
 البدالت التي يشتمل عليها الراتب أو المكافأة الشهرية. ال ُتستحق إال إذا قام سببها 
الممقم م غ ر "على أظ  11/1991النص في المااة ا النااةمنااع يم ديمنن  لماظ الممقم م   ن 

ودن أو سااااااااا تن التية د ييلن بد د الي م   1/8/1990الكميت  م الذلم كةمما يمجم لم بةلخديع في 
دحد  كل يم المكةفدا الشاااااااااالريع أو الرواد  الم  معع التي  2/1991النالثع الما  ا بةلتيمنن   ن 

ددوظ في الي م  المبريع أو التي ساااااااااااتبرن ييلن كل أنمأ المكةفدا أو الراد  الشاااااااااااةيل الذ  كةظ 
كحد أ صااااااى بصاااااارإ النار عمة وجا كةمو الموجع وا و   يمجم لم  1/8/1990لت ةضااااااة  في 

يو يم عديه   ث ديتبر اليالوا ا جتمةعنع في هذ  الحةلع بمنةبع زية ا خةصع، وعلى أظ بةلكم 
يمر  أند خةص لبدل الساااااااااكم لمم كةظ لت ةضاااااااااة  وبمماف ع الدلماظي وكذلخ البد   التي   ددخذ 
 كن المرد  كتلخ المردب ع بديةكم عمل يي نع وكةليالوا التشااااااااااااااافن نع لليةيل م في المنة   

أو ماةن عمل يحد  يشاااااد  بةلساااااةعة  وكبدل النمخع وخدل الخمة اي فال ددخل في صااااال   النةئنعي
. لدل على أظ المكةفآ  الشااااااااااالريع أو الرواد  الم  معع "المكةفدا الشاااااااااااةيلع أو المرد  الم  م 

التي داادوظ في الي م  المبريااع يم الممقم م غ ر الكميت  م الااذلم كااةمما يمجم لم بااةلخااديااع في 
ن وعة ا التية د ييلن بيد التحرير دمنل ممأ المكةفدا أو الراد  الشااةيل الذ  كةظ ود 1/8/1990

كحد أ صى وأمه وجا اشتملو دلخ المكةفدا أو هذا الراد  على  1/8/1990لت ةضة  الممقف في 
أد   يردب ع بديةكم أو ماةن اليمل فإملة   ديد زية ا خةصااااااااااااع دنديا في صاااااااااااال  الراد  أو 

نار عم دمافر يبر ا  د دلرهة وإممة هي  ددخل في أسااااااااة  الراد  أو المكةفدا المكةفدا بغض ال
و  دساااااتح  و  وجا  ةن ساااااببلة. لمة كةظ جلخ، وكةظ الحكن الم يمظ  نه  د خلص يمة له أصااااال 

كةمو  2/8/1990ثةأو بة و اق ولى أظ المكةفدا الشااااااااااااالريع التي كةظ لت ةضاااااااااااااةهة ال ةعم  بل 
شااالرية ضااامم يمر ادلة بةعتبة   أ د  " .ك 30ا ساااتدعةم وي دا     يمصااالع على أساااة  أظ أدل

وإج كااةمااو المااة ا النااةلنااع يم  را  وزير المااةلنااع  "ساااااااااااااااكرد ر  التح    التااةبي م للننااةبااع اليااةيااع.
بمنح أدل اسااااااتدعةم لسااااااكرد ر  التح    التةبي م للننةبع اليةيع أمزا ا  47/1965والصاااااانةعع   ن 



البدل في  ةلع م ل سااااااااااكرد ر التح    ولى وقنمع أخر  فإظ  اليدل د ضااااااااااي أم ف صاااااااااارإ هذا
يؤ   جلخ أظ هذا البدل وممة هم ي ر  لشاااااغل وقنمع ساااااكرد ر دح    لمماجلع ية  د لتكبد  هذا 
الممقف يم مم ة  عند اسااااااتدعةئه فال يسااااااتح  و  وج دح   سااااااببه وهم شااااااغل وقنمع سااااااكرد ر 

يلع التي  د   لل ةعم في الي د الفدلد و  دح    ويم ثن   لدخل في أسااااااااااة  المكةفدا الشااااااااااة
يم  اد  أسةسي  2/8/1990يغ ر ينه و و هة بمبلغ وجمةلي شةيال جمنم ية كةظ لت ةضة   بل 

 -وخدل اسااااتدعةم وخالفع وجلخ  وظ وفرا  أند خةص لبدل ا سااااتدعةم وج أظ هذا لنأ يم شاااادمه 
ه أو شااروا اسااتح ة ه، وإج التمن الحكن أظ يغ ر يم  بنيت -عمال أتيمنن الدلماظ سااةلف ااشااة ا 

الم يمظ  نااه هااذا النار و داا  على جلااخ  فض  لاا  ال ااةعم ولغااةم  را  جلااع اا ا ا أم ف 
صااااارإ أدل ا ساااااتدعةم ولنه لن له يم وقنمع ساااااكرد ر دح    ولى وقنمع أخر  فإمه   يكمظ  د 

 ص على غ ر أسة .خةلف ال ةممظ أو أخ د في د بن ه ويضحى النيي علنه في هذا الخصم 
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