
 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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 يضجطخ انُدوح انشهرٌخ
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 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 2)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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 يقديخ

ؼلعكمصـدوقماظؿأعنيماالجؿؿاسلمظؾعاعؾنيمباظؼطاعماحلؽقعلمإىلمغشرموتعؿقؼماظقسلماظؿـأعقينمم

مبفالماظؿأعنيماالجؿؿاسلموطذامزؼادةماظـؼاصةماظؿأعقـقـةمظـدىمرصـرادماعؿؿـعمباسؿؾـارممممممظدىمادلفؿؿنيم

مرنماحلؿاؼةماظؿأعقـقةمضدماعؿدتمإىلمطؾمردرةمعصرؼة.

عؿضـؿـةممم1/9/2018وحتؼقؼًامظذظؽمؼلعدغلمرنمرضدممعضـؾطةماظــدوةماظشـفرؼةمادلـعؼـدةمبؿـارؼ مممممم

مرػؿماألدؽؾةماظيتمغقضشتميفماظـدوة.

 
 

 انتأيني االجتًبعً رئٍس صُدوق
 نهعبيهني ثبنقطبع احلكىيً

 
 " حمًد سعىدي قطت "

 
  



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 3)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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 (46املبدح )
 46/   1 انسؤال رقى 

يفمباظؼطاعماظعاممباظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿممتأعنيمإصابةماظعؿؾموتأعنيمادلرضمغلبماذرتاطاتعامػلم

اظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمبعالجمادلصابمرومادلـرؼ ممحاظةمحصقلمصاحبماظعؿؾمسؾكمتصرؼحمعـماهلقؽةم

م؟مورساؼؿفمرؾًقا

 :اإلجبثخ
م-سؾكمرغفم:م1975ظلـةمم79(معـمضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم46ادلادةم)تـصم

متأعنيمإصاباتماظعؿؾمممامؼأتكم:ميقلم

مذرتاطاتماظشفرؼةماظؿكمؼؾؿزممبفامصاحبماظعؿؾمرؾؼًامظؾـلبماآلتقةم:مإلا -1

%معـمرجقرمادلؤعـمسؾقفؿماظعاعؾنيمباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعةموادلؤدلاتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم1 -رم

ماظعاعة.م

باظقحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةمظؾففاتمادلشارمإظقفامباظؾـدمممممممممممممممممممممممماظعاعؾنيمممم%معـمرجقرمادلؤعـمسؾقفؿمممممممممم2 -بم

 وبغريػامعـماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾؼطاعماظعام.اظلابؼم

وتؾؿزمماجلفاتمادلشارمإظقفامصكماظؾـدؼـماظلابؼنيمبأداءمتعـقؼ ماألجـرموعصـارؼػماالغؿؼـالممممم

مادلـصقصمسؾقفامبفذاماظؾاب.م

(مواظػؼــرةماألوىلمعـــم2إظــقفؿمبادلــادةم)م%معـــماألجــقرمباظـلــؾةمظؾــاضكمادلــؤعـمسؾــقفؿمادلشــارمم3 -جم

 (.3ادلادةم)

)ب(مبقاضعماظـصػمطؿـامدبػـ ماظـلـؾةمادلؼـررةمممممومذرتاطاتمادلؼررةمباظؾـدؼـم)ر(إللبماودبػ مغم

)ج(مبقاضعماظـؾثموذظؽمباظـلؾةمألصقابماألسؿالماظذؼـمؼؿقظقنمسالجمادلصابمظدؼفؿمورساؼؿـفمممباظؾـد

 يف تأيني إصبثبد انعًم



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 4)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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ؿـزممم(م،مودبصؿمضقؿةمػذاماظؿكػق معـمادلؾاظغماظؿـكمتؾم48حلؽؿماظػؼرةماألخريةمعـمادلادةم)موصؼًامرؾقًا

م(.83(معـمادلادةم)1ظؾؾـدم)موصؼًااظؼقعقةمظؾؿأعنيماإلجؿؿاسكمبأدائفاماهلقؽةم

اظؿأعقــاتمظصـاحبممممذرتاكمادلؼـررمباظؾــدم)ج(مبقاضـعماظـؾـثمعؿـكمرخـصموزؼـرمممممممإلطؿامدبػ مغلؾةما

مغؿؼال.إلاظعؿؾمبؿقؿؾمضقؿةمتعقؼ ماألجرموعصارؼػما

مذرتاطاتمادلشارمإظقفا.إلدؿـؿارماإعمؼر -2

ذرتاطاتمسـمادلؤعـمسؾقفؿمادلشارمإظقفؿمبـاظػؼرةماظـاغقـةمعــممممإلألسؿالمعـمرداءماوؼعػكمرصقابما

م.(مإذامطاغقامالمؼؿؼاضقنمرجرًا3ادلادةم)

م-سؾكمرغفم:مذاتفؼاغقنماظ(معـم84ادلادةم)تـصم

موصؼًامألحؽامماظؾابماظلادس.ممسالجمادلصابمورساؼؿفمرؾقًاملتؿقىلماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصق

مروماظعالجميفمدرجةمرسؾكمعـماظدرجةماظؿأعقـقةمسؾـكمرنمؼؿقؿـؾمصـروقماظؿؽـاظقػممممموجيقزمظؾؿصاب

مؼؿقؿؾفامصاحبماظعؿؾمإذاموجدماتػاقمبذظؽ.

ملعؿكمصـرحتمظـفماهلقؽـةماظعاعـةمظؾؿـأعنيماظصـقممممممموجيقزمظصاحبماظعؿؾمسالجمادلصابمورساؼؿفمرؾقًا

 .التػاقمععموزؼرماظؿأعقـاتبذظؽموصؼًامظؾشروطمواألوضاعماظيتمؼصدرمبفامضرارمعـموزؼرماظصقةمبا
م-سؾكمرغفم:مذاتفؼاغقنماظ(معـم72ادلادةم)تـصم

مميقلمتأعنيمادلرضمممامؼأتل:

اتماظشفرؼةموتشؿؾاالذرتاط -1
(1)

م:م

محصةمصاحبماظعؿؾمومتؼدرمسؾكماظـققماآلتل: (مر)

مادلؤدلـاتماظعاعـةمموظؾدوظـةمواهلقؽـاتماظعاعـةممممميسؾـقفؿمباجلفـازماإلدارمممادلؤعـمرجقرم%عـ3 (1)

عـــمػــذهماجلفــاتمواظقحــداتماالضؿصــادؼةماألخــرىممماالضؿصــادؼةماظؿابعــةمأليمواظقحــدات

باظؼطاعماظعامموذظؽمظؾعـالجمواظرساؼـةماظطؾقـة،موتؾؿـزممػـذهماجلفـاتمبـأداءمتعـقؼ ماألجـرمممممممممم

مغؿؼالمادلـصقصمسؾقفاميفمػذاماظؾاب.إلوعصارؼػما

                                                           
 ـمرؼعمادؿـؿارماالذرتاطاتم"موملمؼؿؿمتصقققف.م2وغصفم"مم2اظـشرمباجلرؼدةماظرمسقةمحقثمملمؼردمبفامغصماظؾـدمرضؿمميفموضعمخطأمعادى (1)



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 5)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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(متـقزعمم2ج(معــمادلـادةم)مم)و(م%معـمرجقرمادلؤعـمسؾقفؿمادلـصـقصمسؾـقفؿمباظؾــدؼـم)بممم4 (2)

م-سؾكماظقجفماآلتل:

م.%مظؾعالجمواظرساؼةماظطؾقة3 -

%مألداءمتعقؼ ماألجرموعصارؼػماإلغؿؼال،موجيقزمظقزؼرماظؿأعقـات1 -
(2)

ؼعػكمصـاحبمممرنم

ماظعؿؾمعـمرداءمػذاماالذرتاكمعؼابؾماظؿزاعفمبأداءماحلؼققمادلذطقرة.م

حصةمادلؤعـمسؾقفؿموتؼدرمسؾكماظـققماآلتل (مب)
(3)

م:م

م%معـماألجقرمباظـلؾةمظؾعاعؾني.م1 (1)

%معــمادلعـاشمباظـلـؾةمألصـقابمادلعاذــاتمادلــؿػعنيمبأحؽـامماظعـالجمواظرساؼـةماظطؾقــةممممممممم1 (2)

ماظقاردةميفمػذاماظؾاب.

وصؼـًامألحؽـاممػـذاماظؾـابمبؿصـرؼحمعــماهلقؽـةممممممممموجيقزمظصاحبماظعؿؾمسالجمادلـرؼ مورساؼؿـفمرؾقـاًممم

عماظـيتمؼؿضـؿـفاماظؼـرارممماظعاعةمظؾؿأعنيماظصـقلموصؼـًامظؾشـروطمواألوضـامممم
م(4)

(م48ادلـصـقصمسؾقـفمبادلـادةم)ممم

%معــمرجـقرمادلـؤعـمممم1وذظؽمعؼابؾمدبػق مغلؾةماالذرتاطاتمادلكصصةمظؾعالجمواظرساؼـةماظطؾقـةمإىلممم

(مبفذام83(معـمادلادةم)2سؾقفؿ،مويفمػذهماحلاظةمتؽقنماالذرتاطاتمادلـصقصمسؾقفاميفم)ر(معـماظؾـدم)

ماظؼدر.

 عهى يب تقدو،
ً
صـقلمماحلباظـلؾةمظؾؿؤعـمسؾقفؿمباظؼطـاعماظعـامميفمحاظـةمممم ؼؾؿزممصاحبماظعؿؾ ثُبء

اذرتاطاتممبأداء سؾكمتصرؼحمعـماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيماظصقلمبعالجمادلصابمرومادلرؼ مورساؼؿفمرؾًقا

متأعنيمإصابةماظعؿؾموتأعنيمادلرضموصًؼامظؾـلبماآلتقة:

 ؤيٍ عهٍ حصخ امل صبحت انعًمحصخ م
م-م%م1 انعًمتأيني إصبثخ 

م-م%م1 تأيني املرض

                                                           
 .(21عادةم)م2007ظلـةمم(554ادلاظقةمرضؿم)ضرارموزؼرم (2)

 م.1/6/2000)ادلادةماألوىل(موؼعؿؾمبفمإسؿؾارًامعـمم2000ظلـةمم86بـدمعلؿؾدلمباظؼاغقنمرضؿم (3)

 .م16/3/1987ميفماظصادرم64ادلصرؼةماظعددمرضؿمموغشرمباظقضائعم4/2/1987ميفمصادرم1987ظلـةمم23ضرارموزؼرماظصقةمرضؿم (1)



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 6)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 (110املبدح )
 110/  8  انسؤال رقى 

م؟مماظرساؼةماالجؿؿاسقةمألصقابمادلعاذاتنيتأع عامػلمادلزاؼاماظيتمميـقفا

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79رضؿماظصادرمباظؼاغقنمماظؿأعنيماالجؿؿاسلضاغقنمعـمم031تـصمادلادةم

جيقزمظـرئقسماجلؿفقرؼـةمبؼـرارممم
(5)

عماظـقزراءممعـمتػـاقممإلسؾـكمسـرضموزؼـرماظؿأعقــاتموبعـدماممممممعــفمبــاءًممم

ادلكؿصنيمرنمميـحمرصقابمادلعاذاتمادلعاعؾنيمبأحؽاممػذاماظؼاغقنمتقلرياتمخاصةمؼـصمسؾقفاميفم

موسؾكماألخصمعامؼأتل:م،ػذاماظؼرار

ــق مغلــ م -1 ــفمادلقمدبػ ــةمممممميفمتعرؼػ ــذامودــائؾمادلقاصــالتماظعاع ــةموط اصــالتمباظلــؽؽماحلدؼدؼ

مادلؿؾقطةمظؾدوظةمداخؾمادلدن.م

دبػق ميفمردـعارماظـدخقلمظؾــقادىموادلؿـاحػموادلعـارضمودورماظلـقـؿاموادللـاركمادلؿؾقطـةممممممممم -2

مظؾدوظة.م

مدبػق مغػؼاتماإلضاعةميفمدورماظعالجماظؿابعةمظؾففازماالداريمظؾدوظة.م -3

ماهلقؽـــــاتماظعاعـــــةمورمؼـظؿفـــــاماجلفـــــازماالداريمظؾدوظـــــةمدبػـــــق مغػؼـــــاتماظـــــرحالتماظـــــيت -4

م.ضؿصادؼةماظؿابعةمأليمعـفامداخؾماجلؿفقرؼةموخارجفاإلاظقحداتمامورادلؤدلاتماظعاعةممور

م

م%معـماظؼقؿةماظرمسقة.75وؼؽقنماظؿكػق ميفممجقعماألحقالممبامالمجياوزم

                                                           
 .1982ظلـةمم591ادلعدلمباظؼرارمرضؿمم12/2/1981ميفم7وغشرمباظقضائعمادلصرؼةماظعددمرضؿمم27/1/1981صادرمبؿارؼ مم1981ظلـةمم77ضرارمرئقسماجلؿفقرؼةمرضؿم (1)

تأيني انرعبٌخ االجتًبعٍخ 
 ألصحبة املعبشبد



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 7)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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ــؿممممم ــةمرض ــقسماجلؿفقرؼ ــرارمرئ ـــصمادلــادةماألوىلمعـــمض ــرمبعــ ماظؿقلــرياتممم1981ظلـــةمم77ت بؿؼرؼ

م-سؾكمرن:1982ظلـةمم591رضؿمرئقسماجلؿفقرؼةمبؼرارمادلعدلممألصقابمادلعاذات

خيػ معؼابؾماخلدعاتماآلتقةمباظـلؾةمادلقضقةمضرؼـمطؾمعـفاموذظؽمباظـلؾةمألصقابمادلعاذـاتمم

وضـاغقنماظؿؼاسـدمواظؿـأعنيممممم1975ظلــةممم79اظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿمممملجؿؿـاسمادلعاعؾنيمبؼاغقنماظؿـأعنيماالم

م-ادلشارمإظقفؿام:م1975ظلـةمم90وادلعاذاتمظؾؼقاتمادللؾقةماظصادرمباظؼاغقنمرضؿم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم،مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماصــــالتمباظلــــؽؽماحلدؼدؼــــةمبــــنيمادلــــدنم%معـــــماظؼقؿــــةماظرمسقــــةميفمتعرؼػــــةمادلقم50م–م1

وتؿقؿؾماجلفاتماآلتقةمبؼقؿةماظؿكػق مادلشارمإظقفم
(6)

م-:

اهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعنيموادلعاذـاتمباظـلـؾةمألصـقابمادلعاذـاتمعــمادلـؤعـمسؾـقفؿماظعـاعؾنيمممممممممم–رمممممم

مباجلفازماإلدارىمظؾدوظةمواهلقؽاتماظعاعة.

اهلقؽةماظعاعـةمظؾؿأعقــاتماالجؿؿاسقـةمباظـلـؾةمألصـقابمادلعاذـاتمعــمادلـؤعـمسؾـقفؿمعــمممممممممممم–بمممممم

ماظعاعؾنيمباظؼطاسنيماظعاممواخلاص.

ماخلزاغةماظعاعةمباظـلؾةمألصقابمادلعاذاتمعـماظعلؽرؼني.م–مجممممممم

وسؾكماجلفاتمادلشارمإظقفامدبصقصمادلؾؾغمادلـادبميفمعقازغؿفاماظلـقؼةمدلقاجفةمتؽـاظقػمممممممممممم

ماظؿكػق .ػذام

م.ظلقـؿاموادلؿاحػمادلؿؾقطةمظؾدوظة%معـمردعارمدخقلمادللاركمودورما50م–م2

ــةممم%معـــمردــقممدخــقلماألدــقامم50م–م3 ــةماظعاع ــاماهلقؽ ــكمتؼقؿف ــارضماظؿ ــارضمممقموادلع ظشــؽقنمادلع

م.واألدقاقماظدوظقة

م%معـمغػؼاتماظرحالتماظؿكمؼـظؿفاماظؼطاعماظعاممداخؾماجلؿفقرؼةمرومخارجفا.20م–م4

طؿامميـحمرصقابمادلعاذاتمادلشارمإظقفؿماظؿلفقالتماظؿكمؼؼررػامهلؿمذبؾـسمإدارةمذـرطةمعصـرممممممم

مػرمبطائراتفا.ظؾطريانمباظـلؾةمألجقرماظل

مجؿؿاسكمعـحمرصقابمادلعاذاتمروظقؼاتمباظـلؾةمظؾؿقلرياتماظؿكمؼؼدعفا.وؼؿقىلمبـؽمغاصرماالمممم
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 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 8)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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اظؽـارتممبشـأنمإصـدارمممم1998ظلــةممم32رضـؿممماحلؽـقعلممتعؾقؿاتماظصــدوقمادلادةماألوىلمعـمتـصم

م-سؾكمرن:ماظذػ مألصقابمادلعاذات

وبادلـارؼموادلؽاتبماظؿأعقـقةماتؾاعماإلجـراءاتماظؿاظقـةمبشـأنمممممبادلرطزماظرئقسمسؾكماألجفزةمادلكؿصة

مإصدارماظؽارتماظذػؾكمألصقابمادلعاذاتم:

مإدارةماظعالضاتماظعاعةم:م–روالم

(مباظصقػموودائؾماإلسالممادلكؿؾػةموصكمعؽانمزـاػرمبادلــارؼممماإلسالنمألصقابمادلعاذاتم)رحقاءممم

صــقرتنيمذكصــقؿنيمعــعماظؾطاضــةماظعائؾقــةمإىلمادلـطؼــةممموادلؽاتــبماظؿأعقـقــةموعـاصــذماظصــر مبؿؼــدؼؿممم

اظؿأعقـقةمادلكؿصةمظؾقصقلمسؾـكماظؽـارتماظـذػؾكماظـذىماؼـؼماالغؿػـاعمبادلزاؼـاماظؿـكمصـدرتمصـكممممممممممم

م:لذأغفاماظؼقاغنيمواظؼراراتماجلؿفقرؼةماظؿكمتؿؾكصمصقؿامؼؾ

أعقـقـةمم(متـرخقصمدـػرمباظلـؽؽماحلدؼدؼـةمبـنيمادلـدنمعــمادلـطؼـةماظؿمممممممم2احلصقلمسؾكمسـددم)م .1

 %م.50بؿكػق مضدرهمماظؿابعمهلامدـقؼا

%معـــمردــؿم50دخــقلمادللــاركمودورماظلــقـؿاموادلؿــاحػمادلؿؾقطــةمظؾدوظــةمبؿكػــق مضــدرهممم .2

 .اظدخقل

 %50دخقلماألدقاقموادلعارضماحلؽقعقةمبؿكػق مضدرهم .3

ػؼــاتماظــرحالتماظؿــكمؼـظؿفــاماظؼطــاعماظعــاممداخــؾمغ%معـــم20احلصــقلمسؾــكمدبػــق مضــدرهم .4

 خارجفا.ماجلؿفقرؼةمرو

%مسؾــكماظــرحالتماظداخؾقــةم10%مسؾــكماظــرحالتماظدوظقــةموم50احلصــقلمسؾــكمدبػــق مضــدرهم .5

م.وذظؽمعـمعؽؿبمعصرمظؾطريان

 عهى يب تقدو، 
ً
ماظرساؼةماالجؿؿاسقةمنيؿأعوصًؼامظمتؿقددمادلزاؼامادلؿـقحةمألصقابمادلعاذاتثُبء

ممممؿا.وقمادلشارمإظقفبادلزاؼامادلـصقصمسؾقفامبؼرارمرئقسماجلؿفقرؼةموتعؾقؿاتماظصـد

 
 
 



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 9)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
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 (186املبدح )
 186/  0  انسؤال رقى 

م؟رقلماظقضتميفمحاظةمغدبمادلؤعـمسؾقفاذرتاطاتماظؿأعنيماالجؿؿاسلمعـماجلفةمادلؾؿزعةمبأداءم

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79رضؿماظصادرمباظؼاغقنمماظؿأعنيماالجؿؿاسلضاغقنمعـمم612تـصمادلادةم

م:تلؿقؼماالذرتاطاتمسـمادلددماآلتقةموصؼًامظؾؼقاسدمواألحؽاممادلؾقـةمضرؼـمطؾمعـفا

م........م.ممممممممممم

وؼؾؿـزممممتؾؿزمماجلفةمادلعارمإظقفامحبصةمصاحبماظعؿؾميفماالذـرتاطاتم: (7)يدد اإلعبرح انداخهٍخ - 5

ادلؤعـمسؾقفمحبصؿف،موتؤدىمظؾففةمادلعارمعـفاميفمادلقاسقدماحملددةمظلدادػامظؾفقؽةماظؼقعقةم

مظؾؿأعنيماالجؿؿاسلميفمادلقاسقدماظدورؼة.م

 

ماذرتاكوؼلريمحؽؿمػذاماظؾـدميفمذأنمحاالتماظـدبمرقلماظقضتموذظؽمباظـلؾةمإىلمرجرم

مادلؤعـمسؾقفمادلؿغري.

مسؾكمرن:م2016ظلـةمم81رضؿماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمضاغقنمعـمم33تـصمادلادةم

غـدبمادلقزـػمظؾؼقـاممعؤضًؿـامبعؿـؾموزقػـةمرخـرىمعــمذاتمممممممممم،جيقزمبؼرارمعــماظلـؾطةمادلكؿصـةممم

ادللؿقىماظقزقػلمظقزقػؿفمرومعـمادللؿقىماظذيمؼعؾقهمعؾاذـرًةميفمذاتماظقحـدةماظـيتمؼعؿـؾمبفـامرومممممم

ميفماظقزقػةماألصؾقةمتلؿحمبذظؽ.إذامطاغتمحاجةماظعؿؾمم،يفموحدةمرخرى

موالمجيقزمغدبمادلقزػمخارجماظقحدةمإالمبـاًءمسؾكمرؾؾف.

                                                           
م.(ادلادةماخلاعلة)م1987ظلـةمم107بـدمعلؿؾدلمباظؼاغقنمرضؿم (1)

 قىاعد حسبة االشرتاكبد



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 10)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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سؾــكمرالمتزؼــدمعدتــفمسؾــكمرربــعمدـــقات.ممم،وُتقــددماظالئقــةماظؿـػقذؼــةماظؼقاســدماخلاصــةمباظـــدبم

بعـدمػـذهمادلـدة،ممممم،وظؾقحدةمادلـؿدبمإظقفامادلقزػمادباذمإجراءاتمغؼؾفمعـماظقحدةمادلـؿـدبمعـفـامم

مووصًؼامحلاجةماظعؿؾ.،ماظةمرشؾةمادلقزػويفمح

جيقزمبؼرارمعـماظلؾطةمادلكؿصةمغدبمادلقزػمبعدمعقاصؼؿـفمإىلماجلؿعقـاتممم،موادؿــاًءمممامتؼدم

وذظـؽمسؾـكماظـقـقممممم،وتؿقؿـؾماظقحـدةمبؽاعـؾماألجـرمرومبعضـفمممممم،وادلؤدلاتماألػؾقـةمذاتماظـػـعماظعـامممم

ماظذيمحتددهماظالئقةماظؿـػقذؼة.

بإصـدارماظالئقـةماظؿـػقذؼـةممممم2017ظلــةممم1216ضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضـؿممعـم114تـصمادلادةم

مسؾكمرن:م2016ظلـةمم81رضؿماخلدعةمادلدغقةماظصادرمباظؼاغقنمؼاغقنمظ

ؼـؿفلماظـدبمباغؿفاءمعدتف،موجيقزمظؾففةمادلـؿـدبمعـفـامرومإظقفـامادلقزـػمإغفـاءماظــدبميفمريممممممم

ضؾــؾماإلغفــاءمبشــفرمسؾــكماألضــؾ،مويفممجقــعممموضــتمبشــرطمإخطــارهموطــذظؽمإخطــارماجلفــةماألخــرىمممم

األحــقالمتؾؿــزمماجلفــةمادلـؿــدبمعـفــامبــأداءماذــرتاطاتماظؿــأعنيماالجؿؿــاسلمادللــؿقؼةموصؼــامظؼــاغقنمممم

ماظؿأعنيماالجؿؿاسل.

ضاغقنممبشأنماظؼقاسدمادلـػذةمألحؽامم2007ظلـةمم554عـمضرارموزؼرمادلاظقةمرضؿمم47وتـصمادلادةم

مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79باظؼاغقنمرضؿماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصادرم

ادلؤعـمسؾقفمجفةمداخؾماجلؿفقرؼةمتؿقىلماجلفةمادلعارمإظقفامإىلمميفمحاظةمإسارةمادلؤعـمسؾقف

م مادلؤعـمسؾقف مذفرؼمرجرهوخالصفمعـمواألضلاطمادللؿقؼةمخصؿمحصة ععمحصةمصاحبممًاوتقرؼدػا

مإىلمماظعؿؾ ماظؿاظلماتؿفمعدةمالميفمادلؤعـمسؾقفاجلفةمادلعارمعـفا وزماخلؿلةمرؼامماألوىلمعـماظشفر

مات.ماالذرتاطتؾؽممادللؿقؼمسـفمظؾشفر

م مبلداد ماألصؾل ماظعؿؾ مصاحب مادللؿقؼةماالذرتاطوؼؾؿزم ماألخرى موادلؾاظغ مواألضلاط ات

اتمدونماالذرتاطادلقاسقدماظدورؼةماحملددةمظلدادمميفمسـمادلؤعـمسؾقفمادلعارمظؾصـدوقمادلكؿص

م.اظلدادميفمغؿظاممتؾؽماجلفةاورودمادلؾاظغمعـماجلفةمادلعارمإظقفاموسؾقفمعؿابعةممتعؾقؼمذظؽمسؾل



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 11)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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م

مادلمثُبء عهى يب تقدو، ممـؿدبتؿقىلماجلفة مإظقفا مسؾقف مسؾقفمادلؤعـ مادلؤعـ محصة خصؿ

مـؿدباجلفةمادلإىلممععمحصةمصاحبماظعؿؾمًاوتقرؼدػامذفرؼمرجرهوخالصفمعـمواألضلاطمادللؿقؼةم

موزماخلؿلةمرؼامماألوىلمعـماظشفرماظؿاظلمظؾشفراتؿفمعدةمالميف)جفةماظعؿؾماألصؾقة(ممادلؤعـمسؾقفعـفام

مات.ماالذرتاطتؾؽممادللؿقؼمسـف

ظؾصـدوقماتمواألضلاطموادلؾاظغماألخرىمادللؿقؼةماالذرتاطبلدادمتؾؿزمماجلفةمادلـؿدبمعـفام

اتمدونمتعؾقؼمذظؽمذرتاطاالادلقاسقدماظدورؼةماحملددةمظلدادمميفمسـمادلؤعـمسؾقفمادلعارمادلكؿص

م.اظلدادميفمغؿظاممتؾؽماجلفةاورودمادلؾاظغمعـماجلفةمادلعارمإظقفاموسؾقفمعؿابعةممكسؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 12)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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 املبدح انراثعخ عشر/ 4  انسؤال رقى 

سؾكمإجـازةممجباععةماظؼاػرةميفمحاظةمحصقلمساعؾةممعـمادلؾؿزممبلدادماذرتاطاتمادلؽاصأةماإلضاصقة

إضاصقةميفمحاظةماظؿأخريميفموػؾمٌؼلؿقؼمظؾفقؽةمعؾاظغم،مرساؼةمرػؾ،موعامػلمعقاسقدمددادماالذرتاطات

م؟اظلداد

 :اإلجبثخ
مسؾكمرن:م1975ظلـةمم79اظؿأعنيماالجؿؿاسلمرضؿمضاغقنمعـمم129تـصمادلادةم

مؼؾؿزممصاحبماظعؿؾمبأداءمادلؾاظغماآلتلمبقاغفاميفمادلقاسقدماحملددةمضرؼـمطؾمعـفا:م"م

اإلذرتاطاتمادللؿقؼةمسـماظشفرموتشؿؾماحلصةماظيتمؼؾؿزممبفامواحلصةماظـيتمؼؾؿـزممبإضؿطاسفـامعــممممم -1

رجرمادلؤعـمسؾقفموذظؽميفمرولماظشفرماظؿاظلمظشفرماالدؿقؼاقمباظـلؾةمظالذرتاطاتمادللـؿقؼةمســممم

جرماألدادل،مويفمرولماظشفرماظؿـاظلمظشـفرماظصـر مباظـلـؾةمظالذـرتاطاتمادللـؿقؼةمســماألجـقرممممممممماأل

مادلؿغرية.م

ماألضلاطمادللؿقؼةمسؾكمادلؤعـمسؾقفموذظؽميفمرولماظشفرماظؿاظلمظشفرماالدؿقؼاق.م -2

(موذظـؽميفمرولماظشـفرممم17(معــمادلـادةم)مم6عؽاصأةمغفاؼةماخلدعةمرومصروضفامادلـصقصمسؾقفـامباظؾــدم)مم -3

ماظؿاىلمظؿارؼ ماغؿفاءمخدعةمادلؤعـمسؾقف.م

ماألضلاطمادللؿقؼةمسـمادلؾاظغمادلؿأخرةمسؾقفموذظؽمصكمتارؼ مادؿقؼاضفا.م -4

احلفـزمسؾقفـامروماظــزولمسـفـاممممممادلؾاظغماظيتمؼؼقممخبصؿفامعـمرجرمادلؤعـمسؾقفميفماحلدودماجلـائزم -5

مواظيتمصرصتمظؾؿؤعـمسؾقفمبدونموجفمحؼمعـماهلقؽةماظؼقعقةمظؾؿأعنيماالجؿؿاسل.م

وؼؾؿزممصاحبماظعؿؾميفمحاظةماظؿأخريميفمرداءمريمعـمادلؾاظغمادلشارمإظقفامبأداءمعؾؾغمإضـايفمدــقؼًامممم

لـبمادلؾؾـغماإلضـايفمبـلـؾةمممممسـمعدةماظؿأخريمعـمتـارؼ موجـقبماألداءمحؿـكمغفاؼـةمذـفرماظلـداد،موامممممم

املبدح انراثعخ عشر يٍ انقبَىٌ 
1984نسُخ  47رقى   



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 13)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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تلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾــؽمادلرطـزيمادلصـريميفماظشـفرماظـذيمؼـؿعنيمدـدادمادلؾـاظغمصقـفمممممممممم

%(،موؼلريمذظؽمسؾكممجقعمرصقابماألسؿالممبامصقفؿماجلفازماإلداريمظؾدوظةمواهلقؽـاتمم2عضاصًامإظقفم)

.اظعاعة
م

م

م..................."

ضــاغقنماظؿــأعنيمبؿعــدؼؾمبعــ مرحؽــامممم1984ظلـــةمم47اغقنمرضــؿماظرابعــةمسشــرمعـــمضــممادلــادةـصمتــ

مسؾكمرن:وبزؼادةمادلعاذاتمم1975ظلـةمم79رضؿماظصادرمباظؼاغقنماالجؿؿاسلم

رنمتزؼـدممم1975ظلــةممم79جيقزمظؾففاتماخلاضعةمظؼاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلماظصـادرمباظؼـاغقنمرضـؿمممم

معـماذرتاطفاميفمغظاممادلؽاصأةمادلـصقصمسؾقفميفماظؼاغقنمادلشارمإظقف.م

ممجعقةمرنمتشرتكميفماظـظاممادلشارمإظقف.ممغؼابةمرومرابطةمروموجيقزمألؼةمجفةمرخرىمرو

احلصـقلمسؾـكمغصـػمممموعؼابـؾمرداءمغصـػماالذـرتاطاتمممممجزئقـاًمم،مروطؾقـاًموجيقزمرنمؼؽقنماالذـرتاكمم

مادلؽاصأة.

حــاالتمموؼصــدرموزؼــرماظؿأعقـــاتماظؼقاســدمادلـظؿــةمظالذــرتاكمادلشــارمإظقــفمواظؼقاســدماظــيتمتؿؾــعميفمم

ماالغؿؼالمعـمجفةمجلفةمرخرىموحاالتماالدؿػادةمعـماحلدماألدغكمظؾؿؽاصأة.

بشأنمزؼادةماالذـرتاكمممم2016مظلـةم175رضؿمممؿضاعـماالجؿؿاسلتـصمادلادةماألوىلمعـمضرارموزؼرماظ

م-سؾكمرنم:ػقؽةماظؿدرؼسمواظعاعؾنيمجباععةماظؼاػرةمألسضاءمميفمغظاممادلؽاصأة

ماالذرتاك مغلؾة ممتزاد ماظؿأعنيماالجؿؿاسل مبؼاغقن مادلؼرر مادلؽاصأة ماظؿدرؼسميفمغظام مػقؽة ألسضاء

ماظؼاػرة مبأىم5بقاضعممواظعاعؾنيمجباععة ماظعاعة مععمسدممحتؿقؾماخلزاغة ماألدادلماظشفري، %معـماألجر

متؽؾػةمعـمتؾؽماظزؼادة.

م-سؾكمرنم:ذاتفمؼرارماظعـمماظـاظـةمتـصمادلادة

م مؼؾؿزم ماادلؤعـمسؾقف م)البأداء مصكمادلادة مادلـصقصمسؾقف ميف1ذرتاك ماخلارجقةمم( حاالتماإلسارة

م.ػذهماحلاالتمباظعؿؾةماألجـؾقةميفوؼؤدىماالذرتاكمماخلارج،ميفواإلجازةماخلاصةمظؾعؿؾم

ظغريماظعؿؾماظؿكمربدىماظرشؾةمعددماإلجازاتماخلاصةمطؿامؼؾؿزممادلؤعـمسؾقفمبأداءماإلذرتاطاتمسـم

 .واإلساراتماظداخؾقة،موعددماإلجازاتماخلاصةمظرساؼةماظطػؾواإلجازاتماظدرادقةمصكماالذرتاكمسـفام



 ًاهلٍئخ انقىيٍخ نهتأيني االجتًبع
 ًصُدوق انتأيني االجتًبع

 ًبيهني ثبنقطبع احلكىيـنهع

 ــــــــــم(14 / 14)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماظػينماظؿقجقفم(م9/م1809/م272)ـــــــــــم
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م-:مسؾكمرنذاتفمؼرارماظمعـماخلاعلةتـصمادلادةم

ماظؼرارمرحؽاممضاغقنماظؿأعنيماالجؿؿاسلمادلشارم تلريميفمذأنمادلؽاصأةمادلـصقصمسؾقفامصكمػذا

مإظقفموذظؽمصقؿامملمؼردمبفمغصمخاصمصكمػذاماظؼرار.

اإلجـازاتماخلاصـةمممســمعـددمممادلؽاصـأةماإلضـاصقةممممبأداءماذرتاطاتمتؾؿزممادلؤعـمسؾقفاموفقًب ملب تقدو

بــأداءمعؾؾــغممتؾؿــزميفمحاظــةماظؿــأخريم،مورولماظشــفرماظؿــاظلمظشــفرماالدــؿقؼاق،موذظــؽميفمظرساؼــةماظطػــؾ

سـمعـدةماظؿـأخريمعــمتـارؼ موجـقبماألداءمحؿـكمغفاؼـةمذـفرماظلـداد،موالـبمادلؾؾـغمممممممممممميمإضايفمدـق

اإلضايفمبـلؾةمتلاوىمدعرماخلصؿمادلعؾـمعـماظؾـؽمادلرطزيمادلصريميفماظشفرماظذيمؼـؿعنيمدـدادممم

م.%(2عضاصًامإظقفم)مادلؾاظغمصقف

 


