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 النظام األساسي لصندوق التأمني اخلاص الئحة
 ألعضاء هيئة التدريس والعاملني جبامعة القاهرة

 بيانات عامة :  الباب األول
 ( 1مادة )
اسم الصندوق: صندوق التأمين الخاص ألعضاء هيئة  التةدسيو والمةام ين معاممة   -أ

 القاهسة.

 /عيزة. وق ومقسه السئيسي: عامم  القاهسةعنوان الصند -ب

 : منح مزايا مالي  لألعضاء وفقا ألحكام هذا النظام األساسي. تكوينهسض من الغ -ج

 م. 1/1/1891تاسيخ التأسيو:  -د

 م. 1/1/1881تاسيخ احتساب المزايا وتحصيل االشتساكات ل نظام المسعل مالهيئ   -ه

م )تةةةاسيخ لمةةةول تسةةةعيل صةةةندوق التةةةأمين الخةةةاص 11/9/1881تةةةاسيخ التسةةةعيل :  -و
 والمام ين معامم  القاهسة(. ألعضاء هيئ  التدسيو 

 . 1881( لسن  229مالقساس سلم ) 171سلم التسعيل:  -ز

 ( 2مادة )
 1871لسةةةةةن  11ل صةةةةندوق شخصةةةةةي  لانونيةةةة  اعتماسيةةةةة  تخضةةةةة  ألحكةةةةام القةةةةةانون  

 مإصداس لانون صناديق التأمين الخاص  والئحته التنفيذي  ونظامه األساسي. 
 قصد مه: في تطميق أحكام هذا النظام ي: (3مادة )
 الهيئ : الهيئ  المصسي  ل سلام  ع ى التأمين.  -أ

 العه : عامم  القاهسة.   -ب

 الصندوق: صندوق التأمين الخاص ألعضاء هيئ  التدسيو والمام ين معامم  القاهسة.  -ج

( 1المضو:عضو الصندوق الذي تسسى في شأنه أحكام هذه الالئحة  طمقةا ل مةادة ) -د
 من ذات النظام.

  و إداسة الصندوق. مع و اإلداسة : مع -ه

 أعس االشتساك:  -و

  أجر االشتراك الذي تحصل على أساسه االشتراكات: -1

هةةو األعةةس األساسةةي الشةةهسي وفقلةةا لعةةداول األعةةوس المسفقةة  مالئحةة   
 1/7/2117والمةةةةام ين مالعاممةةةة  فةةةةي التوظيةةةةض ألعضةةةةاء هيئةةةة  التةةةةدسيو 
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صةةة  السةةةامق التسليةةة  والمةةةالوات الخا ةمضةةةافا إليةةةه المةةةالوات الدوسيةةة  وعةةةالو 
مسكمة   %7فةي حينةه ومحةد أدنةي  إلساسها والتةي تقةس وتضةم لهةذا األعةس كةالل 

مسكمة  سةنويلا  %6سنويلا من هذا األعس ألعضاء هيئ  التدسيو ومحد أدنةي 
 من هذا األعس ل مام ين مالعامم . 

 أجر االشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا:  -2

 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس:  -أ

ألساسةةي الشةةهسي وفقلةةا لعةةداول األعةةوس المسفقةة  مالئحةة  هةةو األعةةس ا 
ويثمةةةت هةةةذا  1/7/2111هيئةةة  التةةةدسيو مالعاممةةة  فةةةي التوظيةةةض ألعضةةةاء 

األعةةس فةةي ذلةةك التةةاسيخ وال يمتةةد مأيةة  إضةةافات أخةةسى ع ةةى هةةذا األعةةس أيةةا 
كةةةةان سةةةةند إلساسهةةةةا إال ممةةةةد إعةةةةداد دساسةةةة  اكتواسيةةةة  مفحةةةةص المسكةةةةز المةةةةالي 

 ن الهيئ . ل صندوق واعتمادها م
   بالنسبة للعاملين:  -ب

هةةو األعةةس األساسةةي الشةةهسي وفقلةةا لعةةداول األعةةوس المسفقةة  مالئحةة   
ويثمةةةت هةةةذا األعةةس فةةةي ذلةةةك  1/7/2111التوظةةض ل مةةةام ين مالعاممةةة  فةةي 

التةةاسيخ وال يمتةةد مأيةة  إضةةافات أخةةسى ع ةةى هةةذا األعةةس أيةةا كةةان سةةند إلساسهةةا 
مسكةةز المةةالي ل صةةندوق واعتمادهةةا إال ممةةد إعةةداد دساسةة  اكتواسيةة  مفحةةص ال

 من الهيئ . 

 مدة االشتساك:  -ز
 مدة االشتساك: مدة االشتساك الفم ي  من تاسيخ االنضمام ل صندوق.  

عند حساب مدة االشتساك يعمس كسس الشهس إلى شةهس وكسةوس السةن  تحسةب مالطسيقة   -ك
 النسمي . 

مقةةةةا ألحكةةةةام لةةةةوانين التةةةةأمين المعةةةةز المنهةةةةى ل خدمةةةة : هةةةةو المعةةةةز المنهةةةةى ل خدمةةةة  ط -ل
 االعتماعي ممصس. 
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 الباب الثاني
 شروط العضوية واالشرتاكات

 ( شروط العضوية: 4مادة )
 أواًل: هيئة التدريس بالجامعة واألساتذة المتفرغين: ( 1)

كافةة  أعضةةاء هيئةة  التةةدسيو والمدسسةةين المسةةاعدين والمميةةدين معاممةة  القةةاهسة مةةن  
 اآلتي :تتوافس فيهم الشسوط 

أن يكونةةةوا خاضةةةةمين ألحكةةةةام لةةةةانون تنظةةةةيم العاممةةةةات ولةةةةانون المةةةةام ين المةةةةدنيين  -1
 مالدول . 

تزاولةةةه العاممةةة  مةةةن نشةةةاط أن يكونةةةوا مةةةن القةةةائمين مأعمةةةال تةةةدخل مطميمتهةةةا فيمةةةا  -2
 -ومدسع  دسعات وظائفهم مموازن  العامم  وضمن إحدى الفئات اآلتي :

 ذة المتفسغين. أعضاء هيئ  التدسيو مما فيهم األسات -أ

 المدسسون المساعدون والمميدون.  -ب

ام سغمته في عدم منضلصندوق ما لم يمد الذي اليقمل االيكونون أعضاء ما
 االنضمام كتام  خالل ثالث  شهوس من )تسعيل الصندوق(. 

 ثانًيا: العاملون بالجامعة: 
مةةةل كافةةة  المةةةام ين معاممةةة  القةةةاهسة أعضةةةاء مالصةةةندوق مةةةالم يمةةةد الةةةذي اليق  

االنضمام سغمته في عدم االنضمام كتام  خالل ثالث  شةهوس مةن تسةعيل الصةندوق ومشةسط 
 أن يكونوا خاضمين لقانون المام ين المدنيين مالدول . 

 ثالثًا: اليجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق من جامعتي بنى سويف، الفيوم. 
 ( أن يقوم مسداد االشتساكات مصف  منتظم . 2)
ةةا ى لسةةن االنضةةمام ( الحةةد األلصةة1) لمةةول أعضةةاء عةةدد  ويعةةوزل صةةندوق هةةو ثالثةةون عامل

ةةا  18هةةذا السةةن محةةد ألصةةى يزيةةد سةةنهم عةةن  مشةةسط سةةدادهم لسسةةوم إضةةافي  وفقةةا لسةةن عامل
  -طمقا ل عدول التالي: ماالنضماالمضو المستعد عند 
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السن عند االنضمام 
 )بالسنوات(

عدد الشهور اإلضافية 
عاملين المطلوب سدادها من ال

 وأعضاء هيئة التدريس
السن عند االنضمام 

 )بالسنوات(
عدد الشهور اإلضافية 

المطلوب سدادها من العاملين 
 وأعضاء هيئة التدريس

 شهس 917621 19 شهس 17171 16:  11من 
 شهس 817219 18 شهس 1171 17
 شهس 897171 11 شهس 177171 19
 شهس 1117671 11 شهس 217121 18
 شهس 111721 12 شهس 287621 11
 شهس 1217871 11 شهس 16711 11
 شهس 129791 11 شهس 117116 12
 شهس 1167971 11 شهس 18711 11
 شهس 1117121 16 شهس 1179 11
 شهس 111711 17 شهس 62711 11
 شهس 1627171 19 شهس 687211 16
 شهس 1717821 18 شهس 7671 17

 م :االشتراكات ورسم االنضما: (  5مادة ) 
يةةوم مةةن األعةةوس األساسةةي  ألعضةةاء هيئةة  التةةدسيو واألسةةاتذة  116مايمةةادل أعةةس  -  1

 المتفسغين وتسدد سنويا.
 .يوم من األعوس األساسي  ل مام ين مالعامم  وتسدد سنويا 117مايمادل أعس  -  2
 يمادل خمس  وعشسون من األساتذة المتفسغين. يضافإ شهسياشتساك  -  1

 صفة العضوية :( زوال  6مادة ) 
 زوال صفة العضوية في الحاالت اآلتية:ت 

 انتهاء الخدم  مسمب : -أ  
 م وغ سن التقاعد القانوني . -  1 
 الوفاة. -  2 
 .)الك ي والعزئي( المعز المنهى ل خدم  -  1  
 االختياسي(.  –النقل )اإلعماسي  -  1 
 االستقال  من الخدم .  -1 
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 الفصل من الخدم .  -6 
  المماش الممكس.  -7 

 انتهاء الخدمة ألسباب أخرى.
 المضوي  مسمب : إنهاء -ب  

 من الصندوق.أو االنسحاب االستقال   -  1 
داسة الصةةندوق منةةاء ع ةةى إويكةةون مقةةساس مةةن مع ةةو  : الفصل من الصندوق -  2 

، يحكةةةةام النظةةةةام األساسةةةةأستكةةةةاب المضةةةةو مةةةةا يخةةةةالض يثمةةةةت فيةةةةه ا يتحقيةةةةق كتةةةةام
و مةةزوال صةةف  عضةةويته مموعةةب كتةةاب موصةةي ع يةةه مم ةةم الوصةةول ويخطةةس المضةة 

خةةالل فتةةسة التعةةاوز شةةهس مةةن تةةاسيخ زوال صةةف  المضةةوي ، ويعةةوز لمع ةةو اإلداسة 
لمةةول المضةةو الةةذي زالةةت عضةةويته واعتمةةاسه عضةةوا مةةذات الصةةف  إذا زالةةت أسةةماب 

 ادةإعةةةتةةةاسيخ زوال الصةةةف  مشةةةسط أال تتعةةةاوز المةةةدة مةةةن تةةةاسيخ زوال المضةةةوي  إلةةةى 
لةه وسةداد التأميني  السامق صسفها  الميزةمسد المضوي  خمو سنوات وع ى أن يقوم 

سةةنوى اليقةةل عةةن الممةةدل اسةةتثماس مممةةدل مثمةةسة ع يةةه االشةةتساكات المسةةتحق  عميةة  
الواسد مالدساس  االكتواسي  وذلةك خةالل ثالثة  أشةهس مةن تةاسيخ لمةول إعةادة عضةويته 

ان زوال صةةةةف  المضةةةةوي  خةةةةاسج عةةةةن إسادة وتكةةةةون إعةةةةادة المضةةةةوي  وعوميةةةة  إذا كةةةة
 المضو. 

 ( : 7مادة )
إذا تأخس المضو عن سداد االشتساكات لمدة شهسين يقوم الصةندوق مإخطةاسه مكتةاب  

ذا لم يقم مالسداد خالل فتةسة غايتهةا شةهس مةن تةاسيخ  موصى ع يه مضسوسة السداد وا 
المتةةأخسة، تحصةةل  وفةةي حالةة  اسةةتمداده لسةةداد االشةةتساكات -إخطةةاسه اعتمةةس مفصةةوال
مةةةن تةةةةاسيخ االسةةةتحقاق حتةةةى تةةةةاسيخ األداء يمةةةادل تك فةةةة   يمةةة  سيةةة  اسةةةةتثماس سةةةنو 

الفسص  المدي   ومشسط أال تزيد المدة من تاسيخ فص ه إلى تاسيخ إعادته عةن خمةو 
 سنوات. 
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 الباب الثالث
 املزايا التأمينية

 ( 8مادة )
 عند إنهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد: أواًل: 

 النسم  ألعضاء هيئ  التدسيو: م -أ

يؤدى الصندوق لمضو ميةزة تأمينية  موالة  مائة  وخمسة  وسةممون شةهسلا مةن 
/أ( ومحةد ألصةى خمسة  وثمةانون ألةض 2/و/1أعس االشتساك الةواسد مالمةادة )

 عنيه. 

 مالنسم  ل مام ين:  -ب

يؤدى الصةندوق لمضةو ميةزة تأمينية  موالة  مائة  وخمسة  وسةممون شةهسلا مةن 
/ب( ومحد ألصى خمس  وسممون ألةض 2/و/1تساك الواسد مالمادة )أعس االش
 عنيه. 

  -:الكلي المستديمعجز الوفاة أو بالثانًيا: عند انتهاء الخدمة 
 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس:  -أ

يؤدى الصندوق ل مضو أو الوسث  الشسعيين )في حال  عدم تحديد مستفيدين 
سةةةممون شةةةهسلا مةةةن أعةةةس االشةةةتساك عنةةةه( ميةةةزة تأمينيةةة  موالةةة  مائةةة  وخمسةةة  و 

ألةةةض عنيةةةه ومحةةةد /أ( ومحةةةد ألصةةةى خمسةةة  وثمةةةانون 2/و 1الةةةواسد مالمةةةادة )
 أدني خمس  وعشسون ألض عنيه. 

 بالنسبة للعاملين:   -ب

يؤدى الصندوق ل مضو أو الوسث  الشسعيين )في حال  عدم تحديد مستفيدين 
عةةةس االشةةةتساك عنةةةه( ميةةةزة تأمينيةةة  موالةةة  مائةةة  وخمسةةة  وسةةةممون شةةةهسلا مةةةن أ

/ب( ومحةةد ألصةةى خمسةة  وسةةممون ألةةض عنيةةه ومحةةد 2/و 1الةةواسد مالمةةادة )
 أدني خمس  وعشسون ألض عنيه. 

 ثالثًا: في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة: 
الخدمة  مسةمب المعةز  إنهةاءمةن الممةالا المسةتحق  فةي حالة   %11يصسض ل مضو  

 .الك ي المستديم
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 العجز:و هاء الخدمة لغير أسباب التقاعد والوفاة تنفي حالة ارابًعا: 
يةةسد ل مضةةو االشةةتساكات التةةي سةةمق تحصةةي ها منةةه دون فوائةةد ويعةةوز ل مضةةو ط ةةب  

االسةةةتمساس فةةةي عضةةةوي  الصةةةندوق مشةةةسط سةةةداد كافةةة  االشةةةتساكات المحةةةددة مالنظةةةام وع ةةةى 
ا لزمي ه مالعه أساو   . أعس االشتساك وتدسعل

  -ًسا : مصروفات الجنازة:خام
فإنةه فةي حالة  وفةاة المضةو لمةل والمةام ون المتقاعةدون ماستثناء األسةاتذة المتفةسغين  

أشهس )ثماني  أشهس( مةن  9موال  أعس  عنازةم وغه سن التقاعد القانوني  يتم دف  مصاسيض 
  عنيةةه )ألةةض وخمسةةمائ 1111أعةةس االشةةتساك األخيةةس عنةةد تحقةةق خطةةس الوفةةاة محةةد أدنةةي 

 عنيه )ألفان عنيه(  2111عنيه( وحد ألصى 
  -:وكذلك العاملين المتقاعدين سادًسا : المبالغ التي تصرف لألساتذة المتفرغين

 مالنسم  لألساتذة المتفسغين: -أ

يةةةةؤدى الصةةةةندوق مم ةةةةا خمسةةةة  وأسممةةةةون ألةةةةض عنيهةةةةا فةةةةي حالةةةة  م ةةةةوغ سةةةةن   
 السممين أو الوفاة لمل هذا السن. 

 تقاعدين: مالنسم  ل مام ين الم -ب

يةةتم صةةسض مم ةةا أسممةة  عشةةس ألةةض عنيةةه لألعضةةاء الةةذين انتهةةت خةةدمتهم  
عضةو ويةتم صةسض 71عضةو،  61( ع ى التوالي 1888، 1889خالل عامي )

هةةةةذه الممةةةةالا عنةةةةد م ةةةةوغ سةةةةن السةةةةممين أو الوفةةةةاة لمةةةةل ذلةةةةك حيةةةة  سةةةةيم ا هةةةةؤالء 
 . 2118، 2119األعضاء سن السممين خالل األعوام 

لساانة  22اع الصااندوق حسااب تعااديل قااانون تنماايم الجامعااات رقاام سااابًعا: توفيااق أوضاا
2222 : 
سن  وتكون تغطي  الصندوق  71تنتهي مدة األساتذة المتفسغين مالعامم  عند عمس  (1

 سن  فقط.  71لألعضاء حتى عمس 

 1/1/2111سةةن  فةةي  71تصةةفي  األوضةةام الماليةة  لكةةل مةةن م ةةا الممةةس أكثةةس مةةن  (2
يةةةاطي الحسةةةامي المقامةةةل لكةةةل سةةةن طمقلةةةا ل عةةةدول طمقلةةةا لسةةةن المضةةةو ومم ةةةا االحت

  -التالي:
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 االحتياطي الحسابي السن االحتياطي الحسابي السن
 عنيه 11181 91 عنيه  1191 71
 عنيه 11112 92 عنيه 6111  71-72
 عنيه 12712 91 عنيه 9119 72-71

 عنيه 11118 91 عنيه 11229 71
 عنيه 11111 91 عنيه 12181 71
 عنيه 17189 96 عنيه 11127 76
 عنيه 18212 97 عنيه 17819 77
 عنيه 21917 99 عنيه 21271 79
 عنيه 21211 98 عنيه 21211 78
 عنيه 11111 81 عنيه  11111 91

 ثامًنا: المزايا االجتماعية: 
يتحمةةةل الصةةةندوق تك فةةة  المم يةةةات العساحيةةة  الحسعةةة  عامةةة  وعم يةةةات نقةةةل وزسم  

ألض عنيه ل سادة  211والتي تقسسها الس ط  المختص  محد ألصى األعضاء مصف  خاص  
ألةةض عنيةةه 11ألةةض عنيةةه ل مةةام ين مالعاممةة  ومحةةد ألصةةى  211أعضةةاء هيئةة  التةةدسيو، و

 ل مضو ولمسة واحدة خالل فتسة المضوي  مالشسوط والضوامط اآلتي : 
خمةو  أن يكون المضو لد لام مسداد لةيم االشةتساكات السةنوي  ولمةدة التقةل عةن -أ

 سنوات. 

 أال يكون المضو لد استفاد من إعساء عم ي  مماث   من لمل.  -ب

أن يتقةةةةسس المةةةةالج مالخةةةةاسج أو مةةةةداخل عمهوسيةةةة  مصةةةةس المسميةةةة  مةةةةن السةةةة ط   -ج
المختص  طمقلا ل قواعد المنظم  والتي يقسها مع و إداسة الصندوق مشأن أولوي  

 الس ط  المختص .  االستفادة لألعضاء في ضوء التقاسيس الطمي  المقدم  من

أن تقتصةةس مسةةاهم  الصةةندوق فةةي تك فةة  المم يةةات العساحيةة  ومالحةةد األلصةةى  -د
المشةةةةاس إليةةةةه فيمةةةةا يزيةةةةد عمةةةةا تتحم ةةةةه الدولةةةة  والعاممةةةة  فةةةةي تك فةةةة  المم يةةةةات 

 العساحي . 

 ( : 9مادة )
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 بدون مرتب: واإلجازات في حالة اإلعارات  
هةةذا النظةةام مقةةدما سةةنويا وفةةي حالةة  يقةةوم المضةةو مسةةداد االشةةتساكات المحةةددة طمقةةا ل 

وفةةي حالةة  انتهةةاء الخدمةة  مسةةمب  ،( مةةن ذات النظةةام7التةةأخيس يةةتم تطميةةق أحكةةام المةةادة )
ب يةتم صةسض المزايةا يستتالوفاة أو المعز المنهى ل خدم  أثناء فتسة اإلعاسة أو األعازة مدون 

إليهةةا عائةةد اسةةتثماس التأمينيةة  طمقةةا لهةةذا النظةةام مةة  خصةةم االشةةتساكات المسةةتحق  مضةةاض 
 يمادل تك ف  الفسص  المدي  . 

 : مكرر( 9مادة )
 %61فةي حالة  انتهةةاء المضةوي  مالفصةةل أو االسةتقال  مةن الصةةندوق: يةسد ل مضةةو  

من اشتساكاته المسددة وفي حال  االستقال  من الصندوق فإنه اليعوز ل مضةو االشةتساك مةسة 
  .أخسى في الصندوق

 : 1مكرر ( 9مادة )
أيلا كان سممه سواء كان مالمماش الممكس أو االنسحامات حال  الخسوج العماعي في  

أو االستقاالت العماعي  أو مسمب المعز الصةحي: يتمةين ع ةى الصةندوق عةدم صةسض أية  
 مستحقات لهؤالء األعضاء إال ممد الحصول ع ى موافق  الهيئ . 

 الباب الرابع
 النظام املايل للصندوق

  ( : 11مادة )
 دأ السن  المالي  ل صندوق في أول ينايس وتنتهي في أخس ديسممس من كل عام. تم 
 (: 11مادة )
فةي غيةس  إنفالهةاأموال الصندوق مخصصة  لمقام ة  التزاماتةه لمةل أعضةائه واليعةوز  

 ذلك من األغساض فيما عدا الفائض االحتياطي الذي يحدده الخميس االكتواسي. 
 (: 12مادة )
  -دوق المالية ما يأتي:تتكون موارد الصن 
 ( من ذات النظام. 1االشتساكات المحددة طمقا ألحكام المادة ) -أ

 عائد استثماس أموال الصندوق.  -ب

 أى مواسد أخسى يوافق ع يها مع و إداسة الصندوق.  -ج

 ( : 13مادة )
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 على الوجه التالي: في القنوات االستثمارية تومف أموال الصندوق  
 . أو مضمون  اق مالي  حكوم أوس لشساء ع ى األلل  % 11 -1

سندات لام ة  ل تةداول فةي سةوق األوساق المالية  ومشةسط أال يزيةد ع ى األكثس في  11% -2
مةةةةن عم ةةةة  أمةةةةوال  %1عةةةةن عهةةةة  واحةةةةدة ع ةةةةى فةةةةي سةةةةندات صةةةةادسة ليمةةةة  المسةةةةتثمس 

 من سأو مال العه  المصدسة ل سندات.  %21الصندوق أو 

سوق األوساق المالي  أو وثةائق صةناديق ع ى األكثس في أسهم لام   ل تداول في  21% -1
 %1في أسهم صةادسة عةن عهة  واحةدة ع ةى زيد ليم  المستثمس ياالستثماس ومشسط أال 

 من سأو مال العه  المصدسة لألسهم.  %21من عم   أموال الصندوق أو 

أال يزيةةةد معمةةةوم ليمةةة  االسةةةتثماس فةةةي السةةةندات واألسةةةهم ووثةةةائق صةةةناديق االسةةةتثماس  -1
 من أموال الصندوق.  %11عه  واحدة ع ى الصادسة عن 

ع ةةى األكثةةس فةةي تم ةةك عقةةاسات موعةةودة داخةةل الةةمالد ومشةةسط أال تزيةةد ليمةة  أى  11% -1
 من عم   أموال الصندوق وممد موافق  الهيئ .  %1عقاس ع ى 

 %71ع ةةى األكثةةس لمةةنح لةةسوض نقديةة  أو عينيةة  لألعضةةاء وممةةا ال يزيةةد ع ةةى  21% -6
في حال  االسةتقال  مةن الصةندوق ولةت الموافقة  ستحق  ل مضو من الحقوق التأميني  الم

 الواسد مالدساس  االكتواسي . ع ى الممدل ع ى منح القسض، ع ى أن يسته ك القسض 

ودائ  نقدي  وشهادات ادخاس مالمم   المح ي  أو األعنمية  مودعة  لةدى المنةوك المسةع    -7
يةداعات لةدى أحةد المنةوك ع ةى لدى المنةك المسكةزي المصةسي ومشةسط أال تزيةد عم ة  اإل

 من عم   أموال الصندوق.  21%

ع ةةى األكثةةس فةةي اسةةتثماسات أخةةسى تتفةةق مةة  األغةةساض التةةي أنشةة  مةةن أع هةةا  11% -9
 الصندوق ومشسط أن توافق ع يها الهيئ . 

 مكرر(:  13مادة )

يتم فتح حساب عاسي ل صندوق مأحد المصاسض المصسي  معمهوسية  مصةس المسمية   
مةةن عم ةة  أمةةوال الصةةندوق  %11ى المنةةك المسكةةزي المصةةسي ممةةا اليعةةاوز المسةةع   لةةد

ويشتسط ل صسض في عمي  األحوال التولي  من سئيو مع ةو اإلداسة أو مةن ينةوب عنةه 
 ماإلضاف  إلى أمين الصندوق أو من ينوب عنه. 

  (:14مادة )



 - 11 - 

( عنيةةةه نقديةةة  فةةةي عهدتةةةةه 211ال يعةةةوز أن يحةةةتفظ أمةةةين الصةةةندوق مةةةأكثس مةةةن ) 
( عنيه نقدا ومازاد عن 21ل صسض منها ع ى الصندوق، واليعوز أن يتم صسض أكثس من )

 ذلك يصسض مشيك. 
 (: 15مادة )
ي تةةةزم الصةةةندوق متقةةةديم شةةةهادة مةةةن المصةةةسض أو المصةةةاسض المةةةودم لةةةديها الودائةةة   

واألوساق المالية  إلةى الهيئة  المصةسي  ل سلامة  ع ةى التةأمين مميةان هةذه الودائة  النقدي  الثامت  
واألوساق الماليةةة  مةةة  اإللةةةساس ممةةةدم السةةةمار ل صةةةندوق مالتصةةةسض فيهةةةا أو تحوي هةةةا إلةةةى أيةةةه 

 .استثماسات أخسى
 (: 16مادة )
فحةةةص المسكةةةز المةةةالي ل صةةةندوق مواسةةةط  أحةةةد الخمةةةساء االكتةةةواسيين الةةةذي يختةةةاسه ي 

و إداسة الصندوق من مين الخمساء المقيدين مالسعل الممد لهذا الغسض مالهيئ  مةسة كةل مع 
خمو سنوات ع ى األكثس وك ما دعت ظسوض الصندوق لةذلك ويتنةاول هةذا الفحةص تقةديس 
ليمة  التمهةةدات القائمةة  وتسسةل صةةوسة مةةن تقسيةس الفحةةص إلةةى الهيئة  المصةةسي  ل سلامةة  ع ةةى 

الخميةةس االكتةةواسي تفيةةد أن المسةةئولين عةةن إداسة الصةةندوق لةةد التةةأمين مصةةحوم  مشةةهادة مةةن 
وضموا تحت تصةسفه عمية  الميانةات والمم ومةات التةي ط مهةا والالزمة  ل وصةول إلةي تقةديس 

 صحيح عن تمهدات الصندوق وي تزم الصندوق في عمي  األحوال منفقات الفحص.
 ( :17مادة )
السةةةةنوي  مةةةةن االشةةةةتساكات  %1الحةةةةد األلصةةةةى لنسةةةةم  المصةةةةسوفات اإلداسيةةةة  هةةةةو  

  لألعضاء.
 الباب اخلامس

 السجالت واحلسابات السنوية
 ( : 18مادة )
ع ةةى سئةةيو مع ةةو إداسة الصةةندوق أن يقةةدم ل هيئةة  المصةةسي  ل سلامةة  ع ةةى التةةأمين  

  -خالل الشهس التالي إللساس الميزاني  من العممي  الممومي  ل صندوق المستندات اآلتي :
 ( صناديق. 1 نموذج سلم )الميزاني  وفقا ل -1

 ( صناديق. 1حساب اإليسادات والمصسوفات وفقا ل نموذج سلم ) -2

ميان عدد االشتساكات العديدة وليمتها وعةدد المشةتسكين الةذين توفقةوا خةالل  -1
 ( صناديق. 6المام وليم  اشتساكاتهم وفقا ل نموذج سلم )
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ا ومقةةداس ميةةان عةةدد المطالمةةات التةةي لةةدمت ل صةةندوق خةةالل المةةام وليمتهةة -1
 التمويضات التي تمت تسويتها. 

 تقسيس مساع  الحسامات.  -1

 تقسيس مع و إداسة الصندوق عن حالته المام  ونشاطه خالل المام.  -6

وفةةةي حالةةة  تمةةةذس انمقةةةاد العمميةةة  المموميةةة  لظةةةسوض لهسيةةة  تةةةوافي الهيئةةة   -7
 المصةةةةةسي  ل سلامةةةةة  ع ةةةةةى التةةةةةأمين مالميانةةةةةات المةةةةةذكوسة فةةةةةي موعةةةةةد ألصةةةةةاه 

تاسيخ انتهاء السةن  المالية ، ويعةب أن تقةدم الميزانية  وحسةاب  شهوس من 1
 والمصسوفات مصدلا ع يها من مساع  الحسامات.  اإليسادات

 ( : 19مادة )
 يحتفم الصندوق بمقره بالدفاتر والسجالت ويجب أن يمسك السجالت اآلتية: 
 سعل المضوي .  -1

 سعل محاضس ع سات مع و اإلداسة والعممي  الممومي .  -2

 تقيةةةد مةةةةه اسةةةةتثماسات الصةةةةندوق مالتفصةةةةيالتعل األمةةةةوال المم وكةةةة  ل صةةةةندوق و سةةة -1
 والتغيسات التى تطسأ ع يها. 

 سعل اإليسادات.  -1

 سعل االشتساكات. -1

 سعل مطالمات األعضاء والتمويضات والمزايا.  -6

 سعل المصسوفات ويعب أن تدون مه الميانات الخاص  مها تفصي يا.  -7

 األعضاء.  لسوضسعل  -9

ماسةةتخدام نظةةم الحاسةةب اآللةةي مالنسةةةم  طةةويس نظةةام المحاسةةم  مالصةةندوق ويعةةوز ت  
 لممض السعالت ع ى أن تمتمد عمي  سعالت الصندوق من لمل الهيئ . 

 (: 21مادة )
تميين العممي  الممومي  ل صندوق مساع  لحسةامات الصةندوق وتحةدد أتمامةه ويعةب  

  محاسم  والمساعم . أن يكون مساع  الحسامات من المقيدين مالسعل المام ل
 
 

 الباب السادس
 اجلمعية العمومية
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 (: 21مادة )
تتكون العممي  الممومي  ل صندوق من األعضاء الةذين أوفةوا االلتزامةات المفسوضة   

 أشهس ع ى األلل.  ست ع يهم وفقا لنظام الصندوق ومضت ع ى عضويتهم مده 
 (: 22مادة )
الةةثال  أشةةهس التاليةة  النتهةةاء السةةن   المموميةة  مةةسه كةةل سةةن  خةةاللتةةدعى العمميةة   

المالي  ل صندوق وذلك ل نظس فةي الميزانية  وحسةاب اإليةسادات والمصةسوفات وتقسيةس مع ةو 
اإلداسة عن أعمال السن  المنتهي  وتقسيس مسالب الحسامات وانتخةاب أعضةاء لمع ةو اإلداسة 

امةةه وغيةةس ذلةةك مةةن مةةدال مةةن الةةذين انتهةةت عضةةويتهم وتميةةين مسالةةب الحسةةامات وتحديةةد أتم
 المسائل التي يسسى مع و اإلداسة إدساعها في عدول األعمال. 

ويعةةةوز لةةةسئيو مع ةةةو إداسة الهيئةةة  المصةةةسي  ل سلامةةة  ع ةةةى التةةةأمين دعةةةوه العمميةةة   
الممومي  العتماعات غيس عادي  ل نظس في المسائل التي يحدد كما يعوز دعوتها إذا ط ب 

 سم  األعضاء ع ى األلل. ذلك 
 (: 23ة )ماد

تم ةةةا الهيئةةة  المصةةةسي  ل سلامةةة  ع ةةةى التةةةأمين مكةةةل اعتمةةةام ل عمميةةة  المموميةةة  لمةةةل  
صةةوسة مةةن كتةةاب الةةدعوى وعةةدول  مةةاإلمالغانمقةةاده مخمسةة  عشةةس يومةةا ع ةةى األلةةل ويسفةةق 

األعمال واألوساق المسفق  مه كما تم ا الهيئ  مقةساسات العممية  الممومية  خةالل خمسة  عشةس 
 عتمام. يوما من تاسيخ اال

 (: 24مادة )
اليمتمةةةةةةس اعتمةةةةةةام العمميةةةةةة  المموميةةةةةة  صةةةةةةحيحا إال محضةةةةةةوس األغ ميةةةةةة  المط قةةةةةة   

. فةةإذا لةةم يتكامةةل المةةدد أعةةل ذلةةك إلةةى ع سةة  أخةةسى تمقةةد خةةالل مةةدة أل هةةا سةةاع  ألعضةةائها
وألصةةةاها خمسةةة  عشةةةسة يومةةةا مةةةن تةةةاسيخ االعتمةةةام األول ويكةةةون االنمقةةةاد فةةةي هةةةذه الحالةةة  

أنفسةةهم عةةدد ال يقةةل عةةن عشةةسة فةةي المائةة  مةةن معمةةوم األعضةةاء أو مصةةحيحا إذا حضةةسه 
 خمسين عضوا أيهما ألل. 

أن ينةةةدب عنةةةه كتامةةة  عضةةةوا  خةةةس يمث ةةةه فةةةي حضةةةوس   يةةةوال يعةةةوز لمضةةةو العمم 
 العممي  الممومي  وال يعوز أن ينوب المضو عن أكثس من عضو واحد. 

 (: 25مادة )
المط ق  لألعضاء الحاضةسين وذلةك فيمةا  تصدس لساسات العممي  الممومي  ماألغ مي  

مأغساضةه أو  يتصةلعدا المسائل الخاص  مقساس حل الصندوق أو إدخال تمةديل فةي نظامةه 
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يمول مع و اإلداسة أو االندماج في صندوق  خس فتصدس القساسات مأغ مية  ث ثةي األعضةاء 
 ع ى األلل. 

 ( : 26مادة )
كةان موضةوم القةساس إذا فةي التصةويت ال يعوز لمضةو العممية  الممومية  االشةتساك  

الممسوض إمسام اتفاق ممه أو سف  دعوى ع يه أو إنهاء دعوى مينةه ومةين الصةندوق وكةذلك 
 ك ما كانت له مص ح  شخصي  في القساس الممسوض فيما عدا انتخاب أعهزة الصندوق. 

 الباب السابع
 جملس اإلدارة

 (: 27مادة )
 . اثنى عشس عضوامكون من يتولى إداسة الصندوق مع و إداسة  
 أسمم  أعضاء يتم تميينهم مقساس من سئيو العامم .  - 
ثماني  أعضةاء تنتخةمهم العممية  الممومية  ل صةندوق مةن مةين أعضةائها مةوزعين  - 
 كاآلتي: 
أسممة  أعضةاء مةن هيئة  التةةدسيو والمدسسةين المسةاعدين والمميةدين ع ةى النحةةو  -

 التالي: 
 وعمداء الك يات.  عضو من نواب سئيو العامم  -

 عضو من سؤساء األلسام.  -

 عضو من األساتذة واألساتذة المساعدين والمدسسين.  -

   عضو من المدسسين المساعدين والمميدين.  -

 أسمم  من المام ين مالعامم .  -

 (:28مادة )
يشةةةةتسط فةةةةي عضةةةةو مع ةةةةو اإلداسة أن يكةةةةون متمتمةةةةا محقولةةةةه المدنيةةةة  والسياسةةةةي .  

ضوي  مع و اإلداسة والممل مالصةندوق مةأعس وذلةك فيمةا عةدا المةديس واليعوز العم  مين ع
 المسئول. 

 (: 29مادة )
مةةة  عةةةدم اإلخةةةالل مأحكةةةام المةةةادة السةةةامق  يعةةةوز ل عمميةةة  المموميةةة  أن تقةةةسس مةةةنح  

مكافةةأة إلةةى كةةل مةةن سئةةيو مع ةةو اإلداسة وأمةةين الصةةندوق والمةةديس المسةةئول إذا كةةان مةةن 
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عود فائض يظهسه تقسيةس الخميةس االكتةواسي ويشةتسط موافقة  أعضاء المع و ذلك في حال  و 
 الهيئ  المصسي  ل سلام  ع ى التأمين. 

 (: 31مادة )
ث   األعضاء كةل سةن  مطسيةق مدة عضوي  المع و ثال  سنوات ويتحدد انتخاب  
 المسيد. 
 (: 31مادة )
لسةةن   11يتةةولى مع ةةو اإلداسة إداسة شةةئون الصةةندوق فةةي حةةدود أحكةةام القةةانون سلةةم  
  -والئحته التنفيذي  والنظام األساسي ل صندوق ويتولى ع ى األخص المهام اآلتي : 1871

 ع ى تنفيذ هذا النظام مما يحقق أغساض الصندوق. اإلشساض  -أ
وضةةةة  الخطةةةة  المامةةةة  السةةةةتثماس أمةةةةوال الصةةةةندوق والموافقةةةة  ع ةةةةى معةةةةاالت  -ب

 توظيفها.

 زه المالي. إعداد ميزاني  الصندوق وحساماته الختامي  ومسك -ج

  .تميين الخمساء وتحديد أتمامهم -د

 الالزم  لإلداسة.  وض  ال وائح الداخ ي   -ه

ويكون اعتمام مع و اإلداسة مسه ع ى األلل كل شهس ل نظس في شةئون الصةندوق.   
وكل عضةو يتخ ةض عةن الحضةوس أكثةس مةن نصةض عةدد الع سةات خةالل المةام مةدون عةذس 

 مقمول يمتمس مستقمال من المع و. 
 (: 32ادة )م

ذا   اليكةةةون اعتمةةةام المع ةةةو صةةةحيحا إال إذا حضةةةسه أكثةةةس مةةةن نصةةةض األعضةةةاء وا 
 تساوى عدد األصوات يسعح العانب الذي منه السئيو.

 (: 33مادة )
  -يختص رئيس مجلس اإلدارة باآلتي: 
 تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صالته م  الغيس.  -أ

 الممومي .يسأو ع سات مع و اإلداسة وع سات العممي   -ب

التوليةة  ع ةةى محاضةةس الع سةةات والمكاتمةةات وأذونةةات الصةةسض والشةةيكات مةة   -ج
 أمين الصندوق. 

 متامم  لساسات مع و اإلداسة ومسالم  سيس الممل مالصندوق.  -د

 عن نشاط الصندوق يمسض ع ى مع و اإلداسة.  يإعداد تقسيس سنو  -ه
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 (: 34مادة )
  -يختص مدير الصندوق بما يلي: 
 لنواحي اإلداسي  مالصندوق. اإلشساض ع ى ا -أ

 اإلشساض ع ى المزايا والحقوق التأميني .  -ب

اتخةةةاذ كافةةة  اإلعةةةساءات الخاصةةة  ماالحتفةةةاظ مالضةةةمانات وعقةةةود الةةةسهن وكافةةة    -ج
 األوساق الهام  وذات القيم . 

 إعداد تقاسيس متامم  دوسي  عن أعمال الصندوق ل مسض ع ى مع و اإلداسة.  -د

 (: 35مادة )
  -صندوق بما يلي:ن الييختص أم 
وضةة  الةةنظم الماليةة  والمحاسةةم  والمسالمةة  الداخ يةة  الكفي ةة  مالحفةةاظ ع ةةى أمةةوال  -أ

 الصندوق. 

 الممل ع ى إمساك السعالت المالي .  -ب

 إعداد الحسامات الختامي  في نهاي  كل سن  مالي .  -ج

 التولي  ع ى أذونات الصسض والشيكات م  سئيو مع و اإلداسة.  -د

  تكفل: لتياتخاذ اإلعساءات ا -ه

 اإلشساض ع ى تحصيل مواسد الصندوق.  -

 سداد المطالمات والمستحقات إلى أصحاب الحقوق.  -
 (:36مادة )
يكةةون أعضةةاء مع ةةو اإلداسة ومةةديس الصةةندوق مسةةئولين فةةي أمةةوالهم الخاصةة  عةةن  

تمويض كاف  األضساس المادي  التي ت حق الصندوق نتيع  إخاللهةم مواعمةاتهم أثنةاء إداستهةم 
 دوق. ل صن

 
 

 الباب الثامن
 التعديل على النظام األساسي

 (: 37مادة )
 يجب إخطار الهيئة عن كل تعديل في البيانات اآلتية: 

 النظام األساسي ل صندوق. -
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ميان الشسوط المام  ل مم يات التي يماشسها الصندوق واألسةو الفنية  التةي تقةوم  -
 ع يها. 

اسة الهيئة  المصةسي  ل سلامة  ع ةى الميانات والمستندات التي يسى سئةيو مع ةو إد -
الصةةةةندوق تكفةةةةى لتغطيةةةة   اإليةةةةسادات أنديمها ل تحقةةةةق مةةةةن التةةةةأمين ضةةةةسوسة تقةةةة

 التزاماته.

الولةائ   فةيممد اعتمادها من الهيئة  وتنشةس  إالوال يعوز الممل مهذه التمديالت 
 أو المزايا. األغساضاالشتساكات أو  فيتمديل  أيالمصسي  

  :(38مادة )
ط ةب  فةيالهيئ  المصسي  ل سلام  ع ةى التةأمين لمةل المةت  إداسةو مع و يعوز لسئي

 واألسةويتولى الصةندوق مماشةستها  التيالتمديل أن يط ب فحص الشسوط المام  ل مم يات 
 تقوم ع يها مواسط  أحد الخمساء االكتواسيين. التيالفني  

  : مكرر(38مادة )
عيل الصةةندوق منةةاء ع ةةى موافقةة  يةةتم تمةةديل ميانةةات تسةةمموعةةب لةةساس سئةةيو الهيئةة  

العمميةة  المموميةة  وممةةا يتفةةق مةة  الدساسةة  االكتواسيةة  التةةي تمةةد لهةةذا الغةةسض وذلةةك مموعةةب 
 ( صناديق.2ط ب ع ى نموذج )

 الباب التاسع
 حل الصندوق أو ادماجه أو تصفيته

 (: 39مادة )
صةةوص يعةةوز ط ةةب تصةةفي  الصةةندوق ممةةد موافقةة  العمميةة  المموميةة  ماألغ ميةة  المن 

 . 1871لسن   11( من القانون سلم 21ع يها في المادة )
 (:41مادة )
يعةةةوز لةةةسئيو مع ةةةو إداسة الهيئةةة  المصةةةسي  ل سلامةةة  ع ةةةى التةةةأمين شةةةطب تسةةةعيل  

 -الصندوق في األحوال اآلتي :
( أن أمةوال الصةندوق 18إذا تمين من نتيع  الفحص المنصوص ع يه فةي المةادة ) -1

  التكفي ل وفاء مالتزاماته.

إذا ثمةةت أن الصةةندوق اليسةةيس وفقةةا ألحكةةام القةةانون أو القةةساسات المنفةةذة أو النظةةام  -2
 األساسي.

  غش أو تدليو.ومها شيإذا كانت إداسة الصندوق  -1
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 التصفي . هعضائأأو كان من مص ح   أعمالهتولض الصندوق عن مماشسة  إذا -1

 صندوق أخس. فيأدمج الصندوق  إذا -1

 ألداءينةةذس الصةةندوق مالمخالفةةات ويمةةنح مه ةة  شةةهس وفةةى الحةةاالت الةةثال  األولةةى   
 إداسةويمةةةين سئةةةيو مع ةةةو موعهةةة  نظةةةسه يشةةةطب التسةةةعيل  اإللنةةةامدفاعةةةه وفةةةى حالةةة  عةةةدم 

 الهيئ  لعن  لتصفي  الصندوق.
ويعوز مدال من شطب التسعيل أن يتقسس مموافق  العممي  الممومي  غيس المادي  ل صةندوق 

تمةةةةات المقةةةةةسسة فةةةةى نظةةةةام الصةةةةةندوق أو سفةةةة  ليمةةةةة  خفةةةةض ليمةةةةة  التمويضةةةةات أو المس  أمةةةةا
 االشتساكات أو ك يهما مما محي  تصمح أموال الصندوق كافي  لمقام   التزاماته.

 ( : 41مادة ) 
الهيئةةةة  المصةةةةسي  ل سلامةةةة  ع ةةةةى التةةةةأمين لةةةةساس متصةةةةفي   إداسةيصةةةةدس سئةةةةيو مع ةةةةو   

 الصندوق وشطب تسعي ه.
 ( : 42مادة )  
تةاسيخ الحةةل أو التصةفي  ، وتةةوزم ع ةةيهم  فةةياألعضةاء  لةةىإتةوؤل صةةافى الصةندوق   

 ناتج التصفي  منسم  مساهم  كل منهم.
 ( : 43مادة ) 

صةةندوق أخةةس مسةةعل طمقةةا ألحكةةام  إلةةىيعةةوز ل صةةندوق تحويةةل أموالةةه والتزاماتةةه   
 ماألغ ميةة ، وذلةةك مشةةسط موافقةة  العمميةة  المموميةة  لكةةل صةةندوق 1871لسةةن   11القةةانون 

( من القانون، كما يشتسط تقديم تقسيةس خميةس اكتةواسى عةن 21المادة ) فيها المنصوص ع ي
ل صندوق المندمج والصةندوق الةدامج ع ةى أن يتضةمن ذلةك التقسيةس الشةسوط  الماليالمسكز 

 واألسو الفني  ل صندوق العديد وحقوق األعضاء.
 
 
 

 الباب العاشر
 أحكام عامة

 ( : 44مادة ) 
الهيئة   إلةىميةان مةن الميانةات الواعةب تقةديمها  أيس الصندوق نشة إداسةيحظس ع ى 

لدمت مها هةذه  التي ل صوسةكانت مطامق   إذا إالممقتضى لانون صناديق التأمين الخاص  
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ط ةب شةهادات  فةيالحةق  ئهمةن أعضةا أيالصةندوق أو  لممث ةيالهيئ  ويكون  إلىالميانات 
 كل شهادة.عن المقسس سسم العن ت ك الميانات من الهيئ  نظيس سداد 

 ( : 45مادة ) 
)واحةةد والسلامةة  موالةة   اإلشةةساض هيئةة  سسةةما سةةنويا لمقام ةة  تكةةاليض ليةةؤدى الصةةندوق   

( 1ووفقلةةةا ل مةةةواسد الةةةواسدة منمةةةوذج )مةةةن عم ةةة  االشةةةتساكات عةةةن السةةةن  السةةةامق   (األلةةةض فةةةي
 الثال  من انتهاء السن  المالي  ل صندوق. شهس صناديق في موعد غايته نهاي  ال

 ( : 46ادة ) م
عميةةة  األعضةةةاء الصةةةندوق أن يضةةةموا تحةةةت تصةةةسض  إداسةع ةةةى المسةةةئولين عةةةن 

( 11الهيئةة  المصةةسي  ل سلامةة  ع ةةى التةةأمين ممقتضةةى المةةادة ) إلةةىالميانةةات الواعةةب تقةةديمها 
األعضةاء كةل مةن يط مهةا مةن  إلةىمن لةانون صةناديق التةأمين الخاصة  وتسة م نسةخ  منهةا 

الصةةندوق أن يط ةة   فةةيعضةةو  أليكةةل نسةةخ  ويعةةوز عةةن  السسةةم المقةةسسمقامةةل تحصةةيل 
 ع ى دفاتس الصندوق ومستنداته ممد الحصول ع ى تسخيص مذلك من الهيئ .

 ( : 47مادة ) 
المسةتحق  وفقةا  التأمينية كان انتهاء الخدم  مسمب الوفاة يؤدى الصةندوق المزايةا  إذا  

 حددها.  التي مأنسبو لهذه الالئح  الى من يكون المضو لد حددهم لمل وفاته 
مةةن مسةةتحقات الوفةةاة أو وفةةاة أحةةدهم لمةةل وفةةاة المضةةو  نالمسةةتفيديوفةةى حالةة  عةةدم تحديةةد 

الوسث  الشسعيين ل مضو وفقا  إلىمنها  الماليودون تمديل سغمته فتؤدى ت ك المستحقات أو 
 الشسعي . لألنصم 
 ( : 48مادة ) 

أو القواعةةد التنفيذيةة  ل تحصةةيل  اإلعةةساءاتالصةةندوق مقةةساس منةةه  إداسةيحةةدد مع ةةو   
يتمةين ع ةى المضةو أو  التةيالمتم قة  مصةسض الحقةوق والمسةتندات  واإلعساءاتء المزايا ادأو 

 المستحقين عنه تقديمها.
 

 ( : 49مادة ) 
الةذين شةم تهم  األعضةاءمةن  األللع ى  %71يشتسط لمدء سسيان النظام أن يكون 

  وق وسددوا اشتساكاتهم مالفمل.الصند فيالدساس  االكتواسي  لد اشتسكوا 
 ( : 51مادة ) 
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يسعةة  فةةي شةةأن تمسيةةض أعةةس االشةةتساك وممةةدل التةةدسج السةةنوي لألعةةوس وكةةذلك لةةيم 
االشةتساكات السةنوي  ولةيم المزايةا التأمينية  وغيسهةا مةن األسةو الفنية  الةواسدة فةي هةذا النظةام 

فحةةةص المسكةةةز المةةةالي  إلةةةى التقسيةةةس االكتةةةواسي ومالحقةةةه )إن وعةةةدت ( وألستةةةه الهيئةةة  عةةةن
 ل صندوق.

 
 


