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 يمذيخ
ماظؿـلعقينمماظقسلموتعؿقؼمغشرمإديماحلؽقعلمباظؼطاعمظؾعاعؾنيماالجؿؿاسلماظؿلعنيمصـدوقمؼلعك

مباسؿؾـارمماجملؿؿـعممأصـرادممظـدىمماظؿلعقـقـةمماظـؼاصةمزؼادةموطذاماالجؿؿاسلماظؿلعنيممبفالمادلفؿؿنيمظدى

م.عصرؼةمأدرةمطؾمإديماعؿدتمضدماظؿلعقـقةماحلؿاؼةمأن

معؿضـؿـةمم8/7/2017مبؿـارؼ ممادلـعؼـدةمماظشـفرؼةمماظــدوةممعضـؾطةممأضـدمممأنمؼلعدغلمظذظؽموحتؼقؼًا

 .اظـدوةميفمغقضشتماظيتماألدؽؾةمأػؿ

 
 

 االجتًبػً انتأيني صُذوق سئٍظ
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 فهــــــــشط

 
 ادلىظىع و

 األعئهخ. 0

 .1975مظلـةم79مرضؿماالجؿؿاسلماظؿلعنيمبؼاغقنمادلرتؾطةماألدؽؾة 

 .2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمبؼاغقنمادلرتؾطةماألدؽؾة 

 ادلشفمبد: 7

 
مسؾكمادلرتتؾةمواآلثارم2017مظلـةم16مرضؿماظؼاغقنمصدورمسؾكمادلرتتؾةماآلثارميفمرباضرة

 .2017مظلـةم310مرضؿماالجؿؿاسلماظؿضاعـموزؼرمضرارمصدور
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 (غ/1) يبدح
مغ/0/1 سلى انغؤال
م؟1/7/2017ميفماالذرتاكمألجرماألدغكماحلدمضقؿةمعا

م:اإلجبثخ
م1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم5مادلادةمعـ(مط)ماظؾـدمؼـص

م:أغفمسؾك

مسؿؾفمظؼاءماألصؾقةمسؿؾفمجفةمعـمغؼديمعؼابؾمعـمسؾقفمادلمعـمسؾقفمحيصؾمعامطؾ:مأجش االشرتان -ط

م:وؼشؿؾماألصؾل

م:موؼؼصدمبفم،األجش األعبعً -1

معـمسؾقفؿمظؾؿمعـمباظـلؾةماظؿقزػمبـظؿمادلرصؼةماجلداولميفمسؾقفمادلـصقصماألجر -مأ

مسالواتمعـمإظقفمؼضافموعا(م2)مادلادةمعـ(مأ)ماظؾـدميفمسؾقفامادلـصقصمباجلفاتماظعاعؾني

ماظعـاصرمعـفمعلؿؾعدًامسالواتمعـمإظقفموعامؼضافماظعؿؾمبعؼدمسؾقفمادلـصقصماألجرمأومخاصة

مادلشارمباجلفاتمتربطفؿماظذؼـمظؾعاعؾنيمباظـلؾةموذظؽمادلؿغري،ماألجرمعـمجزءًامتعؿربماظيت

 .األحقالمحبلبمسرضقةمأومتعاضدؼةمسالضةمإظقفا

مضاغقنمألحؽامماخلاضعنيمسؾقفؿمظؾؿمعـماألدادلماالذرتاكمأجرمؼؿقددمتؼدمممماموادؿــاًء

م:ؼؾلمدلاموصؼًام2015مظلـةم18مرضؿمبؼاغقنمباظؼرارماظصادرمادلدغقةماخلدعة

مػذاميفمباخلدعةمادلقجقدؼـمسؾقفؿمظؾؿمعـمباظـلؾةم30/6/2015ميفماألدادلماألجر -1

 .اظؿارؼ 

ماألدادلماألجرمؼؿقددم30/6/2015مبعدمباخلدعةمؼؾؿقؼقنماظذؼـمسؾقفؿمظؾؿمعـمباظـلؾة -2

 .ادلاظقةموزؼرمععمباظؿـلقؼماظؿلعقـاتموزؼرمعـمضرارًامبفمؼصدرماظذيمظؾفدولموصؼًامهلؿ

 تطجٍمه ورلبل االجتًبػً انتأيني َظبو
 وانتؼبسٌف
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مساممطؾمعـمؼقظققمأولميفمدـقؼًام(9)%مغلؾة(م2)م،(1)مباظؾـدؼـمإظقفمادلشارماألجرمإديموؼضؿ

م.اظلابؼمؼقغققمذفرميفمإظقفمعـلقبة

مؼطرأماظعؿؾمبعؼدمسؾقفمادلـصقصماألجر -مب متعؿربماظيتماظعـاصرمعـفمعلؿؾعدًامسالواتمعـمسؾقفموعا

مجمب،)ماظؾـدؼـميفمسؾقفؿمادلـصقصمسؾقفؿمظؾؿمعـمباظـلؾةمادلؿغريماألجرمعـمجزءًا معـ(

 (.2)مادلادة

 األحىال ٌشاػى يف األجش األعبعً يب ٌأتً: ويف مجٍغ
م.1/7/2014ميفمعـفؿامطؾمبؼقؿةماألجرمهلذاماظلـقيمواألضصكماألدغكماحلدانمؼؿقدد

مؼقغققمذفرميفمعـفؿامطؾمإديمعـلقبةم(10)%مبـلؾةمساممطؾمعـمؼقظققمأولمدـقؼًامزؼادتفؿاموؼؿؿ

ماظشفريمواألضصكماألدغكماحلدؼـمعـمطؾمجربمؼراسكمإظقفؿامادلشارماحلدؼـمويفمحتدؼدماظلابؼ،

م.جـقفاتمسشرةمأضربمإدي

مأ/1)ماظؾـدممبراساة مأجرًاماألجرمػذامصقعؿربمباظعؿقظةمأومباإلغؿاجمربلقبًامطؾفماألجرمطانمإذا(

م.أدادقًا

م:األخصموسؾكمسؾقفمادلمعـمسؾقفمحيصؾمعامباضلمبفموؼؼصد:ماألجش ادلتغري -2

م.احلقاصز -أم

م.اظعؿقالت -بم

م.اظقػؾة -جم

مالماظيتماظؾدالتماظؿلعقـاتموزؼرمسرضمسؾكمبـاءماظقزراءمذبؾسمرئقسموحيددماظؾدالت -دم

م.االذرتاكمأجرمسـاصرمعـمسـصرًامتعؿرب

م.اإلضاصقةماألجقر -هم

م.اظعادؼةمشريماجلفقدمسـماظؿعقؼض -وم

م.ادلعقشةمشالءمإساغة -زم

 .االجؿؿاسقةماظعالوات -حم

م.اإلضاصقةماالجؿؿاسقةماظعالوة -طم
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م.اجلؿاسقةمادلـح -يم

 .اجلؿاسقةمادلؽاصلة -وم

م.األرباحميفمسؾقفمادلمعـمغصقب -زم

 .ظألجرماألدادلماألضصكماحلدمسؾكمزادمعا -حم

 .األجرمػذامسـاصرمحلابمبؼقاسدمضرارًاماظؿلعقـاتموزؼرموؼصدر

مرقلمسؾقفمادلمعـمإظقفمادلـؿدبماظعؿؾماألصؾقةماظعؿؾمجبفةماألصؾلماظعؿؾمحؽؿميفموؼعؿرب

م.اظؾالدمداخؾمإظقفمادلعارمأوماظقضت

ماحلدمػذامذفرؼًاموؼزادمجـقفم400مسـماظؿلعقينماالذرتاكمأجرمؼؼؾمأالمؼؿعنيماألحقالمذيقعموصك

مسؾك%م10إديماظزؼادةمتعدلمثؿمدـقاتممخسمدلدةمدـقؼًا%م25مبـلؾة ماالذرتاكمأجرمؼؼؾمأالمدـقؼا

م.اظعؿؾمظؼاغقنموصؼًاماحملددماظؿلعقينماالذرتاكمألجرماألدغكماحلدمسـماظؿلعقين

مضاغقنمألحؽاممادلـػذةماظؼقاسدمبشلنم2007مظلـةم554مرضؿمادلاظقةموزؼرمضرارمعـم18مادلادةموتـص

م2017مظلـةم310مرضؿماالجؿؿاسلماظؿضاعـموزؼرمبؼرارموادلعدل1975مظلـةم79مرضؿماالجؿؿاسلماظؿلعني

م:أغفمسؾك

بلجرماالذرتاكمطؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعـمعؼابؾمغؼديمعـمجفةمسؿؾفماألصؾقةمم"مؼؼصد

موؼشؿؾ:ظؼاءمسؿؾفماألصؾلم

 أوالً : األجش األعبعى ، وٌمصذ ثه :

ماظعامم -1 مواظؼطاع ماظعاعة مواهلقؽات مظؾدوظة ماإلداري مباجلفاز ماظعاعؾني مسؾقفؿ مظؾؿمعـ باظـلؾة

 وضطاعماألسؿالماظعامماظذؼـمتربطفؿمجبفاتمسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمالئققة:م

ماألجرمادلـصقصمسؾقفميفماجلداولمادلرصؼةمبـظؿماظؿقزػموعامؼضؿمإظقفمعـمسالوات.م

مباجل -2 ماظعاعؾني مسؾقفؿ مظؾؿمعـ مخضعقامباظـلؾة مممـ ماظعاعة مواهلقؽات مظؾدوظة ماإلداري فاز

 ألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقة.

باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿمادلقجقدؼـمباخلدعةميفمػذامم30/6/2015األجرماألدادلميفم -أ

 اظؿارؼ .



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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ــدممممم -ب ــةمبع ــقنمباخلدع ــذؼـمؼؾؿقؼ ــقفؿماظ ؼؿقــددماألجــرممم30/6/2015باظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾ

 (مادلرصؼ.13)األدادلمهلؿموصؼًامظؾفدولمرضؿم

%مدـقؼًاميفمأولمؼقظققمعـمطـؾمم9)ب(مغلؾةمم(،وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـم)أ

ساممعـلقبةمإديماألجـرماألدادـلميفمذـفرمؼقغقـقماظلـابؼ،مسؾـكمأنمتلـؿؼطعمعــماألجـرمممممممممم

مادلؿغري.

فـاتمم(ماظذؼـمتربطفؿمجب2م،1باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفاتمادلشارمإظقفامباظؾـدؼـم) -3

 سؿؾفؿمسالضةمسؿؾمتعاضدؼةمأومسرضقة:م

األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼـدماظعؿـؾموعـامؼفضـافمإظقـفمعــمسـالواتمأومزؼـاداتمحبلـبمممممممممم

األحقالمعلؿؾعدًامعـفماظعـاصرماظـيتمتعؿـربمجـزءًامعــماألجـرمادلـؿغريمأوماألجـرماظقـقعلممممممممم

 ادللؿقؼ.

مباألمباظـلؾة -4 موادلشؿغؾني ماخلاص مباظؼطاع ماظعاعؾني مسؾقفؿ مخبدعةمظؾؿمعـ مادلؿعؾؼة سؿال

 ادلـازلموأصرادمأدرةمصاحبماظعؿؾماظذؼـمؼعؿؾقنمظدؼفموؼعقهلؿ:م

معـفماظعـاصرماظيتم األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼطرأمسؾقفمعـمسالواتمعلؿؾعدًا

 تعؿربمجزءًامعـماألجرمادلؿغري.

م:وفى مجٍغ األحىال ٌشاػى يف األجش األعبعً يب ٌأتً

ماألجرميفمؼؿقددماحلدماألدغكم -أ موؼؿؿمزؼادتفمم180بؼقؿةمم1/7/2016هلذا مذفرؼًا جـقفًا

 %معـلقبةمإظقفميفمذفرمؼقغققماظلابؼ.10دـقؼًاميفمأولمؼقظققمعـمطؾمدـةمبـلؾةم

جـقفًامذفرؼًاموؼـؿؿمزؼادتـفمممم1240بؼقؿةمم1/7/2016ؼؿقددماحلدماألضصكمهلذاماألجرميفم -ب

 فرمؼقغققماظلابؼ.%معـلقبةمإظقفميفمذ10دـقؼًاميفمأولمؼقظققمبـلؾةم

 إديمأضربمسشرةمجـقفات.مواألضصكماظشفريوؼراسكمجربماحلدؼـماألدغكم

أجـرًامممػذاماألجرربلقبًامباإلغؿاجمأومباظعؿقظةمصقعؿربمماألجرمطؾفمبراساةماظؾـدم)أ(مإذامطانم -ج

مأدادقًاممبامالمجياوزماحلدماألضصكمادلشارمإظقفمدـقؼًا.م

 :وٌمصذ ثه األجش ادلتغري، ثبًٍَب:



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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مضلمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفموسؾكماألخص:با

 احلقاصز. -1

 اظعؿقالت. -2

 عؿكمتقاصرتميفمذلغفاماظشروطماآلتقة:ماظقػؾة، -3

أنمؼؽقنمضدمجرىماظعرفمبلنمؼدصعفامسؿالءمادلـشلةمسؾكمأداسمغلـؾةمعؽقؼـةمربـددةمممم -أ

معؼدعًامعـمادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾكماظعؿالء.

محصقؾؿفامظؿقزؼعفامبنيماظعؿال.أنمؼؽقنمهلامصـدوقمعشرتكمبادلـشلةمتقضعمصقفم -ب

أنمؼؽــقنمػـــاكمضقاســدمعؿػــؼمسؾقفــامبــنيمربماظعؿــؾمواظعؿــالمحتــددممبقجؾفــامطقػقــةم -ج

 تقزؼعفامسؾقفؿ.

صقؿامسداماظؾدالتماظؿاظقةمصالمتعؿربمجزًءامعـمأجرماالذرتاكموصؼًامظؼرارمرئقسمذبؾسمماظؾدالت،م-4

 :1984ظلـةمم679اظقزراءمرضؿم

وبدلمحضقرماجلؾلاتموشريػامعـماظؾدالتماظيتمتصـرفمظؾؿـمعـمممبدلماالغؿؼالموبدلماظلػرم -أ

مأسؿالموزقػؿفموؼلؿــكمعـمذظؽمبدلماظؿؿـقؾ.متػؿضقفاعـمأسؾاءممؼؿؽػؾفسؾقفمعؼابؾمعام

مبدلماظلؽـموبدلمادلؾؾسموبدلماظلقارةموشريػامعـماظؾدالتماظيتمتصرفمعؼابؾمعزاؼامسقـقة.م -ب

بعــضماظقضــتمداخــؾمجفــةمسؿؾــفماألصــؾقةمأومماظؾــدالتماظــيتمتلــؿقؼمغؿقفــةمغــدبمادلــمعـمسؾقــفمم -ج

مخارجفا.

 اظؾدالتماظيتمتلؿقؼمظؾؿمعـمسؾقفمدلقاجفةمأسؾاءمادلعقشةمخارجماظؾالد. -د

وؼشرتطمأالمجياوزمذبؿقعماظؾدالتمادللؿؾعدةمعــمأجـرماالذـرتاكمضقؿـةمأجـرماالذـرتاكماألدادـلمممممممم

 ظؾؿمعـمسؾقف.م

 األجقرماإلضاصقة.م-5

 اظعادؼة.اظؿعقؼضمسـماجلفقدمشريمم-6

 إساغةمشالءمادلعقشة.م-7

 اظعالواتماالجؿؿاسقة.م-8



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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 اظعالوةماالجؿؿاسقةماإلضاصقة.م-9

 ادلـحماجلؿاسقة.م-10

 ادلؽاصكتماجلؿاسقة.م-11

مغصقبمادلمعـمسؾقفميفماألرباح.م-12

معامزادمسؾكماحلدماألضصكمظألجرماألدادل.م-13

م.اظعالواتماخلاصةماظيتمملمؼؿؿمضؿفامظألجرماألدادلم-14

وؼعؿربميفمحؽؿماألجرمادلـؿغريماظػـرقمبـنيماألجـرمربـؾماالذـرتاك،مواحلـدماألدغـكمادلؼـررمممممممممم

 ضاغقغًا.م

مجـقفـاًمم25320ؼؽقنماحلدماألضصكمألجرماالذرتاكمادلؿغريمبقاضـعممم1/1/2016واسؿؾارًامعـم

%معـماحلدماألضصكمهلـذاماألجـرممم15دـقؼًا،موؼزادماحلدماألضصكميفمبداؼةمطؾمدـةمعقالدؼةمبـلؾةم

يفمغفاؼةماظلـةماظلابؼة،مويفمحتدؼدماحلدماألضصكماظلـقيمؼراسـكمجـربماحلـدماألضصـكماظشـفريمممممم

مإديمأضربمسشرةمجـقفات.

جـقـفمذـفرؼًامممم400ســممم1/7/2016ويفمذيقعماألحقالمؼراسكمأالمؼؼؾمإذيـاظلمأجـرماالذـرتاكميفمممم

%مدـقؼًامعـماحلدماألدغكمهلـذاماألجـرميفمغفاؼـةماظلــةماظلـابؼةمدلـدةممخـسمممممممم25وؼزادمػذاماحلدمبـلؾةم

ظؼـاغقنمممسؾكمأالمؼؼؾمسـماحلدماألدغكمظألجقرماحملددموصؼًامدـقؼًا،%م10دـقات،مثؿمتعدلماظزؼادةمإديم

 اظعؿؾمادلشارمإظقف.

م:تمذو دلب وفمبً 

جـقـفمذــفرؼًاممم400مػـقمم1/7/2016يفموادلـؿغريممماألدادـلمصـننماحلـدماألدغـكمألجـرماالذـرتاكمبشـؼقفممممممم

مجـقف.م500.00%مصقصؾحم25بـلؾةمم1/7/2017ميفوؼزادم
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مغ/7/1 سلى انغؤال
مألحؽـاممماخلاضـعنيممظغـريمماألدادـلمماألجـرممظألجـرمم1/7/2017ميفمضـؿفاممؼـؿؿمماظـيتمماظعالواتمػلمعا

م؟2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقن

 :اإلجبثخ
م:أغفمسؾكمخاصةمسالوةمباظدوظةماظعاعؾنيممبـحم2012مظلـةم82مرضؿماظؼاغقنمعـماألوظلمادلادةمتـص

ـمماسؿؾـاراًممذـفرؼةممخاصةمسالوةمباظدوظةماظعاعؾنيمذيقعمؼفؿـحم" %م15مبـلـؾةمم2012مدــةممؼقظقـقممأولمعـ

مػــذامبعــدمؼعــنيمدلـــمباظـلــؾةماظؿعــقنيمتــارؼ ميفمأوم30/6/2012ميفمعـــفؿمظؽــؾماألدادــلماألجــرمعـــ

مضـرائبممألؼـةممدبضـعمموالمظؾعاعؾ،ماألدادلماألجرمعـمجزءًاماظعالوةمػذهمتعؿربموالمحدود،مبدونماظؿارؼ 

م.ردقممأو

م."اخلاصةماظعالوةمػذهمأحؽاممظؿـػقذماظالزعةماظؼراراتمادلاظقةموزؼرموؼصدر

م:أغفمسؾكماظؼاغقنمذاتمعـماظرابعةمادلادةموتـص

ـمماسؿؾـاراممألحؽاعفمظؾكاضعنيماألدادقةماألجقرمإديماظؼاغقنمبفذامادلؼررةماخلاصةماظعالوةمتضؿم" معـ

مأومظقزقػؿـفممادلؼـررمماظـابـتممادلربـقطممأوماظدرجـةممربـطممغفاؼـةمماظعاعـؾممبفامجتاوزموظقم2017مدـةمؼقظققمأول

م............."معـصؾف،

ـممباظدوظـةممظؾعاعؾنيمخاصةمسالوةممبـحم2017مظلـةم77مرضؿماظؼاغقنمعـماألوظلمادلادةموتـص مشـريممعـ

م:أغفمسؾكمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمبلحؽاممادلكارؾني

م81مباظؼـاغقنمماظصـادرممادلدغقـةمماخلدعـةممضـاغقنممبلحؽاممادلكارؾنيمشريمعـمباظدوظةماظعاعؾقنمميـح"

ـم%م10مبـلـؾةممخاصـةممسـالوةمم2017مؼقظققمأولمعـماسؿؾارًام2016مظلـة ميفمعــفؿممظؽـؾمماألدادـلمماألجـرممعـ

موتعدمذفرؼًا،مجـقفًام65مأدغلمحبدماظؿارؼ مػذامبعدمؼعنيمدلـمباظـلؾةماظؿعقنيمتارؼ ميفمأوم30/6/2017

م."م2017مؼقظققمأولمعـماسؿؾارًامإظقفموتضؿمظؾعاعؾماألدادلماألجرمعـمجزءًاماظعالوةمػذه

مباظدوظـةممظؾعـاعؾنيممادـؿــائقةممشالءمسالوةممبـحم2017مظلـةم78مرضؿماظؼاغقنمعـماألوظلمادلادةموتـص

م:أغفمسؾكمادلدغقةماخلدعةمبؼاغقنمادلكارؾنيمشريمعـ



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 12)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم

حكوميصندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع ال  
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

م81مباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمبلحؽاممادلكارؾنيمشريمعـمباظدوظةماظعاعؾقنمميـح"

معـفؿمظؽؾماألدادلماألجرمعـ%م10مبـلؾةمادؿــائقةمشالءمسالوةم2017مؼقظققمأولمعـماسؿؾارًام2016مظلـة

موحبدمجـقفًام65مأدغلمحبدماظؿارؼ مػذامبعدمؼعنيمدلـمباظـلؾةماظؿعقنيمتارؼ ميفمأوم30/6/2017ميف

معـماسؿؾارًامإظقفموتضؿمظؾعاعؾماألدادلماألجرمعـمجزءًاماظعالوةمػذهموتعدمذفرؼًا،مجـقفًام130مأضصك

م.م2017مؼقظققمأول

 عجك دلب وفمب
ماظصــادرمادلدغقــةماخلدعــةمضــاغقنمبلحؽــاممادلكــارؾنيمظغــريم1/7/2017ميفماألدادــلمظألجــرمؼضــؿ

م:اآلتقةماظعالواتم2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقن

 م%.15مبـلؾةم2012مظلـةم82مرضؿمباظؼاغقنمادلؿـقحةماخلاصةماظعالوة

 م.جـقفًام65مأدغكمحبد%م10مبـلؾةم2017مظلـةم77مرضؿمباظؼاغقنمادلؿـقحةماخلاصةماظعالوة

 مجـقفًام65مأدغلمحبد%م10مبـلؾةم2017مظلـةم78مرضؿمباظؼاغقنمادلؿـقحةماالدؿــائقةماظغالءمسالوة

م.جـقفًام130مأضصكموحبد

ـمماألدادـلمماالذـرتاكممألجرم1/7/2017ميفمضؿفامؼؿؿماظيتماظزؼاداتمأنمإديماإلذارةموجتدر مظؾؿـمع

معـ%مم9مصؼطمػلم2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمألحؽامماخلاضعنيمسؾقفؿ

م.30/6/2016ميفماألدادلماألجر

 م
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 (43) يبدح
م4/43 سلى انغؤال

م:طاظؿاظلمبقاغاتفمسؾقفمعمعـ

  1/4/1957م:ادلقالدمتارؼ. 

  م.1/12/1980:اخلاصمباظؼطاعماظؿعقنيمتارؼ

 ـمماسؿؾـاراًممباظؿؼلـقطمماظؿؽؾػةمأداءمومتمدـقاتممخسمعدةمبشراءمضام مؼلـؿؿرممأنمسؾـكمم1/2010معـ

م.اظلؿنيمدـمسؾقفمادلمعـمبؾقغمحؿكماظؼلطمأداء

 م.اظعؿؾمسـمظالغؼطاعم31/12/2010مبؿارؼ مادلذطقرمخدعةماغفاءممت

  ــارؼ ــقنيممتم1/4/2011مبؿ ــازمادلــذطقرمتع ــة،ماإلداريمباجلف ــؿؿموملمظؾدوظ مادلــدةمضلــطمأداءمؼ

 .اظؿارؼ مػذامعـذمادلشرتاة

 مادلـطؼـةممسؾـؿممظعـدمممغظرًا)ماظشراءمسؿؾقةمومتتمدـقاتممخسمعدةمظشراءمبطؾبمادلذطقرمتؼدم

مضــاغقنمعـــم34مادلــادةمألحؽــامموصؼــًامبلغــفمسؾؿــًام-ماخلــاصمباظؼطــاعمادلشــرتاةمبادلــدةماظؿلعقـقــة

مباظؿؼلـقطمماظؿؽؾػةمددادمومتتم(-أخرىمدـقاتمأؼةمذراءمظؾؿذطقرمحيؼمالماالجؿؿاسلماظؿلعني

 .اظلؿنيمدـمسؾقفمادلمعـمبؾقغمحؿك

  اظلؿنيمدـمادلذطقرمغبؾم31/3/2017مبؿارؼ. 

ـممبفـامماخلاصـةمماألضلاطمددادموتقضػماخلاصمباظؼطاعمادلشرتاةمادلدةمبقانمظؾؿـطؼةمتؾني متـارؼ ممعـ

ـممأدائفـاممؼـؿؿممملماظـيتمماألضلـاطممحتصـقؾممؼـؿؿممصفـؾمماخلـاصممباظؼطـاعممادلـذطقرممخدعةمإغفاء مػـذهممسـ

م؟احلؽقعلمباظؼطاعمادلشرتاةمادلدةمعقضػمػقموعامادلدة؟

م:اإلجبثخ
م:أغفمسؾك1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم34مادلادةمتـص

وانىفبح وانؼجض انشٍخىخخ تأيني  
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ماألجرمعـمطؾميفماظؿلعنيميفماذرتاطفمعدةمضؿـمعدةمحلابمؼطؾبمأنمسؾقفمظؾؿمعـمجيقز"

م:اآلتقةماظشروطمبشلغفامتقاصرتمإذامادلؽاصلةموغظاممادلؿغريمواألجرماألدادل

 .سشرةماظـاعـةمدـمبؾقشفمبعدمتؽقنمأن -1

 .طاعؾةمدـقاتمتؽقنمأن -2

 .االجؿؿاسلماظؿلعنيمظـظاممخاضعةموشريماألخريةماالذرتاكمعدةمسؾكمدابؼةمتؽقنمأن -3

 .اظػعؾقةماالذرتاكمعدةمجتاوزمأال -4

ميفماالذرتاكمعدةمجتاوزمادلؽاصلةموغظاممادلؿغريماألجرمعـمأيميفمعدةمحلابمؼمدىمأالموؼراسك

 .األدادلماألجرمسـماالذرتاكمعدةمعـفؿامأي

م."ادلرصؼ(م4)مرضؿمظؾفدولموصؼامحيلبمعؾؾغمأداءمعؼابؾمادلدةمحلابمتؽؾػةموتؼدر

م:أغفمسؾكماظؼاغقنمذاتمعـم129مادلادةموتـص

م :معـفامطؾمضرؼـماحملددةمادلقاسقدميفمبقاغفاماآلتلمادلؾاظغمبلداءماظعؿؾمصاحبمؼؾؿزم"

مأجرمعـمباضؿطاسفامؼؾؿزمماظيتمواحلصةمبفامؼؾؿزمماظيتماحلصةموتشؿؾماظشفرمسـمادللؿقؼةماالذرتاطات

ماألجرمسـمادللؿقؼةمظالذرتاطاتمباظـلؾةماالدؿقؼاقمظشفرماظؿاظلماظشفرمأولميفموذظؽمسؾقفمادلمعـ

م.مادلؿغريةماألجقرمسـمادللؿقؼةمظالذرتاطاتمباظـلؾةماظصرفمظشفرماظؿاظلماظشفرمأولماألدادلموصك

م.ماالدؿقؼاقمظشفرماظؿاظلماظشفرمأولميفموذظؽمسؾقفمادلمعـمسؾكمادللؿقؼةماألضلاط -1

ـم(م6)مباظؾــدممسؾقفـاممادلـصقصمصروضفامأوماخلدعةمغفاؼةمعؽاصلة -2 ماظشـفرممأولميفموذظـؽم(م17)مادلـادةممعـ

م.مسؾقفمادلمعـمخدعةماغؿفاءمظؿارؼ ماظؿاظل

م.مادؿقؼاضفامتارؼ ميفموذظؽمسؾقفمادلؿلخرةمادلؾاظغمسـمادللؿقؼةماألضلاط -3

مسـفـامماظــزولممأومسؾقفـامماحلفـزمماجلـائزمماحلدودميفمسؾقفمادلمعـمأجرمعـمخبصؿفامؼؼقمماظيتمادلؾاظغ -4

م.ماالجؿؿاسلمظؾؿلعنيماظؼقعقةماهلقؽةمعـمحؼموجفمبدونمسؾقفمظؾؿمعـمصرصتمواظيت

معؾؾغمبلداءمإظقفامادلشارمادلؾاظغمعـمأيمأداءميفماظؿلخريمحاظةميفماظعؿؾمصاحبموؼؾؿزم

مادلؾؾغموحيلبماظلداد،مذفرمغفاؼةمحؿكماألداءموجقبمتارؼ معـماظؿلخريمعدةمسـمدـقؼًامإضايف

مؼؿعنيماظشفرماظذيميفمادلصريمادلرطزيماظؾـؽمعـمادلعؾـماخلصؿمدعرمتلاوىمبـلؾةماإلضايف



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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ماجلفازمصقفؿممباماألسؿالمأصقابمذيقعمسؾكمذظؽموؼلريم،(2)%مإظقفمعضاصًامصقفمادلؾاظغمدداد

م.اظعاعةمواهلقؽاتمظؾدوظةماالداري

موجقبمتارؼ معـمؼقعامسشرممخلةمخاللماظلدادممتمإذاماإلضايفمادلؾؾغمعـماظعؿؾمصاحبموؼعػك

م.األداء

مإديمادللؿقؼةموادلؾاظغماالذرتاطاتمإردالمغػؼاتماظعؿؾمصاحبمؼؿقؿؾماألحقالمذيقعموصك

مأدغكمحبدماحملصؾةمادلؾاظغمضقؿةمعـماألظػميفمواحدمعؼابؾمباظؿقصقؾمتؼقممأنمظؾفقؽةموجيقزماهلقؽة،

مادلـصقصماحللابمإديمادلؾؾغمػذاموؼرحؾمجـقفًامسشرونمعؼدارهمأضصكموحبدمواحدمجـقفمعؼداره

م(.م160)مادلادةميفمسؾقف

محتصقؾميفمتؿؾعماظيتماألخرىمواألوضاعمواظشروطمبادلقاسقدمضرارًاماظؿلعقـاتموزؼرموؼصدر

م.ماظؼاغقنمػذامألحؽاممرؾؼًامظؾفقؽةمادللؿقؼةموادلؾاظغماالذرتاطات

مسؾكمبـاءمععقـةمحاالتميفمإظقفمادلشارماظؼرارمؼؿضؿـمأنمجيقزماظلابؼةماظػؼراتمأحؽاممعـموادؿــاء

م:مؼؾلمعاماإلدارةمذبؾسماضرتاح

م.مبذظؽموادلؾؿزمماالذرتاطاتمحتصقؾمررؼؼةمحتدؼد -1

مادلكؿصة،ماظلؾطاتمععمباالتػاقماإلدارؼةمظؾففاتماالجؿؿاسلماظؿلعنيماذرتاطاتمحتصقؾمإدـاد -2

محتصقؾفامصقرماحملددةمعقاسقدػاميفموتقرؼدػاماالذرتاطاتمحتصقؾماجلفاتمػذهمسؾكموؼؿعني

موذظؽماظؿقصقؾمظشفرماظؿاظلماظشفرمأولمشاؼؿفمعقعادميفماالجؿؿاسلمظؾؿلعنيماظؼقعقةماهلقؽةمإدي

موؼؽقنمباظؿقصقؾ،ماظؼائؿنيماظعاعؾنيمحللابمخيصصماحملصؾةمادلؾاظغمضقؿةمعـم(1)%معؼابؾ

ماحلفزمتقضقعمدؾطةماالجؿؿاسلمظؾؿلعنيماظؼقعقةماهلقؽةمعلؿقؼاتمادؿقػاءمدؾقؾميفماجلفاتمهلذه

م(.م143)مادلادةمحلؽؿموصؼًاماالداري

مسـماظؿقرؼدميفماظؿلخريمحاظةميفمباظؿقصقؾمادلؾؿزممسؾكمتلؿقؼماظيتماإلضاصقةمادلؾاظغمحتدؼد -3

م."ادلادةمبفذهمادلؼررةماظـلبمجياوزمالممباموذظؽمادلؼررةمادلقاسقد

مضاغقنمألحؽاممادلـػذةماظؼقاسدمبشلنم2007مظلـةم554مرضؿمادلاظقةموزؼرمضرارمعـم44مادلادةموتـص

م:أغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿماالجؿؿاسلماظؿلعني



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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ـم(م34)مادلـادةممظــصمموصؼـاًمماظلـابؼةمماالذـرتاكممعـددممحلـابممرؾـبممؼؼـدمممأنمسؾقـفممظؾؿمعـمجيقز" معـ

م:اآلتقةماظشروطمتقاصرتمعؿكمادلرصؼ(م44)مرضؿماظـؿقذجمسؾكماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقن

 .سشرةماظـاعـةمدـمبؾقشفمبعدمادلدةمتؽقنمأن -1

 .طاعؾةمدـقاتمتؽقنمأن -2

 .االجؿؿاسلماظؿلعنيمظـظاممخاضعةموشريماألخريةماالذرتاكمعدةمسؾكمدابؼةمتؽقنمأن -3

 .اظػعؾقةماالذرتاكمعدةمجتاوزمأال -4

ـممحلـابفاممادلطؾـقبممادلـدةممصقفـامممبـامماالذـرتاكممعـددممذبؿـقعممؼزؼدمأال -5 مغظـامممأومادلـؿغريمماألجـرممسـ

متؼضـكمماظـيتممادلـددممحلابفاميفمؼدخؾمالماظيتماألدادل،ماألجرمسـماالذرتاكمعدةمسـمادلؽاصلة

 .اظؿلعنيميفماالذرتاكمدلدةمبنضاصؿفامواظؼراراتماظؼقاغني

مدلـماظـؿقذجمذاتمسؾكماظؼاغقنمعـ(م41)مادلادةمظـصموصؼًاماالذرتاكمعدةمحلابمرؾبموؼؼدم

 .اظلابؼةمباظػؼرةمإظقفامادلشارماظشروطمتقاصرمععمجتاوزػامأوماظلؿنيمدـمبؾغ

مدفؾمإسدادماألحـقالمحبـلبمادلكؿصماظصـدوقمعؽؿبمأوماالجؿؿاسلماظؿلعنيمجـفازموسؾك

(معؽررًام44)مرضؿماظلفـؾمظـؿقذجموصؼًامسـفامادللؿقؼةمواألضلـاطمإظقفـامادلشارمادلددمحلابمرؾؾاتمظؼـقد

م.ادلرصؼ

مبؼاغقنمادلرصؼ(م4)مرضؿمظؾفدولموصؼًاماظلابؼةماظػؼراتميفمإظقفامادلشارمادلددمحلابمتؽؾػةموتؼدر

م.إظقفمادلشارماظؼاغقنمعـ(م41)مادلادةمألحؽامموصؼًاماظؿؽؾػةمػذهمددادموؼؿؿماالجؿؿاسلماظؿلعني

م.باظلدادموإضرارهماظؿؽؾػةمسؾكمعقاصؼؿفمبعدمإالمادلدةمحلابمبطؾبمعؾؿزعًامسؾقفمادلمعـمؼعؿربموال

معدةمحلابمرؾبمضقاسدمبشلنم2014مظلـةم2مرضؿماظصـدوقمدوريمطؿابمعـمأواًلماظؾـدموؼؼضل

ماظؿلعنيمضاغقنمعـم41م،34مادلادةمألحؽامموصؼًامادلؽاصلةمغظاممأومادلؿغريماألجرمأوماألدادلماألجرميف

م:أغفمسؾكم2014مظلـةم120مرضؿمباظؼاغقنموادلعدلم1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسل

 لبَىٌ يٍ 43 ادلبدح ألحكبو وفمبً  االشرتان يذد ظًٍ يذح حلغبة تىافشهب ادلطهىة انششوغ: أوالً 
 :االجتًبػً انتأيني



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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م:اآلتقةماظشروطمتقاصرتمعؿكمادلرصؼ(م44)مرضؿماظـؿقذجمسؾكماالذرتاكمعددمحلابمرؾبمؼؼدم

 .سشرةماظـاعـةمدـمبؾقشفمبعدمادلدةمتؽقنمأن .1

 .طاعؾةمدـقاتمتؽقنمأن .2

 .االجؿؿاسلماظؿلعنيمظـظاممخاضعةموشريماألخريةماالذرتاكمعدةمسؾكمدابؼةمتؽقنمأن .3

 .اظػعؾقةماالذرتاكمعدةمجتاوزمأال .4

مادلؽاصلةمغظاممأومادلؿغريماألجرمسـمحلابفامادلطؾقبمادلدةمصقفاممباماالذرتاكمعددمذبؿقعمؼزؼدمأال .5

ماظؼقاغنيمتؼضكماظيتمادلددمحلابفاميفمؼدخؾموالماألدادل،ماألجرمسـماالذرتاكمعدةمسـ

 .اظؿلعنيميفماالذرتاكمدلدةمبنضاصؿفامواظؼرارات

مبشلنم2017مظلـةم(1)مرضؿمدوريمطؿابمبشلنم2014مظلـةم1مرضؿماظصـدوقمدوريمطؿابموؼؼضك

م6)مرضؿمظؾفدولموصؼًاماحمللقبةمظألضلاطماحلاظقةماظؼقؿةمحلاب ماالجؿؿاسلماظؿلعنيمبؼاغقنمادلرصؼ(

 :أغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿ

م"........

م(:ادلمجؾةماألضلاط)ماألضلاطمحتصقؾمخالهلامؼقضػماظيتمادلدد:مثاغقًا

 .اظعؿؾمظغريمخاصةمإجازةمسؾكماحلصقلمحاالت .1

 .أجرمبدونمدرادقةمإجازةمسؾكماحلصقلمحاالت .2

 .رػؾمرساؼةمإجازةمسؾكماحلصقلمحاالت .3

 .اظعؿؾمسـماالغؼطاعمحاالت .4

ماظيتمادلدةمبؼدرماظلؿنيمدـمبعدماظؿؼلقطمعدةموتزادماألجرمادؿقؼاقمصقرماظلدادموؼلؿلغػم

معـمخصؿًامأومغؼدًامواحدةمدصعةمادلمجؾةماألضلاطمذيؾةمددادموجيقزماألضلاط،مددادمصقفامأوضػ

م.اظؿلعقـقةمادللؿقؼات

م......."

معؾاظغمردمإجراءاتمبشلنمتـظقؿم2013مظلـةم10مرضؿماظصـدوقمتعؾقؿاتمعـماألوديمادلادةموتؼضل

م:أغفمسؾكمباخلطلمأومباظزؼادةمظؾصـدوقمادللددةمسؾقفمادلمعـ



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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مم-مباخلطـلممأومباظزؼـادةممادلصـريممباجلـقـفممعؾـاظغممبؿقصقؾماظؼقاممسـدماظؿلعقـقةمادلـارؼمذيقعمسؾك"

مألصـقابممردػـاممؼـؿؿممم-ماظصــدوقممدلــارؼمماجلارؼـةممباحللـاباتممأومادلـطؼـةممخبزؼـةمعقدسةمطاغتمدقاء

مادبــاذمؼــؿؿمأنمسؾــكمح.ع50ماظصــرفمادــؿؿارةممبقجــبموذظــؽمادلـطؼــة،محلــاباتمررؼــؼمســـماظشــلن

م:ماآلتقةماإلجراءات

مأومباظزؼـادةممدـدادػامماظلابؼمادلؾاظغمأوماالذرتاطاتمالدرتدادمظؾؿـطؼةمبطؾبمسؾقفمادلمعـمؼؿؼدم -1

 .ظؾؿـطؼةمباخلطل

مإخل.....ماألحـقالممحلـبمماظلـابؼةممادلدةمأوماخلاصةماإلجازاتم–مبادلـطؼةمادلكؿصماظؼلؿمؼؿقدي -2

مادلكؿصـةمماألضلـامممعـعممباظؿـلـقؼممباظزؼـادةممأومباخلطـلممادلؾـاظغممأوماالذـرتاطاتممددادمعـماظؿقؼؼم–

 .بادلـطؼة

ـممبادلـطؼـةمماحللـاباتممظؼلـؿممادلكـؿصمماظؼلـؿممعـمإؼضاحقةمعذطرةمإسدادمؼؿؿ -3 موصـقرتانممأصـؾممعـ

محترؼـرممعـعممادلؾـاظغ،ممػـذهممادـرتدادممرؾـبممودـؾبممباخلطلمأومباظزؼادةمادللددةمادلؾاظغمبفامؼقضح

معــدؼرمأومســامموعــدؼرماظؼلــؿمورئــقسمادلكــؿصمادلقزــػمعـــماسؿؿادػــامؼــؿؿمح.معم50مادــؿؿارة

 .ادلـطؼة

 ...........م. -4

 .............م -5

 ..............م." -6

  تمذو دلب وفمبً 
موباظـلؾةم،اخلاصمباظؼطاعمسؾقفمادلمعـمسؿؾمصرتةمأثـاءمذرائفاممتمواظيتمادلشرتاةمادلدةمصقةمؼؿؾني

م:ؼؾلمعامبشلغفامؼراسكماظلـمبؾقغمتارؼ محؿكماالغؼطاعمتارؼ معـمأدائفامؼؿؿمملماظيتمظألضلاط

ـممسؾقـفممادلمعـمسؾكمادللؿقؼةمظألضلاطمباظـلؾة .1 ـم)مأجـرهممالغؼطـاعممغؿقفـةممادلشـرتاةممادلـدةممسـ مسـ

معمجؾـة،ممأضلـاطممتعد(مظؾدوظةماإلداريمازفباجلماالظؿقاقمتارؼ موحؿكماالغؼطاعمتارؼ معـمادلدة

 .إضاصقةمعؾاظغمسـفامؼلؿقؼموالمسؾقفمادلمعـمعلؿقؼاتمعـمخصؿفاموؼؿؿ



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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ـمماسؿؾـاراًممادلشـرتاةممادلـدةممسـمسؾقفمادلمعـمسؾكمادللؿقؼةمظألضلاطمباظـلؾة .2 ماالظؿقـاقممتـارؼ ممعـ

ـمماألضلـاطممػـذهممعؿفؿـدممخصـؿممصقؿؿمظؾدوظةماإلداريمباجلفاز ـمماظؿلعقـقـةممادللـؿقؼاتممعـ مظؾؿـمع

ميفماألضلـاطممأداءميفماظؿـلخريممغؿقفةمادللؿقؼةماإلضاصقةمبادلؾاظغماظعؿؾمجفةمعطاظؾةموؼؿؿمسؾقف،

مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿاعنيمضاغقنمعـم129مادلادةمألحؽامموصؼًاماظدورؼةمعقاسقدػا

 .1975مظلـةم79

مسؾقفمادلمعـمسؿؾمعدةمخاللممتتمواظيتمدـقاتممخسمرامبؼدمادلشرتاةمظؾؿدةموباظـلؾة

ماظؿلعنيمضاغقنمعـم34مادلادةماحؽاممدلكاظػؿفمباخلطلماظشراءموضعمصؼدمباظدوظةماإلداريمباجلفاز

محتتمسؾقفمادلمعـمعـماحملصؾةمادلؾاظغمردمؼؿؿمظذام،1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسل

م.2013مظلـةم10مرضؿماظصـدوقمظؿعؾقؿاتموصؼًاماظشراءمحلاب

مأداءمسدممغؿقفةمسؾقفمادللؿقؼةموادلؾاظغمسؾقفمظؾؿمعـمادللؿقؼةمادلؾاظغمبنيمعؼاصةمسؿؾموميؽـ

م.آثارمعـمذظؽمسؾكمؼرتتبمعامتـػقذمععماألوديمادلدةمسـماظشراءمأضلاط

م

م

م

مم



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 20)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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م

 (74) يبدح
م3/74 سلى انغؤال

مادلرض؟متلعنيمألحؽام(ماظؽفرباءمبشرطاتمطاظعاعؾني)ماظعاممباظؼطاعماظعاعؾنيمذيقعمخيضعمػؾ

م:اإلجبثخ
م:أغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم73مادلادةمتـص

مبؿقدؼدػؿمؼصدرماظذؼـماألسؿالمأصقابمظدىماظعاعؾنيمسؾكمتدرجيقًاماظؾابمػذامأحؽاممتلريم"

موصؼًاماظصقلمباظؿلعنيماغؿػعقاماظذؼـمسؾقفؿمادلمعـمحبؼققماإلخاللمدونموذظؽماظصقةموزؼرمعـمضرار

م."مإظقفؿامادلشارم1964مظلـةم75مرضؿماظؼاغقنمأو1964مظلـةم63مرضؿماظؼاغقنمألحؽام

ماظيتماظعامماظؼطاعممبـشكتماظعاعؾنيمخضقعمبشلنم2017مظلـةم3مرضؿماظصـدوقمدوريمطؿابمؼؼضك

م:أغفمسؾكمادلرضمتلعنيمألحؽاممساعؾم500معـمأطـرمبفامؼعؿؾ

متلعنيمأحؽاممدرؼانمبشلنم1981مظلـةم858مرضؿماظصقةموزؼرمضرارمصدرم15/11/1981مبؿارؼ م"

م5-499)معـمبفامؼعؿؾماظيتمواخلاصماظعامماظؼطاسنيممبـشكتماظعاعؾنيمسؾكمادلرض مجبؿقعمساعاًل(

 .اجلؿفقرؼةمرباصظات

متلعنيمأحؽاممدرؼانمبشلنم1983مظلـةم553مرضؿماظصقةموزؼرمضرارمصدرم13/9/1983موبؿارؼ 

(م1-4)معـمبفامؼعؿؾماظيتمواخلاصماظعامماظؼطاسنيموعؽاتبموعـشكتمبشرطاتماظعاعؾنيمسؾكمادلرض

 .اجلؿفقرؼةمرباصظاتمجبؿقعمسؿال

م1)مادلادةميفموضضكم2017مظلـةم79مرضؿماظصقةموزؼرمضرارمصدرم13/2/2017موبؿارؼ  معـ(

م79مرضؿماظؼاغقنمعـماخلاعسمباظؾابمسؾقفامادلـصقصمادلرضمتلعنيمأحؽاممتلري"مأغفمسؾكمأحؽاعف

ماظيتمواخلاصماظعامماظؼطاسنيممبـشكتماظعاعؾنيمسؾكمظفمادلعدظةمواظؼقاغنيمإظقفمادلشارم1975مظلـة

م."اجلؿفقرؼةمرباصظاتمجبؿقعمصلطـرمساعؾم500عـمبفامؼعؿؾ

م2)مادلادةمتـصمطؿا معـمبفموؼعؿؾمادلصرؼة،ماظقضائعميفماظؼرارمػذامؼـشرمأنمسؾكمأحؽاعفمعـ(

م.ادلذطقرماظؿارؼ 

ادلشض تأيني  



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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م.2017مدـةمعارسم4ميفم52مباظعددمادلصرؼةمباظقضائعمغشرموضد

م:ؼؾلمعامذظؽمسؾكمترتبموضد

مخضقع مادلرضمتلعنيمألحؽامماظعامماظؼطاعمبقحداتماظعاعؾنيمسؾقفؿمادلمعـمذيقعمأواًل:

موصؼًا1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمبؼاغقنماخلاعسمباظؾابمسؾقفامادلـصقص

م:اظؿاظقةمظؾؿقارؼ 

 م.ساعؾ(م5-499)معـمبفامؼعؿؾماظيتمظؾؿـشكتم15/11/1981معـماسؿؾارًا

 م.(مساعؾ1-4)معـمبفامؼعؿؾماظيتمظؾؿـشكتم13/9/1983معـماسؿؾارًا

 م.صلطـرمساعؾم500معـمبفامؼعؿؾماظيتمظؾؿـشكتم4/3/2017معـماسؿؾارًا

متؿقدد م)4مبقاضعماظػؽاتمهلذهمباظـلؾةمادلرضمتلعنيماذرتاطاتمثاغقًا: م%3 %م1ماظعؿؾ،مصاحب%

مذفرؼًا مباضلمععماحلؽقعلمباظؼطاعمظؾعاعؾنيماالجؿؿاسلماظؿلعنيمظصـدوقمتلددمأنمسؾكم،اظعاعؾ(

م.ادللؿقؼةماظؿلعقـقةماالذرتاطات

مععموادلؿغريماألدادلمبعـصرؼفماظؿلعقينماالذرتاكمبلجرماالذرتاطاتمحلابموساءمحيددم:ثاظـًا

م.األجرمهلذاماظؼصقىماحلدودمعراساة

ميف مظدؼفاماظعاعؾنيمبعالجمادلـشكتمإلحدىماظصقلمظؾؿلعنيماظعاعةماهلقؽةمتصرؼحمحاظةمرابعًا:

م%.1مإديمادلرضمتلعنيماذرتاطاتمدبػضمرؾقًامورساؼؿفؿ

ماظدورؼةمادلقاسقدميفموتمدىمذفرؼًامادللؿقؼةماالذرتاطاتمسؾكماظؽؿابمػذامأحؽاممتـػقذمؼراسك

معـم129مادلادةمألحؽامموصؼًاماإلضاصقةمبادلؾاظغماإلدارؼةماجلفاتمظؿقؿقؾمجتـؾًاماالذرتاطاتمألداء

م.1975مظلـةم79مباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقن

متـػقذماظؽؿابمػذامأحؽاممسؾقفامؼـطؾؼماظيتماظعامماظؼطاعموحداتمبؽاصةمانصُذوق ٌهٍت نزا

م."دضةمبؽؾمأحؽاعف

متمذو دلب وفمبً 



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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مادلـصقصمادلرضمتلعنيمألحؽامماظعامماظؼطاعمبقحداتماظعاعؾنيمسؾقفؿمادلمعـمذيقعمعخيض

مظؾؿقارؼ موصؼًا1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمبؼاغقنماخلاعسمباظؾابمسؾقفا

م:اظؿاظقة

 م.ساعؾ(م5-499)معـمبفامؼعؿؾماظيتمظؾؿـشكتم15/11/1981معـماسؿؾارًا

 م.(مساعؾ1-4)معـمبفامؼعؿؾماظيتمظؾؿـشكتم13/9/1983معـماسؿؾارًا

 م.صلطـرمساعؾم500معـمبفامؼعؿؾماظيتمظؾؿـشكتم4/3/2017معـماسؿؾارًا

اظعاعؾ(م%م1ماظعؿؾ،مصاحب3%%م)4مبقاضعماظػؽاتمهلذهمباظـلؾةمادلرضمتلعنيماذرتاطاتمتؿقددو

م.ذفرؼًا

ماظعاعةمظؾفقؽةمبطؾبماظؿؼدممسؾقفامورساؼؿفؿمظدؼفاماظعاعؾنيمسالجميفماظعؿؾمجفةمرشؾةمحاظةمويف

مؼؿؿمإظقفمادلشارماظرتخقصمسؾكماحلصقلمحاظةموصكمبذظؽمترخقصمسؾكمظؾقصقلماظصقلمظؾؿلعني

م%.1مإديمادلرضمتلعنيماذرتاطاتمدبػقض

م

م

م  



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 23)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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(73) يبدح  
م1/73 سلى انغؤال

ممادلرض؟متلعنيميفماالذرتاكميفماظرشؾةمسـماظعدولمادلعاشمظصاحبمجيقزمػؾ

م:اإلجبثخ
م:أغفمسؾك1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم74مادلادةمتـص

معامادلعاذاتمأصقابمسؾكماظؾابمػذاميفمسؾقفامادلـصقصماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمأحؽاممتلري"

ماألحقالمذيقعميفمجيقزموالمادلعاشمصرفمرؾبمتؼدؼؿمتارؼ ميفمبفاماالغؿػاعمسدممؼطؾؾقاممل

م.مرؾؾفمسـمؼعدلمأنمإظقفامادلشارمباألحؽامماالغؿػاعمسدممرؾبماظذيمادلعاشمظصاحب

مضاغقنمألحؽاممادلـػذةماظؼقاسدمبشلنم2007مظلـةم554مرضؿمادلاظقةموزؼرمضرارمعـم99مادلادةموتـص

م:أغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿماالجؿؿاسلماظؿلعني

م:ماآلتقةماظػؽاتمسؾكماظؾابمػذامأحؽاممتلريم"

مالغؿػاعموؼشرتطماظصقةموزؼرمعـمضرارًامبؿقدؼدػامؼصدرماظيتمبادلـشكتماظعاعؾنيمسؾقفؿمادلمعـ -1

مدؿةمأومعؿصؾةمأذفرمثالثةمدلدةمصقفمعشرتطًامسؾقفمادلمعـمؼؽقنمأنماظؿلعنيمػذاممبزاؼاماظػؽةمتؾؽ

معددمادلدةمػذهمحلابميفموؼدخؾمعؿصؾنيماألخريانماظشفرانمؼؽقنمأنمسؾكمعؿؼطعةمأذفر

ماظعاعؾنيمذلنميفماظشرطمػذامؼلريموالماظعؿؾ،مصاحبمؼؼدعفاماظيتماظعالجممبزاؼاماغؿػاسف

م.ماظعامماألسؿالموضطاعماظعاممواظؼطاعمظؾدوظةماالداريمباجلفاز

م:ماآلتقةمادلددمخاللماظؿلعنيمػذامبلحؽامماالغؿػاعموضػموؼراسك

 .اظؿلعنيمهلذامدبضعمالمجفةمظدىمسؾقفمادلمعـمسؿؾمعدة(م)أ

 .ادللؾقةمظؾؼقاتماالدؿدساءمأومواالدؿؾؼاءماإلظزاعلماظؿفـقدمعدة(مب)

مادلمعـمؼؼضقفاماظيتماظعؾؿقةمواظؾعـاتماظدرادقةمواإلجازاتمواإلساراتماخلاصةماإلجازاتمعدد(مجـ)

م.اظؾالدمخارجمسؾقف

مسؾكماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعمبعدممبطؾبمؼؿؼدعقامملماظذؼـمادلعاذاتمأصقاب -2

 .مادلعاشمصرفمرؾبمتؼدؼؿمتارؼ ميفمادلرصؼ(م99)مرضؿماظـؿقذج



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 24)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم

حكوميصندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع ال  
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

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

www.nosi.gov.eg 

مسؾكماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعمتطؾبماظيتمادلعاشمصاحبمأومسؾقفمادلمعـمأرعؾة -3

معؽررم99)مرضؿماظـؿقذج مأومسؾقفامعمعـًاموظقلتمزوجفامسـمععاذًامتلؿقؼمطاغتمعؿكمادلرصؼ(

 .االجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمألحؽاممرؾؼامغػلفامسـمععاذًامصاحؾة

موصؼامغػلفامسـمععاشمسؾكمحصقهلامأومبعؿؾماظؿقاضفامأومزواجفامحاظةميفماألرعؾةماغؿػاعموؼؼػ

م.احلاالتمػذهميفماظعالجقةماظؾطاضةمبؿلؾقؿموتؾؿزمماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمألحؽام

مادلكؿصماظصقلمظؾؿلعنيماظعاعةماهلقؽةمصرعمإخطارماألرعؾةممبعاشمادلؾؿزعةماجلفةمسؾكموؼؿعني

م.ودؾؾفمإؼؼاصفمأوماألرعؾةمععاشمضطعمبؿارؼ 

مبلحؽاممادلـؿػعنيماإلدؽـدرؼةمرباصظةمعقارينمعـمادلعاذاتموأصقابمسؾقفؿمادلمعـمأدر -4

مؼؿقاصرماظذؼـمواألوالدماظزوجةمباألدرةموؼؼصدم1981مظلـة(م10)مرضؿماظقزراءمذبؾسمرئقسمضرار

مأومسؾقفؿمادلمعـمعـماألدرةمصردمؼؽقنمأالمظالغؿػاعموؼشرتطمادلعاشمادؿقؼاقمذروطمذلغفؿميف

م.ماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضقاغنيمألحؽامموصؼًامععاشمصاحب

م."االغؿػاعمسدممرؾبمسـماظعدولمجيقزمالماألحقالمذيقعموصك

مادلعاذاتمأصقابمأحؼقةمبشلنم2015مظلـةم7مرضؿماظصـدوقمتعؾقؿاتمعـماألوديمادلادةموتؼضل

 :أغفمسؾكماالغؿػاعميفماظرشؾةمسـماظعدولميفماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽاممادلـؿػعني

مأحؽاممتـػقذمسـدماظؿلعقـقةموادلـارؼماظرئقللمبادلرطزماظؿلعقـقةماحلؼققمأجفزةمذيقعمسؾك"

معامعراساةم1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـماظطؾقةمواظرساؼةماظعالج

م:ؼؾل

ماالغؿػاعمسـماظعدولماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽاممادلـؿػعمادلعاشمظصاحبمجيقز .1

مظؾـؿقذجموصؼًامادلكؿصةمظؾؿـطؼةمبطؾبمؼؿؼدممأنمسؾكموضت،مأيميفمإظقفامادلشارمباألحؽام

ماظؿلعنيمضلطمخصؿمإؼؼافموؼؿؿم،2007مظلـةم554مرضؿماظقزاريمباظؼرارمادلرصؼم99مرضؿ

مصرعمإخطارمؼؿؿمأنمسؾكماظعدول،مرؾبمتؼدؼؿمظؿارؼ ماظؿاظلماظشفرمعـماسؿؾارًاماظصقل

 .اظشلنمظصاحبماظعالجقةماظؾطاضةمبنؼؼافماظصقلمظؾؿلعنيماظعاعةماهلقؽة



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 25)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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مأنماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعمسدممرؾبمدلـمجيقزمالماألحقالمذيقعميف .2

 .رؾؾفمسـمؼعدل

ماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعمهلامدؾؼماظيتمادلعاشمصاحبمأومسؾقفمادلمعـمألرعؾةمجيقزمال .3

م1)مرضؿماظقزراءمذبؾسمرئقسمضرارمألحؽامموصؼًاماظطؾقةمواظرساؼة مسـماظعدولم1981مظلـة(

 .اظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعميفمرشؾؿفا

مماإلدؽـدرؼةمرباصظةمعقارينمعـمادلعاذاتموأصقابمسؾقفؿمادلمعـمألدرمجيقزمالمطؿا

(م10)مرضؿماظقزراءمذبؾسمرئقسمضرارمحؽامألموصؼًاماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽاممادلـؿػعني

 ".اظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعميفماظرشؾةمسـماظعدولم1981مظلـة
 

مم:تمذو دلب وفمبً 
ماالغؿػاعمسـماظعدولماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽاممادلـؿػعمادلعاشمظصاحبمجيقز .1

م.وضتمأيميفماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽام

 .رؾؾفمسـمؼعدلمأنماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمبلحؽامماالغؿػاعمسدممرؾبمدلـمجيقزمال .2



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 26)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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 (070) يبدح
م6/070 سلى انغؤال

معؽـررمم105مرضـؿمماظـؿـقذجممادـؿقػاءممسـدمممحاظـةمميفماظشـرسقنيممظؾقرثـةمماظقصـاةممعـقةمصرفمميؽـمػؾ

ماظقصاة؟معـقةمعـمادللؿػقدؼـمبؿقدؼدمظلـةم554مرضؿمادلاظقةموزؼرمبؼرارمادلرصؼ

م:اإلجبثخ
م:أغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم121مادلادةمتـص

مأحدًامحيددمملمصنذامادلعاشمصاحبمأومسؾقفمادلمعـمحيـددهمدلــماظقصاةمعـقةمعؾؾغمؼلؿقؼ"

مواظؾـاتمتلؿقؼموجقدهمسدممحاظةموصكمظألرعؾ،متلؿقؼ مذروطمذلغفـؿميفمتؿـقاصرماظذؼـمظألبـاء

م(.108و107)مادلادتنيميفمسؾقفامادلـصقصمادلعاشمادؿقؼـاق

ماظشروطمصقفؿمتؿقاصرموأوالدمأرعؾمادلعاشمصاحبمأومسؾقفمظؾؿمعـمطانمإذامعامحاظةميفموؼراسك

مسددمحبلبمذطرػاماظلاظػمادلؾاظغمتؼلقؿماألرعؾمػذامشريمعـماظلابؼةمباظػؼرةمسؾقفامادلـصقص

م.ماألزواج

مسدممحاظةموصكمأحدػؿامأومظؾقاظدؼـمادلـقةمتلؿقؼمذطرػؿمدؾؼمممـمأحدمؼقجدمملموإذا

م(.109)مادلادةميفمإظقفامادلشارماظشروطمذلغفؿميفمتؿقاصرماظذؼـموأخقاتفمألخقتفمتلؿقؼموجقدػؿا

مدلؿقظلمتصرفمادلؿزوجاتمشريمواألخقاتمواألخقةماألوالدمعـمظؾؼصرمادلـقةمادؿقؼاقمحاظةموصك

م.م"إدارؼةمبشفادةمصػؿفمتـؾتماظذيمذؽقغفؿ

م142)مادلادةموتـص مضاغقنمأحؽاممبؿـػقذماظصادرم2007مظلـةم554مرضؿمادلاظقةموزؼرمضرارمعـ(

م310مرضؿماالجؿؿاسلماظؿضاعـموزؼرمبؼرارموادلعدظةمظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعني

م:أغفمسؾك1975م2017مظلـة

ماآلتل:مظؾرتتقبموصؼًامادلـقةمتلؿقؼ"

 اإلظبفٍخ احلمىق يف



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 27)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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محاظةموصك(معؽرر105)مرضؿماالدؿؿارةممنقذجمسؾكمادلعاشمصاحبمأومسؾقفمادلمعـمحددهمدلـ -1

 .ممباظؿلاويمبقـفؿمتقزعمتعددػؿ

 .األرعؾ -2

(م177)مادلادةميفمسؾقفامادلـصقصمادلعاشمادؿقؼاقمذروطمصقفؿمتؿقاصرماظذؼـمواظؾـاتماألبـاء -3

م.اظؼرارمػذامعـ

مادلؾاظغمتؼلؿماألرعؾمػذامشريمعـماظشروطمػذهمصقفؿمتؿقاصرمأوالدموجقدمحاظةميفموؼراسك

م.األزواجمسددمحبلبمذطرػاماظلاظػ

 .اظقاظدؼـ -4

 .ادلعاشمادؿقؼاقمذروطمصقفؿمتؿقاصرماظذؼـمواألخقاتماألخقة -5

م."متؼدممدلاموصؼًامعلؿقؼنيموجقدمسدممحاظةميفمادلـقةمتلؿقؼموال

معـقةمتلؿقؼمالمبعاظقةمجاءماظذىمظؾرتتقبموصؼًامظؾؿـقةمعلؿقؼنيموجقدمسدممحاظةموصكم:تمذو دلب وفمبً 

 .اظشرسقنيماظقرثةمسؾكمتقزؼعفامجيقزمالموباظؿاظلموصاة

  



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 28)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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 (076) يبدح
م7/076 سلى انغؤال

مرساؼةمإجازةمسـمادللؿقؼةماالذرتاطاتمددادمفادادمسؾكمؼؿؿماظذيماألجرمحتدؼدمؼؿؿمطقػ

ممرػؾ؟

م:اإلجبثخ
م:مأغفمسؾكم2016مظلـةم81مباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمعـم53مادلادةمعـ(م3)ماظؾـدمؼـص

مإجـازهممادلقزػـةممتلؿقؼم،1996مظلـةم12مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماظطػؾمضاغقنمأحؽاممعراساةمعع .3

مأسـقامممدـؿةممأضصكموحبدماظقاحدة،مادلرةميفماألطـرمسؾكمساعنيمدلدةمرػؾفامظرساؼةمأجرمبدون

م.ادلدغقةمباخلدعةمسؿؾفامعدةمرقال

ماذرتاطاتماظقحدةمتؿقؿؾماظقف،مادلشارماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمأحؽاممعـموادؿــاءا

م."ادلقزػةموسؾكمسؾقفامادللؿقؼةماالجؿؿاسلماظؿلعني

ماظؿاعنيمضاغقنمأحؽاممبؿـػقذم2007مظلـةم554مرضؿمادلاظقةموزؼرمضرارمعـم53مادلادةموتـص

م:مأغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسل

مسؾكمأجرمبدونماخلاصةماإلجازةمعدةمسـمبلدائفامسؾقفمادلمعـمؼؾؿزمماظيتماالذرتاطاتمتؿقددم"

م:ماآلتلماظـقق

موطذامادلؽاصلةموغظاممواظعفزماظشقكقخةمتلعنيماذرتاطاتميفماظعؿؾمصاحبموحصةمحصؿف -1

مأبدىمإذاموذظؽماظؿلعنيمػذامأحؽاممذلغفؿميفمتلريمممـمطانمإذاماظؾطاظةمتلعنيماذرتاطات

م.ماظلابؼةمادلادةمألحؽامموصؼاماظؿلعنيميفماالذرتاكمعدةمضؿـماإلجازةمعدةمحلابميفمرشؾؿف

ماظطؾقةمواظرساؼةماظعالجمحؼمتغطكماظيتمادلرضمتلعنيماذرتاطاتميفماظعؿؾمصاحبموحصةمحصؿف -2

مضضقتمإذامأجرمبدونماخلاصةماإلجازةمعدةمسـماظؿلعنيمػذامأحؽاممذلغفميفمتلريمممـمطانمإذا

م.ماألحقالمذيقعميفموذظؽماظؾالدمداخؾماإلجازة

م.ماظعؿؾمإصاباتمتلعنيميفماذرتاطاتمأؼةمتمدىمال -3

 االشرتاكبد حغبة لىاػذ يف



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 29)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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مباإلجازةمضقاعفمسدممباصرتاضماألدادلمسؾقفمادلمعـمأجرمأداسمسؾكماالذرتاطاتموحتلب

ماألجرمػذامعـمؼلؿقؼفمطانمعامأداسمسؾكمادلؿغريماالذرتاكمأجرمحلابمررؼؼةمتؿقددمطؿا

مأوممبعدالتمضقؿؿفامحتدؼدمؼرتؾطماألجرمػذامسـاصرمبعضمطاغتموإذامظعؿؾفمعؾاذرتفمباصرتاض

مخاللمسـفامادؿقؼفمعاممبؿقدطماظعـاصرمػذهمحلابمررؼؼةمصؿؿقددمسؾقفمادلمعـمأداءممبلؿقى

م.مذظؽمسـمضؾتمإنماألجرمػذامسـماظؿلعنيميفماذرتاطفمعدةمأوماإلجازةمسؾكماظلابؼةماظلـة

ماخلاصةماإلجازاتمعددمذلنميفماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـ(م34)مادلادةمأحؽاممتلريموال

م."أجرمبدون

م:مأغفمسؾكماظؼرارمذاتمعـم57مادلادةموتـص

مصقؿؾعماألجرمتعقؼضمصرفمرػؾفامظرساؼةمإجازةمسؾكمحصؾتماظيتمسؾقفامادلمعـماخؿارتمإذام"

ماظؼقاسدمإظقفامادلشارماإلجازةمعدةمسـمادللؿقؼةماالذرتاطاتموأداءماظرشؾةمإبداءمذلنميف

م.اظلابؼةمادلقادميفمسؾقفامادلـصقصمواالجراءات

ماالذرتاطاتمبلداءماظعؿؾمصاحبماظؿزمماألجرمتعقؼضمصرفمسدممسؾقفامادلمعـماخؿارتموإذا

م.اظدورؼةمادلقاسقدميفماإلجازةمعدةمسـمادللؿقؼة

م........"

م:مأغفمسؾكم1985مظلـةم13مرضؿماظصـدوقمدوريمطؿابموؼؼضك

مسؾكماظعاعؾةمحصقلمحاظةميفمادللؿقؼةماالجؿؿاسلماظؿلعنيماذرتاطاتمحتدؼدمذلنميف"

مم1978مظلـةم47مرضؿماظؼاغقنمعـ(م70)مادلادةمحلؽؿمرؾؼامأرػاهلامظرساؼةمأجرمبدونمأجازه

م........

ميفموذظؽماظعاعؾةموسؾكمسؾقفامادللؿقؼةماظؿلعنيمباذرتاطاتمتؿقؿؾماإلدارؼةماجلفةمصننمظذظؽ

ماظيتمادلقاسقدميفمظؾفقؽةماالذرتاطاتموتلددماألجرمتعقؼضمصرفمسدممسؾقفامادلمعـماخؿقارمحاظة

مؼطرأموعامذفرمطؾمخاللمأجرمعـماظعاعؾةمتلؿقؼفمعامأداسمسؾكماظشفرؼةماالذرتاطاتمصقفامتلدد

موبؿارؼ ماإلجازةمسؾكمحصقهلامسدممباصرتاضمادلؿـقحةماإلجازةمصرتةمرقالمتطقراتمعـمسؾقف

ماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمأحؽاممظؾعضمادلعدلم47/84ماظؼاغقنمبلحؽاممسؿؾم1/4/1984



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 30)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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مسؾكماظعاعؾةمحصقلمحاظةميفمادللؿقؼةماالذرتاطاتمددادمبقجقبموؼؼؿضلم79/75مباظؼاغقن

م:مؼؾلمدلاموصؼاماظطػؾمظرساؼةمأجرمبدونمأجازه

  وانىفبح وانؼجض انشٍخىخخ تأيني ــ أوال
ماألدادل:ماألجرم)أ(م

ماظعاعؾة.موسؾكمسؾقفامادللؿقؼةماظؿلعنيماذرتاطاتماإلدارؼةماجلفةمتمدي

مادلؿغري:ماألجر(مب)

مررؼؼةموحتددماظعاعؾةموسؾكمسؾقفامادللؿقؼةماظؿلعنيماذرتاطاتماإلدارؼةماجلفةمتمديم

مػذامعـمتلؿقؼفمطاغتمعامأداسمسؾكماإلجازةمصرتةمسـمادلؿغريماالذرتاكمأجرمحلاب

مضقؿؿفامبؿقدؼدمؼرتؾطماألجرمػذامسـاصرمبعضمطاغتموإذاماظعؿؾمعؾاذرتفامباصرتاضماألجر

معاممبؿقدطماظعـاصرمػذهمحلابمررؼؼةمصؿقددمسؾقفامادلمعـمأداءممبلؿقىمأوممبعدالت

مإنماألجرمسـماظؿلعنيميفماذرتاطفامعدةمأوماإلجازةمسؾكماظلابؼةماظلـةمخاللمعـفامادؿقؼف

مذظؽ.مسـمضؾت

 انؼًم: إصبثبد تأيني ــ ثبٍَب
مسؾقفامادلمعـمظقجقدمغظراماظؿلعنيمبفذاماخلاصماالذرتاكمأداءمعـماإلدارؼةماجلفةمتعػك

ماظطػؾ.مظرساؼةمبنجازة

 ادلشض: تأيني ــ ثبنثب
مخاللماظؿلعنيمػذامدرؼانمؼقضػمأغفمسؾكماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم(77)مادلادةمتـص

ماآلتقة:مادلدد

 اظؿلعني.مهلذامدبضعمالمجفةمظدىمسؾقفمادلمعـمسؿؾمعدة .1

 ادللؾقة.مظؾؼقاتمواالدؿدساءمواالدؿؾؼاءماإلظزاعلماظؿفـقدمعدة .2

مادلمعـمؼؼضقفاماظيتماظعؾؿقةمواظؾعـاتماظدرادقةمواإلساراتمواإلجازاتماخلاصةماإلجازاتمعدد .3

 اظؾالد.مخارجمسؾقف



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم

حكوميصندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع ال  
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متلعنيمإؼؼافمحاالتماحلصرمدؾقؾمسؾكمحددتمضدماظذطرمداظػةم(77)مادلادةمأنموحقث

مادلرض.

ماظؾالد.مداخؾميفمتؼضلماظطػؾمظرساؼةماخلاصةماإلجازةمأنموحقث

معرتبمبدونمأجازهمسؾكمسؾقفامادلمعـمحصقلمصرتةمخاللمؼقضػمالمادلرضمتلعنيمصننمظذظؽ

ماظطػؾ.مظرساؼة

مسؾكمادللؿقؼةماظؿلعنيماذرتاطاتمبلدادماإلدارؼةماجلفةمتؼقممأنمسؾكماظرأيمادؿؼرموضد

مماجلفة

مأنمسؾكماظطػؾمظرساؼةمعرتبمبدونمأجازهمسؾكمحصقهلامصرتةمرقالماظعاعؾةموسؾكماإلدارؼة

مسؾكماظعاعؾةمحصقلمسدممحاظةميفموذظؽمادلؿغريمواألجرماألدادلماألجرمسـماالذرتاطاتمتمدي

م.األجرمتعقؼض

ماظذيماالدخارمغظاممربؾمادلؽاصلةمغظاممحؾم0983 نغُخ 37 سلى انمبَىٌ ثصذوس ــ ساثؼب

مإديمؼضافمبلغفماظؼاغقنمػذامعـماظـاعـةمادلادةموغصتم1975مظلـةم13مرضؿمباظؼاغقنمبفمععؿقالمطان

ماآلتقة:مبادلقادمإظقفمادلشارم79/1975مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقن

م"م9"ممبـدم(17)معادة

مماألدادلمسؾقفمادلمعـمأجرمعـ%م5مبقاضعمؼؼؿطعماذرتاك

مغلؾةمتؽقنمبلنمؼؼضلمادلؽاصلةمغظامميفماالذرتاكمبشلنم110/1985مرضؿماظؼاغقنمأنموحقث

مماألدادلماألجرمعـ%م3مبقاضعمسؾقفمادلمعـمبلدائفامؼؾؿزمماظيتماالذرتاك

م2مبـلؾةماظعؿؾمصاحبموؼؿقؿؾ مبفذامؼعؿؾمأنمسؾكمسؾقفمظؾؿمعـماألدادلماألجرمعـ%

م.1984مساممابرؼؾمأولمعـماسؿؾاراماظؼاغقن

مواظقصاة.مواظعفزماظشقكقخةمتلعنيمبؿؿقؼؾمخاصةمادلادةمػذهمأنموحقث

مسؾكمحتصؾموملماظطػؾمظرساؼةمعرتبمبدونمأجازهمسؾقفامادلمعـمعـحمحاظةميفمصلغفمظذظؽ

متؿقؿؾماإلدارؼةماجلفةمصننمظذظؽماظعاعؾني.مضاغقنمعـم(70)مبادلادةمسؾقفمادلـصقصماألجرمتعقؼض

مأعام1/4/1984معـماسؿؾاراموذظؽماظعاعؾةموسؾكمسؾقفامادللؿقؼةماخلدعةمغفاؼةمعؽاصلةمباذرتاطات



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 32)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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متؾؿزممسؾقفامادلمعـمصننماظؿارؼ مػذامضؾؾمعرتبمبدونمأجازهمسؾكمحصؾتماظيتمظؾقاالتمباظـلؾة

ملابؼةاظماظػرتةمسـم1975مظلـةم13مرضؿماظؼاغقنمألحؽاممرؾؼامسؾقفامادللؿقؼماالدخارماذرتاكمبلداء

م1/4/1984مسؾك

 ػبيخ: أحكبو
مبلدادماإلدارؼةماجلفةمضقامموسدمماألجرمتعقؼض%م25مصرفمسؾقفامادلمعـماخؿقارمحاظةميف

مبعدماظطػؾمرساؼةمأجازهمعدةمسـماالذرتاكمسؾقفامظؾؿمعـمجيقزمصنغفمبعاظقةمإظقفامادلشارماالذرتاطات

مادلادةمألحؽاممرؾؼاماإلجازةماغؿفاءمتارؼ معـمدـةمخاللمباظلدادمبؼقاعفاموذظؽمظؾعؿؾمسقدتفا

م34مادلادةمألحؽاممرؾؼامسـفاماالذرتاكمهلامجيقزماظلـةماغؿفاءمحاظةمويفم79/1975ماظؼاغقنمعـم126

م.47/84ماظؼاغقنمبلحؽاممععدالم1975مــم79ماظؼاغقنمعـ

موعـارؼفاماظعاعةمواهلقؽاتمظؾدوظةماإلداريماجلفازمغظرموادلعاذاتمظؾؿلعنيماظعاعةماهلقؽةموتقجف

م."دضةمبؽؾماظدوريماظؽؿابمبفذاموردمعامعراساةمإديماظؿلعقـقة

متمذو دلب وفمبً 

ـممأجـرممأدـاسمماظطػـؾمسؾـكمممرساؼـةممإجـازةمماذرتاطاتمأدادفمسؾكمحتلبماظذيماألجرمحيدد مادلـمع

مسؾـكممادلـؿغريمماالذـرتاكممأجـرممحلـابممررؼؼـةممتؿقـددممطؿـاممباإلجـازةممضقاعفامسدممباصرتاضماألدادلمسؾقفا

ماألجـرممػـذاممسـاصـرممبعـضممطاغـتمموإذامظعؿؾـفاممعؾاذرتفامباصرتاضماألجرمػذامعـمتلؿقؼفمطاغتمعامأداس

ـممأداءممبلـؿقىممأوممبعـدالتممضقؿؿفـاممحتدؼدمؼرتؾط ماظعـاصـرممػـذهممحلـابممررؼؼـةممصؿؿقـددممسؾقفـاممادلـمع

ـمماظؿـلعنيمميفماذـرتاطاػاممعـدةممأوماإلجـازةممسؾـكمماظلـابؼةمماظلــةممخاللمسـفامادؿقؼؿفمعاممبؿقدط مػـذاممسـ

م.مذظؽمسـمضؾتمإنماألجر

 
 



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 33)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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م076/ 8 سلى انغؤال

ماخلدعةمضاغقنمألحؽامماخلاضعمظؾعاعؾماالجؿؿاسلماظؿلعنيماذرتاطاتمبلداءمادلؾؿزعةماجلفةمػلمعا

ماظقضت؟مرقلموادلـؿدبم2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقة

 :اإلجبثخ
م:سؾكم1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسلماظؿلعنيمضاغقنمعـم126مادلادةمتـص

م:عـفامطؾمضرؼـمادلؾقـةمواألحؽاممظؾؼقاسدموصؼًاماآلتقةمادلددمسـماالذرتاطاتمتلؿقؼم"

1- .... 

م..... -2

م..... -3

م.... -4

ماالذــرتاطاتموؼؾؿــزمميفماظعؿــؾمصــاحبمحبصــةمإظقفــامادلعــارماجلفــةمتؾؿــزم:ماظداخؾقــةماإلســارةمعــدد -5

ماظؼقعقـةممظؾفقؽـةممظلـدادػامماحملـددةممادلقاسقـدمميفمعـفـاممادلعـارممظؾففـةمموتمدىمحبصؿف،مسؾقفمادلمعـ

م.ماظدورؼةمادلقاسقدميفماالجؿؿاسلمظؾؿلعني

ماذـرتاكممأجـرممإديمباظـلـؾةمموذظـؽمماظقضـتممرـقلمماظــدبممحـاالتممذـلنمميفماظؾــدممػـذاممحؽـؿمموؼلري

م."ادلؿغريمسؾقفمادلمعـ

م:أغفمسؾكم2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمعـم33مادلادةموتـص

ـممبؼـرارممجيقز"م ـممأخـرىمموزقػـةممبعؿـؾممعمضؿـاًممظؾؼقـامممادلقزـػممغـدبممادلكؿصـة،مماظلـؾطةممعـ مذاتمعـ

مأومبفـاممؼعؿـؾمماظـيتمماظقحـدةممذاتميفمعؾاذـرةًممؼعؾقهماظذيمادللؿقىمعـمأومظقزقػؿفماظقزقػلمادللؿقى

 .بذظؽمتلؿحماألصؾقةماظقزقػةميفماظعؿؾمحاجةمطاغتمإذامأخرى،موحدةميف

م.رؾؾفمسؾكمبـاًءماالماظقحدةمخارجمادلقزػمغدبمجيقزموال

 .مدــقاتمأربعمسؾكمعدتفمتزؼدمأالمسؾكمباظـدبماخلاصةماظؼقاسدماظؿـػقذؼةماظالئقةموتفقدد

ـممغؼؾـفممإجـراءاتممادبـاذممادلقزـػمماظقفـاممادلـؿـدبمموظؾقحدة مػـذهممبعـدممعـفـا،ممادلـؿـدبمماظقحـدةممعـ

م.اظعؿؾمحلاجةمووصؼامادلقزػمرشؾةمحاظةمويفمادلدة،



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 34)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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م.............."

ـــص ـــم47مادلــادةموت ــرارمع ــرمض ــةموزؼ ــؿمادلاظق ـــةم554مرض ــذم2007مظل ــاغقنمأحؽــاممبؿـػق ــلعنيمض ماظؿ

م:أغفمسؾكم1975مظلـةم79مرضؿمباظؼاغقنماظصادرماالجؿؿاسل

ـممإظقفـاممادلعارماجلفةمتؿقديماجلؿفقرؼةمداخؾمجفةمإديمسؾقفمادلمعـمإسارةمحاظةميفم" مسؾقـفممادلـمع

ـمموخالصـفممادللـؿقؼةممواألضلـاطممسؾقفمادلمعـمحصةمخصؿ مصـاحبممحصـةممعـعممذـفرؼاًمموتقرؼـدػاممأجـرهممعـ

ـممعـفـاممادلعارماجلفةمإديماظعؿؾ ـمماألوديمأؼـاممماخلؿلـةممالمتؿفـاوزممعـدةمميفمسؾقـفممادلـمع ماظؿـاظلمماظشـفرممعـ

م.ماالذرتاطاتمتؾؽمسـفمظؾشفرمادللؿقؼ

مظؾصـدوقمادللؿقؼةماألخرىموادلؾاظغمواألضلاطماالذرتاطاتمبلدادماألصؾلماظعؿؾمصاحبموؼؾؿزم

مذظؽمتعؾقؼمدونماالذرتاطاتمظلدادماحملددةماظدورؼةمادلقاسقدميفمادلعارمسؾقفمادلمعـمسـمادلكؿص

م."اظلدادميفماجلفةمتؾؽماغؿظاممعؿابعةموسؾقفمإظقفامادلعارماجلفةمعـمادلؾاظغمورودمسؾل

م:أغفمسؾكم1990مظلـةم12مرضؿماظصـدوقمدوريمطؿابموؼؼضك

م......."

مباظقحــداتماالجؿؿــاسلماظؿــلعنيمأجفــزةمأسؿــالمسؾــكماظؿػؿــقشمخــاللمعـــمظؾفقؽــةمتالحــظموضــدم

مبلـدادمماظقضـتممرـقلممإظقفـاممادلـؿـدبنيممأومداخؾقامسؾقفؿمادلمعـمإظقفامادلعارماجلفاتمضقاممسدمماإلدارؼة

ـممسدمموباظؿاظلمهلاماظؿابعنيماألصؾقةماجلفاتمإديمادلددمػذهمسـمادللؿقؼةماالذرتاطات ماجلفـاتمممتؽـ

ماالذرتاطات.مػذهمألداءمادلؼررةمادلقاسقدميفمظؾفقؽةماظلدادمعـماألصؾقة

ـممعـفـاممادلعـارمماألصـؾقةمماجلفـاتممسـاتؼممسؾـكممتؼعماالذرتاطاتمػذهمددادمعلؽقظقةمإنموحقث مادلـمع

مػـذهممدـدادممتـلخريممحاظـةمميفمصنغـفم.مأخـرى.ممجفـاتممإديماظقضـتممرـقالممعـفامادلـؿدبنيمأومداخؾقامسؾقفؿ

ماسؿؾـارامماالذـرتاطاتممػذهمإذياظلمسؾك..........ممماإلضاصقةمبادلؾاظغماألصؾقةماجلفةمتؿقؿؾماالذرتاطات

ـم"م129"مادلـادةممأحؽـامممبـفممتؼضـلممدلـامموصؼاماظلدادمذفرمغفاؼةمحؿكماألداءموجقبمتارؼ معـ مضـاغقنممعـ

مدؾػا.مإظقفامادلشارماالجؿؿاسلماظؿلعني

مدضة.مبؽؾماألحؽاممػذهمتـػقذمعراساةماهلقؽةموترجقم

م



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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ماظداخؾقــةماإلســارةماذــرتاطاتمدــدادمذــلنميفم2002مظلـــةم5مرضــؿماظصـــدوقمدوريمطؿــابموؼؼضــك

م:اغفمسؾكماظقضتمرقالماظـدبموحاالت

م........ "

م10م،1984مظلــفمم4مرضؿـلمماظـدورؼنيمماظؽؿـابنيمماخلصقصمػذاميفماظصـدوقمأذاعمظذظؽموتـػقذاممم

مباظقحـداتمماالجؿؿـاسلمماظؿـلعنيممأجفـزةممسؾـكمماظؿػؿقشمخاللمعـمظؾصـدوقمتالحظموحقثم1988مظلـف

مبلــدادماظقضــتمرــقالمإظقفــامادلـؿــدبنيمأومسؾــقفؿمادلــمعـمإظقفــامادلعــارماجلفــاتمضقــاممســدمماإلدارؼــة

مضقاممععفمؼؿعذرممماماالدؿقؼاقمظشفرماظؿاظلماظشفرمعـماألوديمأؼامماخلؿلةمخاللمادللؿقؼةماالذرتاطات

معقاردمسؾكمدؾؾامذظؽموؼقثرمادلؼررةماظدورؼةمادلقاسقدميفماظصـدوقمعلؿقؼاتمبلدادماألصؾقةماجلفات

مم.......ماإلضاصقةمبادلؾاظغماظقحداتمػذهمحتؿقؾمسـمصضالماظصـدوق

ماجلفـاتممذيقعمصكماالجؿؿاسلماظؿلعنيمبلجفزةمادللؽقظنيماظلادةمغظرماظصـدوقمؼلرتسكمظذظؽمممم

مؼؾل:معامعراساةمضرورةمإديماإلدارؼة

"م1"مرضـؿممظؾـؿـقذجمماظقضـتممرـقالممواظـدبماظداخؾقةماإلسارةمحاالتمحلصرمعؿابعةمدفؾمإعلاك .1

م0ماظلدادمبقاغاتمبفمتلؿقصكمأنمسؾكمادلرصؼ

مسـامممطؾمعـمؼـاؼرمصكماحلاالتمبفذهمذاعؾمحبصرمادلكؿصموادلؽؿبماظؿلعقينمادلـطؼةمعقاصاة .2

موصؼـاًممعـفـامماظعؿـؾممادؿالممحاالتمأوماجلدؼدةمباحلاالتمذفرؼًاماظؾقاغاتمػذهمحتدؼثمعراساةمعع

 ادلرصؼني."م3"م2"مرضؿمظؾـؿقذج

ماألواعـرممأوماظؼـراراتممبؽاصةماالجؿؿاسلماظؿلعنيممبؾػمادلرصؼةمع.ح(134)مباالدؿؿارةماظؿلفقؾ .3

 0ماظـدبمأوماظداخؾقةماإلسارةمبشلنماظصادرةماظؿـػقذؼة

 1993مظلـةم2مرضؿماظدوريمباظؽؿابماظقاردةمظؾؼقاسدمرؾؼًامادلؿغريماألجرمبطاضاتمادؿقػاء .4

مادلعـارممواجلفـةممعـفـاممادلعـارمماجلفـةممعـمطؾمعـمادللؿقؼةمواألضلاطماالذرتاطاتمبلدادماالظؿزام .5

 ادلؼررة.مظؾؿقاسقدمرؾؼًامإظقفا

ماظؽؿابمبفذاموردمعامتـػقذمضرورةمإديماإلدارؼةمباظقحداتماالجؿؿاسلماظؿلعنيمبلجفزةمغفقبمظذظؽ

مدضة.مبؽؾ



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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م

 :تمذو دلب وفمب
ماألصؾقةماجلفةمساتؼمسؾكمتؼعماظقضتمرقلمادلـؿدبمظؾعاعؾمباظـلؾةماالذرتاطاتمأداءمعلؽقظقةمصنن

مبادلؾـاظغمماألصـؾقةمماجلفـةممتؿقؿـؾمماالذـرتاطاتممأداءميفماظؿـلخرممحاظـةمموصـكممسؾقف،مادلمعـمعـفامادلـؿدب

م79مرضـؿممباظؼـاغقنمماظصـادرمماالجؿؿـاسلمماظؿـلعنيممضـاغقنممعـم129مادلادةمألحؽامموصؼًامادللؿقؼةماإلضاصقة

مسؾكموذظؽ%(م2)مإظقفمعضاصًامادلرطزيماظؾـؽمعـمادلعؾـماخلصؿمدعرمتلاوىمبـلؾةموحتلبم1975مظلـة

م.اظلدادمذفرمغفاؼةموحؿكماألداءموجقبمتارؼ معـماسؿؾاراماالذرتاطاتمػذهمإذياظل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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(71) يبدح  

م9/71 سلى انغؤال

مبلحؽامماالغؿػاعمظؾدوظةماإلداريمباجلفازمظعؿؾمسادماظذيمادلعاشمصاحبمسؾقفمادلمعـمؼـؿػعمػؾم

م؟2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمعـم70مادلادة

م:اإلجبثخ
م:أغفمسؾكم2016مظلـةم81مرضؿمباظؼاغقنماظصادرمادلدغقةماخلدعةمضاغقنمعـم70مادلادةمتـص

مادبذتمضدمؼؽـمملمعامادلؾؽرمظؾؿعاشمإحاظؿفمؼطؾبمأنماخلؿلنيمدـمجاوزماظذيمظؾؿقزػ"

ماظالئقةمحتددهمدلاموصؼًاماظطؾبمهلذاماالدؿفابةماظقحدةمسؾكموؼؿعنيمتلدؼؾقة،مإجراءاتمضده

م:اآلتلماظـققمسؾكماظؿلعقـقةمحؼقضفمتفلقىماحلاظةمػذهموصكماظؿـػقذؼة،

ماظؿلعنيمغظاممصكماذرتاطفمعدةموجاوزتمواخلؿلنيماخلاعلةمدـمجاوزمضدمؼؽـمملمإذا .1

ماظقزقػةمإديمعرضكمصقعؿربمدـة،معـمأطـرماظقزقػةمذغؾفمسؾكموعضكمساعًامسشرؼـماالجؿؿاسل

مبعدماظؿلعقـقةمحؼقضفموتلقىمظؾؿعاش،مإحاظؿفمتارؼ مسؾكماظلابؼماظققممعـمظقزقػؿفماظؿاظقة

م.دـقاتممخسمإظقفامعضاصًاماالجؿؿاسلماظؿلعنيمغظامميفماذرتاطفمعدةمأداسمسؾكمترضقؿف

ماالجؿؿاسقةماظؿلعقـاتميفماذرتاطفمعدةموجاوزتمواخلؿلنيماخلاعلةمدـمجاوزمضدمطانمإذا .2

معضاصًاماالجؿؿاسقةماظؿلعقـاتميفماذرتاطفمعدةمأداسمسؾكماظؿلعقـقةمحؼقضفمصؿلقىمساعًا،مسشرؼـ

م.أضؾمأؼفؿامدـقاتممخسمأوماخلدعةمالغؿفاءمادلؼررةماظلـمظؾؾقشفماظؾاضقةمادلدةمإظقفا

ماظقحداتمعـمأيميفمادلادةمػذهمألحؽامموصؼًامادلؾؽرمظؾؿعاشمؼفقالمعـمتعقنيمجيقزموال

م."اظؼاغقنمػذامألحؽامماخلاضعة

 
ـممجاوزمعقزػمألىمجيقزمصنغفمتمذو دلب وفمبً  موصؼـاًممادلؾؽـرممظؾؿعـاشممإحاظؿـفممؼطؾـبممأنماخلؿلـنيممدـ

م.تلدؼؾقةمإجراءاتمضدهمادبذتمضدمؼؽـمملمعامادلدغقةماخلدعةمضاغقنمعـم70مادلادةمألحؽام



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم

حكوميصندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع ال  
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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مادلشـارممادلـادةممألحؽامموصؼًاماظعاعؾمخدعةمإغفاءميفماظعؿؾمجفةمظدىمإذؽاظقةمأؼةموجقدمحاظةموصك

مذؽقنمصكمباظػصؾمادلكؿصمأغفمحقثمواإلدارةمظؾؿـظقؿمادلرطزيماجلفازمإديماألعرمػذاميفمؼرجعمإظقفا

م.اظؿقزػ

م



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 40)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم

حكوميصندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع ال  
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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م01/71 سلى انغؤال

م81ضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼـاغقنمرضـؿمممجفةمإدارؼةمؼطؾؼمبشلغفامالئقةمتقزػمخاصةمشريم

عـــمضــاغقنماخلدعــةمادلدغقــةماظصــادرمم70ميؽـــمإضــاصةمادلــدةمادلشــارمإظقفــامبادلــادةمصفــؾمم،2016ظلـــةم

م(أضـؾمملـؿنيمأؼفؿـامماظتؼدرمخبؿسمدــقاتمأومادلـدةمادلؽؿؾـةمظلــممممممواظيت)م2016ظلـةمم81باظؼاغقنمرضؿم

مخدعؿفمباالدؿؼاظةمبعدمدـماخلؿلني؟متـؿفلماظذيمؿمبؿؾؽماجلفةادلمعـمسؾقفمأحدمدلدةماذرتاك

م:اإلجبثخ
عـمحؼمادلمعـمسؾقفؿمعـمشريماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقـةمادلشـارمإظقـفموخيضـعقنممممم

عـمضاغقنماخلدعةمادلدغقـةمإذاممم70ظؼقاغنيمأومظقائحمتـظؿمذؽقنمتقزػفؿماالدؿػادةمعـمأحؽاممادلادةم

مغصتمضقاغنيمأومظـقائحمتـقزػفؿمسؾـكماظرجـقعمظؼـاغقنماظؿقزـػماظعـاممصقؿـامملمؼـردمبشـلغفمغـصمخـاصمممممممممممم

مظدؼفؿ.م

ضـرارمإغفـاءماخلدعـةمسؾـكمإغفـاءمخدعـةمادلـمعـمسؾقـفموصؼـًاممممممممممميفوصكمذيقعماألحقالمؼشرتطماظــصمم

م.2016ظلـةمم81عـمضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمم70ألحؽاممادلادةم

م

  



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 41)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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 زلبظشح
 7107نغُخ  06اَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس انمبَىٌ سلى  يف

 401سلى  االجتًبػًواَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس لشاس وصٌش انتعبيٍ 
 .7107نغُخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 42)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم
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 ػُبصش احملبظشح
 

مبــُ   7107نغــُخ  06أوالً: اَثــبس ادلرتتجــخ ػهــى صــذوس انمــبَىٌ سلــى 
انؼبيهني ثبنذونخ يٍ غري ادلخبطجني ثأحكـبو لـبَىٌ اخلذيـخ ادلذٍَـخ ػـ وح 

  خبصخ.

 
 401سلى  االجتًبػًثبًٍَب: اَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس لشاس وصٌش انتعبيٍ 

نغـُخ  113ثشأٌ تؼذٌم ثؼط أحكـبو لـشاس وصٌـش ادلبنٍـخ سلـى  7107نغُخ 
م .7117

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
 

 

 ــــــــــ(49 / 43)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م7/م1707/م266)ـــــــــــم

حكوميصندوق التأميه االجتماعي للعامليه بالقطاع ال  
القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  
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مبُ  انؼبيهني ثبنذونخ يٍ غري  7107نغُخ  06أوال: اَثبس ادلرتتجخ ػهى صذوس انمبَىٌ سلى 
اخلذيخ ادلذٍَخ ػ وح خبصخ: ادلخبطجني ثأحكبو لبَىٌ  

م

وغشــرمباجلرؼــدةماظربقــةمبــذاتماظؿــارؼ ممم2017ظلـــةمم16صــدرماظؼــاغقنمرضــؿمم14/5/2017بؿــارؼ م

،مواظـذىمغـصمبادلـادةماألوديمعــفمسؾـكمأغـفم"ؼيؿــحمذيقـعماظعـاعؾنيمممممممممم2016/م7/1وؼفعؿؾمبفماسؿؾارامعـم

اسؿؾارًامم2016ظلـةمم81درمباظؼاغقنمرضؿمباظدوظةمعـمشريمادلكارؾنيمبلحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصا

ـــةممم ــقمد ـــمأولمؼقظق ــؾةم)ممم2016ع ـــفؿميفممممم(10%ســالوةمخاصــةمذــفرؼةمبـل ـــماألجــرماألدادــلمظؽــؾمع ع

جـقفـًاموحبـدمممم65أوميفمتارؼ ماظؿعقنيمباظـلـؾةمدلــمؼعـنيمبعـدمػـذاماظؿـارؼ ،محبـدمأدغـكمممممممممم30/6/2016

األدادـلمظؾعاعـؾ،موتيضـؿمإظقـفماسؿؾـارًامعــمأولمممممممجـقفًا،موتعدمػذهماظعالوةمجـزءًامعــماألجـرممممم120أضصكم

م ."2016ؼقظققمدـةم

تطؾقـؼمأحؽـاممػـذاممممميفباظعاعؾنيمباظدوظـةمممؼفؼصد“ وغصتمادلادةماظـاغقةمعـمذاتماظؼاغقنمسؾكمأغف

اظؼاغقنماظعاعؾقنماظدائؿقنموادلمضؿقنممبؽاصكتمذاعؾة،موذويمادلـاصبماظعاعةمواظربطماظـابـتمداخـؾممم

ة،معـــمشــريمادلكــارؾنيمبلحؽــاممضــاغقنماخلدعــةمادلدغقــةمادلشــارمإظقــف،موطــذظؽمممذيفقرؼــةمعصــرماظعربقــ

  اظعاعؾقنمباظدوظةماظذؼـمتـظؿمذؽقنمتقزقػفؿمضقاغنيمأومظقائحمخاصة."

وغصتمادلادةماظلاددـةمعــمذاتماظؼـاغقنمسؾـكمأنم"ؼصـدرموزؼـرمادلاظقـةماظؼـراراتماظالزعـةمظؿـػقـذممممممممممم

م أحؽاممػذاماظؼاغقن".

بشــلنمضقاســدمصــرفماظعــالوةمم2017ظلـــةمم125صــدرمضــرارموزؼــرمادلاظقــةمرضــؿممم15/5/2017وبؿــارؼ م

  .2017ظلـةمم16اخلاصةماظشفرؼةمادلؼررةمباظؼاغقنمرضؿم

  وتشتت ػهى يُ  انؼ وح ادلشبس إنٍهب اَثبس انتبنٍخ:
ــاماسؿؾــارًامعـــمممممممممم .1 ـــماظعــالوةمادلشــارمإظقف ــرتاطاتمادللــؿقؼةمظؾصـــدوقمس ــؿقؼاقمصــروقماالذ اد

م .1/7/2016

إسادةمتؼدؼرمتؽؾػـةمادلـددماحمللـقبةمضـؿـمعـدةماالذـرتاكميفماظؿـلعنيموصؼـًامألحؽـاممادلـادةممممممممممم .2

(معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلم)ادلددمادلشرتاة(مظؾقاالتماظيتممتمحلابماظؿؽؾػةمهلاميفم34)
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ظألجقرمععمتـػقذمعامؼرتتبمسؾكمذظـؽمعــمممماظػعؾلحؿكمتارؼ ماظؿعدؼؾمم1/7/2016اظػرتةمعـم

بؿقصــقؾمصــروقمادلؾــاظغمادللــؿقؼةمإذامطــانمضــدممتمإداءماظؿؽؾػــةمدصعــةمواحــدةمأوممآثــارمدــقاءم

تعدؼؾماظؼلطمععمإبالغمجفـةماظعؿـؾمباظؼلـطماجلدؼـدموضقؿـةماظػـروقمادللـؿقؼةمإذامطـانمؼـؿؿمممممممممم

م .أداءماظؿؽؾػةمباظؿؼلقط

إسادةمادـؿقداثماألجـقرمحلـاالتماالسـاراتماخلارجقـةمواالجـازاتماخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجمممممممممم .3

دونمم1/7/2016متمحتــدؼثماألجــرمهلــامصــكماظــيتزاتماخلاصــةمظغــريماظعؿــؾ،مظؾقــاالتمواالجــا

ظؿـػقذمعامؼرتتـبمسؾـكمممم2017ظلـةمم16إضاصةماظعالوةماخلاصةمادلؼررةموصؼًامألحؽامماظؼاغقنمرضؿم

  ذظؽمعـمآثار.

ادلشـارممم2017ظلــةممم16تعدؼؾماألجرمظؾقـاالتماظـيتمادـؿقؼتماظعـالوةمادلؼـررةمباظؼـاغقنمرضـؿمممممممم .4

وإسـادةمتؼـدؼرماحلؼـققماظؿلعقـقـةمهلـذهممممممم1/7/2016،مووضعمهلامدؾبماالدؿقؼاقماسؿؾارًامعـإظقف

م احلاالت.

اإلدارؼةمبنبالغمادلـارؼماظؿلعقـقةمبؼقؿةماظعالوةماخلاصةمظصاحبمادلعاشممضقامماجلفاتضرورةم .5

حؿـكمؼؿلــكمظؾؿــارؼمتطؾقـؼماألحؽـامماخلاصـةمبـاجلؿعمبـنيمممممممممم1/7/2016اظعائدمظؾعؿؾمضؾؾم

  .2016ظلـةمم60وةماخلاصةموزؼادةمادلعاشمادلؼررةمباظؼاغقنمرضؿماظعال

عــمادلـادةمممم2إسادةمعراساةمحدودماجلؿعمبنيمادلعاشمواظدخؾمعـماظعؿؾموصؼًامألحؽامماظؾـدم .6

ظؾؿلؿقؼنيميفمادلعاشمم1975ظلـةمم79(معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنم111)

اظــذؼـممتمعراســاةمحــدودماجلؿــعمهلــؿميفممم2017ظلـــةمم16ادلكــارؾنيمبلحؽــامماظؼــاغقنمرضــؿم

م دونمحلابماظعالوةمادلؼررةموصؼًامظؾؼاغقنمادلشارمإظقف.م1/1/2017

  مت اختبرهب نتُفٍز اَثبس انغبثك اإلشبسح إنٍهب انتًاإلجشاءاد 
مادلرادالتمباظصـدوقمبؿارؼ م -1 مسؾكمغظام مرداظة ظؾؿـؾقفمم19/6/2017وم15/6/2017متمإذاسة

عقاصاةمادلـارؼماظؿلعقـقةمميفسؾكمإداراتماظؿػؿقشمبادلـارؼماظؿلعقـقةمدلؿابعةماجلفاتماإلدارؼةم

م مإظقفا مادلشار ماجلفات معؿابعة معع مإظقفا، مادلشار ماألحؽام مظؿـػقذ مادلطؾقبة ماظؾقاغات ميفبؽاصة

 صقؾمصروقماالذرتاطاتمادللؿقؼة.حت
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مبـذاتمماظربقـةمماجلرؼـدةمميفموغفشـرمم14/5/2017مبؿـارؼ ممصـدرممضدمإظقفمادلشارماظؼاغقنمأنمحقث -2

ـمماسؿؾـاراممبفماظؿارؼ موؼعؿؾ ماظؼاغقغقـةمماظؾفــةممسؾـكمماظعـرضمممتمظـذامم،(رجعـلممبـلثرم)1/7/2016معـ

ـمماظـاجتةماإلضاصقةمادلؾاظغمحتصقؾمجقازمعدىمبشلنماظرأيمإلبداءمباظقزارةمواظػـقةمواظؿلعقـقة مسـ

ـممإظقفمادلشارماظؼاغقنممبقجبمادلؼررةماظعالوةمسؾكمادللؿقؼةماالذرتاطاتمددادميفماظؿلخري مسـ

مبؿـارؼ مماظؾفــةممرأيماغؿفـكمموضـدمماظربقـة،مماجلرؼـدةمميفماظؼـاغقنممغشـرممتـارؼ ممسؾكماظلابؼةماظػرتة

متــارؼ مػــق(م14/5/2017)ماظربقــةماجلرؼــدةميفماظؼــاغقنمغشــرمتــارؼ ماسؿؾــارمإديم18/6/2017

م:ؼؾكمعامذظؽمسؾكمترتبموضدماظعالوة،مسـمادللؿقؼةمظالذرتاطاتمباظـلؾةماألداءموجقب

إسػاءماجلفاتماإلدارؼةمعــمادلؾـاظغماإلضـاصقةمإذامضاعـتمبلـدادماالذـرتاطاتمادللـؿقؼةمممممممم -أ

(،موتؾؿــزمم14/5/2017ســماظعــالوةمخــاللممخلـةمسشــرمؼقعــامعــمتــارؼ موجــقبماألداءم)ممم

اإلدارؼةماظـيتمملمتفلـددمخـاللمػـذهمادلفؾـةمبـلداءمعؾؾـغمإضـايفموصؼـًامألحؽـامممممممممممماجلفاتم

وذظؽمم1975ظلـةمم79(معـمضاغقنماظؿلعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم129ادلادةم)

 (موحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد.14/5/2017سـمعدةماظؿلخريمعـمتارؼ موجقبماألداءم)

جازاتماخلاصةمظؾعؿؾمباخلارجمواإلجـازاتممتفطؾؼمبشلنمحاالتماإلساراتماخلارجقةمواال -ب

اخلاصــةمظغــريماظعؿــؾماألحؽــامماخلاصــةمبؽــؾمعـفــامعــعمعراســاةمأنمتــارؼ موجــقبماألداءمم

م.14/5/2017باظـلؾةمظالذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماظعالوةمادلذطقرةمػقم
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ثشـأٌ  7107نغـُخ  401سلى  االجتًبػًثبًٍَب: االثبس ادلرتتجخ ػهً صذوس لشاس وصٌش انتعبيٍ 
 : 7117نغُخ  113تؼذٌم ثؼط أحكبو لشاس وصٌش ادلبنٍخ سلى 

م

بشلنمتعـدؼؾمبعـضمممم2017ظلـةمم310رضؿمماالجؿؿاسلصدرمضرارموزؼرماظؿضاعـمم25/5/2017بؿارؼ م

ماالجؿؿاسلألحؽاممضاغقنماظؿلعنيممادلـػذةبشلنماظؼقاسدمم2007ظلـةمم554أحؽاممضرارموزؼرمادلاظقةمرضؿم

م.1975ظلـةمم79ظصادرمباظؼاغقنمرضؿما

 :ٌهً يب ثٍُهب يٍ االحكبو ثؼط إنٍه ادلشبس انمشاس تعًٍ ولذ
انتأيًٍُ االشرتان أجش أحكبو  

 -ؼؾل:ممدلاموصؼًام1/7/2015معـماسؿؾارًاماألدادلماالذرتاكمأجرمؼؿقدد -1

 ادلمعـمسؾقفؿماظذؼـمتربطفؿمجبفاتمسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمالئققة: -أ

ــبو اخلاضــعنيباظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــقفؿمم (1 ــبَىٌ اخلذيــخ ادلذٍَــخ  ألحك ماالذــرتاكمأجــرمؼؿقــددل

 ؼؾك:هلؿموصؼًامدلامماألدادل

 باظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــقفؿمادلقجــقدؼـمباخلدعــةميفمػــذامممم30/6/2015يفمماألدادــلاألجــرم

 اظؿارؼ .

 ؼؿقـددماألجـرماألدادـلممممم30/6/2015باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعـةمبعـدممم

 .2017ظلـةمم310رضؿمماالجؿؿاسل(مادلرصؼمبؼرارموزؼرماظؿضاعـم13هلؿموصؼًامظؾفدولمرضؿم)

%مدــقؼًاميفمأولمؼقظقـقمعــمطـؾممممم9وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـماظلابؼنيمغلؾةم

مسؾكمأنمتلؿؼطعمعـماألجرمادلؿغري.ماظلابؼ،رماألدادلميفمذفرمؼقغققمساممعـلقبةمإديماألج

ماالذـرتاكممأجرمؼؿقددمغري اخلبظؼني ألحكبو لبَىٌ اخلذيخ ادلذٍَخعـممباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿ (2

معـــمإظقــفمؼضــافموعــاماظؿقزــػمبـــظؿمادلرصؼــةماجلــداولميفمسؾقــفمادلـصــقصمبــاألجرماألدادــل

 .خاصةمسالوات
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ــقفؿمظؾؿــمعـمباظـلــؾة -ب ــذؼـمسؾ ــربطفؿماظ ــفؿمجبفــاتمت ــةمسؿؾ ــةمسؿــؾمسالض محبلــبمسرضــقةمأومتعاضدؼ

ـممإظقـفممؼضـافمموعـامماظعؿـؾممبعؼـدممسؾقـفممادلـصقصمباألجرماألدادلماالذرتاكمأجرمؼؿقددماألحقال معـ

 .ادلؿغريماألجرمعـمجزءًامتعؿربماظيتماظعـاصرمعـفمعلؿؾعدامسالوات

ماألضصكماحلدموؼؽقنمذفرؼًامجـقفًام180مبـم1/7/2016ميفماألدادلماالذرتاكمألجرماألدغكماحلدمحيدد -2

م.ذفرؼًامجـقفًام1240بـمماظؿارؼ مذاتميفماألدادلماالذرتاكمألجر

ـممزؼـادةممسـامممطؾمعـمؼقظققمأولمعـماسؿؾارًامؼراسك -3 ماألدادـلمماالذـرتاكممألجـرممواألضصـكمماألدغـكمماحلـدؼ

ـممحتدؼدموصكماظلابؼ،مؼقغققمذفرميفمعـفؿامطؾمضقؿةمعـ%م10مبـلؾةماظشفري مواألضصـكمماألدغـكمماحلـدؼ

 .جـقفاتم10مأضربمإديمجربػؿامؼراسك

ـمماسؿؾـاراًممذـفرؼاًممجـقفم400مسـموادلؿغريماألدادلمبعـصرؼفماالذرتاكمأجرمؼؼؾمأالمؼراسك -4 ،م1/7/2016معـ

ماظلـابؼموذظـؽمممؼقغققمذفرميفمعـلقبةمإظقف%م25مبـلؾةمدـةمطؾمعـمؼقظققمأولميفمدـقؼًاماحلدمػذاموؼزاد

 %.10إديممذظؽمبعدماظزؼادةمغلؾةمتعدلمثؿمدـقات،ممخسمدلدة

ميفموادلـؿغريمماألدادـلممبعـصـرؼفمماالذـرتاكممألجـرمماألدغـكممواحلـدمماالذـرتاكممربؾماألجرمبنيماظػرقمؼعؿرب -5

 .ادلؿغريماألجرمحؽؿ

ماالذـرتاكممألجـرمماألدغكماحلدمسـماظققعلماألجرمؼؼؾمأالمباظققعقةماظعاعؾنيمسؾقفؿمظؾؿمعـمباظـلؾةمؼراسك -6

 .ؼقم30مسؾكمعؼلقعًامإظقفمادلشارموادلؿغريماألدادلمبعـصرؼف

ـمم41مادلـادةممألحؽـاممموصؼـاًممادلدةمحلابمرؾبمحاظةميفمؼراسك -7 مؼؼـؾممأالماالجؿؿـاسلمماظؿـلعنيممضـاغقنممعـ

ـمماظشـراءممتؽؾػةمأدادفمسؾكمحتلبماظذيماألجر متـارؼ مميفماألدادـلمماالذـرتاكممألجـرمماألدغـكمماحلـدممسـ

 .اظشراءمرؾبمتؼدؼؿ

ماالذـرتاكممأجـرممإلذيـاظلمماألدغـكممواحلـدمماألدادـل،مماالذـرتاكممألجرمواألضصكماألدغكماحلدؼـمجداول -8

 .ادلؿغريماالذرتاكمألجرماألضصكمواحلدموادلؿغريماألدادلمبعـصرؼف
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  واأللصى األدَى احلذ  م

انشهشي األعبعً االشرتان ألجش  

 

عُىٌبً  ادلتغري االشرتان ألجش األلصى احلذ  

األدَى احلذ انتبسٌخ األلصى احلذ  نألجش األلصى احلذ انتبسٌخ    

 25320 1/1/2016عـم  1240 180 1/7/2016عـممم

 29160 1/1/2017عـم  1370 200 1/7/2017عـممم

 33600 1/1/2018عـم  1510 220 1/7/2018عـممم

 38640 1/1/2019عـم  1670 250 1/7/2019عـممم

 44520 1/1/2020عـممم  1840 280 1/7/2020عـممم

 51240 1/1/2021عـممم  2030 310 1/7/2021عـممم

 59040 1/1/2022عـممم  2240 350 1/7/2022عـممم

 

 احلذ األدَى إلمجبيل أجش االشرتان انشهشي

 احلذ األدَى انتبسٌخ

 311 1/7/2016عـممم

 111 1/7/2017عـممم

 671 1/7/2018عـممم

 780.71 1/7/2019عـممم

 976.16 1/7/2020عـممم

 0771.7 1/7/2021عـممم

 0437.77 1/7/2022عـممم



 ًاالجتًبػ نهتأيني انمىيٍخ اذلٍئخ
 ًاالجتًبػ انتأيني صُذوق

 ًىيـاحلك ثبنمطبع بيهنيـنهؼ
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