اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
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يعجطخ انُذوح انشهشٌخ

نهؼبيهني ثبجلهبص اإلداسي نهذونخ
7107/7/8
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يمذيخ

ؼلعكمصـدوقماظؿلعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـلعقينمم
ظدىمادلفؿؿنيممبفالماظؿلعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿلعقـقـةممظـدىممأصـرادمماجملؿؿـعممباسؿؾـارمم
أنماحلؿاؼةماظؿلعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمأدرةمعصرؼة .م
وحتؼقؼاًمظذظؽمؼلعدغلمأنمأضـدمممعضـؾطةمماظــدوةمماظشـفرؼةممادلـعؼـدةممبؿـارؼ مم2017/7/8معؿضـؿـةمم
أػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة.

سئٍظ صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼبيهني ثبنمطبع احلكىيً

"زلًذ عؼىدي لطت"
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فهــــــــشط
و
0

ادلىظىع
األعئهخ.
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم.1975
األدؽؾةمادلرتؾطةمبؼاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم.2016
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ادلشفمبد:
رباضرةميفماآلثارمادلرتتؾةمسؾكمصدورماظؼاغقنمرضؿم16مظلـةم2017مواآلثارمادلرتتؾةمسؾكم
صدورمضرارموزؼرماظؿضاعـماالجؿؿاسلمرضؿم310مظلـةم.2017
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األعئهخ ادلشتجطخ ثمبَىٌ انتأيني االجتًبػً انصبدس ثبنمبَىٌ سلى  79نغُخ 0971
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َظبو انتأيني االجتًبػً ورلبل تطجٍمه
وانتؼبسٌف
يبدح (/1غ)

انغؤال سلى /1/0غ م

عامضقؿةماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكميفم2017/7/1؟ م

اإلجبثخ :م

ؼـص ماظؾـد م(ط)معـ مادلادة م 5معـ مضاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل ماظصادر مباظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة م1975م

سؾكمأغف :م
ط -أجش االشرتان:مطؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعـمعؼابؾمغؼديمعـمجفةمسؿؾفماألصؾقةمظؼاءمسؿؾفم
األصؾلموؼشؿؾ :م
 -1األجش األعبعً،موؼؼصدمبف:م م
مأ -األجر مادلـصقص مسؾقف ميف ماجلداول مادلرصؼة مبـظؿ ماظؿقزػ مباظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ معـم
اظعاعؾني مباجلفات مادلـصقص مسؾقفا ميف ماظؾـد م(أ)معـ مادلادة م()2موعا مؼضاف مإظقف معـ مسالواتم
خاصةمأوماألجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼضافمإظقفمعـمسالواتمعلؿؾعد ًامعـفماظعـاصرم
اظيت متعؿرب مجزءاً معـ ماألجر مادلؿغري ،موذظؽ مباظـلؾة مظؾعاعؾني ماظذؼـ متربطفؿ مباجلفات مادلشارم
إظقفامسالضةمتعاضدؼةمأومسرضقةمحبلبماألحقال.
وادؿــاءًمممامتؼدممؼؿقددمأجرماالذرتاكماألدادلمظؾؿمعـمسؾقفؿماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنم
اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼرارمبؼاغقنمرضؿم18مظلـةم2015موصؼاًمدلامؼؾل :م
 -1األجر ماألدادل ميف م 2015/6/30مباظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ مادلقجقدؼـ مباخلدعة ميف مػذام
اظؿارؼ .
 -2باظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ ماظذؼـ مؼؾؿقؼقن مباخلدعة مبعد م 2015/6/30مؼؿقدد ماألجر ماألدادلم
هلؿموصؼاًمظؾفدولماظذيمؼصدرمبفمضراراًمعـموزؼرماظؿلعقـاتمباظؿـلقؼمععموزؼرمادلاظقة.
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وؼضؿ مإدي ماألجر مادلشار مإظقف مباظؾـدؼـ م( ،)1م()2مغلؾة م( )9%مدـقؼاً ميف مأول مؼقظقق معـ مطؾ مسامم
عـلقبةمإظقفميفمذفرمؼقغققماظلابؼ .م
ب-األجر مادلـصقص مسؾقف مبعؼد ماظعؿؾ موعا مؼطرأ مسؾقف معـ مسالوات معلؿؾعداً معـف ماظعـاصر ماظيت متعؿربم
م
جزءاً معـ ماألجر مادلؿغري مباظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ مادلـصقص مسؾقفؿ ميف ماظؾـدؼـ م(ب ،مج) معـم
ادلادةم(.)2
ويف مجٍغ األحىال ٌشاػى يف األجش األعبعً يب ٌأتً:

ؼؿقددماحلدانماألدغكمواألضصكماظلـقيمهلذاماألجرمبؼقؿةمطؾمعـفؿاميفم .2014/7/1م

وؼؿؿ مزؼادتفؿا مدـقؼاً مأول مؼقظقق معـ مطؾ مسام مبـلؾة م( )10%معـلقبة مإدي مطؾ معـفؿا ميف مذفر مؼقغققم
اظلابؼ،مويفمحتدؼدماحلدؼـمادلشارمإظقفؿامؼراسكمجربمطؾمعـماحلدؼـماألدغكمواألضصكماظشفريم
إديمأضربمسشرةمجـقفات .م
مبراساة ماظؾـد م(/1أ) مإذا مطان ماألجر مطؾف مربلقباً مباإلغؿاج مأو مباظعؿقظة مصقعؿرب مػذا ماألجر مأجراًم
أدادق ًا .م
 -2األجش ادلتغري:موؼؼصدمبفمباضلمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفموسؾكماألخص :م
مأ -احلقاصز .م
مب -اظعؿقالت .م
مج -اظقػؾة .م
مد -اظؾدالتموحيددمرئقسمذبؾسماظقزراءمبـاءمسؾكمسرضموزؼرماظؿلعقـاتماظؾدالتماظيتمالم
تعؿربمسـصراًمعـمسـاصرمأجرماالذرتاك .م
مه -األجقرماإلضاصقة .م
مو -اظؿعقؼضمسـماجلفقدمشريماظعادؼة .م
مز -إساغةمشالءمادلعقشة .م
مح-

اظعالواتماالجؿؿاسقة.

مط-

اظعالوةماالجؿؿاسقةماإلضاصقة .م
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ادلـحماجلؿاسقة .م

مي-

مو -ادلؽاصلةماجلؿاسقة.
مز -غصقبمادلمعـمسؾقفميفماألرباح .م
مح -عامزادمسؾكماحلدماألضصكمظألجرماألدادل.
وؼصدرموزؼرماظؿلعقـاتمضراراًمبؼقاسدمحلابمسـاصرمػذاماألجر.
وؼعؿرب ميف محؽؿ ماظعؿؾ ماألصؾل مجبفة ماظعؿؾ ماألصؾقة ماظعؿؾ مادلـؿدب مإظقف مادلمعـ مسؾقف مرقلم
اظقضتمأومادلعارمإظقفمداخؾماظؾالد .م
وصك مذيقع ماألحقال مؼؿعني مأال مؼؼؾ مأجر ماالذرتاك ماظؿلعقين مسـ م 400مجـقف مذفرؼاًموؼزاد مػذا ماحلدم
بـلؾة م %25مدـقؼاً مدلدة ممخس مدـقات مثؿ متعدل ماظزؼادة مإدي %10مدـقؼا مسؾك مأال مؼؼؾ مأجر ماالذرتاكم
اظؿلعقينمسـماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكماظؿلعقينماحملددموصؼاًمظؼاغقنماظعؿؾ .م
وتـص مادلادة م 18معـ مضرار موزؼر مادلاظقة مرضؿ م 554مظلـة م 2007مبشلن ماظؼقاسد مادلـػذة مألحؽام مضاغقنم
اظؿلعني ماالجؿؿاسل مرضؿ م 79مظلـة م1975وادلعدل مبؼرار موزؼر ماظؿضاعـ ماالجؿؿاسل مرضؿ م 310مظلـة م2017م
سؾكمأغف :م
"مؼؼصد مبلجرماالذرتاكمطؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعـمعؼابؾمغؼديمعـمجفةمسؿؾفماألصؾقةم
ظؼاءمسؿؾفماألصؾلموؼشؿؾ :م
ً
أوال  :األجش األعبعى  ،وٌمصذ ثه :

 -1باظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ ماظعاعؾني مباجلفاز ماإلداري مظؾدوظة مواهلقؽات ماظعاعة مواظؼطاع ماظعامم
وضطاعماألسؿالماظعامماظذؼـمتربطفؿمجبفاتمسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمالئققة:م
األجرمادلـصقصمسؾقفميفماجلداولمادلرصؼةمبـظؿماظؿقزػموعامؼضؿمإظقفمعـمسالوات.م م
 -2باظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ ماظعاعؾني مباجلفاز ماإلداري مظؾدوظة مواهلقؽات ماظعاعة مممـ مخضعقام
ألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقة.
أ -األجرماألدادلميفم 2015/6/30مباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿمادلقجقدؼـمباخلدعةميفمػذام
اظؿارؼ .
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ب -باظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــقفؿماظــذؼـمؼؾؿقؼــقنمباخلدعــةمبعــدم2015/6/30مؼؿقــددماألجــرم
األدادلمهلؿموصؼاًمظؾفدولمرضؿم()13مادلرصؼ.
وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـم(أ)،م(ب)مغلؾةم%9مدـقؼاًميفمأولمؼقظققمعـمطـؾم
ساممعـلقبةمإديماألجـرماألدادـلميفمذـفرمؼقغقـقماظلـابؼ،مسؾـكمأنمتلـؿؼطعمعــماألجـرم
ادلؿغري .م
 -3باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفاتمادلشارمإظقفامباظؾـدؼـم(،1م)2ماظذؼـمتربطفؿمجبفـاتم
سؿؾفؿمسالضةمسؿؾمتعاضدؼةمأومسرضقة:م
األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼـدماظعؿـؾموعـامؼفضـافمإظقـفمعــمسـالواتمأومزؼـاداتمحبلـبم
األحقالمعلؿؾعداًمعـفماظعـاصرماظـيتمتعؿـربمجـزءاًمعــماألجـرمادلـؿغريمأوماألجـرماظقـقعلم
ادللؿقؼ.
 -4باظـلؾة مظؾؿمعـ مسؾقفؿ ماظعاعؾني مباظؼطاع ماخلاص موادلشؿغؾني مباألسؿال مادلؿعؾؼة مخبدعةم
ادلـازلموأصرادمأدرةمصاحبماظعؿؾماظذؼـمؼعؿؾقنمظدؼفموؼعقهلؿ:م
األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼطرأمسؾقفمعـمسالواتمعلؿؾعداًمعـفماظعـاصرماظيتم
تعؿربمجزءاًمعـماألجرمادلؿغري.
وفى مجٍغ األحىال ٌشاػى يف األجش األعبعً يب ٌأتً :م
أ -ؼؿقددماحلدماألدغكمهلذا ماألجرميفم 2016/7/1مبؼقؿةم 180مجـقفاًمذفرؼاًموؼؿؿمزؼادتفم
دـقؼاًميفمأولمؼقظققمعـمطؾمدـةمبـلؾةم%10معـلقبةمإظقفميفمذفرمؼقغققماظلابؼ.
ب -ؼؿقددماحلدماألضصكمهلذاماألجرميفم2016/7/1مبؼقؿةم1240مجـقفاًمذفرؼاًموؼـؿؿمزؼادتـفم
دـقؼاًميفمأولمؼقظققمبـلؾةم%10معـلقبةمإظقفميفمذفرمؼقغققماظلابؼ.
وؼراسكمجربماحلدؼـماألدغكمواألضصكماظشفريمإديمأضربمسشرةمجـقفات.
ج-

مبراساةماظؾـدم(أ)مإذامطانماألجرمطؾفمربلقباًمباإلغؿاجمأومباظعؿقظةمصقعؿربمػذاماألجرمأجـراًم
أدادقاًممبامالمجياوزماحلدماألضصكمادلشارمإظقفمدـقؼاً.م م

ً
ثبٍَب :األجش ادلتغري ،وٌمصذ ثه:
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باضلمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفموسؾكماألخص :م
 -1احلقاصز.
 -2اظعؿقالت.
 -3اظقػؾة،معؿكمتقاصرتميفمذلغفاماظشروطماآلتقة:
أ -أنمؼؽقنمضدمجرىماظعرفمبلنمؼدصعفامسؿالءمادلـشلةمسؾكمأداسمغلـؾةمعؽقؼـةمربـددةم
عؼدعاًمعـمادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾكماظعؿالء .م
ب -أنمؼؽقنمهلامصـدوقمعشرتكمبادلـشلةمتقضعمصقفمحصقؾؿفامظؿقزؼعفامبنيماظعؿال .م
ج -أنمؼؽــقنمػـــاكمضقاســدمعؿػــؼمسؾقفــامبــنيمربماظعؿــؾمواظعؿــالمحتــددممبقجؾفــامطقػقــةم
تقزؼعفامسؾقفؿ.
-4ماظؾدالت،مصقؿامسداماظؾدالتماظؿاظقةمصالمتعؿربمجزءًامعـمأجرماالذرتاكموصؼاًمظؼرارمرئقسمذبؾسم
اظقزراءمرضؿم679مظلـةم:1984
أ-

بدلماالغؿؼالموبدلماظلػرم وبدلمحضقرماجلؾلاتموشريػامعـماظؾدالتماظيتمتصـرفمظؾؿـمعـم
سؾقفمعؼابؾمعامؼؿؽػؾفمعـمأسؾاءمتػؿضقفامأسؿالموزقػؿفموؼلؿــكمعـمذظؽمبدلماظؿؿـقؾ .م

ب-

بدلماظلؽـموبدلمادلؾؾسموبدلماظلقارةموشريػامعـماظؾدالتماظيتمتصرفمعؼابؾمعزاؼامسقـقة.م م

ج -اظؾــدالتماظــيتمتلــؿقؼمغؿقفــةمغــدبمادلــمعـمسؾقــفمبعــضماظقضــتمداخــؾمجفــةمسؿؾــفماألصــؾقةمأوم
خارجفا .م
د -اظؾدالتماظيتمتلؿقؼمظؾؿمعـمسؾقفمدلقاجفةمأسؾاءمادلعقشةمخارجماظؾالد.
وؼشرتطمأالمجياوزمذبؿقعماظؾدالتمادللؿؾعدةمعــمأجـرماالذـرتاكمضقؿـةمأجـرماالذـرتاكماألدادـلم
ظؾؿمعـمسؾقف.م

-5ماألجقرماإلضاصقة.
-6ماظؿعقؼضمسـماجلفقدمشريماظعادؼة.
-7مإساغةمشالءمادلعقشة.
-8ماظعالواتماالجؿؿاسقة.
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-9ماظعالوةماالجؿؿاسقةماإلضاصقة.
-10مادلـحماجلؿاسقة.
-11مادلؽاصكتماجلؿاسقة.
-12مغصقبمادلمعـمسؾقفميفماألرباح .م
-13معامزادمسؾكماحلدماألضصكمظألجرماألدادل .م
-14ماظعالواتماخلاصةماظيتمملمؼؿؿمضؿفامظألجرماألدادل .م
وؼعؿربميفمحؽؿماألجرمادلـؿغريماظػـرقمبـنيماألجـرمربـؾماالذـرتاك،مواحلـدماألدغـكمادلؼـررم
ضاغقغاً.م
واسؿؾاراًمعـم2016/1/1مؼؽقنماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكمادلؿغريمبقاضـعم25320مجـقفـاًمم
دـقؼاً،موؼزادماحلدماألضصكميفمبداؼةمطؾمدـةمعقالدؼةمبـلؾةم%15معـماحلدماألضصكمهلـذاماألجـرم
يفمغفاؼةماظلـةماظلابؼة،مويفمحتدؼدماحلدماألضصكماظلـقيمؼراسـكمجـربماحلـدماألضصـكماظشـفريم
إديمأضربمسشرةمجـقفات .م
ويفمذيقعماألحقالمؼراسكمأالمؼؼؾمإذيـاظلمأجـرماالذـرتاكميفم2016/7/1مســم400مجـقـفمذـفرؼاًم
وؼزادمػذاماحلدمبـلؾةم% 25مدـقؼاًمعـماحلدماألدغكمهلـذاماألجـرميفمغفاؼـةماظلــةماظلـابؼةمدلـدةممخـسم
دـقات،مثؿمتعدلماظزؼادةمإديم%10مدـقؼاً،مسؾكمأالمؼؼؾمسـماحلدماألدغكمظألجقرماحملددموصؼاًمظؼـاغقنم
اظعؿؾمادلشارمإظقف.
ً
وفمب دلب تمذو :م
صـننماحلـدماألدغـكمألجـرماالذـرتاكمبشـؼقفماألدادـلمموادلـؿغريميفم2016/7/1مػـقمم400مجـقـفمذــفرؼاًم
وؼزادميفم2017/7/1مبـلؾةم%25مصقصؾحم500.00مجـقف .م
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انغؤال سلى /1/7غ م

عامػلماظعالواتماظـيتممؼـؿؿممضـؿفامميفم2017/7/1مظألجـرمماألجـرمماألدادـلممظغـريمماخلاضـعنيممألحؽـاممم

ضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةماألوظلمعـماظؼاغقنمرضؿم82مظلـةم2012ممبـحماظعاعؾنيمباظدوظةمسالوةمخاصةمسؾكمأغف :م
"مؼفؿـحمذيقعماظعاعؾنيمباظدوظةمسالوةمخاصةمذـفرؼةمماسؿؾـاراًممعــممأولمؼقظقـقممدــةمم2012مبـلـؾةمم%15م

عـــماألجــرماألدادــلمظؽــؾمعـــفؿميفم2012/6/30مأوميفمتــارؼ ماظؿعــقنيمباظـلــؾةمدلـــمؼعــنيمبعــدمػــذام
اظؿارؼ مبدونمحدود،موالمتعؿربمػذهماظعالوةمجزءاًمعـماألجرماألدادلمظؾعاعؾ،موالمدبضـعممألؼـةممضـرائبمم
أومردقم .م
وؼصدرموزؼرمادلاظقةماظؼراراتماظالزعةمظؿـػقذمأحؽاممػذهماظعالوةماخلاصة ".م
وتـصمادلادةماظرابعةمعـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف :م
"متضؿماظعالوةماخلاصةمادلؼررةمبفذاماظؼاغقنمإديماألجقرماألدادقةمظؾكاضعنيمألحؽاعفماسؿؾـاراممعــمم
أولمؼقظققمدـةم2017موظقمجتاوزمبفاماظعاعـؾممغفاؼـةممربـطمماظدرجـةممأومادلربـقطمماظـابـتممادلؼـررممظقزقػؿـفممأوم
عـصؾف،م ".............م
وتـصمادلادةماألوظلمعـماظؼاغقنمرضؿم77مظلـةم2017ممبـحمسالوةمخاصةمظؾعاعؾنيمباظدوظـةممعــممشـريمم
ادلكارؾنيمبلحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةمسؾكمأغف :م
"ميـحماظعاعؾقنمباظدوظةمعـمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضـاغقنمماخلدعـةممادلدغقـةمماظصـادرممباظؼـاغقنمم81م
ظلـةم2016ماسؿؾاراًمعـمأولمؼقظققم2017مسـالوةممخاصـةممبـلـؾةمم%10معــمماألجـرمماألدادـلممظؽـؾممعــفؿمميفم
2017/6/30مأوميفمتارؼ ماظؿعقنيمباظـلؾةمدلـمؼعنيمبعدمػذاماظؿارؼ محبدمأدغلم65مجـقفاًمذفرؼاً،موتعدم
ػذهماظعالوةمجزءاًمعـماألجرماألدادلمظؾعاعؾموتضؿمإظقفماسؿؾاراًمعـمأولمؼقظققم".2017م م
وتـصمادلادةماألوظلمعـماظؼاغقنمرضؿم78مظلـةم2017ممبـحمسالوةمشالءمادـؿــائقةممظؾعـاعؾنيممباظدوظـةمم
عـمشريمادلكارؾنيمبؼاغقنماخلدعةمادلدغقةمسؾكمأغف :م
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"ميـح ماظعاعؾقن مباظدوظة معـ مشري مادلكارؾني مبلحؽام مضاغقن ماخلدعة مادلدغقة ماظصادر مباظؼاغقن م81م
ظلـةم2016ماسؿؾاراًمعـمأولمؼقظققم2017مسالوةمشالءمادؿــائقةمبـلؾةم%10معـماألجرماألدادلمظؽؾمعـفؿم
يف م 2017/6/30مأو ميف متارؼ ماظؿعقني مباظـلؾة مدلـ مؼعني مبعد مػذا ماظؿارؼ محبد مأدغل م 65مجـقفاً موحبدم
أضصك م 130مجـقفاً مذفرؼاً ،موتعد مػذه ماظعالوة مجزءاً معـ ماألجر ماألدادل مظؾعاعؾ موتضؿ مإظقف ماسؿؾاراً معـم
أولمؼقظققم.2017م م
وفمب دلب عجك

ؼضــؿمظألجــرماألدادــلميفم2017/7/1مظغــريمادلكــارؾنيمبلحؽــاممضــاغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــادرم

باظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016ماظعالواتماآلتقة :م
 اظعالوةماخلاصةمادلؿـقحةمباظؼاغقنمرضؿم82مظلـةم2012مبـلؾةم .%15م
 اظعالوةماخلاصةمادلؿـقحةمباظؼاغقنمرضؿم77مظلـةم2017مبـلؾةم%10محبدمأدغكم65مجـقفاً .م
 سالوةماظغالءماالدؿــائقةمادلؿـقحةمباظؼاغقنمرضؿم78مظلـةم2017مبـلؾةم%10محبدمأدغلم65مجـقفاًم
وحبدمأضصكم130مجـقفاً .م
وجتدرماإلذارةمإديمأنماظزؼاداتماظيتمؼؿؿمضؿفاميفم2017/7/1مألجرماالذـرتاكمماألدادـلممظؾؿـمعـمم
سؾقفؿماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مػلمصؼطم9م%معـم
األجرماألدادلميفم .2016/6/30م
م
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تأيني انشٍخىخخ وانؼجض وانىفبح

يبدح ()43

انغؤال سلى  43/4م

عمعـمسؾقفمبقاغاتفمطاظؿاظل :م
 تارؼ مادلقالد:م.1957/4/1
 تارؼ ماظؿعقنيمباظؼطاعماخلاص .1980/12/1:م
 ضاممبشراءمعدةممخسمدـقاتمومتمأداءماظؿؽؾػةمباظؿؼلـقطمماسؿؾـاراًممعــمم2010/1مسؾـكممأنمؼلـؿؿرمم
أداءماظؼلطمحؿكمبؾقغمادلمعـمسؾقفمدـماظلؿني .م
 متماغفاءمخدعةمادلذطقرمبؿارؼ م2010/12/31مظالغؼطاعمسـماظعؿؾ .م
 بؿــارؼ م2011/4/1ممتمتعــقنيمادلــذطقرمباجلفــازماإلداريمظؾدوظــة،موملمؼــؿؿمأداءمضلــطمادلــدةم
ادلشرتاةمعـذمػذاماظؿارؼ .
 تؼدممادلذطقرمبطؾبمظشراءمعدةممخسمدـقاتمومتتمسؿؾقةماظشراءم(غظراًمظعـدمممسؾـؿممادلـطؼـةمم
اظؿلعقـقــةمبادلــدةمادلشــرتاةمباظؼطــاعماخلــاصم-مسؾؿـاًمبلغــفموصؼـاًمألحؽــاممادلــادةم34معـــمضــاغقنم
اظؿلعنيماالجؿؿاسلمالمحيؼمظؾؿذطقرمذراءمأؼةمدـقاتمأخرى)-مومتتمددادماظؿؽؾػةمباظؿؼلـقطمم
حؿكمبؾقغمادلمعـمسؾقفمدـماظلؿني.
 بؿارؼ م2017/3/31مبؾغمادلذطقرمدـماظلؿني.
تؾنيمظؾؿـطؼةمبقانمادلدةمادلشرتاةمباظؼطاعماخلاصموتقضػمددادماألضلاطماخلاصـةممبفـاممعــممتـارؼ مم
إغفاءمخدعةمادلـذطقرممباظؼطـاعمماخلـاصممصفـؾممؼـؿؿممحتصـقؾمماألضلـاطمماظـيتممملمؼـؿؿممأدائفـاممســممػـذهمم
ادلدة؟موعامػقمعقضػمادلدةمادلشرتاةمباظؼطاعماحلؽقعل؟ م
اإلجبثخ :م

تـصمادلادةم34معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975سؾكمأغف :م
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"جيقز مظؾؿمعـ مسؾقف مأن مؼطؾب محلاب معدة مضؿـ معدة ماذرتاطف ميف ماظؿلعني ميف مطؾ معـ ماألجرم
األدادلمواألجرمادلؿغريموغظاممادلؽاصلةمإذامتقاصرتمبشلغفاماظشروطماآلتقة :م
-1

أنمتؽقنمبعدمبؾقشفمدـماظـاعـةمسشرة.

-2

أنمتؽقنمدـقاتمطاعؾة.

-3

أنمتؽقنمدابؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿلعنيماالجؿؿاسل.

-4

أالمجتاوزمعدةماالذرتاكماظػعؾقة.
وؼراسك مأال مؼمدى محلاب معدة ميف مأي معـ ماألجر مادلؿغري موغظام مادلؽاصلة مجتاوز معدة ماالذرتاك ميفم

أيمعـفؿامعدةماالذرتاكمسـماألجرماألدادل.
وتؼدرمتؽؾػةمحلابمادلدةمعؼابؾمأداءمعؾؾغمحيلبموصؼامظؾفدولمرضؿم()4مادلرصؼ ".م
وتـصمادلادةم129معـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف :م
" مؼؾؿزم مصاحب ماظعؿؾ مبلداء مادلؾاظغ ماآلتل مبقاغفا ميف مادلقاسقد ماحملددة مضرؼـ مطؾ معـفا:م
االذرتاطات مادللؿقؼة مسـ ماظشفر موتشؿؾ ماحلصة ماظيت مؼؾؿزم مبفا مواحلصة ماظيت مؼؾؿزم مباضؿطاسفا معـ مأجرم
ادلمعـ مسؾقف موذظؽ ميف مأول ماظشفر ماظؿاظل مظشفر ماالدؿقؼاق مباظـلؾة مظالذرتاطات مادللؿقؼة مسـ ماألجرم
األدادلموصكمأولماظشفرماظؿاظلمظشفرماظصرفمباظـلؾةمظالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماألجقرمادلؿغرية.م م
 -1األضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلمعـمسؾقفموذظؽميفمأولماظشفرماظؿاظلمظشفرماالدؿقؼاق.م م
 -2عؽاصلةمغفاؼةماخلدعةمأومصروضفامادلـصقصمسؾقفـاممباظؾــدمم()6معــممادلـادةمم()17موذظـؽمميفمأولماظشـفرمم
اظؿاظلمظؿارؼ ماغؿفاءمخدعةمادلمعـمسؾقف.م م
 -3األضلاطمادللؿقؼةمسـمادلؾاظغمادلؿلخرةمسؾقفموذظؽميفمتارؼ مادؿقؼاضفا.م م
 -4ادلؾاظغماظيتمؼؼقممخبصؿفامعـمأجرمادلمعـمسؾقفميفماحلدودماجلـائزمماحلفـزممسؾقفـاممأوماظــزولممسـفـامم
واظيتمصرصتمظؾؿمعـمسؾقفمبدونموجفمحؼمعـماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿلعنيماالجؿؿاسل.م م
وؼؾؿزم مصاحب ماظعؿؾ ميف محاظة ماظؿلخري ميف مأداء مأي معـ مادلؾاظغ مادلشار مإظقفا مبلداء معؾؾغم
إضايفمدـقؼاًمسـمعدةماظؿلخريمعـمتارؼ موجقبماألداءمحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد،موحيلبمادلؾؾغم
اإلضايف مبـلؾة متلاوى مدعر ماخلصؿ مادلعؾـ معـ ماظؾـؽ مادلرطزي مادلصري ميف ماظشفرماظذي مؼؿعنيم
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 14ــــــــــ
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دداد مادلؾاظغ مصقف معضاصاً مإظقف م( ،)2%موؼلري مذظؽ مسؾك مذيقع مأصقاب ماألسؿال ممبا مصقفؿ ماجلفازم
االداريمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعة .م
وؼعػكمصاحبماظعؿؾمعـمادلؾؾغماإلضايفمإذاممتماظلدادمخاللممخلةمسشرمؼقعامعـمتارؼ موجقبم
األداء.

م

وصك مذيقع ماألحقال مؼؿقؿؾ مصاحب ماظعؿؾ مغػؼات مإردال ماالذرتاطات موادلؾاظغ مادللؿقؼة مإديم
اهلقؽة،موجيقزمظؾفقؽةمأنمتؼقممباظؿقصقؾمعؼابؾمواحدميفماألظػمعـمضقؿةمادلؾاظغماحملصؾةمحبدمأدغكم
عؼداره مجـقف مواحد موحبد مأضصك معؼداره مسشرون مجـقفاً موؼرحؾ مػذا مادلؾؾغ مإدي ماحللاب مادلـصقصم
سؾقفميفمادلادةم(.)160م م
وؼصدر موزؼر ماظؿلعقـات مضراراً مبادلقاسقد مواظشروط مواألوضاع ماألخرى ماظيت متؿؾع ميف محتصقؾم
االذرتاطاتموادلؾاظغمادللؿقؼةمظؾفقؽةمرؾؼاًمألحؽاممػذاماظؼاغقن.م م
وادؿــاءمعـمأحؽامماظػؼراتماظلابؼةمجيقزمأنمؼؿضؿـماظؼرارمادلشارمإظقفميفمحاالتمععقـةمبـاءمسؾكم
اضرتاحمذبؾسماإلدارةمعامؼؾل:م م
 -1حتدؼدمررؼؼةمحتصقؾماالذرتاطاتموادلؾؿزممبذظؽ.م م
 -2إدـاد محتصقؾ ماذرتاطات ماظؿلعني ماالجؿؿاسل مظؾففات ماإلدارؼة مباالتػاق معع ماظلؾطات مادلكؿصة،م
وؼؿعني مسؾك مػذه ماجلفات محتصقؾ ماالذرتاطات موتقرؼدػا ميف معقاسقدػا ماحملددة مصقر محتصقؾفام
إدي ماهلقؽة ماظؼقعقة مظؾؿلعني ماالجؿؿاسل ميف معقعاد مشاؼؿف مأول ماظشفر ماظؿاظل مظشفر ماظؿقصقؾ موذظؽم
عؼابؾ م( )1%معـ مضقؿة مادلؾاظغ ماحملصؾة مخيصص محللاب ماظعاعؾني ماظؼائؿني مباظؿقصقؾ ،موؼؽقنم
هلذه ماجلفات ميفمدؾقؾ مادؿقػاء معلؿقؼات ماهلقؽة ماظؼقعقة مظؾؿلعني ماالجؿؿاسلمدؾطة متقضقع ماحلفزم
االداريموصؼاًمحلؽؿمادلادةم(.)143م م
 -3حتدؼد مادلؾاظغ ماإلضاصقة ماظيت متلؿقؼ مسؾك مادلؾؿزم مباظؿقصقؾ ميف محاظة ماظؿلخري ميف ماظؿقرؼد مسـم
ادلقاسقدمادلؼررةموذظؽممبامالمجياوزماظـلبمادلؼررةمبفذهمادلادة ".م
وتـص مادلادةم 44معـ مضرار موزؼر مادلاظقة مرضؿ م 554مظلـة م 2007مبشلنماظؼقاسد مادلـػذة مألحؽام مضاغقنم
اظؿلعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف :م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 15ــــــــــ
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"جيقزمظؾؿمعـمسؾقـفممأنمؼؼـدمممرؾـبممحلـابممعـددمماالذـرتاكمماظلـابؼةمموصؼـاًممظــصممادلـادةمم()34معــمم
ضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()44مادلرصؼمعؿكمتقاصرتماظشروطماآلتقة :م
-1

أنمتؽقنمادلدةمبعدمبؾقشفمدـماظـاعـةمسشرة.

-2

أنمتؽقنمدـقاتمطاعؾة.

-3

أنمتؽقنمدابؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿلعنيماالجؿؿاسل.

-4

أالمجتاوزمعدةماالذرتاكماظػعؾقة.

-5

أالمؼزؼدمذبؿـقعممعـددمماالذـرتاكمممبـاممصقفـاممادلـدةممادلطؾـقبممحلـابفاممســمماألجـرممادلـؿغريممأومغظـاممم
ادلؽاصلةمسـمعدةماالذرتاكمسـماألجرماألدادل،ماظيتمالمؼدخؾميفمحلابفامادلـددمماظـيتممتؼضـكمم
اظؼقاغنيمواظؼراراتمبنضاصؿفامدلدةماالذرتاكميفماظؿلعني.
وؼؼدم مرؾب محلاب معدة ماالذرتاك موصؼاً مظـص مادلادة م()41معـ ماظؼاغقن مسؾك مذات ماظـؿقذج مدلـم

بؾغمدـماظلؿنيمأومجتاوزػامععمتقاصرماظشروطمادلشارمإظقفامباظػؼرةماظلابؼة.
وسؾك مجـفاز ماظؿلعني ماالجؿؿاسل مأو معؽؿب ماظصـدوق مادلكؿص محبـلب ماألحـقال مإسداد مدفؾم
ظؼـقدمرؾؾاتمحلابمادلددمادلشارمإظقفـامواألضلـاطمادللؿقؼةمسـفاموصؼاًمظـؿقذجماظلفـؾمرضؿم(44معؽرراً)م
ادلرصؼ .م
وتؼدر متؽؾػة محلاب مادلدد مادلشار مإظقفا ميف ماظػؼرات ماظلابؼة موصؼاً مظؾفدول مرضؿ م()4مادلرصؼ مبؼاغقنم
اظؿلعنيماالجؿؿاسلموؼؿؿمددادمػذهماظؿؽؾػةموصؼاًمألحؽاممادلادةم()41معـماظؼاغقنمادلشارمإظقف .م
والمؼعؿربمادلمعـمسؾقفمعؾؿزعاًمبطؾبمحلابمادلدةمإالمبعدمعقاصؼؿفمسؾكماظؿؽؾػةموإضرارهمباظلداد .م
وؼؼضل ماظؾـد مأوالً معـ مطؿاب مدوري ماظصـدوق مرضؿ م 2مظلـة م 2014مبشلن مضقاسد مرؾب محلاب معدةم
يف ماألجر ماألدادل مأو ماألجر مادلؿغري مأو مغظام مادلؽاصلة موصؼاً مألحؽام مادلادة م ،34م 41معـ مضاغقن ماظؿلعنيم
االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975موادلعدلمباظؼاغقنمرضؿم120مظلـةم2014مسؾكمأغف :م
ً
ً
أوال :انششوغ ادلطهىة تىافشهب حلغبة يذح ظًٍ يذد االشرتان وفمب ألحكبو ادلبدح  43يٍ لبَىٌ

انتأيني االجتًبػً:

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 16ــــــــــ
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ؼؼدممرؾبمحلابمعددماالذرتاكمسؾكماظـؿقذجمرضؿم()44مادلرصؼمعؿكمتقاصرتماظشروطماآلتقة :م
 .1أنمتؽقنمادلدةمبعدمبؾقشفمدـماظـاعـةمسشرة.
 .2أنمتؽقنمدـقاتمطاعؾة.
 .3أنمتؽقنمدابؼةمسؾكمعدةماالذرتاكماألخريةموشريمخاضعةمظـظامماظؿلعنيماالجؿؿاسل.
 .4أالمجتاوزمعدةماالذرتاكماظػعؾقة.
 .5أالمؼزؼدمذبؿقعمعددماالذرتاكممبامصقفامادلدةمادلطؾقبمحلابفامسـماألجرمادلؿغريمأومغظاممادلؽاصلةم
سـ معدة ماالذرتاك مسـ ماألجر ماألدادل ،موال مؼدخؾ ميف محلابفا مادلدد ماظيت متؼضك ماظؼقاغنيم
واظؼراراتمبنضاصؿفامدلدةماالذرتاكميفماظؿلعني.
وؼؼضك مطؿاب مدوري ماظصـدوق مرضؿ م 1مظلـة م 2014مبشلن مطؿاب مدوري مرضؿ م( )1مظلـة م 2017مبشلنم
حلاب ماظؼقؿة ماحلاظقة مظألضلاط ماحمللقبة موصؼاً مظؾفدول مرضؿ م( )6مادلرصؼ مبؼاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسلم
رضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف:
" ........م
ثاغقاً:مادلددماظيتمؼقضػمخالهلامحتصقؾماألضلاطم(األضلاطمادلمجؾة) :م
 .1حاالتماحلصقلمسؾكمإجازةمخاصةمظغريماظعؿؾ.
 .2حاالتماحلصقلمسؾكمإجازةمدرادقةمبدونمأجر.
 .3حاالتماحلصقلمسؾكمإجازةمرساؼةمرػؾ.
 .4حاالتماالغؼطاعمسـماظعؿؾ.
موؼلؿلغػ ماظلداد مصقر مادؿقؼاق ماألجر موتزاد معدة ماظؿؼلقط مبعد مدـ ماظلؿني مبؼدر مادلدة ماظيتم
أوضػ مصقفا مدداد ماألضلاط ،موجيقز مدداد مذيؾة ماألضلاط مادلمجؾة مدصعة مواحدة مغؼداً مأو مخصؿاً معـم
ادللؿقؼاتماظؿلعقـقة .م
 ".......م
وتؼضلمادلادةماألوديمعـمتعؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم10مظلـةم2013مبشلنمتـظقؿمإجراءاتمردمعؾاظغم
ادلمعـمسؾقفمادللددةمظؾصـدوقمباظزؼادةمأومباخلطلمسؾكمأغف :م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 17ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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"سؾكمذيقعمادلـارؼماظؿلعقـقةمسـدماظؼقاممبؿقصقؾمعؾـاظغممباجلـقـفممادلصـريممباظزؼـادةممأومباخلطـلمم-مم
دقاءمطاغتمعقدسةمخبزؼـةمادلـطؼـةممأومباحللـاباتمماجلارؼـةممدلــارؼمماظصــدوقمم-ممؼـؿؿممردػـاممألصـقابمم
اظشــلنمســـمررؼــؼمحلــاباتمادلـطؼــة،موذظــؽممبقجــبمادــؿؿارةماظصــرفم50ع.حمسؾــكمأنمؼــؿؿمادبــاذم
اإلجراءاتماآلتقة:م م
 -1ؼؿؼدممادلمعـمسؾقفمبطؾبمظؾؿـطؼةمالدرتدادماالذرتاطاتمأومادلؾاظغماظلابؼمدـدادػاممباظزؼـادةممأوم
باخلطلمظؾؿـطؼة.
 -2ؼؿقديماظؼلؿمادلكؿصمبادلـطؼةم–ماإلجازاتماخلاصةمأومادلدةماظلـابؼةممحلـبمماألحـقالم.....مإخلم
–ماظؿقؼؼمعـمددادماالذـرتاطاتممأومادلؾـاظغممباخلطـلممأومباظزؼـادةممباظؿـلـقؼممعـعمماألضلـامممادلكؿصـةمم
بادلـطؼة.
 -3ؼؿؿمإسدادمعذطرةمإؼضاحقةمعـماظؼلـؿممادلكـؿصممظؼلـؿمماحللـاباتممبادلـطؼـةممعــممأصـؾمموصـقرتانمم
ؼقضحمبفامادلؾاظغمادللددةمباظزؼادةمأومباخلطلمودـؾبممرؾـبممادـرتدادممػـذهممادلؾـاظغ،ممعـعممحترؼـرمم
ادــؿؿارةم50مع.محمؼــؿؿماسؿؿادػــامعـــمادلقزــػمادلكــؿصمورئــقسماظؼلــؿموعــدؼرمســاممأومعــدؼرم
ادلـطؼة.
........... -4م.
............ -5م.
.............. -6م".
ً
وفمب دلب تمذو

ؼؿؾني مصقة مادلدة مادلشرتاة مواظيت ممت مذرائفا مأثـاء مصرتة مسؿؾ مادلمعـ مسؾقف مباظؼطاع ماخلاص ،موباظـلؾةم
ظألضلاطماظيتمملمؼؿؿمأدائفامعـمتارؼ ماالغؼطاعمحؿكمتارؼ مبؾقغماظلـمؼراسكمبشلغفامعامؼؾل :م
 .1باظـلؾةمظألضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلمعـمسؾقـفممســممادلـدةممادلشـرتاةممغؿقفـةممالغؼطـاعممأجـرهمم(ســمم
ادلدةمعـمتارؼ ماالغؼطاعموحؿكمتارؼ ماالظؿقاقمباجلفازماإلداريمظؾدوظة)متعدمأضلـاطممعمجؾـة،مم
وؼؿؿمخصؿفامعـمعلؿقؼاتمادلمعـمسؾقفموالمؼلؿقؼمسـفامعؾاظغمإضاصقة.
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 .2باظـلؾةمظألضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلمعـمسؾقفمسـمادلـدةممادلشـرتاةمماسؿؾـاراًممعــممتـارؼ مماالظؿقـاقمم
باجلفازماإلداريمظؾدوظةمصقؿؿمخصـؿممعؿفؿـدممػـذهمماألضلـاطممعــممادللـؿقؼاتمماظؿلعقـقـةممظؾؿـمعـمم
سؾقف،موؼؿؿمعطاظؾةمجفةماظعؿؾمبادلؾاظغماإلضاصقةمادللؿقؼةمغؿقفةماظؿـلخريمميفمأداءماألضلـاطمميفم
عقاسقدػاماظدورؼةموصؼاًمألحؽاممادلادةم129معـمضاغقنماظؿاعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم
79مظلـةم.1975
وباظـلؾة مظؾؿدة مادلشرتاة ممبؼدار ممخس مدـقات مواظيت ممتت مخالل معدة مسؿؾ مادلمعـ مسؾقفم
باجلفاز ماإلداري مباظدوظة مصؼد موضع ماظشراء مباخلطل مدلكاظػؿف ماحؽام مادلادة م 34معـ مضاغقن ماظؿلعنيم
االجؿؿاسل ماظصادر مباظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة م ،1975مظذا مؼؿؿ مرد مادلؾاظغ ماحملصؾة معـ مادلمعـ مسؾقف محتتم
حلابماظشراءموصؼاًمظؿعؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم10مظلـةم .2013م
وميؽـمسؿؾمعؼاصةمبنيمادلؾاظغمادللؿقؼةمظؾؿمعـمسؾقفموادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾقفمغؿقفةمسدممأداءم
أضلاطماظشراءمسـمادلدةماألوديمععمتـػقذمعامؼرتتبمسؾكمذظؽمعـمآثار .م
م
م
م
م م
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تأيني ادلشض

م

يبدح ()74

انغؤال سلى  74/3م

ػؾمخيضعمذيقعماظعاعؾنيمباظؼطاعماظعامم(طاظعاعؾنيمبشرطاتماظؽفرباء)مألحؽاممتلعنيمادلرض؟ م
اإلجبثخ :م

تـصمادلادةم73معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف :م
"متلريمأحؽاممػذاماظؾابمتدرجيقاًمسؾكماظعاعؾنيمظدىمأصقابماألسؿالماظذؼـمؼصدرمبؿقدؼدػؿم

ضرار معـ موزؼر ماظصقة موذظؽ مدون ماإلخالل محبؼقق مادلمعـ مسؾقفؿ ماظذؼـ ماغؿػعقا مباظؿلعني ماظصقل موصؼاًم
ألحؽامماظؼاغقنمرضؿم63مظلـةم1964أوماظؼاغقنمرضؿم75مظلـةم1964مادلشارمإظقفؿا".م م
ؼؼضكمطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم3مظلـةم2017مبشلنمخضقعماظعاعؾنيممبـشكتماظؼطاعماظعامماظيتم
ؼعؿؾمبفامأطـرمعـم500مساعؾمألحؽاممتلعنيمادلرضمسؾكمأغف :م
" مبؿارؼ م 1981/11/15مصدر مضرار موزؼر ماظصقة مرضؿ م 858مظلـة م 1981مبشلن مدرؼان مأحؽام متلعنيم
ادلرض مسؾك ماظعاعؾني ممبـشكت ماظؼطاسني ماظعام مواخلاص ماظيت مؼعؿؾ مبفا معـ م( )5-499مساعالً مجبؿقعم
رباصظاتماجلؿفقرؼة.
وبؿارؼ م 1983/9/13مصدر مضرار موزؼر ماظصقة مرضؿ م 553مظلـة م 1983مبشلن مدرؼان مأحؽام متلعنيم
ادلرض مسؾك ماظعاعؾني مبشرطات موعـشكت موعؽاتب ماظؼطاسني ماظعام مواخلاص ماظيت مؼعؿؾ مبفا معـ م()1-4م
سؿالمجبؿقعمرباصظاتماجلؿفقرؼة.
وبؿارؼ م 2017/2/13مصدر مضرار موزؼر ماظصقة مرضؿ م 79مظلـة م 2017موضضك ميف مادلادة م( )1معـم
أحؽاعف مسؾك مأغف م"تلري مأحؽام متلعني مادلرض مادلـصقص مسؾقفا مباظؾاب ماخلاعس معـ ماظؼاغقن مرضؿ م79م
ظلـة م 1975مادلشار مإظقف مواظؼقاغني مادلعدظة مظف مسؾك ماظعاعؾني ممبـشكت ماظؼطاسني ماظعام مواخلاص ماظيتم
ؼعؿؾمبفامعـ500مساعؾمصلطـرمجبؿقعمرباصظاتماجلؿفقرؼة ".م
طؿا متـص مادلادة م()2معـ مأحؽاعف مسؾك مأن مؼـشر مػذا ماظؼرار ميف ماظقضائع مادلصرؼة ،موؼعؿؾ مبف معـم
اظؿارؼ مادلذطقر .م
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وضدمغشرمباظقضائعمادلصرؼةمباظعددم52ميفم4معارسمدـةم .2017م
وضدمترتبمسؾكمذظؽمعامؼؾل :م
أوالً :مخضقع مذيقع مادلمعـ مسؾقفؿ ماظعاعؾني مبقحدات ماظؼطاع ماظعام مألحؽام متلعني مادلرضم
ادلـصقص مسؾقفا مباظؾاب ماخلاعس مبؼاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل ماظصادر مباظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة م1975وصؼاًم
ظؾؿقارؼ ماظؿاظقة :م
 اسؿؾاراًمعـم1981/11/15مظؾؿـشكتماظيتمؼعؿؾمبفامعـم()5-499مساعؾ .م
 اسؿؾاراًمعـم1983/9/13مظؾؿـشكتماظيتمؼعؿؾمبفامعـم()1-4مساعؾ .م
 اسؿؾاراًمعـم2017/3/4مظؾؿـشكتماظيتمؼعؿؾمبفامعـم500مساعؾمصلطـر .م
ثاغقاً :متؿقدد ماذرتاطات متلعني مادلرض مباظـلؾة مهلذه ماظػؽات مبقاضع م %4م( %3مصاحب ماظعؿؾ ،م%1م
اظعاعؾ) مذفرؼاً ،مسؾك مأن متلدد مظصـدوق ماظؿلعني ماالجؿؿاسل مظؾعاعؾني مباظؼطاع ماحلؽقعل معع مباضلم
االذرتاطاتماظؿلعقـقةمادللؿقؼة .م
ثاظـاً :محيدد موساء محلاب ماالذرتاطات مبلجر ماالذرتاك ماظؿلعقين مبعـصرؼف ماألدادل موادلؿغري مععم
عراساةماحلدودماظؼصقىمهلذاماألجر .م
رابعاً :ميف محاظة متصرؼح ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿلعني ماظصقل مإلحدى مادلـشكت مبعالج ماظعاعؾني مظدؼفام
ورساؼؿفؿمرؾقاًمدبػضماذرتاطاتمتلعنيمادلرضمإديم .%1م
ؼراسك متـػقذ مأحؽام مػذا ماظؽؿاب مسؾك ماالذرتاطات مادللؿقؼة مذفرؼاً موتمدى ميف مادلقاسقد ماظدورؼةم
ألداء ماالذرتاطات مجتـؾاً مظؿقؿقؾ ماجلفات ماإلدارؼة مبادلؾاظغ ماإلضاصقة موصؼاً مألحؽام مادلادة م 129معـم
ضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنم79مظلـةم .1975م
نزا ٌهٍت انصُذوق مبؽاصة موحدات ماظؼطاع ماظعام ماظيت مؼـطؾؼ مسؾقفا مأحؽام مػذا ماظؽؿاب متـػقذم
أحؽاعفمبؽؾمدضة ".م
ً
وفمب دلب تمذو م
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خيضع مذيقع مادلمعـ مسؾقفؿ ماظعاعؾني مبقحدات ماظؼطاع ماظعام مألحؽام متلعني مادلرض مادلـصقصم
سؾقفا مباظؾاب ماخلاعس مبؼاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل ماظصادر مباظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة م1975وصؼاً مظؾؿقارؼ م
اظؿاظقة :م
 اسؿؾاراًمعـم1981/11/15مظؾؿـشكتماظيتمؼعؿؾمبفامعـم()5-499مساعؾ .م
 اسؿؾاراًمعـم1983/9/13مظؾؿـشكتماظيتمؼعؿؾمبفامعـم()1-4مساعؾ .م
 اسؿؾاراًمعـم2017/3/4مظؾؿـشكتماظيتمؼعؿؾمبفامعـم500مساعؾمصلطـر .م
وتؿقدد ماذرتاطات متلعني مادلرض مباظـلؾة مهلذه ماظػؽات مبقاضع م%4م(3%صاحب ماظعؿؾ ،م%1ماظعاعؾ)م
ذفرؼاً .م
ويف محاظة مرشؾة مجفة ماظعؿؾ ميف مسالج ماظعاعؾني مظدؼفا مورساؼؿفؿ مسؾقفا ماظؿؼدم مبطؾب مظؾفقؽة ماظعاعةم
ظؾؿلعني ماظصقل مظؾقصقل مسؾك مترخقص مبذظؽ موصك محاظة ماحلصقل مسؾك ماظرتخقص مادلشار مإظقف مؼؿؿم
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انغؤال سلى  73/1م

يبدح ()73

ػؾمجيقزمظصاحبمادلعاشماظعدولمسـماظرشؾةميفماالذرتاكميفمتلعنيمادلرض؟م م

اإلجبثخ :م

تـصمادلادةم74معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975سؾكمأغف :م

"تلري مأحؽام ماظعالج مواظرساؼة ماظطؾقة مادلـصقص مسؾقفا ميف مػذا ماظؾاب مسؾك مأصقاب مادلعاذات معام
مل مؼطؾؾقا مسدم ماالغؿػاع مبفا ميف متارؼ متؼدؼؿ مرؾب مصرف مادلعاش موال مجيقز ميف مذيقع ماألحقالم
ظصاحبمادلعاشماظذيمرؾبمسدمماالغؿػاعمباألحؽاممادلشارمإظقفامأنمؼعدلمسـمرؾؾف.م م
وتـصمادلادةم99معـمضرارموزؼرمادلاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مبشلنماظؼقاسدمادلـػذةمألحؽاممضاغقنم
اظؿلعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف :م
"متلريمأحؽاممػذاماظؾابمسؾكماظػؽاتماآلتقة:م م
-1

ادلمعـ مسؾقفؿ ماظعاعؾني مبادلـشكت ماظيت مؼصدر مبؿقدؼدػا مضراراً معـ موزؼر ماظصقة موؼشرتط مالغؿػاعم
تؾؽ ماظػؽة ممبزاؼا مػذاماظؿلعني مأن مؼؽقن مادلمعـ مسؾقف معشرتطاً مصقف مدلدة مثالثة مأذفر معؿصؾة مأو مدؿةم
أذفر معؿؼطعة مسؾك مأن مؼؽقن ماظشفران ماألخريان معؿصؾني موؼدخؾ ميف محلاب مػذه مادلدة معددم
اغؿػاسف ممبزاؼا ماظعالج ماظيت مؼؼدعفا مصاحب ماظعؿؾ ،موال مؼلري مػذا ماظشرط ميف مذلن ماظعاعؾنيم
باجلفازماالداريمظؾدوظةمواظؼطاعماظعامموضطاعماألسؿالماظعام.م م
وؼراسكموضػماالغؿػاعمبلحؽاممػذاماظؿلعنيمخاللمادلددماآلتقة:م م
(أ)معدةمسؿؾمادلمعـمسؾقفمظدىمجفةمالمدبضعمهلذاماظؿلعني.
(ب)معدةماظؿفـقدماإلظزاعلمواالدؿؾؼاءمأوماالدؿدساءمظؾؼقاتمادللؾقة.
(جـ)معددماإلجازاتماخلاصةمواإلساراتمواإلجازاتماظدرادقةمواظؾعـاتماظعؾؿقةماظيتمؼؼضقفامادلمعـم

سؾقفمخارجماظؾالد .م
-2

أصقاب مادلعاذات ماظذؼـ ممل مؼؿؼدعقا مبطؾب مبعدم ماالغؿػاع مبلحؽام ماظعالج مواظرساؼة ماظطؾقة مسؾكم
اظـؿقذجمرضؿم()99مادلرصؼميفمتارؼ متؼدؼؿمرؾبمصرفمادلعاش.م
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أرعؾةمادلمعـمسؾقفمأومصاحبمادلعاشماظيتمتطؾبماالغؿػاعمبلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةمسؾكم
اظـؿقذج مرضؿ م( 99معؽرر) مادلرصؼ معؿك مطاغت متلؿقؼ مععاذاً مسـ مزوجفا موظقلت معمعـاً مسؾقفا مأوم
صاحؾةمععاذاًمسـمغػلفامرؾؼامألحؽاممضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسل.
وؼؼػ ماغؿػاع ماألرعؾة ميف محاظة مزواجفا مأو ماظؿقاضفا مبعؿؾ مأو محصقهلا مسؾك مععاش مسـ مغػلفا موصؼام

ألحؽاممضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلموتؾؿزممبؿلؾقؿماظؾطاضةماظعالجقةميفمػذهماحلاالت .م
وؼؿعني مسؾك ماجلفة مادلؾؿزعة ممبعاش ماألرعؾة مإخطار مصرع ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿلعني ماظصقل مادلكؿصم
بؿارؼ مضطعمععاشماألرعؾةمأومإؼؼاصفمودؾؾف .م
-4

أدر مادلمعـ مسؾقفؿ موأصقاب مادلعاذات معـ معقارين مرباصظة ماإلدؽـدرؼة مادلـؿػعني مبلحؽامم
ضرار مرئقس مذبؾس ماظقزراء مرضؿ م()10مظلـة م 1981موؼؼصد مباألدرة ماظزوجة مواألوالد ماظذؼـ مؼؿقاصرم
يفمذلغفؿمذروطمادؿقؼاقمادلعاشموؼشرتطمظالغؿػاعمأالمؼؽقنمصردماألدرةمعـمادلمعـمسؾقفؿمأوم
صاحبمععاشموصؼاًمألحؽاممضقاغنيماظؿلعنيماالجؿؿاسل.م م
وصكمذيقعماألحقالمالمجيقزماظعدولمسـمرؾبمسدمماالغؿػاع ".م
وتؼضلمادلادةماألوديمعـمتعؾقؿاتماظصـدوقمرضؿم7مظلـةم2015مبشلنمأحؼقةمأصقابمادلعاذات م

ادلـؿػعنيمبلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةميفماظعدولمسـماظرشؾةميفماالغؿػاعمسؾكمأغف:
"سؾك مذيقع مأجفزة ماحلؼقق ماظؿلعقـقة مبادلرطز ماظرئقلل موادلـارؼ ماظؿلعقـقة مسـد متـػقذ مأحؽامم
اظعالج مواظرساؼة ماظطؾقة معـ مضاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل ماظصادر مباظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة م 1975معراساة معام
ؼؾل :م
 .1جيقز مظصاحب مادلعاش مادلـؿػع مبلحؽام ماظعالج مواظرساؼة ماظطؾقة ماظعدول مسـ ماالغؿػاعم
باألحؽاممادلشارمإظقفاميفمأيموضت،مسؾكمأنمؼؿؼدممبطؾبمظؾؿـطؼةمادلكؿصةموصؼاًمظؾـؿقذجم
رضؿ م 99مادلرصؼ مباظؼرار ماظقزاري مرضؿ م 554مظلـة م ،2007موؼؿؿ مإؼؼاف مخصؿ مضلط ماظؿلعنيم
اظصقل ماسؿؾاراً معـ ماظشفر ماظؿاظل مظؿارؼ متؼدؼؿ مرؾب ماظعدول ،مسؾك مأن مؼؿؿ مإخطار مصرعم
اهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقلمبنؼؼافماظؾطاضةماظعالجقةمظصاحبماظشلن.
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 .2يف مذيقع ماألحقال مال مجيقز مدلـ مرؾب مسدم ماالغؿػاع مبلحؽام ماظعالج مواظرساؼة ماظطؾقة مأنم
ؼعدلمسـمرؾؾف.
 .3ال مجيقز مألرعؾة مادلمعـ مسؾقف مأو مصاحب مادلعاش ماظيت مدؾؼ مهلا ماالغؿػاع مبلحؽام ماظعالجم
واظرساؼة ماظطؾقة موصؼاً مألحؽام مضرار مرئقس مذبؾس ماظقزراء مرضؿ م()1مظلـة م 1981ماظعدول مسـم
رشؾؿفاميفماالغؿػاعمبلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقة.
طؿامالمجيقزمألدرمادلمعـمسؾقفؿموأصقابمادلعاذاتمعـمعقارينمرباصظةماإلدؽـدرؼةم
ادلـؿػعنيمبلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةموصؼاًمألحؽاممضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضؿم()10م
ظلـةم1981ماظعدولمسـماظرشؾةميفماالغؿػاعمبلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقة".
ً
وفمب دلب تمذو:م م

 .1جيقز مظصاحب مادلعاش مادلـؿػع مبلحؽام ماظعالج مواظرساؼة ماظطؾقة ماظعدول مسـ ماالغؿػاعم
بلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةميفمأيموضت .م
 .2المجيقزمدلـمرؾبمسدمماالغؿػاعمبلحؽامماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةمأنمؼعدلمسـمرؾؾف.
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يف احلمىق اإلظبفٍخ
يبدح ()070

انغؤال سلى  070/6م

ػؾمميؽـمصرفمعـقةماظقصـاةممظؾقرثـةمماظشـرسقنيمميفمحاظـةممسـدمممادـؿقػاءمماظـؿـقذجممرضـؿمم105معؽـررمم

ادلرصؼمبؼرارموزؼرمادلاظقةمرضؿم554مظلـةمبؿقدؼدمادللؿػقدؼـمعـمعـقةماظقصاة؟ م
اإلجبثخ :م

تـصمادلادةم121معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف :م

"ؼلؿقؼ معؾؾغ معـقة ماظقصاة مدلــ محيـدده مادلمعـ مسؾقف مأو مصاحب مادلعاش مصنذا ممل محيدد مأحداًم
تلؿقؼ مظألرعؾ ،موصك محاظة مسدم موجقده متلؿقؼ مظألبـاء مواظؾـات ماظذؼـ متؿـقاصر ميف مذلغفـؿ مذروطم
ادؿقؼـاقمادلعاشمادلـصقصمسؾقفاميفمادلادتنيم(107و .)108م
وؼراسك ميف محاظة معا مإذا مطان مظؾؿمعـ مسؾقف مأو مصاحب مادلعاش مأرعؾ موأوالد متؿقاصر مصقفؿ ماظشروطم
ادلـصقص مسؾقفا مباظػؼرة ماظلابؼة معـ مشري مػذا ماألرعؾ متؼلقؿ مادلؾاظغ ماظلاظػ مذطرػا محبلب مسددم
األزواج.م م
وإذا ممل مؼقجد مأحد مممـ مدؾؼ مذطرػؿ متلؿقؼ مادلـقة مظؾقاظدؼـ مأو مأحدػؿا موصك محاظة مسدمم
وجقدػؿامتلؿقؼمألخقتفموأخقاتفماظذؼـمتؿقاصرميفمذلغفؿماظشروطمادلشارمإظقفاميفمادلادةم( .)109م
وصك محاظة مادؿقؼاق مادلـقة مظؾؼصر معـ ماألوالد مواألخقة مواألخقات مشري مادلؿزوجات متصرف مدلؿقظلم
ذؽقغفؿماظذيمتـؾتمصػؿفمبشفادةمإدارؼة.م" م
وتـص مادلادة م( )142معـ مضرار موزؼر مادلاظقة مرضؿ م 554مظلـة م 2007ماظصادر مبؿـػقذ مأحؽام مضاغقنم
اظؿلعني ماالجؿؿاسل ماظصادر مباظؼاغقن مرضؿ م 79مظلـة موادلعدظة مبؼرار موزؼر ماظؿضاعـ ماالجؿؿاسل مرضؿ م310م
ظلـةم2017م1975سؾكمأغف :م
"تلؿقؼمادلـقةموصؼاًمظؾرتتقبماآلتل :م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 26ــــــــــ
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 -1دلـمحددهمادلمعـمسؾقفمأومصاحبمادلعاشمسؾكممنقذجماالدؿؿارةمرضؿم(105عؽرر)موصكمحاظةم
تعددػؿمتقزعمبقـفؿمباظؿلاوي.مم
 -2األرعؾ.
 -3األبـاء مواظؾـات ماظذؼـ متؿقاصر مصقفؿ مذروط مادؿقؼاق مادلعاش مادلـصقص مسؾقفا ميف مادلادة م()177م
عـمػذاماظؼرار .م
وؼراسك ميف محاظة موجقد مأوالد متؿقاصر مصقفؿ مػذه ماظشروط معـ مشري مػذا ماألرعؾ متؼلؿ مادلؾاظغم
اظلاظػمذطرػامحبلبمسددماألزواج .م
 -4اظقاظدؼـ.
 -5األخقةمواألخقاتماظذؼـمتؿقاصرمصقفؿمذروطمادؿقؼاقمادلعاش.
والمتلؿقؼمادلـقةميفمحاظةمسدمموجقدمعلؿقؼنيموصؼاًمدلامتؼدم".م م
ً
وفمب دلب تمذو :موصك محاظةمسدم موجقد معلؿقؼني مظؾؿـقة موصؼاً مظؾرتتقب ماظذى مجاء مبعاظقة مال متلؿقؼ معـقةم
وصاةموباظؿاظلمالمجيقزمتقزؼعفامسؾكماظقرثةماظشرسقني.

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 27ــــــــــ
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يف لىاػذ حغبة االشرتاكبد

انغؤال سلى  076/7م

يبدح ()076

طقػ مؼؿؿ محتدؼد ماألجر ماظذي مؼؿؿ مسؾك مادادف مدداد ماالذرتاطات مادللؿقؼة مسـ مإجازة مرساؼةم

رػؾ؟م م
اإلجبثخ :م

ؼـصماظؾـدم()3معـمادلادةم53معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنم81مظلـةم2016مسؾكمأغف:م م
 .3ععمعراساةمأحؽاممضاغقنماظطػؾماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم12مظلـةم،1996متلؿقؼمادلقزػـةممإجـازهمم
بدونمأجرمظرساؼةمرػؾفامدلدةمساعنيمسؾكماألطـرميفمادلرةماظقاحدة،موحبدمأضصكمدـؿةممأسـقاممم
رقالمعدةمسؿؾفامباخلدعةمادلدغقة .م
وادؿــاءا معـ مأحؽام مضاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل مادلشار ماظقف ،متؿقؿؾ ماظقحدة ماذرتاطاتم
اظؿلعنيماالجؿؿاسلمادللؿقؼةمسؾقفاموسؾكمادلقزػة ".م

وتـص مادلادة م 53معـ مضرار موزؼر مادلاظقة مرضؿ م 554مظلـة م 2007مبؿـػقذ مأحؽام مضاغقن ماظؿاعنيم
االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف:م م
" متؿقدد ماالذرتاطات ماظيت مؼؾؿزم مادلمعـ مسؾقف مبلدائفا مسـ معدة ماإلجازة ماخلاصة مبدون مأجر مسؾكم
اظـققماآلتل:م م
 -1حصؿف موحصة مصاحب ماظعؿؾ ميف ماذرتاطات متلعني ماظشقكقخة مواظعفز موغظام مادلؽاصلة موطذام
اذرتاطات متلعني ماظؾطاظة مإذا مطان مممـ متلري ميف مذلغفؿ مأحؽام مػذا ماظؿلعني موذظؽ مإذا مأبدىم
رشؾؿفميفمحلابمعدةماإلجازةمضؿـمعدةماالذرتاكميفماظؿلعنيموصؼامألحؽاممادلادةماظلابؼة.م م
 -2حصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾميفماذرتاطاتمتلعنيمادلرضماظيتمتغطكمحؼماظعالجمواظرساؼةماظطؾقةم
إذامطانمممـمتلريميفمذلغفمأحؽاممػذاماظؿلعنيمسـمعدةماإلجازةماخلاصةمبدونمأجرمإذامضضقتم
اإلجازةمداخؾماظؾالدموذظؽميفمذيقعماألحقال.م م
 -3المتمدىمأؼةماذرتاطاتميفمتلعنيمإصاباتماظعؿؾ.م م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 28ــــــــــ
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وحتلب ماالذرتاطات مسؾك مأداس مأجر مادلمعـ مسؾقف ماألدادل مباصرتاض مسدم مضقاعف مباإلجازةم
طؿا متؿقدد مررؼؼة محلاب مأجر ماالذرتاك مادلؿغري مسؾك مأداس معا مطان مؼلؿقؼف معـ مػذا ماألجرم
باصرتاض معؾاذرتف مظعؿؾف موإذا مطاغت مبعض مسـاصر مػذا ماألجر مؼرتؾط محتدؼد مضقؿؿفا ممبعدالت مأوم
مبلؿقى مأداء مادلمعـ مسؾقف مصؿؿقدد مررؼؼة محلاب مػذه ماظعـاصر ممبؿقدط معا مادؿقؼف مسـفا مخاللم
اظلـةماظلابؼةمسؾكماإلجازةمأومعدةماذرتاطفميفماظؿلعنيمسـمػذاماألجرمإنمضؾتمسـمذظؽ.م م
وال متلري مأحؽام مادلادة م()34معـ مضاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل ميف مذلن معدد ماإلجازاتماخلاصةم
بدونمأجر ".م
وتـصمادلادةم57معـمذاتماظؼرارمسؾكمأغف:م م
"مإذاماخؿارتمادلمعـمسؾقفاماظيتمحصؾتمسؾكمإجازةمظرساؼةمرػؾفامصرفمتعقؼضماألجرمصقؿؾعم
يف مذلن مإبداء ماظرشؾة موأداء ماالذرتاطات مادللؿقؼة مسـ معدة ماإلجازة مادلشار مإظقفا ماظؼقاسدم
واالجراءاتمادلـصقصمسؾقفاميفمادلقادماظلابؼة .م
وإذا ماخؿارت مادلمعـ مسؾقفا مسدم مصرف متعقؼض ماألجر ماظؿزم مصاحب ماظعؿؾ مبلداء ماالذرتاطاتم
ادللؿقؼةمسـمعدةماإلجازةميفمادلقاسقدماظدورؼة .م
 "........م
وؼؼضكمطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم13مظلـةم1985مسؾكمأغف:م م
" يف مذلن محتدؼد ماذرتاطات ماظؿلعني ماالجؿؿاسل مادللؿقؼة ميف محاظة محصقل ماظعاعؾة مسؾكم
أجازهمبدونمأجرمظرساؼةمأرػاهلامرؾؼامحلؽؿمادلادةم()70معـماظؼاغقنمرضؿم47مظلـةم1978م م
 ........م
ظذظؽمصننماجلفةماإلدارؼةمتؿقؿؾمباذرتاطاتماظؿلعنيمادللؿقؼةمسؾقفاموسؾكماظعاعؾةموذظؽميفم
حاظة ماخؿقار مادلمعـ مسؾقفا مسدم مصرف متعقؼض ماألجر موتلدد ماالذرتاطات مظؾفقؽة ميف مادلقاسقد ماظيتم
تلدد مصقفا ماالذرتاطات ماظشفرؼة مسؾك مأداس معا متلؿقؼف ماظعاعؾة معـ مأجر مخالل مطؾ مذفر موعا مؼطرأم
سؾقف معـ متطقرات مرقال مصرتة ماإلجازة مادلؿـقحة مباصرتاض مسدم محصقهلا مسؾك ماإلجازة موبؿارؼ م
1984/4/1مسؿؾمبلحؽامماظؼاغقنم84/47مادلعدلمظؾعضمأحؽاممضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرم
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 29ــــــــــ
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باظؼاغقن م 75/79موؼؼؿضل مبقجقب مدداد ماالذرتاطات مادللؿقؼة ميف محاظة محصقل ماظعاعؾة مسؾكم
أجازهمبدونمأجرمظرساؼةماظطػؾموصؼامدلامؼؾلم :م
أوال ــ تأيني انشٍخىخخ وانؼجض وانىفبح

م(أ)ماألجرماألدادل :م

تمديماجلفةماإلدارؼةماذرتاطاتماظؿلعنيمادللؿقؼةمسؾقفاموسؾكماظعاعؾة .م
(ب)ماألجرمادلؿغري :م
متمدي ماجلفة ماإلدارؼة ماذرتاطات ماظؿلعني مادللؿقؼة مسؾقفا موسؾك ماظعاعؾة موحتدد مررؼؼةم
حلاب مأجر ماالذرتاك مادلؿغري مسـ مصرتة ماإلجازة مسؾك مأداس معا مطاغت متلؿقؼف معـ مػذام
األجرمباصرتاضمعؾاذرتفاماظعؿؾموإذامطاغتمبعضمسـاصرمػذاماألجرمؼرتؾطمبؿقدؼدمضقؿؿفام
مبعدالت مأو ممبلؿقى مأداء مادلمعـ مسؾقفا مصؿقدد مررؼؼة محلاب مػذه ماظعـاصر ممبؿقدط معام
ادؿقؼفمعـفامخاللماظلـةماظلابؼةمسؾكماإلجازةمأومعدةماذرتاطفاميفماظؿلعنيمسـماألجرمإنم
ضؾتمسـمذظؽ .م
ثبٍَب ــ تأيني إصبثبد انؼًم:

تعػك ماجلفة ماإلدارؼة معـ مأداء ماالذرتاك ماخلاص مبفذا ماظؿلعني مغظرا مظقجقد مادلمعـ مسؾقفام

بنجازةمظرساؼةماظطػؾ .م
ثبنثب ــ تأيني ادلشض:

تـص مادلادة م( )77معـ مضاغقن ماظؿلعني ماالجؿؿاسل مسؾك مأغف مؼقضػ مدرؼان مػذا ماظؿلعني مخاللم

ادلددماآلتقة :م
 .1عدةمسؿؾمادلمعـمسؾقفمظدىمجفةمالمدبضعمهلذاماظؿلعني.
 .2عدةماظؿفـقدماإلظزاعلمواالدؿؾؼاءمواالدؿدساءمظؾؼقاتمادللؾقة.
 .3عددماإلجازاتماخلاصةمواإلساراتمواإلجازاتماظدرادقةمواظؾعـاتماظعؾؿقةماظيتمؼؼضقفامادلمعـم
سؾقفمخارجماظؾالد.

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 30ــــــــــ
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وحقث مأن مادلادة م( )77مداظػة ماظذطر مضد محددت مسؾك مدؾقؾ ماحلصر محاالت مإؼؼاف متلعنيم
ادلرض .م
وحقثمأنماإلجازةماخلاصةمظرساؼةماظطػؾمتؼضلميفمداخؾماظؾالد .م
ظذظؽ مصنن متلعني مادلرضمال مؼقضػ مخالل مصرتة محصقل مادلمعـ مسؾقفا مسؾك مأجازه مبدون معرتبم
ظرساؼةماظطػؾ .م
وضد مادؿؼر ماظرأي مسؾك مأن متؼقم ماجلفة ماإلدارؼة مبلداد ماذرتاطات ماظؿلعني مادللؿقؼة مسؾكم
اجلفةم م
اإلدارؼة موسؾك ماظعاعؾة مرقال مصرتة محصقهلا مسؾك مأجازه مبدون معرتب مظرساؼة ماظطػؾ مسؾك مأنم
تمدي ماالذرتاطات مسـ ماألجر ماألدادل مواألجر مادلؿغري موذظؽ ميف محاظة مسدم محصقل ماظعاعؾة مسؾكم
تعقؼضماألجر .م
ساثؼب ــ ثصذوس انمبَىٌ سلى  37نغُخ  0983محؾ مغظام مادلؽاصلة مربؾ مغظام ماالدخار ماظذيم
طانمععؿقالمبفمباظؼاغقنمرضؿم13مظلـةم1975موغصتمادلادةماظـاعـةمعـمػذاماظؼاغقنمبلغفمؼضافمإديم
ضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم1975/79مادلشارمإظقفمبادلقادماآلتقة :م
عادةم()17مبـدم"م9م" م
اذرتاكمؼؼؿطعمبقاضعم%5معـمأجرمادلمعـمسؾقفماألدادلم م
وحقث مأن ماظؼاغقن مرضؿ م 1985/110مبشلن ماالذرتاك ميف مغظام مادلؽاصلة مؼؼضل مبلن متؽقن مغلؾةم
االذرتاكماظيتمؼؾؿزممبلدائفامادلمعـمسؾقفمبقاضعم%3معـماألجرماألدادلم م
وؼؿقؿؾ مصاحب ماظعؿؾ مبـلؾة م %2معـ ماألجر ماألدادل مظؾؿمعـ مسؾقف مسؾك مأن مؼعؿؾ مبفذام
اظؼاغقنماسؿؾارامعـمأولمابرؼؾمسامم .1984م
وحقثمأنمػذهمادلادةمخاصةمبؿؿقؼؾمتلعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاة .م
ظذظؽ مصلغف ميف محاظة معـح مادلمعـ مسؾقفا مأجازه مبدون معرتب مظرساؼة ماظطػؾ مومل محتصؾ مسؾكم
تعقؼضماألجرمادلـصقصمسؾقفمبادلادةم()70معـمضاغقنماظعاعؾني.مظذظؽمصننماجلفةماإلدارؼةمتؿقؿؾم
باذرتاطات معؽاصلة مغفاؼة ماخلدعة مادللؿقؼة مسؾقفا موسؾك ماظعاعؾة موذظؽ ماسؿؾارا معـ م 1984/4/1مأعام
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 31ــــــــــ
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باظـلؾة مظؾقاالت ماظيت محصؾت مسؾك مأجازه مبدون معرتب مضؾؾ مػذا ماظؿارؼ مصنن مادلمعـ مسؾقفا متؾؿزمم
بلداءماذرتاكماالدخارمادللؿقؼمسؾقفامرؾؼامألحؽامماظؼاغقنمرضؿم13مظلـةم1975مسـماظػرتةماظلابؼةم
سؾكم 1984/4/1م
أحكبو ػبيخ:

يف محاظة ماخؿقار مادلمعـ مسؾقفا مصرف م %25متعقؼض ماألجر موسدم مضقام ماجلفة ماإلدارؼة مبلدادم
االذرتاطات مادلشار مإظقفا مبعاظقة مصنغف مجيقز مظؾؿمعـ مسؾقفا ماالذرتاك مسـ معدة مأجازه مرساؼة ماظطػؾ مبعدم
سقدتفا مظؾعؿؾ موذظؽ مبؼقاعفا مباظلداد مخالل مدـة معـ متارؼ ماغؿفاء ماإلجازة مرؾؼا مألحؽام مادلادةم
126معـماظؼاغقنم1975/79مويفمحاظةماغؿفاءماظلـةمجيقزمهلاماالذرتاكمسـفامرؾؼامألحؽاممادلادةم34م
عـماظؼاغقنم79مــم1975مععدالمبلحؽامماظؼاغقنم .84/47م
وتقجف ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؿلعني موادلعاذات مغظر ماجلفاز ماإلداري مظؾدوظة مواهلقؽات ماظعاعة موعـارؼفام
اظؿلعقـقةمإديمعراساةمعاموردمبفذاماظؽؿابماظدوريمبؽؾمدضة ".م
ً
وفمب دلب تمذو م

حيددماألجرماظذيمحتلبمسؾكمأدادفماذرتاطاتمإجـازةممرساؼـةمماظطػـؾ مسؾـكممأدـاسممأجـرممادلـمعـمم
سؾقفاماألدادلمباصرتاضمسدممضقاعفامباإلجـازةممطؿـاممتؿقـددممررؼؼـةممحلـابممأجـرمماالذـرتاكممادلـؿغريممسؾـكمم
أداسمعامطاغتمتلؿقؼفمعـمػذاماألجرمباصرتاضمعؾاذرتفامظعؿؾـفامموإذامطاغـتممبعـضممسـاصـرممػـذامماألجـرمم
ؼرتؾطمحتدؼدمضقؿؿفـامممبعـدالتممأوممبلـؿقىممأداءمادلـمعـممسؾقفـاممصؿؿقـددممررؼؼـةممحلـابممػـذهمماظعـاصـرمم
مبؿقدطمعامادؿقؼؿفمسـفامخاللماظلــةمماظلـابؼةممسؾـكمماإلجـازةممأومعـدةمماذـرتاطاػامميفماظؿـلعنيممســممػـذامم
األجرمإنمضؾتمسـمذظؽ.م م

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 32ــــــــــ
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انغؤال سلى  076 /8م

عامػلماجلفةمادلؾؿزعةمبلداءماذرتاطاتماظؿلعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾماخلاضعمألحؽاممضاغقنماخلدعةم

ادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016موادلـؿدبمرقلماظقضت؟ م
اإلجبثخ:

تـصمادلادةم126معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾك :م
"متلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼاًمظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا :م

.... -1
 ..... -2م
 ..... -3م
 .... -4م
 -5عــددماإلســارةماظداخؾقــة:متؾؿــزمماجلفــةمادلعــارمإظقفــامحبصــةمصــاحبماظعؿــؾميفماالذــرتاطاتموؼؾؿــزمم
ادلمعـمسؾقفمحبصؿف،موتمدىمظؾففـةممادلعـارممعـفـامميفمادلقاسقـدمماحملـددةممظلـدادػاممظؾفقؽـةمماظؼقعقـةمم
ظؾؿلعنيماالجؿؿاسلميفمادلقاسقدماظدورؼة.م م
وؼلريمحؽـؿممػـذامماظؾــدمميفمذـلنممحـاالتمماظــدبممرـقلمماظقضـتمموذظـؽممباظـلـؾةممإديمأجـرمماذـرتاكمم
ادلمعـمسؾقفمادلؿغري ".م
وتـصمادلادةم33معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مسؾكمأغف :م
م"جيقزمبؼـرارممعــمماظلـؾطةممادلكؿصـة،ممغـدبممادلقزـػممظؾؼقـامممعمضؿـاًممبعؿـؾمموزقػـةممأخـرىممعــممذاتم
ادللؿقىماظقزقػلمظقزقػؿفمأومعـمادللؿقىماظذيمؼعؾقهمعؾاذـرةًمميفمذاتماظقحـدةمماظـيتممؼعؿـؾممبفـاممأوم
يفموحدةمأخرى،مإذامطاغتمحاجةماظعؿؾميفماظقزقػةماألصؾقةمتلؿحمبذظؽ.
والمجيقزمغدبمادلقزػمخارجماظقحدةماالمبـاءًمسؾكمرؾؾف .م
وتفقددماظالئقةماظؿـػقذؼةماظؼقاسدماخلاصةمباظـدبمسؾكمأالمتزؼدمعدتفمسؾكمأربعمدــقات.م
وظؾقحدةمادلـؿـدبمماظقفـاممادلقزـػممادبـاذممإجـراءاتممغؼؾـفممعــمماظقحـدةممادلـؿـدبممعـفـا،ممبعـدممػـذهمم
ادلدة،مويفمحاظةمرشؾةمادلقزػمووصؼامحلاجةماظعؿؾ .م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 33ــــــــــ
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 "..............م
وتـــصمادلــادةم47معـــمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــؿم554مظلـــةم2007مبؿـػقــذمأحؽــاممضــاغقنماظؿــلعنيم
االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975مسؾكمأغف :م
"ميفمحاظةمإسارةمادلمعـمسؾقفمإديمجفةمداخؾماجلؿفقرؼةمتؿقديماجلفةمادلعارمإظقفـاممادلـمعـممسؾقـفمم
خصؿمحصةمادلمعـمسؾقفمواألضلـاطممادللـؿقؼةمموخالصـفممعــممأجـرهمموتقرؼـدػاممذـفرؼاًممعـعممحصـةممصـاحبمم
اظعؿؾمإديماجلفةمادلعارمعـفـاممادلـمعـممسؾقـفمميفمعـدةممالمتؿفـاوزمماخلؿلـةممأؼـاممماألوديمعــمماظشـفرمماظؿـاظلمم
ظؾشفرمادللؿقؼمسـفمتؾؽماالذرتاطات.م م
وؼؾؿزممصاحبماظعؿؾماألصؾلمبلدادماالذرتاطاتمواألضلاطموادلؾاظغماألخرىمادللؿقؼةمظؾصـدوقم
ادلكؿصمسـمادلمعـمسؾقفمادلعارميفمادلقاسقدماظدورؼةماحملددةمظلدادماالذرتاطاتمدونمتعؾقؼمذظؽم
سؾلمورودمادلؾاظغمعـماجلفةمادلعارمإظقفاموسؾقفمعؿابعةماغؿظاممتؾؽماجلفةميفماظلداد ".م
وؼؼضكمطؿابمدوريماظصـدوقمرضؿم12مظلـةم1990مسؾكمأغف :م
" .......م
موضــدمتالحــظمظؾفقؽــةمعـــمخــاللماظؿػؿــقشمسؾــكمأسؿــالمأجفــزةماظؿــلعنيماالجؿؿــاسلمباظقحــداتم
اإلدارؼةمسدممضقامماجلفاتمادلعارمإظقفامادلمعـمسؾقفؿمداخؾقامأومادلـؿـدبنيممإظقفـاممرـقلمماظقضـتممبلـدادمم
االذرتاطاتمادللؿقؼةمسـمػذهمادلددمإديماجلفاتماألصؾقةماظؿابعنيمهلاموباظؿاظلمسدمممتؽــمماجلفـاتمم
األصؾقةمعـماظلدادمظؾفقؽةميفمادلقاسقدمادلؼررةمألداءمػذهماالذرتاطات .م
وحقثمإنمعلؽقظقةمددادمػذهماالذرتاطاتمتؼعمسؾـكممسـاتؼمماجلفـاتمماألصـؾقةممادلعـارممعـفـاممادلـمعـمم
سؾقفؿمداخؾقامأومادلـؿدبنيمعـفامرـقالمماظقضـتممإديمجفـاتممأخـرى.م.مصنغـفمميفمحاظـةممتـلخريممدـدادممػـذهمم
االذرتاطاتمتؿقؿؾماجلفةماألصؾقةمبادلؾاظغماإلضاصقةم..........ممسؾكمإذياظلمػذهماالذـرتاطاتمماسؿؾـارامم
عـمتارؼ موجقبماألداءمحؿكمغفاؼةمذفرماظلدادموصؼامدلـاممتؼضـلممبـفممأحؽـامممادلـادةمم""129معــممضـاغقنمم
اظؿلعنيماالجؿؿاسلمادلشارمإظقفامدؾػا .م
موترجقماهلقؽةمعراساةمتـػقذمػذهماألحؽاممبؽؾمدضة .م
م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 34ــــــــــ
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
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وؼؼضــكمطؿــابمدوريماظصـــدوقمرضــؿم5مظلـــةم2002ميفمذــلنمدــدادماذــرتاطاتماإلســارةماظداخؾقــةم
وحاالتماظـدبمرقالماظقضتمسؾكماغف :م
"  ........م
ممموتـػقذامظذظؽمأذاعماظصـدوقميفمػذاماخلصقصماظؽؿـابنيمماظـدورؼنيممرضؿـلمم4مظلــفمم،1984م10م
ظلـفم1988موحقثمتالحظمظؾصـدوقمعـمخاللماظؿػؿقشمسؾـكممأجفـزةمماظؿـلعنيمماالجؿؿـاسلممباظقحـداتمم
اإلدارؼــةمســدممضقــامماجلفــاتمادلعــارمإظقفــامادلــمعـمسؾــقفؿمأومادلـؿــدبنيمإظقفــامرــقالماظقضــتمبلــدادم
االذرتاطاتمادللؿقؼةمخاللماخلؿلةمأؼامماألوديمعـماظشفرماظؿاظلمظشفرماالدؿقؼاقمممامؼؿعذرمععفمضقامم
اجلفاتماألصؾقةمبلدادمعلؿقؼاتماظصـدوقميفمادلقاسقدماظدورؼةمادلؼررةموؼقثرمذظؽمدؾؾامسؾكمعقاردم
اظصـدوقمصضالمسـمحتؿقؾمػذهماظقحداتمبادلؾاظغماإلضاصقةم.......م م
ممممظذظؽمؼلرتسكماظصـدوقمغظرماظلادةمادللؽقظنيمبلجفزةماظؿلعنيماالجؿؿاسلمصكمذيقعماجلفـاتمم
اإلدارؼةمإديمضرورةمعراساةمعامؼؾل :م
 .1إعلاكمدفؾمعؿابعةمحلصرمحاالتماإلسارةماظداخؾقةمواظـدبمرـقالمماظقضـتممظؾـؿـقذجممرضـؿمم""1م
ادلرصؼمسؾكمأنمتلؿقصكمبفمبقاغاتماظلدادم 0م
 .2عقاصاةمادلـطؼةموادلؽؿب ماظؿلعقينمادلكؿصمحبصرمذاعؾمبفذهماحلاالتمصكمؼـاؼرمعـمطؾمسـاممم
ععمعراساةمحتدؼثمػذهماظؾقاغاتمذفرؼاًمباحلاالتماجلدؼدةمأومحاالتمادؿالمماظعؿـؾممعـفـامموصؼـاًمم
ظؾـؿقذجمرضؿم""2م"3مادلرصؼني.
 .3اظؿلفقؾمباالدؿؿارةم(134ع.ح)مادلرصؼةممبؾػماظؿلعنيماالجؿؿاسلمبؽاصةماظؼـراراتممأوماألواعـرمم
اظؿـػقذؼةماظصادرةمبشلنماإلسارةماظداخؾقةمأوماظـدبم0
 .4ادؿقػاءمبطاضاتماألجرمادلؿغريمرؾؼاًمظؾؼقاسدماظقاردةمباظؽؿابماظدوريمرضؿم2مظلـةم1993
 .5االظؿزاممبلدادماالذرتاطاتمواألضلاطمادللؿقؼةمعـمطؾمعـماجلفـةممادلعـارممعـفـاممواجلفـةممادلعـارمم
إظقفامرؾؼاًمظؾؿقاسقدمادلؼررة.
ظذظؽمغفقبمبلجفزةماظؿلعنيماالجؿؿاسلمباظقحداتماإلدارؼةمإديمضرورةمتـػقذمعاموردمبفذاماظؽؿابم
بؽؾمدضة .م
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 35ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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م
وفمب دلب تمذو:

صننمعلؽقظقةمأداءماالذرتاطاتمباظـلؾةمظؾعاعؾمادلـؿدبمرقلماظقضتمتؼعمسؾكمساتؼماجلفةماألصؾقةم

ادلـؿدبمعـفامادلمعـمسؾقف،موصـكممحاظـةمماظؿـلخرمميفمأداءماالذـرتاطاتممتؿقؿـؾمماجلفـةمماألصـؾقةممبادلؾـاظغمم
اإلضاصقةمادللؿقؼةموصؼاًمألحؽاممادلادةم129معـمضـاغقنمماظؿـلعنيمماالجؿؿـاسلمماظصـادرممباظؼـاغقنممرضـؿمم79م
ظلـةم1975موحتلبمبـلؾةمتلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾـؽمادلرطزيمعضاصاًمإظقفم()%2موذظؽمسؾكم
إذياظلمػذهماالذرتاطاتماسؿؾارامعـمتارؼ موجقبماألداءموحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد .م

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 36ــــــــــ
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
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األعئهخ ادلشتجطخ ثمبَىٌ اخلذيخ ادلذٍَخ انصبدس ثبنمبَىٌ سلى  80نغُخ 7106

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 37ــــــــــ
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يبدح ()71

انغؤال سلى  71/9م

مػؾمؼـؿػعمادلمعـمسؾقفمصاحبمادلعاشماظذيمسادمظعؿؾمباجلفازماإلداريمظؾدوظةماالغؿػاعمبلحؽامم

ادلادةم70معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016؟ م
اإلجبثخ :م

تـصمادلادةم70معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016مسؾكمأغف :م

"ظؾؿقزػ ماظذي مجاوز مدـ ماخلؿلني مأن مؼطؾب مإحاظؿف مظؾؿعاش مادلؾؽر معا ممل مؼؽـ مضد مادبذتم
ضده مإجراءات متلدؼؾقة ،موؼؿعني مسؾك ماظقحدة ماالدؿفابة مهلذا ماظطؾب موصؼاً مدلا محتدده ماظالئقةم
اظؿـػقذؼة،موصكمػذهماحلاظةمتفلقىمحؼقضفماظؿلعقـقةمسؾكماظـققماآلتل :م
 .1إذا ممل مؼؽـ مضد مجاوز مدـ ماخلاعلة مواخلؿلني موجاوزت معدة ماذرتاطف مصك مغظام ماظؿلعنيم
االجؿؿاسلمسشرؼـمساعاًموعضكمسؾكمذغؾفماظقزقػةمأطـرمعـمدـة،مصقعؿربمعرضكمإديماظقزقػةم
اظؿاظقة مظقزقػؿف معـ ماظققم ماظلابؼ مسؾك متارؼ مإحاظؿف مظؾؿعاش ،موتلقى محؼقضف ماظؿلعقـقة مبعدم
ترضقؿفمسؾكمأداسمعدةماذرتاطفميفمغظامماظؿلعنيماالجؿؿاسلمعضاصاًمإظقفاممخسمدـقات .م
 .2إذا مطان مضد مجاوز مدـ ماخلاعلة مواخلؿلني موجاوزت معدة ماذرتاطف ميف ماظؿلعقـات ماالجؿؿاسقةم
سشرؼـمساعاً،مصؿلقىمحؼقضفماظؿلعقـقةمسؾكمأداسمعدةماذرتاطفميفماظؿلعقـاتماالجؿؿاسقةمعضاصاًم
إظقفامادلدةماظؾاضقةمظؾؾقشفماظلـمادلؼررةمالغؿفاءماخلدعةمأوممخسمدـقاتمأؼفؿامأضؾ .م
وال مجيقز متعقني معـ مؼفقال مظؾؿعاش مادلؾؽر موصؼاً مألحؽام مػذه مادلادة ميف مأي معـ ماظقحداتم
اخلاضعةمألحؽاممػذاماظؼاغقن ".م
ً
وفمب دلب تمذومصنغفمجيقزمألىمعقزػمجاوزمدــمماخلؿلـنيممأنمؼطؾـبممإحاظؿـفممظؾؿعـاشممادلؾؽـرمموصؼـاًمم
ألحؽاممادلادةم70معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةمعامملمؼؽـمضدمادبذتمضدهمإجراءاتمتلدؼؾقة .م

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 38ــــــــــ
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وصكمحاظةموجقدمأؼةمإذؽاظقةمظدىمجفةماظعؿؾميفمإغفاءمخدعةماظعاعؾموصؼاًمألحؽاممادلـادةممادلشـارمم
إظقفامؼرجعميفمػذاماألعرمإديماجلفازمادلرطزيمظؾؿـظقؿمواإلدارةمحقثمأغفمادلكؿصمباظػصؾمصكمذؽقنم
اظؿقزػ .م
م

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 39ــــــــــ
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انغؤال سلى  71/01م

جفةمإدارؼةمؼطؾؼمبشلغفامالئقةمتقزػمخاصةمشريمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼـاغقنمرضـؿم81م

ظلـــةم،2016مصفــؾمميؽـــمإضــاصةمادلــدةمادلشــارمإظقفــامبادلــادةم70معـــمضــاغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــادرم
باظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016م(واظيتمتؼدرمخبؿسمدــقاتمأومادلـدةمادلؽؿؾـةمظلــماظلـؿنيمأؼفؿـاممأضـؾم)م
دلدةماذرتاكمأحدمادلمعـمسؾقفؿمبؿؾؽماجلفةماظذيمتـؿفلمخدعؿفمباالدؿؼاظةمبعدمدـماخلؿلني؟ م
اإلجبثخ :م

عـمحؼمادلمعـمسؾقفؿمعـمشريماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـفموخيضـعقنم

ظؼقاغنيمأومظقائحمتـظؿمذؽقنمتقزػفؿماالدؿػادةمعـمأحؽاممادلادةم70معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقـةمإذام
صم
غصتمضقاغنيمأومظـقائحمتـقزػفؿمسؾـكماظرجـقعمظؼـاغقنماظؿقزـػماظعـاممصقؿـامملمؼـردمبشـلغفمغـصمخـا م
ظدؼفؿ.م م
وصكمذيقعماألحقالمؼشرتطماظــصميفم ضـرارمإغفـاءماخلدعـةمسؾـكمإغفـاءمخدعـةمادلـمعـمسؾقـفموصؼـًام
ألحؽاممادلادةم70معـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم .2016م
م
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زلبظشح

يف اَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس انمبَىٌ سلى  06نغُخ 7107

واَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس لشاس وصٌش انتعبيٍ االجتًبػً سلى 401
نغُخ .7107

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 41ــــــــــ
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ػُبصش احملبظشح
ً

أوال :اَثــبس ادلرتتجــخ ػهــى صــذوس انمــبَىٌ سلــى  06نغــُخ  7107مبــُ

انؼبيهني ثبنذونخ يٍ غري ادلخبطجني ثأحكـبو لـبَىٌ اخلذيـخ ادلذٍَـخ ػـ وح

خبصخ.

ً
ثبٍَب :اَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس لشاس وصٌش انتعبيٍ االجتًبػً سلى 401

نغُخ  7107ثشأٌ تؼذٌم ثؼط أحكـبو لـشاس وصٌـش ادلبنٍـخ سلـى  113نغـُخ

 .7117م

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 42ــــــــــ
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أوال :اَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس انمبَىٌ سلى  06نغُخ  7107مبُ انؼبيهني ثبنذونخ يٍ غري

ادلخبطجني ثأحكبو لبَىٌ اخلذيخ ادلذٍَخ ػ وح خبصخ:
م

بؿــارؼ م2017/5/14مصــدرماظؼــاغقنمرضــؿم16مظلـــةم2017موغشــرمباجلرؼــدةماظربقــةمبــذاتماظؿــارؼ م
وؼفعؿؾمبفماسؿؾارامعـم/1/7م، 2016مواظـذىمغـصمبادلـادةماألوديمعــفمسؾـكمأغـفم"ؼيؿــحمذيقـعماظعـاعؾنيم
باظدوظةمعـمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم81مظلـةم2016ماسؿؾاراًم
عـــمأولمؼقظقــقمدـــةم2016مســالوةمخاصــةمذــفرؼةمبـلــؾةم(م)10%معـــماألجــرماألدادــلمظؽــؾمعـــفؿميفم
2016/6/30م أوميفمتارؼ ماظؿعقنيمباظـلـؾةمدلــمؼعـنيمبعـدمػـذاماظؿـارؼ ،محبـدمأدغـكم65مجـقفـاًموحبـدم
أضصكم120مجـقفاً،موتعدمػذهماظعالوةمجـزءاًمعــماألجـرماألدادـلمظؾعاعـؾ،موتيضـؿمإظقـفماسؿؾـاراًمعــمأولم
ؼقظققمدـةم ".2016م
وغصتمادلادةماظـاغقةمعـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف “ؼفؼصدمباظعاعؾنيمباظدوظـةميفمتطؾقـؼمأحؽـاممػـذام
اظؼاغقنماظعاعؾقنماظدائؿقنموادلمضؿقنممبؽاصكتمذاعؾة،موذويمادلـاصبماظعاعةمواظربطماظـابـتمداخـؾم
ذيفقرؼــةمعصــرماظعربقـة،معـــمشــريمادلكــارؾنيمبلحؽــاممضــاغقنماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارمإظقــف،موطــذظؽم
اظعاعؾقنمباظدوظةماظذؼـمتـظؿمذؽقنمتقزقػفؿمضقاغنيمأومظقائحمخاصة".
وغصتمادلادةماظلاددـةمعــمذاتماظؼـاغقنمسؾـكمأنم"ؼصـدرموزؼـرمادلاظقـةماظؼـراراتماظالزعـةمظؿـػقـذم
أحؽاممػذاماظؼاغقن" .م
وبؿــارؼ م2017/5/15مصــدرمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــؿم125مظلـــةم2017مبشــلنمضقاســدمصــرفماظعــالوةم
اخلاصةماظشفرؼةمادلؼررةمباظؼاغقنمرضؿم16مظلـةم.2017
وتشتت ػهى يُ انؼ وح ادلشبس إنٍهب اَثبس انتبنٍخ:

 .1ادــؿقؼاقمصــروقماالذــرتاطاتمادللــؿقؼةمظؾصـــدوقمســـماظعــالوةمادلشــارمإظقفــاماسؿؾــاراًمعـــم
 .2016/7/1م
 .2إسادةمتؼدؼرمتؽؾػـةمادلـددماحمللـقبةمضـؿـمعـدةماالذـرتاكميفماظؿـلعنيموصؼـاًمألحؽـاممادلـادةم
()34معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلم(ادلددمادلشرتاة)مظؾقاالتماظيتممتمحلابماظؿؽؾػةمهلاميفم

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 43ــــــــــ
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اظػرتةمعـم2016/7/1محؿكمتارؼ ماظؿعدؼؾماظػعؾلمظألجقرمععمتـػقذمعامؼرتتبمسؾكمذظـؽمعــم
آثــارمدــقاءمبؿقصــقؾمصــروقمادلؾــاظغمادللــؿقؼةمإذامطــانمضــدممتمإداءماظؿؽؾػــةمدصعــةمواحــدةمأوم
تعدؼؾماظؼلطمععمإبالغمجفـةماظعؿـؾمباظؼلـطماجلدؼـدموضقؿـةماظػـروقمادللـؿقؼةمإذامطـانمؼـؿؿم
أداءماظؿؽؾػةمباظؿؼلقط .م
 .3إسادةمادـؿقداثماألجـقرمحلـاالتماالسـاراتماخلارجقـةمواالجـازاتماخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجم
واالجــازاتماخلاصــةمظغــريماظعؿــؾ،مظؾقــاالتماظــيتممتمحتــدؼثماألجــرمهلــامصــك2016/7/1مدونم
إضاصةماظعالوةماخلاصةمادلؼررةموصؼاًمألحؽامماظؼاغقنمرضؿم16مظلـةم2017مظؿـػقذمعامؼرتتـبمسؾـكم
ذظؽمعـمآثار.
 .4تعدؼؾماألجرمظؾقـاالتماظـيتمادـؿقؼتماظعـالوةمادلؼـررةمباظؼـاغقنمرضـؿم16مظلــةم2017مادلشـارم
إظقف،مووضعمهلامدؾبماالدؿقؼاقماسؿؾاراًمعـ2016/7/1موإسـادةمتؼـدؼرماحلؼـققماظؿلعقـقـةمهلـذهم
احلاالت .م
 .5ضرورةمضقامماجلفاتماإلدارؼةمبنبالغمادلـارؼماظؿلعقـقةمبؼقؿةماظعالوةماخلاصةمظصاحبمادلعاشم
اظعائدمظؾعؿؾمضؾؾم2016/7/1م حؿـكمؼؿلــكمظؾؿــارؼمتطؾقـؼماألحؽـامماخلاصـةمبـاجلؿعمبـنيم
اظعالوةماخلاصةموزؼادةمادلعاشمادلؼررةمباظؼاغقنمرضؿم60مظلـةم.2016
 .6إسادةمعراساةمحدودماجلؿعمبنيمادلعاشمواظدخؾمعـماظعؿؾموصؼاًمألحؽامماظؾـدم2معــمادلـادةم
()111معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنم79مظلـةم1975مظؾؿلؿقؼنيميفمادلعاشم
ادلكــارؾنيمبلحؽــامماظؼــاغقنمرضــؿم16مظلـــةم2017ماظــذؼـممتمعراســاةمحــدودماجلؿــعمهلــؿميفم
2017/1/1مدونمحلابماظعالوةمادلؼررةموصؼاًمظؾؼاغقنمادلشارمإظقف .م

اإلجشاءاد انتً مت اختبرهب نتُفٍز اَثبس انغبثك اإلشبسح إنٍهب

 -1مت مإذاسة مرداظة مسؾك مغظام مادلرادالت مباظصـدوق مبؿارؼ م 2017/6/15مو 2017/6/19مظؾؿـؾقفم
سؾكمإداراتماظؿػؿقشمبادلـارؼماظؿلعقـقةمدلؿابعةماجلفاتماإلدارؼةميفمعقاصاةمادلـارؼماظؿلعقـقةم
بؽاصة ماظؾقاغات مادلطؾقبة مظؿـػقذ ماألحؽام مادلشار مإظقفا ،معع معؿابعة ماجلفات مادلشار مإظقفا ميفم
حتصقؾمصروقماالذرتاطاتمادللؿقؼة.
ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 44ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
 5ميدان الظوغلي – القاهرة
تليفون  )+707( 72324253 – 72329329 – 72324972 :فاكس )+707(72352249 :
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيً

 -2حقثمأنماظؼاغقنمادلشارمإظقفمضدمصـدرممبؿـارؼ مم2017/5/14موغفشـرمميفماجلرؼـدةمماظربقـةممبـذاتمم
اظؿارؼ موؼعؿؾمبفماسؿؾـاراممعــمم(2016/7/1بـلثرممرجعـلم)،مظـذامممتماظعـرضممسؾـكمماظؾفــةمماظؼاغقغقـةمم
واظؿلعقـقةمواظػـقةمباظقزارةمإلبداءماظرأيمبشلنمعدىمجقازمحتصقؾمادلؾاظغماإلضاصقةماظـاجتةمســمم
اظؿلخريميفمددادماالذرتاطاتمادللؿقؼةمسؾكماظعالوةمادلؼررةممبقجبماظؼاغقنمادلشارمإظقفمســمم
اظػرتةماظلابؼةمسؾكمتـارؼ ممغشـرمماظؼـاغقنمميفماجلرؼـدةمماظربقـة،مموضـدمماغؿفـكممرأيماظؾفــةممبؿـارؼ مم
2017/6/18مإديماسؿؾــارمتــارؼ مغشــرماظؼــاغقنميفماجلرؼــدةماظربقــةم()2017/5/14مػــقمتــارؼ م
وجقبماألداءمباظـلؾةمظالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماظعالوة،موضدمترتبمسؾكمذظؽمعامؼؾك :م
أ-

إسػاءماجلفاتماإلدارؼةمعــمادلؾـاظغماإلضـاصقةمإذامضاعـتمبلـدادماالذـرتاطاتمادللـؿقؼةم
ســماظعــالوةمخــاللممخلـةمسشــرمؼقعــامعــمتــارؼ موجــقبماألداءم(م،)2017/5/14موتؾؿــزمم
اجلفاتم اإلدارؼةماظـيتمملمتفلـددمخـاللمػـذهمادلفؾـةمبـلداءمعؾؾـغمإضـايفموصؼـاًمألحؽـامم
ادلادةم()129معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم1975موذظؽم
سـمعدةماظؿلخريمعـمتارؼ موجقبماألداءم()2017/5/14موحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد.

ب -تفطؾؼمبشلنمحاالتماإلساراتماخلارجقةمواالجازاتماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارجمواإلجـازاتم
اخلاصــةمظغــريماظعؿــؾماألحؽــامماخلاصــةمبؽــؾمعـفــامعــعمعراســاةمأنمتــارؼ موجــقبماألداءم
باظـلؾةمظالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماظعالوةمادلذطقرةمػقم .2017/5/14م

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 45ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيً

ً
ثبٍَب :االثبس ادلرتتجخ ػهً صذوس لشاس وصٌش انتعبيٍ االجتًبػً سلى  401نغـُخ  7107ثشـأٌ

تؼذٌم ثؼط أحكبو لشاس وصٌش ادلبنٍخ سلى  113نغُخ : 7117
م

بؿارؼ م2017/5/25مصدرمضرارموزؼرماظؿضاعـماالجؿؿاسلمرضؿم310مظلـةم2017مبشلنمتعـدؼؾمبعـضم
أحؽاممضرارموزؼرمادلاظقةمرضؿم554مظلـةم2007مبشلنماظؼقاسدمادلـػذةمألحؽاممضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلم
اظصادرمباظؼاغقنمرضؿم79مظلـةم .1975م
ولذ تعًٍ انمشاس ادلشبس إنٍه ثؼط االحكبو يٍ ثٍُهب يب ٌهً:
أحكبو أجش االشرتان انتأيًٍُ

 -1ؼؿقددمأجرماالذرتاكماألدادلماسؿؾاراًمعـم2015/7/1موصؼاًمدلامؼؾل:م-
أ-

ادلمعـمسؾقفؿماظذؼـمتربطفؿمجبفاتمسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمالئققة:
 )1باظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــقفؿماخلاضــعني ألحكــبو لــبَىٌ اخلذيــخ ادلذٍَــخ ؼؿقــددمأجــرماالذــرتاكم
األدادلمهلؿموصؼاًمدلامؼؾك:
 األجــرماألدادــلميفم2015/6/30مباظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــقفؿمادلقجــقدؼـمباخلدعــةميفمػــذام
اظؿارؼ .
 باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعـةمبعـدم2015/6/30مؼؿقـددماألجـرماألدادـلم
هلؿموصؼاًمظؾفدولمرضؿم()13مادلرصؼمبؼرارموزؼرماظؿضاعـماالجؿؿاسلمرضؿم310مظلـةم.2017
وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـماظلابؼنيمغلؾةم%9مدــقؼاًميفمأولمؼقظقـقمعــمطـؾم
ساممعـلقبةمإديماألجرماألدادلميفمذفرمؼقغققماظلابؼ،مسؾكمأنمتلؿؼطعمعـماألجرمادلؿغري .م
 )2باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿمعـمغري اخلبظؼني ألحكبو لبَىٌ اخلذيخ ادلذٍَخمؼؿقددمأجرماالذـرتاكمم
األدادــلمبــاألجرمادلـصــقصمسؾقــفميفماجلــداولمادلرصؼــةمبـــظؿماظؿقزــػموعــامؼضــافمإظقــفمعـــم
سالواتمخاصة.

ـــــــــــم(/266م/1707م7م)ماظؿقجقفماظػينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممم()49 / 46ــــــــــ
صندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع الحكومي
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيً

ب-

باظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــقفؿماظــذؼـمتــربطفؿمجبفــاتمسؿؾــفؿمسالضــةمسؿــؾمتعاضدؼــةمأومسرضــقةمحبلــبم
األحقالمؼؿقددمأجرماالذرتاكماألدادلمباألجرمادلـصقصمسؾقـفممبعؼـدمماظعؿـؾمموعـاممؼضـافممإظقـفممعــمم
سالواتمعلؿؾعدامعـفماظعـاصرماظيتمتعؿربمجزءاًمعـماألجرمادلؿغري.

 -2حيددماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكماألدادلميفم2016/7/1مبـم180مجـقفاًمذفرؼاًموؼؽقنماحلدماألضصكم
ألجرماالذرتاكماألدادلميفمذاتماظؿارؼ مبـم1240مجـقفاًمذفرؼاً .م
 -3ؼراسكماسؿؾاراًمعـمأولمؼقظققمعـمطؾمسـامممزؼـادةمماحلـدؼـمماألدغـكممواألضصـكممألجـرمماالذـرتاكمماألدادـلمم
اظشفريمبـلؾةم%10معـمضقؿةمطؾمعـفؿاميفمذفرمؼقغققماظلابؼ،موصكمحتدؼدماحلـدؼـمماألدغـكممواألضصـكمم
ؼراسكمجربػؿامإديمأضربم10مجـقفات.
 -4ؼراسكمأالمؼؼؾمأجرماالذرتاكمبعـصرؼفماألدادلموادلؿغريمسـم400مجـقفمذـفرؼاًمماسؿؾـاراًممعــمم،2016/7/1م
وؼزادمػذاماحلدمدـقؼاًميفمأولمؼقظققمعـمطؾمدـةمبـلؾةم%25معـلقبةمإظقفميفمذفرمؼقغققماظلـابؼموذظـؽمم
دلدةممخسمدـقات،مثؿمتعدلمغلؾةماظزؼادةمبعدمذظؽمإديم.%10
 -5ؼعؿربماظػرقمبنيماألجرمربؾماالذـرتاكممواحلـدمماألدغـكممألجـرمماالذـرتاكممبعـصـرؼفمماألدادـلمموادلـؿغريمميفم
حؽؿماألجرمادلؿغري.
 -6ؼراسكمباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباظققعقةمأالمؼؼؾماألجرماظققعلمسـماحلدماألدغكمألجـرمماالذـرتاكمم
بعـصرؼفماألدادلموادلؿغريمادلشارمإظقفمعؼلقعاًمسؾكم30ؼقم.
 -7ؼراسكميفمحاظةمرؾبمحلابمادلدةموصؼـاًممألحؽـامممادلـادةمم41معــممضـاغقنمماظؿـلعنيمماالجؿؿـاسلممأالمؼؼـؾمم
األجرماظذيمحتلبمسؾكمأدادفمتؽؾػةماظشـراءممســمماحلـدمماألدغـكممألجـرمماالذـرتاكمماألدادـلمميفمتـارؼ مم
تؼدؼؿمرؾبماظشراء.
 -8جداولماحلدؼـماألدغكمواألضصكمألجرماالذـرتاكمماألدادـل،ممواحلـدمماألدغـكممإلذيـاظلممأجـرمماالذـرتاكمم
بعـصرؼفماألدادلموادلؿغريمواحلدماألضصكمألجرماالذرتاكمادلؿغري.
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اذلٍئخ انمىيٍخ نهتأيني االجتًبػً
صُذوق انتأيني االجتًبػً
نهؼـبيهني ثبنمطبع احلكـىيً

م

احلذ األدَى واأللصى

ً
احلذ األلصى ألجش االشرتان ادلتغري عُىٌب

ألجش االشرتان األعبعً انشهشي
انتبسٌخ

احلذ األدَى

احلذ األلصى

انتبسٌخ

احلذ األلصى نألجش

عـممم2016/7/1

180

1240

عـم2016/1/1

25320

عـممم2017/7/1

200

1370

عـم2017/1/1

29160

عـممم2018/7/1

220

1510

عـم2018/1/1

33600

عـممم2019/7/1

250

1670

عـم2019/1/1

38640

عـممم2020/7/1

280

1840

عـممم2020/1/1

44520

عـممم2021/7/1

310

2030

عـممم2021/1/1

51240

عـممم2022/7/1

350

2240

عـممم2022/1/1

59040

احلذ األدَى إلمجبيل أجش االشرتان انشهشي

انتبسٌخ

احلذ األدَى

عـممم2016/7/1

311

عـممم2017/7/1

111

عـممم2018/7/1

671

عـممم2019/7/1

780.71

عـممم2020/7/1

976.16

عـممم2021/7/1

0771.7

عـممم2022/7/1

0437.77
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0377.11

عـممم2023/7/1
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