحصلمسؾقهمعنمععوؼضمإضعسيمسنماظعفزماألول.
 .6ؼ اسيمسيمحتدؼدمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيمسيمحعظلموصعامصعحبمادلععشمدونموجودم
علؿقؼنيمظؾؿععشمأنمؼؽونمذظكمسؾىمأدعس:


عؿودطماألج ماظايمحددمسؾىمأدعدهمادلععشمسنمطلمعنماألج ماألدعديمواألج م
ادلؿغري .م



ماظـلؾلمادلؼعبؾلمظؾلنمسيمععرؼ ماظوصعا.

ادلغتحمٌٕ دلجهغ انتعٕٚض اإلضبيف يف حبنخ انٕفبح:
• ؼمدىمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسي مسي محعظلمادؿقؼعضهمظؾوصعامإديمعنمحددهمادلمعنمسؾقهمأوم
صعحبمادلععشمضؾلموصععهممبوجبمادؿؿعرا مرضمم 305مادل ص مموذجفعمبؼ ارموزؼ مادلعظقلم
رضمم()554مظلـلم7007م.
• وسيمحعظلمسدمماظؿقدؼدمؼمدىمإديماظور لماظش سقني .م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 36مــــــــــ
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• وسي محعظلموجودمريلمعلؿؽنمجيـبمغصقؾهمبعسؿؾعره مذط اً مواحداًمأومأغـى مواحدامأؼفؿعم
أصضلموؼععدماظؿوزؼعمسـدماغػصعظهمحقعً.م
• ؼعؿؿدمسيمص فماظؿعوؼضماإلضعسيمظؾور لماظش سقنيمسؾىماظؾقعغعتمادلدرجلمجبدولماظور لم
اظش سقنيمبـؿوذجمرؾبماظص فم(ادؿؿعرام)339مدونماحلعجلمإديمإسالممذ سي.
• إذاماعضحمبعدموصـعامادلـمعنمسؾقـهمأومصـعحبمادلعـعشمأنماظصـػلمامظـيتممحـددػعمبعالدـؿؿعرام
طش ـ طمالدــؿقؼعقمأميمعــنمادللــؿػقدؼنمعــنمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــعسيمضــدمدبؾػــتمأومأنم
أحدػممضدمعوسيمضؾلموصععهموزعمغصقبمػاامادللؿق مسؾىماظور لماظش سقنيمظؾؿمعنمسؾقـهم
أومصــعحبمادلعــعش،ممبــعمسيمذظــكمعــنمؼؽــونمعــدرجعمبمعدــؿؿعرامحتدؼــدمادللــؿػقدؼنمعــنم
اظؿعوؼضماإلضعسي،محقثمحيددمظهمغصقؾهمطؿلؿػقدمعضعصعمإظقهمحصـؿهمعـنماظـصـقبمادلـوزعم
سؾىماظور لماظش سقني.
م
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ادلجحث انثبَٙ
يُحخ انٕفبح ( و  : 370و)373
حبالد اعتحمبق ادلُحخ (و )370
احلبنخ األٔىل:
اَتٓبء خذيخ ادلؤيٍ عه ّٛثبنٕفبحَ ،غتخهص يٍ ْزا انتحذٚذ انششٔط اٜتٛخ:
 -1اغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقه.م م

 -7أنمؼؽونماغؿفعءمخدعلمادلمعنمسؾقهمظوضوعموصععهم،ممبعـىمؼؿعنيمأنمعؽونمسالضلماظعؿلم
ضعئؿلمسيمععرؼ موصعامادلمعنمسؾقه.م م
وع عقؾعمسؾىمذظك :م
مأ -علؿق مادلـقلموظومطعنمادلمعنمسؾقهمسي مإسعرامأوماجعزامخعصلمبدونمأج مواألجعزام
اظدرادقلمواظؾعـعتمبدونمأج موضتموصععه .م
دلع مطعغت مسالضل مادلمعن مسؾقه مجبفل مسؿؾه ماألصؾقل معظل مضعئؿل موعلؿؿ ا مأ ـعء معدام
اإلجعزات ماخلعصل مبدونمأج مواألجعزا ماظدرادقل مواظؾعـعت مبدون مأج  ،مصنذامعع ماغؿفتم
ػاهماظعالضلمبعظوصعامأ ـعءمأيمعنمػاهمادلددمادؿق معـقلموصعاموظومملمحتلبمعدام
اإلجعزاماخلعصلمضؿنمادلداماحمللوبلمسيمادلععش .م
م  -ال معلؿق مادلـقل مسي محعظل موضوع ماظوصعا مبعد ماغؿفعء ماخلدعل موظو معواص ت مذ وطم
ادؿقؼعقمادلععش.م م
احلبنخ انثبَٛخ:
ٔفبح صبحت ادلعبػَٔ ،غتخهص يٍ ْزا انتحذٚذ انششٔط اٜتٛخ:
 -1وصعامصعحبمادلععش.م م
 -7عواص مصػلمصعحبمادلععشمسيمادلؿوسي.م م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 38مــــــــــ
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وبعظؿعظي مصالمعلؿق مادلـقلمسي محعظيت مادؿقؼعقمادلععشمظوضوعموصعامادلمعنمسؾقهمخاللمدـلم
عنمععرؼ ماغؿفعءماخلدعلمأومبعدمدـلمعنمععرؼ ماغؿفعءماخلدعل .م
تمذٚش لًٛخ يُحخ انٕفبح ٔادلهتضو ثأدائٓب (و )370
 -1يف حبنخ ٔفبح ادلؤيٍ عه:ّٛ

مأ -عُلؿق مادلـقلمسنمذف ماظوصعامواظشف ؼنماظؿـعظقنيم،موعؼـدرمادلـقـلمم(سـنماظشـفورم
اظـال ل)مبلج مادلمعنمسؾقهمسنماظشف ماظايموضعتمصقهماظوصعا.م م

م  -المدبصــممعـــنماألجــ ماظــاميمعؼـــدرمادلـقـــلمسؾــىمأدعدـــهماذـــرتاطعتماظؿــملعنيم
االجؿؿعسيمأوماظض ائبمأومأؼلمادؿؼطعسعتمأخ ي.م م
مج -عؼدرمادلـقلمبلج مادلمعنمسؾقهمبعظؽععل،ممبعـىمأغهمالمؼ عؾطمسيمحتدؼدمضقؿؿفـعم
بعحلـدماألضصــىمألجـ ماالذــرتاكمسيممغظـعمماظؿـملعنيماالجؿؿـعسميم–محقــثماغؿفــتم
اجلؿعقلماظعؿوعقلمظؼلؿيماظػؿويمواظؿشـ ؼعممبفؾـسماظدوظـلمبـعظػؿويمرضـمم<;9م
بؿعرؼ م1>=1/:/17معؾفمرضمم;==<</9/مإديمأغه:م
"وعػــعدمعــعمعؼــدممأنمادلش ـ عمحــددمسيمادلــعدام(م):معــنماظؼــعغونمرضــمم><مظلـــلم
1><:معػفــومماألجـ ماظــايمؼؿكــامأدعدــعمحللــع معععذــعتموععوؼضــعتمادلــمعنم
سؾــقفمموحتدؼــدماذــرتاطععفمموسيمذاتماظوضــتمضـ رمص ـ فمعـقــلمســـدموصــعامأيم
عـــفممادبــامحللــعبفعمأدعدــعمشــريمذظــكماظــايماعؾعــهمســـدمحلــع مأجـ ماالذــرتاكم
صؼضيمبـلنمعؽـونمعلـعوؼلمظألجـ مأومادلعـعشمادللـؿق مسـنمذـف ماظوصـعام........م
وعؾععمظاظكمالمجيـوزمإسؿـعلمعػفـوممأجـ مامالذـرتاكمادلـصـوصمسؾقـهمسيمادلـعدام
اخلععللمعنماظؼعغونمرضمم><مظلـلم1><:مسـدمحتدؼدمعؼدارمادلـقلماظيتمض رعفـعم
ادلعدام171معنمذاتماظؼعغونمالخؿالفمأدعسماحللـع مسيمطـلمعـفؿـعموخعصـلم
وأنمادلش عمضصدمعنمعؼ ؼ مادلـقلمأنمؼلؿؿ معلؿويمععقشلمأد امادلؿوسيمسؾىم
حعظهمإديمأنمععقدمع عقبمأعورػعممبعمؼؿالءممععمز وصفعمبعدموصععهم ."........م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 39مــــــــــ
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مد -ؼؾؿزممبـلداءمادلمـقـلماجلفـلماظـيتمطعغـتمعصـ فماألجـ مومؼـؿممصـ صمفعمسؾـىم ـالثم
دصععتمذف ؼلمسيمعوسدمضؾضماألج موظقسمدصعلمواحـدامألنمادلؼصـودمعواجفـلم
ععمحيدثمعنماضط ا مسيمذؽونماألد امبلؾبموصعامادلمعنمسؾقـهمخـاللمعـدام
ععقـلمحؿىمؼ بطمادلععش.م م
مه -المعلؼطمادلـقلمح ماظعععلمسيمأج مأؼعمماظعؿلمخاللمذف ماظوصعا.م
 -7يف حبنخ ٔفبح صبحت ادلعبػ:

مأ -علــؿق مادلـقــلمســنمذــف ماظوصــعامواظشــف ؼنماظؿــعظقنيم،موعؼــدرمادلـقــلممبعــعشمصــعحبم
ادلععشمسنمذف ماظوصعامذععالمطعصلمععمأضقفمإظقـهمعـنمزؼـعداتم(المعؿضـؿنمإسعغـلماظعفـزم
وطاام11مجـقفعتمعؼعبلمعـقلمععؼوم–موالمؼؿممخصممأؼلمادؿؼطعسعت) .م
م  -إذامطعنمعععشمذف ماظوصعامضدممتمص صهمظصعحبمادلععشمضؾلموصععهمصنغهمعلؿق مادلـقـلم
سنماظشف ؼنماظؿعظقنيمصؼط،موطاامص قمادلععشمسنمذف ماظوصعامإنموجدم(سيمحعظلموجودم
ادؿؼطعسعتمعنمادلععش) .م
مج -سيمحعظلمادؿقؼعقمادلـقلمسنمعععشمادؿــعئي :م
وصؼعً مألحؽعم مادلعدا م( )8معن ماظؼعغون مرضم م <1مظلـل م 1>;9مؼل ى مسؾى مادلععذعتم
االدؿــعئقل مأحؽعم مضعغون ماظؿلعني ماالجؿؿعسي ماظصعدر مبعظؼعغون مرضم م>< مظلـل م1><:م
وذظكمععمسدمماإلخاللممبعمؼؿضؿـهمض ارمعـحمادلععشماالدؿــعئي مسيمبعضماألحوالم
عنمأحؽعممخعصل .م
وحقث مأن معـقل ماظوصعا مح معؼ ر موصؼع مألحؽعم مضعغون ماظؿلعني ماالجؿؿعسي ماظصعدرم
بعظؼعغون مرضم م>< مظلـل م ،1><:موعن م م مصنغه معلؿق مادلـقل مسن مأصقع

مادلععذعتم

االدؿــعئقل،موحتددمضقؿؿفعمبؼقؿلمػاامادلععشموععمأضقفمإظقهمعنمزؼعداتمحيتمععرؼ م
اظوصعا .م
مد -ؼؾؿزممبلداءمادلـقلماجلفلماظيتمعؾؿزممبص فمادلععش.
م
ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 41مــــــــــ
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 -8يف حبنخ تٕافش صفت ٙادلؤيٍ عهٔ ّٛصبحت ادلعبػ يف ادلتٕفٗ:
مممممممإذامطعنمادلمعنمسؾقهمجيؿعمبنيمػاهماظصػلموطوغهمصعحبمعععشمسيمعـعرؼ موصععـهم
صؿلؿق مادلـقلمعنمجفلماظعؿلموعنمادلـطؼلماظؿلعقـقل .م

ـــــــــــم(=>/8م/1<11م):ماظؿوجقهماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ()53 / 41مــــــــــ
صندوق التأمين االتجتاعي للععملين بعلقطعع الحكوم
 5ميدان الظوغل – القعهرة
تليفون )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فعكس)+707(72352249 :

www.nosi.gov.eg

اذلٛئخ انمٕيٛخ نهتأيني االجتًبعٙ
صُذٔق انتأيني االجتًبعٙ
نهعـبيهني ثبنمطبع احلكٕيٙ

ادلغتحمٌٕ نهًُحخ ( و)373
 -1علؿق مادلـقلمدلنمحـددهمادلـمعنمسؾقـهمأومصـعحبمادلعـعشممسؾـىممـوذجماالدـؿؿعرام
رضمم(11:عؽ ر)مضؾلموصععهموسيمحعظلمععددػممعوزعمبقــفممبعظؿلـعويم.م(بــدمععـدلمبؼـ ارم
وزؼ ماظؿضععنماالجؿؿعسيمرضمم811مظلـلم<711ممم)
 -7سيمحعظلمسدمماظؿقدؼدمعلؿق مادلـقلموصؼعًمظؾرتعقبماآلعيم-:
أ -األرعؾلمأوماألرعلمبص فماظـظ مسنمادؿقؼعقمادلععش.م
م -

ماألبـــعءماظــاؼنمؼؿــواص مصــقفممذـ وطمادــؿقؼعقمادلعــعشمادلـصــوصمسؾقفــعمبعدلــعدام

(<)11معــنمضــعغونماظؿــلعنيماالجؿؿــعسي،مواظؾـــعتمشــريمادلؿزوجــعتمحؿــىمظــومملمعلــؿق م
ادلععش .م
ـنمشـريماألرعـلمعؼلـمممادلؾــعظام
م
ؼ اسـىمسيم حعظـلموجـودمأوالدمعؿــواص مصـقفممػـاهماظشـ وطمعـ
اظلعظفمذط ػعمحبلبمسددماألزواج.م
ج -اظواظدانمبص فماظـظ مسنمادؿقؼعقمادلععش.
د -اإلخوامواألخواتماظـاؼنمعؿـواص مصـقفممذـ وطمادـؿقؼعقمادلعـعشمادلشـعرمإظقفـعمبعدلـعدام
(>.)11م
سيمحعظلمسدمموجودمأيمعنماظػؽعتمادلشعرمإظقفعمالمعلؿق مادلـقل.م
ٚشاعٗ يب ٚه ٙيف اعتحمبق ادلُحخ:
 ؼشرتطمالدؿقؼعقمادللؿق مظؾؿـقلموجودهمسؾىمضقدماحلقعامععمعواص مذ وطمادؿقؼعضفعم
سيمذعغهمسيمطلمذف معنمذفورمادؿقؼعقمادلـقلم(ادلاط اماإلؼضـعحقلمظؼـعغونماظؿـلعنيم
االجؿؿعسي) .م
 إذامعؾنيمبعدموصعامادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلعـعشمزوالمصـػلمعـنمحـددتمظـهمادلـقـلم
ضؾلموصععهمصؿص فمادلـقلمرؾؼعمظألوظوؼعتماظواردامبعظؾـدم(.)7
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إجشاءاد تعٛني ادلغتفٛذ ٍٚيٍ يُحخ انٕفبح ٔانتعٕٚض اإلضبيف
• محيدد مادلمعن مسؾقه مأو مصعحب مادلععش مادللؿػقدؼن ماظاؼن مؼص ف م م معؾؾا ماظؿعوؼضم
اإلضعسيمأومعـقلماظوصعاممبوجبماالدؿؿعرا مرضمم(م)11:مأوم(11:عؽ ر)مادل ص مموذجقفؿع،م
وحت رماالدؿؿعرا مادلشعرمإظقفعمعنمغلكؿني ،مسؾىمأنمعؼقدمسي مدفالتمععدم ااماظغ ضموصؼعًم
ظؾـؿوذجمرضمم()198مادل ص مموذجفع.
• ال مؼعؿدمبعالدؿؿعرامسي محعظلمحت ؼ ػعمسؾىمشريماظـؿوذجمادلشعرمإظقهموصؼعًمظؾؼواسدمواظش وطم
ادلوضقلمبه.م
• جيوز مظؾؿمعن مسؾقه مأو مصعحب مادلععش مععدؼل مرشؾؿه مسي مععقني مادللؿػقدؼن مسـه موصؼعًم
ظإلج اءات ماظلعبؼل ،موؼعؿرب محت ؼ ماالدؿؿعرا ماجلدؼدا موإمتعم مإج اءات مضقدػع مبعظلفالتم
إظغعء مظالدؿؿعرا ماظلعبؼل ،موؼعؿد مبعظطؾؾعت ماظلعب معؼد فع معن مادلمعن مسؾقفم مضؾل مععرؼ م
اظعؿل مبعظؼ ار ماظوزاري مرضم م ::9مظلـل م<711بؿقدؼد مادللؿػقدؼن معن معؾؾا ماظؿعوؼضم
اإلضعسيموطاامعـقلماظوصعامإذامطعنمضدماعؾعمبشلغفعمإج اءاتمضقدماظ شؾعتماظواردامبفعمسيم
اظلفل.
م
م
م
م
م
م
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ادلجحث انثبنث
َفمبد اجلُبصح (و )377
-3

دلواجفلماظـػؼعتماظطعرئلمادل عؾطلمبعظوصعامأظزممضعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسيمسـدموصعام
صعحبمادلععشماجلفلماظيتمطعغتمعص فمادلععشمبلداءمغػؼعتمجـعزامبواضعمعععشم
ذف ؼنمذععالمعععشماألج ماألدعدي مواألج مادلؿغريمواظزؼعداتماظيت مر أتمسؾقفؿعم
حبد مأدغى معؼداره مععئؿعن مجـقه م(ال معؿضؿن مإسعغل ماظعفز موطاا م 11مجـقفعت معؼعبلم
عـقلمععؼوم–موالمؼؿممخصممأؼلمادؿؼطعسعت).م

-7

ملمؼعدمػـعكمذبعلمظالدؿػعدامعنماحلدماألدغىمظـػؼعتماجلـعزامبعدمأنمأصؾحماحلدم
األدغىمظؾؿععشم511مجـقهممبوجبماظؼعغونمرضمم61مظلـلم .6116م

-1

ؼؿعنيمص فمػاهماظـػؼعتمخاللم ال لمأؼعممسؾىماألطـ معنمععرؼ معؼدؼمماظطؾب.م م

-4

عص فمغػؼعتماجلـعزاممب اسعاماظؿؿعبعماآلعي،مومب اسعامأنماظػؽلمأمحتفبماظػؽلم :م م
األرعلموسيمحعظلماظؿعددمعوزعمبقـفممبعظؿلعوي.م م
أرذد ماألوالد مأو مأي مذكص مؼـؾت مضقععه مبص ف مغػؼعت ماجلـعزا ،مععم
ع اسعامعؼدؼممعنمؼـؾتمضقععهمبص فمغػؼعتماجلـعزامسؾىمأرذدماألوالد.م م

 -9مغظؿتمضواغنيماظؿوزف مػااماحل مبعظـلؾلمدلنمعـؿفي مخدعؿهمبعظوصعاموأظزعتمجفلماظعؿلم
بلدائه.م م
 -:مؼشرتط مالدؿقؼعق مغػؼعت ماجلـعزا مأن معؽون مظؾؿمعن مسؾقه مصػل ماظعععل مأو مؼؽون مصعحبم
عععش مسي مععرؼ ماظوصعا موبعظؿعدي مصنغه مسي محعظل مادؿقؼعق مادلععش مظوضوع ماظوصعا مبعد ماغؿفعءم
اخلدعلمصالمعلؿق مغػؼعتمجـعزامدواءمبصػؿهمسععالمحقثمطعنمضدمصؼدمػاهماظصػلمضؾلماظوصعام
أومبصػؿهمصعحبمعععشمحقثمأغهمملمؼؽؿلبمعؾكماظصػلمضؾلماظوصعام.م م
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ادلجحث انشاثع
إعبَخ انفمذ نهًؤيٍ عهٔ ّٛصبحت ادلعبػ (م ) 179
سـدمصؼدمادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمؼص فمظؾؿلؿقؼنيمسـهمإسعغلمذف ؼلماسؿؾعرا معنمأولم
اظشف ماظاي مؼػؼد مصقه مودلدا مأربع مدـوات مأو م ؾوت ماظوصعا مبظفور مجـؿعن مادلمعن مسؾقه مأوم
صعحبمادلععشمأوم ؾوتماظوصعاماحلؽؿقلمبنحدىماظط قماآلعقل:م
 .1صدورمحؽممضضعئيمبوصعامادلػؼود.م
 .7صدورمض ارمرئقسمذبؾسماظوزراءمبعسؿؾعرمادلػؼودمعقؿعً.م م
 .8صدورمض ارموزؼ ماظدصععمبعسؿؾعرمادلػؼودمعقؿعً.م
أؼفؿعمأدؾ .م

ً
أٔال  :حغبة إعبَخ انفمذ:
 .1عؼدرماإلسعغلمسي محعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهممبععشماظوصعامادلؼ رمسي معلعنيماظشقكوخلمواظعفزم
واظوصعا،موسي محعظلمصؼدمادلمعنمسؾقهمأ ـعءمعلدؼلمسؿؾهمعؼدرماإلسعغلممبععشماظوصعامادلؼ رم
سيمعلعنيمإصعبعتماظعؿلموادلععشمادلؼ رمسيمعلعنيماظشقكوخلمواظعفزمواظوصعا.
 .7عؼدرماإلسعغلمبؼقؿلمادلععشمادللؿق مظصعحبمادلععشمسيمععرؼ ماظػؼد.م م
 .8عزادماإلسعغلمبعظزؼعداتماظلـوؼلمادلؼ رامظؾؿععش.
ً
ثبَٛب :ادلغتحمٌٕ إلعبَخ انفمذ:
مممممعص ف ماإلسعغل مظؾؿلؿقؼني مسن مادلمعن مسؾقه مأو مصعحب مادلععش مسي مععرؼ ماظػؼد موعوزعم
سؾقفمموصؼعًمظؾفدولمرضمم()8مادل ص مبؼعغونماظؿلعنيماالجؿؿعسي.
تطجك ثشأٌ ْزِ االعبَخ:

 .1طعصلمذ وطمادؿقؼعقمادلععشموضواسدمعوزؼعهمسؾىمادللؿقؼني .م
 .7مضواسدماجلؿعمبنيمادلععذعتموبنيمادلععشمواظدخلمعنمسؿلمأومعفـل.
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 .8حعالتماظؼطعمواإلؼؼعفمواظ دمواألؼؾوظل .م
 .9عـقلماظزواجموعـقلماظؼطعموإسعغلماظعفزمظألوالد .م
ً
ثبنثب  :احلمٕق انتأيُٛٛخ األخشٖ :
 .1عصؾحماإلسعغلمعععذعًمذف ؼعًمبعدماغؼضعء مأربعمدـواتمعنمععرؼ ماظػؼدمأوم ؾوتماظوصعامحؼقؼلم
أو محؽؿعً ،مواسؿؾعراً معن مػاا ماظؿعرؼ معص ف مظؾؿلؿقؼني مادلؽعصلا موععوؼض مادلدا ماظزائدام
واظؿعوؼضماإلضعسيموعـقلماظوصعا.
 .7ؼعؿربمععرؼ ماظػؼدمػومععرؼ ماغؿفعءماخلدعلمسي معؼدؼ مذيقعماحلؼوقماظؿلعقـقلموذظكمسيم
حعظلمادبعذمإج اءاتمإ ؾعتمحعظلماظػؼدمسي محقـهمأومعضؿنيماحلؽمماظصعدرمبن ؾعتماظوصعام
احلؽؿقلمععرؼ ماظػؼدموؼؿممحتدؼدمضقؿلمادلععشمواحلؼوقماألخ ىمسيمععرؼ ماظػؼد.م م
 .8حيدد مادللؿقؼني مسي مععرؼ م ؾوت ماظوصعا محؼقؼل مأو محؽؿعً مأو ماغؼضعء مأربع مدـوات مسؾىم
ععرؼ ماظػؼدمأؼفعمأدؾ .
 .9سي محعظلمسدممادبعذمإج اءاتمإ ؾعتمحعظلماظػؼدمسي محقـهمأومسدممعضؿنيماحلؽمماظصعدرم
بن ؾعت ماظوصعا ماحلؽؿقل مععرؼ ماظػؼد مؼؿم معؼدؼ مضقؿل مادلععش مواحلؼوق ماألخ ى ممب اسعام
ععرؼ ماغؿفعءماخلدعلموععرؼ م ؾوتماظوصعاماحلؼقؼقلمأوماحلؽؿقل .م
 .:سي محعظلمصؼدمصعحبمادلععشمالمعص فمغػؼعتماجلـعزامإذامملمؼعـ مسؾىمجـؿعنمصعحبم
ادلععش.
ً
ساثعب :انعثٕس عهٗ جثًبٌ ادلفمٕد:
ثبنُغجخ إلعبَخ انفمذ:

 .1ادلؤيٍ عه ّٛم :مإذا م ؾتمعنمحتؼقؼعت ماظلؾطعتمادلكؿصلمأنمصؼدمادلمعنمسؾقهمطعنمبلؾبم
خعرجمسنمإرادعهمطػؼدماظااط امأوماجلـونمأوماألد مأومشريمذظكمعنمحعالتماظؼواماظؼعػ ام
صقعؿربمصقققعًمععمص فمعنمإسعغلماظػؼدمإديمادللؿقؼنيم،موسي مشريمذظكمعنمحعالتمععؿربم
ادلؾعظامادلـص صلمظؾؿلؿقؼنيمدؼـعًمسؾقهموؼؿعنيمحتصقؾفعمعـه.م م
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 .7صبحت ادلعبػ م:مسي محعظلمصؼدمصعحبمادلععشموسـ مسؾقهمحقعًم،مؼعؿربمصقققعًمععمص فمعنم
إسعغلماظػؼدمإديمادللؿقؼنيمسـهمودبصممعنمضقؿلمادلععشمادللؿق مظهموؼمدىمإظقهماظػ قم
إنموجد.م
ثبنُغجخ نجبل ٙاحلمٕق انت ٙتصشف نهًغتحمني ثعذ فٕاد أسثع عُٕاد يٍ تبسٚخ انفمذ
أٔ يف تبسٚخ ثجٕد انٕفبح احلمٛمٛخ أٔ احلكًٛخ:
 -1يف حبنخ ادلؤيٍ عه:ّٛ

ؼؾؿزممب دمطعصلمادلؾعظاماظيتممتمص صفعمظؾؿلؿقؼنيمسـهمخاللمعداماظػؼد.

 -7يف حبنخ صبحت ادلعبػ:

ؼؾؿزممب دمادلـقل،موعؾؾاماظؿعوؼضماإلضعسيماظايممتمص صهمظؾؿلؿقؼنيمسـهم(سيمحعظلمسدمم

وجودمعلؿقؼنيمظؾؿععش).
ً
خبيغب :يٛعبد تمذٚى طهت انصشف

 .1بعظـلؾلمإلسعغلماظػؼدمخاللمزيللمسش مدـلمعنمععرؼ ماظػؼد .م
 .7بعظـلؾل مظؾؿععش مخالل مزيس مدـوات معن مصوات مأربع مدـوات معن مععرؼ ماظػؼد مأو م ؾوتم
اظوصعا ماحلؼقؼقل مأو ماحلؽؿقل مأي مػاه ماظؿوارؼ مأدؾ موإذا مضدم ماظطؾب مبعد مذظك مص فم
ادلععشمعنمععرؼ معؼدمماظطؾبمبعإلضعصلمإديماخلؿسمدـواتماظلعبؼلمسؾىمععرؼ معؼدؼمم
اظطؾب .م
 .8بعظـلؾلمظؾعضيماحلؼوقماظؿلعقـقلمخاللمزيللمسش امدـلمعنمأيمعنماظؿوارؼ مادلشعرمإظقفعم
بعظؾـدماظلعب  .م

ً
عبدعب :ادلغتُذاد ادلطهٕثخ نصشف إعبَخ انفمذ:
– رؾبمص فماحلؼوقماظؿلعقـقلموصؼعًمظؾـؿوذجمرضمم(>)11م.
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– رؾبمص فمظألخوامواألخواتمسيمحعظلمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿععشمعنماألوالدموصؼعًم
ظؾـؿوذجمرضمم(>11معؽ ر).
ادلشفمبد:

 صورامرمسقلمعنمربض ماظش رلماحمل رمسنماظػؼد. ذفعدامععؿؿدامعنمضلمماظش رلمادلكؿصمبلنمادلػؼودمملمؼعـ مسؾقهمخاللم ال لمأذف معنمععرؼ ماظػؼد.
 ذيقعمادللؿـداتمادلشعرمإظقفعمسيمحعظلموصعامادلمعنمسؾقهمأومصعحبمادلععشمسدامذفعداماظوصعا.
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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