
 1 

 (31سمدة الدليل )
 
 

 
 

 افػؾؽ اإلندػيزاف لحقػز السكػمر 
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS 

 

 
 

 دليل
 التقاعد العام

 

 
 
 
 

 6002 نؾفسبر
 



 2 

 السقدمة
 

را ( كا  لعدا ا لتتامت22يحبزد نظام  لتبامداد قااامل تمازظم لترامرنام قلترتماادلل لتدقت ام دمال كااد  لتبمماا، لتنبرامداد اباز  لترامد   
تثااا ا لعنحاااما دماالشخ تمااا،  ااج د ف  اااجت دذاا لل ااااا لترتبراااود  ااه لتذااارما لتنبراامداد قكااا   ااات  ا  ااا ار تااتد كااا   ااا   
لترتهاا د لتااا كا قلتبتاامقا لتاادقتاد ق راام كبجااه كااو ا ااا، ،اا، دقتاام قك لردااامد لتثااا ا لتابداامديم قلتنبرمد اام قلتةاما اام لتبااا ت  زاال 

  ريمخ.دزهم تمرلكبت قتبزمكا  جد بت اا 
إا لتبذمك  فا   لتثا كام قلترا نج   كهادى إتال  أخ ام   خامر لتخا ج  م قلت اام  قلتتتاز قكام كبر ا  دمال ذتاد كا  لناخام  تماد ،د 

قلتاذ  كهادى إتاا  تا يم لتر نار ق بار ت ألثحا  لن ا ل  دا  لتجحامر   2005( تحازم 7قاذل كم  كد دم ت امن ا لتبامدد لتتم  رام  
امتربأثرقا كام ر  ف ام  لتر نر  ق   مفبت ألامتتتز اام  اارلد  بار ت لتاذك  ،اما يتما امد تاذل ااتا نظام لتبامداد  لتربرةمم اا ااد لتد ،د

 ثاادد  اارقس لتباابثاما دماال  باامس كاااد  لعدمتاام امترل اا  لتبامدااد  ت يتااد  ر،اام ك رقثاام داا   اام   لتبامدااد ق نراام ااا   ااه كبمااام  
 لترحبثا ا ك  نظم  لتبامدد كام ر .  

 
ق  دت ، لتبامدد لتتم  كتر دم ك  لتبحمؤتل لتبا  دقر اا ذا  ،، كبامدد  ق ،، ك نر كر   اا لتبترى دمل   ام  لتبامدد كبزم

  . 2005( تحزم 7لتتم د قيخبر، دمل كتر دم  بئمم ق ن  م كحبزاخم ك  امن ا لتبامدد رام  
 
 

 ما ىؾ القانؾف السشغؼ لمتقاعد العاـ في فمدظيؽ ؟  .3
 ( كمد . 126   ف لب قك ( 6لترا ا ك     27/7/2005ام لتزماذ فبمريخ 2005( تحزا7بامدد رام  امن ا لت

 ػة ؟6002( لدشػ7مؽ ىي الفئات السشتفعة بقانؾف التقاعد العاـ رقؼ ) .6
 لتر نج ا لتردن  ا قك نج  ا ى لنك  لتجمحخ ز م لتذك  كبامض ا رقل اهم ك  لتر لزنم لتتمكم.  -1
رياار لتجمحااخ ز م لتااذك  كب تاا ا كحاااقت مل اااا لتجاامر د قلتااذك   ااداو رقل اااهم كاا  لتر لزناام لتتمكاامد  ااريخم ك نجاا  كزظراام لتبث -2

 دد  ل برلكهم اا  نظرم  امدد  ا ك م   رى.

 ك نج  لته ئمل لترثم م قلترابحمل لتتمكم لتبا  خم   رل م لت برلك فزظم  لتبامدد قاامل ن ام  اذل لتامن ا.  -3

 قيحبةزل ك  ذتدش
    بازم دزاد  امريخ  زج اذ ااذل لتاامن اد قيحابرر اااتس ااا لترحامارم لترمت ام قلتثدا   45ك نج  لتاخام  لتتام  اا ا با )

 تهم لتحمألام.   دمل لترزماو لتبامدديم  ح  لتا لن   لتجمضت 
 .لترخبرك لترت    ق لترزا   تمتر، اا كابحم  ق ا ئم ت يجذو ك نج ام ن ام  اذل لتامن ا 

 مخم لت طز م قرئ س ق دذمس كتمس لت زرلس قرئ س ق دذمس لترتمس لتبخريتارئ س لتح. 

 مؽ ىي الجية السدئؾلة عؽ تشغيؼ وإدارة أنغسة التقاعد ؟  .1
ا ا ئاام لتبامدااد لتجمحااخ ز م قاااا  بربااو ألمتخجداا م لتدبامرياام ق لتبااابا   ااالتتهاام لترحاائ تم داا   زظاا م إدلر   نظراام لتبامدااد 

م اام لتامن ن اامد ترام اار  نر ااو لندراام  قلتبداارامل لتبااا  مجاا، تهاام  ثا ااه   رلضااهمد قيااا ا لترااار لترئ حااا لتراامتا قلعدلر  قلنا
 تمه ئم اا لتادس قتهم لتثه اا ابح ارق  اا لترثماظمل لن رى.

 ما ىي مياـ ىيئة التقاعد الفمدظيشية؟  .4
 لتبزظ م قلعدلر  قلع رلى دمل نظم  لتبامدد قاام ن ام  لتامن ا. -1
 تبأكد ك   ا لتر ن دلل  حبةرر ألخا، يذر  ر س لترم  قيذر   ثا ه  دمل دمئد كرا .ل -2
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 كرمربم نر و لترحاقت مل لترمام  دم هم ضر   دمل كتمك ر لترحاقت م لترهز م قاه لن   . -3
 مسا تتكؾف أمؾاؿ ىيئة التقاعد الفمدظيشية؟ .2

  بم ا  ك ل  لته ئم ك ش 
 رقل   لتر نج  .  لت برلكمل لتبا  ابخو  هريمل ك  -1
 لترحمارمل لتبا  ادكهم لتتهمل لتبا  مبز  فرقل   لتر نج  .  -2

  د مم لببةرمر اذ  لنك ل .  -3

 األعمى لمييئة ؟  يمؽ ىؾ السدئؾؿ التشفيذ .2
ذق  اااار  ق،جااامس  دمت ااامد ق حااا  لتحااا ر  قلتحااارتم قلتحااام كد قياااا ا ااااا لتخااائ ا لترمت ااام قلتابدااامديم ق اااا   اااج  كبجدااا  

 بزج ذ  لندمل   ث كب تل إدلر  لته ئم ألخا، كام ر.لترحئ   لت
 كيف تتؼ إدارة األعساؿ في ىيئة التقاعد ؟  .7

  بم إدلر  لندرم  اا لته ئم ك      كتمس إدلر  كا ا ك   حتم  دذمس.
 مؽ ىي الجية السذرفة عمى مجمس إدارة ىيئة التقاعد؟ .8

  رلى كتمس لت زرلس قلترتمس لتبخريتا. يجذو كتمس إدلر  ا ئم لتبامدد اا  درمتت ترحاقت م ق 
 مؽ ىؼ أعزاء مجمس إدارة ىيئة التقاعد؟  .9

  دذمس كتمس لعدلر  امش 
 ث ثم  دذمس كهز    كبجدد   اا لنك ر لترمت م. -1
 رئ س ا ئم لتبامدد.  -2

 رئ س دك لا لتر نج   لتتم .  -3

 رئ س ا ئم لتبزظ م قلعدلر .  -4

 كرة، د  ك نجا لته ئمل لترثم م. -5

 ة، د  لتربامددك .كر  -6

 كرة، د  قزلر  لترمت م.  -7
 كيف يتؼ تعييؽ أعزاء مجمس إدارة الييئة ؟ .30

كاابم  ت اا   لندذاامس ألر ناا  كرباا   رئمبااا يداادر داا  رئاا س لتحاامخم لت طز اام فزاامسل دماال  زحاا   كاا  كتمااس لتاا زرلسد قيثاادد 
 لتررب   رئ س كتمس لعدلر  قنمئات.

 ما ىي شروط تعييؽ عزؾ مجمس اإلدارة ؟ .33
 حب ن  لتامن ا  رقطمل تخأ، دذ يم كتمس لعدلر د قاا قاامل تمبمتاش  ي

 ( بزم. 35 ا ت يا، درر  د    -1

  ا ت يا ا امادلل لنام م قاامل تارلر كثارم امحخ ز م  ق   رام.  -2

  ا ت يا ا اد   هر إا بت. -3

  ا كبربو ألمنكمنم قلتددا قلتادر  دمل لتتر،.  -4

 ح  لتح ر قلتحم ك.  ا  ب ار ا ت لتببامكم ق  -5

  ا ت يا ا كثا كمل دم ت ألتزميم  ق نزثم كجمم ألمتخرى  ق لن  ا ق لنكمنم قلتدبدلس دمل لترم  لتتم   ق لتجمص.  -6
 كؼ تبمغ مدة العزؾية في مجمس اإلدارة ؟ وىل يجؾز تجديدىا ؟  .36

  كد   أ، دذ يم لترتمس  ر و بز للد قيت ز  تدكدام تجبر    رى ،ثد  ادل.



 4 

 ما اإلجراء الذي يتؼ اتخاذه في حالة شغؾر مشرب رئيس السجمس أو نائبو أو أي عزؾ قبل انتياء مدة عزؾيتو؟  .31
 كبم لببادلتت ألآ ر تببمرم  ألماا كد  لتدقر  لتثمت م. 

 ما ىؾ الحكؼ في حاؿ غياب عزؾ عؽ االجتساعات ؟ .34
كب نا  دمال لتتذا  إدا   رئا س لته ئام ألحاا    مألات  لن ،  ا دمل لندذمس  ذ ر نر و لتنبرمدملد قااا  ام  لتأ امب

كحاامدل قاا  م  لببررلر لتبأ   د  ث ثم لنبرمدمل كببمت م ق دقا داذر كااا  د  كابم ادامت كا  لترتماسد قيخما  كا  رئا س 
 لتحمخم لت طز م  ت   فدك، دزت. 

 ييئة ؟ مؽ السدئؾؿ عؽ مؾعفي الييئة وعؽ إصدار التعميسات واإلجراءات الستعمقة بال .32
يا   رئ س لته ئام ألمع ارلى لت ا كا دمال إدلر  لته ئام قك نج هامد قيتباار نازس كا  ااذ  لترحااقت م إ ادلر لتبتم رامل قلعنارلسلل 
لتراب  م قلتتمز م لتربتمام ألمته ئم قدقلئرام قارقدهم ق احمكهم قكبمألتام  نخاخبهمد ق ثجاع ااذ  لتبتم رامل ااا لتحات، لتتام  ق تارض 

 ك  اا، لتربامددك .تإلط   دم هم 
 كيف يتؼ تعييؽ رئيس ىيئة التقاعد ؟  .32

يت   رئ س لته ئم ألارلر ك  رئ س لتحمخم لت طز ام فزامسل دمال  زحا   كا  كتماس لتا زرلس قكدامدام لترتماس لتبخاريتا ألمن ما ام 
 لترخمام ندذمئت.

 ما ىي مياـ رئيس ىيئة التقاعد ؟  .37
 كبمألتم  زج ذ ارلرلل كتمس لعدلر .  -1
لتح مباام لتباابةرمريمد ق دخاامس لتبتم راامل لترام اار  تماا، كاا  لتثااماع قكاادكر  لتباابةرمرلل تبزج ااذ اااذ  لتح مباامد قكبمألتاام  زج ااذ  -2

 درمهم.

 إنرلس لتبت  زمل لتذرقريم عدلر  لته ئم.  -3

 لتا م  ألأ  كهم    رى يامجت فهم كتمس لعدلر . -4

 إنخمس نظم   حت ، تألدذمس.   -5

 ؟ تخؾيل صالحياتوئيس ىيئة التقاعد ىل يجؾز لر  .38
يت ز ترئ س لته ئم  ج ي، ألتم     م ت تر  كرل  كزمباامل ل كا  كا نجا لته ئامد دمال  ا ياا ا لتبج يا،  خ املد قت يتج ات ااذل 

 لتبج ي، ك  لترحاقت م.
 ما ىي األعساؿ التي يتحسل رئيس الييئة السدئؾلية الجشائية والسدنية عشيا ؟ .39

 زمئ م قلتردن م لتزمنرم د ش كبثر، رئ س لته ئم لترحئ ت م لتت 
 لندرم  لتبا  اد   حمئر نمنرم د  دد  لتا م  ألمت لنامل قاامل ن ام  لتامن ا.  -1
 لندرم  لتبا  اد   حمئر نمنرم د  لعارم .  -2

 لندرم  لتبا  اد   حمئر نمنرم د  در، كاد د قكبترد. -3

 ما السؾعد الدوري النعقاد مجمس اإلدارة ؟  .60
 ر  كر  اا لتخهر دمل لنا،د قيرا  لتدد   تتاد لنبرم  دمن، فب ا و ث ثم ك   دذمئت. كزتاد كتمس لعدل

 النعقاد مجمس اإلدارة ؟  ـما ىؾ الشراب القانؾني الالز  .63
 ذا ر ثمةاا لندذامسد قااا  ام  تام يثذار رئا س كتماس لعدلر   ق نمئاام  تنتاامد كتماس لعدلر  اا   لتزدمب لتاامن نا لتا ز 

  م    ر امن نا.يتبار لتنبر
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 ما ىي آلية إصدار القرارات في مجمس اإلدارة ؟  .66
 ا ذ ارلرلل لترتمس ألأ ما م لتثذ رد قاا  متم  حمقى لن  لل كارنح لتبدا يا لتاذ  يذام  ا ل رئا س لترتماسد قيتا ز 

 تمتذ  لترربزو د  لتبد يا  ةا ا ذتد اا كثذر لتتمحم.
 تشتيي ؟  متى تبدأ الدشة السالية لييئة التقاعد ومتى .61

( كا  ق لتة ث   ك   اهر ،امن ا لنق   ديحارار( ق زبها اا لتثمد  ك  ،من ا لتةمنا  كزمكر  اد  لتحزم لترمت م تمه ئم اا لنق 
 ك، بزم ك  ديم. 

 ما ىي البيانات السالية الدشؾية التي يجب أف تعدىا ىيئة التقاعد ؟ .64
 ك زلن م نهمئ م اا ،، بزم كمت م.  -1
 جامل تمحزم لترمت م لترزدركم. لعكرلدلل قلتز -2

 لتبأ رلل لتدما م لتبا  دما اا ا رم لتر ن دلل.  -3

 لتببةرمرلل.  -4

 مؽ السدئؾؿ عؽ إعداد مذروع السؾازنة الدشؾية والبيانات السالية األخرى لييئة التقاعد ؟  .62
درضاهم دمال كتماس لعدلر  عارلراام ق اااديم ياا   رئا س لته ئام ألتدادلد كخارق  لتر لزنام لتحاز يم قلتا منامل لترمت ام لن ارى تمه ئام ق 

 ارير ر تا د   خ رلل  زج ذ لتر لزنم قلترت امل اا  زج ذامد ق اديم     م اا كزبدار ،ا، بازم دزاد لتذارقر  عدامد  لتزظار 
 اا لتر لزنم ق د م  لتبتدي ل.

 ما ىي معايير السحاسبة التي يقاس عمييا السؾقف السالي لييئة التقاعد ؟  .62
تتارض لتر اار لترامتا كا   متر ار لترمتا تمه ئم قاامل تمرتمك ر لترثمبام لتدقت م ألث ث  ظهر نر و لترتم كمل لتذارقرييامس ل

     لتا منمل لترمت م لتحز يم.
 ما ىي معايير السحاسبة الؾاجب اتخاذىا في الييئة؟ .67

  تر، لته ئم دمل  ثا ه  دمل كتمك ر لترثمبا م اا  درمتهم د  طريهش 
  لتدقت م.بجمظ ألمتحت ل لترثمبا م ق لتبامرير لترهز م قاامل ترتمك ر لترثمبام لت  -1
 إنخمس  نظرم كرلاام إدلريم قكمت م قكتم كم  م.  -2

 . لت بجمظ ألحت، لتببةرمرلل لتبا نجذل     لتحزم لترمض م -3

 ما الذي يجب تحديده بذكل خاص في سياسة استثسار أمؾاؿ ىيئة التقاعد ؟  .68
  دلل لترح ح ألمكب كهم. ائمل لتر ن -1
   زيو لترمم م قلتتمئدلل لترب اتم.  -2

 إارلر كخرق  ك لزنم لته ئم لتراد  ك  رئ س لته ئم.  -3

 لتبأكد ك  ا م  رئ س لته ئم فبزج ذ ب مبمل لته ئم. -4

 متى يتؼ تقديؼ التقارير السالية لسجمس اإلدارة ؟  .69
 هر آذلر ك  لتحزم لتبا  ما لتحزم لترمت م لترزدركم. ياد  رئ س لته ئم إتل كتمس لعدلر  اا ابر   ادمام  

 ما ىي التقارير السالية التي يدتؾجب عمى رئيس ىيئة التقاعد تقديسيا ؟ .10
 لتثحمألمل لتجبمك م تمه ئم قلتدزمدكه لتتمكمم ا هم.  -1

 ف ما  جد ما د  كجردلل لن    قلتجد   لتربتمه ألمترخرقدمل لتبتمريم.  -2

 قامل.  حمب لعكرلدلل قلتردر  -3

  ارير كمت م ر ت م.  -4
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  ارير دم  د   درم  لته ئم قلتثماع قكدكر  لتببةرمر. -5

 ماذا يجب أف يتزسؽ التقرير الدشؾي لمسجمس ؟  .13
 يت   ا كبذر  لتبارير لتحز   تمرتمس كم كماش 

 لتا منمل لترمت م قلتثحمألمل ك  لتحزم لترزدركم.  -1
 .لتزبمئج لنبمب م لتربتمام ألأدلس لتببةرمرلل -2

 كدى  خمفه  دلس كدكر لتببةرمرلل لتحمفه قلتثمتا.  -3

 ف ما ب مبم لتببةرمرلل تمحزم لتامدكم.  -4

  همد  ك اتم ك  رئ س لترتمس قرئ س لته ئم  ا،د  ا نر و لتببةرمرلل  را قاامل تمامن ا قلننظرم.  -5

 كتم كمل      تم لتبت يذمل قلترزماو لتبا  راا تتر و  دذمس لترتمس.  -6

 كمل لت لرد  اا نر و  ن ل  لتبامرير لترادكم ك  لتتهمل قلتمتما لترجبمجم اا لته ئم. لترتم   -7

 ومؽ الجية السفؾضة؟ ؟ ىل يجؾز تفؾيض صالحيات مجمس اإلدارة .16
يت ز  ج يم     مل كتمس لعدلر  إتل رئ س كتمس لعدلر   ق تتزم ك   دذمس كتماس لعدلر د قتما  ت يحابخ و لترتماس 

 ت ك  كحئ ت م ت د  طريه  ث ي،     م ت. إا يتجا نجح
 ما ىي األعساؿ التي يحغر التفؾيض فييا ؟   .11

 لدبرمد  ق  أ ر  ق إتأمس لتبتم رمل. -1
 لدبرمد لتح مبم لتببةرمريم قكم كبتمه ا هم. -2
 لدبرمد لتر لزنم قلدبرمد لتا منمل لترمت م لتجم مد ق يم ف منمل كمت م   ر . -3
 لاام قلع رلى. كحئ ت م لترر  -4
 ؟ استقالة عزؾ مجمس اإلدارةمتى يبدأ تاريخ سرياف  .14

كاد   مريخ لتبابامتم كا   امريخ لباب كهم  خ امل قك اتامل دم هام  ق ااا لتبامريخ لترثادد ا هامد  كهرام  ألتادد قيتا  دمال رئا س لته ئام 
 لترتمس.  رئ س ألتر، لتتذ  لترحبا ، اد بمرا إتل لتبأكد ك   ا نر و لترتم كمل لتربتمام

 ؟رة مكافأة أو مشافعىل يدتحق أعزاء مجمس اإلدا .12
 نتم يحبثا ا كاماأ د قيبم  ثدكدام ألأنر  لترة، ا مبمل دمل كابحمل كرمثمم ك  نم  م لترحاقت مل قلتزخمطمل. 

 متى يقدـ رئيس ىيئة التقاعد نتائج الدراسة االكتؾاري لسجمس اإلدارة ؟ .12
درلبام لتكبا لر  قااا لتربتماام فباادكر إكارلدلل قنجاامل لته ئام لترحاباام م قااامل ترحامارمل قكزاماو يا   رئ س لته ئم فبااديم نبامئج لت

 تامن ا لتبامدد ،، ث ث بز لل.   لتر نج   لتربامددك  قلتت لك، لتدير  رلا م لتجم م ألمتتمكم   لتجمضت 
 ما ىي أنغسة التقاعد السعسؾؿ بيا في فمدظيؽ؟  .17

 ازمك ن دما ارمش 
قا  نظم   امدد يربمد لتربامددك  لترخر ت   ألات قااامل ن اام  لتاامن ا لتثاه ااا لتثدا   دمال رل ا   شـ السشافع السحددةنغا-3

  امدد   ق كاماأ  كثدد  قكثح ب دمل  بمس لترل   قبز لل لتجدكم. 
من ا لترحمارم ألا رام كثادد  كا  قا  نظم   امدد  جبمر ا ت ائمل لتر نج   لترخر تم ألأ ام  لتا شنغاـ السداىسات السحددة -6

رل ااااهمد ألث اااث يثدااا، لتربامداااد دزاااد لتبامداااد دمااال ،مكااا، ااااذ  لتراااامته إضااامام إتااال كحااامارم لتثا كااام ااااا ااااذل لتزظااام  قلتت لئاااد 
 لتبامدديم.
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 ما ىؾ الراتب ؟  .18
قلل لتةمفباام قااال لتااذ  كبامضاام  لتر ناار قلتااذ   جداام كزاات لترحاامارملد قيخاار، لترل اا  لنبمباااد قلتتاا  مااا  لترااامته لتخااهري

  د ق  طا تم لتتر، قلتت قلل لتدقريم قد ق    س لترت خم(. 
 ما ىؾ الراتب التقاعدي ؟ .19

 ا  لترامه لتخهر   ق ا رم لتداتم لت ل د   ق كزيج ف زهرم لتبا  داو تمر نر ألتد لتبامدد. 
 ما ىي عؾائد التقاعد؟  .40

لتراااامته لتتمئاااد  تزظااام  لتبامداااد لنبمباااا قلتراااامته لترر ااا د  ااااا  حااامب ااااا لتج لئاااد قلنر ااامح لترحااابثام كااا  لبااابةرمرلل نر اااو 
 لتر نر لتجم م ألمتبامدد.

 سة في نغاـ السشافع السحددة؟ػندبة السداىكؼ تبمغ  .43
 %( ك  لترل  .9 امه نحام كحمارم لتثا كم لعنامريم اا نظم  لترزماو لترثدد    -1
 %( ك  لترل  .7ترزماو لترثدد    امه نحام كحمارم لترخبرك لعنامريم اا نظم  ل  -2

 سات السحددة؟ػندبة السداىسة في نغاـ السداىكؼ تبمغ  .46
 %( ك  لترل  .3 امه نحام كحمارم لتثا كم لعنامريم اا نظم  لترحمارمل لترثدد    -1
 %( ك  لترل  . 3 امه نحام كحمارم لترخبرك لعنامريم اا نظم  لترحمارمل لترثدد   -2

 ألأيم نح  إضما م   رىد دقا  ا كر   ذتد  يم لتبزلكمل إضما م دمل لتثا كم. يرا  تمرخبرك لترحمارم
 سة؟ ػما ىؾ أساس حداب ندبة السداى .41

لترل   ا  لنبمس لتذ   ثح  كزت نحام لترحمارم تم، ك  لترخبرك  ق لتثا كم  ق    نهم   رى  مبز  فرقل   لتر نج  د ق 
 لترزبجت  .   م ا نحام لترحمارم لعنامريم ك  د  تتر و

 سة السذترؾ؟ ػما ىي مداى .44
 اا لتزحام لترابختم  هريمل ك  رل   لتر نر طاامل تمامن ا.

 سة الحكؾمة ؟ػما ىي مداى .42
 اا لترامه لتخهر  لتذ  كداو ك   زيزم لتحمخم لت طز م تردمثم لتر نر.

 سة اإللزامية ؟  ػما ىي السداى .42
لترمااز  فب ريااد  إتااا لتازااد  ق لترابحاام لترمت اامد كحاامارم كزاات تداامتح  حاامب  اااا لترامااه  ق لتزحااام لترئ ياام كاا  رل اا  لتر ناار 

 لتبامدد لنبمبا ق ا   لتثا كم ألمابخم  اذ  لتزحام ق  ريدام.
 سة االختيارية ؟ػما ىي السداى .47

 اا لترامه  ق لتزحام لترئ يم لتبا يخم  لتر نر ك  لتثا كم  درهم ك  رل ات ق خا، ل ب مر  ق  رد تثحمألت.
 سات السذترؾ والحكؾمة؟ ػا ىي آليات تحؾيل مداىم .48

 ا   كدكريم لترقل   لتتمكم اا قزلر  لترمت مد فبث ي، كحمارمل لترخبرك قلتثا كم إتا لتثحامألمل لترجددام ااا لتازاد  ق  -1
   لتث لتم.لترابحم لترمت م   لتثماع( لتبا كبم  ت زهم تهذل لتأرضد قيبم إربم  إ تمر إتا كدكريم لترقل   ألمبب كت اذ

 اازقد كدكرياام لترقل اا  لتتمكاام لته ئاام ألحاات ل لترقل اا  لتبااا  ثباا ى دماال نر ااو لترتم كاامل لتذاارقريم ت  بجاامظ ألحاات ل  -2
 لتثحمألمل لتجرديم تألدذمس.

 مؽ ىؾ الستقاعد ؟ .49
 .م زكا  لتر نر لتذ  كب ار د   دلس كهم  قن جبتد ق بمتا يثم  دمل لتبامدد قاامل تمامن ا دزد   ار لتخرقس لت
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 متى يحاؿ السؾعف عمى التقاعد؟   .20
بااازم(  دكااام كاا تااام ن ااارلض لتبامداااد قباااددل نر اااو  15( بااازم ق ااا ار  60يثااام  لتر نااار دمااال لتبامداااد دزاااد فم  ااات بااا   

 لترحمارمل دزهمد قاذل ا  لتح  لعتزلكا ت نبجم  فبامدد لتخ ج  م. 
 سشة( عمى تقاعد شيخؾخة ؟ 20ىل يحرل السذترؾ ما دوف سؽ ) .23

 اا  متب  ش نعؼ
 بزم(  دكم كاا تم ن رلض لتبامدد ق م غ ب   20لترخبر، ا لتذك   كرم ل   -1
 بزم( قبددل نر و لترحمارمل دزهم. 55 
 بزم(  دكم كاا تم ن رلض لتبامدد ق م غ ب   25لترخبر، ا لتذك   كرم ل   -2
 لتبمت مش بزم( يثدم ل دمل  امدد   ج  م إذل ،من ل يترم ا اا لت نمئر  50 

 كزبحاا ا لل لنك   -1
 لترجبارلل قكرلكز لن تم. -2
 ك نج  لتبزا   د  لتزجط قلتأمز.  -3
 ك نج  لترزمنم. -4

 متى يدتظيع السؾعف الحرؾؿ عمى تقاعد مبكر؟    .26
 يحبخ و ك نر لتجدكم لتردن م لتثد   دمل  امدد كاار ألتدش

 ك لاام ا ئم لتبامدد.  -1
 دكم لترثح  م ن رلض لتبامدد. بزم( ك  لتج 15لببمرم    -2

 . (بزم 55فم غ ب    -3

 لمتقاعد السبكر دوف خرؼ مؽ السدتحقات اإللزامية ؟  ةمؽ الجية السخترة باإلحال .21
يتاا ز ترتمااس لتاا زرلس  ا يث اا،    ك ناار تدبااامرلل لترداامثم لتتمكاام إتاال لتبامدااد لتراااار إذل  كراا،  رحاام دخاار باازم  دكاام 

 ك  كحبثام ت لعتزلك م.  كاا تم تمبامدد دقا  ا يجدم
 ستو؟ػ( سشة ولؼ يكؽ مؤىال لمحرؾؿ عمى التقاعد حق االنتفاع بسداى20) ىل يفقد السذترؾ الذي يبمغ سؽ .24

 (  ه لتنبجم  ق يثد، دمل كحماربت قا لئدام لتاح خم داتم قل د  اا بزم فم  ت لتحب  .60ت يجاد لترخبرك لتذ  فمه ب   
 تباعيا لمحرؾؿ عمى التقاعد؟ ما ىي اإلجراءات الؾاجب إ .22

  ثدد إنرلسلل لتثد   د، لتبامدد ألرم كماش 
  تائم لتزر ذ  لتذ   تد  لته ئم. -1
  اديم طم  لع متم إتل لته ئم. -2

 دمل لته ئم لتبأكد ك   ثم لترتم كمل اا لتخم .  -3

 مص ألمتربامدد اا   لريخ كثدد .  تخا لته ئم  تم رم هم إتا لتثماع فبث ي، لترزماو لتبامدديم إتا لتثحمب لتازما لتج -4

 مؽ السدئؾؿ عؽ تحديد قيسة وأىمية السشافع التقاعدية؟  .22
 يا   رئ س لته ئم فبثدكد ا رم ق  ام م لترزماو لتبامدديم ترادكا لتخمامل قاامل تمامن ا قلتم لئح لتجم م فذتد.

 ما ىي قؾاعد احتداب السشافع التقاعدية وفقًا لشغاـ السشافع السحددة؟  .27
 تمرخبرك لتثه اا لتثد   دمل لترزماو لتبامدديم اا نظم  لترزماو لترثدد  قاامل ترم كماش
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%( داا  ،اا، باازم  دكاام كاا  كب بااط لترل اا  م اار ثاا ث بااز لل كاا  بااز لل 2 .  امدااد لتخاا ج  م كثحاا  م دماال  باامس  
تزظاام    لترزااماو لترثاادد ( باا ى  لتجدكاام لترثحاا  م ن اارلض لتبامداادد قدزااد  اا ار  اارقس لتبامدااد لتراااار اااتا لترل اا  قاااامل 

 %( د  ،، بزم  ق نزس ك  لتحزم  بل ق    ب  لتبامدد لعتزلكا لترثدد ألحب   بزم. 4كزججم ألرادلر  
%( د  ،، بزم  دكام كا  كب باط لترل ا  م ار ثا ث 2تمرخبرك لتثه اا لتثد   دمل  امدد لتتتز لتدثا ألرتد   ب.

ترثح  م ن رلض لتبامدد اا ددد باز لل لتجدكام لتجتم ام  بال  امريخ لع امألم  ق بز للد كو كرلدم   ا بز لل لتجدكم ل
لتتتااز يذاامى إت هاام نداار لتحااز لل لترباا اام  باال فماا غ باا  لتبامدااد لعتزلكاااد ألث ااث ت  زيااد بااز لل لتجدكاام لترثحاا  م 

 بزم.  35ن رلض لتبامدد د  

 ات خدمة ؟كيف يتؼ احتداب مشافع التقاعد في حالة عدـ تؾفر ثالث سشؾ  .28
اا  متم دد  قن د ث ث باز لل  دكام ن ارلض ل بحامب كب باط لترل ا   ثحا  لترزاماو دمال  بامس كب باط لترل ا  تحاز لل  

 لتجدكم لتجتم م. 
 كيف يتؼ احتداب مبمغ التقاعد في حالة الؾفاة؟  .29

ا كبامدادلل ااا، لت اام د قااا  متام اا  متم لت ام  يثدا، لت رثام دمال نجاس كاماه لتبامداد لتاذ  ،اما يثدا، دم ات لتربا ال إذل ،ام
 قام  لترخبرك     لتجدكم لتجتم مد يثح  لترل   لتبامدد  قاامل تألبس لترتبرد  ت بحمب رل   لتتتز لتدثا.

 ما مقدار التقاعد األساسي الذي تتحسمو خزيشة الدمظة الؾطشية ؟   .20
 د ،  ق كددر إدمتم آ ر.   (  هريمل تم، ك  فمه ب  لتحب   بزم قتم يا  تت   $100ا  كامه  

 متى يحرل السذترؾ عمى مبمغ مؽ التأميؽ إضافة لمسشافع ؟  .23

يثد، لترخبرك اا  متم لت ام   ق دد  لتم مام لتداث م ألحاا  دتاز طااا دلئام نب تام ع امألم درا،  ق  امدث قااو  ثزامس  أديام 
ئام كتامدتل تزحاام كا  لترل ا  لتحاز    اتامل تمحا  دمال  ا لتتر،  ق ألحااتد دمل كامه ك  لتبأك   ألمعضامام تمرزاماود  اديات تات لته 
 ( لم اش1 تبار ،ح ر لتحزم بزم ،مكمم دزد  ثدكد لتح  قذتد قاامل تمتدق  رام  

 
 ندبة مبمغ التأميؽ % الدؽ حتى سؽ

25 267 
26 260 
27 253 
28 247 
29 240 
30 233 
31 227 
32 220 
33 213 
34 207 
35 200 
36 193 
37 187 
38 180 
39 173 
40 167 
41 160 
42 153 
43 147 
44 140 
45 133 
46 127 
47 120 
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48 113 
49 107 
50 100 
51 93 
52 87 
53 80 
54 73 
55 67 
56 60 
57 53 
58 47 
59 40 
60 33 

 ؟ لسخترة بدراسة حاالت العجز الرحيمؽ الجية ا .26
كتمس طاا تدرلبم لتثمتل لتجم م ألمتتتز لتدثا ق  رام ك  لتثامتل لترث تام إت ات ألر لااام  يا   رئ س ا ئم لتبامدد ألتنخمس

 كتمس لعدلر .
 مؽ الجية التي تحدد أىمية الحرؾؿ عمى التقاعد في حالة العجز؟ .21

م كبجددام كابم كبم  ثدكد  ام م لتثد   دمل  امدد اا  متم لتتتز لتدثا لتتزئا لتدلئمد  ق لتمما لتدلئم ك  اا، تتزم طا 
 ل ب مرام ك  اا، ا ئم لتبامدد.

 ما ىي الذروط الؾاجب تؾفرىا في السؾعف لحرؾلو عمى تقاعد العجز؟ .24
 ( بزم.60 ا يا ا دقا ب   -1
   ر كاا، تمثد   دمل  امدد   ج  م  ق  امدد كاار. -2
  أكد لتتتز لتدثا ك  اا، تتزم طا م كبجددم  ت   ك  اا، ا ئم لتبامدد. -3

 تؼ إعادة تقيؼ الؾضع الرحي لمستقاعديؽ؟ ىل ي .22
 ا   لتمتزم لتخا م ك  ذل هام  ق ألخما  كا  لته ئام ألتدامد  اثا  ق اا م لت ضاو و نتم كبم إدمد   ا  م لت ضو لتدثا تمربامددك د

دمال  لتدثا تمربامددك  ألحا  لتتتز ،، بزب   دمل لنا،د تمبأكد كا   ا لترزبجتا   كام زلتا ل كزبجتا ا  حا   ارقس لتثدا  
  امدد لتتتز.

 كيف تحدب مدة االنقظاع عؽ العسل في حالة شفي السؾعف مؽ عجزه؟  .22
إذل  جا لتر نر ك  دتز د يتمد إتا قن جبت ق ثبح  ابر  لتناخم  د  لتتر، باز لل  دكام ن ارلض لتبامداد دمال  ا يحادد 

تاد قابار  لتناخام  لترحار ح تمر نار لتتا د  ك، ك  لتر نر قلتثا كم كحمارب هرم دا  ابار  لتناخام  ق ثادد لت ئثام  ارقس ذ
 ألتدام ت ن جم.

 سات السحددة؟ ػما ىي قؾاعد احتداب السشافع التقاعدية وفقًا لشغاـ السداى .27
بزم( ،مك، لترامته لترترتم ألمبرت اا لتثحمب لتجمص ألت ألرم اا ذتد  60يحبثه لترخبرك دزد فم  ت ب  لتبامدد لعتزلكا  -1

  كم قلتت لئد لتبامدديمد قتت لتثه اا ل ب مر إ دى لتادلئ، لتبمت مش  دم لتر نر ق دم لتثا
 كمك، لترامه داتم قل د  دزد لتبامدد.  -  

 كامه  هر  دمل ط   لتث م   ق قاامل تتدق  كبجه دم ت.  - ب

   ت جم ك  لتادلئ، لترذ، ر  اا    +ب( ك  اذل لتازد.  - 
 . قل د  ه ،داتماا  متم لتتتز يحبخ و لترخبرك بث  ،مك، لترام -2
 ( لتبمتاش 2دم هم قاامل تمتدق  رام   اا  متم قام  لترخبرك يثد، لترحبثا ا دمل ،مك، لترامه ،داتم قل د  قي ز  -3
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 األخؾة الؾالديؽ األوالد األرامل السدتحقؾف  الحالة
 - - 0.5 0.5  ركمم  ق  رك،  ق زق  كحبثه ق كةر ك  قتد 1
 - بدس تم ل د ثمث 0.5 بثه ققتد قل د ققلتدك  ركمم  ق  رك،  ق زق  كح 2
 - - ثمث 0.5  ركمم  ق  رك،  ق زق  كحبثه ققتد قل د 3
 - بدس تم ل د 0.5 ثمث  ركمم  ق  رك،  ق زق  كحبثه ق كةر ك  قتد ققلتدك  4
 - بدس تم ل د - 0.5  ركمم  ق  رك،  ق زق  كحبثه ققلتدك  ت ك ند  قتد( 5
 - بدس تم ل د 0.75 - لتدك  كو دد  قن د  ركمم  ق زق   كةر ك  قتد قق  6
 - بدس تم ل د 0.5 - قتد قل د ققلتدك  كو دد  قن د  ركمم  ق زق  7
 - ثمث تم ل د - - قلتدلا كو دد  قن د  ركمم  ق زق  كحبثه  8
 بدس - - -  خ ق  ا كو دد  قن د  قتد ققلتدك  ق ركمم /زق   9

 ثمث ألمتبحمق   - - - كو دد  قن د  ركمم  ق زق   ق  قتد  ق قلتدك   كةر ك   خ  ق   ا 10
 
 متى يدتحق الؾرثة الحرؾؿ عمى التقاعد ؟  .28

يحاابثه لت رثاام لتثداا   دماال لتبامداادد إذل ،ااما لترباا ال كبمااال رل ااامل  امدااديمل اااا قاااا قام ااتد  ق ،ااما كاااا ل تمثداا   دماال رل اا  
ق ذل  أ اار داادد لت رثاام يتاامد ل بحاامب ق   زيااو لترل اا  لتبامدااد  دماال لت رثاام تمثجاامظ دماال  امدااد  قاااامل تزظاام  لترزااماو لترثاادد د 

  د  كبحمقيم تم رثم.
 مؽ ىؼ الؾرثة السدتحقؾف لمتقاعد؟ .29

  ركمم  ق  رلك، لترخبرك.  -1
 ( بزم قلتذك  ،من ل يتمت ا ك  لترخبرك اا، قام ت.21لنقتد قلن     ا، ك    -2

لتااذك  كاام زلتاا ل يارماا ا ا يتاامت ا كاا  لترخاابرك اااا، قام اات ق ( باازم لتااذك  ،اامن  26( باازم قدقا 21لنقتد قلن اا   كاام ااا ا   -3
  تم رهم لتتمكتا. 

لنقتد قلن    لتذك  ،من ل يتمت ا ك  اا، لترخابرك ااا، قام ات قلتتامنزي  دا   ثدا ، د ا، نباامب  اث مد ق اا   لتمتزام  -4
 ت.لتدثا ن دام يرزتت ك  لتتر،     لت ضولتخا م لترخامم ك  اا، لته ئم فبثدكد كم إذل ،ما 

 لتازمل قلن  لل   ر لتربزقنملد كخمامل  ق  رلك،. -5

 قلتد ققلتد  لترخبرك. -6

زق  لترخبر،مد إذل ،ما دزد قام هم   ر امدر دمل ،ح  لتد ، كا  لتزم  ام لتداث م  ق   ار اامدر دمال إدمتام نجحاتد قااامل  -7
 ه ئم.تبارير لتمتزم لتخا م لترخامم ك  اا، لت

 لترل   لتبامدد  ت يدرى تم رثمد ق نرم يدرى تمرحبثا   لتذك   ب لار ا هم  رقس لتببثاما. /  ك  ظم
 ما ىي الذروط اإلضافية الؾاجب تؾافرىا في األرممة لالنتفاع بتقاعد الؾرثة؟   .70

بامداد  إذل طمااا  ق  ركماا نق  كار  دد  زقل  لنركممد   ث كب ار  رى لترل   لتبامدد د قيت د إت هم  اهم اا لترل   لت -1
    دخر بز لل ك   مريخ زقلنهمد ق إذل ،ما ندا   لنركمام ااد رد إتال  قتد  ام   لترتامش  ق لت لتادك  اا  يتا د إت هام 

 ك  كتم هم إت لتتزس لتاماا دقا رد.
 اذ  لتثمتم يدرى تهم لترتمش لنكار.ت يت ز تألركمم لتترو ف   كتم هم ك  زقنهم لنق  قكتم هم ك  زقنهم لن  رد قاا -2

 ما ىؾ شرط استحقاؽ األخؾة واألخؾات لمسعاش ؟  .73
  ا  ةاا إدمتم لتر رث تهم  ثزمس   م ت.    
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 ما ىي الذروط اإلضافية الؾاجب تؾافرىا في األخؾة واألخؾات والبشات لالنتفاع بتقاعد الؾرثة؟   .76

خاااريد   لن ااا   قلتازااامل ق لن اااا لل (  ق ياااا ا د مهااام  اااا، كااا  ا راااام يخااابرس دزاااد قاااام  لترخااابرك  ا ت ياااا ا ازاااامك د ااا، تم
لباابثاماهمد قدماال لتخااج  لترزبجااو إثااامل دااد   داا تت دماال د اا،  ق  ا د ماات  ااا، كاا  كحاابثام ت ف لبااخم  ااهمد  كاا  لتتهاام 

د   ثدكاد لترحابثامل لترت زم  ايد إارلر د قاا  متم قن د د ا،  امص  جدام ا رام لتاد ، كا  لترحابثامل لتبامدديامد ثام  ابم إدام
 لتبامدديم بز يمل دمل ض س لتربأ رلل لتثم مم اا لتد ، ب لس اا لتزيمد   ق لتزادما. 

 ىل تعتبر الشفقة السدفؾعة لمبشات واألخؾات دخال؟ .71
 ت  تبار لتزجام لتردا دم تمازمل قلن  لل د  ل.

 عد الؾرثة؟  ما ىي الذروط اإلضافية الؾاجب تؾافرىا في الؾالدة لالنتفاع بتقا .74

 يخبرس تببثاما لت لتد  تبامدد قتدام  ت  م ا كبزقنم ك    ر قلتد لترب ال.  

 وىل يسكؽ استرداده بعد قظعة؟  متى يقظع معاش البشات و األخؾات؟ .72
ياخاو كتامش لتازامل قلن ا لل دزااد زقلنها د ق رازح لتازاا  ق لن ااا كام ،اما يحابثه تهام كاا  كتامش إذل طمااا  ق  ركماا  اا   
دخااار باااز لل دمااال لنكةااار كااا   ااامريخ لتااازقل   ق كااا   ااامريخ قاااام  لترزبجاااو  ق  ااام   لترتااامش قذتاااد دقا إ ااا   ألثاااا ا ألاااماا 

 لترحبثا  .

 ىل يحق لمزوج االنتفاع مؽ تقاعد الزوجة؟ .72
يةااا يحبثه لتزق   م  قام  زقنبت لتزد   لترثدد اا لتتدق  إذل ،ما قاا قام هم كدمألمل ألتتز  ثا يرزتت ك  لتمحا د ق 

 متم لتتتاز ألاارلر كا  لتمتزام لتخا ام لتجم ام ألمته ئامد قيخابرس  ت ياا ا تات قااا لت اام  د ا،  امص يتامد  ا رام لبابثامات ااا 
لترتاامش  ق كزيااد دم ااتد اااتذل نااا  لتااد ، دراام يحاابثات  اارى تاات كتاامش ألرااادلر لتجااراد قاااا اااذ  لتثمتاام كاا ز  ألااماا لترتاامش 

 قد لنندام لترا زم ألمتتدق  لترذ، ر دقا قن د لتزق . لترحبثه تمزقنم دمل لترحبج دك  اا  د
 لسؽ يؤوؿ نريب األرممة في حالة الزواج أو الؾفاة؟  .77

كاااق  نداا   لنركماام اااا  متاام لتاازقل   ق لت ااام  ألتااد لباابثاماهم كتم اامل إتااا  قتد  اام   لترتاامش لتااذك  كبامضاا ا كتم اامل قاااا 
 ت كبتمقز كتر   لترحبثه تهمد قنجس لتخاس لنرك،. زقلنهم  ق قام هم قي ز  ف زهم ألمتبحمق  ألخرس  

 / يحرى ذتد دمل لتزق  لترحبثه تمرتمش اا  متم قام ت.ك  ظم
 كيف يتؼ تؾزيع الزيادة في نريب الؾالديؽ الشاتجة عؽ وجؾد دخل آخر ؟  .78

 إذل زلد كم يرزح تم لتدك  د  لتحدس نب تم قن د د ، كرد لتاماا إتا لنركمم. 
 ؟ يع نريب الؾالديؽ في حالة الؾفاةز كيف يتؼ تؾ  .79

دزد قام    د لت لتدك  كااق  ندا ات إتال لنركمام ااتذل ،مناا ااد   ا اا  ق  زقناا كااق  ااذل لتزدا   إتال لنقتد دمال  ت كبتامقز 
 كتر   لترحبثه تهم.

 متى يتؾقف صرؼ حرة الؾرثة مؽ الراتب التقاعدي ؟ .80
  -اا لتثمتل لتبمت مشكب ار  رى  دم لت رثم ك  لترل   لتبامدد  

 لنركمم  ق لنرلك،  ق تمازا إذل  زقن .  -1
/ ،منااا باازم( إذل ،ااما 26تمكتااملد  ق باا    باازم( دقا د اا   لت 21  إذل فمااه لتفاا   ق لتازااا  ق لن اا   لترتاامت   باا  -2

 كمبثام ألت دى لتتمكتمل  ق لترتماد لتتم م. 

 قالة وفقًا لشغاـ السشافع السحددة ؟ما ىي آليات دفع السدتحقات التقاعدية في حالة االست .83
اااا  متاام لباابامتم لتر ناار اااا، لباابثامات تمبامداادد يرااا  ق ر لاااام لتر ناار نااا، نر ااو بااز لل لتجدكاام لترا ااد  تثحاامألت ق  -1

 لترحدد دزهم لترحمارمل لترمت مد إتا نظم  لترزماو لتتدكد.
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 ك، كحمارم لتر نر كذمامل إت هم لتج لئد.إذل تم  م  إكامن م لتبر ي، كب ار  تدى لتر نرد  ت د لته ئم ،م -2

 سة السحددة؟  ػما ىي آليات دفع السدتحقات التقاعدية في حالة االستقالة وفقًا لشغاـ السداى .86
إذل لباابام  لتر ناار كاا  لتجدكاام اااا، لباابثامات تمبامداادد يرااا  ق زاامس دماال طماا  لتر ناار  ث ياا، ر اا د  حاامألت اااا نظاام    -1

 م  ت ه كخمألت فدك، كمبثه ألت لتر نرد  ق  ا   لته ئم ألدرى لترامه قاامل تثمتم لتر نر. لترحمارمل لترثدد ( ن  نظ
اا،  دقث كة، اذل لتبث ي،د يثه تمر نر لتحمفه لت بجمظ ألتر و لتثا ا لتجم م ألمتا رام لترترتام ااا لتثحامب قلتثاه  -2

 اا لببررلر كرلاام لتببةرمر اا لتثحمب.
حاامب لتر ناار لترحاابا ، ق  زيااو لتر اا د إذل  اا اا ،راام ااا  كزداا ص دم ااتد كااو لتتماام ألااأا اااذ  تمه ئاام لتثااه اااا إ اا ا   -3

 لتا لدد  زخاه دمل لتر نج   لترزحثا   ك  لتتر، ألخا، ل ب مر   ق إنامر . 
 ستو أف يعيد تدديدىا في حالة عؾدتو لمعسل ؟ وىل ىشاؾ مدة زمشية معيشة؟ ػىل يدتظيع السذترؾ الذي صرؼ كامل مداى .81

 يحبخ و لترخبرك لتذ  يحبا ، ك  لتجدكم قتت ث ث بز لل  دكم  ق  ا، طم   رى ،مك، كحماربت اا نظم  لترزماو لترثدد 
قيحبخ و  ا يحدد لترحمارمل داتام قل اد   ق داتامل  اهريم كابم لت جاما دم هام إذل  د اد تمترا،  ا    راس باز لل كا  لباب كت 

 تمتمئد  ق لترحمارم. 
 فة السذترؾ بالسبالغ التي تدتقظع مشو شيريًا؟ ما ىي كيفية معر  .84

 ااا   كدكرياام لترقل اا  لتتمكاامد قنهاامل لتبخااأ ، ألااتد   لترخاابر،    ااهريمل قداا  طريااه ،خاار لترقل اا  ق/ ق احاامئم لترقل اا  ألثتاام 
 لترامته لتبا لابختا كزت تدمتح  نظرم لتبامدد.

 السحددة الخاصة بو ؟سات ػىل يدتظيع السذترؾ الحرؾؿ عمي تقرير حؾؿ حداب السداى .82
 اا   لته ئام فبزقياد لترخابرك ،ا، ث ثام   اهر فباريار  ا    حامب لترحامارمل لترثادد  لتجم ام ألات قيتا   ا يخار، لتباريار نعؼ/ 

 -لتا منمل لتبمت مش
 لبم لترخبرك قرام ل برلكت اا لتثحمب.  -1
 نر و لتبث ي ل إتا لتثحمب     ر و لتحزم ا د لتاثث. -6

 و لببةرمرلل لتثحمب اا آ ر ك   اا ر و لتحزم ا د لتاثث.ر  د لتثحمب ق  زي -1

 سات والغرامات السترتبة عمي التأخير؟ػما ىي أسس تشغيؼ مؾاعيد تحؾيل السداى .82
 نبس لتبمت مش  زظم ك لد د  ث ي، لترحمارمل ق لتأرلكمل لتربر ام د   أ  ر لتبث ي، قاامل 

تدامتح لته ئام ااا ك داد  ادام  لتجامكس دخار كا  ،ا،  حت، داتمل لترحمارمل  حا  لتزظام  لتجامص ألمترخابر  -1 ك اتم ام ل
  هر.

إذل  تااذر دماال لتثا كاامد قنهاامل لتبخااأ ، لن اارى  ث ياا، لترحاامارمل  ق تاام كاابم داتهاام اااا لت اااا لترثااددد  ماا ا لته ئاام  -2
 كج تم تجرض لتبث ي، لتج ر  تهذ  لترحمارملد

 مارمل كبأ ر .%( ك  ا رم  يم كح1إضمام إتا ارض  رلكمل  أ  ر فزحام  
 سات عؽ شير؟ ػما قيسة الغرامة السفروضة في حالة تأخر تحؾيل السداى .87

%  ا   لتحاازم 1( +1إذل زلدلل ابار  لتباأ  ر اااا  ث يا، لترحاامارمل دا   ااهرد يجارض دمال لتا راام لترباأ ر  بااتر امئاد  لت كااار 
 لنقتل ألمعضمام دمل لتأرلكم لترجرقضم بمألامل.

 ؟ لي قروض تجارية عمى الخزنةسات إػىمتى تتحؾؿ السدا .88

 دمل لتجزيزم.  تهم تبث يمهم إتل ارقض  تمريم  لترحمارمل لتربأ ر  تجبر   زيد د  بزم كبم لتبجمقض

                                                 
 
1

  فائدة اليبر: سعر لندن للفائدة الداخليت بين البنوك.
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 ىل يجؾز طمب إعادة تحؾيالت حؾلت لمييئة بالخظأ ؟  .89
ذتد      راس باز لل كا  يت ز تمجزيزم  ق نهمل لتبخأ ، لن رى طم  إدمد   يم  ث ي ل   تا إتل لته ئم ألخا، لتجخأد ق 

  مريخ لتبث ي،.
 متى يتؼ تعديل السشافع وفقًا لستؾسط الرقؼ القياسي ألسعار السدتيمػ في الدمظة الؾطشية؟  .90

 تاادك، لترزااماو ألااارلر كاا  كتمااس لتاا زرلس كاار  دماال لنااا، ،اا، ثاا ث بااز لل كتبرااد  دماال لتزياامد  اااا كب بااط لتاارام لتا مبااا يػػتؼ  
 خم لت طز م     اذ  لترد . نبتمر لترحبهمد اا لتحم

 تؾعية لمسذتركيؽ وغيرىؼ مسؽ ليؼ عالقة بالتقاعد ؟ مؽ ىي الجية التي تشفذ عسميات  .93
كاا  نظاام  لتبامدااد قذتااد ألراام يخاار، لعاداامح داا  لترتم كاامل   يااا   كتمااس لعدلر  فبزج ااذ درم اامل   د اام تمرخاابر،   قلترحاابج دك

 ددك  ألثا اهم قلتبزلكم هم لترمت م قاامل تم لئح قلتبتم رمل لتجم م فذتد. لتذرقريم اا لت اا لترزمب  ق تريف لتربام
 ىل يحرل السذترؾ عمى تقرير مفرل حؾؿ حجؼ مدتحقاتو وأرباحيا ؟ .96

يداادر رئاا س لته ئاام اااا نهمياام ،اا، باازم كمت اام  ارياارلل كجداا ل تماا، كخاابرك كااا   ا اات  تاام كحاابثام ت لت ب مرياام لتربرلكراام ألث ز اات 
 ز يم لتربثاامد قدمل لترخبرك  ام ه رئ س لته ئم إذل ،ما كر   اا  أ ر  قنت لتببةرمر. ق ر م هم لتح

 ما اإلجراءات التي يجب إتباعيا في حالة وقؾع خالؼ بيؽ السذترؾ والييئة؟    .91
قدزد  تذر لتمتزام  يت   اديم لدبرلض تدى لتمتزم لترجبدم لترخامم ك  لته ئمد قلتبا يا   رئ س لته ئم ألتدلر  درم م لتدبرلضد

 اا لت     إتا  ، اممرخبرك  ا كمتأ إتل لتاذمس.  
 ىل يجؾز الحرؾؿ عمى قروض بزساف راتب التقاعد ؟  .94

يت ز تمه ئم  ا  ارض لترزبجتا   ألأ اام  ااذل لتاامن ا لتاذك  ت  اا، كاد   ادكبهم دا  ثا ث باز لل قذتاد  ثزامس كاد  لتجدكامد قااا 
 مس لعدلر  تهذل لتأرضد ق متجمئد  لتبا يثددام.  دقد لتدبرمدلل لتبا يجددهم كت

 ما ىي حدود صرؼ القروض بزساف راتب التقاعد؟   .92
 مػػدة التػدػديػد قػيػسػة القػرض مػػدة الخػدمػة ؼالرق

 بزم قل د   ه ر 3رل    بز لل  5 -3ك   -1

  ه ر 5رل    بز لل  5 كةر ك   -2
 ح  لتم لئح لتبا 

  اررام لته ئم
 ث ث بز لل  ه ر 7رل    بزم  15 -10ك   -3
 ث ث بز لل  ه ر 9رل    بزم 15 كةر ك    -4

 ىل يجؾز الحرؾؿ عمى قرض ثاني قبل سداد األوؿ ؟ .92
 ت يت ز لتثد   دمل ارض ثمنا إت ألتد بدلد  احمس لتارض لنق .  

 ة القرض ؟ ما اإلجراءات التي يتؼ اتخاذىا في حالة انتياء خدمة السشتفع قبل سداد قيس .97
إذل لنبها  دكم لترزبجو ن  با  اا، لتنبهمس ك  بدلد لتارضد  دم لتر  د لتربااا كرم يحبثه ك  كاماأ   ق رل    امداد  
لتذ  يحبثه اا  متم قام ت  ق ادمت ك  لتجدكم ألحا  لتتتز د  لتتر،د قت يت ز  دم لتر  د لتربااا كا  لترل ا  لتبامداد  

 لترحبثه تم رثم إت
  دقد لتر و اتذل تم  م  ازمك لببثامامل يجدم كزهم لتر  د  بثر، لته ئم  درمل ك  ريو لببةرمر  ك لتت. اا

 لسؽ تحدب سشؾات التفرغ ؟ .98
ق ادمئمهم لترتبرد د  قبز لل لنبر تم، كا   م ثح  بز لل لتبجرغ قاا بز لل لتجدكم اا كابحمل كزظرم لتبثرير لتجمحخ ز 

 ش 
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 ك نجا لتاخم  لتتم   -1
 ا ى لنك  لتجمحخ زا.   -2

 بز لل لنبر تألبرى قلترثرري  ك  بت ا لت ب  .  -3

 ( سشة ؟ 42كيف تحدب سشؾات التفرغ لمسؾعف أو األسير دوف ) .99
اام 2005( تحزاا7(  ثح  بز لل لتبجرغ  ق لنبر لتحمألام تدمتح اامن ا لتبامداد لتتدكاد راام  45إذل ،ما درر لتر نر دقا ب   

لت طز اام لترحاابثامل لتبااا  ر اااا دم هاام ألراام ا هاام  داام لتر ناار قلتثا كاام داا  اااذ  لتحااز لل إتااا لته ئاام  دماال  ا  ثاا   لتحاامخم
 ق ا د اا لتثحمب لتجمص ألمتر نر تدى لته ئم. 

قاامل تمامن ا  ، وػة3929( لدشػ14قًا لمقانؾف رقؼ )كيف يتؼ التعامل مع السؾعفيؽ األعزاء في نغؼ التقاعد الدابقة وف .100
 ام ؟ 1964( تحزا8رام  

( بزم  ق كام كزيادد  ثحا  باز لل لتبجارغ  ق لنبار لتحامألام تدامتح لتزظام  قلتاامن ا لتبامألو تات ق  ثا   45إذل ،ما درر لتر نر  
لتحمخم لت طز م لترحبثامل لتربر ام دم هم ألرم ا هم  دم لتر نر قلتثا كام داتام قل اد  تدامتح لتزظام  لتبامألو تاتد ق يخار، ذتاد 

 ام. 2004( تحزا16ا ى لنك  لتجمحخ ز م لتبمألت   تامن ا لتبأك   قلترتم مل رام  لتردن   د قدزم ر 
 مؽ ىي الجيات التي تعتسد سشؾات التفرغ في صفؾؼ مشغسة التحرير الفمدظيشية ؟  .303

 يا   لتدزدقا لتا كا لتجمحخ زا ق/ ق ا ئم لتبزظ م قلترامألم ق/ ق لعدلر  لترمت م لتتحاريم 
ق زامس دماال باات  هم لترباار م ألمدبراامد داادد بااز لل لتجدكاام لتربجر ام اااا  ااج ى كزظراام لتبثرياار لتجمحااخ ز م قاداامئمهم لترتبرااد د 

 قيرا  لببجدل  كدمدر   رى ربر م تم     إتل ددد بز لل لتتر، لتربجرغ ألر ن  نظم  يددر د  كتمس لت زرلس. 
 مميؽ في مشغسة التحرير الفمدظيشية ؟ ما ىي طرؽ تدؾية مدتحقات التقاعد الخاصة بالعا .306

تمربامددك  لتذك  درم ل ألخا، كبجرغ اا كزظرم لتبثرير لتجمحخ ز م قادمئمهم لترتبرد  لتثه ااا ل ب امر طرياام  حا يم كحابثام هم 
 لتبامدديم قاامل ع دى لتادلئ، لتبمت مش 

 إت ت دزد إ متبهم دمل لتبامدد. لتثد   دمل رل    امدد  قاامل تزظم  لتبامدد تمذك  ،من ل كزبحا    -1
لتثد   دمل كاماأ  كمت م قاامل تمزظام  لترترا   ألات ااا لتدازدقا لتاا كا لتجمحاخ زا  اداو كار  قل اد  دزاد إ متام لتر نار   -2

 دمل لتبامدد. 

 متى يدتظيع السؾعف شراء سشؾات خدمة إلغراض التقاعد ؟  .301
ترخم  ام تبابثاما رل ا   امداد  قااامل تماامن ا لتبامألو تاتد لتثاه ااا يا ا تمر نر لترثح ب تات باز لل  دكام  اا، كا  لتحاز لل ل

  رلس بز لل  دكم ن رلض لتبامدد. 
 ما ىؾ عدد الدشؾات السدسؾح بذرائيا إلغراض التقاعد ؟  .304

يت   ا ت  زيد ددد لتحاز لل لترحار ح ألخارلئهم دا  ندار دادد لتحاز لل لترحاتمم تدامتح لتر نار ااا نظام  لتبامدادد  ق دخار 
 ( بزم.40 لل  كهرم  ا،د ق  ريخم  ا ت كزيد إنرمتا ددد لتحز لل لترثح  م تمبامدد د   بز
 مؽ السدئؾؿ عؽ تحديد حاالت تزارب السرالح ووضع الحمؾؿ ليا ؟  .302

يااا ا كتمااس لعدلر  كحاائ   داا  كرلاااام  ذاامرب لترداامتح ق باامس  لباابجدل  لترتم كاامل لتبجداا م مد ق ثدكااد  تم رااملد ق ناارلسلل 
 م ك   ن، لتبترى دمل  متل  ذمرب لتردمتح لترثبرمم ققضو إنرلسلل تث، اذل لتبذمرب. كاب  

 مؽ الذي يذكل المجاف الستخررة ؟  .302
 يا   كتمس لعدلر  فبخا ، لتمتما لتربجددم ،رم كرل  كزمبامل قيث ، إت هم لترهم  لتبا كرلام كزمبام. 
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 مسؽ تذكل لجشة التدقيق ؟  .307
 ثم  دذامس كا  كتماس لعدلر د  ياا   رئا س كتماس لعدلر  فبت ازهمد دمال  ا ياا ا قل ادلل دمال لناا،  خا، تتزم لتبدا ه ك  ث

 ك   دذمس لترتمس لتربجدد  . 
 ما مياـ لجشة التدقيق ؟  .308

  ا   تتزم لتبدا ه ألمع رلى قكرلاام نر و درم مل لتبدا ه لتدل ما.  -1
 قلتزبمئج. لبباام   ارير بز   ك  لترداه لتدل ما     لتزخمطمل -2

 مسؽ تذكل لجشة االستثسار ؟ .309

 خا، تتزم لتببةرمر ك  ث ثم  دذمس ك  كتمس لعدلر د يا   رئ س كتمس لعدلر  فبت ازهمد دمال  ا ياا ا قل ادلل دمال لناا، 
 ك   دذمس لترتمس لتربجدد  . 

 ما مياـ لجشة االستثسار ؟  .330
 ك  اا، كتمس لعدلر .  ا   تتزم لتببةرمر فبخ ير دت ، لتببةرمرلل عارلر   -1
  حبمم  امرير كزبظرم     لتزخمطمل لتببةرمريم قنبمئتهم.  -2

  اديم لتزدح لترهزا      خ ير ب مبم لتببةرمر اا لته ئم. -3
  اديم لتزدح لترهزا ا رم كبتمه ألم ب مر لتثماع قكدكر  لتببةرمرلل.  -4

 ق  ا ر  امرير كهز م كمت م     قضو لترخبر،  . راو  امرير ر و بز يم     كثجظم لتببةرمر ق  خمس لتثحمألمل -5

 مؽ الجية السخترة بإصدار تعميسات عسل المجاف ؟  .333
 كتمس لعدلر  ا  لتتهم لترجبدم ألت دلر لتبتم رمل تتر، اذ  لتمتما. 

 كيف يتؼ الدعؾة إلى اجتساع لجشة التدقيق أو لجشة االستثسار ؟ .336
تزااام  ق لتراااداه لتااادل ما/ لتجااامرناد لتخمااا  كااا  رئااا س لتمتزااام لتااادد   إتااال دلر   ق    دذااا  كااا  لتميتااا ز ن  دذااا  كتماااس إ

 لنبرم . 
 ىل يسكؽ طمب حزؾر أشخاص معيشة في اجتساعات المجاف و اجتساعات مجمس اإلدارة ؟  .331

 يرااا   ذاا ر لترااداه لتجاامرنا تمه ئاام  ق لتثااماع  ق كاادكر لتباابةرمر إذل كاام  رااا دداا ل   اادام كاا  اااا، رئاا س لتمتزاام  ق رئاا س
 كتمس لعدلر . 

 ىل يذترط وجؾد شخص ميشي في لجشة االستثسار ؟  .334
 يخبرس  ا  ذم تتزم لتببةرمر  ج  قل د دمل لنا، ك  لتبجددمل لتبمت مش 

 لعدلر  لترمت مد لترثمبام قلتابدمد.
 ما األسس التي تحكؼ عسل مديري االستثسارات في الييئة ؟  .332

 لتتر، قاامل ن ام  لتامن ا.  -1
 اامل تح مب م لترتمس لتببةرمريم. لتتر، ق  -2

 لتتر، قاامل تمرتمك ر قلعنرلسلل لتبا يثددام لترتمس. -3

 ىل يجؾز تؾزيع أو مزج االستثسارات في السجاالت السالية الدياسية واالجتساعية ؟  .332
 يت ز   زيو  ق كز  لتببةرمرلل اا لترتمتل لترمت م لتح مب م قلتنبرمد م ،رم كماش 

 ريم ك  بزدلل ق قرلا لتثا كم لعتزلك م. كثجظم لببةرم -1
كبخمااامل ت باابةرمر لنبرمد اامل اااا كتاامتل كثاادد  كةاا، لتريمضاامد لتةامااام قلتبتماا مد قلنألثاامثد قلعباااما قلتخاار،مل قلتاز اام  -2

 لتبثب م لتتمكم ق  رام. 
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 ماذا يزسؽ دليل االستثسار؟  .337
 ا كتم  دزت ف   لتثماع قكدكر لتببةرمر.  ا ت يجمه  ذمرب اا لتردمتح  ق يتزا كامب  ك  ل ثمد كهز

 ىل يتؼ تحديد أنؾاع االستثسارات والسعايير الستعمقة بيا ؟         .338
 يا   كتمس لعدلر  ألتارلر نر و لترتمك ر لتجم م ألمتببةرمرلل ك    ث  ن لدهم قكتمك ر ل ب مرام.   

 ؟ؼ تقيؼ أداء وفعالية االستثساراتكيف يت .339
 دكد ق خ ير  دقد دن م  ق كتمك ر قكا رلل يرا  د  طرياهم  ا م  دلس قاتمت م لببةرمرلل لتدزدقا. كبم ذتد ك       ث

 مؽ الجية السخترة بؾضع ىيكمية إدارة السؾجؾدات ؟  .360
 كتمس لعدلر  اا لتتهم لترجبدم. 

 ؟ لسدير االستثسار استخداـ البدائلىل يحق  .363
 ك  لندقلل لترمت م ق دلر  لتارقض ق لتح  تم قلتترم مل قلتترمم اا لتح ا. يثه تردكر لتببةرمر لببجدل  لتادلئ، ق  رام 

 ما السدة السخررة إلعادة الشغر في السعايير واإلجراءات االستثسارية ؟ .366
 كر  ،، بزم دمل لنا، ألث ث كبم  زظ م  ارير دزهمد اا  ارير لترتمس لتحز  .  ليت   ا يتمد لتزظر اا لترتمك ر قلعنرلسل

 ىي أنؾاع التقارير التي يتؼ إعدادىا في الييئة ؟ما  .361
 اليدؼ مؽ تقديؼ التقرير  الجية السقدـ ليا التقرير  الجية السقدـ لمتقرير الرقؼ

 تإلادمح دزت تمرخبر،   قلتزخر رئ س لت زرلس  ارير بز   كاد  ك  كتمس لعدلر   -1
 تإلادمح دزت تمرتمس قرئ س لته ئم قلترخبر،   تتزم لتبدا ه  ارير لتحز   كاد  ك  لترداه لتجمرنا  -2
 تإلادمح دزت تمتزم لتببةرمرلل قرئ س لته ئم كتمس لعدلر    ارير ر تا كاد  ك  تتزم لتبدا ه      -3
 تإلادمح دزت تمتزم لتبدا ه قرئ س لته ئم  كتمس لعدلر    ارير ر تا كاد  ك  تتزم لتببةرمرلل -4
 تإلادمح دزت تمرتمس قرئ س لته ئم تتزم لتببةرمر   كدكر  لتببةرمر ارير ر تا كاد  ك -5
 تإلادمح دزت تمرتمس قرئ س لته ئم تتزم لتببةرمر  ارير ر تا كاد  ك  لتثماع  -6

 مسا يتكؾف سجل االستثسار ؟  .364
 لتا رم لتدابريم تم، لببةرمر.  -1
 طرح تما و. لتا رم لتح ا م تم، لببةرمرد  ق ا رم لترتمدتم تت إذل كم  -2

 كتم كمل  حرح ألمتبأكد ك   زج ذ كبخمامل   ام  لتامن ا قب مبم لتببةرمرلل قلترتمك ر قلعنرلسلل لتجم م فذتد. -3

 كيف يتؼ تعيؽ السدقق الداخمي لمييئة ؟ ما الذروط الؾاجب تؾفرىا فيو ؟   .362
 ا ص قلتاادر  دمال لتا ام  ألمتترم امل لترمت ام تمه ئام د  ا   لته ئم فبت   كداه  دل ما كبجرغ كبدر ألمتزخامس قلنكمنام قلتززلاام قلع

 قدم م  ا يا   فبثذ ر  ارير بز   ياد  إتا لترتمس قاامل تمامن ا. 
 كيف يتؼ تعيؽ السدقق الخارجي لمييئة ؟  .362

ترااداه لتجاامرنا يااا   لترتمااس فبتاا   كااداامل  مرن ااملد بااز يمل كاا   اا   كزماداام كجب  اام قدمدتاام طاااامل تمخاارقس قلتبتم رااملد قيااااا ل
 لتحمفه اا ك اتت إتا      ت   كداه ندكد ق حم رت لترهم  . 

 ما ىي الذروط الؾاجب تؾافرىا في السدقق الخارجي لمييئة ؟ .367
  ا يا ا دذ لل اا إ دى كتماد  ق نرت مل لترداا   ذلل لتحرتم لتت د  قكتبرى فهم.   -1
 رابحمل كمت م ،ا ر .  ا يا ا تديت  ار  ت  ا، د   رس بز لل ،رداه رئ حا ت -2

  ا يا ا كحبا ل د  لته ئم.  -3
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 متي يقـؾ السدقق الخارجي بتقديؼ استقالتو ؟ .368
 ا   لتحازم لترمت ام  ا يااد  لبابامتبت لتجخ ام قك اتام  ميت  دمل لترداه لتجمرنا لتذ  تم ياام فبما ام كبخماامل لته ئام قل ب منم ها

بامريم لترجتا   دزاد  حامم لته ئام تهام د  ق ااا لت ااا لترثادد ااا ،بامب لعامتام  كزت إتا لته ئم فدقا  أ  رد ق داح اذ  لتبابامتم
 لتر نت ك  لته ئم تتد  كهرم  ألتد . 

 مؽ الجيات السخترة بتدييل عسل السدقق الخارجي لمييئة ؟  .369
تااال لتحااات ل دمااال  دذااامس لترتماااس ق دلر  لته ئااام  زقياااد لتراااداه لتجااامرنا ألتر اااو لترتم كااامل قلتب ضااا ثملد ق اااأك   لت  ااا   إ

 قلت ثمئه قلتحت ل لترثمبا م ق حمألمل لته ئمد قلتبا يتبارام لترداه ضرقريم تبثذ ر     ارير يخم  كزت قاامل تمامن ا . 
 ما اإلجراءات التي يتؼ اتخاذىا عشد وجؾد خظأ في البيانات السالية ؟ .310

اا لتا منمل لترمت م لتبا قلاه دم هام لتراداه لتادل ما اا  متم   ار ازمدم تدى لترداه لتجمرنا  ق  د ف ن د     خأ  ق إارم  
 ق لترااداه لتحاامفهد اتماال لترااداه لتجاامرنا ق اادقا  ااأ  ر  ا يتماام لترتمااس فهااذل لتخااأاد قاااا اااذ  لتثاامتل يتاا  دماال لترااداه 

 لتجمرنا  ا يجر  ف منمل كمت م كتدتم  ق إنرلس لتبتدك، لتذرقر  اا لتبارير لتررا   إتل لترتمس. 
 تـز السدقق الخارجي بتقديؼ معمؾمات ألية جية ؟ ىل يم .313

 لترداه لتجمرنا   ر كمز  فباديم  يم كتم كمل نيم نهم  مرن م ألمببةزمس كم يحرح ألت لتامن ا. 
 ؟ مؽ ىؾ الحافظ؟ وكيف يتؼ تعييشو .316

كااا ل  قكربممااامل لته ئااام قااااامل لتثاااماع اااا  لتازاااد  ق لترابحااام لترمت ااام لتباااا كااابم  ت زهااام كااا  ااااا، كتماااس إدلر  لته ئااام تثجاااع ق دلر   
 تبتم رمل كتمس لعدلر د ك      كزمادم كجب  م. 

 ما ىي السعايير الؾاجب تؾافرىا في الحافظ ؟  .311
  -يت   ا  خر، كتمك ر ل ب مر لتثماع دمل كم كماش 

   ار نظم  إدلر  كجمطر ق  ر  ك   نظرم لترتم كمل قلننظرم لتبمز ت ن م تديت.  -1
 رحم دخر  بزمد ق ادر  دمت م دمل لت دم  قلعد   ار  ت  ا، د    -2

 إكامن م إدمد  لتبأك  د إثامل  ا  تم ر س لترم  لت ب مطا كبزمب  كو لترامته لترثماع دم هم.  -3

 كخر ق أل غ ربرا د  نر و  ن ل  لترب   قلتتر تم ق  ر ذتد ك  لتردمريف.  -4

 فظ ؟ مؽ الجية السدئؾلة عؽ إعظاء التعميسات الخاصة بالحا .314
يحابمم لتثاماع لتبتم راامل لترام ار  كاا  رئا س لته ئاام  ق لترادكر لتتاام  تمه ئام ألخااأا  يام اتمت اام  بتماه ألاامنك ل  قلترربممامل لترثج ناام 

 تديت. 
 ىل يذترط استقالؿ كل مؽ الحافظ ومدير االستثسار ؟  .312

 تذهرم لتاتم. / يت   ا يا ا لتثماع قكدكر لتببةرمرلل ق د    كجبمجب   قكحبامب   د  ألنعؼ 
 متى يحق لمييئة تعيؽ حافظ آخر ؟ .312

يت  دمل لته ئم  ا  ثد، اا ابرلل كثدد  دمل كتم كمل كا  لتتهام لتربار م لترخارام دمال لتثاماعد قدم هام  ا  بجاذ لعنارلس 
 لترزمب  دمل ض س ذتد ألرم ا ت إدمد   ت    ماع آ ر اا  متم لتذرقر . 

 ما ىي مياـ الحافظ ؟  .317
 دلل قكربمممل لتبامدد ألدجبت كا رزم دم هم ن مألم د  لترخبر،  . لت بجمظ ألر ن   -1
 إألامس ك ن دلل  نظرم لتبامدد كجد تم ،م مل د  كربممم ت لتجم م ق  رام ك  لترربمممل.  -2

 لبباام  كحمارمل لتثا كم  ق نهمل لتبخأ ، لن رى. -3

 م هم.  رى لترزماو لتبامدديم قاامل تبتم رمل لته ئم ضر  لتر لد د لتربجه د -4
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 ما السدة السحددة لتبميغ عؽ استالـ إقداط التقاعد مؽ قبل الحافظ ؟   .318
ياااا   لتثاااماع ألاااتد   لته ئااام قكااادكر لتبااابةرمرلل ألمباااب   لترحااامارمل لتبامدديااام كااا  قزلر  لترمت ااام  ااا    ر تااام  يااام  كااا  لباااب كت 

 لترامته. 
 ة ؟ىل يقؾـ الحافظ بتبميغ الييئة بإجراءات والسؾجؾدات التقاعدي .319

 يا   لتثماع فبام ه لته ئم ألا رم لتر ن دلل قلعنرلسلل لتبامدديم  هريمل دمل لنا،. 
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