
 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 1)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 2)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 يمديخ
ؼلعىمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإىلمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـأعقينمم

مبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمأصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارمممممممظدىمادلفؿؿني

مأنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإىلمطلمأدرةمعصرؼة.

عؿضـؿـةممم2/2/2019ظذظكمؼلعدغيمأنمأضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ ممممممموحتؼقًؼا

مأػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة.

 
 

 صُدوق انتأيني االجتًبعًرئٍض 
 نهعبيهني ثبنمطبع احلكىيً

 
 " حمًد طعىدي لطت "

 
  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 3)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 فهــــــــزص

 
 املىضىع و

 .1975ظلـةمم79األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم 2

محماضرةميفماألعـؾةماظؿطؾقؼقةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿل 2

 
 
 
 

  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 4)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 املزتجطخ ثمبَىٌ انتأيني االجتًبعًاألطئهخ 
  2991نظُخ  99انصبدر ثبنمبَىٌ رلى  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 5)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 (22يبدح )
 22/  2انظؤال رلى 

وػـلمتلـددمسـفـاممممم؟ضؿنمعدةماالذـاا ميفماظؿـأعنيممماظيتمؼؼضقفاماألرؾاءمعدةماالعؿقازحتلبمػلم

ماذااطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسي؟

 :اإلجبثخ
مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم21تـصمادلادةم

م:يادلؤعنمسؾقهميفماظؿأعنيمػماذاا عدةم"

مغؿػـاعمبؼـواغنيممإلغؿػـاعمبأحؽـاممػـذاماظؼـاغونمأومعـنمتـارؼ مبـدءمامممممممالادلدةماظـيتمتؾـدأمعـنمتـارؼ مامممم -1

االجؿؿاسقـةمسلـبماألحـوالموادلـددماظـيتمضـررتمتؾـكمممممممماظؿأعنيموادلعاذاتمأومبؼواغنيماظؿأعقـاتم

ماظؼواغنيمضؿفامدلدةماالذاا .

ممبـاءمسؾىمرؾؾه.نيادلؤعنمسؾقهميفماظؿأعماذاا ادلددماظيتمضؿتمدلدةم -2

اجلائزمحلابفامضؿنمعدةماخلدعـةممميظاأوماظعمياظؿعؾقمماجلاععميعددماظؾعـةماظعؾؿقةماظرمسقةماظيتمتؾ -3

مجر.األأوماظيتمروسقتميفمتؼدؼرم

م

موأالمؼؽـونمادلـؤعنمسؾقـهمضـدمصـرامسـفـامحؼوضـهماظؿؼاسدؼـةمأمممممممممإظقفـاموؼشاطمحللابمادلـددمادلشـارممم

ماظؿأعقـقة.

يفمجمؿوعمحلابمادلددمادلشارمإظقفا،مطؿامجيربمطلرماظلـةمدــةمطاعؾـةميفممممطلرماظشفرمذفرًاموجيرب

مم".ًادؿقؼاقمادلؤعنمسؾقهمععاذاطانمعنمذأنمذظكممإذامػذاماعؿوع

اظػؿـوىمواظؿشـرؼعممبفؾـسماظدوظـةمرضـمممممممميػذاماظشأنمصؿوىماجلؿعقةماظعؿوعقةمظؼلـؿمميفمصدروضدم

ــارؼ مم86/4/372 ــمممممم17/7/1969بؿ ــةمرض ــذامصؿــوىموزارةماخلزاغ م5/12/1968بؿــارؼ مم171/6/80وط

م:ميحقثماغؿفؿامظًت

 يف املعبشبد وانتعىٌضبد



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 6)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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لمبؿعـدؼمم393/1965تارؼ ماظعؿلمبـاظؼرارماجلؿفـورىمرضـمممممم15/2/1965دـةماالعؿقازماظلابؼةمسؾىم

باظدرادـةمممحقثمؼعؿربماألرؾاءمخالهلـامرالبـاًممم،ادلعاشماظالئقةماظؿـػقذؼةمظؼاغونماجلاععاتمالمحتلبميف

ماجلاععقة.

ذأنمتعدؼلمبعضمميفم1965ظلـهمم47،مم46ميتارؼ ماظعؿلمباظؼاغوغنيمرضؿم15/2/1965عنمماسؿؾارًا

طؾقـاتمممياظؼـاغوغىمخلرجيـممنمادلرطـزممإعفــةماظطـبمصـممممةذـأنمعزاوظـممميفم1954مةظلـم415أحؽامماظؼاغونم

"مم21ظؾؿـادةم"ممسؾـىمذظـكمووصؼـاًمممموتأدقلًامصؾقوامساعؾنيمباظدوظةموظقلوامرالبًاأاظطبمضدمحتددمبؽوغفمم

مطؾقاتماظطبمضؿنمادلدةماحمللـوبةميفممياالعؿقازمخلرجيمةحتلبمدـميعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاس

م.ادللؿقؼةمسـفاىمددادماالذااطاتموتؼضم15/2/1965ادلعاشمإذامطاغتمبعدم

م

إذاممعـدةماالذـاا ميفماظؿـأعنيمممطؾقـاتماظطـبمضـؿنمممممياالعؿقازمخلرجيـممةحتلبمدـموصؼًامدلامتؼدم،

م.اظؿأعنيماالجؿؿاسياذااطاتمم،موحقثمأغفامعدةمسؿل،مصؿنمثممتلددمسـفا15/2/1965طاغتمبعدم

 
  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 7)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 (64يبدح )
 64/ 2انظؤال رلى 

سنمادلؽؾػنيمباخلدعةماظعاعةموصًؼامظؾؼـاغونمرضـممممماصاباتماظعؿلتأعنيمادلؿؾزممبأداءماذااطاتمعنم

م؟اظؿعؾقؿقةميفمذأنماخلدعةماظعاعةمظؾشؾابماظذيمأغفىمادلراحلم1973ظلـةمم76

 :اإلجبثخ
مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم3تـصمادلادةم

(متلـريمأحؽـاممػـذاماظؼـاغونمسؾـىماظعـاعؾنيماظـذؼنمدـؾقماظؿـأعنيمممممممممم2)مدؿــاءمعنمأحؽاممادلادةإم"

سؾقفمموصؼًامظؼواغنيماظؿأعقـاتماالجؿؿاسقةمواظؿأعنيموادلعاذـاتمادلشـارمإظقفـامبادلـادةماظـاغقـةمعـنمضـاغونمممممممم

ماإلصدار.

ــلمأسؿــارػممســنممممممممماطؿــ ــذؼنمتؼ ــاعؾنيماظ ــىماظع ــأعنيمإصــاباتماظعؿــلمسؾ دـــةمم18تلــريمأحؽــاممت

ظطــالبمادلشــؿغؾنيميفمعشــروساتماظؿشــغقلماظصــقػىموادلؽؾػــنيمماظؿالعقــذماظصـــاسقنيمواوادلؿــدرجنيمو

ميفمذأنماخلدعةماظعاعةمظؾشؾابماظذيمأغفـىمادلراحـلممم1973ظلـةمم76باخلدعةماظعاعةموصؼًامظؾؼاغونمرضمم

م".اظؿعؾقؿقة

مؼاغونمسؾىمأغه:اظمذاتمعنم46تـصمادلادةمو

ماظعؿلمممامؼأتي:تأعنيمإصاباتمميولم

ماالذااطاتماظشفرؼةماظيتمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿلمرؾؼًامظؾـلبماآلتقة:م -1

%معــنمأجــورمادلــؤعنمسؾــقفمماظعــاعؾنيمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــةمواهلقؽــاتماظعاعــةموادلؤدلــاتم1 -أم

ماظعاعة.م

باظؾــدممباظوحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾففاتمادلشارمإظقفـامماظعاعؾنيم%معنمأجورمادلؤعنمسؾقفمم2 -بم

ماظلابقموبغريػامعنماظوحداتماالضؿصادؼةمظؾؼطاعماظعام.

وتؾؿزمماجلفاتمادلشارمإظقفاميفماظؾـدؼنماظلابؼنيمبأداءمتعـوؼضماألجـرموعصـارؼالماالغؿؼـالممممم

مادلـصوصمسؾقفامبفذاماظؾاب.م

 املعبشبد وانتعىٌضبد



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 8)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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(مواظػؼــرةماألوىلمعــنم2إظــقفممبادلــادةم)م%معــنماألجــورمباظـلــؾةمظؾــاضيمادلــؤعنمسؾــقفممادلشــارمم3 -جم

م(.3)مادلادة

)ب(مبواضعماظـصالمطؿـامختػـضماظـلـؾةمادلؼـررةممممموموختػضمغلبماالذااطاتمادلؼررةمباظؾـدؼنم)أ(م

)ج(مبواضعماظـؾثموذظكمباظـلؾةمألصقابماألسؿالماظذؼنمؼؿوظونمسالجمادلصابمظدؼفممورساؼؿـهمممباظؾـد

ؾـاظاماظـيتمتؾؿـزممممم(،موختصممضقؿةمػذاماظؿكػقضمعـنمادلم48وصؼًامحلؽمماظػؼرةماألخريةمعنمادلادةم)مرؾقًا

م(.83(معنمادلادةم)1ظؾؾـدم)اظؼوعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسيموصؼًامبأدائفاماهلقؽةم

اظؿأعقــاتممطؿامختػضمغلؾةماالذاا مادلؼررمباظؾـدم)ج(مبواضعماظـؾـثمعؿـىمرخـصموزؼـرمممم
(1)

ظصـاحبممم

مغؿؼال.إلاظعؿلمبؿقؿلمضقؿةمتعوؼضماألجرموعصارؼالما

ما.دؿـؿارماالذااطاتمادلشارمإظقفإعمؼر -2

وؼعػىمأصقابماألسؿالمعنمأداءماالذااطاتمسنمادلؤعنمسؾقفممادلشارمإظقفممبـاظػؼرةماظـاغقـةمعـنمممم

م".(مإذامطاغوامالمؼؿؼاضونمأجرًا3ادلادةم)

مسنمادلؤعنمسؾقفمتأعنيمإصاباتماظعؿلمؼعػىمأصقابماألسؿالمعنمأداءماذااطاتم ،وفمًب ملب تمدو

 .إذامطاغوامالمؼؿؼاضونمأجرًام1973ظلـةمم76عنمادلؽؾػنيمباخلدعةماظعاعةموصًؼامظؾؼاغونمرضمم
 

م  

                                                           
م.(20عادةم)م2007ظلـةمم554ضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم (1)



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 9)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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(221يبدح )  
 221/  1انظؤال رلى 
وضعتموصاةمصاحبمععاشموطانمعنمبـنيمادللـؿقؼنيمســهمابـنمحاصـلمسؾـىمممممممم20/8/2018بؿارؼ م

م500،موطاغـتمضقؿـةمغصـقؾهميفمادلعـاشممممموالمؼزاولمسؿـلمأومعفــةممدـةمم24ؼؾؾامعنماظعؿرممجاععىعؤػلم

وضعتموصاةمزوجةمػذاماالبـن،مصادـؿققمسـفـامععـاشمبصـػؿهمأرعـلموطاغـتممممممممم28/1/2019جـقه،موبؿارؼ م

جـقه،مصفلمُؼؼطعمععاشماالبـنمادللـؿققمظـهمسـنمواظـده؟مويفمحاظـةمممممممم900مصىمادلعاشمسـفامضقؿةمغصقؾه

مادلعاش؟مممضطعهمػلمؼلؿققمصرامعـقةمضطع

 :اإلجبثخ
 سؾىمأغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم110تـصمادلادةم

ــرمعــنمععــاشمعــنماظصـــدوقممممم" عــنممأومإذامتــواصرتميفمأحــدمادللــؿقؼنيمذــروطماالدــؿقؼاقمألطـ

وتؽـونمممواحـداًمموعـنماخلزاغـةماظعاعـةمصـالمؼلـؿققمعـفـامإالمععاذـاًممممممممعـفؿامععًامأومعنمأحدػامأوماظصـدوضني

مأوظوؼةماالدؿقؼاقموصؼًامظؾاتقبماآلتي:

مادلعاشمادللؿققمسنمغػله. -1

ماظزوجة.مأومادلعاشمادللؿققمسنماظزوج -2

مادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن. -3

مادلعاشمادللؿققمسنماألوالد. -4

مادلعاشمادللؿققمسنماإلخوةمواألخوات. -5

صقلــؿققممأصــقابمععاذـاتمعــنمصؽـةمواحــدةمممأومادلعاذــاتمعلـؿقؼةمســنمعـؤعنمسؾــقفممموإذامطاغـتمم

مادلعاشماألدؾقميفماالدؿقؼاق.م

مم"إظقهماظػرقمعنمػذامادلعاش.ميوإذامغؼصمادلعاشمادللؿققموصؼًامدلامتؼدممسنمادلعاشماآلخرمأد

 ؼاغونمسؾىمأغه:ذاتماظعنمم131تـصمادلادةمو
مؼؼطعمععاشمادللؿققميفماحلاالتماآلتقة:مم"

موصاةمادللؿقق.م -1

 يف املظتحمني وشزوط اطتحمبلهى



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 10)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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األخـتميفمػـذهماحلاظـةمعـقـةممممممأوماألخـتموتلـؿققماظؾــتممممأوماظؾـتمأومادلطؾؼةمأومزواجماألرعؾة -2

ادلعاشمادللؿققمهلامسنمعدةمدـةمسدمأدغىمعؼدارهمعائؿامجـقهموالمتلؿققمػذهمادلـقةمميتلاو

.إالمعرةمواحدة
(2)

م

اآلتقةماألخمدنماحلادؼةمواظعشرؼن،موؼلؿــىمعنمذظكماحلاالتمأومبؾوغماالبنم -3
(3)

م:

ماظعاجزمسنماظؽلبمحؿىمزوالمحاظةماظعفز.م -أم

تـارؼ مبؾوشـهمدـنماظلاددـةمواظعشـرؼنمممممممأومعزاوظؿـهمعفــةمممأومظؿقاضـهمبعؿـلممإاظطاظبمحؿىمتـارؼ مم -بم

أؼفؿامأضرب،موؼلؿؿرمصـرامععـاشماظطاظـبماظـذيمؼؾؾـامدـنماظلاددـةمواظعشـرؼنمخـاللماظلــةممممممممممم

مظدرادقةمحؿىمغفاؼةمتؾكماظلـة.ا

تـارؼ مبؾوشـهمدـنمممممأومةمعفــةمؿـمعزاوظمأومحؿـىمتـارؼ ماظؿقاضـهمبعؿـلمممممياحلاصلمسؾىمعؤػلمغفائ -جم

اظؾؽـاظورؼوسمودـنماظرابعـةمواظعشـرؼنممممممأوملاغسؾقاظلاددةمواظعشرؼنمباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾىماظ

مباظـلؾةمظؾقاصؾنيمسؾىمادلؤػالتماظـفائقةماألضلمأيماظؿارخينيمأضرب.م

عؼـدارهمعائؿـاممممدــةمسـدمأدغـىمممععـاشمممياألخميفمحاظـةمضطـعمععاذـهمعـقـةمتلـاوممممممأوموتصرامظألبـنم

جـقه،موالمتصرامػذهمادلـقةمإالمدلرةمواحدة،موؼصـدرموزؼـرماظؿأعقــاتمضـراراًمممم
(4)

روطموضواسـدمصـرامممبشـمم

ػذهمادلـقة
(5)

م.م

.(110،112)متواصرمذروطمادؿقؼاقمععاشمآخرمععمعراساةمأحؽاممادلادتني -4
(6)

م

بشأنماظؼواسدمادلـػذةمألحؽامممضـاغونممم2007ظلـةمم554عنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم118ادلادةممتـص

مسؾىمأغه:م1975ظلـةمم79اظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم

مؼؼطعمععاشمادللؿققميفماحلاالتماآلتقة:م

موصاةمادللؿقق.م -1

                                                           
م.1/7/1992وؼعؿلمبفامإسؿؾارًامعنمم(ادلادةماظرابعة)م1992ظلـةمم30ومم1984ظلـةمم47علؿؾدلمباظؼاغونمرضممبـدم (1)

م.1/7/1992وؼعؿلمباظؿعدؼلمعنمم1992ظلـةمم30بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم (2)

مم.(186عادةم)م2007ظلـةم(م554ضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم) (1)

م.1/7/1992إسؿؾارًاعنممفامعـقةماألبـاءمواألخوةماظذؼنمؼؿواصرمبشأغفممإحدىمحاالتمضطعمادلعاشصقماحلاالتماظؿىمتصرابشأنمم1992ظلـةمم5عـشورموزارةماظؿأعقـاتمرضمم (2)

م(.)ادلادةماخلاعلة1984ظلـةمم47بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم (3)



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 11)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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مزواجماألرعلمأوماألرعؾةمأومادلطؾؼةمأوماظؾـتمأوماألخت.م -2

مدـة.مم21بؾوغماإلبنمدنم -3

مزوالمحاظةماظعفزمباظـلؾةمظالبنمأوماألخ.م -4

بؾــوغماالبــنمأوماألخماظطاظــبمدــنماظلاددــةمواظعشــرؼنموادــؿــاءًامعــنمذظــكمؼلــؿؿرمصــرامععــاشممممم -5

ماظطاظبماظذيمبؾاماظلنمادلشارمإظقفامخاللماظلـةماظدرادقةمحؿىمغفاؼةمتؾكماظلـة.م

مبلؾبمإظؿقاضهمبعؿلمأومعزاوظؿهمعفـة.ماغؿفاءمتػرغماإلبنمأوماألخماظطاظبموذظكم -6

بؾوغماإلبنمأوماألخماحلاصلمسؾىمعؤػـلماظؾقلـاغسمأوماظؾؽـاظورؼوسمأومعـامؼعادهلؿـامدـنماظلاددـةمممممممم -7

مواظعشرؼنمأومإظؿقاضهمبعؿلمأومعزاوظؿهمعفـةمأؼفؿامأدؾق.م

شـرؼنممبؾوغماإلبنمأوماألخماحلاصلمسؾىمعؤػلمأضلمعنماظؾقلاغسمأوماظؾؽاظورؼوسمدنماظرابعةمواظع -8

مأوماظؿقاضهمبعؿلمأومعزاوظؿهمعفـةماؼفؿامادؾق.م

م(.م179تواصرمذروطمإدؿقؼاقمععاشمآخرمععمعراساةمأحؽاممادلادةم) -9

(معنمأولماظشفرماظذيموضعتمصقهماظوصاةمإالمإذامطانمضدمصرصهمضؾـلمم1وؼؼطعمادلعاشميفماحلاظةمرضمم)

(معنمأولماظشفرماظذيمحصلم9اظةمرضمم)اظوصاةمصقؼطعمعنمأولماظشفرماظؿاظيمظشفرماظوصاة،موؼؼطعميفماحل

مصقهمادللؿققمسؾىمادلعاشماآلخر.م

طؿــامؼؼطــعمادلعــاشميفماحلــاالتماآلخــرىمعــنمأولماظشــفرماظؿــاظيمظؿــارؼ محتؼــقماظواضعــةمادلوجؾــةمم

مظؾؼطع.م

 سؾىمأغه:ذاتماظؼرارمعنم186تـصمادلادةم
يفمحاظــةمضطــعمععــاشماظؾـــتمأوماألخــتمظؾــزواجمأومضطــعمععــاشماالبــنمأوماألخمظغــريماظوصــاةمأوممممممم"

احلصولمسؾىمععاشمآخرمذومأوظوؼةمأسؾىمؼـؿممصـرامعـقـةمتلـاويمادلعـاشمادللـؿققمسـنمعـدةمدــةمممممممممم

ادللـؿققمسـنممممشسدمأدغىمعائؿامجـقهموؼؼصدمبادلعاشماظذيمحتلبمسؾىمأدادهمػذهمادلـقـةمادلعـامم

ععمعراساةمجزءمادلعاشماظذيمآلمإظقـهمأومأدـؿؾعدمعـنمععاذـهمســدماظصـرامغؿقفـةمتطؾقـقمممممممممماظشفرماألخري

حدودماجلؿعمبنيمادلعاشمواظدخل.
(7)م

م

                                                           
م)ادلادةماألوىل(.مم2009(مظلـةم517صؼرةمعلؿؾدظةمبؼرارموزؼرمادلاظقةمرضمم) (1)



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 12)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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موالمتصرامػذهمادلـقةمإالمعرةمواحدة."

 -ٌتضح اَتً: ملب تمدو ووفمبً 
ذوماألوظوؼـةممعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،مُؼؼطعمععـاشمادللـؿققمممم113وصًؼامألحؽاممادلادةم -1

االبـنميفمم،موحقـثمأنمموضقؿؿـهمأطـربمممخـرمذومأوظوؼـةمأسؾـىمممآميفمحاظةمادؿقؼاضهمععـاشماألدغىم

احلاظةمادلعروضـةمادـؿققمععـاشمسـنمزوجؿـهمضقؿؿـهمأطـربمعـنمععاذـهمسـنمواظـده،موحقـثمأنممممممممممممم

،مصؿـنمثـممممادلعاشمادللؿققمسنماظزوجةمذومأوظوؼةمأسؾىمعـنمادلعـاشمادللـؿققمسـنماظواظـدممممم

)أولماظشفرماظـذيمادـؿققمممم1/1/2019ادللؿققمظهمسنمواظدهماسؿؾاًرامعنممععاشماالبنمُؼؼطع

مم.م(صقهمادلعاشمسنمزوجؿه

ادلشـارمإظقـه،ميفمحاظـةممممم2007ظلــةمممم554رضـممممعنمضرارموزؼـرمادلاظقـةممم186وصًؼامألحؽاممادلادةم -2

ضطعمععاشماالبنمأوماألخمظغريماظوصاةمأوماحلصولمسؾىمععاشمآخرمذومأوظوؼةمأسؾىمؼـؿممصـراممم

 ،معـقةمتلاويمادلعاشمادللؿققمسنمعدةمدـةمسدمأدغىمعائؿامجـقه

وحقثمأنمضطعمععاشماالبنميفماحلاظةمادلعروضةمطانمبلؾبمادؿقؼاضهمععاشمآخرمذومأوظوؼةم

مأسؾى،مصالمؼلؿققماالبنمعـقةمضطعمادلعاش.

م

  

                                                                                                                                                                                             
 



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 13)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 (221يبدح )
 221/  6انظؤال رلى 

ععاشمسـنمزوجفـاممممقؼةؿعلواظدةممدوىمهسـادلعاشمموملمؼلؿققباظوصاة،مسؾقهممعؤعناغؿفتمخدعةم

عؾؾـاماظؿعـوؼضممممؼـؿممعضـاسػةممصفـلممأطربمعنمغصقؾفاميفمععاشماالبن،موعـنمثـممملمتلـؿققميفمادلعـاش،ممممم

وػلمخيؿؾـالماظوضـعمإذامطاغـتماظواظـدةمشـريمعلـؿقؼةمدلعـاشموظؽـنمظـدؼفامممممممممم؟ميفمػذهماحلاظةمضايفاإل

ممدخلمعنمسؿلمأطربمعنمغصقؾفاميفمععاشماالبن؟م

 :اإلجبثخ
 سؾىمأغه:م1975ظلـةمم79عنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضممم110تـصمادلادةم

ــرمعــنمععــاشمعــمممم" عــنممأومنماظصـــدوقإذامتــواصرتميفمأحــدمادللــؿقؼنيمذــروطماالدــؿقؼاقمألطـ

وتؽـونمممواحـداًمموعـنماخلزاغـةماظعاعـةمصـالمؼلـؿققمعـفـامإالمععاذـاًممممممممعـفؿامععًامأومعنمأحدػامأوماظصـدوضني

مأوظوؼةماالدؿقؼاقموصؼًامظؾاتقبماآلتي:

مادلعاشمادللؿققمسنمغػله. -1

ماظزوجة.مأومادلعاشمادللؿققمسنماظزوج -2

مادلعاشمادللؿققمسنماظواظدؼن. -3

ماألوالد.ادلعاشمادللؿققمسنم -4

مادلعاشمادللؿققمسنماإلخوةمواألخوات. -5

صقلــؿققممأصــقابمععاذـاتمعــنمصؽـةمواحــدةمممأوموإذامطاغـتمادلعاذــاتمعلـؿقؼةمســنمعـؤعنمسؾــقفمممم

مادلعاشماألدؾقميفماالدؿقؼاق.م

مإظقهماظػرقمعنمػذامادلعاش.مميوإذامغؼصمادلعاشمادللؿققموصؼًامدلامتؼدممسنمادلعاشماآلخرمأد

 اظؼاغونمسؾىمأغه:معنمذاتم111تـصمادلادةم
مؼوضالمصرامععاشمادللؿققميفماحلاالتماآلتقة:م"

صـإذامغؼـصمممم،ؼزؼدمسؾقهمأومؼلاوىمضقؿةمادلعاشامظؿقاقمبأيمسؿلمواحلصولمعـهمسؾىمدخلمصاإلا -1

جمؿـوعمعـاملصـلمسؾقـهماظعاعـلممممممماظدخلمسنمادلعاشمصرامإظقهماظػـرق،موؼؼصـدمباظـدخلماظصـايفمممم

 يف احلمىق اإلضبفٍخ



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 14)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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اظؿأعنيماالجؿؿاسيمواظضرائبميفمتارؼ ماظؿقاضهمباظعؿلمثمميفماتماذااطعـهمحصؿهميفممخمصوعًا

.ؼـاؼرمعنمطلمدـة
(8)

م

ظوائحمدلدةمتزؼدمسؾـىمسـسمدــواتمعؿصـؾةممممممأومشريمجتارؼةمعـظؿةمبؼواغنيمأومعزاوظةمعفـةمجتارؼة -2

اظشـفرماظؿـاظيمممعـنمأولممموؼعودماحلقميفمصـرامادلعـاشميفمحاظـةمتـر معزاوظـةمػـذهمادلفــةماسؿؾـاراًمممممممم

م" مادلفـة.ظؿارؼ متر

 ؼاغونمسؾىمأغه:ذاتماظعنمم711تـصمادلادةم
مؼلؿققمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفميفماحلاالتماآلتقة:

م.ععاذًاالدؿقؼاضهماجلزئيمعؿىمأدىمذظكممأو،ماغؿفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقهمظؾعفزماظؽاعل (أم)

مؾوصاة.ممظخدعةمادلؤعنمسؾقهمماغؿفاء (بم)

موصاةمصاحبمادلعاشمععمسدمموجودمعلؿقؼنيمظؾؿعاش. (جم)

موضوعماظوصاةمغؿقفةمإصابةمسؿلمبعدماغؿفاءماخلدعة.ممأوماظعفزماظؽاعلمثؾوت (دم)

م

مأومدــؿقؼاضهمظؾوصــاةمإىلمعــنمحــددهمادلــؤعنمسؾقــهمإوؼــؤدىمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــايفميفمحــاالتم

.سدمماظؿقدؼدمؼؤدىمإىلماظورثةماظشرسقنيمةصاحبمادلعاشمضؾلموصاتهمويفمحاظ
(9)

م

م

أنمؼؽونمظؾؿؤعنمسؾقهمعدةماذاا ميفماظؿأعنيمالمتؼلموؼشاطمالدؿقؼاقمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفم

مدؿةمأذفرمعؿؼطعة.ممأومسنمثالثةمأذفرمعؿصؾة

موالمؼلريمػذاماظشرطميفماحلاالتماآلتقة:م

(موطـذظكمادلـؤعنمسؾـقفممادلـصـوصممممم2ادلؤعنمسؾقفممادلـصوصمسؾقفمميفماظؾــدم)أ(معـنمادلـادةم)ممم (مأ)

مأومظؾـوائحمتوزـالمصـادرةمبــاءمسؾـىمضـاغونممممممسؾقفمميفماظؾـدم)ب(معنمذاتمادلادةماظذؼنمخيضعونم

حددتمأجورػمموسالواتفمموترضقاتفمممبؿؼضىماتػاضاتممجاسقـةمأبرعـتموصؼـًامظؼـاغونماظعؿـلمعؿـىممممممم

ــأعنيمممممممم ــةمظؾؿ ــةماظؼوعق ــاءمسؾــىمســرضماهلقؽ ــوائحمواالتػاضــاتمبـ ــاتمسؾــىمػــذهماظؾ ــرماظؿأعقـ واصــقموزؼ

ماالجؿؿاسي.م

                                                           
م)ادلادةماخلاعلة(.مم1984ظلـةمم47بـدمعلؿؾدلمباظؼاغونمرضمم (1)

م.(140م:138ادلوادم)م2007ظلـةم(م554ؼراجعمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم) (1)



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 15)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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فمميفماظؾـــدماظلــابقمعــنمػــذهماظػؼــرةمظؾعؿــلممغؿؼــالمادلــؤعنمسؾقــهمعــنماظعــاعؾنيمادلـصــوصمسؾــقمإ (مب)

(معـنمادلـادةممم3باظؼطاعماخلاصموتـواصرتميفمذـأغهمحاظـةماالدـؿقؼاقمادلـصـوصمسؾقفـاميفماظؾــدم)ممممممم

م(.م18)

مغؿقفةمإصابةمسؿل.مهوضوعموصاتمأومثؾوتمسفزمادلؤعنمسؾقهم-ج

طؿامؼشاطمالدؿقؼاقمعؾؾاماظؿعوؼضماالضايفمظؾؿؤعنمسؾقهماظذيمطـانمعـنماظعلـؽرؼنيمضـممعـدةمممممم

مخدعؿهماظعلؽرؼةمظؾؿدةمادلدغقة.م

 عنمذاتماظؼاغونمسؾىمأغه:م118تـصمادلادةم
ظـلؾةمعنماألجـرماظلــويمتؾعـًامظلـنمادلـؤعنمسؾقـهميفمتـارؼ مممممممممؼؽونمعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفمععاداًل

م(مادلراصق.5االدؿقؼاقمووصؼًامظؾفدولمرضمم)قمواضعةمقحتؼ

وؼؼصدمباألجرماظلـويمعؿودطماألجرماظشفريماظذيمحلبمسؾىمأدادهمادلعاشماظـذيمؼؿقؿـلمبـهمممم

مثـىمسشر.مإيفمماظصـدوقمعضروبًا

موباظـلؾةمحلاالتماظعفزماجلزئيمؼؤدىمغصالمادلؾؾامادلشارمإظقهمباظػؼرةماألوىل.م

%مصقؿـامؼؿعؾـقمباحلـاالتماظـاجتـةمسـنمممممم50ؼضماإلضـايفمبـلـؾةمممجقعماألحوالمؼزادمعؾؾاماظؿعـوممويف

مإصابةمسؿل.م

خدعــةمادلــؤعنمسؾقــهمباظوصــاةموملممالغؿفــاءوؼضــاسالمعؾؾــاماظؿعــوؼضماإلضــايفميفمحاظــةمادــؿقؼاضهمم

مؼوجدمعلؿقؼونمظؾؿعاش.

 -ملب تمدو ٌتضح اَتً: ووفمبً 
إذاممؼلـؿققمعؾؾـاماظؿعـوؼضماإلضـايفمممممعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،م117وصًؼامألحؽاممادلادةم -1

 ،موعنمثممؼلؿققمعؾؾامتعوؼضمإضايفميفماحلاظةمادلعروضة.ؾوصاةظخدعةمادلؤعنمسؾقهمماغؿفت

عؾؾـاماظؿعـوؼضماإلضـايفميفممممُؼضاسالممعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،م118وصًؼامألحؽاممادلادةم -2

وحقـثمأنمم،ؼونمظؾؿعاشباظوصـاةموملمؼوجـدمعلـؿقمممخدعـةمادلـؤعنمسؾقـهمممممالغؿفاءحاظةمادؿقؼاضهم

واظدةمادلؤعنمسؾقهميفماحلاظةمادلعروضةمملمتلؿققمادلعاشمسـهمغؿقفـةمتطؾقـقمأحؽـاممادلـادةممممم



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 16)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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ظعـدمموجـودممممعؾؾاماظؿعوؼضماإلضايفعنمضاغونماظؿأعنيماالجؿؿاسي،مصؿنمثممؼؿممعضاسػةمم110

معلؿقؼنيمظؾؿعاش.

ظدؼفامدخلمعنمسؿلمأطـربمعـنمغصـقؾفاميفممممموطانماخر،مباصااضمسدممادؿقؼاقماظواظدةمدلعاش -3

غؿقفةمتطؾققمظؾؿعاشموظؽنمؼوضالمصرامادلعاشمم،مصؿنمثممتؽونماظواظدةمعلؿقؼةععاشماالبن

عؾؾــامؿــأعنيماالجؿؿــاسي،مويفمػــذهماحلاظــةمالمؼــؿممعضــاسػةممعــنمضــاغونماظم111أحؽــاممادلــادةم

مغظًرامالدؿقؼاقماظواظدةمظؾؿعاش.ماظؿعوؼضماإلضايف

م

  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 17)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 أيثهخ تطجٍمٍخ عهى حظبة املعبع وتعىٌض اندفعخ انىاحدح 

 يف تأيني إصبثبد انعًم.

 

 

  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 18)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 أوالً:تظىٌخ املعبع وتعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ إصبثخ انعًم 
 عٍ كم يٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري

 :( 2يثبل رلى ) 

ــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمممممم ــةموضعــتمظ ــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظ ــارؼ ممعــؤعنمسؾق سفــزًامطــاعاًلمبؿ

موطاغتمبقاغاتمأجرهماألداديموادلؿغريمموصؼًامدلامؼؾيم:مم15/10/2018

 :م.1/1/1984تارؼ ماظؿعقني

 :مبقاغاتمأجرماالذاا ماألداديمخاللمآخرمسسمدـوات

 األجز انتبرٌخ
م607.23م1/5/2013

م612.23م1/7/2013

م646.57م1/7/2014

م704.76م1/7/2015

م767.86م1/7/2016

م836.96م1/7/2017

م912.28م1/7/2018

مجـقفًا.م205000.79بؾغتمم15/10/2018حؿىمم1/4/1984إمجاظيماألجورمادلؿغريةمعنم

ميفمػذهماحلاظة؟مععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلصؽقالمؼؿممتلوؼةم

مؼؿممتلوؼةمععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلموصؼًامدلامؼؾي:

 أوالً: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً 
محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

م16/10/2013تارؼ مبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةم

مجـقًفا.م612.23=مم16/10/2013األجرميفم

مجـقفًا.918.34%معنمػذاماألجرم=م150

مجـقفًا.م918.34ظذامجيبمأالمؼزؼدمأيمأجرمعنمأجورمصاةمادلؿودطمسنم



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 19)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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مجـقفًامم6142.88=مم767.86×مم8=مممم30/6/2017حؿىم1/11/2016عنم

مجـقفًامم10043.52=مم836.96×م12=مم30/6/2018حؿىممممم1/7/2017عنم

مجـقفًامم3649.12=ممم912.28×مم4=م31/10/2018حؿىممممم1/7/2018عنم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــممممممم

مجـقفًامم19835.52ممممممإمجاىل

مجـقفًا.م826.48=مم24÷مم19835.52ودطم=مادلؿ

محلابمادلعاشم

م%80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م661.18%م=م80×مم826.48

 ثبًٍَب: يعبع األجز املتغري
محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

معدةماالذاا م

مدـةمذفرمؼومماىلمعنمبقان

م34م6م15م15/10/2018م1/4/1984معدةمصعؾقة

م34م7م-مإمجاىل

مذفرم415

محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًام493.97=مممم415÷مم205000.79ادلؿودطم=م

مجـقفًامم503.84=مممممممممممممممم%م(102%مسنمطلمدـةمطاعؾةم)3ؼزادم

مجـقفًامم997.81=ممممممممممممممممممأجرماظؿلوؼةم

محلابمادلعاش

م%80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م798.25%م=م80×مم997.81



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 20)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري إمجبيل يعبع تأيني إصبثبد
مضقؿةمبقان

م661.18مععاشمإصابةمأدادي

م798.25مععاشمإصابةمعؿغري

م1459.43مإمجاىل

 
 

 :( 2يثبل رلى ) 

(مأنماإلصابةمأدتمإىلموصاةمادلؤعنمسؾقـهموظـقسمثؾـوتمسفـزهمسفـزًامطـاعاًلممممممم1باصااضميفمادلـالمرضمم)

مإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟صؽقالمؼؿممتلوؼةمععاشماظوصاةميفمتأعنيم

ٌتى تظىٌخ يعبع انىفبح يف تأيني إصبثبد انعًم ثذاد طزٌمخ تظىٌخ يعبع انعجش انكبيم وفمًب 
 (.2ملب جبء ثبملثبل رلى )

م

 
  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 21)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 :( 1يثبل رلى ) 

%موظـقسمسفـزًامطـاعاًل،مممم40(مأنمادلؤعنمسؾقهمثؾتمسفزهمسفًزامجزئًقـامبـلـؾةممم1باصااضميفمادلـالمرضمم)

مؼؿممتلوؼةمععاشماظعفزماجلزئيميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟صؽقالم

 ٌتى تظىٌخ يعبع انعجش اجلشئً يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:
 أوالً: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً 

محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م826.48(م=م1وصؼًامدلامجاءمبادلـالمرضمم)

محلابمادلعاشم

مغلؾةماظعفز.%م×م80×ماظؿلوؼةمأجرم

مجـقفًا.م264.47%م=م40%م×م80×ممم826.48

 ثبًٍَب: يعبع األجز املتغري
محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م997.81(م=م1وصؼًامدلامجاءمبادلـالمرضمم)

محلابمادلعاش

مغلؾةماظعفز.%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م319.30%م=م40%م×م80×ممم997.81

 إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري إمجبيل يعبع تأيني
مضقؿةمبقان

م264.47مععاشمإصابةمأدادي

م319.30مععاشمإصابةمعؿغري

م583.77مإمجاظي

م

م



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 22)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 :( 6يثبل رلى ) 

%مصؽقالمؼؿممتلوؼةمتعوؼضماظدصعةماظواحـدةميفمم25(مأنمغلؾةماظعفزمطاغتم3باصااضميفمادلـالمرضمم)

ماحلاظة؟تأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهم

 ٌتى تظىٌخ تعىٌض اندفعخ انىاحدح يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:
 أوالً: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً 

محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.مم826.48(م=م3وصؼًامدلامجاءمبادلـالمرضمم)

محلابماظؿعوؼضم

مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م7934.21ذفرم=مم48%م×م25×مم%80×مم826.48

 ثبًٍَب: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري
محتدؼدمأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.مم997.81(م=م3وصؼًامدلامجاءمبادلـالمرضمم)

محلابماظؿعوؼض

مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م9578.98ذفرم=مم48%م×م25%م×م80×ممم997.81

 نتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغريإمجبيل ا
مضقؿةمبقان

م7934.21متعوؼضمإصابةمأدادي

م9578.98متعوؼضمإصابةمعؿغري

م17513.19مإمجاظي

م

م



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 23)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 :( 1يثبل رلى ) 

(مأنماإلصــابةمطاغــتمعؿعؿــدةمأومبلــؾبمدــوءمدــؾو مصــاحشموعؼصــودمعــنم4بــاصااضميفمادلـــالمرضــمم)

ماظواحدةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟جاغبمادلؤعنمسؾقهمصفلمؼلؿققمتعوؼضماظدصعةم

المؼلؿققمتعوؼضماظدصعةماظواحدةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةمحقـثمأنمغلـؾةماظعفـزمملمممم

م%.25جتاوزم

 :( 4يثبل رلى ) 

عؤعنمسؾقهمباجلفازماإلداريمظؾدوظةمعنماظؿالعقذماظصـاسقنيمالمؼؿؼاضىمأجرًاموضعتمظهمإصابةمسؿلمثؾـتمم

ععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتمصؽقالمؼؿممتؼدؼرممم25/12/2018سفزهمسفزًامطاعاًلمبؿارؼ ممسـفا

ميفمػذهماحلاظة؟ماظعؿل

مجـقفات.م10.00ؼؿممتؼدؼرمععاشماظعفزماظؽاعلميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةمبؼقؿةم

م.م2018ـةمظلم99جـقهموصؼًامألحؽامماظؼاغونمرضممم750.00وُؼرصعمػذامادلعاشمإىلم

 
 

 :( 9يثبل رلى ) 

(مأنماإلصابةمأدتمإىلموصاةمادلؤعنمسؾقـهموظـقسمثؾـوتمسفـزهمسفـزًامطـاعاًلممممممم6باصااضميفمادلـالمرضمم)

مصؽقالمؼؿممتؼدؼرمععاشماظوصاةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟

 (4ثبملثبل رلى )ٌتى تمدٌز يعبع انىفبح يف تأيني إصبثبد انعًم ثُفض انمًٍخ املشبر إنٍهب 
م  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 24)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 أحكبو عبيخ
 مطلممم5ععاشماظعفزمادللؿدؼممبـوسقهم)طاعلمأومجزئي(موععاشماظوصاةمغؿقفةماإلصابةمبـلؾةممممممممممممممممممممممممممممممممممؼزادممم%

وذظكمإذامطانماظعفزمأوممممممممممممممممممسسمدـواتمحؿىمبؾوغمادلؤعنمسؾقهمدنماظلؿنيمحؼقؼةمأومحؽؿامممممممممممممممممممممم

بداؼةمعدةماخلؿسمدـواتمممممممحتلبموماظوصاةماظـاجتةمسنماإلصابةمدؾؾاميفمإغفاءمخدعةمادلؤعنمسؾقه

اسؿؾارامعنمأولماظشفرماظذيمادؿققمصقهمععاشماإلصابة،موتلؿققماظزؼادةمسنمطلمعنمععاشماألجرم

موحتلبماظزؼادةمسؾىمادلعاشمادللؿققمسنمإصابةماظعؿلمصؼطممممممممممممممممممممممممماألداديموععاشماألجرمادلؿغريمممممممممممم

موتعؿربمجزءًامعنمادلعاشمسـدمحلابماظزؼاداتماظؿاظقة.م

 ومصاحبمادلعاشمأومادللؿقؼونمبنيمععاشماإلصابةموادلعاشمادلـصوصممممممممممممممممممممممممممممجيؿعمادلؤعنمسؾقهمأممممممم

مسؾقهميفمتأعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةموذظكمبدونمحدمأضصى.

 ؼلؿققمادلعاشماسؿؾارًامعنماظقومماظؿاظيمظؿارؼ مثؾوتماظعفزمعامملمؼؤدمإىلمإغفاءماخلدعةموعنمأولم

مأدىماظعفزمإىلمإغفاءماخلدعة.اظشفرماظذىمثؾتمصقهماظعفزمأوموضعتمصقهماظوصاةمإذام

م  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 25)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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مثبًٍَب:تكزار اإلصبثخ

يفمحاظةمتؽرارمإصابةمادلؤعنمسؾقهموختؾالمغلؾةمسفزمجدؼدةمباإلضاصةمإىلمغلؾةماظعفزماظلابؼةمؼراسىم

%مصالمؼعؿدمإالم100أغهمإذامأدىمتؽرارماإلصابةمإىلمزؼادةمإمجاظيمغلبماظعفزمسنمػذهماإلصاباتمسؾىم

م%.100بـلؾةم

ملؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمحاظةمتؽرارماإلصابةموصؼًامدلامؼؾي:وؼؿممحلابمع

جمًىع َظت انعجش عٍ 
 يالحظبد أجز انتظىٌخ احلك انتأيٍىن اإلصبثخ احلبنٍخ وانظبثمخ

ُؼلؿققمتعوؼضمعنم %35مألم يٍ

دصعةمواحدةملددم

سؾىمأداسمغلؾةماظعفزم

ماألخريةممصؼط.

أجرماظؿلوؼةميفمتارؼ م

 .ثؾوتماظعفزماألخري
 

ُؼلؿققمععاذًامسنم فأكثز 35%

 إمجاظيمغلؾيتماظعفز
أجرماظؿلوؼةميفمتارؼ م

 ثؾوتماظعفزماألخري.
ؼراســـــــىميفممجقـــــــعمم

ــانمم ــوالمإذامطـــــ األحـــــ

ــدمم ــهمضــــ ــؤعنمسؾقــــ ادلــــ

ادـــــؿققمععاذـــــًامســـــنم

اإلصابةماألوىلمأالممؼؼـلمم

ادلعــاشمادللــؿققمســنم

مجؾةمغلؾيتماظعفـزمسـنممم

اإلصـابؿنيمسـنمادلعــاشممم

ماظلابق.

 
  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 26)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 :( 2يثبل رلى ) 

ــًامبؿــارؼ ممممممم ــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزًامجزئق ــةموضعــتمظ عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظ

%موضدممتمتعوؼضـهمسـنمػـذهماإلصـابةمغظـرًامألغفـامملمتؽـنمعؿعؿـدةمأومبلـؾبمدـوءممممممممممم10بـلؾةمم7/1/2010

مدؾو مصاحشموعؼصودمعنمجاغؾه.

%مطؿامثؾتمأغفام15بـلؾةمم15/11/2018سـفامسفزًامجزئقًامبؿارؼ ممثمموضعتمظهمإصابةمسؿلمأخرىمختؾال

مشريمعؿعؿدةمأومبلؾبمدوءمدؾو مصاحشموعؼصودمعنمجاغؾه.

صؽقالمؼؿممحتدؼدمعلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةمإذامطاغـتمبقاغـاتممم

مأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزماألخريموصؼًامدلامؼؾي:

مجـقه.م400.00اظؿلوؼةمسنماألجرماألداديممممأجرم

مجـقه؟م500.00أجرماظؿلوؼةمسنماألجرمادلؿغريمممممممم

 ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:
%م35%موػـىمأضـلمعـنمممم25%م=م15%م+م10حقثمأنمإمجاظيمغلبماظعفزمسنماإلصابةماألوىلمواظـاغقـةم=مم

عنمسؾقهمتعـوؼضمعـنمدصعـةمواحـدةمسـنماإلصـابةماظـاغقـةمولـددمسؾـىمأدـاسمغلـؾةممممممممممممظذظكمؼلؿققمادلؤ

ماظعفزماألخريةمصؼطموسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزماألخري.

 أوالً: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً 
مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م2304.00ذفرم=مم48%م×م15%م×م80×مم400.00

 ثبًٍَب: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري
مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م2880.00ذفرم=مم48%م×م15%م×م80×م500.00

  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 27)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 إمجبىل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري عٍ اإلصبثخ انثبٍَخ
مضقؿةمبقان

م2304.00متعوؼضمإصابةمأدادي

م2880.00مإصابةمعؿغريتعوؼضم

م5184.00مإمجاىل

 :( 2يثبل رلى ) 

ــمم)م ــالمرض ــاصااضميفمادلـ ــةمطاغــتمممم1ب ــدمم30(مأنمغلــؾةماظعفــزمســنماإلصــابةماظـاغق ــؿممحتدؼ %مصؽقــالمؼ

معلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟

 ٌهً:ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب 
%موػـىمضـدمجـاوزتمممم40%م=م30%م+م10حقثمأنمإمجاظيمغلـبماظعفـزمسـنماإلصـابةماألوىلمواظـاغقـةم=مممممم

%مظذظكمؼلؿققمادلؤعنمسؾقهمععاذًامسنمإمجاظيمغلؾيتماظعفزمولددمسؾىمأداسمأجرماظؿلـوؼةميفمم35

متارؼ مثؾوتماظعفزماألخري.

 أوالً: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً 
مغلؾةماظعفز.%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م128.00%م=م40%م×م80×مم400.00

 ثبًٍَب: يعبع األجز املتغري
مغلؾةماظعفز.%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م160.00%م=م40%م×م80×مم500.00

 إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
مضقؿةمبقان

م128.00مععاشمإصابةمأدادي

م160.00معؿغريععاشمإصابةم

م288.00مإمجاظي



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 28)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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%موادؿققمادلؤعنمسؾقهمسـفام40(مأنمغلؾةماظعفزمسنماإلصابةماألوىلمطاغتم1باصااضميفمادلـالمرضمم)

%ممصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدمعلـؿقؼاتمادلـؤعنمسؾقـهميفمتـأعنيمممممممم70ععاذًا،موغلؾةماظعفـزمسـنماإلصـابةماظـاغقـةممممم

مإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟

 حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:ٌتى 
م%م.110%م=م70%م+م40حقثمأنمإمجاظيمغلبماظعفزمسنماإلصابةماألوىلمواظـاغقةم=م

صإنمادلؤعنمسؾقهمؼلؿققمععاذًامسنمإمجاظيمغلؾيتماظعفـزمعـعمعراسـاةمأالمتزؼـدمغلـؾةماظعفـزماإلمجاظقـةمممممممم

ميفمتارؼ مثؾوتماظعفزماألخري.م%موسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼة100سؾىم

 أوالً: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً 
م%م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م320.00%م=م80×مم400.00

 ثبًٍَب: يعبع األجز املتغري
م%م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م400.00%م=م80×مم500.00

 إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
مضقؿةمبقان

م320.00مععاشمإصابةمأدادي

م400.00مععاشمإصابةمعؿغري

م720.00مإمجاظي

معالحظة:ؼراسىميفممجقعماألحوالمأالمؼؼلمادلعاشمادللؿققمسنمادلعاشماظلابق.

  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 29)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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 ثبنثًب:إعبدح انفحص
ؼؿممإسادةماظػقصماظطؾىمألغهمضدمحتـدثمعضـاسػاتمتـؤديمإىلمزؼـادةمغلـؾةماظعفـز،موضـدملـدثمبعـدمممممممممم

أوماظؿأػقلمأنمتؼلماظـلؾةماظلابقمتؼدؼرػا،موإذامزادتمغلؾةماظعفزمأومضؾتمصقعادمتؼـدؼرمادلعـاشمممماظعالج

مأومتعوؼضماظدصعةماظواحدة.

موؼؿممحلابمعلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمحاظةمإسادةماظػقصموصؼًامدلامؼؾي:

َظجخ انعجش يف 
 املزح األوىل

َظجخ انعجش يف 
 يالحظبد أجز انتظىٌخ احلك انتأيًٍُ املزح انثبٍَخ

 %35أطـرمعنم

%م35أطـــــرمعــــنمم

)وأضـــلمأومأطــــر(مم

معنمادلرةماألوىل

ؼؿممتعدؼلمادلعـاشماسؿؾـارًاممم

عـــــنمأولماظشـــــفرماظؿـــــاظيم

ظؿــــارؼ مإســــادةماظػقــــصممم

ــىمأدــاسمغلــؾةماظعفــزممم وسؾ

مبعدمإسادةماظػقص

أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م

ــرةمم ــزميفمادلـ ــوتماظعفـ ثؾـ

 األوىل.
 

م%.35أضلمعنم

ؼــــــؿممإؼؼــــــاامادلعــــــاشممم

ــفرمم ــنمأولماظشـ ــابيمعـ اإلصـ

اظؿــــــاظيمظؿــــــارؼ مإســــــادةم

ــراممم ــؿممصـــ ــص،موؼـــ اظػقـــ

تعــوؼضمعــنمدصعــةمواحــدةمم

سؾـــىمأدـــاسمغلـــؾةماظعفـــزم

ماجلدؼدة.

أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م

ــرةمم ــزميفمادلـ ــوتماظعفـ ثؾـ

ماألوىل.

 

م%35أطـرمعنمم%.35أضلمعنم

ُؼلــؿققمععــاشماسؿؾــارًامعــنم

أولماظشـــفرماظؿـــاظيمظؿـــارؼ م

إسادةماظػقصمسؾىمأدـاسمم

غلؾةماظعفزماجلدؼدةموسؾىم

أدـــاسمأجـــرماظؿلـــوؼةميفممم

أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م

ــرةمم ــزميفمادلـ ــوتماظعفـ ثؾـ

ماألوىل.

ــىمم ــبمسؾــ ؼاتــ

ــؾةمم ــدؼلمغلــ تعــ

اظعفــــــــــــــــــــزم

وادــــــــــؿقؼاقم

ــهمم ــؤعنمسؾقـ ادلـ



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 30)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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َظجخ انعجش يف 
 املزح األوىل

َظجخ انعجش يف 
 يالحظبد أجز انتظىٌخ احلك انتأيًٍُ املزح انثبٍَخ

ــزميفمم ــوتماظعفــ ــارؼ مثؾــ تــ

مادلرةماألوىل.

قــةمععاذــًامعدؼوغ

ــنممم ــنمجــزءمع س

ــوؼضم اظؿعـــــــــــ

 اظلابقمصرصه
%م35أضــــلمعـــــنمم

وأضلمعـنماظـلـؾةممم

ماظلابؼة

المؼــــؿممتعــــدؼلماظؿعــــوؼضم

اظلابقمصرصهموؼعؿربمعامدؾقم

مصرصهمصقققًا.

م 

%م35أضــــلمعـــــنمم

وأطـرمعـنماظـلـؾةممم

ماظلابؼة

ــوؼضممم ــدؼرمتع ــادةمتؼ ــؿممإس ؼ

اظدصعـــــةماظواحـــــدةمسؾـــــىم

ماظـلؾةماجلدؼدة.

أجـــرماظؿلـــوؼةميفمتـــارؼ م

ــز ــوتماظعفـ ــرةممثؾـ يفمادلـ

 األوىل.
م

 
  



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 31)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم
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ــًامبؿــارؼ ممممممم ــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزًامجزئق ــةموضعــتمظ عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظ

%مومتمصـرامادلعـاشماإلصـابىمسؾؿـًامبـأنمبقاغـاتمأجـرماظؿلـوؼةمطاغـتميفمػـذاممممممممممم50بـلؾةمم15/5/2016

ماظؿارؼ مطؿامؼؾي:

مجـقه.م500.00مأجرماظؿلوؼةمسنماألجرماألداديممم

مجـقه؟م600.00أجرماظؿلوؼةمسنماألجرمادلؿغريمممممممم

%مصؽقالمؼؿممحتدؼدمضقؿةم40وُسدظتمغلؾةماظعفزمإىلمم15/5/2018وأسقدمصقصمحاظةمادلذطورمبؿارؼ م

مادلعاشمادللؿققمظؾؿذطورميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةم؟

 تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:ٌتى حتدٌد لًٍخ املعبع املظتحك نهًؤيٍ عهٍه يف 
%مظــذامؼــؿممتعــدؼلمادلعــاشمسؾــىماظـلــؾةماجلدؼــدةم40%مإىلم50حقــثمأغــهممتمتعــدؼلمغلــؾةماظعفــزمعــنم

مولددمسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل.

 أوالً: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً 
مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م160.00%م=م40%م×م80×مم500.00

 ثبًٍَب: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز املتغري
مغلؾةماظعفز%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م192.00%=م40%م×م80×مم600.00

 إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
مضقؿةمبقان

م160.00مععاشمإصابةمأدادي

م192.00مععاشمإصابةمعؿغري

م352.00مإمجاظي

م



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 32)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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معالحظات:

 .مؼلؿققمادلعاشمادُلعدلمعنمأولماظشفرماظؿاظيمظؿارؼ مإسادةماظػقص

 المؼاتبمسؾىمتعدؼلمضقؿةمادلعاشموجودمعؾاظامعلؿقؼةمأومعدؼوغقةمسؾىمادلؤعنمسؾقهمسـنماظػـاةممم

ماظلابؼةمسؾىمتارؼ مإسادةماظػقص.

 
 :( 2يثبل رلى ) 

%مصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدمممم30غلؾةماظعفـزمبعـدمإسـادةماظػقـصمُسـدظتمإىلممممممم(مأن1باصااضميفمادلـالمرضمم)

معلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟

 ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:
اظشـفرماظؿـاظيممم%مظذامؼؿممإؼؼاامادلعاشماإلصـابيمعـنمأولممم35حقثمأنمغلؾةماظعفزمٌسدظتمإىلمأضلمعنم

ظؿارؼ مإسادةماظػقص،موؼؿممصرامتعوؼضمعنمدصعةمواحـدةمسؾـىمأدـاسمغلـؾةماظعفـزماجلدؼـدةموسؾـىمممممممم

مأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل.

 أوالً: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً 
مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م5760.00ذفرم=مم48م%م×30%م×م80×مم500.00

 ثبًٍَب: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري
مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م6912.00ذفرم=مم48%م×م30%م×م80×م600.00

 إمجبىل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري عٍ اإلصبثخ انثبٍَخ
مضقؿةمبقان

م5760.00متعوؼضمإصابةمأدادي

م6912.00متعوؼضمإصابةمعؿغري

م12672.00مإمجاىل



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 33)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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معالحظة:ؼعؿربمعامصرامعنمععاشمسنماظػاةماظلابؼةمسؾىمتارؼ مإسادةماظػقصمصقققًا.

 
 :( 1يثبل رلى ) 

ــًامبؿــارؼ ممممممم ــهمإصــابةمسؿــلمثؾــتمسـفــامسفــزهمسفــزًامجزئق ــةموضعــتمظ عــؤعنمسؾقــهمباجلفــازماإلداريمظؾدوظ

تعوؼضماظدصعةماظواحدةميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلمسؾؿًامبأنمبقاغاتم%مومتمصرام20بـلؾةمم31/1/2017

مأجرماظؿلوؼةموضقؿةماظؿعوؼضميفمػذاماظؿارؼ مطاغتمطؿامؼؾي:

مجـقه.م500.00أجرماظؿلوؼةمسنماألجرماألداديمممم

مجـقه؟م600.00أجرماظؿلوؼةمسنماألجرمادلؿغريمممممممم

مجـقفًا.م3840.00ًا=مذفرم48%م×م20%م×م80×مم500.00تعوؼضمإصابةمأداديم=م

مجـقفًا.م4608.00ذفرًا=مم48%م×م20%م×م80×مم600.00تعوؼضمإصابةمعؿغريم=م

مجـقفًا.م8448.00إمجاظيمضقؿةماظؿعوؼضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم=

حتدؼــدم%مصؽقــالمؼـؿممم35وٌســدظتمغلـؾةماظعفـزمإىلمممم25/3/2018وأسقـدمصقـصمحاظــةمادلـذطورمبؿـارؼ ممممم

معلؿقؼاتمادلذطورميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظةم؟

 ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:
%مظذامؼلـؿققمادلـؤعنمسؾقـهمععاذـًامسؾـىمأدـاسمغلـؾةمممممممم35%مإىلم20حقثمأغهممتمتعدؼلمغلؾةماظعفزمعنم

متارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل.اظعفزماجلدؼدةموسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفم

 أوالً: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز األطبطً 
مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م140.00%م=م35%م×م80×مم500.00

 ثبًٍَب: يعبع إصبثخ انعًم عٍ األجز املتغري
مغلؾةماظعفز%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م168.00%=م35%م×م80×مم600.00

 



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 34)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 إمجبىل يعبع تأيني إصبثبد انعًم عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري
مضقؿةمبقان

م140.00مععاشمإصابةمأدادي

م168.00مععاشمإصابةمعؿغري

م308.00مإمجاظي

معالحظات:

 .مؼلؿققمادلعاشماسؿؾارًامعنمأولماظشفرماظؿاظيمظؿارؼ مإسادةماظػقص

 ععاذـًامعدؼوغقـةمسـنمجـزءمعـنماظؿعـوؼضمممممممؼاتبمسؾىمتعدؼلمغلؾةماظعفـزموادـؿقؼاقمادلـؤعنمسؾقـهممممم

ماظلابقمصرصهموحتددممادلؾاظامادللؿقؼةمسؾقهموصؼًامدلامؼؾي:

مغلؾةماظعفزميفمادلرةماألوىل%م×م80×ملددمععاشماصااضي=مأجرماظؿلوؼةم .1

مجـقفًا.م80.00%م=مم20%م×م80×مم500.00ععاشماصااضىمأدادي=م

مجـقفًا.م96.00%م=مم20%م×م80×مم600.00ععاشماصااضىمعؿغري=م

مجـقفًا.م176.00إمجاظيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم=مم

ممجؾةمادلعاشماالصااضيم= .2

ادلعاشم

ماالصااضي

ادلدةمعنمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىلمحؿىمغفاؼةمذفرمم×

متارؼ مإسادةماظػقص.

مذفرم14=مم31/3/2018حؿىمم1/2/2017عنممم

مجـقفًا.م2464.00=مم14م×م176.00

ممجؾةمادلعاشماالصااضي.م–ادلدؼوغقةمادللؿقؼةم=ممجؾةماظؿعوؼضماظلابقمصرصهم

مجـقفًا.م5984.00=مم2464.00م–م8448.00مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مختصممادلدؼوغقةمبواضعمربعمادلعاش. .3

م

 



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 35)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 :( 6يثبل رلى ) 

%مصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدمممم15(مأنمغلؾةماظعفـزمبعـدمإسـادةماظػقـصمسـدظتمإىلمممممم3يفمادلـالمرضمم)باصااضم

معلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟

 ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعًم وفمًب ملب ٌهً:
اظؿعوؼضماظلابقمصرصهموؼعؿربمعامدؾقم%مظذامالمؼؿممتعدؼلم15%مإىلم20حقثمأنمغلؾةماظعفزمُسدظتمعنم

مصرصهمصقققًا.

 

 :( 1يثبل رلى ) 

%مصؽقـالمؼـؿممحتدؼـدمممم30(مأنمغلؾةماظعفـزمبعـدمإسـادةماظػقـصمُسـدظتمإىلمممممم3باصااضميفمادلـالمرضمم)

معلؿقؼاتمادلؤعنمسؾقهميفمتأعنيمإصاباتماظعؿلميفمػذهماحلاظة؟

 م وفمًب ملب ٌهً:ٌتى حتدٌد يظتحمبد املؤيٍ عهٍه يف تأيني إصبثبد انعً
%مظـذامؼـؿممإسـادةمتؼـدؼرمتعـوؼضماظدصعـةماظواحـدةمسؾـىممممممممم30%مإىلم20حقثمأنمغلؾةماظعفزمسـدظتمعـنممم

ماظـلؾةماجلدؼدةمولددمسؾىمأداسمأجرماظؿلوؼةميفمتارؼ مثؾوتماظعفزميفمادلرةماألوىل.

 أوالً: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز األطبطً 
مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م5760.00ذفرم=مم48%م×م30%م×م80×مم500.00

 ثبًٍَب: تعىٌض اندفعخ انىاحدح عٍ األجز املتغري
مذفر.م48×مغلؾةماظعفزم%م×م80×مأجرماظؿلوؼةم

مجـقفًا.م6912.00ذفرم=مم48%م×م30%م×م80×م600.00

 إمجبىل انتعىٌض عٍ األجزٌٍ األطبطً واملتغري عٍ انُظجخ املعدنخ
مضقؿةمبقان

م5760.00متعوؼضمإصابةمأدادي

م6912.00متعوؼضمإصابةمعؿغري

م12672.00مإمجاىل



 ًاهلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(36 / 36)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(9/م1902/م54)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 ثبنثًب: فزق انتعىٌض املظتحك
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