
 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 ِضجطخ إٌذٚح اٌشٙش٠خ

 ٌٍؼبٍِني ثبجلٙبص اإلداسٞ ٌٍذٌٚخ
3/11/8112 

 
 
 
 
 

 
  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 ِمذِخ

ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإديمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينمم

مبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارممممممظدىمادلفؿؿنيم

مرنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإديمطؾمردرةمعصرؼة.

عؿضـؿـةممم3/11/2018وحتؼقؼًامظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضؾطةماظـدوةماظشفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ ممم

مرػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتمسيماظـدوة.

 
 

 صٕذٚق اٌتأِني االجتّبػٟسئ١ظ 
 ٌٍؼبٍِني ثبٌمطبع احلىِٟٛ

 
 "زلّذ عؼٛدٞ لطت"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 ادلٛضٛع َ

 :األعئٍخ 1

 
ظلـــةمم79األدــؽؾةمادلرتؾطــةمبؼــاغقنماظؿــأعنيمااجؿؿــاسكماظصــادرمباظؼــاغقنمرضــؿم

م.1975

 :ادلشفمبد 8

 
ــكممم8ت.م،م5ت.م،م3حماضــرةمسيمادــؿقػاتمادــؿؿاراتم)مم ــردمسؾ ــةماظ ت.م(،موطقػق

مادلـطؼةماظؿأعقـقة.معالحظات

  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 4)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 5/ 1اٌغإاي سلُ  
ظؾؿـمعـمسؾـقفؿمممم30/6/2015بعـدمممظؾؿعقــنيممســماألجـرماألدادـلمممممرجرماالذرتاكماظؿـأعقينممحيددطقػم

م؟2016ظلـةمم81ضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿمحؽامماخلاضعنيمأل

 اإلجبثخ:
م1975ظلــةممم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼـاغقنمرضـؿممم5عـمادلادةم)ؼـصماظؾـدمطم

م:سؾكمرغف

طؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعــمعؼابـؾمغؼـديمعــمجفـةمسؿؾـفماألصـؾقةممممممممم:رجرماالذرتاكم-طم"

م:ظؼاتمسؿؾفماألصؾلموؼشؿؾ

م:ؼؼصدمبفاألجراألدادل،مو -1

اظؿقزػمباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿمعـماظعاعؾنيماألجرمادلـصقصمسؾقفمسيماجلداولمادلرصؼةمبـظؿم -مر

(موعـامؼضـاإمإظقـفمعــمسـالواتمخاصـةمروممممممم2باجلفاتمادلـصقصمسؾقفامسيماظؾــدم)ر(معــمادلـادةم)ممم

يتمتعؿـ مماألجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾمومعامؼضاإمإظقفمعـمسالواتمعلؿؾعدًامعـفماظعـاصـرماظـمم

ذؼـمتـربطفؿمباجلفـاتمادلشـارمإظقفـامسالضـةمممممم،موذظـؽمباظـلـؾةمظؾعـاعؾنيماظـممممجزتًامعـماألجرمادلؿغري

م.تعاضدؼةمرومسرضقةمحبلبماألحقال

وادــؿــاتممم ــامتؼــدممؼؿقــددمرجــرماالذــرتاكماألدادــلمظؾؿــمعـمسؾــقفؿماخلاضــعنيمألحؽــاممضــاغقنممم

م:وصؼًامدلامؼؾلم2015ظلـةمم18اخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼرارمبؼاغقنمرضؿم

ظؾؿـــمعـمسؾـــقفؿمادلقجـــقدؼـمباخلدعـــةمسيمػـــذامباظـلـــؾةمم30/6/2015األجـــرماألدادـــلمسيم (1

م.اظؿارؼ 

ؼؿقددماألجرماألدادـلممـؿمممم30/6/2015باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعةمبعدم (2

م.وصؼًامظؾفدولماظذيمؼصدرمبفمضرارًامعـموزؼرماظؿأعقـاتمباظؿـلقؼمععموزؼرمادلاظقة

 ٟٔظبَ اٌتأِني االجتّبػ



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 5)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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%(مدـقؼًامسيمرولمؼقظققمعـمطـؾمسـامممم9(مغلؾةم)2(،م)1وؼضؿمإديماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـم)

معـلقبةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ.

عامؼطررمسؾقفمعـمسـالواتمعلـؿؾعدًامعــفماظعـاصـرماظـيتمتعؿـ ممممممماألجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموم -مب

،مج(معـــمقفؿمادلـصــقصمسؾــقفؿمسيماظؾـــدؼـم)بجــزتًامعـــماألجــرمادلــؿغريمباظـلــؾةمظؾؿــمعـمسؾــ

ماألحقالمؼراسكمسيماألجرماألدادلمعامؼأتل:سيمذيقعموم2ادلادةم

م.1/7/2014ؼؿقددماحلدانماألدغكمواألضصكماظلـقيممذاماألجرمبؼقؿةمطؾمعـفؿامسيم

طؾمعـفؿـامسيمذـفرمؼقغقـقمممم%(معـلقبةمإديم10وؼؿؿمزؼادتفؿامدـقؼًامرولمؼقظققمعـمطؾمساممبـلؾةم)

حلدؼـماألدغكمواألضصـكماظشـفريمممسيمحتدؼدماحلدؼـمادلشارمإظقفؿامؼراسكمج مطؾمعـمااظلابؼ،مو

مإديمرضربمسشرةمجـقفات.

م/ر(مإذامطانماألجرمطؾفمحملقبًامبااغؿاجمرومباظعؿقظةمصقعؿ مػذاماألجرمرجرًامردادقًا.1مبراساةماظؾـدم)

م...............................

ادمػذاماحلـدممجـقفمذفرؼًاموؼزم400وسيمذيقعماألحقالمؼؿعنيمرالمؼؼؾمرجرماالذرتاكماظؿأعقينمسـم

سؾـكمرالمؼؼـؾمرجـرماالذـرتاكمممممم%مدــقؼًا،م10%مدـقؼًامدلدةمزيسمدـقاتمثـؿمتعـدلماظزؼـادةمإديممم25بـلؾةم

 اظؿأعقينمسـماحلدماألدغكمألجرماالذرتاكماظؿأعقينماحملددموصؼًامظؼاغقنماظعؿؾ.م
ألحؽـامممبشـأنماظؼقاسـدمادلـػـذةممممم2007ظلــةممم554(معـمضرارموزؼـرمادلاظقـةمرضـؿمممم18وتـصمادلادةم)

م:سؾكمرغفم1975ظلـةمم79ضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

ؼؼصدمبأجرماالذرتاكمطؾمعامحيصؾمسؾقفمادلمعـمسؾقفمعـمعؼابؾمغؼديمعـمجفـةمسؿؾـفماألصـؾقةمممم"

مظؼاتمسؿؾفماألصؾلموؼشؿؾ:

م،موؼؼصدمبف::ماألجرماألدادكرواًل

باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفازمااداريمظؾدوظةموامقؽاتماظعاعةمواظؼطـاعماظعـامموضطـاعمممم -1

ماألسؿالماظعامماظذؼـمتربطفؿمجبفاتمسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمالئققة:م

ماألجرمادلـصقصمسؾقفمسيماجلداولمادلرصؼةمبـظؿماظؿقزػموعامؼضؿمإظقفمعـمسالوات.م



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 6)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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فازمااداريمظؾدوظةموامقؽاتماظعاعـةم ــمخضـعقامألحؽـاممممممباظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجل -2

مضاغقنماخلدعةمادلدغقة.

باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾـقفؿمادلقجـقدؼـمباخلدعـةمسيمػـذامممممم30/6/2015األجرماألدادلمسيمم -مر

ماظؿارؼ .

ؼؿقـــددماألجـــرمم30/6/2015باظـلـــؾةمظؾؿـــمعـمسؾـــقفؿماظـــذؼـمؼؾؿقؼـــقنمباخلدعـــةمبعـــدمم -مب

م(مادلرصؼ.13)األدادلممؿموصؼًامظؾفدولمرضؿم

%مدـقؼًامسيمرولمؼقظققمعـمطـؾمسـاممعـلـقبةمممم9،م)ب(مغلؾةماألجرمادلشارمإظقفمباظؾـدؼـم)ر(موؼضؿمإدي

مإديماألجرماألدادلمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ،مسؾكمرنمتلؿؼطعمعـماألجرمادلؿغري.

فـاتمم(ماظـذؼـمتـربطفؿمجبمم2،مم1باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفاتمادلشارمإظقفـامباظؾــدؼـم)مم -3

مسؿؾفؿمسالضةمسؿؾمتعاضدؼةمرومسرضقة:م

األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامُؼضاإمإظقفمعـمسالواتمرومزؼاداتمحبلبماألحقالمعلؿؾعدًام

معـفماظعـاصرماظيتمتعؿ مجزتًامعـماألجرمادلؿغريمروماألجرماظققعلمادللؿقؼ.

باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباظؼطاعماخلاصموادلشؿغؾنيمباألسؿالمادلؿعؾؼةمخبدعةمادلـازلم -4

مورصرادمردرةمصاحبماظعؿؾماظذؼـمؼعؿؾقنمظدؼفموؼعقمؿ:م

األجرمادلـصقصمسؾقفمبعؼدماظعؿؾموعامؼطررمسؾقفمعـمسالواتمعلؿؾعدًامعـفماظعـاصرماظيتمتعؿ مجـزتًامم

معـماألجرمادلؿغري.

ماألحقالمؼراسكمسيماألجرماألدادلمعامؼأتل:مذيقعموسي

جـقفًامذفرؼًاموؼؿؿمزؼادتفمدـقؼًامسيمم180بؼقؿةمم1/7/2016ؼؿقددماحلدماألدغكممذاماألجرمسيمم -رم

م%معـلقبةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ.10رولمؼقظققمعـمطؾمدـةمبـلؾةم

ًاموؼـؿؿمزؼادتـفمدــقؼًاممممجـقفًامذفرؼم1240بؼقؿةمم1/7/2016ؼؿقددماحلدماألضصكممذاماألجرمسيمم -بم

م%معـلقبةمإظقفمسيمذفرمؼقغققماظلابؼ.10سيمرولمؼقظققمبـلؾةم

موؼراسكمج ماحلدؼـماألدغكموماألضصكماظشفريمإديمرضربمسشرةمجـقفات.



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 7)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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األجرمرجرًامردادـقًاممممبراساةماظؾـدم)ر(مإذامطانماألجرطؾفمحملقبًامبااغؿاجمرومباظعؿقظةمصقعؿ مػذام -جم

ماألضصكمادلشارمإظقفمدـقؼًا.مبامالمجياوزماحلدم

م..................................

جـقفمذفرؼًامم400سـمم1/7/2016وسيمذيقعماألحقالمؼراسكمرالمؼؼؾمإذياظلمرجرماالذرتاكمسيم

%مدـقؼًامعـماحلدماألدغكممـذاماألجـرمسيمغفاؼـةماظلــةماظلـابؼةمدلـدةمزيـسمممممممم25وؼزادمػذاماحلدمبـلؾةم

%مدـقؼًا،مسؾكمرالمؼؼؾمسـماحلدماألدغكمظألجقرماحملددموصؼًامظؼـاغقنمم10إديممدـقات،مثؿمتعدلماظزؼادة

ماظعؿؾمادلشارمإظقف.

(مادلرصـؼمبؼـرارموزؼـرمادلاظقـةمادلشـارمإظقـف،موادلضـاإممبقجـبمضـرارموزؼـرممممممممممم13وتضؿـمجـدولمرضـؿم)مم

بشـأنممم2007ظلــةممم554بشأنمتعدؼؾمبعضمرحؽاممضرارموزؼرمادلاظقـةمرضـؿمممم2017ظلـةمم310اظؿضاعـمرضؿم

رجرماالذـرتاكممم1975ظلـةمم79اظؼقاسدمادلـػذةمألحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

سيمتـارؼ مبداؼـةماالذـرتاكمظؾؿـمعـمسؾـقفؿمعــماظعـاعؾنيمباجلفـازمااداريمظؾدوظـةموامقؽــاتممممممممممماألدادـلم

وصؼـًامدلـامممم30/6/2015ماظعاعةماخلاضعنيمألحؽاممضاغقنماخلدعةمادلدغقةماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعـةمبعـدمم

م:ؼؾك

اٌشاثؼخ )ة(  اٌثبٌثخ )ج( تبس٠خ اإلٌتحبق ثبٌؼًّ
وبتت ٟفٕ  

 اخلبِظ )ة( 
خذِخ/حشيف ِؼبْٚ  

اٌغبدط )ة( 
 ِؼبْٚ خذِخ

1/7/2015عـم  270 230 220 220 

1/7/2016عـم  300 260 240 240 

1/7/2017عـم  330 290 270 270 

1/7/2018عـم  360 320 300 300 

1/7/2019عـم  400 350 330 330 

 
 



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 8)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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م:ٍِحٛظخ

%مدـقؼًامسيمرولمؼقظققمعـمطؾمساممعـلقبةمإديماألجرماألدادكمسيمذفرمؼقغققم9وؼزادمػذاماألجرمبـلؾةم

 .اظلابؼ

 
 ثٕبء ػٍٝ ِب تمذَ:

وصؼـًاممم30/6/2015باظـلؾةمظؾؿمعـمسؾقفؿماظذؼـمؼؾؿقؼقنمباخلدعةمبعدماالذرتاكماألدادكمؼؿقددمرجرم

 ادلشارمإظقف.مادلرصؼمبؼرارموزؼرمادلاظقةمم13فدولمرضؿمؾظ

م

م

م

م

م

م

م

م

م  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 9)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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م

 

 81/ 8اٌغإاي سلُ 

مىحـدممبقاصظـةمردـقان،موضـدمعمإسارتـفمامممممجفـاتماجلفـازماادارىمظؾدوظـةمممسؾقفمؼعؿـؾمبأحـدىمممعمعـم

ــممفعـدةماسؿؾارؼـةمدلـدةماذـرتاطممممتضـاإممممصفـؾممحماصظـةمردـقانمماجلفاتمخارجم ععـاشماألجـرمممحلـابمممدس

بقاضعمربعمادلدةماظػعؾقةماظيتمضضـاػاماظعاعـؾمممملرومتعقؼضماظدصعةماظقاحدةمسـماألجرماألدادملاألداد

م؟ردقانخاللمصرتةمإسارتفمخارجمحماصظةم

 :اإلجبثخ
سيمذـأنمإضـاصةمعـدةممممم5/7/1961اظصـادرمبؿـارؼ مممم1961ظلـةمم90(معـماظؼاغقنمرضؿم1تـصمادلادةم)

سيمحلابمادلعاشمرومادلؽاصـأةمدلـقزػلماظدوظـةمومسؿامـامسيمحماصظـاتمدـقػاجموضــاممممممممخدعةماسؿؾارؼةم

م:وردقانمسؾكمرغف

ادلعاشمرومادلؽاصأةمعدةمخدعةماسؿؾارؼـةمممسيتضاإمإديمعدةمخدعةمادلقزػمواظعاعؾماحمللقبةم"

حماصظــاتمدــقػاجموضـــاممسيضــدرػامربــعمعــدةمخدعؿــفماظػعؾقــةماظؿــكمؼؼضــقفامبعــدماظعؿــؾمبفــذاماظؼــاغقنم

م"ععاش.ماحؿقارلوردقانموالمؼلؿؼطعمعـمادلقزػمروماظعاعؾمسـمػذهمادلددماالسؿؾارؼةماذرتاكمروم

بشأنمحتدؼدمادلؼصقدممبدةماخلدعـةماظػعؾقـةمممم1985ظلـةمم2وؼـصمعـشقرمسامموزارةماظؿأعقـاتمرضؿم

ــمممممم ــفماحمللــقبةمسيمادلع ــةمادلــمعـمسؾق ــدةمخدع ــعمإديمع ــعماظرب ــيتمتضــاإمبقاض ــؾعضمماظ ــاعؾنيمب اشمظؾع

م:احملاصظاتموضضكمبأغف

م...........

م"وسيمضقتماألحؽامماظلابؼةمؼراسكمعامؼؾك:

عـــمعقــزةمإضــاصةمعــدةمم–ؼــؿعنيماصــادةمادلــمعـمسؾقــفممبقاصظــاتم.........مردــقانم..............م .1

ظلــةممم90خدعةماسؿؾارؼةمإديمعدةماالذرتاكمسيماظؿأعنيموصؼًامظألحؽـامماظـقاردةمباظؼـاغقغنيمرضـؿممممم

تأِني اٌش١خٛخخ ٚاٌؼجض 
 ٚاٌٛفبح



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 10)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ادلشــارمإظقفؿــامرنمؼؿقاجــدمادلــمعـمسؾقــفمصعــاًلمسيمادلـــارؼماحملــددةمم1978ظلـــةمم30وم1961

مباظؼاغقغنيمادلذطقرؼـموالمؼؽػلماظؿقاجدماظؼاغقغلمصؼط.

ــدمممممالمؼػقــدمعـــمتؾــؽمادلم .2 ــفمخــاللمعــددمااجــازاتماخلاصــةموااســارةمواظؿفـق قــزةمادلــمعـمسؾق

واظؾعـاتمواظـدبمخارجمتؾؽمادلـارؼموشريػامعـمااجـازاتماظـيتمؼؿقاجـدمبفـامادلـمعـمسؾقـفممممممم

 خارجمادلـارؼمادلشارمإظقفا.

اظـيتمتضـاإمإديمعـدةممممادلـدةماالسؿؾارؼـةممممبشـأنمم2017(مظلــةمم4وؼـصمطؿابمدورىماظصـدوقمرضؿم)

سؾـكمممبقاضعمربعمادلدةماظػعؾقةمظؾعؿـؾمسيمبعـضماحملاصظـاتممممادلمعـمسؾقفمسيماألجرماألدادلاذرتاكم

مرغف:

م....................."

موؼلؿكؾصم امتؼدممعـمرحؽاممعامؼؾل:

تضاإمعدةماسؿؾارؼةمدلدةماذرتاكمادلمعـمسؾقـفمســدمحلـابمععـاشماألجـرماألدادـلمرومتعـقؼضمممممممم .1

عــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرممممممم27ؼـًامظؾؿـادةممماظدصعةماظقاحدةمسـماألجـرماألدادـلم)وصمم

(مبقاضـعمربـعمادلـدةماظػعؾقـةماظـيتمضضـاػاماظعاعـؾمباجلفـازمااداريممممممممم1975ظلــةممم79باظؼاغقنمرضـؿمم

مظؾدوظةموامقؽاتماظعاعةمباحملاصظاتموادلدنماآلتقة:

 1/8/1961دقػاجموضـاموردقانماسؿؾارًامعـم. 

 تـارؼ مإغشـاتمحماصظـةماألضصـرمعـعمعراسـاةمإضـاصةممممممممم10/12/2009حماصظةماألضصرماسؿؾارًامعـم(

ادلدةماالسؿؾارؼةمظؾعاعؾنيمبادلدنموادلراطزماظؿابعةمحملاصظةماألضصـرمخـاللمتؾعقؿفـامحملاصظـةممممم

م.ضـا(

 م.1/9/1961اظؾقرماألريرمواظقاديماجلدؼدموعردكمعطروحماسؿؾارًامعـم

 م1/9/1961دؼـدةمدـابؼًا(ماسؿؾـارًامعــمممممعدؼـةمبرجماظعربممبقاصظـةماادـؽـدرؼةم)اظعاعرؼـةماجلممم

مواظيتمطاغتمصقفامػذهمادلدؼـةمتابعةمحملاصظةمعطروح.م27/2/1990حؿكم

 م.1/9/1975حماصظاتمدقـاتماسؿؾارًامعـم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 11)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 واظـيتممم23/2/1979حؿكمم1/9/1975عدؼـةماظؼـطرةمذرقممبقاصظةماامساسقؾقةماسؿؾارًامعـم

 طاغتمصقفامػذهمادلدؼـةمتابعةمحملاصظاتمدقـات.

 م.21/12/1982عدؼـةمواديماظـطرونمباظؾقريةمواظقاحاتماظؾقرؼةمباجلقزةماسؿؾارًامعـم

(مظؾعـــاعؾنيمبقحـــداتماظؼطـــاعماظعـــاممبـــذاتم1تضـــاإمادلـــدةماالسؿؾارؼـــةمادلشـــارمإظقفـــامباظؾــــدم) .2

،مصقؿـــامســـدامعدؼــــةمواديماظـطـــرونمبـــاظؾقريةمم1/9/1975احملاصظـــاتموادلـــدنماسؿؾـــارًامعــــم

م.21/12/1982ةماسؿؾارًامعـمواظقاحاتماظؾقرؼةمباجلقز

ؼشرتطمظإلصادةمعــمعقـزةمإضـاصةمادلـدةماالسؿؾارؼـةماظؿقاجـدماظػعؾـلمظؾؿـمعـمسؾقـفمباحملاصظـاتممممممممممم .3

وادلدنمادلشارمإظقفاموالمؼؽػلماظؿقاجدماظؼاغقغل;موعـمذأنمذظؽمسدممإصـادةمادلـمعـمسؾقـفمعــممممم

قـدمواظــدبمخـارجمتؾـؽمممممإضاصةمادلدةماالسؿؾارؼةمخاللمعددمااجازاتماخلاصـةموااسـارةمواظؿفـمم

ــؽمممممممممم ــفمخــارجمتؾ ــامادلــمعـمسؾق ــكمؼؿقاجــدمبف ـــمااجــازاتماظؿ ــامع احملاصظــاتموادلــدنموشريػ

ماحملاصظاتموادلدن.

إرصـاقمبقـانمععؿؿـدممبؾـػماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلمممممممٌزا ٠تؼني ػٍٝ مج١غ اجلٙبد اإلداس٠خ ِشاػبح 

اتماظـيتمتضـاإمخالمـامعـدةمممممظؾؿمعـمسؾقفمؼػقدمتقاجدهماظػعؾلمباحملاصظاتمادلشارمإظقفـامخـاللماظػـرتممم

 اسؿؾارؼةمدلدةماذرتاكمادلمعـمسؾقف.
وبـــاتمممسؾقــفمؼفقــبماظصـــدوقماحلؽــقعلمبؽاصــةماجلفــاتماادارؼــةمواألجفــزةمادلكؿصــةمباظصـــدوقمم

م"عراساةمتـػقذمرحؽاممػذاماظؽؿابمبؽؾمدضة.

 
م:ثٕبء ػٍٝ ِب تمذَ

ـمماظػعؾـلمماظؿقاجـدمماالسؿؾارؼـةممادلدةمإضاصةمعقزةمعـمظإلصادةمؼشرتط موادلـدنممباحملاصظـاتممسؾقـفممظؾؿـمع

ـممإصـادةممسـدمممذظـؽممذأنموعـماظؼاغقغل;ماظؿقاجدمؼؽػلموالمإظقفامادلشار ـممسؾقـفممادلـمع مادلـدةممإضـاصةممعـ

موادلـدنمماحملاصظـاتممتؾـؽممخـارجممواظـدبمواظؿفـقدموااسارةماخلاصةمااجازاتمعددمخاللماالسؿؾارؼة

م.وادلدنماحملاصظاتمتؾؽمخارجمسؾقفمادلمعـمبفامؼؿقاجدماظؿكمااجازاتمعـموشريػا

م  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 12)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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م

 
 

 

 111/ 8اٌغإاي سلُ 

عموضعتموصاةمصاحبمععاشموالمؼقجدمعلؿقؼني،موبؿقارؼ مالحؼةمحدثتماظقضائم1/1/2018بؿارؼ م

م:اآلتقة

 رؾؼتماالبـةمس.م15/4/2018بؿارؼ م 

 رؾؼتماالبـةمص.م30/4/2018بؿارؼ م 

ماألغصؾةمادللؿقؼةمظؽؾمعـفؿامسيمػذهماحلاظة؟صؽقػمؼؿؿمحتدؼدم

 :اإلجبثخ
م:سؾكمرغفم1975ظلـةمم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسكماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم114تـصمادلادةم)

 ادلمعـمسؾقفماألخمسـماظؽلبمبعدموصاة رو بـالسفزما رو ،األخت رو ترعؾتماظؾـت رو إذامرؾؼت"

فمسيمتـارؼ موصـاةمممادـؿقؼاضممؼلـؿقؼمظـفمعــمععـاشمبـاصرتاضممممممصاحبمادلعاشمعـحمطؾمعــفؿمعـامطـانممم رو

م.ادللؿقؼنيمكباضادلقرثمدونمعلاسمحبؼققم

ـممممم رو طؿـامؼعـقدمحـؼماألرعؾـةمسيمادلعـاشمإذامرؾؼـتمممممم اظـزوجمممترعؾـتمو متؽــمعلـؿقؼةمدلعـاشمسـ

م.األخري

ادللـؿقؼنيمممكبـاضمبعضـفمسؾـكممم رو وإذامطـانمادلعـاشماظـذيمدـقعقدماحلـؼمصقـفمضـدمدـؾؼمردهمطؾـفممممممممم

مادلعاش.ماػذعـمصقكػضمععاذفؿمبؼقؿةمعامدؾؼمردهمسؾقفؿم

ادلعاشمسيمتـارؼ موصـاةمادلـقرثمممممادؿقؼاقـمتؿقاصرمصقفمذروطمؼؽاألخماظذيم ممرومبـالوميـحمام

اظؾؽـاظقرؼقسمو مؼؾؾـغممممورمحدمعراحؾماظؿعؾقؿماظيتمالمجتاوزمعرحؾةماحلصقلمسؾكماظؾقلاغسأواظؿقؼمب

وؼعـادمم،مفمسيماظؿـارؼ مادلـذطقرممادـؿقؼاضمصرتاضماعامطانمؼلؿقؼمظفمعـمععـاشمبـمممدـماظلاددةمواظعشرؼـ

ادللؿقؼنيمسؾكمػذاماألداسموبعدمضطعمععاذفمؼردمسؾكمعـمادؿـزلمػـذامادلعـاشممممكباضتقزؼعمععاشم

معـمغصقؾفؿ.

 ادلغتحمْٛ ٚششٚط اعتحمبلُٙ  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 13)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ماحرعـاغفؿمعــمادلعـاشموصؼًـمممماخقةماظلابؼموميـحمطؾمعـماألبـاتمواظؾـاتمواظقاظدؼـمواألخقاتموا

جؿؿاسقـةمعـامطـانمؼلـؿقؼمظـفمعــمععـاشمبـاصرتاضمممممممممضقاغنيماظؿأعقــاتماالم رو ؼقاغنيماظؿأعنيموادلعاذاتظ

ادللؿقؼنيموذظؽمعؿـكمتـقاصرتمسيمذـأغفمممممكباضادؿقؼاضفمسيمتارؼ موصاةمادلقرثمدونمعلاسمحبؼققم

م"ذروطمادؿقؼاقمادلعاشمادلـصقصمسؾقفامبفذاماظؼاغقن.

ظلــةممم310ؿؾدظةمبؼـرارموزؼـرماظؿضـاعـماالجؿؿـاسلمرضـؿممممممعــمذاتماظؼـرارموادللـمممم184وتـصمادلادةم

م:سؾكمرغفم2017

حاظةمرالقمرومترعؾماظؾـتمروماألختمرومسفزماالبــمروماألخمســماظؽلـبمبعـدموصـاةمادلـمعـمممممممم"سي

و مؼلؾؼمألحدمعـفؿمادـؿقؼاضفمسيمادلعـاشمؼـؿؿمحتدؼـدمادلعـاشمادللـؿقؼممممممم،مسؾقفمرومصاحبمادلعاش

ممؿممبراساةمعامؼؾل:م

دلعاشممبامطانمؼلؿقؼفمباصرتاضمتقاصرمذروطماالدؿقؼاقمسيمتـارؼ موصـاةمادلـمعـمسؾقـفمرومممممؼؼدرما -1

وذظؽمعـلقبًامإديمضقؿةمععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاشموعـامرضـقػمإظقـفمممم،مصاحبمادلعاش

 عـمزؼاداتمحؿكمتارؼ ماالدؿقؼاق.

واضعـةمممشمضؾؾمحتؼـؼممادؿقؼتمسيمادلعاماظيتوؼراسكمسيمحتدؼدمضقؿةمادلعاشماحلاالتمادلؿاثؾةم

 االدؿقؼاق.

إصادةمادللؿقؼمعـمحاالتمردمادلعاشماظلابؼةمسؾـكمتـارؼ مادـؿقؼاضفمواظـاجتـةمعــمضطـعمععـاشمممممممم -2

وذظؽممبـامالمجيـاوزمطاعـؾمضقؿــةمممم،حـدودماجلؿــعمبـنيمادلعاذـاتممممســمعراسـاةممرحـدمادللـؿقؼنيمروممم

 ععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاش.

سؾكمرداسمضقؿةمادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصًؼاممتطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتموذظؽ -3

 دلامدؾؼ.

تطؾقـؼمحـدودماجلؿـعمبـنيمادلعــاشمواظـدخؾموذظـؽمسؾـكمردــاسمضقؿـةمادلعـاشمادللـؿقؼمبعــدممممممممممم -4

 حتدؼدهموصًؼامدلامدؾؼ.



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 14)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ادللـؿقؼنيمسؾـكمرنممممظؾـاضلمطؿامؼراسكمإسادةمتطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاشموصاصكماظـدخؾمم

عــمػـذاماظؼـرارممبـامالمجيـاوزمععـاشمادلـمعـمسؾقـفمرومممممممممم182ؼؿؿمتطؾقؼمضقاسدماظردمادلشارمإظقفامبادلـادةمم

م"صاحبمادلعاش.

 :ثٕبء ػٍٝ ِب تمذَ

م:وصؼًامدلامؼؾكتؿقددماألغصؾةمادللؿقؼةمظالبـؿنيممفبؿطؾقؼماظؿـظقؿماظؿشرؼعكماظلابؼمسرض

م.15/4/2018متارؼ مواضعةماالدؿقؼاقمسيمتؼدؼرمغصقبماالبـةم)س(مرواًل:

ماظـصقبممبقانمم

ــروطممممم1 ــقاصرمذـ ــاصرتاضمتـ ــؿقؼفمبـ ــانمؼلـ ــامطـ ــاشممبـ ــدرمادلعـ ؼؼـ

،ماالدؿقؼاقمسيمتارؼ موصاةمادلمعـمسؾقـفمرومصـاحبمادلعـاشممم

وذظـــؽمعـلـــقبًامإديمضقؿـــةمععـــاشمادلـــمعـمسؾقـــفمرومصـــاحبمم

 ادلعاشموعامرضقػمإظقفمعـمزؼاداتمحؿكمتارؼ ماالدؿقؼاق.

ــةمممم ــدمضقؿــةمادلعــاشماحلــاالتمادلؿاثؾ ماظــيتوؼراســكمسيمحتدؼ

مواضعةماالدؿقؼاق.مادؿقؼتمسيمادلعاشمضؾؾمحتؼؼم

م2/3

إصادةمادللـؿقؼمعــمحـاالتمردمادلعـاشماظلـابؼةمسؾـكمتـارؼ ممممممممم2

ســممادؿقؼاضفمواظـاجتةمعــمضطـعمععـاشمرحـدمادللـؿقؼنيمرومممممم

وذظؽممبامالمجياوزمطاعؾم،حدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتمعراساة

مضقؿةمععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاش.

م2/3

المؼقجدمردمحقثمرغفامعلؿقؼةم

(م3ألضصكمغصقبممامباجلدولمرضؿم)

مادلرصؼمبؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسك.

تطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتموذظؽمسؾكمردـاسمضقؿـةمممم3

مادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصًؼامدلامدؾؼ.

مالمؼقجدمععاشمرخر.

ــؼمم4 ــكمممممتطؾق ــؽمسؾ ــدخؾموذظ حــدودماجلؿــعمبــنيمادلعــاشمواظ

م.رداسمضقؿةمادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصًؼامدلامدؾؼ

م.دخؾالمؼقجدم

م



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 15)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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متؼدؼرمغصقبماالبـةم)ص(.مثاغقًا:

ماظـصقبممبقانمم

ــروطممممم1 ــقاصرمذـ ــاصرتاضمتـ ــؿقؼفمبـ ــانمؼلـ ــامطـ ــاشممبـ ــدرمادلعـ ؼؼـ

،ماالدؿقؼاقمسيمتارؼ موصاةمادلمعـمسؾقـفمرومصـاحبمادلعـاشممم

عـلـــقبًامإديمضقؿـــةمععـــاشمادلـــمعـمسؾقـــفمرومصـــاحبمموذظـــؽم

 ادلعاشموعامرضقػمإظقفمعـمزؼاداتمحؿكمتارؼ ماالدؿقؼاق.

ــةمممم ــدمضقؿــةمادلعــاشماحلــاالتمادلؿاثؾ ماظــيتوؼراســكمسيمحتدؼ

مواضعةماالدؿقؼاق.مادؿقؼتمسيمادلعاشمضؾؾمحتؼؼم

م1/2

إصادةمادللـؿقؼمعــمحـاالتمردمادلعـاشماظلـابؼةمسؾـكمتـارؼ ممممممممم2

ســممادؿقؼاضفمواظـاجتةمعــمضطـعمععـاشمرحـدمادللـؿقؼنيمرومممممم

وذظؽممبامالمجياوزمطاعؾم،حدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتمعراساة

مضقؿةمععاشمادلمعـمسؾقفمرومصاحبمادلعاش.

م1/2

المؼقجدمإصادةمحقثمرنمإذياظلم

رغصؾةمادللؿقؼنيمرط معـمععاشم

محبمادلعاش.مصا

تطؾقؼمحدودماجلؿعمبنيمادلعاذاتموذظؽمسؾكمردـاسمضقؿـةمممم3

مادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصًؼامدلامدؾؼ.

مالمؼقجدمععاشمرخر.

ــكمممممم4 ــؽمسؾ ــدخؾموذظ تطؾقــؼمحــدودماجلؿــعمبــنيمادلعــاشمواظ

م.رداسمضقؿةمادلعاشمادللؿقؼمبعدمحتدؼدهموصًؼامدلامدؾؼ

م.دخؾالمؼقجدم

 ِالحظخ:
م.1/5/2018ادلعاشمظؽؾمعـماالبـةم)س(مواالبـةم)ص(ماسؿؾارًامعـمؼؿؿمصرإم

  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 16)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 (181ادلبدح )
 181/ 1اٌغإاي سلُ 

،موســـدمضقــاممادلـطؼــةمبؿلــقؼةمحؼقضــفممم31/8/2018اغؿفــتمخدعؿــفمبؾؾــق ماظلـــمبؿــارؼ ممسؾقــفمعــمعـم

دــقاتماغؿفـتمبادـؿالمممممم10دلـدةمماظؿأعقـقةمتؾنيممامحصـقلمادلـذطقرمسؾـكمإجـازةمخاصـةمظغـريماظعؿـؾمممممممم

و مؼؾؿــزممســـدماظؼقــاممبااجــازةمااذــرتاكمسـفــامسيماظرشؾــةمودــؾؼمظــفمإبــداتمم30/11/2003اظعؿــؾمسيم

م؟ماحلاظةمسيمػذهمضقاسدمحتصقؾمتؾؽمااذرتاطاتمكصؿامػم،باظلداد

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79رضؿماظصادرمباظؼاغقنمماظؿأعنيماالجؿؿاسلضاغقنمعـمم612تـصمادلادةم

م:تلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼًامظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا"

م........م.ممممممممممم

وحصـةمصـاحبماظعؿـؾمصـكممممممعددمااجـازاتماخلاصـةمبـدونمرجـرم:مؼؾؿـزممادلـمعـمسؾقـفمحبصـؿفمممممممم -2

ااذرتاطاتموذظؽمإذامرشبمصكمحلابفامضؿـمعدةمإذرتاطفمصكماظؿأعنيموحتددمعقاسقدمإبداتم

اظرشؾةمورداتمااذرتاطاتمبؼرار
مم

 .عـموزؼرماظؿأعقـات

م........م.مممم

م:عـمذاتماظؼاغقنمسؾكمرغفم129وتـصمادلادةم

م:مادلقاسقدماحملددةمضرؼـمطؾمعـفاكمؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبأداتمادلؾاظغماآلتكمبقاغفامص"

ماألضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلمعـمسؾقفموذظؽمصكمرولماظشفرماظؿاديمظشفرماالدؿقؼاق. -2

مم.................

موؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمصكمحاظةماظؿأخريمصكمرداتمرىمعـمادلؾاظغمادلشارمإظقفامبـأداتمعؾؾـغمإضـاسيممممم

م،موحيلـبمادلؾؾـغمااضـاسيمممحؿـكمغفاؼـةمذـفرماظلـدادممممجـقبماألداتممدـقؼًامسـمعدةماظؿأخريمعــمتـارؼ مومم

اظشـفرماظـذىمؼـؿعنيمدـدادمادلؾـاظغمممممممبـلؾةمتلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾـؽمادلرطزىمادلصرىمسي

 لٛاػذ حغبة االشرتاوبد



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 17)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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،موؼلـرىمذظـؽمسؾـكمذيقـعمرصـقابماألسؿـالممبـامصـقفؿماجلفـازماادارىمظؾدوظـةممممممممممم%(2صقفمعضـاصًامإظقـفم)مم

م.وامقؽاتماظعاعة

م..............

بشأنماظؼقاسـدمادلـػـذةمألحؽـاممضـاغقنمممممم2007ظلـةمم554(معـمضرارموزؼرمادلاظقةم52دةم)وتـصمادلا

م:سؾكمرغفم1975ظلـةمم79اظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

ةمظغـريماظعؿـؾمضؾـؾمضقاعـفمممممااذـرتاكمســمعـدةمااجـازةماخلاصـممممممظؾؿمعـمسؾقفمرنمؼؾـدىمرشؾؿـفمسيمم"

اظرشؾةمصكمتارؼ مالحؼممذامادلقعادمومبامالمجيـاوزمتـارؼ محتؼـؼمممم،مطؿامجيقزمظفمرنمؼؾدىمػذهمبااجازة

مواضعةماادؿقؼاقمصكمتأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاة.

،موالجيقزمظؾؿمعـمسؾقـفمرنممرصؼ(مادل52وؼؼدممرؾبمإبداتماظرشؾةمادلشارمإظقفمسؾكماظـؿقذجمرضؿم)

اظرشؾــةمدـــقاتمجتدؼــدمااذــرتاكمبــأىمحــالمعـــماألحــقالموؼراســكمرنمتشــؿؾمممؼعــدلمســـمرشؾؿــفمسي

مااجازة.م

محاظةموصاةمادلمعـمسؾقفمجيقزمظؾؿلؿقؼنيمسـفمرؾبمحلابمعدةمااجـازةموصؼـًامدلـامدـؾؼمسيممممموسي

عقعادمشاؼؿفمثالثةمذفقرمعـمتارؼ مورودمرؾبمصرإماحلؼققماظؿأعقـقةمظؾصـدوقمسؾكمرنمتمدىمادلؾاظغم

مادللؿقؼةمدصعةمواحدةمخاللمثالثةمذفقرمعـمتارؼ متؼدؼؿمرؾبماحللاب.م

 (معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:53وتـصمادلادةم)

اخلاصـةمبـدونمرجـرمسؾـكمممممزةمتؿقددمااذرتاطاتماظؿكمؼؾؿزممادلمعـمسؾقفمبأدائفامسـمعدةمااجا"

م:ماظـققماآلتل

حصؿفموحصةمصـاحبماظعؿـؾمصـكمإذـرتاطاتمتـأعنيماظشـكقخةمواظعفـزموغظـاممادلؽاصـأةموطـذاممممممممممم -1

ذأغفؿمرحؽاممػذاماظؿأعنيموذظـؽمإذامربـدىممممإذرتاطاتمتأعنيماظؾطاظةمإذامطانم ـمتلرىمسي

مممادلادةماظلابؼة.ماظؿأعنيموصؼامألحؽامرشؾؿفمصكمحلابمعدةمااجازةمضؿـمعدةمااذرتاكمسي



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 18)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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حصؿفموحصةمصاحبماظعؿؾمصكمإذرتاطاتمتـأعنيمادلـرضماظؿـكمتغطـكمحـؼماظعـالجمواظرساؼـةمممممممم -2

اظطؾقةمإذامطانم ـمتلرىمصكمذأغفمرحؽاممػذاماظؿأعنيمسـمعدةمااجازةماخلاصةمبـدونمرجـرممم

مذيقعماألحقال.ممإذامضضقتمااجازةمداخؾماظؾالدموذظؽمسي

مالتمدىمرؼةمإذرتاطاتمصكمتأعنيمإصاباتماظعؿؾ.م -3

وحتلبمااذرتاطاتمسؾكمرداسمرجرمادلمعـمسؾقفماألدادكمبإصرتاضمسـدممضقاعـفمبااجـازةمطؿـاممممم

تؿقددمررؼؼةمحلـابمرجـرمااذـرتاكممادلـؿغريمسؾـكمردـاسمعـامطـانمؼلـؿقؼفمعــمػـذاماألجـرمبـإصرتاضمممممممممممممم

طمحتدؼـدمضقؿؿفـاممبعـدالتمروممبلـؿقىمرداتمممممعؾاذرتفمظعؿؾفموإذامطاغـتمبعـضمسـاصـرمػـذاماألجـرمؼـرتؾمممممم

ادلمعـمسؾقفمصؿؿقددمررؼؼةمحلابمػذهماظعـاصرممبؿقدطمعامإدـؿقؼفمسـفـامخـاللماظلــةماظلـابؼةمسؾـكممممممم

مااجازةمروعدةمإذرتاطفمصكماظؿأعنيمسـمػذاماألجرمإنمضؾتمسـمذظؽ.م

زاتماخلاصـةممذـأنمعـددمااجـاممممسيمااجؿؿـاسكم(معــمضـاغقنماظؿـأعنيمممم34والمتلرىمرحؽاممادلادة)

مبدونمرجر.

معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:م54وتـصمادلادةم

ؼؾؿزممادلمعـمسؾقفمبأداتمااذرتاطاتمادللؿقؼةموصؼامحلؽـؿمادلـادةماظلـابؼةمســمطـؾمدــةمسؾـكمممممممم"

م0حدهمعـمدـقاتمعدةمااجازةمخاللمذفرمعـمتارؼ مإغؿفاتمدـةمااجازة

حاظةمدبؾػفمسـماظلدادمخاللمػذامادلقعادمؼؾؿزممبأداتمعؾؾغمإضـاصكموصؼـًامظؾـلـؾةماحملـددهمممممموسي

ـمممااجؿؿــاسك(معـــمضــاغقنماظؿــأعنيم129بـــصمادلــادةم) ةمســـمادلــدةمعـــمرولماظشــفرماظؿــاديماغؿفــاتمدــ

مااجازةموحؿكمغفاؼةمذفرماظلداد.

دـؿقؼاقمصـكمتـأعنيماظشـقكقخةمممممعـمتارؼ محتؼـؼمواضعـةماالمممرذفروإذام مؼؿؿماظلدادمخاللمثالثةم

واظعفــزمواظقصــاةممبعرصــةمادلــمعـمسؾقــفمرومادللــؿقؼنيمســـفمصؿعؿــ مادلــدةماظؿــكم مؼــؿؿمدــدادمادلؾــاظغممممم

مشريمعشرتكمسـفا.عدةممادللؿقؼةمسـفامسيمػذهماحلاظة

م(معـمذاتماظؼرارمسؾكمرغف:56وتـصمادلادةم)

بلـدادمااذـرتاطاتمادللـؿقؼةمسؾقـفمســمعـدةمااجـازةمحؿـكمممممممممحاظةمسدممضقاممادلـمعـمسؾقـفممممسي"

تارؼ مسقدتفمإديماظعؿؾمؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبؿقصقؾفامعضاصًامإظقفامادلؾاظغمااضـاصقةمعــمرجـرمادلـمعـممممم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 19)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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(مادلرصـؼمبؼـاغقنماظؿـأعنيمااجؿؿـاسكمادلشـارمإظقـفموحتـددمممممممم6سؾقفمبطرؼؼماظؿؼلقطموصؼـًامظؾفـدولمرضـؿم)ممم

دلـمعـمسؾقـفمصـكمرولماظشـفرماظؿـاديمظؿـارؼ ماظعـقدةمإديماظعؿـؾمروماظشـفرممممممممممضقؿةماظؼلطمسؾكمرداسمدـما

حؼموؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبلدادماألضلاطمادلشارمإظقفامظؾصـدوقمادلكؿصمالاظؿاديمابداتماظرشؾةمرؼفؿام

صكمادلقاسقدماظدورؼةمإسؿؾارًامعـمرجرماظشفرماظؿـاديمظؿـارؼ ماظعـقدةمإديماظعؿـؾمرومإبـداتماظرشؾـةمحلـبمممممممم

 م.ماألحقال

وإذامطاغتمضقؿةماظؼلطمجتاوزمربعماألجرمصقفقزمظؾؿمعـمسؾقفمرؾـبمرداتمػـذهمادلؾـاظغمبإحـدىممممم

م(.38(ماظقاردةمبادلادةم)3،مم2)باظؾـدؼـمماظقاردتنيمررؼؼيتماظلداد

بشــأنمضقاســدمحتصــقؾمإذــرتاطاتمااســارةممممممم2010(مظلـــةمم13وتـــصمتعؾقؿــاتماظصـــدوقمرضــؿم)ممم

اخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجموااجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾمعــماحلؼـققمممممممممماخلارجقةمدونمرجـرمرومااجـازةممم

م:اظؿأعقـقةمسؾكمرغف

سؾكمذيقعماألجفزةمادلكؿصةمبادلرطزماظرئقللموادلـارؼماظؿأعقـقةمإتؾاعمعـامؼؾـكمبشـأنمادلؾـاظغممممم"

ســدممادللؿقؼةمسـمعـددمااسـارةمرومااجـازةماخلاصـةمظؾعؿـؾمباخلـارجمرومااجـازةماخلاصـةمظغـريماظعؿـؾممممممممممم

م:مؼةموصرإماحلؼققماظؿأعقـقةتلق

عؿفؿـدممقـقةمظصاحبمادلعـاشمروادللـؿقؼنيم)ممخصؿمادلؾاظغمادللؿقؼةمعـمإذياديماحلؼققماظؿأع -رم

 (.ممضماظدصعةماظقاحدةادلعاشم/مادلؽاصأةم/ماظؿعقؼضمااضاصكم/متعقؼ

 صؿحمعطاظؾةمبؼقؿةمادلؾؾغمادلؿؾؼلم)مإنموجدم(موؼؿؿماخلصؿمصكمحدودمربعمادلعاشماظدورى. -بم

مكمسـدمحتدؼدمادلؾاظغمادللؿقؼفمعامؼؾك:وؼراس

و ممؼلددمادلؾاظغمادللؿقؼةمسؾقـفممو إدؿالعفماظعؿؾممسقدةمادلمعـمسؾقفمعـمااجازةمومحاظةمسي -1

حدىمحـاالتممإ،مإديمرنمحتؼؼتمظؾؿمعـمسؾقفمررؼؼماظؿؼلقطمسـمفامعـفتؼؿمجفةماظعؿؾمبؿقصقؾ

م:واظقصاةمؼؿؿمعامؼؾلقكقخةمواظعفزمتأعنيماظشمسيمةدؿقؼاقماحلؼققماظؿأعقـقإ

وؼؾؿـزمممادلـمعـمسؾقـفمبلـدادممممممطانمجيبمرنمحتلـبمبعـدمإغؿفـاتمادلفؾـفممممماألضلاطماظؿكحصرم .رم

،موتلــؼطمبــاضكماعــًاسدــؿقؼاضفامزيلــةمسشــرمإميــضمسؾــكمتــارؼ مإذيــاديماألضلــاطماظؿــكم م

 عـماظؼاغقن.م156األضلاطمتطؾقؼًامألحؽامممادلادةم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 20)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ميـضمسؾـكمتـارؼ مممماظؿكم مم-األضلاطمضاصقفمادللؿقؼفمغؿقفةمسدممددادمادلؾاظغمااحلابم .بم

وتؾؿـزممبلــدادػاممم،معــماظؼـاغقنممم129تطؾقؼـًامألحؽــاممادلـادةمممم–ساعـًاممدـؿقؼاضفامزيلـةمسشـرممممإ

 ،مععمصؿحمعطاظؾةمسؾكماجلفةمدلؿابعةماظؿقصقؾ.ةدارؼاامةاجلف

م".م..................ممممممممممممممممم

 :ثٕبء ػٍٝ ِب تمذَ
 ؼلددمااذـرتاطاتماظؿأعقـقـةمســمممممو مسقدةمادلمعـمسؾقفمعـمااجازةمومإدؿالعفماظعؿؾمحاظةمسي

و متؼــؿمجفــةماظعؿــؾمممعــدةمااجــازةماخلاصــةمظغــريماظعؿــؾماظؿــكمربــدىماظرشؾــةمبااذــرتاكمسـفــامممم

دــؿقؼاقمإحــدىمحــاالتمإ،مإديمرنمحتؼؼــتمظؾؿــمعـمسؾقــفمســـمررؼــؼماظؿؼلــقطمفامعـــفبؿقصــقؾ

طانمجيـبمرنممماألضلاطماظؿكصقؿؿمحصرم ،تأعنيماظشقكقخةمواظعفزمواظقصاةمسيمةاحلؼققماظؿأعقـق

ميـضمسؾـكممموؼؾؿـزمممادلـمعـمسؾقـفمبلـدادمإذيـاديماألضلـاطماظؿـكم مممممممممحتلبمبعدمإغؿفاتمادلفؾـفم

عـــمم156،موتلــؼطمبــاضكماألضلــاطمتطؾقؼــًامألحؽــامممادلــادةممساعــًادــؿقؼاضفامزيلــةمسشــرمإتــارؼ م

 .اظؼاغقن

 ميـضمسؾـكممماظؿـكم ممم-األضلـاطممضاصقفمادللؿقؼفمغؿقفـةمسـدممدـدادممممادلؾاظغمااحلابمطؿامؼؿؿم

وتؾؿـزممبلـدادػاممممعــماظؼـاغقن،ممم129تطؾقؼًامألحؽـاممادلـادةمممم–ساعًامدؿقؼاضفامزيلةمسشرمإتارؼ م

 .دارياامةاجلف

م

م

 م
  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 21)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 زلبضشح 
 

 د.َ(  2، 5، 3اعت١فبء اعتّبساد )
 ادلٕطمخ اٌتأ١ٕ١ِخ ٚاٌشد ػٍٝ ِالحظبد
 
 
 ئػذاد

 زلّذ ػجذ اٌؼض٠ض شب٘ني  األعتبر/
 ِذ٠ش ِٕطمخ اٌمب٘شح اجلذ٠ذح

 

  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 ػٕبصش احملبضشح 
 االشرتاوبد. اٚالً: عجً ئمجبيل
مت.م(.3)ادؿؿارةم

 ثب١ًٔب: عجً ِتبثؼخ عذاد االلغبط اخلبصخ.
م.ت.م(5)ادؿؿارةم

 ثبٌثًب: عجً ادلجبٌغ ادلشتذح.
م.ت.م(م8)ادؿؿارةم

ب: و١ف١ٗ اٌشد ػٍٝ 
ً
 ِالحظبد ادلٕطمخ اٌتأ١ٕ١ِخ.ساثؼ

بخبِ
ً
 ادلشفمبد. :غ

م

م

  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 23)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 اٚالً: عجً ئمجبىل االشرتاوبد 
 د.َ(  8)منٛرج  .أ 

 ادلرتؾات.وؼرصؼمععمطشقإمحيررماظـؿقذجم 

 الذـرتاطاتمادللـؿقؼةممم،موغلـبمامةؼؼقدمبفمذيؾةماألجقرماألدادقةموادلؿغريةمطالمسؾكمحـدم

خاصــةموتــؿؿمادلراجعــةممبعرصــةمم،موبقــانمبأمســاتمادللــؿقؼمسؾــقفؿمرضلــاطممردادــكموعــؿغري

 م.عراجعكمادلاػقاتمبؼلؿماحللابات

 ِغئٛي عجً امجبىل األشرتاوبد: 

 م.بذاتماظؾقاغاتماظقاردةمباظـؿقذجمتمممؼقعقًام2إدراجممناذجم

 م.ؼؿعؾؼمبـلبماألذرتاطاتمصقؿامتؿؿمادلطابؼةمععمضلؿماحللابات

 واضعماظلفؾ.متممماظؿكمتعدمعـم3جتؿقعماظلفؾمذفرؼاموعطابؼؿفمععمادؿؿارةم 

 ِغئٛي لغُ األلغبط اخلبصخ: 

 مؾقفؿمرضلاطمخاصةممبامؼػقدماظلداد.تلدؼدماألضلاطماخلاصةمظؾلادةمادللؿقؼمس

 تممم.م5مجتؿقعماظلفؾمصكمغفاؼةماظشفرموإسدادمادؿؿارة 

 د.َ( 3)اعتّبسح  .ة 

ادلرصـؼمبؼـرارممممت.مم(3حتررممبعرصةمجفازماظؿأعنيماألجؿؿاسكمباظقحـدةموصـؼماظـؿـقذجمرضـؿم)مممم

بشأنماظؼقاسدمادلـػذةمألحؽاممضاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿـاسلماظصـادرممممم2007ظلـةمم554مرضؿموزؼرادلاظقة

 .1975ظلـةمم79باظؼاغقنمرضؿم

 م:ٚتغتٛفٝ ثبٌج١بٔبد األت١خ

 ادؿماظقحدةماادارؼة. 

 طقدماظقحدةماحللابقة. 

 اغـاتمماخلمدادفاماالذرتاطاتمماألدادـقةموادلـؿغريةمسيممربقانماذياديماألجقرادللددمسؾكم

 دؿؿارة.ادلكصصةممامباال



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 24)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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  د.َ ٠ٚ3شاػٟ اٌمٛاػذ ا٢ت١خ ػٕذ اعت١فبء اعتّبسح: 

 بدونمماحلاصالتمسؾكمإجازةذياديمعرتؾاتماظعاعالتمإذرتاطاتمادللؿقؼةمسـمتلددماال

 عؿغري(.م–رجرمظرساؼةماظطػؾم)ادادكم

 جـــازاتمبـــدونمرجـــرمظؾعؿـــؾمباظـــداخؾمتلـــددماألذـــرتاطاتمادللـــؿقؼةمســــمحـــاالتماا

 .عؿغري(م–وااساراتماظداخؾقةم)ردادكم

 عــمضـاغقنماظؿـأعنيماالجؿؿــاسلممممم126(معــمادلـادةممم4،م3اظؾــدؼـم)مؼراسـكمرحؽـاممادلـادةمممم

جقرماظعاعؾنيمرذرتاطاتمادللؿقؼةمسـمسـدمددادماالم1975ظلـةمم79اظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

 .جازاتمدرادقةمبدونمرجرإب

 ذـرتاطاتممااجقرماظعاعؾنيماظذؼـمتلؿؼطعمعـمعرتؾاتفؿمصاباتماظعؿؾمصؼطم)ؼؼصدمبأجقرما

ــطموػــؿممم ــاممادلــادةممممإصــابةماظعؿــؾمصؼ ــامألحؽ ــقفؿموصًؼ ــأعنيمممم3ادلــمعـمسؾ ــاغقنماظؿ ـــمض ع

 (.دـماظلؿنيبعدمبؾقشفؿمادلعقـقنمموماالجؿؿاسلمادلشارمإظقفم

 ذراتمعدةمصكممغؿقفةماألضلاطماظؿكمتلددورجقرمعؿغريةم)مةشرتاادلؽاصأةمادلؼؼصدمبأضلاطم

 .ؿغريةموحتلبمسؾكماألجقرمادلؿغرية(غظامماألجقرمادل

 تلددماألضلاطماخلاصةمباظعاعالتماحلاصالتمسؾكمرجازةمبدونمعرتبمظرساؼـةماظطػـؾمعـعمممم

 رضلاطماألسارة.

 (دؿؿارةرؼةماضلاطم مؼردمذطرػامباظؿقدؼدمباالؼدرجمخباغةماضلاطمدورؼةمرخرىم.)م 

 ــؾموااجــازاتماظدرادــقةمواظعؿــؾمممممإدراجماألجــقرمادلـصــرصةموم ــةماظطػ طــذظؽمرجــقرمرساؼ

باظداخؾمواألساراتماظداخؾقةمورجقرمغصػماظقضتمواخلاضعنيمألصاباتماظعؿؾمصؼطمصـكمم

م2ذرتاطاتم)دفؾممنـاذجمماخلاغاتمادلكصصةممامباالدؿؿارةمعـمواضعمدفؾمإذياديماال

ــدممادــؿقػاتممنــاذجمممممم.ت ــثمتالحــظمرنمبعــضماظقحــداتموغظــرًامظع ــؿؿم.تم2م(محق ممالمؼ

ممعــمدصـرتمادلعاذـاتمممم.تم3ادؿقػاتمدفؾماذياديماالذرتاطاتم،موؼؿؿمإسدادماالدـؿؿارةمم

محقثمتؼقم،مرتاطاتمصؼطموطذظؽماألضلاطماخلاصةبؼلؿماحللاباتموادلؼقدمبفمغلبماالذ

جقرمشريمحؼقؼقةمظؽؾمعـمردراجمإاظقحدةمبإدراجماألجقرمسؾكمخالإماحلؼقؼةمحقثمؼؿؿم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 25)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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جـازاتممسـاراتماظداخؾقـةموااممظرساؼةماظطػؾمواظعؿؾمباظداخؾموااجازاتمبدونمعرتبماا

 اظدرادقةم...

 :تؾؽمادلالحظةموظؿالسي

 طشقإمادلرتؾات،موبعدماألدؿقػاتمؼؿؿمضقدػامبلفؾمموؼرصؼمععمم.تم2ؼؿؿمادؿقػاتممناذجمم

فؾمبعـدمادلطابؼـةمعـعممممغفاؼةماظشفرمتعدماألدؿؿارةمعـمواضعماظلـممإذياديماالذرتاطاتموسي

 .لاباتضلؿماحل

 جقرمرساؼةماظطػؾمروماظعؿؾمباظـداخؾموااسـاراتماظداخؾقـةممممرمحاظةموجقدمتذبذبمسيمسي

 .خاغةمادلالحظاتماظلؾبمؼذطرمسي

 عـمضاغقنماظؿـأعنيمممعؽررمم160عراساةماحؽاممادلادةم،مععمذرتاطاتجيبمعطابؼةمغلبماال

 .امقؽة()ج مطلرماظؼرشمظصاحلم1975ظلـةمم79االجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

 حمحلـابمم.عم39مممعـعمدصـرتممم.تم3دـؿؿارةممذرتاطاتمادلدرجةمباالجيبمعطابؼةمغلبماال

 حمبؼلؿماحللاباتم.عم75جارىمدائـمتأعنيموععاذاتموطذظؽماظرصقدمادلعؾكمبادؿؿارةم

 مادلؽاصـأةمم5ممظإلداراتماظؿعؾقؿقةمعراساةمرنمؼؽقنمغلؾةم.تم3جيبمسـدمإسدادمادؿؿارةم%

%معـمعـمسؾقـفمصـكمممم8%مظقؽـقنمماعؿـقعممم3ةمغلؾةمادلمعـمسؾقـفمماألضاصقةمعدرجةمصكمخاغ

 (.9/2013%م)عـشقرموزارةمادلاظقةم2عؼابؾمحصةماحلؽقعةم

 ــاطماخلاصــةمادلدرجــةمباالدــؿؿارةمممم ــةماألضل ــعمادــؿؿارةممممم3عطابؼ تمممودــفؾمم5تممممع

 .ح.عم39ذرتاطاتمودفؾمعؿابعةمددادماالضلاطماخلاصفممودصرتمإذياديماال

 م0,5%مإصـابةمسؿـؾمإديممم1ظؾقحداتماظؿكمعمماظؿصرؼحممامبؿكػقضمغلـؾةمماظؿأطدمباظـلؾةم%

%معـــمغلــؾةماظؿــأعنيماظصــقكموظقلــتمعـــماظصـــدوقماحلؽــقعكم0,5سؾــكمرنمؼــؿؿمخصــؿم

 .%(0,85%مو0.15إصابةمبدالمعـم)م%م(1%م(عـمواضعم)0,35%موم0,15حبقثمتؽقنماظـلؾةم)

 مواظعـاعؾنيمباألسؿـالممم27لماظصـعؾةمماظؿأذريمبادلالحظاتممبامؼػقدمرجقرماظعاعؾنيمباألسؿـام%

 م.%مدلراساتفا31اخلطرةم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 26)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 ــؿؿارةمم ـــم.تم3حتــررماد ــدادممممم)األمصــؾموصــقرتنيمرممع ــؿـدماظل ــعمعل ديمإصــؾموصــقرةمع

 .رةمحتػظمبؼلؿماظؿأعنيماالجؿؿاسك(اظصـدوقمادلكؿصموصق

عــمضـاغقنمممم129ذرتاطاتموصؼامألحؽـاممادلـادةمممادلقاسقدماظدورؼةمألداتماالموتلؾؿمسي

ظلــةممم16سـمعالحؼمذفرمؼقغقـةم)طؿـابمدورىمممم3وؼلؿــكمعـمذظؽمادؿؿارةمم1975ظلـةمم79

(مبشــأنمســدممادــؿقؼاقمعؾــاظغمإضــاصقةمسؾــكماذــرتاطاتماألجــقرماألدادــقةموادلــؿغريةممممم1993

،مواظلؾبمصكمذظـؽمعـشـقرمممعـمطؾمساممحؿكمغفاؼةمذفرمدؾؿؿ مادلـصرصةممبالحؼمذفرمؼقغقة

وزارةمادلاظقـةمدــقؼامؼــصمسؾـكماجلفـاتماظداخؾـةمممممممإسدادماحللاباتماخلؿاعقةماظذىمتصـدرهمم

معـمطؾمسامموعرصؼاتفامسيم30/6مضؿـمادلقازغةماظعاعةمظؾدوظةم،متؼدؼؿمحلاباتفاماخلؿاعقةمسي

ــدمرضصــاهمم ــةمواجلفــازمادلرطــزىمظؾؿقادــؾاتمممإديمطــؾمعـــموزارةمادلمم15/9عقس ،موبعــضماظق

ترضقـةموتلـقؼاتمسـاعؾنيمممماجلفاتمتصرإمرجقرمعؿغريةموبعضمسـاصرماألجقرماألدادـقةمظػـروقممم

ؿؿماظلـدادمخـاللمممذرتاطاتماخلاصةممبالحؼمذفرمؼقغقـةمعــمطـؾمسـاممصـكمحـنيمؼـممممممموتعؾكماال

،مسؾكمرنمحيددمبادللؿـداتمادلرصؼةمذفرماظصرإممبقجبماضرارمعقضعمعــمم9ومم8ومم7اظشفقرم

 .والمؼشؿؾمذظؽماالذرتاطاتماألصؾقةخباعمذعارماجلؿفقرؼةممعراضبماحللاباتموخمؿقعًا

 د 2ثبعتّبسح  خبٌخ ٚجٛد ِمبصح يف.:َ 

 م39األدادقةموادلؿغريةمسؾكمرنمتطابؼمععمدـفؾمادلؾـاظغمادلرتـدةمودصـرتممممممدلؼاصةتدرجما

 ..محمحلابمجارىمدائـمت.ع

 تـأعنيممم8عطابؼةمضقؿـةمادلؾـاظغمادللـرتدةمبادلؼاصـةمسؾـكمعـامػـقمواردمبصـقرماالدـؿؿاراتمممممممممم

 .واسؿؿادمادلػؿشمادلكؿصوععاذاتموانماالدرتدادمؼؿؿمبـاتمسؾكمعراجعةم

  
  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 27)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 :ثب١ًٔب: عجً ِتبثؼخ عذاد االلغبط اخلبصخ
ْ ٠غـتٛفٝ أػٍـٝ  تٍتضَ اٌٛحذح ثبِغبن عجً ِتبثؼخ عذاد األلغبط اخلبصخ .أ 

 :ثبٌج١بٔبد األت١خ
 اٌصفحٗ ا١ٌّىن:  

 م،غـقعماظؼلـطممم،ؼلـطم،مضقؿـةماظمتـارؼ مادلـقالدممم،اظـرضؿماظؿـأعقينممم،)االدـؿم ةاظؾقاغـاتماالدادـقمم

م.غفاؼةماظؼلط(م،بداؼةماظؼلط

 :ٜاٌصفحٗ ا١ٌغش 
 وعــمخالظـفممممممؼـؿؿمجتؿقـعماظلـفؾمذـفرؼاًمممم.تم2اذجمعؿابعةماظلدادماظشفرىمعـمخاللممن

م.م.تم5دؿؿارهمإحتررم

 ــة ــعمماألمعطابؼـ ــفؾمعـ ــاطمباظلـ ــؿؿارإضلـ ــؿؿارهمإممو.تم5مةدـ ــفؾم.تم3دـ ــاديمإممودـ ذيـ

مم.االذرتاطات

 م.حمبؼلؿماحللابات.عم39ودصرتم 

 َ:.د 5اعتّبسح  .ة 

 :ًّاٌتضاِبد صبحت اٌؼ 
 وادلؾــاظغمادللــؿقؼةمسؾــكمادلــمعـمسؾــقفؿمعـــممممضؿطــاعماألضلــاطإؼؾؿــزممصــاحبماظعؿــؾمبم

ــامم ــفرؼةموسيممممإرجــقرػؿموؼقردػ ــعماالذــرتاطاتماظش ــدممديماظصـــدوقمادلكــؿصمع ادلقاسق

م.م(.تم5مةدؿؿار)إم39ذرتاطاتمعصققبةمباظـؿقذجمرضؿمادلؼررةمألداتماال

 ــقؾماألمم ــزمممبؿابعـــةمحتصـ ـــدوقمادلكـــؿصمسيمممؼؾؿـ داتمرعقاسقـــدممضلـــاطمودـــدادػامظؾصـ

م.صؾموثالثمصقررم(معـمم.تم5مةدؿؿارإ)م39االذرتاطاتموذظؽمسؾكماظـؿقذجمرضؿم

 صـةمعــمممظؾقـانماظؿعـدؼالتماظؿـكمتطـررمسؾـكمضقؿـةماألضلـاطماخلامممممممم(م.تم5ةم)ادـؿؿارمموحترر

اصـةمم،موحتـررمعــمواضـعمدـفؾمعؿابعـةمدـدادماألضلـاطماخلمممممممإضاصةموادؿـزالموردؾابمذظـؽم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 28)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ــةماألضلــاطماخلاصــةمودــفؾمإذيــاديممممممم ــةماألدــؿؿارةمعــعمدــفؾمعؿابع واظؿأطــدمعـــمعطابؼ

م.م.متم3حموادؿؿارةم.عم39ذرتاطاتمودصرتماال

 ْد 5عتّبسح ئ ادلالحظبد ثشب.:َ 

 :.متم2سدممادؿقػاتممنقذجم .1

 م5وؼرتتبمسؾقـفمسـدممادـؿقػاتمدـفؾماألضلـاطماخلاصـةموباظؿـاديمالمؼـؿؿمادـؿقػاتمادـؿؿارةممممممممممم

حقــثمؼــؿؿمادراجماذيــاديممتطــررمسؾــكمضقؿــةماألضلــاطماخلاصــة،ممممباظؿعــدؼالتماظؿــكم.ت

مة.ومادللؿـزظرمةبدونمحتدؼدماالضلاطمادلضاصم(م.تم5م)األضلاطمادللددةمصكمادؿؿارة

 .ضاصةمواالدؿـزالموسدممحتدؼدماألدؾابإدراجماا .2

م..متم3دؿؿارةمإممععم.تم5سدممتطابؼمذيؾةماألضلاطماخلاصةمبادؿؿارةم .3

 تٍه ادلالحظبد اليفٌٚت: 
 .بؿقدؼدمادللؿقؼمسؾقفؿمرضلاطمخاصةتمممم2ادؿقػاتممناذجم .1

عؿابعةمضلؿماألدؿقؼاضاتمبشأنمسدمماظلدادمسـمبعضماألضلاطماخلاصةمروماظؿكم متردمروم .2

 .ًااظؿكمدؼطتمدفق

 .دماألضلاطماخلاصةموجتؿقعفمذفرؼًاادؿقػاتمدفؾمعؿابعةمددا .3

ــؿقػاتمادــؿؿارةم .4 ــعمدــفؾممممممم(مم.تم5)ماد ــةمع ــاطماخلاصــةموادلطابؼ ــعمدــفؾماألضل ـــمواض ع

 .ت.مم3ذرتاطاتموادؿؿارةمذياديماالإ

  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 29)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 :ح: عجً ادلجبٌغ ادلشتذثبٌثبً 

 :ادلجبٌغ ادلغرتدح ِٓ حغبة اٌصٕذٚق د.َ(2)اعتّبسح  .أ 

 ســماالذـرتاطاتمممم1990ظلــةممم11اظصــدوقمرضـؿمممسؾكماظـؿـقذجمادلرصـؼمبؽؿـابمدورىمممممررحت

ومبطرؼؼماخلطأموؼؿؿمعراجعؿفـامعــمادلػـؿشمادلكـؿصمواظؿأطـدممممممرادللددةمظؾصـدوقمباظزؼادةم

"متـأعنيموععاذـاتماظـيتمممم3وتردـؾمعـعماالدـؿؿارةمرضـؿم"ممممعـمصـقةماظـردمضؾـؾمردماالذـرتاطاتممممم

 .ًاتلددممبقجؾفامإؼراداتمامقؽةمذفرؼ

 دلؾـاظغمادللـددةمظؾصــدوقمبطرؼـؼمممممتؼقمماجلفةماادارؼةمبإسـدادمعـذطرةمبؾقـانمغـقعموضقؿـةماممممم

ػؿــقشمبادلـطؼــةموماخلطــأمعــعمحتدؼــدمرضــؿموتــارؼ مذــقؽماظلــدادموتردــؾمادارةماظؿراظزؼــادةم

م.اظؿأعقـقةمادلكؿصة

 رضـؿموتـارؼ مذـقؽممممم–عدةماظردمم–دؾبماظردمم–األدؿممم).تم8مةتؼقمماظقحدهمبادؿقػاتمادؿؿار

ادلؾؾـغممم–باظزؼـادةمحللـابماظصــدوقممممذـرتاطاتمباظـلـبمممادلؾـاظغمادللـددةمســماالمممم–اظلدادم

 .(ادلطؾقبمردهمعقزسامبـلبماالذرتاطات

 تمممواظؿقؼــؼمعـــمصــقةمادلؾــاظغممممم8ؼؿــقديمادلػــؿشمادلكــؿصمعراجعــةمبقاغــاتمادــؿؿارةمممممم

ذـرتاطاتمظصـاحلمممادللددةمظؾصــدوقمواظؿأطـدمعــمصـقةمدـؾبماظـردمودـابؼةمدـدادمػـذهماالممممممممم

 .اظصـدوق

 باظقحدةموبعدماظؿقؼؼمعـمصقةمددادماظشـقؽاتمظؾفقؽـةممممًاعقداغقمحبـًاوذظؽمبعدمحبثماحلاظةم

)طؿابمدورىمامقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيموادلعاذاتمرضؿمم.ؼؿؿماظؿأذريمباظصرإمسؾكمعلؽقظقةماجلفف

 (.1990ظلـةمم17

 دارىمظؾدوظـفمبعـدمماسؿؿـادممممباجلفـازمااممةؼؾؿزممعدؼرىمووطالتماحللاباتمباظقحداتماحللـابقم

عام مؼؿؿمعراجعةمصقةماالدؿؾعادمعـممةظؾفقؽمةادللؿقؼمةاظدورؼمادؿؾعادمعؾاظغمعـماالذرتاطات

م.(32/1992وزارةمادلاظقفممطؿابمدورىعػؿشكمامقؽفممةاظلاد



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 30)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 عراساةماخلصؿمعـماظؾــدمادلــازرمســدمسؿـؾمادلؼاصـةموسؾـكمرالمؼعؿـدىماخلصـؿمضقؿـفممممممممممجيبم

ادلطؾـقبمدـدادهمظؾففـةمســمضقؿـفمممممممغوإذامزادمادلؾؾـم،ماظؾـدمادلـازرمسـماظشفرمادلكصقممعـف

عاممدنمؼؿؿمادرتدارعـماظؾـدمادلـازرمرؼضاماديممًااظؾـدمادلـازرمخيصؿمبفمعـماألذفرماظؿاظقةمتؾاس

ــادةممم ــؼماخلطــأمرعمحتصــقؾفمعـــماظقحــدةمباظزؼ ــؿمممومبطرؼ ــابمدورىماظصـــدوقمرض ظلـــةمم5)طؿ

1998.) 

 (مطؿــابمدلــدؼرؼاتمادلاظقـةمطـاعماحللـاباتمواممضرصـدرتموزارةمادلاظقــةم)مم19/7/2003وبؿـارؼ مم

ذرتاطاتماألجرمادلؿغريمسـدماظقصقلماواظذىمؼؼضكمبإؼؼاإمخصؿمم2003ظلـةمم73دورىمرضؿم

مرصـدمروبــاتمسؾقـفمممالحظـاتماجلفـازمادلرطـزىمظؾؿقادـؾات،مممممظؾقدماألضصكموذظؽمبـاتمسؾـكمعم

واظذىماغؿفكمإديماؼؼاإمخصؿماذرتاطاتماألجرمم2006ظلـةم3مرضؿمدورىاظؽؿابماظماظصـدوق

 ألجرماالذرتاكمدـقؼمما.صكمضدلؿغريمسـدماظقصقلمإديماحلدماألا

 م11غـفمؼلـؿؿرماظعؿـؾمباظؽؿـابماظـدورىمرضـؿمممممممأبم2006ظلــةممم12اظصــدوقمرضـؿممممغصتمتعؾقؿات

م.1990ظلـةم

 ؼؿؿمحتدؼدماالذرتاطاتماظؿكمدبصماظػرتةماظزعـقـةمحؿـكمتـارؼ مإغفـاتماخلدعــةمودبصـؿمعـــمممممممم

 م..تم8ضقؿـةماالذرتاطاتماحملصؾةموؼردماظؾاضكممبـقجبمادؿؿارةم

 حاظةماظـؼؾمبنيماجلفاتماحلؽقعقةمتؾؿزمماجلفةماادارؼةماألخريةمبردمادلؾاظغمادلشارمإظقفاممسي

م.اسكمبفاعنيماالجؿؿأغظرامظؿقاجدمعؾػماظؿ

 حــاالتماالســاراتماظداخؾقــةمواالغؿــدابمرــقالماظقضــتمتؾؿــزممجفــةماظعؿــؾماألصــؾقةمبــردممممسي

 .ادلؾاظغمادلشارمإظقفا

  ٖد َ 2ادلالحظبد ثشبْ اعتّبس: 

 (.م.تمم8)مةحلابماظصـدوقمبدونمحترؼرمادؿؿارمادرتدادمعؾاظغمعـ 

 حقثمممعـ.تم8دممادؿقػاتمادؿؿارهمس: 

 (معدةماظردم،)االدؿ،مدؾبماظردمةادؿقػاتمبقاغاتماالدؿؿار........ 

 طدمعـمصقةماظردأؿؿادمادلػؿشمواظؿعراجعةمواس. 



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 ؼلؿماحللاباتبذريمبرضؿموتارؼ ماظشطبمأاظؿ. 

 وجتؿقــعممم.تم8عـــمحقــثمضقــدمبقاغــاتمادــؿؿارهممةســدممادــؿقػاتمدــفؾمادلؾــاظغمادلرتــد

 .م.تم3وادلطابؼفمععمادؿؿارهمماظلفؾمذفرؼًا

ِــٓ حغـبة اٌصـٕذٚق ثمغــُ ح ثبدلجـبٌغ ادلغـتجؼذػـذَ اِغـبن عـجً ث١ــبٔٝ  .ة 
 احلغبثبد 

  :عجً ادلجبٌغ ادلشتذح 
 ت.مم(مبعـدمادـؿقػائفامعــمادلػـؿشمممممم8بؼقدمبقاغاتممادؿؿاراتم)ملؼؼقممجفازماظؿأعنيماالجؿؿاس

ؾـاظغمموعـمضلؿماحللاباتمبلفؾمادلؾاظغمادلرتـدةموؼـؿؿمجتؿقـعماظلـفؾمذـفرؼًاموعطابؼؿـفمبادلمممممم

م.ت.م(م3ادللرتدةمبادؿؿارهم)

مم

م  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 32)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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ب:
ً
 اٌشد ػٍٝ ِالحظبد ادلٕطمخ اٌتأ١ٕ١ِخ خو١ف١ ساثؼ
ــةمممم ــراداتمبادلـــارؼماظؿأعقـق ــانمممبتؼــقممرضلــاممااؼ إخطاراظقحــداتماادارؼــةمومرضلــامماظؿػؿــقشمبؾق

ادلالحظاتمغؿقفةمادلؿابعةمصكمددادماالذرتاطاتمواألضلاطماخلاصةمواالدؿؾدالمادللـؿقؼةمظؾصــدوقممم

معـمددادػامصكمادلقاسقدمادلؼررة:مباجلفاتماادارؼةمظؾؿقؼؼ

 رلبي ِشاجؼخ االشرتاوبد:  يف .1
م3ادلالحظاتماظؿكمتؿؽشػمغؿقفةمادلراجعةمظؾقاغاتمددادماالذرتاطاتماظقاردةمباالدؿؿارةمرضؿم

م:معـمحقثمم.ت

 بقانموإؼضاحمبقاغاتماألجـقرمادللـددمسؾـكمردادـفاماالذـرتاطاتموسـاصـرػام)ادادـك/معـؿغري(ممممممممم

ما.مباخلاغاتمادلكصصةمم

 ددادمعلؿقؼاتماظصـدوقمباظـلبمادلؼررةمضاغقغًاموعدىموجقدمتذبذبمصكمضقؿماالذـرتاطاتمم

م.مجقرموعدىموجقدمسفزمصكماالذرتاطاتادللددةموعدىمتـادؾفامععمبقاغاتماأل

 نمرومم.تم8عطابؼــةمضقؿــةمادلؾــاظغمادللــرتدةمبادلؼاصــةمسؾــكمعــامػــقمواردمبصــقرماالدــؿؿاراتمم

مدرتدادمؼؿؿمبـاتمسؾكمعراجعةمواسؿؿادمادلػؿشمادلكؿص.ماا

 رلبي ِتبثؼخ عذاد األلغبط اخلبصخ ٚاالعتجذاي:  يف .8
ضلـاطماخلاصـةمواالدـؿؾدالممممادلالحظاتماظؿكمتؿؽشـػمغؿقفـةمادلراجعـةمظؾقاغـاتمدـدادماألممممم

م:تأعنيموععاذاتمعـمحقثم5ماظقاردةمباالدؿؿارةمرضؿ

 بـفمطاصـةماظؾقاغـاتماخلاصـةمممممملـاطمادـؿؾدالمعقضـقاًمممضرورودمحصرمباحلـاالتمادللـؿقؼةمسؾـقفؿمممم

م.ماخلصؿموادللددةمظؽؾمضلطمسؾكمحدةمضلاطمادللؿقؼةمضقؿةمبداؼةظأل

 (م5ورودمصقرةمماالدؿؿاراتم)معـماجلفاتماادارؼةموبصػةمعـؿظؿةمذفرؼًا.ممم.ت

 تمسؾــكمضقؿــةماألضلــاطماخلاصــةموردــؾابفامعـــمإضــاصةممممرعــدىماظؿأذــريمباظؿعــدؼالتماظؿــكمرــرمم

مالموددادماالضلاطمادللؿفدةمصكمعقاسقدمادؿقؼاضفاموبداؼةماخلصؿمما.وادؿؾد



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 33)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 صظـةمم)حامت.مم3معدىمعطابؼةمإذياديماألضلاطمباالدؿؿارةمسؾكمعامػقممواردمباالدـؿؿارةمرضـؿمم

م.مددادمـماالذرتاطاتمواالضلاط(

 ضلـاطممظؿزاممصكمدـدادماألمعطاظؾةماجلفاتماادارؼةمبادلؾاظغمااضاصقةمادللؿقؼةمغؿقفةمسدمماال

م.مسيمعقاسقدمادؿقؼاضفا

حىـبَ لـبْٔٛ أل ِغتحمبد اٌصٕذٚق اٌـ  ٠ـتُ حغـبثٙب ثطش٠ـك اٌتمغـ١ظ ٚفمـبً  رلبي يف .3
جـبصاد اخلبصـخ ثـذْٚ اٌتأِني االجتّبػٝ عٛاء ادلغتحمخ ػٓ ِذد االجبصاد اخلبسج١ـخ ٚاإل

 . ٔٛاػٙبأثىبفخ  حٚ ػٓ ادلذد ادلشرتاأِٛاي فٝ األعتجذاي ٚ ٔت١جخ صشف سؤٚط األأجش أ
 خطـاراتمادلردــؾةمظؾففــاتماالدارةمواخلاصــةممؼـؿؿمتلــؾقؿمضلــؿماظؿػؿـقشمبصــقرةمعـــمطاصــةماامم

ضلــاطماظؿــكمعمحلــابفامســـماحلــاالتمدلؿابعــةمخصــؿمودــدادمتؾــؽماالضلــاطمصــكممممممبؼقؿــةماأل

مادلقاسقدماحملددةمظؾداؼةماالدؿقؼاق.م

م:٠تؼني ػٍٝ اٌٛحذاد اإلداس٠خ ػٕذ اٌشد ػٍٝ ادلالحظبد ِشاػبح االتٝ

 عقـقةموتارخيف.أديمرضؿماظؽؿابماظقاردمعـمادلـطؼةماظؿإااذارةم -

 ذرتاطات(.ديمعقضقعمػذاماظؽؿابم)بشانمعالحظاتمضلؿمااؼراداتم،االإااذارةم -

 .مةاظردمسؾكمادلالحظاتمباظؿػصقؾمطؾمبـدمسؾكمحد -

ــردمبــذطرمرضــؿموتــارؼ مذــقؽماظلــدادممممم - رصــاقمإومرعــرماظــدصعممورادلالحظــاتمادلاظقــةمؼؽــقنماظ

 ومدرياسكمذظؽمعلؿؼؾاًل(.رؿـداتمادلمؼدهمظؾلدادموالمؼؽؿػلمبعؾارهم)عماظلدادممادلل

ت.مم(مم5بصـقرةمعــمادـؿؿارةم)ممممادلالحظاتماخلاصةمبعدممددادماألضلاطمؼؽـقنماظـردمعمؼـداًممم -

 عقضقًامبفاماظلداد.م

عقـقـةمحؿـكمادـؿقػاتمطاصـةمادلالحظـاتموذظـؽمســمررؼـؼمعقاصاتفـاممممممممممأادلؿابعةمععمادلـطؼـةماظؿم -

 واًلمباول.مرمؼؿؿمادباذػامالدؿقػاتمادلالحظاتمجراتاتماظيتباا

ــدادماالذــرتاطاتممممممم - ــاممحبصــرمود ــةمبضــرورةماظؼق ــؿقؼةممرادلالحظــاتمادلؿعؾؼ ــاطمادلل وماألضل

نمؼؽـقنماظـردمعمؼـدامبؽشـقإمممممرغـفمعماحلصـرمواظلـدادمبـؾمجيـبممممممرظؾصـدوقمالمؼؽؿػكمباظردم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 34)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ومرعـرممراظلـدادمبـذطرمرضـؿموتـارؼ مذـقؽممممممضلاطموعامبػقدموماألروماالذرتاطاتمراحلصرمظؾقاالتم

 حقال.موماظؿلقؼفمحبلبماألررضؿماظشطبمموردصعم

ت.م(مبشانمسفزمصكمغلبماالذرتاطاتممسـدمعطابؼؿفامباألجقرمبـقسقفامم3عالحظاتمادؿؿارةم) -

إذاممادادكموعؿغريمؼؽقنماظردمبلدادمضقؿفماظعفزمظقمطانمسفزًامحؼقؼقًاممرومسرضمردؾابماظعفز

بلــؾبمســدممصــقةماألجــقرمادلدرجــةمباالدــؿؿارةموادللــددمسؾــكمردادــفاممممطــانمشــريمحؼقؼــك

ــفمبادــؿؿارهممممم ــاةمادلـطؼ ــؿؾزممػــذامعقاص ــاماألمم.تم3االذــرتاطاتموؼل ــةمعقضــقامبف جــقرمممععدظ

 اظصقققة.م

ادلالحظــاتماخلاصــةمبؿذبــذبماألجــقرمادللــددمسؾــكمردادــفاماالذــرتاطاتمالمؼؽؿػــكمبــاظردممم -

ادلـطؼةمبؾقانمبؿؾؽماحلاالتموظعدممتؽرارمتؾؽممبقجقدمحاالتمضقامموسقدهمبؾمجيبمعقاصاة

ــؿؿماظؿأذــريمبادــؿؿارهمممم ــةمادلالحظــاتمم.تم3ادلالحظــةمؼ ــكمخاغ ــؼمبلــؾبممرممص ــابمعرص ومبؽؿ

 اظؿذبذبمصكماالجقرمتػصقاًل.

غـفممرالمؼؽؿػكمباظردمم(ومادؿقػاتماظلفالتمواظـؿاذجرعلاكمإوماظشؽؾقةم)رادلالحظاتماظؿـظقؿقةم -

علـاكموادـؿقػاتماظلـفالتمواظـؿـاذجماظالزعـةمظؿـػقـذمممممممإاطقدمسؾكمدرياسكمذظؽمعلؿؼؾالمبؾماظؿ

ماظؼاغقنمواظؼرارتمواظؽؿبماظدورؼة.م

م

  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 35)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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ب:
ً
 ادلشفمبد خبِغ

 مت.م.م2منقذجم

 مت.م.م3منقذجم

 مت.م.م5منقذجم

 مت.م.م8منقذجم



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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م



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 37)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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م



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 38)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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 م



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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م

م  



 ٟاذل١ئخ اٌم١ِٛخ ٌٍتأِني االجتّبػ
 ٟصٕذٚق اٌتأِني االجتّبػ

 ٟاحلىِٛبٍِني ثبٌمطبع ـٌٍؼ

 ــــــــــ(40 / 40)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م1811/11/م342)ـــــــــــم
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