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ن

ء م� رن د�يد ح�يث ال �قس�قط�يع المرأة �داد د�يو�نها. كحج ع مال�ي صعب و�ش وصن
�ي ملف واحد ، و�جال�قال�ي  م�يع د�يون ال�نساء �ن م�يع حج راء ، �ي�قم �قحج هذا االإحج

.
ن

�جل لك دا�ئ� ن �ق
رد�ية م�  المطال�جات ال�ن

ن
حما�ي�قها م�

ن �ن�ية 
�ي صدق وحس� ت �ن د �قصر�ن لسة �ق الس - اإذا اكن الم�ن �ن �ي حالة االإ �ن

 لك رص�يد الد�يون 
ن

اءها م� س�ي�قم اإع�ن �ي الر�م�ي ، �ن و�قعاو�نت مع الوص�ي والم�قل�ق
�قرة مع�ي�نة. �جعد �ن

د المد�يو�نة ،  �يذ صن �ي مك�قب ال�ق�ن�ن  الحاالت �ن
ن

ع�ندما �يكون ه�ناك عدد م�
ل� �ق�جس�يط  س�يؤدي ذلك اإ ات ، �ن ة عل� طلب �قوح�يد المل�ن �ق اإذا �قمت الموا�ن

عمل�ية �داد الد�يون و�قسه�يل ال�قعامل مع الد�يون.
 

ا�ئ�ي  صن راف الحارس ال�ق ل� اإ�ش   اإ
ن

ل مم�قلاكت المد�ي� ا�ئ�ية �ي�ن�ق صن أمر الحرا�ة ال�ق
ل� مصالحة أو   اإ

ن
اح ما اإذا ��ي�قوّصل المد�ي� ل� أن �ي�قم ا��ق�يصن ، اإ الر�م�ي

الس. �ن هار االإ رر اإ�ش �قر�ق�ي�جات �جعد أمر حصر االئمالك مع دا�ئ�ن�يه، أو أ�نّه ��ي�ق�ق

 مد�يًرا 
ن

الس ، �قصدر المحكمة أمر حصر ملك�ية و�قع�ي� �ن د�يم طلب االإ �جعد �ق�ق
امات عل�  رض ال�قرن رض االئمر �يع�ن�ي أ�نه ��ي�قم �ن راء. �ن اًصا لل�قعامل مع االإحج حن
 

ن
ار�ير ع� د�يم �ق�ق ام �ج�ق�ق هر�ية ، واالل�قرن وعات السش �ي ذلك: المد�ن المد�يو�نة ، �جما �ن

ادرة ال�جالد. �قصادي  وعدم معن ع اال�ق الوصن

الس. �ن ة حاالت االإ  معالحج
ن

�جال ر�م�ي - ه�ي�ئة مسؤولةع� هاز ا��ق�ق حج

�قعر�يف:

الافلاس

اص الس ال�ن �ن الإ

ات الد�يون  �بملف واحد: م�يع مل�ن الس و�ق�ب �ن �ن حالت الإ
رق �ب�ي ال�ن

ا�ئ�ية: �ن أمر حراسة �ق

: �بال رسم�ي هاز اس�ق�ق حب
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راءات   اإحج
ن

ء م� رن دارة أمالك المد�يو�نة كحج �ي الر�م�ي الإ محام �يع�ي�نه الم�قل�ق
الس. �ن االإ

 �يكون 
ن

�ي ذلك أول�ئك الذ�ي�  له �جالمال أو المم�قلاكت ، �جما �ن
ن

ص مد�ي� حن اي �ش
ركة  : �ج�نك ، �ش ن

مل االئم�شلة عل� الدا�ئ�ن�ي� ء. �قسش �ي روط �جسش �جاًل أو مسش  مس�ق�ق
ن

الد�ي�
ا�جه. ار( ، وما �ش  اإ�يحج

ن
ة )�جس�جب د�ي� �ق لو�ية ، مالك �ش حن

عت  صن الس أو حن �ن راء اإ امت �جاإحج  العمر 18 عاًما أو أك�شر ، �ق
ن

امرأة �ق�جلغ م�
�ي  ة الئن �قكون المرأة مواط�نة اإ�را�ئ�يل�ية أو أن �قكون �ن له. ل�يست ه�ناك حاحج

د�يد  �يلك حج  50000 �ش
ن

ك�شر م�  للمرأة ال�ق�ي �قراكمت د�يو�نها �ج�ئ
ن

اإ�را�ئ�يل. �يمك�

�ن له �بالمال او المم�قلاكت:
ص مد�ي �ن سش

مد�يو�نة:

راء �ية الحب ك�ي�ن

الس٫ : �ن هار الإ سش طلب اإ
01

دم �جطلب  ع د�يو�نها أن �ق�ق�ق وز للمرأة ال�ق�ي ال �قس�قط�يع د�ن �يحج
ب أن �قظهر صورة  �يام �جذلك ، �يحج ل ال�ق  أحج

ن
الس. م� هار اال�ن ا�ش

�ير  ل الد�يون عن م�يع د�يو�نها واالئمالك. ال �قدحن صلة لحج اكملة وم�ن
ب  الس. �يحج �ن راءات االإ �ي اإحج ل �ن �ي الطلب٫ ال �قدحن ة �ن المدرحج

�ج�قك  ح ��جب رعن ط�ية �قوصن ادة حن �ن ل� ال�قط�ج�يق �جاإ اق )Cloud( اإ ر�ن اإ
 

ن
ل� ذلك ، �يُطلب م� ة اإ ا�ن صن الس. �جاالإ �ن �ي �جدء عمل�ية االإ �ن

. �جال الر�م�ي ل� مك�قب اال��ق�ق ع ر�وم اإ لس د�ن الم�ن

اف  سش درة عل� اك�ق ال�ق ال الر�م�ي �ج �ج �ق هاز اال��ق ع حج م�ق �ق �ي
اء  �ن حن اإ وص� �ج ال�ي ال �ي �ق ال ة ، و�ج و�ن ودة للمد�ي االئمالك الموحج

المعلومات.

�ن��ي�ة:

اص: مسؤول حن
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�بعد اس�قالم الس�قدعاء:

ماع المالك: أمر احب

ع:	  �قحد�يد أمر الد�ن

اص:	   صاحب م�نصب - مسؤول حن
ن

�قع�ي�ي�

03

02

ا  �قً هري و�ن ع السش ب أن �ي�قم الد�ن ر�ي�جة ، �يحج ع�ند ا��قالم أمر الصن
ب  ل� ذلك ، �يحج ة اإ ا�ن صن �ي الطلب. �جاالإ وعات المحددة �ن للمد�ن

ات  �ق ل وال�ن�ن �ي الدحن �ي �ن اص والم�قل�ق اعالم  المسؤول الحن
ر ا�ش�جا�قات  ب عل� المد�يو�نة أن �قحصن هر. )�يحج �ي �قلك االئ�ش �ن

ت ع�نها(. ات ال�ق�ي أ�جلعن ل والمصرو�ن صوص الدحن �جحن

هر�ية ال�ق�ي ��قكون  عة السش ا�ئ�ية الد�ن صن �يحدد أمر الحرا�ة ال�ق
 �دادها. ع�ند اإصدار أمر الحرا�ة ، 

ن
المد�يو�نة مسؤولة ع�

ل. لك مس�ق�ق  �جسش
ن

ع المد�يو�نة للدا�ئ�ن�ي� �يحظر ان �قد�ن

ا  �قً هر�يًا و�ن ع�ي�نها �ش ب أن �قد�ن وعات ال�ق�ي �يحج ��ي�قم �قحد�يد المد�ن
ا�ئ�ية. صن �ي  أمر الحرا�ة ال�ق للمعلومات المك�قو�جة �ن

اص ،   مسؤول حن
ن

�ي �قار�يحن ا��قالم اال��قدعاء ، �ي�قم �قع�ي�ي� �ن
�ي الر�م�ي الذي ��يص�جح وص�يًا   المحكمة والم�قل�ق

ن
ومم�شل ع�

�ي  اص �ن الس. �ي�قم�شل دور المد�ير الحن �ن ع�ند اإعالن المد�يو�ن�ية االإ
�يق مع المد�يو�نة ، ودرا�ة مدى  �ي ال�قح�ق مساعدة المحكمة �ن
�قصاد�ية  طة ا�ق ة ، واإعداد حن �قل�ن  المحن

ن
مالءمة مطال�جات الدا�ئ�ن�ي�

 
ن

 م�
ن

اع أك�جر عدد ممك� �يها �جاإرحج للمحكمة ، وال�ق�ي �يوص� �ن
ة السداد  اص طر�ي�ق �قار المسؤول الحن . ��يحن

ن
ل� الدا�ئ�ن�ي� الد�يون اإ

هر�ية  عة �ش  طر�يق �قحد�يد د�ن
ن

 طر�يق ح�جس أمالك أو ع�
ن

ع�
ك�شر  اص هو الدور االئ . المسؤول الحن ا�ئ�ي صن �ي ال�ق لص�ندوق الم�قل�ق

الس. �ن راء االإ  وهو �قحد�يد مص�ير اإحج
ن

أهم�ية للمد�ي�
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د  ع �ق ع أمر الد�ن ر و / أو عدم د�ن ار�ي �ق �ق كمال ال عدم ا��ق
�ي ال  �ق ن المرأة ال اإ ع ، �ن �ي الوا�ق راء. �ن اء االإحج عن ل ل� اإ ؤدي اإ �ي

ات  �ق �ن �ن ل وال  الدحن
ن

علم ع� ح و / أو ال �ق لك صح�ي سش ع �ج د�ن راءات. �ق �ي هذه االحج وحة لها �ن ة المم�ن الحما�ي ة ال �قحظ� �ج و�ن ب المد�ي رعن دما �ق ه ع�ن ار أ�ن �ج �ي االع�ق ذ �ن ؤحن �ي أن �ي عن �ج �ن �ي
درس  �ي المحكمة ، �ي ون �ن  الد�ي

ن
راء م� �ج �ي الحصول عل� اإ �ن

�ي  ل�ق رص �ق ادة �ن ل ز�ي  أحج
ن

�ي الدعوى. م� ون �ن �لوك المد�ي
ة״. �ن ظ�ي ة �ن ك ״ور�ق كون لد�ي  أن �ي

ن
حس�  المس�ق

ن
اء ، م� االع�ن

� مالحظة أن �يرحب

اء:  ع�ن الس و�قار�ي�ن اس�قالم أمر الإ �ن عالن الإ �ق�د�يد موعد لإ 04
طة  ع حن هرا ، وصن ون 18 �ش صن �ي عن اص ، �ن عل� المسؤول الحن
�قصاد�ية م�نظمة لمدة 4-3 ��نوات لسداد الد�يون. �قحدد  ا�ق

ت الذي  هر ، والو�ق عه لك �ش ب د�ن طة الم�جلغ الذي �يحج الحن
ة ال�ق�ي ��ي�قم �جها حصر أمالك  ع ، والطر�ي�ق الله �ي�قم الد�ن حن

المد�يو�نه.
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راءات  ل� اإحج ولة أن �قذهب اإ �قرة زم�ن�ية مع�ق ون �ن صن �ي عن ن �ن
وال �يمك�نها �داد الد�ي�

طب  . ��ي�قم �ش عها المال�ي �يمة امالكها ووصن ن �ق
ق م� الس. ه�ناك �ي�قم ال�قح�ق �ن االإ

�ي هذه الحالة  اء. �ن ع�ن �ية ال�ق�ي ال �قس�قط�يع �دادها �جعد اإصدار أمر االإ الد�يون الم�ق�ج�ق
ال�ها. �ن  اإعالن اإ

ن
�يمك�

الس: �ن راءات الإ حب �ق� اإ روط �ن سش

لسة: ة عل� الم�ن رو�ن �يود الم�ن ال�ق

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 
 	 
 	 
 	 

 	 

 	 

الس. �ن �ي اإ�را�ئ�يل أ�ش�ناء عمل�ية االإ ن �ن
اكن المد�ي�

ام�قها الط�ج�يع�ي هو اإ�را�ئ�يل. �ق ماكن اإ
ر(. �ي ماكن آحن ت �ن �ي اإ�را�ئ�يل )ح�ق� لو عا�ش ت �ن عا�ش

.
ن

ر�ي� �جل االآحن ن �ق
سها أو م� اء �ن�ن ن �قل�ق

�ي اإ�را�ئ�يل ، م� ار�ية �ن ممار�ة االئعمال ال�قحج
مع�ية( أو  مع�ية أو حج ركة أو حج اص )م�شل �ش حن  االئ�ش

ن
موعة م� �ي محج وًا �ن اكن عصن

�ي اإ�را�ئ�يل. ار�ية �ن راكة �قمارس أعمااًل �قحج �ش

�ي الر�م�ي ح�ق�  ل� الم�قل�ق وعات م�ن�قظمة اإ ع مد�ن مر �جد�ن وز للمحكمة أن �ق�ئ �يحج
وعات. ادر عل� �قل�ج�ية هذه المد�ن �ير �ق لو اكن عن

�يما �ي�قعلق  �ي �ن �جل الم�قل�ق ن �ق
املة م� ات �ش �ي�ق راء �قح�ق ع الإحج صن المد�يون �قحن

�جل�ية. �ي وح�ق� أمالكه المس�ق�ق �ي الماصن صومه وأمالكه �ن ا�قه وحن �ق �يرادا�قه و�ن�ن �جاإ
ي مس�ق�ند �يطل�جه. �ي الر�م�ي �ج�ئ و�يد الم�قل�ق ب �قرن �يحج

 السر�ية.
ن

�يع �نموذج �ق�نازل ع� ب �قو�ق �يحج
.  الوص�ي

ن
ة م� �ق ة اال�ئ�قمان ما لم �قحصل عل� موا�ن دام �جطا�ق وز ا��قحن ال �يحج

. ص�ي حن  الحساب السش
ن

�ير مسموح �جه م� �ياكت عن ا��قعمااللسش
�جة. �يد المرا�ق �ي �ق ب أن �يكون الحساب المصر�ن �يحج

لسة. ة ا�ئ�قمان للم�ن اء �جطا�ق لعن �ية الإ �يم�قلك الوص�ي الصالحج
ر�يدة  �ي حج ن وع�نوا�نه �جالمس�ق�ندات الر�م�ية و�ن

ر اال�م الاكمل للمد�ي� ب �نسش �يحج
�يوم�ية.

م�يع أمالك المد�ي�نة لصالح دا�ئ�ن�يها. �ي الر�م�ي �جاإدارة حج وم الم�قل�ق  	 ��ي�ق
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�يف للمد�ي�نة  وز للمحكمة أن �قصدر أمر �قو�ق الس ، �يحج �ن عار �جاالإ �جعد اإصدار اإ�ش
�قصاد�ية عل� �داد الد�يون. در�قها اال�ق طلب اإصدار و�شا�ئق �ق�ش�جت �ق

راءات.  اإ�را�ئ�يل ح�ق� �نها�ية االإحج
ن

ادرة م� اف المعن �ي�ق مر �جاإ وز للمحكمة أن �ق�ئ �يحج
ل�  م�يع ع�ناصر ال�جر�يد ذات الصلة �جالمد�يو�نة اإ م �جار�ال حج مك�قب ال�جر�يد ملرن

االئطراف المع�ن�ية.
اري. ركة اوعمل �قحج ال �يسمح للمد�يو�نة �ج�ق�ئ��يس �ش

 	 

 	 

 	 

 	 

�ي  ة �ن �ي ا�ن ة المحج �ي و�ن ا�ن �ق دم وزارة العدل المساعدة ال �ق الس. �ق �ن �ي ذلك االإ ما �ن ل �ج لف المسا�ئ �ق محن

� مالحظة - �يرحب

ا�نو�ن�ية المساعدة ال�ق

 	 

 	 
 	 

 	 
 	 
 	 

�ي  مل ال�قم�ش�يل �ن الس وا�عة و�قسش �ن راءات االإ �ي اإحج دمة �ن ا�نو�ن�ية الم�ق المساعدة ال�ق
ا�نو�ن�ية: م�يع مراحل العمل�ية ال�ق حج

لسات المحكمة. �ي حج ال�قم�ش�يل �ن
.
ن

�قماعات الدا�ئ�ن�ي� �ي احج ال�قم�ش�يل �ن
راء. �ي هذا االحج ة �ن �قل�ن اإعداد طل�جات محن

راء. �ي االإحج �يه �ن ال�قوحج
ار�ير المطلو�جة. �ي اإعداد ال�ق�ق المساعدة �ن

�ي �قمو�يل الود�يعة المطلو�جة عل� ال�نحو الم�نصوص  المساعدة �ن
الس. �ن د�يم طلب االإ عل�يه ل�ق�ق
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وق المد�يو�نة: ح�ق

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

الس: �ن  عمل�ية االإ
ن

ء م� رن �ي �جالمعا�ي�ير ال�قال�ية كحج  �ج�يع االئمالك ال�ق�ي �ق�ن
ن

ال �يمك�

ون معها   �يع�يسش
ن

راد أ�ر�قها الذ�ي� دم لح�ياة المد�يو�نة والئ�ن الطعام المس�قحن
ولة. �قرة زم�ن�ية مع�ق ل�ن

 
ن

راد أ�ر�قها الذ�ي� راش الالزمة للمد�يو�نة وأ�ن مات المال�جس واالئ�رة وال�ن مس�قلرن
ون معه. �يع�يسش

ل�ية االئ�ا��ية للمد�يو�نة   االئدوات الم�نرن
ن

�يرها م� االئط�جاق وأدوات المط�جحن وعن
ون معها.  �يع�يسش

ن
راد أ�ر�قها الذ�ي� وأ�ن

ون معها.  �يع�يسش
ن

راد االئ�رة الذ�ي� االت د�ي�ن�ية للمد�يو�نة وأ�ن م�ق
�يل  عن رى والح�يوا�نات الالزمة ل�قسش ولة االئحن ة الم�ن�ق هرن االآالت واالئدوات واالئحج

�يم�قه الم�جلغ المحدد. اوز �ق المد�يو�نة الذي ال �ق�قحج
ا�ة: االئدوات واالئدوات  ات ال�ن ذا اك�نت المد�يو�نة م�ن ذوي الح�ق�ياحب اإ

�قها. عا�ق رى والح�يوا�نات الالزمة الإ ولة االئحن واالآالت الم�ن�ق
ة ل�ي�ن الح�يوا�نات االئ

درة  �يمة الم�ق اوز ال�ق  الع�ناصر ال�قال�ية ، ال �ق�قحج
ن

 لك ع�نصر م�
ن

ع�نصر واحد م�
للم�جلغ المحدد:

.  الوط�ن�ي
ن

م�ي� ن ال�ق�ئ
اها م� المصالح ال�ق�ي �ق�قل�ق

سد�ية.  اإصا�جة حج
ن

رر ع� �ي دعاوى الصن وق �ن ح�ق

ص�ي والطا�جعة.	  حن الكم�ج�يو�قر السش
�يون أو الراد�يو.	  رن هاز ال�قل�ن حج
والها�قف ال�شا�جت أو الها�قف المحمول.	 
سالة.	  العن
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ع أمر  ادر عل� د�ن �ير �ق عله عن ص�يل االئ��جاب ال�ق�ي �قحج ح �جال�ق�ن د�يم طلب �يوصن �ق�ق
ا�قه. �ق هري واإ�يرادا�قه و�ن�ن ع السش الد�ن

اص )اإذا �قم  �ي الر�م�ي والمد�ير الحن ل� الم�قل�ق  الطلب اإ
ن

ة م� د�يم �نسحن �ق�ق
�قع�ي�ي�نه(.

1 �

2 �

د�يم  ب عل�يه �ق�ق �يحج هر�ية ، �ن ع الر�وم السش �ي د�ن  صعو�جة �ن
ن

ه المد�ي� اإذا واحج
ا  �قً هر�ية و�ن وعات السش �يض المد�ن �ن ش طلب �قحن ل� المحكمة �ي�نا�ق طلب اإ

للمراحل ال�قال�ية:
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ا�نون.  اذ االئحاكم حسب ال�ق �جا�ية �قعمل عل� اإ�ن�ن ال�قعر�يف: �لطة ال�قط�ج�يق والحج
 ..

ن
ها عل� المد�ي� رصن ن �ن

�يذ ال�ق�ي �يمك� �قلف و�ا�ئل ال�ق�ن�ن ا�نون محن �ي�نظم ال�ق
�قح  ص الذي �ي�ن حن �يذ �ج�ناًء عل� طلب المس�قحق )السش �ي�قم �قحد�يد و�ا�ئل ال�ق�ن�ن

هة المع�قمدة. ة الحج �ق �يذ( وموا�ن �ي مك�قب ال�ق�ن�ن الملف �ن

�يذ �ق�ن�ن

سلطة التطبيق والجباية

ة ؟ هل  ا�ي �ج ق والحج �ي ط�ج �ق �ي �لطة ال دك �ن ة صن �ي صن حت �ق �ق �ن
اهل  حج �ق ر! ال حذ�ي �ق اهل ال حج �ق لك؟ ال �ق رن ًرا لم�ن ت �قحذ�ي �ي ل�ق رى.�ق ة احن �ي و�ن ا�ن  وأوامر �ق

ن
س الره� رض ح�ج ل� �ن ؤدي اإ ��ي

� مالحظة - �يرحب

�يارات: �جعض الحن

ع الد�يون �ية ود�ن �ن الق ال�ق عن ك�يف �يمك�نك اإ

 	 

 	 

 	 

ع  �ية ود�ن صن �جا�ية ح�يث �ق�قم ال�ق الذهاب ال� مك�قب �لطة ال�قط�ج�يق والحج
.
ن

الد�ي�
ب أن �قحصل عل� اإ�يصال   �يحج

ن
ع له )ولك� ل� المس�قحق والد�ن الوصول اإ

الق الملف!(.  اإعن
ن

كد م� و�ق�ئ
 مك�قب �لطة 

ن
س�يمة م�  طر�يق �ق

ن
ع ع� ل� �ج�نك ال�جر�يد والد�ن الوصول اإ

ت واحد. �ي و�ق الق الملف �ن عن د�يم طلب الإ �جا�ية و�ق�ق ال�قط�ج�يق والحج
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ة  ا�ي �ج ق والحج �ي ط�ج �ق ب �لطة ال �ي مك�ق ن �ن
� ع الد�ي د�ن وص� �ج  �ي

الق الملف. عن  اإ
ن

كد م� �ئ �ق ل ة ل �ي صن دارة ال�ق م اإ �ق ث �ق ح�ي

�ي�:  �قو�ن

ا�نون �ي�قم �ق�نظ�يم  رض االحاكم. �قحت اطار ال�ق ا�نون ل�ن ق ال�ق �يذ �يعمل و�ن �نظام ال�ق�ن�ن
د المدان. �قحدد الو�ا�ئل حسب طلب  رض االحاكم صن ة ل�ن �قل�ن الو�ا�ئل المحن

هة الم�قعمدة ة الحج �ق  و�جموا�ن
ن

المد�ي�

�ي  �ي م�شل هذه الحالة ، ال �ي�ن�جعن  ح�ق� �ن
 أن هذا 

ن
اهل ال�قحذ�ير م� للمرء أن �ي�قحج

اهلك  �ي حالة �قحج ع �وًءا ، �ن �يد الوصن د �يرن �ق
ن وال�قهرب 

ة أ�نه �يمك�نك �داد الد�ي� �ي�ق لح�ق
راء  اذ اإحج م�نه ، وهذا �يع�ن�ي أ�نه �يمك�نهم ا�قحن

راءات. م�يع االإحج �ي حج دك �ن صن
وء لمك�قب �لطة  ب عل�يك اللحج لذلك ، �يحج

�ي  ت المحدد �ن �ي الو�ق �جا�ية �ن ال�قط�ج�يق والحج
الله   حن

ن
ال�قحذ�ير وطلب ا��ق�ج�يان �يمك�نك م�

م�يع الو�شا�ئق ذات  م�يع أمالكك مع حج اإدراج حج
وء لمك�قب �لطة  �يامك �جاللحج الصلة. اإن �ق

ع الذي  ام الئمر الد�ن �جا�ية واالل�قرن ال�قط�ج�يق والحج
اذ  �قحدده ��يم�نع السلطة والمس�قحق ا�قحن

دك. راءات صارمة صن اإحج

�ي  ن �ن
 الطع�

ن
 الممك�

ن
م� �ن

 
ن

 لعدد م�
ن

�داد الد�ي�
ة )عل�  �قل�ن االئ��جاب المحن
��ج�يل الم�شال: �قم �داد 

ط�ئ  �ي ، أو حن �ي الماصن ن �ن
الد�ي�

ل�   ، وما اإ
ن

�ي هو�ية المد�ي� �ن
ب عل�يك ال�قواصل  ذلك(. �يحج

مع مك�قب �لطة ال�قط�ج�يق 
د�يم الطلب مع  �جا�ية ل�ق�ق والحج
الو�شا�ئق المطلو�جة. للك ��جب 

ت   أ��جاب االع�قراض و�ق
ن

م�
ة. �قل�ن ومس�ق�ندات المحن

درة عل�  ذا لم �قك�ن لد�يك ال�ق اإ
: �ن

سداد الد�ي
�ن 

د أن الد�ي ذا ك�نت �قع�ق�ق اإ
�ير �ادق : عن
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دك  �ية �ن �ن �ق� �ق اذها ع�ند �ن راءات ال�ق�ي �يمك�نك ا�ق�ن حب الإ
�با�ية �ي سلطة ال�قط�ب�يق وال�ب �ن

ع.  درة الد�ن سار �ق د�يم طلب لل��ول عل� اس�ق�ن �ق�ق

ع د�يم طلب الد�ن �ق�ق

طلب �قوح�يد الملف

درة  صا�ئ�ية �يدرس ال�ق درة اال��ق�ق �ي ال�ق امل �ن �يق �ش راء �قح�ق د�يم طلب الإحج �ق�ق
ص المس�قحق المطال�جة  حن  أو السش

ن
وز للمد�ي� اص. �يحج  الحن

ن
�قصاد�ية للمد�ي� اال�ق

�يق هو  ن ال�قح�ق
رض م� �ية. العن صن �ي أي مرحلة أ�ش�ناء ��ير ال�ق �يق �ن �جال�قح�ق

�يق مصالح  دم ال�قح�ق . �يحن
ن

�ية للمد�ي� �ي�ق �قصاد�ية الح�ق درة اال�ق حص ال�ق �ن
در�قك المال�ية و��يحصل  ا ل�ق �قً ع و�ن  ، �جح�يث �يمك�نك الد�ن

ن
ا�ن�ج�ي� الك الحج

عك مال�يًا. ة وصن �ي�ق المس�قحق عل� ح�ق

دم �جطلب  عة واحدة ، �يمك�نك ال�ق�ق �ي د�ن ن �ن
 �داد الد�ي�

ن
 م�

ن
اإذا لم �ق�قمك�

للحصول عل� �قسو�ية الد�يون.

�ي �لطة  دك �ن  ملف واحد صن
ن

�قح أك�شر م� د�يم هذا الطلب ع�ند �ن ��ي�قم �ق�ق
�ي ملف واحد. �جعد  م�يع الد�يون �ن �جا�ية و�قر�يد دمحج و�قوح�يد حج ال�قط�ج�يق والحج
ا�ئمة.  م�يع الد�يون ال�ق وعات لحج مال المد�ن ات، ��ي�قم �قحد�يد اإحج دمحج المل�ن

درات المال�ية. حص ال�ق �ي�قم �قحد�يد هذا الم�جلغ �جعد �ن

1 �

2 �

3 �

م طلب دمحج ملف  د�ي �ق ك �ق مك�ن �ي ال �ي �ق ات ال المل�ن
عهد ، ملف  ن / �ق

ة ، ملف ره� ا�ن صوصها: ملف ص�ي حن �ج
ها  �ي م �ن ة �ق �ي صن ام�ي ، وأي �ق رن ل اذ أمر اإ �ن �ن دي الإ �ق ر �ن �ي حكم عن

عد. ها �ج �ي ت �ن �ج م ال �ق ة ولم �ي ع المعارصن ر�ن

�ي�:  �قو�ن
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�يدة:  �ن كم�ق
عالن المد�ي طلب اإ

الس:  طلب ال�ن

ع عل� عا�قق �لطة ال�قط�ج�يق  ن ، �ق�ق
ا�نب المد�ي�  حج

ن
عالن م�  �جعد هذا االإ

ت  �ي الو�ق ن �ن
در�قك عل� �داد الد�ي� �جا�ية مسؤول�ية االع�قراف �جعدم �ق والحج

ا�نون. ب ال�ق المحدد �جموحج
 ال �يمك�نه 

ن
ة أن المد�ي� �ي�ق  المحكمة �نظًرا لح�ق

ن
ل أمًرا م� ع�ندما �يسحج

دم طلب  �يدة״. �ي�ق وز له اإعالن ذلك �جاع�ق�جارها ״م�ق  ، �يحج
ن

اء �جسداد الد�ي� الو�ن
سه طلب اإعالن المد�يو�ن�ية �جاع�ق�جارها ״  �يذ �ن�ن ل ال�ق�ن�ن  / مسحج

ن
 / الدا�ئ�

ن
المد�ي�
�يدة״. م�ق

 أو المس�قحق .ع�ندما �ي�قم 
ن

�جل الدا�ئ� ن �ق
الس م� �ن د�يم طلب االإ ن �ق�ق

�يمك�
وم �جها  راءات ال�ن�ي �ق�ق م�يع االإحج �يف حج  ، و��ي�قم �قو�ق

ن
الس المد�ي� �ن اإعالن اإ

ادرة  �ير معن حن �يود صارمة م�شل �ق�ئ رض �ق  ��ي�قم �ن
ن

�جا�ية ، لك� �لطة ال�قط�ج�يق والحج
�ير ذلك الك�ش�ير هري وعن ر�ير �ش اإ�را�ئ�يل و�ق�ق

4 �  

5 �

�ي  ن �ن
اع الد�ي� ادر عل� ارحج �ير �ق ح �جا�نك عن درة ا�قصن �جعد �جحث ال�ق

�قرة أك�شر  ع ل�ن �يل الد�ن حج حالة طل�جك ل�ق�ئ
د�يد،  �يلك حج اوز 20000 �ش )1.( ��ن�قان - اإذا اكن الم�جلغ ال �ي�قحج

�يلك  اوز 20000 �ش )2.( 3 ��نوات - اإذا اكن الم�جلغ ال �ي�قحج
د�يد وال  �يلك حج اوز 20.000 �ش د�يد ، اإذا اكن الم�جلغ �ي�قحج حج

د�يد ،  �يلك اإ�را�ئ�يل�ي حج اوز 100000 �ش �ي�قحج
�يلك اإ�را�ئ�يل�ي  اوز الم�جلغ 100،000 �ش )3.( 4 ��نوات - اإذا �قحج

د�يد. حج

درات": ة ل�قعر�يف المدان ب " م�دود ال�ق روط مس�ب�ق سش
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�ي  ذة �ن راءات الم�ق�ن حب د الإ عل �ن ماذا �يمك�نك أن �ق�ن
�با�ية ؟ سلطة ال�قط�ب�يق وال�ب

ط. �ق �ي حاالت ا��ق�ش�نا�ئ�ية �ن راءات: �ن �ير االإحج حن اء أو �ق�ئ لعن طلب اإ
.
ن

 المد�ي�
ن

راج ع� �ن طلب لالإ
.
ن

� اء أمر السحج لعن طلب اإ
اق معلومات الحساب  ر�ن ب اإ : �يحج �ي ق الحساب المصر�ن اء مر�ن لعن طلب اإ

�جالطلب.
اص�يل  د�يم �ق�ن ب �ق�ق  اإ�را�ئ�يل: �يحج

ن
ادرة م� �ير المعن حن اء أمر �ق�ئ لعن طلب اإ

س�يكون  الء. اإذا لم �قعودي  �ن ما�نات والك�ن د�يم الصن رض م�نها و�ق�ق الرحلة والعن
 د�يو�نك.

ن
 ع�

ن
 مسؤول�ي�

ن
�يل�ي� الك�ن

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �
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سدي. ل�ي أو حج  أن �يكون ��ج�جها ع�ق
ن

ة ، وال�ق�ي �يمك� عا�ق ه�ي االإ

رن العام معاش الع�ب

التامين الوطني

امة:  �ق  العمر واالإ

ل:  الدحن

ة ط�ج�ية:   اإعا�ق

 : رن ة العحج  درحج

: رن روط للحصول عل� معاش العحج ه�ناك 4 �ش
 	 

 	 

 	 

 	 

 18 و 
ن

�ي اإ�را�ئ�يل ، �ج�ي� �يمًا �ن ب أن �قكون م�ق  �يحج
اعد لل�نساء(. ن ال�ق�ق

62 عاًما )��
 

ن
ل م� لك أ�ق  أو اكن دحن

ن
اإذا ك�نت ال �قعمل�ي�

 م�قو�ط 
ن

د�يد )أي %60 م� �يلك حج 5944 �ش
ر(. االئحج

ل  ة ط�ج�ية ال �ق�ق اإذا حددت �جال�نس�ية ال�يك اإعا�ق
 الوط�ن�ي ، أو اإذا حصلت 

ن
ن ال�قام�ي�

 %60 م�
ن

ع�
ل ع�ندما �يكون  رن �ج�نس�جة %40 عل� االئ�ق عل� عحج
ل. الكت الط�ج�ية ، عل� اال�ق  المسش

ن
لد�يك عدد م�

ادر عل�  �ير �ق �قك أ�نت عن رر أ�نه �جس�جب اإعا�ق �ق�ق
د  در�قك عل� الكسب �ق العمل ، أو أن �ق

د   %50، وأ�نك �ق
ن

ل ع� ت �ج�نس�جة ال �ق�ق صن �ن ا�نحن
رن للعمل �ج�ئحد   العحج

ن
ة م� حصلت عل� درحج

المعدالت ال�قال�ية: %60، %65، %74، أو 
.100%
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ة العامة  عا�ق �ي أي طلب لالإ د�يمها �ن ب �ق�ق هذه ه�ي المس�ق�ندات ال�ق�ي �يحج
ل�ية(: سد�ية أو الع�ق )الحج

ع دعوى؟ �ية ر�ن رن العام - ك�ي�ن الع�ب

. رن �نموذج المطال�جة للحصول عل� معاش العحج
�يح  ر ، مع �قوصن ص المرض أو أي مس�ق�ند ط�ج�ي آحن المس�ق�ندات الط�ج�ية - ملحن

ات واالئدو�ية ال�ق�ي �ق�ق�ناولها. م�نة والعالحج م�يع االئمراض المرن حج
اق المس�ق�ندات ال�قال�ية: ر�ن ب اإ �يحج ر ، �ن حج ا �ج�ئ �نً اإذا ك�نت موطن

اعد�يًا،  ا �ق�ق ة ، معا�شً �ق �يت �ن�ن  العمل - اإذا �قل�ق
ن

�ق�ي م� ل ال �ي�ئ اإذا اكن ه�ناك دحن
ب  ل� ذلك، �يحج اع، وما اإ  وزارة الد�ن

ن
ا م� ودعم لطالب مس�قوط�نات ، و�قعو�يصنً

هًرا. ر 15 �ش �ي آحن ل �ن  هذا الدحن
ن

م�ي� عل�يك �قصن
�يعه ال �يطالب  دم المطال�جة و�قو�ق ص الذي �ق حن ال�قوك�يل الر�م�ي - اإذا اكن السش

ن �نموذج 
سم 4 م� ا مل�ئ ال�ق ب عل�يه أ�يصنً سه ، �يحج اء �ن�ن ن �قل�ق

�جدل م�
اق ال�قوك�يل أو أمر الوص�ي أو الحكم. ر�ن المطال�جة واإ

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �

ة صاحب العمل عل� 	  �ق �يرة / موا�ن سا�ئم الروا�قب االئحن 15 �ق
ور �يف واالئحج �قرة ال�قوطن �ن

 	 
ن

 صاحب العمل ع�
ن

�ي م� ر المرصن وعات االئحج اص�يل مد�ن �ق�ن
�ية  هًرا الماصن الل الـ 15 �ش �يها حن �قرات ال�ق�ي لم �قعمل �ن ال�ن
 �جس�جب 

ن
م�ي� ركة �ق�ئ  �ش

ن
وعات م� ة عل� أي مد�ن �ق أو الموا�ن

المرض.

د�يم مطال�ب�قك والمس�ق�ندات �باإحدى  �يمك�نك �ق�ق
الطرق ال�قال�ية:

دمة عل� الها�قف 3928 * - �يساعد عل� �قع�ج�ئة  	  مم�شل الحن
ر�ال المس�ق�ندات. واإ
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م الئمر ، س�ي�قم �ق�د�يد موعد  ذا لرن د�يم المطال�بة ، اإ �بعد �ق�ق
ود حالة  �ي حالة وحب �نة ط�ب�ية ، و�ن �بل ل�ب �ص م�ن �ق لل�ن

الل  ط�ب�ية �ع�بة ، س�ي�قم ال�قعامل مع المطال�بة م�ن حن
"المسار السر�يع".

�ير �ادق ،  �ن الوط�ن�ي عن
رار ال�قام�ي د أن �ق ذا ك�نت �قع�ق�ق اإ

رار. �ي ال�ق �يمك�نك الطع�ن �ن �ن

 	 

 	 

لك�قرو�ن�ي وأر�له مع  	  ع االإ ملء �نموذج المطال�جة عل� المو�ق
�ن�قر�نت. �ية ع�جر االإ ا�ن صن المس�ق�ندات االإ

�ية ع�جر  ا�ن صن أكمل �نموذج المطال�جة �يدو�يًا وأر�له مع الو�شا�ئق االإ
. لك�قرو�ن�ي ع االإ المو�ق

اكس أو   طر�يق ال�جر�يد أو ال�ن
ن

د�يم المطال�جة والمس�ق�ندات ع� �ق�ق
امة. �ق رع حسب ماكن االإ دمة لل�ن ص�ندوق الحن

ة المطال�بة؟ ة العامة – ك�يف �ق�قم عمل�ية معال�ب عا�ق الإ
حص المطال�جة )اإذا اك�نت   الوط�ن�ي �ج�ن

ن
�ي ال�قام�ي� ف المطال�جات �ن وم موطن �ي�ق

لها(. س�ق�قم مطال�ج�قك �ج�ن�ق ودة ، �ن �ق المعلومات م�ن
ل� الذهاب  د ال �قح�قاج اإ اصة �ق �ي حاالت حن �نة الط�ج�ية )�ن ل� اللحج  اإ

ن
�قس�قدع�ي�

�نة الط�ج�ية(. ل� اللحج اإ
صا�ئ�ي  ه�يل )أحن �قماع مع مسؤول اإعادة ال�ق�ئ ور احج د �ق�قم دعو�قك لحصن �ق

در�قك عل� العمل والحصول  �قماع�ي حسب المه�نة( والذي ��ي�قعلق �ج�ق احج
ة. �ي�ن عل� وطن

در�قك  ة الط�ج�ية �قؤ�شر عل� �ق عا�ق �يحدد مسؤول المطال�جات ما اإذا اك�نت االإ
ل� أي مدى عل� العمل واإ

ك ،  �ي مل�ن رار �ن عاًرا �جال�ق ل�يك اإ�ش �ق�جارات ، �وف �ير�ل اإ م�يع االحن �ي �نها�ية حج �ن
�نة الط�ج�ية. ر�ير اللحج ا�نب �ق�ق ل� حج اإ

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �
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�نة الط�ب�ية: مراحل الل�ب

ررة م�ن  الم�ق�ن
�نس�ية-  اع�قداءات حب

�نة الط�ب�ية -  �ي الل�ب الظهور �ن

ال�قك الط�ج�ية. عة �حج �نة الط�ج�ية �جمراحج �ي اللحج وم الط�ج�يب �ن ��ي�ق
الك ال�ق�ي �قعا�ن�ي  الك والمسش  االئمراض أو المسش

ن
�وف �يسمع الط�ج�يب م�نك ع�

م�يع  ا حول حج صلة مس�ج�قً ة م�ن . �يمك�نك اإعداد و�ش�ي�ق لك �يوم�ي م�نها �جسش
ل�  د�يم ط�ج�يب أو �كر�ق�ير اإ هها ، و�ق�ق الكت والصعو�جات ال�ق�ي �قواحج المسش

�نة الط�ج�ية. اللحج
�قك  ا�قك الط�ج�ية عل� ل�يا�ق �ش�ير اإعا�ق  مدى �ق�ئ

ن
ق م� وم ط�ج�ي�جك �جال�قح�ق ��ي�ق

وعملك.
ة الط�ج�ية. عا�ق �يحدد الط�ج�يب ال�نس�جة الم�ئو�ية لالإ

ذا  ��ك. اإ ك طلب ط�ب�ي�بة ل�ق�ن م�ن ح�ق
حالة  رع ط�ب�ي�بة ، �يمك�نك اإ �ي ال�ن لم �يك�ن �ن

رع،  رب �ن �ي أ�ق �ص ط�ب�ي �ن ل� �ن �ي�قك اإ �ن �ق
�ي هذا  �بال�ق�نس�يق مع السكر�ق�يرة الط�ب�ية �ن

رع. ال�ن

1 �

2 �

3 �

4 � 

 و�كر�ق�ير 
ن

ال ط�ج�ي مع�ي� �ي محج صص �ن  ط�ج�يب م�قحن
ن

�نة الط�ج�ية م� �ق�قكون اللحج
�نة. ر�ير اللحج ك وك�قا�جة �ق�ق و�ق لسة مهم�قه حما�ية ح�ق حج

�ق�د�يد الهو�ية - س�يُطلب م�نك �ق�د�يد هو�ي�قك ع�ن طر�يق 
�نة  هادة �ورة ، ل�ن �ق�قمك�ن الل�ب هادة �بها �ورة )�بدون سش سش

��ها(. م�ن �ن

ك  مك�ن �ي رض ، �ن وي أو م�ق �ن م �ش رحج ل� م�ق ة اإ حاحج ت �ج ذا ك�ن اإ
�ي  ك �ن  ح�ق

ن
اًل ع� صن ة ، �ن �ي ة الط�ج �ن ل� اللحج اره معك اإ اإحصن

لك محاٍم. م�ش أن �ي

مهم!



2324

ع المعاش؟ لم�ن �يد�ن
ص المس�قحق للمعاش ،  حن �ي للسش �ي الحساب المصر�ن ع المعاش عادًة �ن �يُد�ن
�ير  ص المس�قحق عن حن �يها ط�ج�يب مؤهل أن السش رر �ن �ي الحاالت ال�ق�ي �ي�ق ن �ن

لك�
 �جها 

ن
دام المعاش لصالحها أو لصالح المر�ق�جط�ي� �ي ا��قحن رن �ن ادر �جس�جب العحج �ق

 
ن

م�ي�  الذي ع�ي�نه ال�ق�ئ
ن

ص المع�ي� حن �ئ�يًا( لسش رن ع المعاش )لك�يًا أو حج ، ��ي�قم د�ن
ص(. حن س السش ع لحساب �ن�ن . )و�قد�ن الوط�ن�ي

دم  الذي �يحق له الحصول عل� معاش أن �ي�ق�ق
 الوط�ن�ي ، و�يطلب �قحو�يل 

ن
م�ي� ل� ال�ق�ئ �جطلب اإ

ل�يه. رة اإ �ي المعاش م�جا�ش �يادة �ن الرن

�ي  �يم �ن اصة ال�ق�ي �ق�ق ات الحن ذات االح�ق�ياحج
 

ن
ا�قها م� م�يع اح�ق�ياحج � حج مؤ�سة �ق�قل�ق

اإن  �يها. لذلك ، �ن �يم �ن المؤ�سة ال�ق�ي �ق�ق
ص الذي �يحق له الحصول عل� معاش  حن السش

�ي مؤ�سة �قم�شل ه�ي�ئة عامة  رن �يمكث �ن العحج
ل�ية والمؤ�سات  )م�شل مراكرن الصحة الع�ق

�جل وزارة الرعا�ية  ن �ق
المع�قرف �جها م�

ا�قها عل�  �ق ن �نصف �ن�ن
�قماع�ية( ، وأك�شر م� االحج

�قلف  لت ال�يها. �يحن حساب المؤ�سة ال�ق�ي دحن
اق  �قوز�يع �نس�جة المعاش حسب ا��قح�ق

ال  وج واالئط�ن �يادة للرن ص المعوق ، والرن حن السش
، و�نوع المكوث. المؤ�سة العامة مسؤولة 

ل�  اعدي اإ ل طلب �قوز�يع المعاش ال�ق�ق ن �ن�ق
ع�

.  الوط�ن�ي
ن

م�ي� ال�ق�ئ

ص  �ن وج السش وز لرن �ي�ب

ات للماك�شات  ع معاسش د�ن
�ي مؤسسة عامة:  �ن
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رن ة الع�ب رن الط�ب�ي / درحب الس�ق�ئ�ناف عل� �نس�بة الع�ب

�ق�بار؟ عادة الحن ما هو اإ

�ق�بار ؟ عادة الحن م�ق� �يمك�نك طلب اإ

ب  �نة اال��ق�ئ�ناف. �يحج رن المحددة لك أمام لحج ة العحج �يمك�نك ا��ق�ئ�ناف درحج
رح  امة ، ك�قا�جًة ومع �ش �ق �ي ماكن االإ  الوط�ن�ي �ن

ن
م�ي� رع ال�ق�ئ ل� �ن  اإ

ن
د�يم الطع� �ق�ق

رارها. �يحق  �ي الرد الك�قا�ج�ي للمؤ�سة �ج�ق ن �قل�ق
ون 60 �يوًما م� صن �ي عن االئ��جاب ، �ن

ة ال�ق�ي �يحددها  عا�ق �ي�ير ال�نس�جة الم�ئو�ية لالإ ة عل� أو �قعن �ق �نة اال��ق�ئ�ناف الموا�ن للحج
ها(. صن �ن مسؤول المطال�جات )ز�ياد�قها أو حن

رن الط�ج�ي وعدم  ل اإعادة �قحد�يد �نس�جة العحج  أحج
ن

حص حال�قك الصح�ية م� �ن
�ي الحاالت ال�ق�ي �يطلب   المهم أن �قعرف أ�نه ح�ق� �ن

ن
درة عل� العمل ، م� ال�ق

رن الط�ج�ي ال�ق�ي  �يض �نس�جة العحج �ن  الوط�ن�ي �قحن
ن

م�ي� حص ، �يحق لل�ق�ئ �يها اإعادة ال�ن �ن
 العمل.

ن
رن ع� ة العحج �ي ودرحج �ي الماصن �قم �قحد�يدها �ن

ت ��قة  صن در�قك عل� العمل اإذا ا�ن�ق حص حال�قك الصح�ية و�ق �يمك�نك اإعادة �ن
روط ال�قال�ية: �ي �ج�ئحد السش ر �قحد�يد ، و�ق�ن هر م�نذ آحن أ�ش

رن �جس�جب  ض طل�جك للحصول عل� معاش عحج �قم ر�ن
ض الذي ال �يمك�نك  �ن رن ط�ج�ي م�نحن �يك معدل عحج �قعل�ق

الحصول عل� معاش.
رن الئ�نك  ض طل�جك للحصول عل� معاش العحج �قم ر�ن

 العمل ، وهو 
ن

رن ع�  العحج
ن

ة م� صن �ن ة م�نحن حصلت عل� درحج
ما ال �يؤهلك للحصول عل� معاش.

�ئ�ي الئ�نك حصلت  رن رن الحج د حصلت عل� معاش العحج ل�ق
�ئ�ية. رن  العمل حج

ن
ع� رن  العحج

ن
ة م� عل� درحج

1 �

2 �

3 � 
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ب  رن لس�ج ك للحصول عل� معاش العحج ض طل�ج م ر�ن ذا �ق اإ
ك  مك�ن ض، �ي �ن حن لك ا�ن ع ، ودحن �ن ل المر�ق ل الدحن ر ، م�ش آحن

ظار. �ق كررة دون ا�ن ع دعوى م�ق ر�ن

مالحظة: 

وا�ئد رن العامة: ال�ن معاش الع�ب

ل العام  وسا�ئل ال�ن�ق

ار�نو�نا

ادة؟ م�ن �ي�ق له الس�ق�ن

ادة؟ م�ن �ي�ق له الس�ق�ن

01

02

 الحصول عل� 
ن

لة - �يمك� رة الحا�ن صم 33 ٪ عل� أحج حن
ع  �ي أحد الموا�ق ة �ن عا�ق هادة االإ د�يم �ش الل �ق�ق  حن

ن
ا�ئدة م� ال�ن

طوط. م�قعددة الحن

�جل السلطة المحل�ية ،  ن �ق
صم م� �ي�قم �قحد�يد معدل الحن

ال�ق�ي �يحق لها الحصول عل� 
ا عاًما  � معا�شً اق ، �ي�قل�ق ا��قح�ق

ه  رن ة عحج ة �قم �قحد�يد درحج عا�ق لالإ
ص  حن �ج�نس�جة %75 أو أك�شر ، و�ش

رن ط�ج�ي �ج�نس�جة %90 أو  مصاب �جعحج
أك�شر.

رن العام.  الحاصلون عل� معاش العحج
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ادة؟ ل �وى م�ن �ي�ق له الس�ق�ن ص ل�يس له دحن حن �ش
المعاش.

ل لد�يه  ف �جرا�قب / مس�ق�ق  موطن
 

ن
ل ع� رن ال �ق�ق  العحج

ن
ة م� درحج

�قة  �قرة مؤ�ق لك دا�ئم أو ل�ن %75 �جسش
 ��نة واحدة.

ن
ل ع� ال �ق�ق

.40% 
ن

ة أعل� م� عا�ق ة االإ ب أن �قكون درحج �يحج
درة عل�  ل�ية �قؤ�شر عل� ال�ق لكة ع�ق  مسش

ن
اإذا ك�نت �قعا�ن�ي م�

ة  ة %50 اإذا اك�نت درحج عا�ق ة االإ ب أن �قكون درحج �يحج العمل ، �ن
اء   الحصول عل� اإع�ن

ن
 الممك�

ن
م�  %90 ، �ن

ن
ل ع� ة ال �ق�ق عا�ق االإ

ل. ر�ي�جة الدحن وعات صن  مد�ن
ن

اكمل م�

�ن الوط�ن�ي 
م�ي �قرااكت ال�ق�ئ اسش

03 
ن

م�ي� �قرااكت ال�ق�ئ  ا�ش
ن

رن م� � معاش العحج � ال�ق�ي �ق�قل�ق �قُع�ن
�يها المعاش.  � �ن �قرة ال�ق�ي �ق�قل�ق الل ال�ن الوط�ن�ي حن

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

ل�ي طراب الع�ق ة لال�ن رن العام �ن�ق�ي�ب معاش الع�ب

ة الذه�ن�ية: عا�ق ا�ش�بات الإ
مع مس�ق�ندا�قك الط�ج�ية )�جما  طوة االئول� ه�ي ملء ا��قمارات المطال�جة وحج الحن

�ي المطال�جة  ن �قل�ق
ص�ير م� ت �ق ر�يت لك(. �جعد و�ق �ق�جارات ال�ق�ي أحج �ي ذلك االحن �ن

�نة ما اإذا اكن  �نة ط�ج�ية. ��قحدد اللحج ور لحج � دعوة مك�قو�جة لحصن ، ��ق�قل�ق
ة لذلك.   العمل �ن�ق�يحج

ن
رن ع� ة العحج طورة ودرحج ة الحن ل�ية ودرحج ة ع�ق ه�ناك اإعا�ق

ه�ناك اإماك�ن�ية  ت الم�نا�ب ، �ن �ي الو�ق �نة �ن ل� اللحج ا�ية الوصول اإ  المهم للعن
ن

م�
ق و / أو محام. ول مع مرا�ن للدحن
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�نة: ل� الل�ب ارها اإ ح�ن ب عل�يك اإ المس�ق�ندات ال�ق�ي �ي�ب

صل  سا�ن�ي �ي�ن  ط�ج�يب �ن�ن
ن

طاب م� سا�ن�ي - حن �جل ط�ج�يب �ن�ن ن �ق
�ي�يم م� �ق�ق

حال�قك الذه�ن�ية.
�ي�ير االئدو�ية ،  ا أ��جاب �قعن ا�ئمة أ�يصنً ب أن �قسرد ال�ق ا�ئمة االئدو�ية المحد�شة - �يحج �ق

ا�ن�ج�ية. م�شل االآ�شار الحج
ة  عا�ق ص�يل ك�يف �قؤ�شر االإ ح �جال�ق�ن صا�ئ�ي عالج مه�ن�ي - �يوصن  أحن

ن
مك�قوب م�

در�قك عل� العمل. عل� �ق
سا�ن�ي /  ط اإذا اكن ه�ناك ط�ج�يب �ن�ن �ق سا�ن�ي - �ن  ط�ج�يب �ن�ن

ن
مك�قوب م�

.� �ن ص�ندوق مر�يض / مس�قسش
ا. رصن  ل�يس �ن

ن
ل ولك� صن �قماع�ي - �ي�ن صا�ئ�ي احج  أحن

ن
مك�قوب م�

�ي�يم  ال �ق�ق س�ي الذي �ي�قعامل مع م�ب �يمك�نك ال�ق�ال �بالط�ب�يب ال�ن�ن
�ية. �ي�ن �يود الوطن �يق لل�ق �ي�يم د�ق ل ال��ول عل� �ق�ق ة الذه�ن�ية م�ن أحب عا�ق الإ

1 �

2 �

3 �

4 �

5 � 

كون مؤهلة   %50، �ق
ن

ل ع� �ق ل�ي ال �ي عف ع�ق ود صن مع وحج
ل   أحج

ن
ع״ - م� ة ״المسار السر�ي �ج للحصول عل� مطال

م  �ق دة ، ��ي د�ي ات السش عا�ق اص ذوي االإ حن ل االئمر لالئ�ش سه�ي ع ، �ق �ي المسار السر�ي ها �ن �ق هم أواًل ومعالحج ا�ق �ج ذ مطال أحن
ون  صن �ي عن هم �ن ا�ق �ج كمال مطال �ي اإ  الوط�ن

ن
� م�ي �ئ �ق حاول ال و��ي

�ي الدعوى. ل�ق ن �ق
ا م� وًم 30 �ي

مهم!
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�يلك. وج 8585 �ش ل الرن �ي�جلغ دحن
ر. وج أي معاش آحن � الرن ال �ي�قل�ق

1 � 

2 � 

�يلك. �يمة 3,312 �ش هري اكمل �ج�ق معاش �ش

�يلك. �يادة ه�ي 1,189 �ش الرن

�يلك. دره 2,236 �ش �ئ�ي �ق رن هري حج معاش �ش

د�يد. �يلك حج �يادة ه�ي 880 �ش الرن

�يلك.  دره 2,022 �ش �ئ�ي �ق رن هري حج معاش �ش

د�يد. �يلك حج �يادة هو ه�ي 773 �ش الرن

�يلك. دره 1,903 �ش �ئ�ي �ق رن هري حج معاش �ش

د�يد. �يلك حج �يادة هو ه�ي 713 �ش الرن

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

؟ رن ما ه�ي م�بالغ معاش الع�ب

وج �يادة للرن الرن

رن الم�ددة لك: ة الع�ب ق درحب هري �ي�قم و�ن رن السش م�بلغ معاش الع�ب

�ن مًعا:
رط�ي �ن السش

وج الذي �يط�بق هذ�ي �ي للرن ا�ن �ن ع الم�بلغ الإ �ي�قم د�ن

رن الذي حدد�قه لك: ق مع مس�قوى الع�ب وج �ق�قوا�ن �يادة للرن كم�ية الرن

الرا�قب الاكمل 
)%100 أو 75%( 

الرا�قب الاكمل 
)%100 أو 75%( 

�ئ�ي رن معدل حج
دره 60% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 60% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 65% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 65% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 74% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 74% �ق
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د�يد. �يلك حج �يادات 951 �ش دار الرن م�ق

�يلك. �يادات 704 �ش م�جلغ الرن

د�يد. �يلك حج �يادات ه�ي 618 �ش كم�ية الرن

�يلك. ة 571 �ش ا�ن صن م�جلغ االإ

 	 

 	 

 	 

 	 

الرا�قب الاكمل 
)%100 أو 75%( 

�ئ�ي رن معدل حج
دره 60% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 65% �ق

�ئ�ي رن معدل حج
دره 74% �ق

لغ  �ج �ي العمل �ق رن �ن  العحج
ن

ة م� ك درحج ذا اكن لد�ي ه اإ  2177  أ�ن
ن

ر م� ت �قكسب أك�ش %74 أو %65 أو %60، وك�ن
كملة اكملة  حق لك الحصول عل� �ق س�ي د ، �ن د�ي لك حج �ي الك.�ش ك و / أو أط�ن �ق وحج رن ل

� مالحظة �يرحب

 18 عاًما.
ن

ل م� ل أ�ق الط�ن
 العمر 24 

ن
دمة الوط�ن�ية ، ولم �ي�جلغ م� �يش أو الحن �ي الحج ل �ن دم الط�ن �يحن

عاًما.
 

ن
م�ي� ا�نون �ق�ئ ب �ق ل״ �جموحج ل �قعر�يف مصطلح ״الط�ن �ي الط�ن �يس�قو�ن

ة. وحن �يحن السش

1 � 

2 �

3 �  

ال ز�يادة المعاش لالئط�ن
عها  رن وس�ي�قم د�ن ل� معاش الع�ب ال اإ ل� الئط�ن ة اإ ا�ن �ن م اإ س�ق�ن�ن

روط ال�قال�ية: ون أحد السش �ن �يس�قو�ن
ال الذ�ي لالئط�ن

درة عل� العمل ال�ق�ي  ة عدم ال�ق ال مع درحب �يادات لالئط�ن ق كم�ية الرن �ق�قوا�ن
حددت لك:

�ن
�ن الئول�ي

ل�ي ط للط�ن �ق ال �ن ع معاش الئط�ن * �ي�قم د�ن
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1 �

 

2 �

3 �

4 �  

ض  �ن ل م�نحن ل أو لد�يه دحن ص الذي ل�يس لد�يه دحن حن ع المعاش للسش �ي�قم د�ن
دوا  دوا عماًل ، أو وحج �يف ، ولم �يحج ل� مصلحة ال�قوطن ار�ير اإ دمون �ق�ق ، وهم �ي�ق

ر. ة االئحج صن �ن ة م�نحن �ي�ن وطن
رن والذي لم  دم مطال�جة للحصول عل� معاش العحج  للمر�يض الذي �ق

ن
�يمك�

د�يم مطال�جة للحصول عل� اإعا�نة دعم  ة عل� مطال�ج�قه �جعد �ق�ق �ق �ق�قم الموا�ن
ب  �ي هذه الحالة ، �يحج . �ن رن ة عل� معاش العحج �ق ل ح�ق� �ق�قم الموا�ن الدحن

�ي ذلك  اعدي )�جما �ن اق المعاش ال�ق�ق ا�جة عل� أحد أ��جاب ا��قح�ق حج عل�يها االإ
�يف(. ل� دا�ئرة ال�قوطن ار�ير اإ د�يم ال�ق�ق �ق�ق

ل� المعهد  د�يم المطال�جة اإ �يه �ق�ق هر الذي �ي�قم �ن  السش
ن

ع المعاش م� �ي�قم د�ن
. ع�ي �شر رحج ع �ج�ئ د أي د�ن . ال �يوحج

ن
م�ي� الوط�ن�ي لل�ق�ئ

ا�يا:  أ�نواع المرن

ل دعم الدحن

اعدي اكمل  ع معاش �ق�ق �ي�قم د�ن
 ال �يس�قط�يعون 

ن
الئول�ئك الذ�ي�

� أو  العمل ، م�شل المرصن
 

ن
 ع�

ن
 أو العاطل�ي�

ن
�ي� المعو�ق

 ال 
ن

العمل ، وأول�ئك الذ�ي�
�يحق لهم الحصول عل� 

رى. طط أحن ا لحن �قً وعات و�ن مد�ن

ع لل�نساء  �ئ�ي �يُد�ن رن معاش حج
 

ن
 ع�

ن
له� ل دحن الال�ئ�ي �ي�ق

 مصدر 
ن

العمل أو م�
 الحد االئد�ن� 

ن
ر ع� آحن

ل المطلوب للع�يش  للدحن
ة  صن �ن ور الم�نحن )�يكمل االئحج

ع  ات ال�جطالة ود�ن ا�ق وا��قح�ق
ل� ذلك(. ة ، وما اإ �ق ال�ن�ن

ل  �يدعم الدحن ا�ن �ن ل اإ دحن
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روط(: اللسش روط الحصول عل� دعم لحما�ية الدحن �ش
م�يع( �ي حب ب أن �قس�قو�ن )�ي�ب

�يف:   دمة ال�قوطن اة م�ن حن �يها مع�ن ومع ذلك ، ه�ناك حالت ال�ق�ي �قكون �ن

ا�ة )مرض,حمل,ا�نس�اب م�ن سموم او  روف حن طن
�ي  ه�يل المع�قمدة( �ن �ي �برام�ج ال�ق�ئ �قراك �ن درات, اسش م�ن

ا  �يل 18 س�نة وأ�ي�ن ل� دعم م�ن حب �ن عن
هذه ال�الة �ق��ل�ي

هر,  ل م�ن 24 سش �ي دولة اسرا�ئ�يل أ�ق �يمة �ن اذا ك�نت م�ق
ور –  ل �ي�ق�يم أو مه�ب ل الذي �برعا�ي�قها ,ط�ن والدة لط�ن

�يل.  �ن لل��ول عل� المعاش �بلك حب
مؤهل�ي

 	 

 	 

 	 

�ي دولة ا�را�ئ�يل 24  �يمة �ن �يل 20, م�ق وق حج امة- �ن العمر واال�ق
ل. هرا عل� اال�ق �ش

�ي االع�ق�جار. ذها �ن اص �جك وأحن ل الحن حص الدحن �ي�قم �ن
�يف   مك�قب ال�قوطن

ن
�يف ، لك� دمات ال�قوطن �ي مك�قب حن لت �ن �حج

د عماًل م�نا��جًا لحال�قها الصح�ية. لم �يحج

.)
ن

ل.) الذي لم �ي�جلغ عام�ي� أم لط�ن
 اال��جوع 13 ح�ق� �نها�ية الحمل(.

ن
امراة حامل)م�

لك م�قواصل ة الل�ق�ي ال �قس�قط�يع ان �قعمل 30 �يوم �جسش مر�يصن
ور. ل �ي�ق�يم/ مهحج ط�ن

. ه�يل مه�ن�ي �ي اطار اعادة �ق�ئ ودة �ن موحج
مدم�نة عل� الكحول.

درات. مدم�نة عل� السموم والمحن
دمات   طر�يق مؤ�سة الحن

ن
د لد�يها م�ئوى. )�قعالحج ع� ال �يوحج

�قماع�ية (. االحج
عة. �ير م�قو�ق طرة عن ة )مص�ي�جة( حن ا�ئ�ق ت لصن ن �قعرصن

لك م�
رب.  للصن

ن
� �ئ لل�نساء اللوا�ق�ي �ي�قعرصن �ي ملحج ودة �ن امرأة موحج

1 � 

2 �

3 �

4 �

5 �

6 �   

7 �

8 �

9 �
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 العمل �جمعدل 75%.
ن

رن ع� امرأة لد�يها عحج
ة. ل معا�ق ر�جة م�نرن

10 �

11 �

�ن الوط�ن�ي
م�ي ال م�ن ال�ق�ئ معاش الط�ن

�ي  وا �ن  �يع�يسش
ن

ال اللذ�ي� هري لعا�ئالت االط�ن ع معاش �ش  الوط�ن�ي �يد�ن
ن

م�ي� ال�ق�ئ
ل  ة لدحن ع هذا المعاش �جدون عال�ق �يل 18(. �يد�ن ال ح�ق� حج دولة ا�را�ئ�يل. )أط�ن

لك عام, حسب المعلومات  ا�ئ�ي �جسش لك �قل�ق ع �جسش هر. �يد�ن �ي 20 السش العا�ئلة �ن
� �جعد الوالدة. �ن  المس�قسش

ن
ولة م� الم�ن�ق

رى م�شل:   18 و�جمعا�ي�ير أحن
ن

ل م� ن أ�ق
�يمة المعاش �ي�قعلق �جعدد االوالد اللذ�ي� �ق

ه ال� الة  ن ال�قوحج
�يرها... ممك� , وعن ن

ل, معاش ك�جار الس� ة, دعم الدحن �ق �ي ال�ن�ن �قل�ق
�يق.  الوط�ن�ي لحساب الم�جلغ الد�ق

ن
م�ي� الحا��جة لل�ق�ئ

�ن �ي�ق لهم ال��ول عل� المعاش:
الهال�ي اللذ�ي

اذا لم �يك�ن أمر �يمك�ن �قع�ي�ي�نه كم�قلق للمعاش ع�ن طر�يق 

�ن
م�ي ال�ق�ال �بالمعهد الوط�ن�ي لل�ق�ئ

 	 
 	 

�ي دولة ا�را�ئ�يل. �يمة �ن والدة م�ق
 .  وص�ي

ن
لها و�قملك أمر �قع�ي�ي� ل ل�يس ط�ن لد�يها ط�ن

اق: روط الس�ق��ق سش

�ي الدولة  	  اء �ن �ي دولة ا�را�ئ�يل, لد�يها �قصر�يح �جالعمل وال�ج�ق �يمة �ن ل�يست م�ق
ة �جرا�قب او �قعمل  �ن �ي ا�را�ئ�يل كموطن ل أو أك�شر �قعمل �ن و�قع�يش مع ط�ن

هر  6 أ�ش
ن

ل ع� لحسا�جها لمدة ال �ق�ق
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ع لهم معاش: �ن �يد�ن
ال اللذ�ي الط�ن

 	 
 	 
 	 

ل/ة لم �ي�جلغ/�ق�جلغ 18 ��نة ط�ن
�ي ا�را�ئ�يل �يم/ة �ن ل/ة م�ق ط�ن

وج/ة �ير م�قرن ل عن ل/ ط�ن ط�ن

ال: د�يم طلب لل��ول عل� معاش لالط�ن �ق�ق

ل �ير للط�ن طة �قو�ن حن

ع  اق, �ي�قم د�ن ن �قار�يحن �جدء اال��قح�ق
هر م� الل 12 �ش دم المطال�جة حن ب أن �ق�ق �يحج

ط. �ق د�يم المطال�جة �ن �جل �قار�يحن �ق�ق هًرا �ق ع�ي لمدة 12 �ش لك رحج المعاش �جسش

ل״ للك  �ير للك ط�ن طة ״�قو�ن �ق�قحت حن هر اك�نون ال�شا�ن�ي 2017 أ�ن  �ش
ن

ا�ج�قداء م�
�ي  �يلك �ن  الوط�ن�ي 50 �ش

ن
م�ي� صص ال�ق�ئ طة �يحن �ي هذه الحن ل �يح�قاج معاش: �ن ط�ن

ود  ل ال�ن�ق ذه العا�ئلة. �ق�ن�ق حن ال اللذي �ق�ئ ة لمعاش االط�ن ا�ن ل, �جاالصن هر للط�ن لك �ش
ار و اال��شمار او ال�ج�نك.  �ي ص�ندوق االدحن ل �ن ال� حساب الط�ن

�قار   والد�قه: اذا لم �يحن
ن

هر م� الل 6 أ�ش �ير حن طة ال�قو�ن �ق�يار حن �يس�قط�يع االهل احن
ار و  �ير �جص�ندوق االدحن طة ال�قو�ن �قح حن  الوط�ن�ي �ي�ن

ن
م�ي� هر, ال�ق�ئ الل 6 ا�ش االهل حن

. �ي �قراصن  طر�يق مسار ا�ن
ن

اال��ق�شمار او ال�ج�نك ع�
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عام:

�ي �قمو�يل مراكرن رعا�ية �نهار�ية والم�نازل العا�ئل�ية:  المساعدة �ن

�يف لل��ول عل� دعم  دمة ال�قوطن د�يم عل� حن اء م�ن ال�ق�ق ع�ن الإ
ل: الدحن

م�ن �قس�ق�ق؟  

ه؟ ك�يف �ن�قوحب

 	 

 	 

رة ال� دولة ا�را�ئ�يل �يحق لها عل� حصول ال�قمو�يل لمراكرن الرعا�ية  أم مهاحج
�قماع�ية. ؤون االحج �جل وزارة العمل والسش ن �ق

م�

حات  الت كمر�ش رة, المسحج ن �قار�يحن الهحج
 م�

ن
دد ح�ق� عام�ي� رات حج مهاحج

�ي  ن او �ق�قعلم �ن
ر�ي� �ي وزارة ا��ق�يعاب المهاحج �يف او �ن دمة ال�قوطن �ي حن للعمل �ن

�ي اال��جوع  49 �اعة �ن
ن

ل ع� ״ ما ال �ي�ق
ن

�ي� ״اول�ن

ل الحصول عل�   أحج
ن

�يف م� ل� دا�ئرة ال�قوطن ر�ير اإ د�يم �ق�ق ام �ج�ق�ق  االل�قرن
ن

اء م�  اإع�ن
״ حسب 

ن
�ي� �ي ״اول�ن �ي �اعات الص�جاح �ن رة الل�ق�ي �ق�قعلم �ن ل.لمهاحج دعم الدحن

�ي اال��جوع. رة واال��ق�يعاب لمدة 5 ا�يام �ن وزارة الهحج

ون 2969 أو  ا�نة – �قل�ن �ناح الرعا�ية ودور الحصن ه لحج  مما �يظهر عل�يك ال�قوحج
ن

م�
ون 118. �قماع�ية- �قل�ن دمات االحج لوزارة العمل والمساعدة, الرعا�ية والحن

�ن
ر�ي وق المهاحب ح�ق

حقوق مختلفة لنساء مشردات
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: سك�ن

 	 سك�ن عام:

اق الحصول عل�  هادة ا��قح�ق  �ش
ن

ة ولد�يه� �ق  �ش
ن

رات اللوا�ق�ي ال �يملك� مهاحج
رة   وزارة الهحج

ن
 عام �ن�يا�جة ع�

ن
 الحصول عل� �ك�

ن
مساعدة اال�اكن, �يحق له�

ل� اإ�را�ئ�يل. ر�قهم اإ ن �قار�يحن هحج
واال��ق�يعاب لمدة 15 عاًما م�

: ار السك�ن �ي ا�ي�ب مساعدة �ن

مساعدة �بام�قالك سك�ن

م�ن �قس�ق�ق؟

م�ن �قس�ق�ق؟

اق: �قرة الس�ق��ق �ن

 	 

 	 

رات ال� دولة ا�را�ئ�يل ح�ق� �ن�يسان 2016 �جالحصول عل�   �يحق للمهاحج
هر   )السش

ن
دومه�  الس�نة ال�قا�ن�ية  عل� �ق

ن
مساعدة وزارة االعمار واال�اكن, وذلك م�

 أ�يار 2016, �جالحصول 
ن

رات ال� دولة ا�را�ئ�يل م� رة(.  �يحق للمهاحج 13 للهحج
.
ن

دومه� هر ال�قا�ع عل� �ق  السش
ن

عل� مساعدة وزارة االعمار واال�اكن م�

 �ار�ية 
ن

ر�ي� هادة المهاحج عا�ئالت, عا�ئالت ذات والد/ة واحد/ة, حامل�ي �ش
.
ن

رد�ي� ة �جا�م المسش عول والمعرو�ن الم�ن

رة ال�ق�ي   �يوم الهحج
ن

 لمدة 15 ��نة م�
ن

رة �جالحصول عل� �ك�  �يحق لمهاحج
ها �جا�نها ال �قملك �ك�نا   عول, وال�ق�ي �قعر�ن رة �ار�ية الم�ن ة مهاحج �قملك �جطا�ق

اري  الع�ق
ن

 الره�
ن

ل� 75 ٪ م� �قس�قط�يع الحصول عل� ما �يصل اإ

�ي الدولة. امسة �ن لك عام ح�ق� �نها�ية الس�نة الحن �جسش
ل )�قع�ق�ن�ي �جه دون أب(, �يحق لها �جالحصول عل�  رة �جرعا�ي�قها ط�ن مهاحج

رة.  �يوم الهحج
ن

المساعدة ح�ق� الس�نة الساد�ة م�
, �قحصل  ن

م�ي� �ي المعهد الوط�ن�ي لل�ق�ئ ري �ن رة ال �قملك �ك�نا وال�ق�ي �قحج مهاحج
ت.   �جدون �قحد�يد و�ق

ن
ار السك� عل� مساعدة �جا�يحج
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ال��ة
�ن ال��ة: 

م�ي  	 �ق�ئ

هر,   لمدة 12 �ش
ن

م�ي� ع ر�وم ال�ق�ئ  د�ن
ن

اة م� د�يدة ال� الدولة مع�ن رة حج مهاحج
�ي السلة  دمات الط�ج�ية �ن م�يع الحن  ذلك �يحق لها �جالحصول عل� حج

ن
م م� �جالرعن

الصح�ية.
  :� �م لموال المر�ن  	 حن

�يض �ج�نس�جة  �ن رة ال� دولة ا�را�ئ�يل, �يحق لها �جالحصول عل� �قحن عا�ئلة مهاحج
 .� �ي ص�ندوق المرصن وعات �ن �ي المد�ن �ي الس�نة االول� �ن %50 �ن

ال�قعل�يم

ط اب او ام( �جالحصول عل� م�نحة  �ق �يها �ن د �ن �يحق للعا�ئالت االحاد�ية)�يوحج
�ي �جدا�ية لك ��نة �قعل�يم�ية. الم�نحة �قعط�   18-6 �ن

ن
ال �ج�ي� �يمة 1006 لالط�ن �ج�ق

 الوط�ن�ي
ن

م�ي�  طر�يق ال�ق�ئ
ن

ع�

وق الهل ح�ق

ل ال�قحدث   الم�نرن
ن

�جعاد م� ل المؤهل لالإ �جاب ، �يحق الئم الط�ن ا�نون السش ا ل�ق �قً و�ن
راره. �ش�ير عل� �ق أمام المحكمة لل�ق�ئ

 مسؤول الرعا�ية 
ن

دم م� د�يم رأي م�ق ر�ير - �ي�قم �ق�ق اه عل� أن ال�ق�ق ا�نون الر�ن �ي�نص �ق
مر المحكمة الئ��جاب  ل ، ما لم �ق�ئ ا لوالدي الط�ن ل� المحكمة أ�يصنً �قماع�ية اإ االحج

عة.  مح�قو�يات المراحج
ن

ف ع� اصة �جعدم الكسش حن

ل: ة �بالط�ن راءات الم�قعل�ق حب �ي الإ �ي ال�قع�ب�ير ع�ن آرا�ئهم �ن �ن �ن
حق الوالد�ي

لهما: عداده ع�ن ط�ن ر�ير �قم اإ ة �ب�ق�ق �ي المعلومات الم�قعل�ق �ي �قل�ق �ن �ن
حق الوالد�ي
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� المعو�نة؟ ت �ق�قل�ق كم م�ن الو�ق

م�ن �قس�ق�ق؟

دد:  الحج
ن

ر�ي� ار ال�ج�يت للمهاحج �ي ا�يحج مساعدة �ن

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

�ي ال�جالد. امسة �ن لك عام, ح�ق� �نها�ية الس�نة الحن �بسش
 أمهات عاز�جات الحصول عل� المساعدة ح�ق� �نها�ية 

ن
 م�

ن
ر�ي� �يحق للمهاحج

رة. ن �قار�يحن الهحج
الس�نة الساد�ة م�

�يش  دمة الوط�ن�ية وال�ق�ي �يع�قرف الحج �يش أو الحن �ي الحج رة ال�ق�ي �قعمل �ن مهاحج
�ندي واحد״ �يحق لها الحصول عل�  �نها ״حج ن �ج�ئ

ر�ي� أو وزارة ا��ق�يعاب المهاحج
�ندي واحد. ها عل� أ�نها حج �قرة ال�ق�ي �ي�قم �قعر�ي�ن الل ال�ن المساعدة حن

 
ن

 مؤهل�ي�
ن

م�ي� �ي المعهد الوط�ن�ي لل�ق�ئ ة �ن �ق  ل�يس لد�يهم �ش
ن

رون الذ�ي� المهاحج
�ير مسم�. ل عن ل� أحج ار اإ �يحج للحصول عل� مساعدة االإ

ر  حب �يمة و�قس�ق�ئ �ير م�ق �نها عن عول �قعرف �ب�ئ ر سار�ية الم�ن هادة مهاحب لد�يها سش
ار" )المعا�ي�ير أد�ناه(. �ي�ب �ي "�قسو�ية الإ ة �ن �ق سش

اعد أو  ه س�ن ال�ق�ق سرا�ئ�يل �بعد �بلوعن ل� اإ ر اإ ص الذي هاحب �ن �ي�ق للسش
ر�قها  ر الئول� م�ن ه�ب الل الس�نوات العسش اعد حن الذي �بلغ س�ن ال�ق�ق
ة )مع  وحن �ي�ن ون معاش السش ذا اك�نوا �ي�قل�ق ال��ول عل� المساعدة اإ

ل(. ة دحن ا�ن �ن اإ
ذا اك�نت  اعد ح�ق� اإ ص الذي �بلغ س�ن ال�ق�ق �ن ل� السش دم المساعدة اإ �ق�ق

وج  وج ، الئب / ال�ب�نة ، الرن ة الئول� )الرن ر�يب م�ن الدرحب �قع�يش مع �ق
السا�بق(.

�ي  دد ، �ي��لون عل� مساعدة �ن �ن ال�ب
ر�ي هر الئول� للمهاحب �ي الئسش �ن

دمها وزارة اس�ق�يعاب  ء م�ن سلة الس�ق�يعاب ال�ق�ي �ق�ق رن ار ال�ب�يت ك�ب ا�ي�ب
�بل وزارة  ا�ئ�يًا م�ن �ق د�يم المساعدة �قل�ق ت لحق ، �ي�قم �ق�ق �ي و�ق . �ن �ن

ر�ي المهاحب
ساكن. ال�ب�ناء والإ

مساعدة بايجار البيت 
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�يام �به؟ �ي ال�ق ما �ي�ن�بعن

المس�ق�ندات المطلو�بة لس�قالم المساعدة

 	 

 	 

 	 

ل� الحساب  رًة اإ ا�ئ�يًا م�جا�ش ار �قل�ق �يحج ا�ئدة االإ ع �ن �ي معظم الحاالت ، �ي�قم د�ن �ن
�ي المؤهل. المصر�ن

اعد �جعد  ن ال�ق�ق
وا ��  �جلعن

ن
 الذ�ي�

ن
ر�ي� ا�ئ�يًا للمهاحج ن �قُم�نح المساعدة �قل�ق

ل�
�ي الحصول عل� مساعدة أعل�  �جون �ن  �يرعن

ن
 الذ�ي�

ن
ر�ي� ر�قهم ، أو للمهاحج هحج

ل. امة أو دعم الدحن �ق �يما �ي�قعلق �ج�جدالت االإ �ن

هادة أهل�ية  ا�ئ�يًا اإصدار �ش ون المساعدة �قل�ق  ال �ي�قل�ق
ن

ب عل� أول�ئك الذ�ي� �يحج
�ير  حج دمات ل�ق�ئ دم حن راكت ال�ق�ي �ق�ق الل السش  حن

ن
للحصول عل� المساعدة م�

طل�جات المساعدة.

اها؟ دار المساعدة ال�ق�ي �ق�قل�ق ما م�ق
 	 

 	 

 	 

 	 

 
ن

اوز ٪95 م� ص�ية وال �ق�قحج حن ا لل�ج�يا�نات السش �قً �قلف كم�ية المساعدات و�ن �قحن
ار. �يحج �عر االإ

�ي اإ�را�ئ�يل. ر �ن دم�ية المهاحج ص حسب أ�ق م المساعدات �ي�ق�نا�ق ححج
�ي الم�ناطق ذات االئولو�ية الوط�ن�ية  ة �ن �ق رون �ش حج  �يس�ق�ئ

ن
 الذ�ي�

ن
ر�ي� �يحق للمهاحج

.
ن

ر�ي� و�نها كمهاحج ل� المساعدة ال�ق�ي �ي�قل�ق ة اإ ا�ن اإصن
�قماع�ية  ا لمعا�ي�ير م�شل الحالة االحج �قً دول �جكم�يات المساعدة و�ن ق حج مر�ن

�ي اإ�را�ئ�يل. دم�ية �ن واالئ�ق

�ي السوق  ة �ن �ق ر سش حب اعد و�يس�ق�ئ ص الذي �ي�بلغ س�ن ال�ق�ق �ن �ي�ق للسش
ة الئول� ال��ول عل� مساعدة  ر�يب م�ن الدرحب اص ول�يس م�ن �ق ال�ن

امة وحدها. �ق �يما �ي�قعلق �بالإ �ية �ن ا�ن �ن اإ
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ل 2016.  ر�ي � أ�ج ل ح�ق �ي �را�ئ ل� اإ روا اإ  هاحج
ن

� رون الذ�ي المهاحج
ة   الس�ن

ن
اء واالإ�اكن م� �ن �ج  وزارة ال

ن
م المساعدة م� د�ي �ق م �ق �ق �ي

هم(. ر�ق  هحج
ن

ر م� الث عسش �ش هر ال هم )السش ر�ق  هحج
ن

ة م� �ي ا�ن �ش ار ال  أ�ي
ن

اًرا م� �ج ل اع�ق �ي �را�ئ ل� اإ روا اإ  هاحج
ن

� رون الذ�ي المهاحج
 

ن
اء واالإ�اكن م� �ن �ج  وزارة ال

ن
م المساعدة م� د�ي �ق م �ق �ق 2016. �ي

هم. ر�ق  هحج
ن

ا�ع م� �ق هر ال السش

م�ن المهم أن �نعرف

�ي الم�ناطق ذات االئولو�ية الوط�ن�ية  	  ة �ن �ق رون �ش حج  �يس�ق�ئ
ن

 الذ�ي�
ن

ر�ي� �يحق للمهاحج
�ي  ودة �ن ع الموحج ا�ئمة الموا�ق . �ق ن

ر�ي� و�نها كمهاحج ل� المساعدة ال�ق�ي �ي�قل�ق ة اإ ا�ن اإصن
ع وزارة ال�ج�ناء واالإ�اكن. ودة عل� مو�ق الم�ناطق ذات االئولو�ية الوط�ن�ية موحج

االشهر 12-8, يف السنة 
االوىل للهجرة

مجموعة 

املساعدة

سنة ثالثة
من موعد الهجرة

االشهر 12-9, يف السنة 
االوىل للهجرة

سنة رابعة 
من موعد الهجرة

سنة ثانية
من موعد الهجرة

223

223

400

400

400

89

400

99

400

223

134

402

402

800

600

402

402

800

600

عائالت ذات والد/ة عائالتوحيدين
مستقل/ة�

سنة خامسة 
من موعد الهجرة

سنة سادسة
من موعد الهجرة
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طر ات للحن ا�جات المعرصن ار ال�ج�يت للسش �ي ا�يحج مساعدة �ن
هر�يًا  �يلك سش درها 1000 سش ار �ق �ي�ب ساكن مساعدة اإ ر وزارة ال�ب�ناء والإ �قو�ن

د�يم  ردات و�بدون روا�بط عا�ئل�ية. �ي�قم �ق�ق طر والمسش ات لل�ن ا�بات المعر�ن للسش
رى. ماك�ن�ية ال�قمد�يد لس�نة أحن المساعدة لمدة عام مع اإ

ل الئسرة ، مع  ل� م�نرن رن اإ �ق�ق وى و�ي�ن طر ، �بال م�ئ ات لل�ن ا�بات المعر�ن السش
روط ال�قال�ية: م�يع السش اء حب اس�ق�ي�ن

م�ن �قس�ق�ق؟

 	 

 	 
 	 

وى. ل �قملك م�ئ
�ي الساكن العام. وى �ن د لها م�ئ ل �يوحب

ار. هادة أهل�ية لل��ول عل� مساعدة ال�ي�ب د لد�يها سش ل �يوحب

 وزارة العمل 
ن

ة )الملحق أ( م� �ق روطة �جالحصول عل� موا�ن المساعدة مسش
 

ن
ة ، ممك� �ق �جاب. للموا�ن  السش

ن
�ي� دمة المراه�ق �قماع�ية - حن دمات االحج اه والحن والر�ن

�قماع�ية. دمات االحج سم الحن ه ال� �ق ال�قوحج

�ن ال�ق؟
ك�يف �قمارس�ي

حد  د�يم الطلب ع�ن طر�يق ال�ق�ال �ب�ئ ب �ق�ق ة, �ي�ب �ق �بعد م�ن� الموا�ن
راءات ال�قال�ية: حب الإ

ل م�ن الو�شا�ئق ال�قال�ية: ة واحدة عل� الئ�ق اق و�ش�ي�ق ر�ن ب اإ �ي�ب

 	 
 	 

ار �يحج و�ية للحصول عل� مساعدة االإ �يل العصن �قسحج
أح�ياء وزارة ال�ج�ناء واالإ�اكن

دم الطلب. ة هو�ية م�ق �جطا�ق
.
ن

ر�ي� هادة المهاحج �ش
دم الطلب. �ش�جات هو�ية م�ق  عل� اإ

ن
ر�ي� ة وزارة ا��ق�يعاب المهاحج �ق موا�ن

عة.  عل� ا��قالم أي م�ن�ن
ن

م�ي� ة المعهد الوط�ن�ي لل�ق�ئ �ق موا�ن

1 � 

2 �

3 �

4 � 
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�ية: ا�شة وال�ق�الت الها�ق�ن عن م�نظمات الإ

Headspace

ارات اإ�ش

ذا �قر�ي�جل وا�ير 

�يل�يم  اإ

 Friends in
Nature

�ي  �جاب �ن  مساعدة السش
هة ال�قحد�يات  مواحج

�ية والصعو�جات  العاط�ن
س�ية  ال�ن�ن

ال�جاب 
د�يدة  لىح�ياة حج اإ

�ئ  �ج�يت دا�ن
�جاب للسش

�قمع   المحج
ن

�قمك�ي�

03-5040900

02-6710095

02-6254027

 03-7686666

  052-6999762
077-211-5518
077-211-5519

لالتصالتفاصيل الجمعيةاسم الجمعية

 	 

 	 

�ي هذا  ار �ن �يحج هادة االئهل�ية للحصول عل� مساعدة االإ صالح�ية �ش
�قماع�ي لك ��قة  ر�ير احج د�يم �ق�ق ب �ق�ق طار ه�ي ��نة واحدة ، و�يحج االإ

دم  ة وم�ق �ق �يارة السش �قماع�ي �برن �ا�ئ�ي الحب وم الئحن هر ، �ي�ق أ�ش
ه�يل. عادة �ق�ئ �ي عمل�ية اإ الطلب لل��ول عل� المساعدة �ن
�ير ، مع  حج راكت ال�ق�ئ �جل �ش ن �ق

 �ي�قم �قحو�يل أموال المساعدات م�
ق )المالك(.  �ق ر السش حج ل� مس�ق�ئ �قحو�يل أموال المساعدات اإ
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م�ن �ي�ق له؟

ار المساعدة لالئمهات العاز�جات اإ�يحج
ار �ي الس�ق�ئ�ب �ي�ق لعا�ئالت الوالد الوح�يد ال��ول عل� مساعدة �ن

روط ال�قال�ية: م�يع السش �ي حج الوالد الوح�يد الذي �يس�قو�ن

ام�يت للطر�يق 

�نا�جلس ون 

054-5601887

054-4700316

�ي حوزة االئم.  21 ��نة هم �ن
ن

ل أعمارهم ع� ن �ق�ق
ال الذ�ي� االئط�ن

ر وال  �ي أو الحاصن �ي الماصن �ئ�يًا أو لك�يًا �ن رن ة مملوكة حج �ق ال �قملك االئ�رة �ش
ة أو  ًا للم�يراث أو ال�ش�ق �ق �ئ�ية و�ن رن �ي الملك�ية الاكملة أو الحج �قملك الحق �ن
ار المساعدة  د �يحق لعا�ئلة الوالد الوح�يد ا��ق�ئحج الهد�ية. ومع ذلك ، �ق

د ام�قلكها و�ق�نازل ع�نها  ح�ق� لو اكن الوالد الذي طلب المساعدة �ق
اق طالق. ب ا�ق�ن �جموحج

ة وال �يُسمح لها �جا��قالم  �ق �ئ�ية أو اكملة للسش رن ل�يس للعا�ئلة ملك�ية حج
�قمع�ية. رعة زراع�ية / محج �ي مرن وحدة �ك�ن�ية �ن
ار״ ، �جمع�ن�: �يحج �ي ״�قسو�ية االإ  �قع�يش االئ�رة �ن

 
ن

�ير مد�ي�نة ولك� م�ل�ية ك�ب�يرة - محل�ية ال �قع�ق�جر مد�ي�نة أو محل�ية عن
 ذلك

ن
 1000 �نسمة أو �جداًل م�

ن
�يد ع� عدد �اك�نها �يرن

ص أو محل�ية  حن  1000 �ش
ن

ل م� م أ�ق �يرة - محل�ية �قصن م�ل�ية �عن
 1000 �نسمة.

ن
�يد عدد �اك�نها ع� �يرن

1 � 

2 �

3 �

4 �

لالتصالتفاصيل الجمعيةاسم الجمعية
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�ي االئ�رة �ج�ئحد االئمور ال�قال�ية: �ي الوالد �ن �يل�ق�ق
 

ن
د�يد الذي حصل عل� �لة ام�قصاص م� ر الحج ��يكون المهاحج

رة  رة مؤهاًل للس�نة ال�شا�ن�ية للهحج  والهحج
ن

ر�ي� وزارة ا��ق�يعاب المهاحج
ار  �يحج ع مساعدة االإ  المعلومات ، راحج

ن
�يد م� ل� اإ�را�ئ�يل. لمرن اإ

.
ن

ر�ي� للمهاحج
. ل ال�قكم�يل�ي ل أو الدحن اظ عل� الدحن ود اإعا�نة الح�ن وحج

وعات الص�يا�نة.  مد�ن
ن

 م�
ن

م�ي� �يد المعهد الوط�ن�ي لل�ق�ئ �يس�ق�ن
وج السا�جق  دمات الرن  حن

ن
�ئ�ي أو م� رن له هو العمل �جدوام حج • دحن

ط. �ق �ن
 

ن
م�ي�  المعهد الوط�ن�ي لل�ق�ئ

ن
اإذا لم �قحصل االئ�رة عل� معاش م�

 لحسا�جهم 
ن

ل العامل�ي� ل الوالد )الرا�قب ، دحن مال�ي دحن اإن اإحج ، �ن
اوز  اق الطالق( ال �ي�قحج �ي ا�ق�ن ة عل� ال�نحو المحدد �ن �ق اص ، ال�ن�ن الحن

ن �ي�نا�ير 2018.
�يلك ، اع�ق�جاًرا م� مال�يه 9,851 �ش اإحج

 المعهد الوط�ن�ي 
ن

�ي اإعا�نة ال�جطالة م� ل� م�قل�ق مالحظة: �جال�نس�جة اإ
درة عل� الكسب  �يق ال�ق ة و�قح�ق �ي�ن حص �نطاق الوطن اإن �ن ن ، �ن

م�ي� لل�ق�ئ
ر ماكن عمل. �ي آحن ل �ن ة عل� الدحن �ق ر موا�ن �وف �يع�قمد عل� آحن

5 �  	 

 	 
 	 
 	 

 	 

 	 

�ي  ل م�نه �ن �يرة أ�ق �قمعات الصعن �ي المحج مس�قوى المساعدة �ن  
 المساعدات(.

ن
الم�ناطق الك�ج�يرة )%70 م�

ار  �يحج د�يم مساعدة اكملة لالإ �ي الحاالت ال�قال�ية ، ��ي�قم �ق�ق ومع ذلك ، �ن
اصر: �ي محلة ال�ق ار �ن  )%100( ح�ق� اإذا �قم اال��ق�ئحج

�جل �قو��يع  وا المساعدة �ق ن �قل�ق
ة الذ�ي� عا�ق اص ذوو االإ حن االئ�ش  

ا�ئمة المحل�يات. �ق
وارع -  ال السش رب وأط�ن  للصن

ن
� �يحق لل�نساء الال�ئ�ي �ي�قعرصن  

رب   للصن
ن

� �ي �جرامحج ال�نساء الال�ئ�ي �ي�قعرصن م�ي�نهم �ن ن �ي�قم �قصن
الذ�ي�

م�يع أ�نحاء ال�جالد ،  �ي حج وارع - الحصول عل� م�جالغ �شا�ج�قة �ن وأهال�ي السش
�نه ك�ج�ير أو  �قمع �ج�ئ �ي �قعر�يف المحج ة السك�ن�ية و�ن �ي الم�نط�ق دون �قم�ي�يرن �ن

�ير. صعن
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�يام �به؟ �ي ال�ق ما �ي�ن�بعن

ه؟ ك�يف ولم�ن �ق�ق�ب

هادة أهل�ية للحصول  ب اإصدار �ش ل الحصول عل� المساعدة ، �يحج  أحج
ن

م�
عل� مساعدة االإ�اكن.

ل لدى اإحدى  ب عل� المرء أن �يسحج اق ، �يحج هادة ا��قح�ق ل اإصدار �ش  أحج
ن

م�
ار طل�جات المساعدة ،  دمات ال��ق�ئحج دم حن راكت ال�ق�ي �ق�ق  السش

ار ، ها�قف: 8583 * موعة ماعن مركرن الو�ن�يم لمحج  
ركة Milgam: City Services Ltd. ، ها�قف: 1599-563-007 �ش  

عم�يدار ، ها�قف: 6266 *  

1 �

 

2 �

3 �

4 � 

�يلك  ع 30 �ش راكت المذكورة أعاله د�ن �ي اإحدى السش �يل �ن ن ال�قسحج
م� �ي�قصن
د�يد. حج

ركة ال�ق�ي  �ي ماك�قب السش ب ملء ״�نموذج طلب مساعدة االإ�اكن״ �ن �يحج
ل� وزارة ال�ج�ناء واالإ�اكن. لها اإ �ي�قم �ن�ق

�ق�جارات  ا الحن �قً  الم�نا�ب ، و�ن
ن

�ي حال رأت وزارة ال�ج�ناء واالإ�اكن أ�نه م� �ن
الل   حن

ن
دم الطلب م� ل� م�ق اق ، �ي�قم �قحو�يلها اإ هادة ا��قح�ق اإصدار �ش

ل�يها. دمت �جطلب اإ ركة ال�ق�ي �ق�ق السش

طاب �قعهد  �يع حن ب �قو�ق ات االئول�ية ، �يحج ل الحصول عل� االإ�عا�ن  أحج
ن

م�
 

ن
ة ال�ق�ي �يمك� �ق ار للسش د اإ�يحج د�يم ع�ق ب �ق�ق ركة المساعدة و�يحج مع السش

لها.  أحج
ن

ار م� �يحج الحصول عل� مساعدة االإ

�يل: المس�ق�ندات المطلو�بة لل�قس�ب

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

دم الطلب. ة هو�ية م�ق ة هو�ية و�جطا�ق �جطا�ق
ن �ق�قراوح أعمارهم ح�ق� 21 مع الوالد 

ال الذ�ي� معرف االئط�ن
الوح�يد.
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م�ن �ي�ق له؟

حا�يا الع�نف- ار ال�ج�يت ل�نساء صن �ي ا�يحج مساعدة �ن
ار لل�نساء العاز�جات  د�يم طلب للحصول عل� مساعدة اإ�يحج �يما �يل�ي عمل�ية �ق�ق �ن
ل �الم�قهم  أحج

ن
ل� الحما�ية م� ون اإ  �يح�قاحج

ن
 الع�نف والذ�ي�

ن
 م�

ن
الال�ئ�ي �يعا�ن�ي�

 
ن

وى: ال�نساء الال�ئ�ي ك� ادرن الم�ئ رب �يعن  للصن
ن

� ال�نساء الال�ئ�ي �ي�قعرصن
ل�  ون اإ  �يح�قاحج

ن
رب ، والذ�ي�  للصن

ن
� �ئ لل�نساء الال�ئ�ي �ي�قعرصن

�ي المالحج �ن
ة. صلة وأح�ياء للمع�يسش حما�ية م�ن�ن

: ال�نساء الال�ئ�ي  �ئ
 المالحج

ن
 م�

ن
� رحج ات الال�ئ�ي ال �يحن ال�نساء المع�ن�ن

ل� م�ئوى لل�نساء  ول اإ ون معا�ي�ير الدحن  الع�نف �يس�قو�ن
ن

 م�
ن

�يعا�ن�ي�
 ال 

ن
رب وال�ق�ي �قحددها السلطة المحل�ية ولك�  للصن

ن
� الال�ئ�ي �ي�قعرصن

 
ن

ن و�ق�قطلب حما�ية و�ك�
لة ع�نه� �يام �جذلك الئ��جاب مس�ق�ق  ال�ق

ن
�يمك�نه�

.
ن

صل�ي� م�ن�ن
 ، 

ن
�قه� وحج �ي�يدي لرن ات الال�ئ�ي أصدرن أمر حما�ية أو أمر �ق�ق ال�نساء المع�ن�ن

طر   �جس�جب الحن
ن

�قه� �ق �ي �ش  الع�يش �ن
ن

 أن �يواصل�
ن

 مع ذلك ال �يمك�
ن

لك�
.
ن

عل� ح�يا�قه�

1 �

 

2 �

3 � 

ة واحدة  ل� ��ن اق صالحة لمدة �قصل اإ ح�ق هادة اال��ق • �ش
م الطلب. د�ي �ق حن �ق ار�ي ن �ق

م�
مة  �ي ن �ق

لغ المساعدة ٪95 م� اوز م�ج حج �ق ب أال �ي حج • �ي
ع  م�ي ة المحددة لحج روط االئهل�ي ا لسش �قً ر و�ن �ي عن �ق ار و�ي حج �ي االإ

.
ن

� الساكن المؤهل�ي
م  ا لححج �قً ا و�ن صنً دار المساعدة أ�ي د م�ق م �قحد�ي �ق • �ي

ها  �ي ع �ن �ق �ي �ق �ق ة ال �ي ة الوط�ن ة االئولو�ي ط�ق ا لم�ن �قً ة وو�ن ط�ق الم�ن
ة. وط�ن المس�ق

م�ن المهم أن �قعرف
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المس�ق�ندات المطلو�بة:
دم الطلب. ة هو�ية ملحق م�ق ة الهو�ية و�جطا�ق �جطا�ق

�قماع�ي  صا�ئ�ي احج �قماع�ية أو أحن  اإدارة الرعا�ية االحج
ن

�قماع�ي م� ر�ير احج �ق�ق
. ل�ي  عالج الع�نف الم�نرن

ن
مسؤول ع�

دم  اء م�ق رب عل� �ج�ق  للصن
ن

� �ئ لل�نساء الال�ئ�ي �ي�قعرصن ة مد�ير الملحج �ق موا�ن
امة(. �ق �ي ذلك �قوار�يحن االإ �ئ )�جما �ن �ي الملحج الطلب �ن

رع  م ال�ن عة ور�ق م الحساب ل�قحو�يل الد�ن ن ر�ق
م� ن ال�ج�نك �ي�قصن

ع م� مرحج
م المصرف. ور�ق

1 � 

2 �

3 �  

4 � 

ه؟ ل� م�ن �ق�ق�ب اإ
 

ن
هة م� �جل لك حج ن �ق

 م�
ن

�ي السك� د�يم �نموذج طلب المساعدة �ن ��ي�قم �ق�ق
دم الطلب: �ق�يار م�ق ا الحن �قً �ي واحدة م�نها و�ن د�يمه �ن  اله�ي�ئات ال�قال�ية و��ي�قم �ق�ق

اري.  الع�ق
ن

           �ج�نك الره�
اطعة وزارة ال�ج�ناء واالإ�اكن. م�ق  
راكت الحكوم�ية وال�جلد�ية: السش  

ار ، ها�قف: 8583 * موعة ماعن مركرن الو�ن�يم لمحج  
ركة Milgam: City Services Ltd. ، ها�قف: 1599-563-007 �ش  

عم�يدار ، ها�قف: 6266 *  

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

�ي  ة �ن �ق ار �ش حج �ئ الل ا��ق  حن
ن

م المساعدة م� د�ي �ق م �ق �ق • • �ي
�ي  معات �ن �ق  المحج

ن
مع م� �ق �ي لك محج اص �ن السوق الحن

لد. �ج ال
�ي  اركة �ن ف مؤهالت للمسش ا الع�ن حا�ي ساء صن �ن كون ال د �ق • �ق

وات. ل� 3 ��ن ار لمدة �قصل اإ حج �ي وعات االإ مد�ن
:
ن

� �ي �ق �ي ل  عا�ئ
ن

� �ي �ق ا لحال �قً دار المساعدة و�ن د م�ق م �قحد�ي �ق • �ي
ال. ال أط�ن            1. امرأة �ج

ر   ؤ�ش ال ال �ي ر )عدد االئط�ن ل أو أك�ش ها ط�ن 2. امرأة لد�ي  
وى المساعدة(. عل� مس�ق  

م�ن المهم أن �نعرف
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اري ار أو الره�ن الع�ق �ي�ب �ي الإ ا�ئب ، �يمك�نك ال��ول عل� مساعدة �ن كعن
رد:  �قعر�يف ال�قسش

 العمر 21 عاًما 
ن

ة - امرأة أو عا�ئلة )�ق�جلغ م� �ق ال �يحق لك الحصول عل� �ش
ء م�نها  رن كملها أو حج ة �ج�ئ �ق �ي السش طالق �ن وق عل� االإ ي ح�ق أو أك�شر( وال �ق�قم�قع �ج�ئ

�ية. ر الماصن الل الس�نوات العسش حن
 	 

 	 

 	 

 	 

د  ار عل� مدى 5 ��نوات / ع�ق د اإ�يحج ة" = ملك�ية / ع�ق �ق �ي سش وق �ن "ال��ق
ة كهد�ية أو م�يراث. �ق �جه �ش ا��قلمت �جموحج

�يت مساعدة حكوم�ية كر ״�جال م�ئوى״ اإذا �قل�ق مهم - ال �ق�ن
الء. حن رض / م�نحة / �قعو�يض لالإ �ي �ق ن �ن

للسك�
مل:   الدولة ]ال �قسش

ن
�ي االإ�اكن العام م� ة �ن �ق - للحصول عل� �ش  

اص ذوي  حن  لالئ�ش
ن

ار أو المساعدة لظروف السك� �يحج �ي االإ اركة �ن م�نحة للمسش
ات الحرك�ية[. عا�ق االإ

ل�  ر اإ �ق�ق �ي أ�نها �ق�ن كر �ن �ي مساك�ن عامة ، �ن ة �ن �ق ح�ق� لو ك�نت �قملك سش
. سك�ن

روط  اء السش ة ح�ق� لو �قم ا��ق�ي�ن �ق د أ�نك ال �قملك �ش �جاء ، ��قع�ق�ق ا�شة: اكئم عرن عن الإ
ال�شال�شة ال�قال�ية:

ة. �ق  السش
ن

ل� 50 ٪ م� وق �قصل اإ - صاحب ح�ق  
واج. ة �جعد الطالق أو أ�ش�ناء الرن �ق - �قم �ج�يع السش  

د�يم طلب للحصول عل� مساعدة    �جل �ق�ق �ي 5 ��نوات �ق - �ن  
روط المذكورة    ة״ ]للسش �ق �ي السش وق �ن  لد�يك ״ح�ق

ن
االإ�اكن، لم �يك�  

أعاله[.  

لا سكن
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وق: ح�ق

هادة! د�يد السش • �بعد مرور عام ، ل �ق�نَس �ق�ب

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

هادة أهل�ية  ل� اإصدار �ش ل الحصول عل� المساعدة ، �وف �قح�قاج اإ  أحج
ن

م�
للحصول عل� مساعدة االإ�اكن.

ار  اري أو مساعدة اإ�يحج رض ع�ق هادة ، �يحق لك الحصول عل� �ق ب السش �جموحج
لمدة عام.

هادة: رأ السش �وف �ق�ق
- �نوع المساعدة ال�ق�ي �يحق لك الحصول عل�يها.  

�يق المساعدات. �يود ل�قح�ق روط وال�ق - السش  
ل� اال�قصال �جوزارة ال�ج�ناء واالإ�اكن. هادة ، �وف �قح�قاج اإ صدار �ش الإ

�ي اإصدار    اصة �قعمل مع المك�قب و�قساعدك �ن راكت حن - ه�ناك �ش  
هادة. �ش  

ل�    االئحد اإ
ن

: م� �ي م الها�قف: * 5442. �اعات اال�قصال الها�ق�ن - ر�ق  
 الساعة 8:30 ح�ق� 16:00.

ن
م�يس م� الحن  

هادة - �دار السش �بعد اإ
  

ن
هادة م� ركة ال�ق�ي أصدرت السش �ي االإ�اكن: ا�قصل �جالسش - المساعدة �ن  

اللها. حن  
راض االئهل�ية للحصول عل�    اري: الئعن  الع�ق

ن
�ي الره� - المساعدة �ن  

صم ، اال�قحاد ، ال�ج�نك   روع ال�ج�نوك: الحن اري ، ا�قصل �ج�ئحد �ن رض ع�ق �ق  
راح�ي    دس ، �ج�نك ل�يوم�ي ، �ج�نك مرن اري االئول ، �ج�نك ال�ق الع�ق  

اكن ه�جوعل�يم. اري و�ج�نك م�يسش صم ال�قحج احوت ، �ج�نك الحن �ق�ن  

د�يد.  �يلك حج ار: 30 �ش �يحج هادة: للحصول عل� مساعدة االإ �دار السش ة اإ �قلك�ن
�يلك. اري: 70 �ش مساعدة ره�ن ع�ق
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�ي �يوم الراحة ة للمعاملة �ن �ئ ماك�ن

ازة س�نو�ية احب

�ي �يوم الراحة االئ��جوع�ي أو   �يُطلب م�نهم العمل �ن
ن

 الذ�ي�
ن

�ي� �ن �يحق للموطن
�ي ذلك   لك �اعة عمل �ن

ن
ر �ج�نس�جة 50 ٪ ع� �ي االئحج �ي أ�يام العطالت ز�يادة �ن �ن

ال�يوم.
ف  ا لد�ي�نها ، �يحق للموطن �قً �ي �يوم الراحة و�ن ام العامل �جالعمل �ن لرن �ي حالة اإ �ن
�ي عطلة ل�يوم �جد�يل  �ي الراحة االئ��جوع�ية أو �ن ة المعاملة �ن �ئ ل� ماك�ن ة اإ ا�ن صن �جاالإ

للراحة.

دم�ية ال�ق�ي  ا لالئ�ق �قً ازة ��نو�ية �قحدد و�ن �يحق للك عامل الحصول عل� اإحج
�ي ماكن عملها. معها �ن حج

ر ال�يوم�ي الذي  ازة �يساوي م�قو�ط االئحج  لك �يوم اإحج
ن

ر ع� وع - االئحج ر المد�ن االئحج
ازة. اإذا اكن ه�ناك  حج ة لالإ هر ال�شال�شة الاكملة السا�ج�ق الل االئ�ش �يكس�جه العامل حن
عل�يك  ازة ، �ن حج ة لالإ هر ال�شال�شة السا�ج�ق �ي االئ�ش  العمل �ن

ن
هر اكملة م� �شال�شة أ�ش

ازة )3  حج ة لالإ هر الـ 12 السا�ج�ق �ي االئ�ش  العمل �ن
ن

هر اكملة م� حساب �شال�شة أ�ش

 	 

 	 

 	 

ور ال�د الئد�ن� لالئحب

�ية ا�ن ساعات ا�ن

�ي ذلك العامل �جالساعة / ال�يوم�ية ،  �ي اإ�را�ئ�يل ، �جما �ن �يحق للك عامل �ن
ور. الحصول عل� الحد االئد�ن� لالئحج

�يلك. ور هو 29.12 �ش ال�يوم الحد االئد�ن� لالئحج

�ي �يوم عمل  اوز حصة الساعات �ن الل الساعات ال�ق�ي �ق�قحج ف أي عمل حن �يُعَرّ
ا�نون ، �يحق  ب ال�ق �ي ، و�جموحج ا�ن �نه عمل اإصن اكمل أو أ��جوع عمل اكمل �ج�ئ

. �ي ا�ن صن رها االإ ع أحج للعاملة د�ن
�ية لهذا ال�يوم ، ح�ق� لو لم �قس�قوف  ا�ن ال�قرك�يرن - وهذا �يع�ن�ي �اعات اإصن

هر�ية. الحصة االئ��جوع�ية / السش

 	 

 	 

 	 

حقوق العمال في مكان عملهم
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�ية ة وروا�قب مر�ن أ�يام مر�ي�ن

ع عطلة د�ن

 العمل 
ن

�يب ع� �يها ال�قعن �ية: عدد االئ�يام ال�ق�ي �يحق للعامل �ن االئ�يام المرصن
�جس�جب المرض.

�ية   االئ�يام المرصن
ن

واعد ، ع� ا لل�ق �ق ف ، و�ن وع للموطن ر المد�ن : االئحج �ي ر المرصن الئحج
�ي�جت ع�نها. ال�ق�ي �قعن

�ي ماكن العمل   العمل �ن
ن

هر م� �يحق للعاملة ال�يوم�ية ال�ق�ي أكملت �شال�شة أ�ش
د  رط أن �قكون �ق  أ�يام العطل المحددة لد�ي�نها ، �جسش

ن
ًرا اكماًل ع� ع أحج أن �قد�ن

 عملها 
ن

�ي�جت ع� �ي ال�يوم ال�قال�ي أو �قعن �ي ال�يوم الذي �يس�جق العطلة و�ن عملت �ن
�ي  ة و�جعد العطلة. ال �يع�قمد الحق �ن �ي االئ�يام السا�ج�ق ة صاحب العمل �ن �ق �جموا�ن

ف. م م�نصب الموطن ر عطلة عل� ححج أحج

 	 

 	 

ف الذي عمل  �ق�يار الموطن �ي ، �ج�ناًء عل� احن الل العام الماصن هر م�ق�قال�ية حن أ�ش
�يره(.  عن

ن
�يه أك�شر م� �ن

 	 

�ية �قراكم الئ�يام المر�ن
�ية عل� ال�نحو   ، ��ي�قم اح�قساب �قراكم االئ�يام المرصن

ن
 / �يوم�ي�

ن
لمدة �اع�ق�ي�

: ال�قال�ي
�ي ذلك  عل�ية �ن ح�يث �يكون أ��جوع العمل 6 أ�يام: 25 / عدد أ�يام العمل ال�ن

هر × 1.5 السش
�ي  عل�ية �ن ح�يث �يكون أ��جوع العمل 5 أ�يام: 21.66 / عدد أ�يام العمل ال�ن

X 1.5 هر ذلك السش
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الة �ل أو الس�ق�ق عار �بال�ن سش اإ

ات ع ال�قعو�ي�ن د�ن

صل عامل �يوم�ي / �يوم�ي ، �يحق للعامل  �ي �ن ب صاحب العمل �ن ع�ندما �يرعن
ا  �قً عار المس�جق و�ن �ش �قرة االإ صل. �ي�قم �قحد�يد �ن عار م�جكر �جال�ن أن �يحصل عل� اإ�ش

�ي ماكن العمل: دم�ية الم�قراكمة �ن لالئ�ق
ل� عام واحد الحصول   دم�ية لمدة �قصل اإ ف ذي االئ�ق �يحق للموطن  

 العمل.
ن

هر م� �يما �ي�قعلق �جلك �ش عار �يوم�ي �ن عل� اإ�ش  
طار مد�قها 14   �قرة اإحن  العمل ، ��قحق لها �ن

ن
الل ��ن�قها ال�شا�ن�ية م� حن  

 العمل.
ن

 م�
ن

هر�ي� �ي للك �ش ا�ن ل� �يوم اإصن ة اإ ا�ن صن �يوًما ، �جاالإ  
الة. ف �جاال��ق�ق عار الموطن ا عل� اإ�ش �ق�نط�جق هذه االئحاكم أ�يصنً

�جل صاحب العمل لمدة عام واحد �جعد أن  ن �ق
� �يوم�يا م� العمل �اعة / �ن�ن

ة هو را�قب  �ئ ة. معدل ماك�ن �ئ لك مس�قمر �يس�قحق الماك�ن د عملت �جسش ك�نت �ق
س ماكن  �ي �ن�ن س صاحب العمل �ن  العمل لدى �ن�ن

ن
 لك ��نة م�

ن
هر ع� �ش

ور  دمة �ي�قم �قحد�يد عامل االئحج ة �نها�ية الحن �ئ ا�نون ماك�ن العمل )مالحظة: �ق
�ي عام 1983 ��نت ال�ق�نظ�يم   لك ��نة عمل �ن

ن
 ع�

ن
�يحق له را�قب أ��جوع�ي�

 
ن

م�يع ��نة م� هر لحج ع م�نذ �اعات العمل �يحق لمدة �ش �يرت الوصن ال�ق�ي عن
ف. ر را�قب للموطن ور أن �قكون أ�ا�ا لل�قعو�يض هو آحن العمل(. �وف االئحج
هر   �ش

ن
�قلف م� �ي �اعة / �يوم�يا �يحن ف �ن اإذا اكن عدد �اعات عمل الموطن

دمة عل� أ�اس  ة �نها�ية الحن �ئ ة لحساب ماك�ن ر، ه�ناك اع�قراف �جالحاحج الآحن
�قرة العمل / م�قو�ط عدد �اعات العمل ال�ق�ي لها طوال �ن

ء م�نها( أو ص�ندوق  رن هر�يا �قعو�يض )أو حج عامل الذي اكن المساهمة المال �ش
د �قكون مؤهلة للحصول  اعدي صاحب العمل، �ق ن ال�ق�ق

م�ي� ات ال�ق�ئ �قعو�يصن
الة. �ي حالة اال��ق�ق عل� هذه االئموال �ن

ف الحصول عل� المال   حق الموطن
ن

صل، �وف �يكون م� �ي حالة ال�ن �ن
�ي الص�ندوق. الم�قراكم �ن
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اعد �ن ال�ق�ق
م�ي �ق�ئ

�ا�يا  ع�ن �ن وى لل�نساء الال�ئ�ي �ي�ق �ي م�ئ �يم �ن ة ال�ق�ي �ق�ق �ن �ل الموطن حظر �ن
رب( �ن لل�ن للع�نف )ال�نساء الال�ئ�ي �ي�قعر�ن

الة العامل �بس�بب ال�قم�ي�يرن الم�ظور �ق حظر اإ

 
ن

م�ي� اعدة عامة ، الحصول عل� �ق�ئ  �جالساعة / ال�يوم�ية ، ك�ق
ن

�يحق للعامل�ي�
.
ن

�ي� �ن اعد للموطن د ال�ق�ق صن

 
ن

ع� �ئ لل�نساء الال�ئ�ي و�ق �ي ملحج ة ال�ق�ي �قع�يش �ن �ن صل الموطن ا�نون �ن �يحظر ال�ق
�قرة 90 �يوًما �جعد عود�قها  الل �ن  العمل ، أو حن

ن
�يا�جها ع� حا�يا للع�نف أ�ش�ناء عن صن

صل. ل� العمل ، ما لم �قم�نح وزارة العمل �قصر�يًحا �جال�ن اإ

ر�يمة  رص العمل حج ؤ �ن ا�نون �قاك�ن �ي ا�ن�قهاك ل�ق د المرأة �ن لك ال�قم�ي�يرن صن �يسش
�نا�ئ�ية. ر�يمة حج مد�ن�ية وحج

�قها �جس�جب ال�قم�ي�يرن المحظور أن  �ي�ن  وطن
ن

ة ال�ق�ي ُطردت م� �ن وز للموطن �يحج
رص العمل  ؤ �ن ا�نون �قاك�ن ل� محكمة العمل ال�ن�قهاكها �ق دم �جطلب اإ �ق�ق�ق

. ا�نو�ن�ي �ير ال�ق صل عن وال�ن
ف ح�ق� لو لم �يصب  ا لصالح الموطن وز للمحكمة أن �قم�نح �قعو�يصنً �يحج
�ية ،  صن روف ال�ق �ي طن ف �ج�ئذى مال�يًا ، وهو معدل �يع�ق�جره صح�يًحا �ن الموطن

ام�ية للعمل اإذا رأى أن م�نح  لرن عادة االإ صل أو االإ د ال�ن ا�ئ�ي صن صن وم�نح أمر �ق
�ير عادل. ال�قعو�يض وحده عن

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

�ي  اء �ن ل�ي عل� ال�ج�ق �جر �جس�جب الع�نف الم�نرن م�ن �ي�ق له؟ العامل الذي �يحج
حا�يا للع�نف.  صن

ن
ع� م�ئوى لل�نساء الال�ئ�ي �ي�ق
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�ي ماكن العمل �نس�ي �ن ال�ق�رش ال�ب

ة �ن ف والموطن ور للموطن �ي الئحب ا�نون المساواة �ن �ق

ع دعوى مد�ن�ية )المطال�جة  ن ر�ن
�نس�ية ، �يمك� ة الحج ا�ي�ق ا�نون م�نع المصن ا ل�ق �قً و�ن

�ي العمل: �نس�ية �ن ة الحج ا�ي�ق �نس�ي أو المصن ة لل�قحرش الحج �جال�قعو�يض( ك�ن�ق�يحج
�ي العمل �نس�ي �ن ع دعوى مد�ن�ية لل�قحرش الحج ر�ن  

�ي �نطاق العمل( �نس�ي )ل�يس �ن ع دعوى مد�ن�ية لل�قحرش الحج ر�ن  

�ير  �نس�ية ؛ أعمال عن از ع�ن طر�يق ال�قهد�يدات ذات الط�ب�يعة ال�ب ال�ب�قرن
ة ؛ ل�ئ�ق

ع الم�قكررة ذات الطا�جع  �نس�ي ؛ المراحج العروض الم�قكررة ذات الطا�جع الحج
�يلم  ر صورة أو �ن �نس�ية ؛ �نسش �نس�ي ؛ �ج�يا�نات مه�ي�نة ومه�ي�نة ذات ط�ج�يعة حج الحج

�ي الحاالت  �نس�ية ، �ن ص ما ، مع ال�قرك�يرن عل� ح�يا�قه الحج حن �يل لسش أو �قسحج
ر ؛  �قه عل� ال�نسش �ق ور مه�ي�نًا أو مه�ي�نًا ، وال �قُم�نح موا�ن �يها الم�نسش ال�ق�ي �يكون �ن

ات السلطة ؛ ال�قحرش. الل عال�ق ا��قعن

س صاحب العمل   لد�يهم �ن�ن
ن

 الذ�ي�
ن

�ي� �ن ا�نون عل� أ�نه �يحق للموطن �ي�نص ال�ق
ا�جل العمل الم�قساوي ، والعمل الم�قساوي ،  ر م�قساو م�ق الحصول عل� أحج

ا�نون ما هو العمل المما�شل ، و�ي�نص عل� أ�نه  والعمل الم�قساوي. �يحدد ال�ق
�ي�يم ما اإذا  ار�ية ل�ق�ق �ي االئ�جحاث ال�قحج �ج�ير �ن  حن

ن
وز لمحكمة العمل �قع�ي�ي� �يحج

�ي االئ�اس. ا�ئف م�قساو�ية أو مساو�ية أو مساو�ية �ن اك�نت �جعض الوطن
ور ، �يحق للعامل الحصول عل�  �ي االئحج رات �ن عل �شعن اإذا اك�نت ه�ناك �جال�ن

د�ير المحكمة. �قعو�يض مال�ي ، حسب �ق�ق

 	 

 	 
 	 

�و�بة ات ال�ن عالحب
 العمل عل� 

ن
�يب ع� صو�جة أن �ق�قعن ع لعالج الحن صن �يحق للمرأة ال�ق�ي �قحن

�ية ، اإذا أكد الط�ج�يب المعالحج ك�قا�جًة أن العالج �ي�قطلب  ازة المرصن حساب االإحج
�ياب. ا �جالعن د أ�جلغ صاحب العمل مس�ج�قً ف �ق ر�يطة أن �يكون الموطن ذلك ، �ش
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صو�جة �يكون عل� حساب أ�يام المرض  ات الحن �ي عالحج  العمل �ن
ن

�ياب ع� العن
ال�ق�ي �قحدث لهم.

�يا�جها �جس�جب   عن
ن

 ال�يوم ال�شا�ن�ي م�
ن

ا�نون ، م� ا لل�ق �قً ع ، و�ن ف الد�ن �يحق للموطن
المرض.

ات   عالحج
ن

�يها العامل ع� �يب �ن د �يعن ص� لعدد االئ�يام ال�ق�ي �ق الحد االئ�ق
صو�جة هو: الحن

ل�   �ي االئ��جوع - ما �يصل اإ  �يعملون 5 أ�يام �ن
ن

�جال�نس�جة الئول�ئك الذ�ي�  
موعه 64  �ي السلسلة ، وما محج �ي الس�نة وح�ق� 16 �يوًما �ن 4 �لسلة عالج �ن

ة عل� رص�يدها. �ي الس�نة عل� حساب أ�يام المرض المس�قح�ق �يوًما �ن
ل�  �ي االئ��جوع - ما �يصل اإ  �يعملون 6 أ�يام �ن

ن
�جال�نس�جة الئول�ئك الذ�ي�  

موعه 80  �ي السلسلة ، وما محج �ي الس�نة وح�ق� 20 �يوًما �ن 4 �لسلة عالج �ن
ة عل� رص�يدها. �ي الس�نة عل� حساب أ�يام المرض المس�قح�ق �يوًما �ن

ات  �ية لعالحج �ي الس�نة عل� حساب االئ�يام المرصن �يب العاملة 12 �يوًما �ن د �قعن �ق
ع لها صن صو�جة ال�ق�ي �قحن الحن

ازة ال�مل والئمومة حب اإ
س صاحب  ل مع �ن�ن هًرا عل� االئ�ق �يحق للعاملة ال�ق�ي عملت لمدة 12 �ش
ازة أمومة مد�قها 26  س ماكن العمل الحصول عل� اإحج �ي �ن�ن العمل أو �ن

أ��جوًعا.
س صاحب العمل أو  �ي �ن�ن هًرا �ن  12 �ش

ن
ل م� �يحق للعاملة ال�ق�ي عملت أ�ق

ازة أمومة مد�قها 15 أ��جوًعا. س ماكن العمل الحصول عل� اإحج �ي �ن�ن �ن
عه المعهد  ازة �يد�ن حب ط م�ن الإ �ق ًءا �ن رن ك�يد عل� أن حب �ئ م�ن المهم ال�ق

. �ن
م�ي الوط�ن�ي لل�ق�ئ

ات  ا�ق م�يع اال��قح�ق �ي �قحج ازة االئمومة ، �قس�قمر العامالت �ن �قرة اإحج الل �ن حن
�ي ماكن العمل. دم�ية �ن ا لالئ�ق �قً �قماع�ية المم�نوحة و�ن االحج

�ير  ازة عن دم�ية ، الحصول عل� اإحج  االئ�ق
ن

�يحق للك عاملة ، �جصرف ال�نظر ع�
�يها �جطردها لمدة  ازة االئمومة ، وال�ق�ي ال �يُسمح �ن �ي �نها�ية اإحج ر �ن وعة االئحج مد�ن

ها. روحج 60 �يوًما �جعد حن
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راك�ئه. �يه أو المدع� عل�يه أو المدان ووالك�ئه أو سش �ق�به �ن د المسش ال�ما�ية �ن

د  كوى صن د�يم �ش رطة و�ق�ق ل� مركرن السش ر�يمة الذهاب اإ �يحق للك امرأة مصا�جة �جحج
ص الذي أص�يب �جها. حن السش

�يق كوى وال�ق��ق د�يم السش �ي مرحلة �ق�ق �ن

�يه أو  �ق�جه �ن  المسش
ن

روري �ج�ي�نها و�ج�ي� �ير الصن  اال�قصال أو اال�قصال عن
ن

الحما�ية م�
مالء. المدع� عل�يه أو المدان أو الوالكء أو الرن

رطة.  السش
ن

�يارات الحما�ية الحال�ية م� الحصول عل� معلومات حول حن
ر�يمة  ح�ية لحج ها كصن و�ق  ح�ق

ن
�ي معلومات ع� ر�يمة �قل�ق ح�ية الحج �يحق لصن

�نا�ئ�ية. راء الدعوى الحج ة اإحج وطر�ي�ق
�نس�ية أو  ر�يمة حج ح�ية حج  صن

ن
ص�ية ع� حن اص�يل �ش رطة اإعطاء �ق�ن �يُحظر عل� السش

ط�ير. ع�نف حن
د المدع� عل�يه أو  عة ال�ئحة اال�قهام صن ر�يمة مراحج ح�ية أي حج �يحق لصن

 ه�ناك اإذن.
ن

الق الملف ، ما لم �يك� عن ال�قر�ق�يب الإ
دمات المساعدة ال�ق�ي   حن

ن
�ي معلومات ع� ر�يمة �قل�ق ح�ية أي حج �يحق لصن

�ير الحكوم�ية. ا الم�نظمات عن دمها الدولة وأ�يصنً �ق�ق
�قرة  ون �ن صن �ي عن ة �ن �نس�ية أو الع�ن�ي�ن را�ئم الحج ة �جالحج راءات الم�قعل�ق �ق�ش�جت االإحج

ا�نون. وهات ال�ق ولة لم�نع �قسش زم�ن�ية مع�ق
ح�ية  �يق مع الصن �يق �جال�قح�ق وم ه�ي�ئة ال�قح�ق ن �ق�ق

كوى ، ل� �ي السش �يق �ن أ�ش�ناء ال�قح�ق
روف  ل طن �ي طن �يق المطلوب �ن �نس�ي ، �جا��ق�ش�ناء ال�قح�ق �يه الحج �جس�جب ماصن
ا�جط أن هذا  رر الصن �يه ، ما لم �ي�ق �ق�جه �ن ة مع المسش �نس�ية السا�ج�ق ة الحج العال�ق

ة. �ي�ق ل� الح�ق روري للوصول اإ واب صن اال��قحج
ت  �ق�ياره و�ق  احن

ن
ص م� حن ة �ش �ق ة مرا�ن �نس�ية أو ع�ن�ي�ن ر�يمة حج ح�ية حج �يحق لصن

�يق. ر �جال�قح�ق ا�جط المسؤول أن ذلك ��يصن د الصن وا�جه ، ما لم �يع�ق�ق ا��قحج
ق. �نس المح�ق �ق�يار حج �نس�ية احن ر�يمة الحج ح�ية الحج �يحق لصن
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واب �بعد الس�ق�ب
�ئن  �ي المحكمة �جسش لسة ا��قماع �ن ور حج ر�يمة حصن ح�ية أي حج �يحق لصن

ة. ل�ق لف أ�جواب معن دت حن لسة ُع�ق  أن الحج
ن

م م� ر�يمة، عل� الرعن الحج
�ي المحكمة لسة ا��قماع �ن ر�يمة أن �قكون مصحو�جة �جحج ح�ية الحج �يحق لصن

د  �نا�ئ�ية صن راءات الحج �ير االإحج حن ن �ن�ية ل�ق�ئ
طاًرا ع� ت اإحن ح�ية ال�ق�ي �قل�ق �يحق للصن

ا�نو�ن�ي أو  ار ال�ق ل� المس�قسش  رأ�يها ك�قا�جًة اإ
ن

رصة لل�قع�ج�ير ع� الم�قهم أن �قُم�نح ال�ن
�يام �جذلك. وض لل�ق ص م�ن حن �ش

ل�  �يق أو اإ ل� ه�ي�ئة ال�قح�ق ادة مك�قو�جة اإ �ن ر�يمة أن �قصدر اإ ح�ية أي حج �يحق لصن
�ي  ر�يمة ، �جما �ن ت �جها �جس�جب الحج رار لح�ق رر أو أصن �ئن أي صن المدع�ي العام �جسش

�ي  د�يم هذا ال�ج�يان �ن ن �ق�ق
�نس�ي ، و�يمك� ل�ي والحج سدي والع�ق ذلك االئذى الحج

المحكمة.
د�يم ال�ئحة ا�قهام  ح�ية اإذا �قم �ق�ق طار الصن رطة ، �ي�قم اإحن ات السش �ي�ق �جعد اإ�قمام �قح�ق

�يق. الق ملف ال�قح�ق أو �قم اإعن
 

ن
ون 30 �يوًما م� صن �ي عن �ية �ن صن الق ال�ق رار اإعن د �ق د�يم ا��ق�ئ�ناف صن وز �ق�ق �يحج

�ية. صن الق ال�ق �قار�يحن ا��قالم اإعن
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