
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 قال تعاىل

 ((َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ ))
 (2سورة المائدة االية رقم ) صدق اهلل العظيم

 الئحة النظاـ االساسى للصندوؽ
 

اسػػا الصػػندوؽد قػػندوؽ الخلػػ بأ ااػػاي ة الػػاي  و ػػة الخلػػدر   و  .أ 
 بعاونوها و العابلأ جبابعة املنوا 

 جابعة املنوا  –انػػػوانه د  اإلدارة العابة   .ب 

الغرض بػ  كوو نػه د بػنز باا ػا بالوػة ل الػاي وحكػا  ذاوػاـ  ػ ا   .ج 
 النظاـ اذساسى 

 1/7/1991   كار خ الخل سو  د   

( لسنة 45للصندوؽ شخصوة قانونوة ااخلتار ة زبلع ذاواـ الكانوف رقا )
الئحخله الخلنفو  ة و نظابه  قناد ق الخل بأ اااي وةإقدار قانوف  1974
 . اذساسى

 ساسه االشرتاكاتدأأجر االشرتاؾ ال ى ربصل الى  -1
ف وػػ ػػو اذجػػر اذساسػػى الفػػهرى وحكػػا  رػػداوؿ اذجػػور املرحكػػة ة ئحػػة الخلو 

بخللػػػػةنا العػػػػ وات اااقػػػػة الػػػػ     ػػػػةها ل جػػػػر  1/7/1115ةارهػػػػة   
االساسى ا    ا الخلػار خ وجمردا ب  أ ػة ض ػاحات أىػرى خبػ ؼ العػػػ وات 
الدور ػػػة و الخلفػػةوعوة و اػػ وات الرتقوػػة املعةػػوؿ  ػػا وال  عخلػػد ة  ػػة ض ػػاحات 



 

أىػػرى الػػى  ػػ ا االجػػر أ ػػا كػػاف سػػند ضقرار ػػا ضال ةعػػد ضاػػداد دراسػػة اكخلوار ػػة 
ملركػػا املػػاص للصػػندوؽ وااخلةاد ػػا بػػ  انو ػػة )و وػػوف ا ػػد االقصػػى ةفحػػا ا

 % ب  أجر االشرتاؾ (. 1.14للع وات الدور ة 
 أجر االشرتاؾ ال ى كصرؼ دبوجته املاا اد -1

ف وػػاذجػػور املرحكػػة ة ئحػػة الخلو  رػػداوؿ ػػو اذجػػر اذساسػػى الفػػهرى وحكػػا  
الػػػػ     ػػػػةها ل جػػػػر بخللػػػػةنا العػػػػ وات اااقػػػػة  1/7/1115ةارهػػػػة   

 االساسى ا    ا الخلػار خ.
 -شروط العضوية :

 -يشترط فى العضو ما يلى : 
 أف  ووف ب  العابلأ الدائةأ ةارابعة . .أ 

أف  كتل كخلاةة االنلةاـ للصػندوؽ ةػالخلوقوع الػى اسػخلةارة العلػو ة ب.
 ةكتوؿ ىصا االشرتاكات .

  كـو ةسداد االشرتاكات ةصفة بنخلظةة .  أفج.      

  سنه وجيوز قتوؿ  54ا د اذقصى لس  االنلةاـ ل الاي اردد
أالاي جدد ذباوزوا   ا الس  وذلك ةفرط سداد رسا الو ة 

سخلةد اند االنلةاـ  واجر ا ا  حيدد وحكا  لس  العلو امل
يف كار خ االنلةاـ ةالفرؽ ةأ كار خ املو د وكار خ  ؾااالشرت 

 االنلةاـ وربسب حروؽ الس  نستوا . 



 

يج  وت تقط  ير الرس  م اإلأل  اف  لىعض  اط عل  ى اقط  اط ش   رية ولم  دة ال 
تزي   د ع   س وم   ب س   فوات والمع   دن فائ   دة ال يق     ع   س المع   دن ال   وار  

 الالدراسة االكتوارية.
 

 توان صفة العضوية 
  ا االت اتآكوة د كاوؿ قفة العلو ة  

 ( انت اط الخدمة ألحد األسباب التالية :  أ

 ةلوغ س  الخلكااد الكانونوة . (1
 الوحاة. (1
 ارائى (. -العةا املنهى للخدبة ) الولى  (3
 اىخلوارى (  . –النكل ) اجتارى  (5

 االسخلكالة ب  اادبة . (4

 الفصل ب  اادبة . (4

 املعاش املتور . (7

 دألحد األسباب التالية  إن اط العضوية . ب

 االنسحاب ب  الو ة الصندوؽ .  (1
 ادـ كسد د االشرتاكات املكررة . (1

الفصػػل بػػ  الصػػندوؽ ةنػػاي  الػػى قػػرار بػػ  جملػػ  ضداركػػه ضذا  تػػ   (3
بػػػ  ىػػػ ؿ الخلحكوكػػػات اركوػػػاب العلػػػو مػػػة بػػػا خيػػػالف أاوػػػاـ 



 

أو الئحخلػػه الخلنفو  ػػة أو الكػػرارات  1974لسػػنة  45الكػػانوف رقػػا 
 أو النظاـ االساسى.املنظةة له 

الػػى اف خي ػػر العلػػو دبوجػػب ى ػػاب بسػػةل بصػػحوب ةعلػػا 
الوقػػػوؿ ةكػػػرار جملػػػ  ضدارة الصػػػندوؽ ةفػػػ ف حصػػػله وزواؿ قػػػفة 

 العلو ة انه وذلك يف الوـو الخلاص للكرار.
وجيػػػػوز للعلػػػػو الػػػػ ى   حصػػػػله أف  كػػػػدـ  لػػػػب اص جملػػػػ  ادارة 
الصندوؽ إلاادة  ةه اص الصندوؽ ااؿ زواؿ أسػتاب الفصػل 
ةفرط أال كخلةاوز املدة ةػأ كػار خ زواؿ العلػو ة وكػار خ اإلاػادة 
مخػػػػ  سػػػػنوات  الػػػػى أف  لخلػػػػـا العلػػػػو ةسػػػػداد  املوػػػػاة الخل بونوػػػػة 

حكة بثةػػػػرة ةعائػػػػد السػػػػاةق قػػػػرحها لػػػػه و وػػػػع االشػػػػرتاكات املسػػػػخل
اسػػػخلثةار سػػػنوى ال  كػػػل اػػػ  املعػػػدؿ الػػػوارد ةالدراسػػػة االكخلوار ػػػة 
وذلػػك ىػػ ؿ بػػدة    ػػة أشػػهر بػػ  كػػار خ قتػػوؿ ضاػػادة الػػو خله  
وكوػػػػوف ضاػػػػادة العلػػػػو ة وجوةوػػػػة ضذا كػػػػاف زواؿ قػػػػفة العلػػػػو ة 

 ىارج ا  ضرادة العلو .
وجيػػوز للعلػػو املنسػػحب اىخلوار ػػا  بػػ  الصػػندوؽ أف  كػػدـ  لػػب 

لػػػػ  ضدارة الصػػػػندوؽ اػػػػاؿ رإتخلػػػػه العػػػػودة ضلوػػػػه الػػػػى اف  لخلػػػػـا جمل
 ةسداداملتالغ احملددة املفار ضلوها ةالفكرة الساةكة.

ا  سداد االشرتاكات ملدة شهر    كـو الصػندوؽ ضذا ك ىر العلو 
ا لوػػػػػه ةلػػػػػرورة السػػػػػداد   و ضذا    كػػػػػةإى ػػػػػار  ةوخلػػػػػاب بوقػػػػػى ا

ر  أاخلرب بفصػوال  و ةالسداد ى ؿ حرتة إا خلها شهر ب  كار خ ضى ا
  االة اسخلعداد  لسداد االشرتاكات املخل ىرة ربصػل ةرةػع اسػخلثةار 



 

سػػػػنوى بػػػػ  كػػػػار خ االسػػػػخلحكاؽ اػػػػ  كػػػػار خ اذداي  عػػػػادؿ كولفػػػػة 
الفرقة التد لة   و  فرتط أال كا د املدة بػ  كػار خ حصػله ضص كػار خ 

 ضاادكه ا  مخ  سنوات
 

 املزايــا
 -س  الخلكااد الكانونوة ديف االة انخلهاي اادبة ةتلوغ  -1

  -ضذا انخله  ىدبة العلو ةتلوغ س  الخلكااد الكانونوةد ( أ
شػػهر بػػ  اجػػر  119 ػػىدى الصػػندوؽ للعلػػو بوػػاة ك بونوػػة ربسػػب ةواقػػع 

 /و(3االشرتاؾ اذىري احملدد ةاملادة )
 ب(   االة اف ككل بدة العلو ة ةالصندوؽ ا  مخ  سنواتد

وحكػػا  للتنػػد السػاةق ةفػػرط سػػداد االشػػرتاكات   ػىدى للعلػػو بوػػاة كابونوػة     
 ا  مخ  سنوات.

 -ـ دتب الوحاة او العةا الولى املسخلدااذا انخله  ىدبة العلو ةس – 1

 ػػىدى الصػػندوؽ للعلػػو أو املسػػخلحكأ انػػه بوػػاة ك بونوػػة ربسػػب ةواقػػع    
 /و( .3ةاملادة ) رتاؾ اذىري احملددشهرا  ب  اجر االش 119

ضذا كػػػػػاف انخلهػػػػػاي اادبػػػػػة ةسػػػػػتب الوحػػػػػاة  ػػػػػىدى الصػػػػػندوؽ املاا ػػػػػا 
الخل بونوػػػة املسػػػخلحكة وحكػػػا  نػػػ   ال ئحػػػة ضص بػػػ   وػػػوف العلػػػو قػػػد 

 ادد ا قتل وحاكه و ةالنسب ال  ادد ا . 
و   االة اػدـ ربد ػد املسػخلفود   بػ  بسػخلحكات الوحػاة أو وحػاة 

لػػػػػك أاػػػػػد ا قتػػػػػل وحػػػػػاة العلػػػػػو و دوف كعػػػػػد ل رإتخلػػػػػه حخلػػػػػىدى ك



 

املسػػػخلحكات أو التػػػاقى بنهػػػا ضص الور ػػػة الفػػػراوأ للعلػػػو و وحكػػػا  
 ل نصتة الفراوة. 

 

 -اذا انخله  ىدبة العلو ةستب العةا ارائي املسخلدمي د – 1

% ب  املواة الخل بونوة   االػة العةػا 41 ىدى للعلو بواة ك بونوة كعادؿ 
 الولى املسخلدمي او  عابل بعابلة املسخلكول أ هةا أحلل .

 االة انخلهاي اادبة ةستب املعاش املتور أو االسخلكالة أو الفصل ذسػتاب  
 إري ك د توةد

 -اذا كان  بدة اشرتاؾ العلو ةالصندوؽ أقل ب  افر سنوات د-أ
  رد له االشرتاكات املسددة بنه.   
 -ضذا كان  بدة اشرتاؾ العلو ةالصندوؽ افر سنوات ح كثر د-ب
/أ( 8/1 ىدى الصندوؽ للعلو بواة ك بونوة وحكا  الاواـ املادة )    

بورر( خمفلة ةنسب بدة االشرتاؾ الفعلى اص بدة االشرتاؾ  11)واملادة
 ا  س  السخلأ مث زبفض وحكا  للةدوؿ 

 
الى أف  ووف ا د اذدىن للةاا ا    وع اذاواؿ اذشرتاكات املسددة  -

 ب  العلو.
  كار خ انخلهاي اادبة ةالفرؽ ةأ كار خ املو د وكار خ  حيسب الس  -

 انخلهاي اادبة وربسب حروؽ الس  نستوا  



 

يف االة انخلهاي العلو ة ةستب االسػخلكالة أو الفصػل بػ  الصػندوؽ أو انخلهػاي 
 اادبة ةالفصل ذستاب ك د توة د

 بنه. % ) مانوف يف املائة ( ب   أ ايل االشرتاكات املسددة81 رد للعلو 
 -  االة انخلهاي العلو ة ةستب النكل د

 ووف ب  اق االالاي املنكولأ ىػارج ارابعػة االىخلوػار ىػ ؿ    ػة أشػهر 
بػ  كػػار خ النكػل ةػػأ االسػخلةرار   الػػو ة الصػندوؽ والخلةخلػػع ةاملاا ػا الخل بونوػػة 

 ػػـو بػػ  أجػػر االشػػرتاؾ الػػوارد ةاملػػادة  111ةفػػرط سػػداد االشػػرتاكات ةواقػػع 
بكػػدبا  سػػنو ا  او أف كػػرد ضلػػوها املتػػالغ املسػػددة للصػػندوؽ دوف أ ػػة  (1/و/3)

 ز ادة بع ضهناي الو خلها ةالصندوؽ .
 اجلمعية العمومية

  كخلوػػػػػػوف ارةعوػػػػػػة العةوبوػػػػػػة للصػػػػػػندوؽ بػػػػػػ  اذالػػػػػػاي الػػػػػػ    أوحػػػػػػوا
االلخلاابػػػات املفرو ػػػة الػػػوها وحكػػػا  لنظػػػاـ الصػػػندوؽ   و بلػػػ  الػػػى 

 .  الو خلها بدة سخلة أشهر الى اذقل
  ال  عخلرب ضجخلةاع ارةعوة العةوبوة قحوحا  ضال حبلور اذإلتوة امل لكة

ذالػػػائها حػػػإذا    وخلةػػػل العػػػدد ألجػػػل ذلػػػك ضص جلسػػػة أىػػػرى كعكػػػد 
ىػػػػػ ؿ بػػػػػدة أقلهػػػػػا سػػػػػااة وأقصػػػػػا ا مخسػػػػػة افػػػػػرة  وبػػػػػا  بػػػػػ  كػػػػػار خ 
االجخلةػػػاع اذوؿ و وػػػوف اإلنعكػػػاد    ػػػ   ا الػػػة قػػػحوحا  ضذا الػػػر  

% بػػػ  جمةػػػوع اذالػػػاي أو مخسػػػأ  11كػػػل اػػػ   ة نفسػػػها اػػػدد ال 
 الوا  أ هةا أقل.

  كعأ ارةعوػة العةوبوػة للصػندوؽ براقػب  سػاةات الصػندوؽ و ربػدد
 .أكعاةه



 

 جملس اإلدارة
  

 (  أالػاي 4( أالػاي بػنها )9 د ر الصندوؽ جمل  ضدارة بووف ب )
كنخلختها ارةعوة العةوبوة للصندوؽ ب  ةػأ أالػائها الػى أف  وػوف 

( أالػػاي بػػ  العػػابلأ  3( أالػػاي بػػ  أالػػاي  و ػػة الخلػػدر   )  3) 
 ( الو خلها كعوونها ا   ر ق رئو  ارابعة . 3ةارابعة )

 دارة أف  وػػوف بخلةخلعػا  حبكوقػػه املدنوػػة  فػرتط للرتشػػز لعلػو ة جملػػ  اإل
و السواسوة وأال  وػوف قػد سػتق ا وػا الوػه ةعكوةػة بكوػدة للحر ػة يف 
ضاػػػدى الكلػػػا ا املاسػػػة ةالفػػػرؼ أو االاخلتػػػار بػػػا    وػػػ  قػػػد رد ضلوػػػه 

 ضاخلتار .
    بػػدة الػػو ة اجمللػػ   ػػ ث سػػنوات و  خلةػػدد انخلخػػاب  لػػ  اذالػػاي

 كل سنة ة ر كة الكراة . 
 ي جملػػػ  اإلدارة و بػػػد ر الصػػػندوؽ بسػػػ ولأ   أبػػػوانا  وػػػوف أالػػػا

اااقػػة اػػ  كعػػو ض كاحػػة اذ ػػرار املاد ػػة الػػ  كلحػػق الصػػندوؽ نخلوةػػة 
 ضى نا ةواجتاهتا  أ ناي ضدارهتا للصندوؽ.

 
 
 
 



 

  خلوػػػوف جملػػػ  ضدارة قنػػػػدوؽ الخلػػػػػ بأ ااػػػػاي ةالسػػػػاد  االػػػػاي  و ػػػػة 
 -ةػةػػابػعة املنوػا ب دالخلػدر ػ  وبػعػاونوػها والعػػػابلػأ 

 
 لئــي الال-السيـــاالاتساـــلدالالــاجاال اللدــلعالالــاياالمجــ الا ــاالالدلــاال

 الدلج الللدعةالالئي ال

  والو ة كل ب  د- 
ال

المضاًاال للاعيياالاسالدالدسلماالججيةالالال يةالا اللدلعالخيلىالدحدااالحسا0أال1
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