
 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 يضبطت انُدوة انشهرٌت
 نهعبيهني ببجلهبز اإلداري نهدونت

31/31/8134 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 2)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 يمديت

ؼلعىمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسيمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽوعيمإديمغشرموتعؿققماظوسيماظؿـلعقينمم

مبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسيموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارمممممممظدىمادلفؿؿني

مرنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإديمطلمردرةمعصرؼة.

عؿضؿـةمم13/10/2018وحتؼقؼًامظذظكمؼلعدغيمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشفرؼةمادلـعؼدةمبؿارؼخم

مرػمماألدؽؾةماظيتمغوضشتميفماظـدوة.

 
 

 صُدوق انتأيني االجتًبعًرئٍص 
 نهعبيهني ببنمطبع احلكىيً

 
 " حمًد ضعىدي لطب "

 
  



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 فهــــــــرش
 

 ادلىضىع و
 األضئهت 3

 

م.1975ظلـةمم79األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم

م.2016ظلـةمم81ماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمماألدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغون

مواغنيماظعالواتماخلاصة.األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼ

8 
انصبدر ببنمبَىٌ رلى يٍ لبَىٌ انتأيني االجتًبعً  321أحكبو ادلبدة  تطبٍك حمبضرة يف

 .3531نطُت  35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 4)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 (82ادلبدة )
 82/   3 انطؤال رلى 

،موعدةمرؾبمحلابفامضـؿنممدـةم37وظدؼهمعدةماذرتاكمصعؾقةممظؾؾوشهماظلن،معمعنمسؾقهاغؿفتمخدعةم

عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرمممم34ألحؽاممادلادةمموصًؼا)عدةمعشرتاة(ممعدةماذرتاطهميفماظؿلعني

تعوؼضـامعـنمدصعـةمممممسـفـامؼلـؿققممماظـيتمم،مصؿـامػـيمادلـدةمممدــواتممم3ضدرػامم1975ظلـةمم79باظؼاغونمرضمم

م؟مواحدةمسنمادلدةماظزائدة

 :اإلجببت

م-سؾىمرغهم:م1975ظلـةمم79(معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم62ادلادةم)تـصم

ماحلـدممدـؿقؼاقمالاظؿلعنيمسؾىمدتموثالثنيمدـةمروماظؼدرمادلطؾـو ممماالذرتاكميفزادتمعدةمامإذ"

عــنمدصعــةممًاؿققمادلــمعنمسؾقــهمتعوؼضـــدــام،فؿامرطــرـؼؿقؿــلمبــهماظصـــدوقمرؼــماظــذياألضصــىمظؾؿعــاشم

م.سنمطلمدـةمعنماظلـواتماظزائدةملـوياظمرـاألجم%معن15ؼدرمبواضعمؼواحدةم

ــاألجرماظم ـــويوؼؼصــدمب ــفريادلؿودــاماظمل ــذيظألجــرممش ــهممماظ ـــؿنيممماالذــرتاكدــددمسـ خــاللماظل

حلا مػذامادلؿوداماظؼواسـدمادلـصـوصمسؾقفـامبـاظػؼرةمممممميفمثـىمسشر،موؼراسىإميفمبًااألخريتنيمعضرو

م(.19ةم)اظرابعةمعنمادلاد

اظؿـلعنيمادلـددمممماالذـرتاكميفمـفـامػـذاماظؿعـوؼسمتلـؿؾعدمعـنمعـدةمممممممسموسـدمحلا مادلدةمادللؿقق

م:اآلتقة

م(.22ادلـصوصمسؾقفامبادلادةم)مةادلد -1

م(.34ظؾؿادةم)وصؼًاممحلؾتماظيتادلددم -2

 يف ادلعبشبث وانتعىٌضبث



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 5)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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اظؿـلعنيموذظـكمعـامنمتــصمممممماالذـرتاكميفماظؼـواغنيمواظؼـراراتمبنضـاصؿفامدلـدةمممممميتؼضـمماظيتادلددم -3

مد.دؿقؼاقمػذاماظؿعوؼسمسنمػذهمادلدااظؼواغنيمسؾىم

ظؾؼواســدموصؼــًاممحاظــةموصــاةمادلــمعنمسؾقــهمرومصــاحبمادلعــاشمضؾــلمصــرصهمميفموؼصــرهمػــذامادلؾؾــ 

م(.27(معنمادلادةم)10ؾقفامباظؾـدم)سادلـصوصم

حيلـبمممز معــهمععاذـاًممجبموجيوزمظصاحبمادلعاشموظؾؿلؿقؼنيمرنمؼلؿؾدظوامبؽلمعؾؾ ماظؿعوؼسمرو

عــهمعـعمعراسـاةممممموؼعؿرمجز ًامؼضاهمظؾؿعاشمادللؿققوسنمطلمدـةمعنماظلـواتماظزائدةمم1/75بواضعم

 .(20)مسدممجتاوزمجمؿوعمادلعاذنيماحلدماألضصىمادلـصوصمسؾقهمباظػؼرةماظرابعةمعنمادلادة

 عهى يب تمدو
ً
 ٌتضح يب ٌهى: بُبء

 : يبهٍت ادلدة انسائدة
م.ماظذيمؼؿقؿلمبهماظصـدوقمتزؼدمسؾىمادلدةماظالزعةمالدؿؽؿالماحلدماألضصىمظؾؿعاشادلدةماظيتم

موُتقددمادلدةماظيتمتعطىماحلدماألضصىمظؾؿعاشموصؼًامدلامؼؾي:

 36مادلعاشمادلؾؽر.محاالتمدـةمظغريمم

 م%80(م×9ادلعاشم)اظواردمجبدولمبضر مععاعلمحلا مموحتلبميفمحاظةمادلعاشمادلؾؽر

م(دـةم40%م=م80×مم50ادلدةم=متصؾحمم1/50دلعاعلمباصرتاضماصؿـاًلم)

 :ادلدد ادلطتبعدة يٍ تعىٌض ادلدة انسائدة
معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي.م34ادلدةمادلشرتاةموصؼًامألحؽاممادلادةم .1

محاالتماظعفزمروماظوصاة.م)جيرمطلرماظشفرمإديمذفرمسـدماالدؿؾعاد(ممادلدةماالصرتاضقةمادلضاصةميف .2

اظؿـلعنيموذظـكمعـامنمتــصمممممماالذـرتاكميفماظؼـواغنيمواظؼـراراتمبنضـاصؿفامدلـدةمممممميتؼضـمماظـيتمادلددم .3

مطادلددماظؿاظقة:مددؿقؼاقمػذاماظؿعوؼسمسنمػذهمادلدااظؼواغنيمسؾىم

 جيرمطلرماظشفرمإديمذفرممادلـارقماظـائقة.ميفضضقتممادلدةمادلضاصةمبواضعمربعمادلدةمواظيت(

مسـدماالدؿؾعاد(



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 6)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 م مادلضاصة ماالصرتاضقة مميفادلدة ماالدؿؼاظة محاالت مادلادة مألحؽام ماخلدعةمم70وصؼًا مضاغون عن

م.م)جيرمطلرماظشفرمإديمذفرمسـدماالدؿؾعاد(ادلدغقة

 عنمم20،مرومادلادةم1991ظلـةمم5ادلدةماالصرتاضقةمصىمحاالتماظؿؼاسدمظوزائفمضقادؼةم)اظؼاغونم

.م)جيرمطلرمؼةموإذراصقه(وزائفمضقادم2016ظلـةمم81ضاغونماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم

ماظشفرمإديمذفرمسـدماالدؿؾعاد(

 موػيمعددماالدؿؾؼا ممبقاصظاتماظؼـاةمودقـا .م1976ظلـةمم28ادلدةمادلضاسػةموصؼًامظؾؼاغونم

م

تؽـونمادلـدةممم،مصؿـنمثـممممادؿققمادلعاشمظؾؾوغماظلـنمميفماحلاظةمادلعروضةمحقثمرنمادلمعنمسؾقهو

وؼلؿققمتعوؼضامعنمدصعةمواحدةمسنمادلـدةمممدـة،م36ػيمماألضصىمظؾؿعاشماحلدمدؿقؼاقالمةادلطؾوب

مععمادؿؾعادمادلدةمادلشرتاةمعنمادلدةماظؿىمؼلؿققمسـفاماظؿعوؼس.اظزائدةمسنمػذاماظؼدرم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

  



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع
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 13/  8  انطؤال رلى 
ــامألمم ،م1975ظلـــةمم79رضــممماظصــادرمباظؼــاغونمضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيممحؽــامصــاحبمععــاشموصًؼ

ضاغونماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼـاغونمرضـممممحؽامماظؿققمبعؿلمجبفةمخاضعةمألم13/2/2017وبؿارؼخم

ساًعا،مصفلمجيوزمظهماجلؿعمبـنيمزؼـاداتمادلعـاشموبـنيمممممم52،موطانمدـهميفمػذاماظؿارؼخم2016ظلـةمم81

ادللـؿقؼةمظـهممممدعةمادلدغقةمادلشارمإظقهضاغونماخلعنمم37%(مادلؼررةمبادلادةمم7اظدورؼةماظلـوؼةم)مةاظعالو

معنمجفةمسؿؾه؟

 :اإلجببت
م-سؾىمرن:م2016ظلـةمم81اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم عنمضاغونم37تـصمادلادةم

ؼلؿققمادلوزفمسـالوةمدورؼـةمدــوؼةميفماألولمعـنمؼوظقـوماظؿـاظيمالغؼضـا مدــةمعـنمتـارؼخمذـغلمممممممممممم"

(معنماألجرماظـوزقػي،مسؾـىمرنمؼعـادمممم%م7اظدورؼةماظلابؼةمبـلؾةم)ماظوزقػةمرومعنمتارؼخمادؿقؼاقماظعالوة

م"اظـظرميفمػذهماظـلؾةمبصػةمدورؼةمعـؿظؿة.

مبـحمسالوةمخاصةموسالوةمادؿــائقةمظؾؿـوزػنيممم2018ظلـةممم96عنماظؼاغونمرضممماظـاظـةتـصمادلادةم

م-واظعاعؾنيمباظدوظةمسؾىمرن:

ارؾونمبلحؽــاممضــاغونماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارممميـــحمادلوزػــونمادلكــمم1/7/2018"اسؿؾــارًامعــنم

)عائؿى(مجـقهمذـفرؼًاممم200إظقه،واظعاعؾونمشريمادلكارؾنيمبهمسالوةمادؿــائقةمبػؽاتمعاظقةمعؼطوسةمبواضعم

)عائــةموتلــعني(مجـقفــًامظؾــدرجاتمادلاظقــةماألوديمواظـاغقــةممم190ظؾــدرجاتمادلاظقــةماظرابعــةمصؿــامدوغفــا،مومم

ني(مجـقفًامظؾدرجاتمادلاظقةمعدؼرمساممصؿامصوضفا،مرومعامؼعـادلمطـالمعـفـا،موصـىممممم)عائةمومثاغم180واظـاظـة،مو

متارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخ.

ــارًامعــنمممممممم ــهماسؿؾ ــوزقػىمروماألدادــىمظؽــلمعـــفمموتضــممإظق وتعــدمػــذهماظعــالوةمجــز ًامعــنماألجــرماظ

م."1/7/2018

م

 لبَىٌ اخلديت ادلدٍَت



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 8)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م

م-رن:تـصمادلادةماظلاددةمعنماظؼاغونمذاتهمسؾىمو

"المجيــوزماجلؿــعمبــنيماظعــالوةماالدــؿــائقةمادلـصــوصمسؾقفــاميفمادلــادةماظـاظـــةمعــنمػــذاماظؼــاغونمممم

يفمادلعــاشمادللــؿققمظؾعاعــلمســنمغػلــه،موذظــكممم2018واظزؼــادةماظــيتمتؿؼــررماسؿؾــاًرامعــنمرولمؼوظقــوم

ممبراساةمعامؼلتي:م

اظعـالوةماخلاصـة،مممإذامطاغتمدنماظعاعلمرضلمعنماظلـنمادلؼـررةمالغؿفـا ماخلدعـةمادـؿققمممممم -1

موإذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا.

إذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،موإذامممم -2

طاغتماظزؼادةميفمادلعاشمرضلمعنماظعالوةمُردىمإظقهماظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظـيتمؼعؿـلممم

مفا."ب

بشلنمزؼادةمادلعاذـاتموتعـدؼلمبعـسمرحؽـاممممممم2018ظلـةمم99ؼاغونمرضمماظماألوديمعنمتـصمادلادةو

م-سؾىمرن:م2018ظلـةمم10ضاغونمحؼوقماألذكاصمذويماإلساضةماظصادرمباظؼاغونمرضمم

%مادلعاذاتمادللـؿقؼةمضؾـلمػـذاماظؿـارؼخموادلؼـررةمبلحؽـامممممممم15زادمبـلؾةمُتم1/7/2018اسؿؾاًرامعنم"

ماظؼواغنيماآلتقة:م

مبشلنمعـحمععاذاتموعؽاصكتمادؿــائقة.م1964ظلـةمم71اظؼاغونمرضمم -1

م.م1975ظلـةمم79ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونمرضمم -2

م108رصقا ماألسؿالموعنميفمحؽؿفمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممىضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾ -3

م.م1976ظلـةم

ظلـــةمم50ميفماخلــارجماظصــادرمباظؼــاغونمرضــمممنيضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيمظؾعــاعؾنيمادلصــرؼمم -4

م.م1978

بؿعدؼلمبعسمرحؽاممضاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمممممممم1980ظلـةمم93اظؼاغونمرضمم -5

م.1975ظلـةمم79

م.م1980ظلـةمم112غظامماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظشاعلماظصادرمباظؼاغونمرضمممضاغون -6

م



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م

موتلريمبشلنمػذهماظزؼادةماألحؽامماآلتقة:م

قلبمسؾيمردادهماظزؼادةمجمؿوعمادلعاشمادللؿققمظصـاحبمادلعـاشموعـاممممؼؼصدمبادلعاشماظذيمُت (رم)

م.30/6/2018رضقفمإظقهمعنمزؼاداتمحيتم

اظزؼـادةمباظـلـؾةمظؾؿعـاعؾنيمبؼـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممممممممدادـهمرمىؼؼصدمبادلعاشماظذيمحتلـبمسؾـمم ( م)

جمؿــوعمادلعــاشمادللـؿققمظصــاحبمادلعــاشمســنمطــلمعــنممم1975ظلـــةمم79اظصـادرمباظؼــاغونمرضــممم

م.م30/6/2018ظقفؿامعنمزؼاداتمحيتمإضقفمرداديموادلؿغريموعاماألمؼنجراأل

جـقًفــامذــفرًؼا،مرومعــامؼؽؿــلمجمؿــوعممم150تــرباماظزؼــادةمادللــؿقؼةمظصــاحبمادلعــاشم ــدمردغــىممم (جم)

طـر،موالمتزؼـدمضقؿـةماظزؼـادةميفمممممرجـقفـامرؼفؿـامممم750ادللؿققمظهمعنمععـاشموإساغـاتموزؼـاداتمإديمممم

ذـرتاكماألدادـيموادلـؿغريممممادلعاشمسنمغلؾةماظزؼادةمعـلوبةمإديمجمؿوعماحلدماألضصـىمألجـرىماالمم

م.30/6/2018يفمماظشفري

عؽـرًرامعـنمضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممممممم103المتعؿرمإساغةماظعفزماظؽؾيمادلـصوصمسؾقفاميفمادلادةم (دم)

مجزً امعنمادلعاشماظذيمحتلبمسؾيمردادهماظزؼارة.م1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمم

مدعة.اظزؼادةمسؾيمععاشماظعفزماجلزئيماإلصابيماظذيمنمؼمدمإديمإغفا ماخلهمالمتلرىمػذ (هم)

م.م1/7/2018توزعماظزؼادةمبنيمادللؿقؼنيمبـلؾةمعامؼصرهمهلممعنمععاشميفم (وم)

 
 عهى يب تمدو،

ً
المؼوجدمغصمبؼاغونماخلدعةمادلدغقةمرومبؼاغونمزؼادةمادلعاذاتمؼؼضيمموحقث بُبء

عـنمضـاغونمممم37اظعـالوةماظدورؼـةماظلــوؼةمادلؼـررةمبادلـادةمممممممزؼادةمادلعاشموبـنيممبعدممجوازماجلؿعمبني

جيؿـعمصـاحبمادلعـاشميفممممم،مصؿـنمثـممم%(معـنماألجـرماظـوزقػيمممم7)بـلـؾةمممةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـهممماخلدع

م.زؼادةمادلعاشمواظعالوةماظدورؼةمادلشارمإظقفااحلاظةمادلعروضةمبنيم

اظعالوةماالدؿــائقةمادلؼـررةمباظؼـاغونمممادلعاشمومةالمجيوزماجلؿعمبنيمزؼادرغهممسؾىمععمضرورةماظؿـؾقه

مةعــالوظؾؿؽــونماألوظوؼــةميفماالدــؿقؼاقمصألنمدـــهمرضــلمعــنمدــؿنيمساعــامموغظــًرام،م2018ظلـــةممم96رضــمم

مرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا.مةاالدؿــائقة،مصنذامطاغتمػذهماظعال

م  



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 10)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 لىاَني انعالواث اخلبصت/  1  انطؤال رلى 
اظؿؼاسدمواظؿـلعنيموادلعاذـاتمظؾؼـواتمادللـؾقةماظصـادرممممممضاغونممحؽاموصًؼامأل صاحبمععاشمسلؽريم

خيضعهمعالمتطؾققمضاغونماظؿلعنيماظؿققمبعؿلمم28/1/2017،موبؿارؼخم1975ظلـةمم90باظؼاغونمرضمم

ضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةممممحؽـامممجبفـةمشـريمخاضـعةمألمممم1975ظلــةممم79اظصـادرمباظؼـاغونمرضـمممممماالجؿؿاسي

ساًعـا،مصفـلمجيـوزمظـهماجلؿـعمبـنيمممممممم54،موطانمدـهميفمػذاماظؿـارؼخمم2016ظلـةمم81اظصادرمباظؼاغونمرضمم

معنمجفةمسؿؾه؟واالدؿــائقةماخلاصةمماتبنيماظعالو،موادلعاشماتزؼاد

 :اإلجببت
عـنمشـريمممممبـحمسـالوةمخاصـةمظؾعـاعؾنيمباظدوظـةممممم2017ظلـةممم77رضمم عنماظؼاغونمودياألتـصمادلادةم

م-:سؾىمرنمادلدغقةادلكارؾنيمبؼاغونماخلدعةم

نمباظدوظةمعنمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمممممممموميـحماظعاعؾ"

دادـيمظؽـلمممجـرماألم%م(معنماألم10سالوةمخاصةمبـلؾةم)مم2017ولمؼوظقومدـةمرامعنماسؿؾاًرم2016ظلـةمم81

امجـقًفم65مىدغرعدمػذاماظؿارؼخم دموميفمتارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبرم2017/مم6/مم30عـفمميفم

م."2017رولمؼوظقومامعنمظقهماسؿؾاًرإداديمظؾعاعلموتضممجرماألامعنماألجزً مةوتعدمػذهماظعالو،ماذفرًؼ

م-ذاتهمسؾىمرن:معنماظؼاغونمـاظـةتـصمادلادةماظ

المجيوزماجلؿعمبنيماظعالوةماخلاصةمادلـصوصمسؾقفاميفمػذاماظؼاغونمواظزؼادةماظـيتمتؿؼـررماسؿؾـاًرامممم"

م،ميفمادلعاشمادللؿققمظؾعاعلمسنمغػله،موذظكممبراساةمعامؼلتي:مم2017عنمرولمؼوظقومدـةم

مطاغتمدنماظعاعلمإ -1 ضلمعنماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادؿققماظعالوةماخلاصة،مرذا

م.زؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشذامنص

 لىاَني انعالواث اخلبصت



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 11)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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ذامنذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،مصـممممإ -2

اظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظـيتمؼعؿـلممممهظقإمىدضلمعنماظعالوةمُررطاغتماظزؼادةميفمادلعاشم

م"بفا.

مبــحمسـالوةمشـال مادـؿــائقةمظؾعـاعؾنيمباظدوظـةممممممم2017ظلــةمممم78رضممماألوديمعنماظؼاغونتـصمادلادةم

معنمشريمادلكارؾنيمبؼاغونماخلدعةمادلدغقةممسؾىمرن:

نمباظدوظةمعنمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضـاغونماخلدعـةمادلدغقـةماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمممممممموميـحماظعاعؾ"

ــاًرم2016ظلـــةمم81 ــومدـــةممرامعــنماسؿؾ جــرم%م(معــنماألم10بـلــؾةم)ممشــال مادــؿــائقةمســالوةمم2017ولمؼوظق

 ـدممموميفمتارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿـارؼخمرمم2017/مم6/مم30داديمظؽلمعـفمميفماأل

دادـيممجـرماألمامعـنماألمجـز ًممةوتعـدمػـذهماظعـالومممم،اامذـفرؼًمجـقفًـمم130و دمرضصىمماامذفرًؼجـقًفم65مىدغر

 .2017ولمؼوظقومرامعنمظقهماسؿؾاًرإظؾعاعلموتضمم
م-ذاتهمسؾىمرن:معنماظؼاغونمـاظـةتـصمادلادةماظ

المجيوزماجلؿعمبنيمسالوةماظغال ماالدؿــائقةمادلـصوصمسؾقفاميفمػذاماظؼـاغونمواظزؼـادةماظـيتمتؿؼـررممممم

ميفمادلعاشمادللؿققمظؾعاعلمسنمغػله،موذظكممبراساةمعامؼلتي:مم2017اسؿؾاًرامعنمرولمؼوظقوم

مطاغتمدنماظعإ -1 ،مفا ماخلدعةمادؿققماظعالوةماخلاصةضلمعنماظلنمادلؼررةمالغؿراعلمذا

مذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا.نص

ذامنذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،مصـممممإ -2

اظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظيتمؼعؿلممهظقإمىردوضلمعنماظعالوةمرطاغتماظزؼادةميفمادلعاشم

م"بفام.

وسالوةمادؿــائقةمظؾؿوزػنيممبـحمسالوةمخاصةمم2018ظلـةممم96رضمم عنماظؼاغونماظـاغقةتـصمادلادةم

م-سؾىمرن:معاعؾنيمباظدوظةواظ

اخلدعةمادلدغقـةممنمباظدوظةمعنمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضاغونموميـحماظعاعؾم1/7/2018اسؿؾارًامعنم"

/مم30دادـيمظؽـلمعــفمميفممممجرماأل%معنماألم10سالوةمخاصةمبـلؾةمم2016ظلـةمم81اظصادرمباظؼاغونمرضمم

وتعـدمم،ماامذـفرؼًمجـقفًـمم65مىدغـمر ـدممم،وميفمتارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخم2018/مم6

م."1/7/2018امعنمظقهماسؿؾاًرإداديمظؾعاعلموتضممجرماألامعنماألجزً مةػذهماظعالو



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 12)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م-ذاتهمسؾىمرن:معنماظؼاغونمـاظـةتـصمادلادةماظ

ميـــحمادلوزػــونمادلكــارؾونمبلحؽــاممضــاغونماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارممممم1/7/2018"اسؿؾــارًامعــنم

)عائؿى(مجـقهمذـفرؼًاممم200إظقه،واظعاعؾونمشريمادلكارؾنيمبهمسالوةمادؿــائقةمبػؽاتمعاظقةمعؼطوسةمبواضعم

)عائــةموتلــعني(مجـقفــًامظؾــدرجاتمادلاظقــةماألوديمواظـاغقــةممم190ظرابعــةمصؿــامدوغفــا،مومظؾــدرجاتمادلاظقــةما

)عائةمومثاغني(مجـقفًامظؾدرجاتمادلاظقةمعدؼرمساممصؿامصوضفا،مرومعامؼعـادلمطـالمعـفـا،موصـىمممممم180واظـاظـة،مو

متارؼخماظؿعقنيمباظـلؾةمدلنمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼخ.

ــارًامعــنممممموتعــدمػــذهماظعــالوةمجــز ًامعــنماألجــرمممم ــهماسؿؾ ـــفمموتضــممإظق ــوزقػىمروماألدادــىمظؽــلمع اظ

م."1/7/2018

م-ذاتهمسؾىمرن:معنماظؼاغونماظلاددةتـصمادلادةم

ػــذاماظؼــاغونمادلــادةماظـاظـــةمعــنممادلـصــوصمسؾقفــاميفمماالدــؿــائقة"المجيــوزماجلؿــعمبــنيماظعــالوةمم

ظؾعاعــلمســنمغػلــه،موذظــكمميفمادلعــاشمادللــؿققمم2018واظزؼــادةماظــيتمتؿؼــررماسؿؾــاًرامعــنمرولمؼوظقــوم

ممبراساةمعامؼلتي:م

مطاغتمدنماظعاعلمإ -1 ضلمعنماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادؿققماظعالوةماخلاصة،مرذا

م.زؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشموإذا

ذامإوذامطانماظعاعلمضدمبؾ ماظلنمادلؼررةمالغؿفا ماخلدعةمادـؿققماظزؼـادةميفمادلعـاش،ممممإ -2

اظػرقمبقـفؿامعنماجلفةماظـيتمؼعؿـلممممهظقإمىدضلمعنماظعالوةمُررطاغتماظزؼادةميفمادلعاشم

م"بفا.

مبزؼادةمادلعاذاتماظعلؽرؼةمسؾىمرن:مم2017ظلـةمم81رضمممؼاغوناظتـصمادلادةماألوديمعنم

ادلعاذاتمادللؿقؼةمضؾلمػذاماظؿارؼخموادلؼررةمبؼـاغونممم1/7/2017%(ماسؿؾارامعنمم15ةم)تزادمبـلؾ"م

م.1975ظلـةمم90اظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم

مبزؼادةمادلعاذاتماظعلؽرؼةمسؾىمرن:مم2018ظلـةمم98تـصمادلادةماألوديمعنماظؼاغونمرضمم

ضؾلمػذاماظؿارؼخموادلؼررةمبؼاغونمادلعاذاتمادللؿقؼةمم%(مم15بـلؾةم)تزادمم1/7/2018اسؿؾارًامعنم"م

م".1975ظلـةمم90اظؿؼاسدمواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغونمرضمم



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 13)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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بشلنمضواسدمصرهماظعالوةماظدورؼـةممم2018ظلـةمم271تـصمادلادةماظلاددةمعنمضرارموزؼرمادلاظقةمرضمم

اظعــالوةمم،مواظعــالوةماخلاصــة،2016ظلـــةمم81ادلؼــررةمبؼــاغونماخلدعــةمادلدغقــةماظصــادرمباظؼــاغونمرضــممممم

م-:سؾىمرنم2018ظلـةمم96االدؿــائقةمظؾؿوزػنيمواظعاعؾنيمباظدوظةمادلؼررةمباظؼاغونمرضمم

حاظةماجلؿعمبنيمادلعاشمودخلمعـنماظعؿـلمظؾعـاعؾنيمادلـصـوصمسؾـقفمميفمادلـادةماخلاعلـةمممممممم"يفم

باظؼــاغونمم،مؼؽــونمصــرهماظعــالوةماخلاصــةمروماالدــؿــائقةماظــيتمتؼــررت2018ظلـــةمم96اظؼــاغونمرضــممعــنم

ادلشـارمإظقـهموصًؼـامظؾضـوابامممممم2018ظلــةممم99ادلشارمإظقهمواظزؼادةماظـيتمتؼـررتمظؾؿعاذـاتمباظؼـاغونمرضـممممممم

ماآلتقة:

اظعـالوةماخلاصـةمروممممروال:مإذامطانماظعاعلمعلؿقًؼامدلعاشمسنمغػلهموؼؼلمدـهمسـنماظلـؿنيمتصـرهمظـهممممم

،ماظعالوةماالدؿــائقةمبؿواصرمذروطمادـؿقؼاضفا،موسؾـىمجفـةمسؿؾـهمرنمجطـرمجفـةمصـرهمادلعـاشمبـذظكممممممممم

صنذامطاغتمػذهماظعالوةمرضلمعنماظزؼادةميفمادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػـرقمبقـفؿـا،مرعـامإنمطاغـتممممم

مؼادةميفمادلعاش.اظعالوةمتلاويماظزؼادةميفمادلعاشمرومتزؼدمسـفامصالمتصرهمظهماظز

إذامطانماظعاعلمعلؿقؼامدلعاشمسنمغػلهموبؾـ مدـنماظلـؿنيمرومجاوزػـامتصـرهمظـهماظزؼـادةميفمممممممممثاغًقا:

ادلعاش،مصنذامطاغتمػذهماظزؼادةمرضلمعنماظعالوةماخلاصةمروماظعالوةماالدؿــائقةمردىمإظقهماظػرقمبقـفؿام

ةماظؼائؿـةمبصـرهمادلعـاشمبؼقؿـةمممممعنماجلفةماظيتمؼعؿلمبفـامبعـدماحلصـولمسؾـىمبقـانمر ـيمعـنماجلفـمممممممم

ماظزؼادةمادللؿقؼةمظه.

مم.....م."

 عهــى يــب تمــدو،
ً
اظعــالواتماخلاصــةمماظعلــؽريميفماحلاظــةمادلعروضــة صــاحبمادلعــاشمؼلــؿقق بُــبء

مظـهمالمجيـوزمموجيؿعمبقـفممبـدونمحـدود،موظؽـنمممممظهمعنمجفةمسؿؾهمةادللؿقؼوسالواتماظغال ماالدؿــائقةم

متؽـونماألوظوؼـةميفممساعـامممهمرضـلمعـنمدـؿنيممم،موغظًرامألنمدـاظعالواتػذهموماجلؿعمبنيمزؼاداتمادلعاش

مرضـلمعـنماظزؼـادةميفممممات،مصـنذامطاغـتمػـذهماظعـالوممممواظعالواتماالدؿــائقةماخلاصةماتاالدؿقؼاقمظؾعالو

مادلعاشمزؼدمادلعاشممبؼدارماظػرقمبقـفؿا.

م
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 عُبصر احملبضرة
 .االَتفبع أوالً: شروط 

 .االَتفبع لىاعد ثبًٍَب:

 االجتًبعً. انتأيني لبَىٌ يٍ 321 ادلبدة بأحكبو االَتفبع إٌمبف تبرٌخ ثبنثًب:

 انتأيني لبَىٌ ي321ٍو ادلبدة بحكأرابعب: لىاعد ادلعبيهت انتأيٍٍُت خالل يدة االَتفبع ب
 .االجتًبعً

 الضتحمبق ادلىجبت ادلدة اضتكًبل لبم عهٍه ادلؤيٍ خديت إَهبء عُد انعًم جهت خبيطًب: انتساو
 .ادلعبظ

 .انتأيٍٍُت احلمىق ضبدضب:
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  -:أوال : شروط االَتفبع
م-اظؿلعنيماالجؿؿاسيمتوصرمعامؼؾي:ضاغونمعنمم163ؼشرتطمظالغؿػاعمبلحؽاممادلادةم

عدةماذرتاكمصىمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمرؾؼامظؼاغونماظؿلعنيممظؾؿمعنمسؾقهمرنمؼؽون .1

دابؼةمسؾىمتارؼخمبؾوشهمدنماظلؿنيمونمؼصرهمم1975ظلـةمم79االجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضمم

م.سـفامحؼوضهماظؿلعقـقة

ظلــةممم79اظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممرالمجتاوزمعددماذرتاكمادلمعنمسؾقـهمبؼـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىمممم .2

وضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالموعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضـمممم1975

وضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصرؼنيمباخلـارجماظصـادرمباظؼـاغونممممم1976ظلـةمم108

م.تلعمدـواتم1978ظلـةمم50رضمم

متلؿؾعدرنمم163مبادلادةماغؿػاسهمعدىمظؿؼرؼرمسؾقهمادلمعنماذرتاكمعدةمحتدؼدسـدموؼراسىم

ماذرتاطهمعدةمضؿنمحلابفامرؾبمضدمسؾقهمادلمعنمؼؽونماظؿىمادلدةماذرتاطهمعدةمعنمصؼا

م.1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضمممياالجؿؿاسماظؿلعنيمضاغونمألحؽامماوصًؼم)ادلدةمادلشرتاة(

اظصـادرمباظؼـاغونمممماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىممضـاغونممحؽاممامألرالمؼؽونمادلمعنمسؾقهمصاحبمععاشمرؾًؼ .3

ضــاغونماظؿــلعنيماالجؿؿــاسيمسؾــىمرصــقا ماألسؿــالموعــنمصــىمحؽؿفــمممرومم،1975ظلـــةمم79رضــمم

،مرومضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسىمسؾـىماظعـاعؾنيمادلصـرؼنيمممممممم1976ظلــةممم108اظصادرمباظؼاغونمرضمم

واظؿـلعنيموادلعاذـاتمظؾؼـواتممممونماظؿؼاسـدمم،مرومضـاغمم1978ظلــةممم50باخلارجماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممم

م.م1975ظلـةممم90اظصادرمباظؼاغونمرضمممادللؾقةم

حتلبماسؿؾـارامعـنمتـارؼخمممممةدـم15خاللمم،مجيبمرنمؼؽونمذظكجدؼدميفمحاظةماالظؿقاقمبعؿل .4

ومعنمتارؼخمغفاؼةمعدةماذرتاطهماألخريةمإذامطانمػذاماظؿارؼخمبعدمبؾوشـهمدـنمممربؾوشهمدنماظلؿنيم

ماظلؿني.

 ثبٍَب : لىاعد االَتفبع :
مــادلشارمإظقفاماألحؽامماآلتقة:م163الغؿػاعمبادلادةمسـدماؼراسىم

ومرسـدمبؾوشـهمدـنماظلـؿنيممممم163جيوزمظؾؿمعنمسؾقهماظؿـازلمسنمحؼهمصىماالغؿػاعمبلحؽاممادلادةم -1

مبعدػاموسؾىمصاحبماظعؿلمرخذمإضرارمسؾقهمبذظك.م
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تلوؼةمحؼوضهممادلشارمإظقفاميفم163بلحؽاممادلادةممغؿػعمادلمعنمسؾقهمخالهلاامتدخلمادلدةماظيت -2

ماظؿلعقـقةمصىمحاظةمتـازظهمسنمحؼهمصىماالغؿػاعمبفذهمادلادةمبعدمدنماظلؿنيم.م

االظؿقـاقمبعؿـلممممدـاظػةماظـذطرم ؼـهميفمممم163المخيلمتـازلمادلمعنمسؾقهمسنمحؼهمادلؼررمبادلادةمم -3

مالدؿقؼاقمادلعاش.ممادلوجؾةمآخرمالدؿؽؿالمادلدة

 :321و ادلبدة بحكأثبنثب: تبرٌخ إٌمبف االَتفبع ب
:ــماسؿؾارامعنماظؿارؼخماحملددمصقؿامؼؾىمم163ممادلادةماحؽلؼؼفماغؿػاعمادلمعنمسؾقهمب  

،مؼؼفماالغؿػاعمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطاعماظعامميباجلفازماإلداراظدائؿنيمظؾعاعؾنيماظـلؾةمب -1

م معن ماظؿاظاسؿؾارا ممياظقوم معؼدارػا ماذرتاك معدة مؼؿضحمدـواتموؼومم9الدؿؽؿال مسؾقه موبـاً  ،

مم-اآلتي:

مالمحيقمظؾؿمعنمسؾقهماالدؿؿرارمصىماظعؿلمبعدمدنماظلؿنيمإذامجتاوزتمعدةماذرتاطهميف -رم

مظؾؾوشهمػذهماظلنمم،اظلنمهدـواتمسـدمبؾوشهمػذم9اظؿلعنيم وسؾىمجفةماظعؿلمإغفا مخدعؿه

مصاحب مبلؾطة ماإلخالل مسدم ماظؿوزقفمموذظكمعع مضاغون مطان مإذا ماخلدعة معد مصى اظعؿل

مادلعاعلمبهمجيقزمظهمذظكم.

م9ؼؽونمظؾؿمعنمسؾقهماحلقمصىماالدؿؿرارمصىماظعؿلمحؿىمتؾؾ معدةماذرتاطهمصىماظؿلعني - م

موسؾىمجفةماظعؿلمإغفا مخدعؿهمبادؿؽؿالمػذهمادلدة.دـواتموؼوم،م

م.اإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةمواظؼطاعماظعامباجلفازمادلمضؿنيمرومادلو قنيماظـلؾةمظؾعاعؾنيمب -2

مسـدمممممممم ماذرتاطه مادلو قنيمونمتؾؾ معدة مطانمادلمعنمسؾقهمعنماظعؿالمادلمضؿنيمرو إذا

م163ادلادةممبلحؽاممصقـؿػعمدـواتمونمتؼممجفةماظعؿلمبنغفا مخدعؿهمم10بؾوشهمدنماظلؿنيم

عنماظؿوارؼخماآلتقةمرؼفامميرحتؼقمؿىمذفرامرومحم120حؿىمادؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام

مرضر م لبماألحوال:

تارؼخماغؿفا ماظعؼدم.م-  

تارؼخماغؿفا مادلودمم.م-  

تارؼخماغؿفا مجفةماظعؿلمخدعةمادلمعنمسؾقه.م-  

م
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 ــــــــــم(38 / 18)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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ً
 :321و ادلبدة بحكأب : لىاعد ادلعبيهت انتأيٍٍُت خالل يدة االَتفبع برابع

مإذامادؿؿرمادلمعنمسؾقهمصىماخلدعةمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيمؼراسىماآلتي:م

مالمؼلؿققماذرتاكمتلعنيماظؾطاظة. -1

مصابة.ؼلؿققمادلمعنمسؾقهمتعوؼسماألجرمصىمحاالتماظؿكؾفمسنماظعؿلمظؾؿرضمروماإل -2

م -3 مادلادة مألحؽام مصىماظؿلعنيموصؼا مرؾبمحلا معدة ضاغونماظؿلعنيمعنمم34ؼؽونمظؾؿمعنمسؾقه

م.م1975ظلـةمم79اظؼاغونمرضمماسيماظصادرمباالجؿؿ

م

 الضتحمبق ادلىجبت ادلدة اضتكًبل لبم عهٍه ادلؤيٍ خديت إَهبء عُد انعًم جهت خبيطًب: انتساو
 .ادلعبظ

م:ماآلتيدنماظلؿنيمرومبعدػاموذظكممبراساةمسـدمبؾوشهمجيوزمظصاحبماظعؿلمإغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهم

اظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمسنمسددماظلـواتماظؽاعؾةمادلطؾوبةمردا محصؿهمصىماذرتاطاتمتلعنيم -1

م.موجؾةمالدؿقؼاقمادلعاشالدؿؽؿالمادلدةمادل

ماالمؼؾؿزممصاحبماظعؿل -2 ماألدادمسنمذرتاطاتبلدا  األجرممسنمذرتاطاتاالصؼامدونممياألجر

مادلؿغريموغظاممادلؽاصلة.م

محتلبماالذرتاطاتمسؾىمرداسماألجرماألدادىماألخري.م -3

مت -4 ماخلدعةؼؿقدد ماغؿفا  مظؿارؼخ ماظؿادي ماظشفر مبلول ماالذرتاطات مردا  موجو  محاظةموم،ارؼخ صى

مبادلاد مادلـصوصمسؾقفا ماإلضاصقة مادلؾاظ  متلؿقق ماألدا  مصى ماظؿلخري ماظؿلعنيم129ة مضاغون عن

م.م1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضممماالجؿؿاسى

ماالذرت -5 مصى محصؿه مبلدا  ماظعؿل مصاحب مؼؾؿزم ماظؿى مادلدة مظؾعؿالمتؿقدد مباظـلؾة مسـفا اطات

ظعؼدمادلرممبنيمصاحبماادلمضؿنيممبؼدارمادلدةمعنمتارؼخمإغفا مخدعؿهمحؿىمتارؼخمغفاؼةمعدةم

م،اظعؿلموادلمعنمسؾقهمبـفاؼةمعدةماظعؿلماظذىمطانمعلـدامظؾؿمعنمسؾقهمصىمحاظةمسدمموجودمسؼد

تارؼخمإغفا مخدعؿهموحؿىممطؿامتؿقددمػذهمادلدةمباظـلؾةمظؾعؿالمادلو قنيممبؼدارمادلدةمعن

مغفاؼةمادلودمم.م



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 19)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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والمؼؾؿزممصاحبماظعؿلمباالظؿزاعاتمادلشارمإظقفامباظـلؾةمظؾؿمعنمسؾقهماظذىماظؿققمباخلدعةم

مظدؼهمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيم.م

م-:: احلمىق انتأيٍٍُت  ضبدضب
 :ماآلتقةسـدمتلوؼةماحلؼوقماظؿلعقـقةمتراسىماألحؽامممممممممم

ادلمعنمسؾقهماظصرهمدونمرنمتؿواصرمظهمعدةماالذرتاكمادلمػؾةمالدؿقؼاقمادلعاشمصىمحاظةمرؾبمم -1

مؼصرهمظهمتعوؼضامعنمدصعةمواحدةمسنماذياديمعددماذرتاطهمصىماظؿلعنيم.

رومصىمحاظةمرؾبمماظشقكوخةصىمحاظةمرؾبماظصرهمالدؿؽؿالمادلدةمادلطؾوبةمالدؿقؼاقمععاشممم -2

م:ماآلتيؼؿممحتدؼدماحلؼوقماظؿلعقـقةممبراساةمماظوصاةومرماخلدعةمظؾعفزاظصرهمبلؾبماغؿفا م

ماظؿىمرؾبم -رم مصىمذظكمادلدة مصىماظؿلعنيممبا ماالذرتاك حيلبمادلعاشمسؾىمرداسمعدة

مم.ممم)مادلدةمادلشرتاة(مضؿنمعدةماذرتاطهادلمعنمسؾقهمحلابفام

م - م مبادلادة مادلـصوصمسؾقه ماالذرتاك عنممم19حيلبمادلعاشمسؾىمرداسمعؿودامرجر

م.م1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغونمرضممملعنيماالجؿؿاسىضاغونماظؿ

مدلعاشماألجرماألدادي.ماظرضؿيتلرىمرحؽامماحلدماألدغىم -جم

اظؿلوؼةميفمحاالتمادؿقؼاقمعنمرجرم%مم65وعؼدارهمماظـليبرحؽامماحلدماألدغىمتلريممالمم -دم

م.ادلعاشمظؾعفزمروماظوصاة

موماظوصاة.رصىمحاالتماغؿفا مخلدعةمبلؾبماظعفزمماإلضايفؼلؿققماظؿعوؼسم -هم

م1975ظلـةمم79يماظصادرمباظؼاغونمرضممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسعنمم71تطؾقمرحؽاممادلادةم -وم

مسؿل.مإصابةصىمحاالتماظعفزمروماظوصاةماظـاجتةمسنم

ضــاغونماظؿــلعنيممعــنمم18عــنمادلــادةممم4رحؽــامماظؾـــدممم163المتلــرىمصــىمذــلنمادلـــؿػعنيمبادلــادةممممم -3

رومثؾـتماظعفـزماظؽاعـلمخـاللمدــةممممممماظوصاةإذاموضعتمم1975ظلـةمم79يماظصادرمباظؼاغونمرضمماالجؿؿاس

 عنمتركماخلدعة.م
  



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 20)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 ضببعب : أيثهت تطبٍمٍت
 شروط االَتفبع -3

 عـالمرضمم)1(م

حؽامماظؼاغونمرؼةمعددمإذرتاكموصؼًامألمهظؿققمعمعنمسؾقهمباظعؿلمبعدمدنماظلؿنيمونمؼؽنمظا

م؟163،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمضؾلمبؾوشهمػذهماظلنم1975ظلـةمم79رضمم  

ماإلجببت مممممم

،موؼؿمماإلذرتاكمسـهمبؽلمعنمتلعنيمإصاباتم163ممادلادةماحؽلالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبم

م.مإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضماظعؿلموتلعنيمادلرضمصؼا  

 معـالمرضمم)2(:-م

ؼاغونماظؿلعنيمب(مطاغتمظهمعدةمإذرتاكم1نمادلمعنمسؾقهمادلشارمإظقهمبادلـالمرضمم)ربػرضم

دابؼةم1976ظلـةمم108االجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالموعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضمم

م؟163،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمسؾىمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػامثالثمدـوات  

 اإلجببت 
،موؼؿمماإلذرتاكمسـهمبؽلمعنمتلعنيمإصاباتم163ممادلادةماحؽلغؿػاعمبالمؼؽونمظهماحلقميفماإل

.مإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضاظعؿلموتلعنيمادلرضمصؼام  

مم:(3)مرضممعـال

ؼـاغونماظؿـلعنيممم(مطاغتمظهمعدةمإذرتاكمرخـرىمبم2بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمادلشارمإظقهمبادلـالمرضمم)

دـابؼةمسؾـىمممم1978ظلــةممم50ادلصـرؼنيمباخلـارجماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممماالجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيم

مممم؟163،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػاممخسمدـوات

 اإلجببت
،موؼــؿمماإلذـرتاكمســهمبؽــلمعـنمتـلعنيمإصــاباتممممم163ممادلـادةمماحؽـملالمؼؽـونمظـهماحلـقميفماإلغؿػــاعمبمممم     

 .ممإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضماظعؿلموتلعنيمادلرضمصؼا



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 21)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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مم-(:4)مرضممـالع

(مطاغتمظهمعدةمإذرتاكمرخرىمباظؼاغونمرضمم3بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمادلشارمإظقهمبادلـالمرضمم)

صفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةممدابؼةمسؾىمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػامدـةمواحدةم1980ظلـةمم112

م؟163  

 اإلجببت
ذرتاكمسـهمبؽلمعنمتلعنيمإصاباتماظعؿـلمم،موؼؿمماال163ممادلادةماحؽلاحلقميفماإلغؿػاعمبالمؼؽونمظهمممممم

 .ممإذامطاغتمجفةماظعؿلمعـؿػعةمبؿلعنيمادلرضموتلعنيمادلرضمصؼا

 عـالمرضمم)5(م

ونمؼؽنممظهمرؼةمعددمذفور،مم8دـةموم59ظؿقاقممظؿققمعمعنمسؾقهمباظعؿلموطانمسؿرهميفمتارؼخماالا

مم؟163صفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمماالجؿؿاسي،ماظؿلعنيضواغنيمذرتاكمرخرىمصىما

 اإلجببت
مم ماحلقميفماإلغؿػاع مظه ممماحؽلبؼؽون مم163ادلادة ماحؿى مادلدؿؽؿال مالدة دؿقؼاقمادلوجؾة

مادلعاش.م

 عـالمرضمم)6(:مم

م1980ظلـةمم112بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالماظلابقمطاغتمظهمعدةمإذرتاكمباظؼاغونمرضمم

.م؟163صفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمم،ظؿقاضهمباظعؿلاعؼدارػامسشرمدـواتمضؾلم  

 اإلجببت
دـؿقؼاقممادلوجؾـةمالمدةمادلـمدـؿؽؿالمماحؿـىمإدـؿؽؿالمممم163ممادلـادةمماحؽـملؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمب

سؿؾـارمســدمحتدؼـدمعـدىممممميفماالم1980ظلــةممم112حقثمالمتمخذمعدةماإلذرتاكميفماظؼاغونمرضممم،ادلعاش

 .م163ممادلادةماحؽلاحلقميفماإلغؿػاعمب



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 22)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 عـالمرضمم)7(:مم

ضـاغونماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممممم(مطاغـتمظـهمعـددمإذـرتاكمبؽـلمعـنمممممم5بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضـمم)ممممم

ــمممممممم ــاغونمرض ــمماظصــادرمباظؼ ــىمحؽؿف ــنمص ــالموع ــىمرصــقا ماألسؿ ـــةمم108سؾ ــلعنيممم،1976ظل ــاغونماظؿ وض

ضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيمم1978ظلـةمم50االجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصرؼنيمباخلارجماظصادرمباظؼاغونمرضمم

مم؟163،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمعؼدارػامتلعمدـوات

 اإلجببت
حقثمجاوزتمإذياديمعددمإذرتاطهمســدممم163ممادلادةماحؽلالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبمممممم

،م1975ظلــةممم79مةماظصـادرةمبـاظؼواغنيمماظـالثـمماظؿـلعنيماالجؿؿـاسيممبؾوشهمدنماظلؿنيموصؼًامظؼواغنيم

 تلعمدـوات.مرطـرمعنمم1978ظلـةمم50،م1976ظلـةمم108

 عـالمرضمم)8(:م

م79رضممماظصادرمباظؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيظؼاغونممدلمعنمسؾقهموصؼًامقةاظػعؾبؾغتمعددماإلذرتاكم

سـدمبؾوشهمدنماظلؿنيمثالثمدـواتمباإلضاصةمإديمسشرمدـواتمطانمضدمرؾبمحلابفامم1975ظلـةم

مم؟163)معدةمعشرتاة(،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةممذرتاطهموصؼًامهلذاماظؼاغوناضؿنمعدةم  

 اإلجببت
حقثمالمتمخذمادلدةماظؿـىمرؾـبمحلـابفاموصؼـًامألحؽـامممممممم163ممادلادةماحؽلصىماإلغؿػاعمبمؼؽونمظهماحلق

يفماإلسؿؾارمســدمحتدؼـدمعـدىماحلـقميفمممممم1975ظلـةمم79رضممماظصادرمباظؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيضاغونم

 ممػذهمادلادة.احؽلاإلغؿػاعمب
 

 عـالمرضمم)9(:-

م-ذرتاكمرخرىمبقاغفامطؿامؼؾي:انمادلمعنمسؾقهمبادلـالماظلابقمطاغتمظهمعددمربػرضمممم  

مغوعمادلدة مادلدةمباظلـوات

مؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيمسؾىمرصقا ماألسؿالعدةمصعؾقةموصًؼامظ

م.1976ظلـةمم108وعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضمم

م2



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 23)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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مظ موصًؼا معشرتاة معدة مسؾى ماالجؿؿاسي ماظؿلعني رصقا مؼاغون

م.1976ظلـةمم108وعنمصىمحؽؿفمماظصادرمباظؼاغونمرضممماألسؿال

م1

مظ موصًؼا مصعؾقة ماظعاعؾنيمعدة مسؾى ماالجؿؿاسي ماظؿلعني ؼاغون

م.1978ظلـةمم50اظصادرمباظؼاغونمرضمممادلصرؼنيمباخلارج

م3

مظ موصًؼا معشرتاة ماظعاعؾنيمعدة مسؾى ماالجؿؿاسي ماظؿلعني ؼاغون

م.1978ظلـةمم50اغونمرضمماظصادرمباظؼمادلصرؼنيمباخلارج

م1

ممممممممممممممم

 ؟163صفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم
 اإلجببت

ذـرتاطهماظؿـىمتمخـذميفمممماحقـثمبؾغـتمإذيـاديمعـددمممممم163ممادلادةماحؽلالمؼؽونمظهماحلقمصىماإلغؿػاعمب

مدـوات.م10ممػذهمادلادةماحؽلاإلسؿؾارمسـدمحتدؼدمعدىماحلقميفماإلغؿػاعمب

م

 عـالمرضمم)10(:م

(مطاغتمتؿضؿنمعدةمرجازةمخاصةمظغريماظعؿـلمم9ظؾؿمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم)مقةرنمعددماإلذرتاكماظػعؾبػرضم

صفـلممم،عؼدارػامدـةمواحدةمربدىمادلمعنمسؾقهمرشؾؿهميفماإلذرتاكمسـفاموردىماإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسـفـام

 ؟163ؼـؿػعمبلحؽاممادلادةم
 اإلجببت

حقثمالمؼلـؿؾعدمعـنمعـددماإلذـرتاكمســدمتؼرؼـرمعـدىممممممممم،م163مممادلادةاحؽلالمؼؽونمظهماحلقمصىماإلغؿػاعمب

ضـؿنمعـدةمممإالمادلددماظؿىمؼؽونمادلـمعنمسؾقـهمضـدمرؾـبمحلـابفاممممممم163ممادلادةماحؽلاحلقميفماإلغؿػاعمب

ظلــةممم79رضـممممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصـادرمباظؼـاغونممعنمم34ممادلادةماحؽيفماظؿلعنيموصؼًامألاذرتاطهم

م.1975

 عـالمرضمم)11(:م

ظؿققمعمعنمسؾقهمباظعؿلمضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيمبـالثمدـواتموطانمضدمحصلمسؾىمععاشمعؾؽرمسنمعدةما

 ؟163،مصفلمؼـؿػعمبلحؽاممادلادةمخدعؿهماظلابؼةمبنحدىمذرطاتماظؼطاعماظعام



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 24)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 اإلجببتم
م–شمسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيموذظكمظؽوغهمصاحبمععـامم163ممادلادةماحؽلالمؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبم

وظقسممادؿؽؿالمادلدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمععاش،ممػذهمادلادةمػوماحؽلحقثمرنماهلدهمعنماإلغؿػاعمب

 حتلنيمادلعاش.م

-:عالحظة  

صاحبمععاشموصًؼامادلمعنمسؾقهممرنمؼؽونغؿفىمإظقفامػذامادلـالماالمؼغريمعنماظـؿقفةماظؿىممممممم

:مأليمعنماظؼواغنيماآلتقة  

سؾـىمرصـقا ماألسؿـالموعـنمصـىمحؽؿفـمماظصـادرمباظؼـاغونمرضـمممممممممممضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيم .1

م.م1976ظلـةمم108

ظلــةممم50ضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمسؾىماظعاعؾنيمادلصرؼنيمباخلـارجماظصـادرمباظؼـاغونمرضـممممممم .2

م.م1978

م.م1975ظلـةممم90اظصادرمباظؼاغونمرضممواظؿلعنيموادلعاذاتمظؾؼواتمادللؾقةمضاغونماظؿؼاسدمم .3

 عـالمرضمم)12(:م

غظـامماظؿـلعنيممممبػرضمرنمادلعاشماظذىمطانمحيصلمسؾقهمادلمعنمسؾقـهمبادلــالماظلـابقمطـانموصؼـًامظؼـاغونممممممم

،مصفـلمؼـؿػـعمبلحؽـاممادلـادةممممم)ععاشمسفزمطاعل(م1980ظلـةمم112رضممماالجؿؿاسيماظشاعلماظصادرمباظؼاغون

مم؟163

 اإلجببت
دنماظلؿني،محقثمالمؼمخذمععاشمسـدمبؾوشهمم163ممادلادةماحؽلؼؽونمظهماحلقميفماإلغؿػاعمبم

مماحؽلسؿؾارمسـدمتؼرؼرمعدىماحلقميفماإلغؿػاعمبيفماالمغظامماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظشاعلمضاغون

ادلشارمإظقفا.مم163ادلادةم  

  



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 25)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 االَتفبع لىاعد ثبًٍَب:

 عـالمرضمم)13(:م

دنماظلؿنيمم-1975ظلـةمم79رضمممؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسيماظصادرمباظؼاغونوصًؼامظم-مبؾ معمعنمسؾقهم

ومتمرخذمم163ممادلادةماحؽلونمؼرشبميفماإلغؿػاعمبم،عؼدارػاممخسمدـواتمصعؾقةمذرتاكاسنمعدةم

اظؿلعقـقة؟ممعلؿقؼاتهماظؿلعقـقة،مصؿامػيموتؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهم،إضرارمسؾقهمبذظك  

 اإلجببت
تعوؼسمعنمدصعةمواحدةمظؾؾوغمدنماظلؿنيمحقثمنمجتاوزمإذياديمعددمإذرتاطهمتلعممصرهمؼلؿققم

عؿىمتواصرتمإحدىمحاالتمم،مععمعراساةمادؿقؼاقمعؽاصلةمتركماخلدعةمحقثمتلؿققمدـوات

.رومتعوؼسماظدصعةماظواحدةمدؿقؼاقمادلعاشإ  

 عـالمرضمم)14(:م

يفمضؿنمعدةماذرتاطهمرتاكمرؾبمحلابفامذاعدةمظهمطاغتمم(13رضمم)بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالم

اظؿلعقـقة؟معلؿقؼاتهم،مصؿامػياظؿلعنيمضؾلمبؾوشهمدنماظلؿنيمعؼدارػامدتمدـوات  

 اإلجببت
 غظرًامألنمإذياديمعددمإذرتاطهمإحدىمسشرمدـةمصنغهمؼلؿققمععاشمتؼاسد.مم

 عـالمرضمم)15(:-مم

م163ممادلادةماحؽليفماإلغؿػاعمبم(منمؼؿـازلمسنمحؼه13بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالمرضمم)م-

وإدؿؿرميفماظعؿلمدلدةمدـؿنيمثممرؾبمإغفا مخدعؿهموصرهمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمعؿـازالمبذظكمسنم

مادلدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقممادلادةمادلشارمإظقفامحلنيمإدؿؽؿالماحؽلحؼهميفماإلدؿؿرارميفماإلغؿػاعمب

ضؾلممةدـواتمصعؾق)مخسمماخلدعةمدؾعمدـواتوضدمبؾغتمإذياديمعددمإذرتاطهمسـدمإغؿفا مم،ادلعاش

اظؿلعقـقة؟معلؿقؼاتهم(،مصؿامػيم163مممادلادةاحؽلامبؿإغؿػعمخالهلم،مدـؿنيمبعدمدنماظلؿنيدنماظلؿني  

 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 26)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 اإلجببت
،معـعممؼلؿققميفمػذهماحلاظةمتعوؼسمعنمدصعـةمواحـدةمسـنمإذيـاديمعـددمإذـرتاطهموضـدرػامدـؾعمدــواتممممممممم

روممدـؿقؼاقمادلعـاشممإعؿـىمتـواصرتمإحـدىمحـاالتممممممحقـثمتلـؿققممعراساةمادؿقؼاقمعؽاصلةمتـركماخلدعـةممم

 .تعوؼسماظدصعةماظواحدة
 

 االجتًبعً. انتأيني لبَىٌ يٍ 321 ادلبدة بأحكبو االَتفبع إٌمبف ثبنثب: تبرٌخ

 -(:61عـالمرضمم)

سنمم15/6/2013عمعنمسؾقهمعنماظعاعؾنيماظدائؿنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمبؾ مدنماظلؿنيمبؿارؼخم

ؼوممصادؿؿرمباظعؿلمالدؿؽؿالمادلدةمادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلوجؾةمم15دـواتمومم6اذرتاكمعؼدارػامعدةم

عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى،مصؿامػومتارؼخمإؼؼاهمم163الدؿقؼاقمادلعاشموصؼًامألحؽاممادلادةم

 اغؿػاسهمبلحؽاممادلادةمادلشارمإظقفام؟موعامػومتارؼخمادؿقؼاقمادلعاشميفمػذهماحلاظة؟

 تاإلجبب

احلاظةماسؿؾارًامعنمرولماظشفرماظذيماغؿفتمصقهماخلدعةموصؼًامألحؽاممادلادةمموؼلؿققمادلعاشمصىمػذه

عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمواظؿىمتؼضىمبادؿقؼاقمادلعاشمعنمرولماظشفرماظذيمغشلمصقهمدؾبمم25

عنمضاغونماظؿلعنيمم18(معنمادلادةم5االدؿقؼاق،مصقؿامسدامحاظةماالدؿقؼاقمادلـصوصمسؾقفامباظؾـدم)

سيم)حاظةمادلعاشمادلؾؽر(مصقلؿققمادلعاشمعنمرولماظشفرماظذيمضدممصقهمرؾبماظصره.االجؿؿا  

م  

عنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىماظصادرمباظؼاغونمرضممم163ؼؼفماغؿػاعمادلمعنمسؾقهمبلحؽاممادلادةم -

دـواتمم9صىمػذهماحلاظةماسؿؾارًامعنماظقومماظؿاديمالدؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػامم1975ظلـةمم79

موؼومموسؾىمجفةماظعؿلمإغفا مخدعؿهماسؿؾارًامعنمػذاماظؿارؼخ.م



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 27)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م-(:71عـالمرضمم)

باصرتاضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالماظلابقمطانمساعاًلمعمضؿًامصؿامػومتارؼخمإؼؼاهماغؿػاسهمبلحؽاممادلادةم

ماحلاظة؟معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسي؟موعامػومتارؼخمادؿقؼاقمادلعاشميفمػذهم163

 اإلجببت

وصىماحلاظةمادلعروضةمإذامنمتؼممجفةماظعؿلمبنغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمحؿىمادؿؽؿالمعدةماذرتاكم

شارمإظقفاموؼلؿققمادلعاشمعنمذفرمصؿـؿفىمخدعؿهمعنماظقومماظؿاديمالدؿؽؿالمادلدةمادلم120عؼدارػام

.اغؿفتمصقهماخلدعةمرولماظشفرماظذىم  

  

إذامطانمادلمعنمسؾقهمعنماظعؿالمادلمضؿنيمرومادلو قنيمونمتؾؾ معدةماذرتاطهمسـدمبؾوشهمدنم

حؿىمم163دـواتمونمتؼممجفةماظعؿلمبنغفا مخدعؿهمصقلؿؿرمصىماالغؿػاعمبلحؽاممادلادةمم10اظلؿنيم

رؼفامرضر م لبممذفرًامرومحؿىمرىمعنماظؿوارؼخماآلتقةم120ادؿؽؿالمعدةماذرتاكمعؼدارػام

 األحوال:

متارؼخماغؿفا ماظعؼد. -

متارؼخماغؿفا مادلودم. -

متارؼخمإغفا مجفةماظعؿلمخدعةمادلمعنمسؾقه. -



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 28)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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 الضتحمبق ادلىجبت ادلدة اضتكًبل لبم عهٍه ادلؤيٍ خديت إَهبء عُد انعًم جهت رابعًب: انتساو
مادلعبظ

م(:81عـالمرضمم)

اظلؿنيم(مرنمجفةماظعؿلمضاعتمبنغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمسـدمبؾوشهمدنم16باصرتاضميفمادلـالمرضمم)

رومبعدػاموضؾلمادؿؽؿالمادلدةمادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاشمصؿامػوماالظؿزامماظذىمؼؼعم

مسؾىمساتؼفاميفمػذهماحلاظة؟وعامػومتارؼخمادؿقؼاقمادلعاش؟

 اإلجببت

ماألجرم مععاش محلا  معؿودا معدة مضؿن مسـفا ماالذرتاطات مردا  ممت ماظؿى مادلؽؿؾة مادلدة وتدخل

ماألخري ماألجر مػو مادلدة مصىمػذه متدخلمضؿاألدادىمسؾىمرنمؼؽونماألجر مطؿا ماخلؿسم، نمعدة

معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى.م19دـواتمادلشارمإظقفامباظػؼرةماظـاغقةمعنمادلادةم

م  

تؾؿزممجفةماظعؿلمبلدادماذرتاطاتمصاحبماظعؿلميفمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمسنماألجرم -

ادلؽاصـــلةمودونماألجـــرمادلـــؿغريموذظـــكمســـنمســـددماظلــــواتماظؽاعؾـــةمادلطؾوبـــةمماألدادـــىمدونم

الدــؿؽؿالمادلــدةمادلوجؾــةمالدــؿقؼاقمادلعــاشموتؼــدرميفمػــذهماحلاظــةميفمحاظــةمإغفــا مخدعــةممممم

م6ادلمعنمسؾقهميفمتارؼخمبؾوغمدنماظلـؿنيمبــالثمدــواتمغظـرًامألنمعـدةماذـرتاكمادلـمعنمسؾقـهممممممممم

مؼوم.م15دـواتمو

اتمسؾىماألجرماألدادىماألخريموؼؽونمتارؼخموجـو ماألدا مرولماظشـفرماظؿـاديمممموتلؿققماالذرتاط -

الغؿفا ماخلدعةموصىمحاظةماظؿلخريمتؾؿزممجفةماظعؿلمبلدا مادلؾاظ ماإلضاصقةمادللؿقؼةموصؼًامألحؽامم

معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمعنمتارؼخموجو ماألدا محؿىمغفاؼةمذفرماظلداد.م129ادلادةم

صىمػذهماحلاظةماسؿؾارًامعنماولماظشـفرماظـذىماغؿفـتمصقـهماخلدعـةموصؼـًامألحؽـامممممممممموؼلؿققمادلعاش -

معنمضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسى.م25ادلادةم



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 29)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م(:91عـالمرضمم)

(مرنمجفةماظعؿلمضاعتمبنغفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمسـدمبؾوشهمدنماظلؿنيم17باصرتاضميفمادلـالمرضمم)

موضؾلمادؿؽؿالمادلدةمادلؽؿؾةمظؾؿدةمادلوجؾةمالدؿقؼاقمادل مبعدػا مػوماالظؿزامماظذىمرو مصؿا عاش،

مؼؼعمسؾىمساتؼفاميفمػذهماحلاظة؟

 اإلجببت

مظؾؿدةم مادلؽؿؾة مادلدة ماظلؿنيمالدؿؽؿال مدن مبعد مجدؼد مبعؿل ماحلقميفماالظؿقاق مسؾقه ظؾؿمعن

 ادلوجؾةمالدؿقؼاقمادلعاش.

  

تؾؿزممجفةماظعؿلمبلدادماذرتاطاتمصاحبماظعؿلميفمتلعنيماظشقكوخةمواظعفزمواظوصاةمسنماألجرم -

مخدعـةمادلـمعنمسؾقـهمممإغفـا ممماألدادىمدونمادلؽاصلةمواألجرمادلـؿغريموذظـكمسـنمادلـدةمعـنمتـارؼخمممممم

عـعمادلـمعنمسؾقـهموذظـكمباظـلـؾةمظؾعـاعؾنيمادلـمضؿنيم،موصـىمممممممممعدةماظعؼدمادلـرمممتارؼخمغفاؼةمحؿىمو

سؾقـه،مطؿـامممعدةماظعؿلماظـذىمطـانمعلــدًامظؾؿـمعنمممممحاظةمسدمموجودمسؼدمتؽونمادلدةمحؿىمغفاؼةم

اظؿزاممجفةماظعؿـلمبـلدا ماذـرتاطاتمصـاحبماظعؿـلمسـنماألجـرماألدادـىمممممممممعدةمؼراسىمرغهمتؿقددم

غفاؼــةموحؿــىمخدعــةمادلــمعنمسؾقــهمإغفــا ممتــارؼخممبؼــدارمادلــدةمعــنمادلــو قنيظؾعؿــالممباظـلــؾةم

مادلودم.



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 30)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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م.انتأيٍٍُت احلمىق ضبدضب:

م:م(20عـالمرضمم)

ماظعاممصىممممممممم ماذرتاكمم31/7/2018بؾ معمعنمسؾقهمدنماظلؿنيمباظؼطاعماحلؽوعىمرو سنمعدة

م موم6عؼدارػا مسؾقهمم163ممادلادةماحؽلونمؼرشبمصىماالغؿػاعمبمذفور،م5دـوات، ومتمرخذمإضرار

ثممتؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهمصىماظؿلعنيموطانمعؿودامرجرهماظشفرىماألدادىمخاللمم–بذظكم

األجورماظيتمؼؿممحتدؼدمادلؿودامسؾىمرالمجتاوزمبعدمعراساةمضاسدةمضرورةم-منياظلـؿنيماألخريت

م300.00م-%معنمرجرماالذرتاكميفمبداؼةماخلؿسمدـواتماألخريةمعنمعدةماالذرتاك150ردادفام

بعدمماجـقفم500.00وعؿودامرجرهماظشفرىمادلؿغريمسنمطاعلمعدةماالذرتاكمسنمػذاماألجرمم،مجـقفا

ماألجرمقةعدةماالذرتاكماظػعؾدـواتمطلمدـةمطاعؾةمعنمم%مسن3عراساةمإضاصةم مصؿامػيمصىمػذا ،

معلؿقؼاتهماظؿلعقـقة؟

 اإلجببت
ؼلؿققمادلمعنمسؾقهميفمػذهماحلاظةمتعوؼسمعنمدصعةمواحدةمحقثمرنمعدةماذرتاطهمالمتعطقهمممممممممم

مؼؾى:ػذهماحلؼوقموصًؼامدلامماحلقميفمادلعاش،مطؿامؼلؿققمعؽاصلة،موُتؼدر

متعوؼسماظدصعةماظواحدةروالم:م

متعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرماألدادى.م -1

 أجر انتطىٌت
م×

 ادلدة ببنشهىر
 جٍُهبً  1021.11 = %31م×

111.11 33 
مم.تعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرمادلؿغريم-م2

 أجر انتطىٌتممممم
م×

 ادلدة ببنشهىر
 جٍُهبً  1331.11 = %31م×

111.11 33 
م



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 31)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة –الظوغل  ميدان  5  

+(707)72352249: فعكس +(707) 72324253 – 72329329 – 72324972 :تليفون  
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مادلؽاصلةمثاغقا:م

 أجر انتطىٌتممممم
م×

 يدة االشرتان ببنشهىر
=  

38 
م

م

م

م  

111.11 
م×

33 
 جٍُهبً  3581.11 =

38 

 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 32)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة –الظوغل  ميدان  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م(م:21عـالمرضمم)

رذفرممثالثةادؿؿرمصىماظعؿلمبعدمبؾوشهمدنماظلؿنيمدلدةمم(20رضمم)بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالم -

محؿىم مثممتـازلمسنمحؼهمصىماالم31/10/2018) ومتمم163ممادلادةماحؽلغؿػاعمبالدؿؿرارمصىما(

م،مسؾؿًامبلغهمطانمعشرتطًامسنماظعالواتماخلاصةمصىمتارؼخماغؿفا مخدعؿه.رخذمإضرارمسؾقهمبذظك

م.15/11/2018بؿارؼخمثممتؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهمصىماظؿلعنيم -

م:االجببت

مبؾغتم مضد ماذرتاطه موم6بذظكمتؽونمإذياديمعدد مؼم8دـوات، مثم موعن لؿققمادلمعنمسؾقهمذفور،

مؼلؿققمعؽاصلة،مم مطؿا ماحلقميفمادلعاش، متعطقه مال ماذرتاطه محقثمرنمعدة مواحدة معنمدصعة تعوؼضا

م:اظؿلعقـقةمباصرتاضمثؾاتمرجورماظؿلوؼةمطؿامؼؾيمعلؿقؼاتهمتؼدرو

مروالم:متعوؼسماظدصعةماظواحدة

متعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرماألدادىم. -1

 أجر انتطىٌت
م×

 ادلدة ببنشهىر
 جٍُهبً  1211.11 = %31م×

111.11 41 
متعوؼسماظدصعةماظواحدةمسنماألجرمادلؿغريمم-م2

 أجر انتطىٌتممممم
م×

 ادلدة ببنشهىر
 جٍُهبً  2111.11 = %31م×

111.11 41 
مادلؽاصلةمثاغقا:م

 أجر انتطىٌتممممم
م×

 يدة االشرتان ببنشهىر
=  

38 

 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 33)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة –الظوغل  ميدان  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م

م

م

م(22عـالمرضمم)

مبادلـالمم- م)بػرضمرنمادلمعنمسؾقه معشرتام(21رضم معدة ماألميفمةطاغتمظه مميداداألجر م3عؼدارػا

م،مصؿامػيمحؼوضهماظؿلعقـقةميفمػذهماحلاظة؟دـوات

م:االجببت

ممذفور.م8دـوات،موم9دادىمضدمبؾغتمبذظكمتؽونماذياديمعددماذرتاطهمسنماألجرماأل

م معدة مظؿفاوز ماألاغظرًا مسن ماألذرتاطه مذرطمادلدةمصؼددـواتمم9دادىمجر مصىمذلغه اظالزعةممتواصر

م-طؿامؼؾىم:ماظؿلعقـقةمعلؿقؼاتهمؼدروتم،دـواتم10دؿقؼاقمععاشماظؿؼاسدمواظؿىمؼؿممجرػامإديمال

مروال:مادلعاش

مم:مععاشماألجرماالدادىم–م1

م

م×مرجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور

م×

م1

م=

م

مم45م12

م×م300.00

م120

م×

م1

مم66.67م=

م45م12

مجـقفًا.م20.00%مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم25زؼادةمععاشماألجرماألدادىممممم

مجـقفًا.86.67إذياظيمععاشماألجرماألداديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجـقفًا.م110.00اظرضؿىمدلعاشماألجرماألدادىمممممممممممممممؼرصعمإديماحلدماألدغىم

ظألجرممتؼررمضؿفاجـقفًامذفرؼًاموؼزادمػذاماحلدممبؼدارممخلةمجـقفاتمسنمطلمسالوةمخاصةمم40)

اخلدعةموذظكمحؿىماظعالوةمماغؿفا ادلعاشموعشرتكمسـفامصىمتارؼخممادؿقؼاقمتارؼخمضؾلاألدادىم

م(1/7/2005صىمماظؿىمضؿت

111.11 
م×

41 
 جٍُهبً  8111.11 =

38 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 34)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة –الظوغل  ميدان  5  

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

www.nosi.gov.eg 

ماألجرمادلؿغريععاشمم-2

م

م×مرجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور

م×

م1

م=

م

مم45م12

م×م500.00

م80

م×

م1

مجـقهم74.07م=

م45م12

مإذياظيمادلعاش

مضقؿة)جـقفًا(مبقان

م110.00مععاشمرجرمردادىموزؼاداته

م74.07مععاشمرجرمعؿغري

م184.07مإذيادي

م165رصعمادلعاشموصؼًامألحؽاممادلادةم

م%(33×مم184.07)م–م450

م60.74م-450

م389.26

م573.33مإذيادي

م750.00مؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمظؾؿعاش

م10.00معـقةمعاؼو

م760.00مإذيادي

مادلؽاصلة:مثاغقا:

 أجر انتطىٌتممممم
م×

 يدة االشرتان ببنشهىر
=  

38 

م

م

111.11 
م×

41 
 جٍُهبً  8111.11 =

38 

 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 35)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة –الظوغل  ميدان  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م(م:23عـالمرضمم)

مطاغتمظؾوصاة.م31/10/2018(مرنماغؿفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمصىم21صىمادلـالمرضمم)مبػرض -

 االجببت

م-حتددمعلؿقؼاتهمطؿامؼؾىم:

مادلعاشروال:م

مم:مععاشماألجرماالدادىم–م1

م

م×مرجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور

م×

م1

م=

م

مم45م12

م×م300.00

م80

م×

م1

مم44.44م=

م45م12

مجـقفًا.م20.00%مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم25زؼادةمععاشماألجرماألدادىمممم

مجـقفًا.64.44إذياظيمععاشماألجرماألداديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجـقفًا.م110.00ؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمدلعاشماألجرماألدادىممممممممممممممم

مجـقفًامذفرؼًاموؼزادمػذاماحلدممبؼدارممخلةمجـقفاتمم40)

متارؼخمضؾلظألجرماألدادىممتؼررمضؿفاسنمطلمسالوةمخاصةم

ماخلدعةمماغؿفا ادلعاشموعشرتكمسـفامصىمتارؼخممادؿقؼاقم

م(1/7/2005صىمماظؿىمضؿتوذظكمحؿىماظعالوةم

مععاشماألجرمادلؿغريم-2

م

م×مرجرماظؿلوؼة

معدةماالذرتاكمباظشفور

م×

م1

م=

م

مم45م12

م×م500.00

م80

م×

م1

مجـقهم74.07م=

م45م12



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 36)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م

مإذياظيمادلعاش

مضقؿة)جـقفًا(مبقان

م110.00مععاشمرجرمردادىموزؼاداته

م74.07مععاشمرجرمعؿغري

م184.07مإذيادي

م165رصعمادلعاشموصؼًامألحؽاممادلادةم

م%(33×مم184.07)م–م450

م60.74م-450

م389.26

م573.33مإذيادي

م750.00مؼرصعمإديماحلدماألدغىماظرضؿىمظؾؿعاش

م10.00معـقةمعاؼو

م760.00مإذيادي

معالحظات:

 ادؿقؼاقمادلعاشمصىمحاظةماغؿفا مؼؿطؾبمحقثمالم–دـواتمم10جرمعدةماالذرتاكمإديمالمؼؿمم

م.اخلدعةمباظوصاةممعدةماذرتاكمحمددة

 م مادلادة مألحؽام موصؼًا ماظؿىمتضاهمصىمحاالتماظوصاة ماالصرتاضقة مادلدة مإضاصة مؼؿم عنمم22ال

مألنماظوصاةم ممدنماظؿؼاسدضاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىمغظرًا ،مطؿامالمؼؿممرصعمادلعاشمبعدمبؾوغم

م%معنمرجرماظؿلوؼة.65إديماحلدماألدغىماظـلؾىم

م:مةادلؽاصلثاغقا:م

م×مرجرماظؿلوؼةممممم

ماالذرتاكمباظشفورعدةم

مم=

م12

  

 



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 37)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م

م

م

م

مثاظـام:ماظؿعوؼسماالضايف:

م:اظؿعوؼسماإلضاصىمسنماألجرماألدادى -4

(مادلرصقمبؼاغونماظؿلعنيماالجؿؿاسىم5ادلعاعلمادلؼابلمظؾلنمعنمجدولمرضمم)م×م12م×رجرماظؿلوؼةم

م(.دـةم61دنمم)ععاعل

مجـقفًا.م900.00=م%م25×مم12×مم300ممممممممممممممممممممممممممممممممم

م:اظؿعوؼسماإلضاصىمسنماألجرمادلؿغريم -5

مجـقفًا.م1500.00=م%م25×مم12×مم500مممممممممممم

م  

م×م300.00

م80

مجـقفًام2000.00م=

م12



 ًاذلٍئت انمىيٍت نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ببنمطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(38 / 38)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿوجقهم(م9/م1810/م319)ـــــــــــم
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م(م:24عـالمرضمم)

م.طاغتمظؾعفزماظؽاعلم(23رضمم)بػرضمرنماغؿفا مخدعةمادلمعنمسؾقهمبادلـالم -

(23اظؿلعقـقةموصؼًامدلامجا مبادلـالمرضمم)ؼؿممتلوؼةماحلؼوقم  

م(م:25عـالمرضمم)

نمؼؿؼدممبطؾبمظصرهمعلؿقؼاتهماظؿلعقـقةمحؿىموضعتمم(21رضمم)بػرضمرنمادلمعنمسؾقهمبادلـالم -

صؿامػىمم،وتؼدممادللؿقؼونمسـهمبطؾبمظصرهمادللؿقؼاتماظؿلعقـقةم15/11/2018وصاتهمبؿارؼخم

 ؟ادللؿقؼاتماظؿلعقـقةمصىمػذهماحلاظة

 االجببت
ضاغونماظؿلعنيمعنمم18عنمادلادةمم4رحؽامماظؾـدمم163المتلرىمصىمذلنمادلـؿػعنيمبادلادةمحقثم

رومثؾتماظعفزماظؽاعلمخاللمدـةمماظوصاةإذاموضعتمم1975ظلـةمم79يماظصادرمباظؼاغونمرضمماالجؿؿاس

متعوؼسمعنمعنمتركماخلدعة ماحلاظة مصىمػذه مؼلؿققمادللؿقؼونمسنمادلمعنمسؾقه مظذا دصعةم،

م(.21واحدةمحيلبموصؼًامدلامجا مبادلـالمرضمم)

م

 
 


