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نظـــام التقــــاعد
الدائرة القانونية
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تنويه

إن جميــع الفهــارس وعناويــن المــواد الــواردة فــي هــذا المنشــور ال تعتبــر بــأي حــال مــن 
االحــوال جــزء أصيــل مــن نــص التشــريع؛ إنمــا هــي اضافــة خارجيــة لغايــات المســاعدة فــي 

البحــث والتصفــح.

لذا اقتضى التنويه

الدائرة القانونية
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نظام رقم )4( لعام 1986

نظام التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين

المنشور على الصفحة 102 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3368 بتاريخ 1986/1/16

صادر بموجب المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

والمعدل بموجب أخر نظام معدل رقم )110( لسنة 2021

نظام معدل لنظام التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين1

المنشور على الصفحة 5603 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5762 بتاريخ 2021/12/16

1- يســمى هــذا النظــام ) نظــام معــدل لنظــام التقاعــد ألعضــاء نقابــة المهندســين لســنة 2021 ( ويقــرأ مــع النظــام رقــم )4( لســنة 1986 ومــا طــرأ عليــه مــن 
 مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية

ً
 ويعمــل بــه بعــد ثالثيــن يومــا

ً
 واحــدا

ً
تعديــل نظامــا
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نظام رقم )4( لعام 1986

نظام التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين وتعديالته

الفصل االول

مواد عامة

المادة )1(: اسم النظام والعمل به

يســمى هــذا النظــام )نظــام التقاعــد ألعضــاء نقابــة المهندســين لســنة 1986( ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره 

الرســمية. في الجريــدة 

المادة )2(: التعريفات 2

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذا النظــام المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه ما لــم تدل القرينة 

علــى غيــر ذلك : 

قانون نقابة المهندسين المعمول به.:القانون
نقابة المهندسين.:النقابة

مجلس النقابة.:المجلس
صندوق التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين.:الصندوق

عضو النقابة األردني المشترك في الصندوق.:عضو الصندوق
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.:لجنة اإلدارة

المدير التنفيذي للصندوق.:المدير التنفيذي
الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص بموجب احكام هذا النظام.:الراتب التقاعدي

مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق بموجب احكام هذا النظام .:االشتراكات التقاعدية
مبلــغ مــن المــال يدفعــه عضــو الصنــدوق اضافــة علــى االشــتراكات التقاعديــة :الرسم االضافي

الشــهرية عنــد عــدم دفعهــا بالموعــد المحــدد.
الشخص المنتفع من احكام هذا النظام.:المستفيد
المشــتركين فــي :التعويض التقاعــدي مــن  الراتــب  لمــن ال يســتحق  الــذي يدفــع  المبلــغ 

الصنــدوق.
سنة تبدأ من 1/1 وتنتهي بـ 12/31من كل سنة.:السنة المالية
اللجنة الطبية المشكلة من قبل المجلس.:اللجنة الطبية

2-  تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 وتــم الغــاء تعريــف ) اللجنــة الطبيــة العليــا( 
الــوارد فيهــا واالســتعاضة عنــه بالتعريــف الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 25 لســنة 2002 حيــث كان تعريفهــا الســابق كمــا يلــي :

المدير       : مدير الصندوق.
الراتب التقاعدي الكامل : هو الراتب التقاعدي الشهري للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة ثالثين سنة.

العائدات التقاعدية        : القسط التقاعدي الشهري الذي يدفعه العضو للصندوق بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية العليا        : اللجنة الطبية العليا المؤلفة حسب نظام اللجان الطبية المعمول به في المملكة.
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المادة )3(: اهداف الصندوق

يهــدف صنــدوق التقاعــد المؤســس فــي النقابــة تحقيــق رواتــب تقاعديــة لألعضــاء المشــتركين فيــه وعائالتهــم 

وفقــا الحــكام هــذا النظــام.

المادة )4(: الهيئة العامة للصندوق 3

الهيئة العامة للصندوق :-

تتألــف الهيئــة العامــة للصنــدوق مــن جميــع االعضــاء المســددين رســوم االشــتراكات الســنوية للنقابــة حتــى أ. 

نهايــة ســنة االجتماع باالضافــة الــى جميــع االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية حتــى نهايــة الســنة التــي تســبق 

ســنة االجتمــاع وذلــك قبل ســبعة ايــام مــن موعــده .

يعــد مجلــس النقابــة جــدوال بأســماء المهندســين الذيــن يحــق لهــم حضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة للصنــدوق 	. 

بموجب أحــكام هــذا النظــام

تدعى الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي في موعد ال يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. 	. 

يــرأس النقيــب اجتماعــات الهيئــة العامــة للصنــدوق ويرأســها نائبــه فــي حــال غيابــه وإذا تغيــب االثنــان فيــرأس د. 

االجتمــاع أكبــر أعضــاء الهيئــة العامــة ســنا مــن الحاضريــن ويحضــر الوزيــر أو مــن يمثلــه اجتماعــات الهيئــة 

العامــة.

يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة قانونيــا بحضــور األكثريــة المطلقــة مــن أعضــاء الهيئــة العامــة وإذا لــم يكتمــل ه. 

النصــا	 خــالل ثالثيــن دقيقــة مــن الوقــت المحــدد لالجتمــاع تدعــى الهيئــة العامــة لعقــد اجتمــاع آخــر خــالل 

مــدة ال تزيــد علــى أســبوع واحــد ويكــون االجتمــاع الثانــي قانونيــا بــأي عــدد مــن الحاضريــن. 

يســتمر االجتمــاع قانونيــا بعــد افتتاحــه مــا دام عــدد الحضــور يتجــاوز نصــف الذيــن حضــروا عنــد بــدء االجتمــاع و. 

بعضــو واحــد.

يوجــه المجلــس الدعــوة الجتمــاع الهيئــة العامــة قبــل خمســة عشــر يومــا علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد ز. 

3. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 حيــث تــم الغــاء عبــارة )خــالل األســبوع األول 
مــن شــهر شــباط مــن كل ســنة( الــواردة فــي اخــر الفقــرة 	 منهــا واالســتعاضة عنهــا بعبــارة ) فــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة شــهر اذار مــن كل ســنة ( ثــم بالغــاء 
عبــارة ) االميــن العــام ( الــواردة فــي الفقــرة )ز( منهــا وعبــارة ) اميــن عــام ( الــواردة فــي الفقــرة ) ح( منهــا واالســتعاضة عنهمــا بكلمــة ) المديــر ( بموجــب 
النظــام المعــدل رقــم 64 لســنة 1999 وكان قــد تــم الغــاء النــص االصلــي للفقــرة أ منهــا واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 19 

لســنة 1989 حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي : 
 أ. تكــون للصنــدوق هيئــة عامــة تتألــف مــن األعضــاء المنتســبين إليــه الذيــن ســددوا رســوم اشــتراكهم فــي النقابــة وكامــل العائــدات التقاعديــة حتــى آخــر 

ســنة ماليــة تســبق موعــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للصنــدوق. 
- هكذا عدلت هذه المادة بالغاء نص الفقرة أ واالستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 61 لسنة 1993 

حيث كان نصها السابق كما يلي :
»أ. تكــون للصنــدوق هيئــة عامــة تتألــف مــن األعضــاء المنتســبين إليــه الذيــن ســددوا رســوم االشــتراكات الســنوية للســنة التــي يجــري فيهــا اجتمــاع الهيئــة 

العامــة وكامــل العائــدات التقاعديــة حتــى اخــر ســنة ماليــة تســبق موعــد اجتمــاع الهيئــة العامــة .
 حسبما وردت في هذة الفقرة.

ً
-  االصل في المشرع في الفقرة )ح( ان قال )للنقابة( فهي األصح لغويا
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ــه جــدول أعمال االجتمــاع وتنشــر الدعــوة فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن، وينظــم جــدول  ــه مرفقــا ل ل

حضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة بأشــراف المديــر التنفيــذي وتســجل فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن بالتسلســل 

ويوقــع عليــه مــن قبلهــم. 

تتخــذ الهيئــة العامــة للصنــدوق قراراتهــا فــي جميــع األحــوال باألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن ويشــرف ح. 

ــر التنفيــذي النقابــة علــى تســجيل ملخــص عــن وقائــع اجتماعــات الهيئــة العامــة فــي ســجل خــاص  المدي

ويوقعهــا مــع النقيــب. 

المادة )5(: صالحيات الهيئة العامة

 تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصالحيات التالية :

مناقشــة التقريــر المقــدم مــن المجلــس عــن أعمــال الصنــدوق خالل الســنة المالية المنتهية وإقرار السياســية أ. 

العامــة للصنــدوق للســنة الماليــة المقبلــة بمــا فــي ذلك الخطة االســتثمارية ألمواله. 

االطالع على تقرير مدققي الحسابات وتصديق الحسا	 الختامي للسنة المالية المنتهية. 	. 

إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة. 	. 

انتخا	 لجنة الفصل في االعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة بموجب هذا النظام.د. 

تعيين فاحصي حسابات الصندوق للسنة المالية المقبلة. ه. 

النظر في المواضيع واألمور األخرى المدرجة في جدول األعمال وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.و. 

ــى إدراجــه فــي جــدول أعمــال االجتمــاع ز.  النظــر فــي أي موضــوع آخــر يقترحــه أحــد األعضــاء وتوافــق عل

ــل موعــد االجتمــاع بأســبوع واحــد علــى األقــل.  ــى المجلــس قب ــا إل ــرد خطي علــى أن ي
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الفصل الثاني

ادارة الصندوق
المادة )6(: ادارة الصندوق 4

يتولــى المجلــس إدارة الصنــدوق ويشــكل لهــذا الغــرض لجنــة لمــدة ثــالث ســنوات تتألــف مــن )11( احــد عشــر أ. 

عضــوا علــى النحــو التالــي :-

النقيب .. 1

نائب النقيب .. 2

امين صندوق النقابة .. 3

ثمانية اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق .. 4

يرأس النقيب اجتماعات اللجنة وينو	 عنه نائب النقيب في حال غيابه .	. 

يمنــح اعضــاء اللجنــة المعينــون وفقــا الحــكام البنــد )4( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مكافــأة عــن حضــور 	. 

الجلســات يحددها المجلــس بتعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة .

تتولــى اللجنــة النظــر فــي االمــور والشــؤون المتعلقــة بالصنــدوق والتنســيب بشــأنها الــى المجلــس بمــا فــي د. 

ذلــك مــا يلــي :-

إعــداد مشــروع الموازنــة الســنوية للصنــدوق والتقريــر الســنوي عــن أعمالــه وتقديمهــا إلــى المجلــس . 1

خــالل الشــهر الثانــي من كل ســنة  مالية.  

متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بادارة اموال الصندوق واستثمارها .. 2

اي امور تكلف بها بقرار من المجلس .. 3

4. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 
حيــث كان نصهــا الســباق كمــا يلــي :

  اضافة عبارة ) لمدة ثالث سنوات ( بعد عبارة ) ويشكل لهذا لغرض لجنة ( الواردة في مطلعها بموجب النظام المعدل رقم 25 لسنة 2002
 منهــم 

ً
يتولــى المجلــس ادارة الصنــدوق ويشــكل لهــذا الغــرض لجنــة تتالــف مــن تســعة اعضــاء مــن الهيئــة العامــة للصنــدوق علــى ان يكــون النقيــب واحــدا

 لهــا وينــو	 عنــه نائــب النقيــب فــي حالــة غيابــه وتقــوم اللجنــة بالنظــر فــي االمــور والشــؤون المتعلقــة بالصنــدوق وتقــدم توصياتهــا بشــانها الــى 
ً
ورئيســا

المجلــس بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:
أ . السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار امواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها.

	. اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وتقديمها الى المجلس خالل الشهر االول من كل سنة مالية.
	. النفقات المترتبة على الصندوق.

 الحكام هذا النظام.
ً
د. احالة االعضاء على التقاعد وتحديد الرواتب المستحقة لهم وفقا

هـ. تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
و. اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بادارة الصندوق بما ال يتعارض مع احكام هذا النظام.

ز. متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.
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المادة )7(: مدير الصندوق 5

يعيــن المجلــس بنــاء علــى تنســيب لجنــة اإلدارة مديــرا تنفيذيــا للصنــدوق يتولــى اإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة 

واالداريــة للصنــدوق ويكــون مســؤوال أمــام لجنــة اإلدارة عــن أعمالــه ويشــترك فــي اجتماعاتهــا دون أن يكــون 

لــه حــق التصويــت. 

المادة )8(: اجتماعات لجنة االدارة 6

تجتمــع لجنــة اإلدارة مــرة واحــدة فــي الشــهر علــى األقــل بدعــوة مــن رئيســها ويكــون اجتمــاع اللجنــة قانونيــا إذا 

حضــره ســتة مــن أعضائهــا علــى األقــل بمــن فيهــم النقيــب أو نائبــه فــي حالــة غيابــه وتتخــذ تنســيباتها باإلجمــاع 

أو بأكثريــة أصــوات الحاضريــن وفــي حالــة تســاويها يرجــح الجانــب الــذي كان الرئيــس قــد صــوت معــه.

المادة )9(: واردات لجنة االدارة7

تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون.

المادة )10(: استثمار اموال الصندوق 8

 يتــم حفــظ واســتثمار أمــوال الصنــدوق بغــرض تأميــن الرواتــب التقاعديــة للمســتفيدين بالطريقــة التــي يقررهــا 
المجلــس بمــا ال يتعــارض مــع احــكام الشــريعة االســالمية.9

5. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 وتــم الغــاء عبــارة )شــؤون موظفــي 
الصنــدوق وأمــوره الماليــة ( الــواردة فيهــا واالســتعاضة عنهــا بعبــارة ) الشــؤون الماليــة واالداريــة للصنــدوق ( بموجــب النظــام رقــم 64 لســنة 1999 .

6. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2007 .

7. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 حيــث كان نصهــا الفقــرة )	( الســابق كمــا 
يلــي :

	. تنقــل الــى الصنــدوق حصتــه مــن االمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة المتوفــرة لــدى صنــدوق التقاعــد والتاميــن االجتماعــي فــي النقابــة بمــا فــي ذلــك 
الديــون وســائر الحقــوق الماليــة حتــى تاريــخ 1/ 1/ 1983.

8. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد اضافــة عبــارة )بمــا ال يتعــارض مــع احــكام الشــريعة االســالمية ( الــى اخرهــا بموجــب النظــام رقــم 64 
لســنة 1999

9. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة )بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفيدين( بموجب النظام رقم 1 لسنة 2018
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المادة )11(: السنة المالية

تبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق فــي اليــوم األول مــن شــهر كانــون ثانــي مــن كل ســنة وتنتهــي فــي اليــوم أ. 

اآلخيــر مــن شــهر كانــون أول مــن الســنة نفســها. 

يقدم المجلس الحسا	 الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه.	. 

يضــع المجلــس فــي كل ســنة مشــروع موازنــة للســنة الماليــة المقبلــة ويعرضهــا علــى الهيئــة العامــة 	. 

للتصديــق عليهــا.  للصنــدوق 

ــى د.  ــق عل ــدوق فــي الموعــد المحــدد للتصدي ــة العامــة للصن ــت ظــروف اســتثنائية دون انعقــاد الهيئ إذا حال

الحســا	 الختامــي ومشــروع الموازنــة يســتمر المجلــس فــي تحصيــل أمــوال الصنــدوق واإلنفــاق منهــا علــى 

أســاس موازنــة الســنة الماليــة الســابقة إلــى أن تجتمــع الهيئــة العامــة وتصــدق علــى الموازنــة الجديــدة. 
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الفصل الثالث

العضوية والحقوق وااللتزامات
المادة )12(: العضوية 10

ــخ تســجيله عضــوا فــي أ.  ــارا مــن تاري ــدوق اعتب ــم طلــب لالشــتراك فــي الصن ــة الحــق فــي تقدي لعضــو النقاب

النقابــة علــى ان ال يزيــد عمــر )المهنــدس( علــى )45( ســنة وأن ال يزيــد عمــر )المهندســة( علــى )40( ســنة.

فــي الحــاالت المبينــة أدنــاه ال يســتحق عضــو الصنــدوق الراتــب التقاعــدي عنــد إكمــال الســن القانونيــة 	. 

للتقاعــد أو اإلصابــة بالعجــز الكلــي الدائــم، ويصــرف لــه تعويــض علــى النحــو التالــي:

 نســبته )%125( مــن . 1
ً
 فإنــه يســتحق تعويضــا

ً
 إذا كان عــدد األشــهر المســددة أقــل مــن ســتين شــهرا

مقــدار مــا دفعــه.

2 . 
ً
 فإنــه يســتحق تعويضــا

ً
إذا كان عــدد األشــهر المســددة ما بين ســتين و مائــة وتســعة عشــر شــهرا

نســبته )%150( مــن مقــدار مــا دفعــه.

 فإنــه يســتحق . 3
ً
إذا كان عــدد األشــهر المســددة مــا بيــن مائــة وعشــرين ومائــة تســعة وســبعين شــهرا

 نســبته )%175( مــن مقــدار مــا دفعــه.
ً
تعويضــا

 فأكثــر محســوبة مــن تاريــخ تخرجــه لكنــه . 4
ً
إذا كان عــدد األشــهر المســددة مائــة وثمانيــن اشــتراكا

 نســبته )%175( مــن مقــدار مــا 
ً
ــه يســتحق تعويضــا  فإن

ً
ــة وثمانيــن اشــتراكا تخلــف عــن تســديد مائ

دفعــه، وال تســري أحــكام هــذه الفقــرة علــى تقاعــد العجــز الكلــي الدائــم.

10. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 110 لســنة 
2021،حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي : 

لعضــو النقابــة الحــق فــي تقديــم طلــب لالشــتراك فــي الصنــدوق اعتبــارا مــن تاريــخ تســجيله عضــوا فــي النقابــة علــى ان ال يزيــد عمــر )المهنــدس( علــى أ- 
)45( ســنة وأن ال يزيــد عمــر )المهندســة( علــى )40( ســنة.

 -	 
ً
ال يســتحق عضــو الصنــدوق الراتــب التقاعــدي عنــد إكمــال الســن القانونيــة أو اإلصابــة بالعجــز الكلــي الدائــم أو فقــد األهليــة إال إذا كان مســددا

، وبخــالف ذلــك يصــرف للعضــو تعويــض علــى النحو التالــي :
ً
اشــتراكاته التقاعديــة مــدة ال يقــل مجموعهــا عــن مائــة وثمانيــن شــهرا

 نسبته )%125( من مقدار ما دفعه.. 1
ً
 فإنه يستحق تعويضا

ً
 إذا كان عدد األشهر المسددة أقل من ستين شهرا

 نسبته )%150( من مقدار ما دفعه.. 2
ً
 فإنه يستحق تعويضا

ً
إذا كان عدد األشهر المسددة ما بين ستين و مائة وتسعة عشر شهرا

 نســبته )%175( مــن مقــدار مــا . 3
ً
 فإنــه يســتحق تعويضــا

ً
إذا كان عــدد األشــهر المســددة مــا بيــن مائــة وعشــرين ومائــة تســعة وســبعين شــهرا

دفعــه.

يعتبر تاريخ تقديم الطلب للحاالت المنصوص عليها في الفقرة )	( من هذه المادة تاريخ استحقاق صرف الراتب التقاعدي أو التعويض.	- 

 د- 
ً
 اشــتراكاته التقاعديــة مــدة ال يقــل مجموعهــا عــن ســتين شــهرا

ً
 اذا كان مســددا

ً
 تقاعديــا

ً
فــي حــال وفــاة عضــو الصنــدوق يســتحق المســتفيدون راتبــا

وبخــالف ذلــك يصــرف للمســتفيدين تعويــض وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي البنــد )1( مــن الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة. 

ال تستوفى االشتراكات التقاعدية بعد إحالة عضو الصندوق على التقاعد للعجز الكلي أو بعد وفاته.ه- 

مــع مراعــاة احــكام المــادة )18( مــن هــذا النظــام، ال تســتحق اشــتراكات تقاعديــة جديــدة علــى عضــو الصنــدوق )المهنــدس( بعــد إكمالــه ســن الســتين أو و- 
)المهندســة( بعــد إكمالهــا ســن الخامســة والخمســين، ولــه حينهــا إمــا أن يســدد االشــتراكات والرســوم اإلضافيــة غيــر المســددة أو أن يطلــب إســقاطها 

وفــي هــذه الحالــة ال تدخــل االشــتراكات المســقطة فــي معادلــة احتســا	 الراتــب التقاعــدي أو مبلــغ التعويــض.
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علــى الرغــم ممــا ورد فــي البنــود مــن )1( ولغايــة )4( مــن هــذه الفقــرة، فــإن أي اشــتراكات ورســوم . 5

إضافيــة مســددة فــي آخــر خمــس ســنوات تحتســب ضمــن التعويــض بمثلهــا فقــط.

يعتبــر تاريــخ تقديــم الطلــب لإلحالــة علــى التقاعــد بســبب العجــز الكلــي تاريــخ اســتحقاق صــرف الراتــب 	. 

شــروطه. توفــرت  إن  التعويــض  أو  التقاعــدي 

 اشــتراكاته د. 
ً
 اذا كان المتوفــى مســددا

ً
 تقاعديــا

ً
فــي حــال وفــاة عضــو الصنــدوق يســتحق المســتفيدون راتبــا

 وبخــالف ذلــك يصــرف للمســتفيدين تعويــض وفــق مــا 
ً
التقاعديــة مــدة ال يقــل مجموعهــا عــن ســتين شــهرا

هــو منصــوص عليــه فــي البنــد )1( مــن الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة. 

ال تســتوفى االشــتراكات التقاعديــة بعــد إحالــة عضــو الصنــدوق علــى التقاعــد للعجــز الكلــي ويتوقــف عــن ه. 

دفــع الرســم الســنوي وممارســة حقوقــه النقابيــة.

ال تستحق اشتراكات تقاعدية جديدة على عضو الصندوق بعد إكماله السن القانونية للتقاعد.و. 

ــدوق ز.  ــة والخمســين مــن عمــره وعضــو الصن ــذي أكمــل ســن الثامن ــدس ال ــدوق المهن ال يجــوز لعضــو الصن

ــى. ــة والخمســين مــن عمرهــا االنتقــال لشــريحة أعل ــت ســن الثالث ــي أكمل المهندســة الت

المادة )13(: العضو المقيم في الخارج11

يترتــب علــى عضــو الصنــدوق المقيــم خــار	 المملكــة ألي ســبب مــن األســبا	 دفــع االشــتراكات التقاعديــة وأيــة 

مبالــغ أخــرى تســتحق عليــه للصنــدوق وفقــا لهــذا النظــام. 

11  تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2007
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المادة )14(: القسط التقاعدي الشهري12

12. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق حســب اخــر تعديــل واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل 
رقــم 110 لســنة 2021 حيــث كان نصهــا الســابق قبــل اخــر تعديــل كمــا يلــي : 

 ألي من الشرائح التالية :-
ً
يحدد مبلغ الراتب التقاعدي وفقا

الشــريحة األولــى : يخصــص راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره مائتــا دينــار لمــن اشــترك فــي الصنــدوق قبــل صــدور النظــام المعــدل رقــم )64( لســنة 1999 أ. 
مقابــل تأديتهــم االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية التاليــة :-

أربعة دنانير خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1

تسعة دنانير إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تخرجه.. 2

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تخرجه.. 3
ً
إثنا عشر دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تخرجه.. 4
ً
خمسة عشر دينارا

 إذا تجاوزت المدة عشرين سنة من تخرجه.. 5
ً
ثمانية عشر دينارا

 مقابل تأدية العضو االشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:	. 
ً
الشريحة الثانية : يخصص راتب تقاعدي شهري مقداره مائتان وثمانون دينارا

ثمانية دنانير خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تخرجه.. 2
ً
ثمانية عشر دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تخرجه.. 3
ً
أربعة وعشرون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تخرجه.. 4
ً
ثالثون دينارا

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
ستة وثالثون دينارا

الشريحة الثالثة : يخصص راتب تقاعدي شهري مقداره أربعمائة دينار مقابل تأدية العضو االشتراكات التقاعدية الشهرية التالية :ت. 

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
إثنا عشر دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تخرجه.. 2
ً
سبعة وعشرون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تخرجه.. 3
ً
ستة وثالثون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تخرجه.. 4
ً
خمسة واربعون دينارا

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
أربعة وخمسون دينارا

الشريحة الرابعة : يخصص راتب تقاعدي شهري مقداره ستمائة دينار مقابل تأدية االشتراكات التقاعدية الشهرية التالية :ث. 

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
سبعة وثالثون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تخرجه.. 2
ً
خمسة وخمسون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تخرجه.. 3
ً
ثالثة وسبعون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تخرجه.. 4
ً
واحد وتسعون دينارا

مائة وتسعة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5

الشريحة الخامسة : يخصص راتب تقاعدي شهري مقداره ثمانمائة دينار مقابل تأدية االشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-	. 

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
ستون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تخرجه.. 2
ً
ستة وثمانون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تخرجه.. 3
ً
مائة واثنا عشر دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تخرجه.. 4
ً
مائة وثمانية وثالثين دينارا

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
مائة وأربعة وستون دينارا

الشريحة السادسة : يخصص راتب تقاعدي شهري مقداره ألف دينار مقابل تأدية االشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-ح. 

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
تسعون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تخرجه.. 2
ً
مائة وعشرون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تخرجه.. 3
ً
مائة وخمسون دينارا

 إذا تراوحت المدة ابتداًء من السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تخرجه.. 4
ً
مائة وثمانون دينارا

مائتا وعشرة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
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 للشرائح التالية :
ً
يحسب مبلغ الراتب التقاعدي وفقا

الشــريحة األساســية: يحــق للمشــتركين فــي الصنــدوق بعــد ســريان أحــكام هــذا النظــام المعــدل وفــي أ. 

الشــريحة  راتــب هــذه  الشــريحة ويحســب  الســنوات األولــى مــن تخرجهــم االشــتراك فــي هــذه  خمــس 

، علــى أن ينتقــل المشــترك فــي هــذه الشــريحة 
ً
التقاعــدي عــن مــدة االشــتراك فيهــا بمائــة وخمســين دينــارا

فــور انقضــاء الســنوات الخمــس لشــريحة الخمســمائة دينــار مــا لــم يطلــب االنتقــال لشــريحة أعلــى، مقابــل 

تأديــة االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية التاليــة:-

أربعة دنانير خالل السنة االولى من تاريخ تخرجه.. 1

ثمانية دنانير خالل السنة الثانية من تاريخ تخرجه.. 2

اثنا عشر دينارا خالل السنة الثالثة من تاريخ تخرجه.. 3

ستة عشر دينارا خالل السنة الرابعة من تاريخ تخرجه.. 4

عشرون دينارا خالل السنة الخامسة من تاريخ تخرجه.. 5

شــريحة المائتــي دينــار: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره مائتــا دينــار لمــن اشــترك فــي الصنــدوق قبــل صــدور 	. 

النظــام المعــدل رقــم )64( لســنة 1999 مقابــل تأديتــه االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية التاليــة:

أربعة دنانير خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1

تسعة دنانير من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2

 من بداية السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.. 3
ً
اثنا عشر دينارا

 من بداية السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.. 4
ً
خمسة عشر دينارا

 إذا تجاوزت المدة عشرين سنة من تاريخ تخرجه.. 5
ً
ثمانية عشر دينارا

 لمــن اشــترك فــي 	. 
ً
شــريحة المائتــي وثمانيــن دينــارا: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره مائتــان وثمانــون دينــارا

الصنــدوق قبــل ســريان هــذا النظــام المعــدل مقابــل تأديتــه االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية التاليــة:

ثمانية دنانير خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1

 من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2
ً
ثمانية عشر دينارا

 من بداية السنة الحادية عشرة ولغاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.. 3
ً
أربعة وعشرون دينارا

 من بداية السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.. 4
ً
ثالثون دينارا

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
ستة وثالثون دينارا
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شــريحة األربعمائــة دينــار: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره أربعمائــة دينــار لمــن اشــترك فــي الصنــدوق قبــل د. 

ســريان هــذا النظــام المعــدل مقابــل تأديتــه االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية التاليــة:

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
اثنا عشر دينارا

 من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2
ً
سبعة وعشرون دينارا

ــخ . 3 ــة الســنة الخامســة عشــرة مــن تاري ــة عشــرة ولغاي ــة الســنة الحادي  مــن بداي
ً
ــارا ــون دين ســتة وثالث

تخرجــه.

 من بداية السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.. 4
ً
خمسة واربعون دينارا

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
أربعة وخمسون دينارا

شــريحة الخمســمائة دينــار: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره خمســمائة دينــار مقابــل تأديــة االشــتراكات ه. 

التاليــة: الشــهرية  التقاعديــة 

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
أربعة وثالثون دينارا

 من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2
ً
خمسون دينارا

 مــن بدايــة الســنة الحاديــة عشــرة ولغايــة الســنة الخامســة عشــرة مــن تاريــخ . 3
ً
ســتة وســتون دينــارا

تخرجــه.

 من بداية السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.. 4
ً
اثنان وثمانون دينارا

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
ثمانية وتسعون دينارا

شــريحة الســتمائة دينــار: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره ســتمائة دينــار مقابــل تأديــة االشــتراكات التقاعديــة و. 

الشــهرية التاليــة:

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
سبعة وثالثون دينارا

 من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2
ً
خمسة وخمسون دينارا

 مــن بدايــة الســنة الحاديــة عشــرة ولغايــة الســنة الخامســة عشــرة مــن تاريــخ . 3
ً
ثالثــة وســبعون دينــارا

تخرجــه.

 من بداية السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.. 4
ً
واحد وتسعون دينارا

مائة وتسعة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
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شــريحة الثمانمائــة دينــار: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره ثمانمائــة دينــار مقابــل تأديــة االشــتراكات التقاعديــة ز. 

الشــهرية التاليــة:

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
ستون دينارا

 من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2
ً
ستة وثمانون دينارا

 مــن بدايــة الســنة الحاديــة عشــرة ولغايــة الســنة الخامســة عشــرة مــن تاريــخ . 3
ً
مائــة واثنــا عشــر دينــارا

تخرجــه.

 مــن بدايــة الســنة السادســة عشــرة ولغايــة الســنة العشــرين مــن تاريــخ . 4
ً
مائــة وثمانيــة وثالثــون دينــارا

تخرجــه.

 إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
ً
مائة وأربعة وستون دينارا

شــريحة األلــف دينــار: راتــب تقاعــدي شــهري مقــداره الــف دينــار مقابــل تأديــة االشــتراكات التقاعدية الشــهرية ح. 

التالية:

 خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تخرجه.. 1
ً
تسعون دينارا

 من بداية السنة السادسة ولغاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.. 2
ً
مائة وعشرون دينارا

 مــن بدايــة الســنة الحاديــة عشــرة ولغايــة الســنة الخامســة عشــرة مــن تاريــخ . 3
ً
مائــة وخمســون دينــارا

تخرجــه.

 من بداية السنة السادسة عشرة ولغاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.. 4
ً
مائة وثمانون دينارا

مائتان وعشرة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت علي تخرجه اكثر من عشرين سنة.. 5
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المادة )15(: االحالة الحكمية على التقاعد13

 علــى التقاعــد عنــد إكمالــه الســن القانونيــة للتقاعــد، وهــو إكمــال ســتين أ. 
ً
يعتبــر عضــو الصنــدوق محــاال حكمــا

ســنة للعضــو المهنــدس وخمســة وخمســين ســنة للعضــو المهندســة.

 .	

ال تحــول احالــة عضــو الصنــدوق علــى التقاعــد وفقــا الحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة دون . 1

اســتمراره فــي مزاولــة المهنــة وممارســة حقوقــه النقابيــة واداء االلتزامــات المترتبــة عليــه وفقــا 

الحــكام قانــون النقابــة واالنظمــة الصــادرة بمقتضــاه بمــا فــي ذلــك دفــع رســم االشــتراك الســنوي.

تســري احــكام البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة علــى المهندســين المتقاعديــن قبــل صــدور احــكام هــذا . 2

النظــام المعــدل.

 .	 
ً
ــة للتقاعــد وفقــا ــى الســنوات المقبول ــى التقاعــد ال ــة العضــو عل ــة بعــد احال ــة المهن ال تضــاف مــدة مزاول

ــى اخــرى. ــه االنتقــال مــن شــريحة ال الحــكام النظــام كمــا وال يحــق ل

يبــدأ اســتحقاق واحتســا	 الراتــب التقاعــدي عنــد إكمــال الســن القانونيــة للتقاعــد، علــى أن يخصــم منــه مــا د. 

علــى المتقاعــد مــن التزامــات ماليــة للنقابــة والصناديــق التابعــة لهــا عــدا صنــدوق التقاعــد، وتعتبــر االشــتراكات 

 وال تدخــل فــي معادلــة احتســا	 الراتــب التقاعــدي أو مبلــغ 
ً
التقاعديــة غيــر المســددة مســقطة حكمــا

التعويــض.

علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )د( مــن هــذه المــادة، يحــق لعضــو الصنــدوق بعــد إكمالــه الســن القانونيــة ه. 

وقبــل قبــض أي راتــب تقاعــدي أن يطلــب تســديد مــا عليــه مــن اشــتراكات  تقاعديــة ســابقة أو بعضهــا مــع 

رســمها اإلضافــي، وحينئــذ ال يبــدأ اســتحقاق واحتســا	 الراتــب إال مــن تاريــخ تســديدها.

للنقابــة أن تتقــاص مــن الراتــب التقاعــدي المخصــص للعضــو أو المســتفيدين مــا لهــا مــن حقــوق مســتحقة و. 

فــي ذمــة أًي منهــم.

مــع مراعــاة أحــكام هــذا النظــام وفــي حالــة وفــاة عضــو معلقــة عضويتــه في النقابــة، ال يحرم المســتفيدون ز. 

مــن حقوقهــم مــن الصندوق.

13. تعديــالت المــادة: هكــذا عدلــت هــذه المــادة بالغــاء نــص الفقــرة )أ( واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام رقــم )110( لســنة 2021 واضافــة 
الفقــرات )د / ه / و / ز( ، حيــث كان نــص الفقــرة )أ( الســابق كمــا يلــي :

يعتبر عضو الصندوق محاال على التقاعد حكما وفقا للشروط التالية :-أ. 

تسديد ما عليه من التزامات وذمم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها.. 1

اكمال عضو الصندوق )المهندس( الستين من العمر وعضو الصندوق )المهندسة( الخامسة والخمسين من العمر.. 2
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المادة )16(: طلب االحالة على التقاعد14

يجــوز لعضــو الصنــدوق طلــب االحالــة علــى التقاعــد إذا أصيــب بعجــز كلــي اقعــده عــن العمــل بصــورة أ. 

دائمــة بنــاء علــى تقريــر مــن اللجنــة الطبيــة ويشــترط فــي تطبيــق احــكام هــذه المــادة تســديد مــا عليــه مــن 

مســتحقات للنقابــة وصناديقهــا.

يحــق للمســتفيدين المطالبــة بالراتــب التقاعــدي فــي حــال وفــاة عضــو الصنــدوق قبــل احالتــه علــى التقاعــد، 	. 

ــاء  ــدوق بن ــة وصناديقهــا، وللصن ــى العضــو مــن مســتحقات للنقاب ــة مــا عل ويخصــم مــن رواتبهــم  التقاعدي

علــى طلبهــم تقســيط مبلــغ الخصــم.

المادة )17(: المدة الخاضعة للتقاعد15

تكــون المــدة الخاضعــة للتقاعــد محــددة فــي عــدد األشــهر المســدد عنهــا االشــتراكات التقاعديــة الشــهرية أ. 

والرســوم اإلضافيــة المترتبــة عليهــا.

 ألي مــن الشــرائح الــواردة فــي المــادة )14( مــن 	. 
ً
يحســب الراتــب التقاعــدي المســتحق لعضــو الصنــدوق وفقــا

هــذا النظــام بضــر	 مقــدار الراتــب التقاعــدي للشــريحة فــي عــدد االشــهر التــي ســددت عنهــا االشــتراكات 

التقاعديــة الشــهرية الخاضعــة لتقاعــد تلــك الشــريحة ويقســم الناتــج علــى )360(.

يجــوز لعضــو الصنــدوق االنتقــال مــن شــريحة الــى أخــرى علــى أن يحتســب راتبــه التقاعــدي عنــد اســتحقاقه 	. 

بجمــع مــا يتســحقه عــن كل شــريحة علــى حــدة.

 مــن تاريــخ اشــتراكه د. 
ً
يجــوز لعضــو الصنــدوق االنتقــال مــن شــريحة الــى أخــرى أعلــى منهــا بأثــر رجعــي كليــا

 علــى ســنة االنتقــال مقابــل تســديد فــرق مبالــغ 
ً

فــي الصنــدوق أو لعــدد مــن الســنوات الســابقة مباشــرة

االنتقــال بيــن الشــرائح مــع رســم إضافــي مقطــوع يحــدد وفــق جــدول مالــي يصــدره المجلــس بنــاًء علــى 

تنســيب لجنــة اإلدارة المســتند إلــى دراســة اكتواريــة تجــرى لهــذه الغايــة. 

 من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعّدل:-ه. 
ً
اعتبارا

يمنع االنتقال من الشريحة التي عليها العضو إلى شريحة أقل من شريحة الخمسمائة دينار.. 1

يمنــع االنتقــال بيــن الشــرائح التاليــة: الشــريحة األساســية وشــريحة المائتــي دينــار وشــريحة المائتيــن . 2

 وشــريحة األربعمائــة دينــارا.
ً
وثمانيــن دينــارا

14. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 110 لســنة 2021 
حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي :

يجــوز لعضــو الصنــدوق طلــب االحالــة علــى التقاعــد اذا اصيــب بعجــز كلــي اقعــده عــن العمــل بصــورة دائمــة بنــاء علــى تقريــر مــن اللجنــة الطبيــة كمــا يحــق 
للمســتفيدين المطالبــة بالراتــب التقاعــدي فــي حــال وفــاة عضــو الصنــدوق قبــل احالتــه علــى التقاعــد ويشــترط فــي تطبيــق احــكام هــذه المــادة ان يكــون 

 جميــع االشــتراكات الســنوية والرســوم االضافيــة المترتبــة عليــه للنقابــة.
ً
عضــو الصنــدوق مســددا

15. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة )هـ( بموجب النظام المعدل رقم 110 لسنة 2021
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المادة )18(: تأجيل دفع العائدات التقاعدية 16

يجــوز لعضــو الصنــدوق تأجيــل دفــع العائــدات التقاعديــة عــن اي مــن المــدد التاليــة اذا وافــق المجلــس علــى 

ذلــك علــى ان يتقــدم بطلــب التأجيــل خــالل مــدة ال تزيــد عــن االشــهر الســتة االولــى مــن حــدوث ســبب التأجيــل 

شــريطة ان يقــوم بتســديد العائــدات المؤجلــة كاملــه خــالل مــدة تعــادل مــدة التأجيــل او خــالل ســنتين ايهمــا 

اقــل:

مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقته على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. أ. 

مدة توقف عضو الصندوق عن الكسب أو ممارسة المهنة لظروف طارئة يقتنع بها المجلس.	. 

المادة )19(: مدة التوقيف لغايات التقاعد17

ال تحســب مــدة توقيــف عضــو الصنــدوق عــن مزاولــة المهنــة بنــاء علــى قــرار مــن المجلــس بصفتــه التأديبيــة مــدة 

خاضعــة للتقاعد.

ــواردة فــي  ــا ( ال 16. تعديــالت المــادة: هكــذا عدلــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 وتــم الغــاء كلمــة ) العلي
اخــر الفقــرة )أ( منهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 25 لســنة 2002 وكان قــد تــم الغــاء مطلعهــا منهــا واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام 

المعــدل رقــم 19 لســنة 1989 حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي
يجــوز لعضــو الصنــدوق تأجيــل دفــع العائــدات التقاعديــة عــن أي مــن المــدد التاليــة إذا وافــق المجلــس علــى ذلــك شــريطة أن يقــوم بتســديد العائــدات 

المؤجلــة كاملــة بعــد زوال الســبب الــذي أجلــت مــن اجلــه .
	. المــدة التــي يقتضيهــا العضــو فــي الدراســة للحصــول علــى شــهادة او تخصــص اعلــى مــن الشــهادة الجامعيــة االولــى علــى ان ال يتجــاوز مــدة تاجيــل 

دفــع العائــدات التقاعديــة لهــذا الســبب اربــع ســنوات.

17. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 
حيــث كان نصهــا الســابق كمــا  يلــي :

ال تحسب مدة توقيف عضو الصندوق عن ممارسة المهنة السبا	 تاديبية مدة خاضعة للتقاعد.
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الفصل الرابع

حقوق العائلة والمعالين

المادة )20(: المستفيدين من التقاعد18 + 19+ 20

يعتبــر االشــخاص االتــي ذكرهــم مــن المســتفيدين الذيــن لهــم الحــق فــي الراتــب التقاعــدي بعــد وفــاة عضــو 

ــدوق او العضــو المتقاعــد :- الصن

والداه والقصر أوالمعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا. أ. 

 أو ذا أوالد عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :-	. 
ً
واما اذا كان متزوجا

الزو	 او الزوجة.. 1

الوالدان.. 2

االوالد الذيــن لــم يتجــاوزوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر او الذيــن ال يزالــون يتلقــون دراســتهم فــي . 3

المؤسســات التعليميــة  وذلــك الــى حيــن حصولهــم علــى  الشــهادة الجامعيــة االولــى او اكمالهــم 

ســن الخامســة والعشــرين ايهمــا اســبق وبناتــه العازبــات والمطلقــات واالرامــل غيــر العامــالت ممــن 

ليــس لهــن أي رواتــب  تقاعديــة.

االوالد ذوي االحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب.. 4

االخــوة واالخــوات القصــر او ذوو االحتياجــات الخاصــة اذا كان عضــو الصنــدوق قــد طلــب خطيــا . 5

المســتفيدين. الــى  اضافتهــم 

18. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2007 .
يعتبر االشخاص اآلتي ذكرهم من افراد عائلة العضو او العضو المتقاعد الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته:

 عند وفاته فيعتبر من افراد عائلته:
ً
	. واما اذا كان متزوجا

1. الزو	 او الزوجة. 
2. االوالد الذيــن لــم يتجــاوزا الثامنــة عشــرة مــن العمــر او الذيــن ال يزالــون يتلقــون دراســتهم فــي المؤسســات العلميــة وذلــك الــى حيــن اكمالهــم الخامســة 

والعشــرين مــن اعمارهــم .
3. االوالد المعاقون .

4. الوالدان واالخوة واالخوات القصر او المعاقون اذا كان العضو قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم.

19. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة 	 منها بموجب النظام المعدل رقم 1 لسنة 2018 .
( الواردة في مطلعها، وإلغاء كلمة )بلوغهم( الواردة في البند )3( منها واالستعاضة عنها بكلمة )إكمالهم(.

ً
بإضافة عبارة )أو ذا أوالد ( بعد )متزوجا

20. قرار تفسيري رقم 13 لسنة 2002 ) قرار باالجماع( تاريخ 2002/10/23 | انظر في فسم القرارات التفسيرية
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المادة )21(: حاالت قطع الراتب التقاعدي21 + 22

يقطــع الراتــب التقاعــدي المخصــص بموجــب أحــكام هــذا النظــام لــألزوا	 وللزوجــات والبنــات واألمهــات واألخوات 

عنــد زواجهن.

المادة )22(: وفاة العضو قبل احالة على التقاعد23 + 24

إذا توفــي عضــو الصنــدوق قبــل إحالتــه علــى التقاعــد أو بعــد ذلــك فيقســم الراتــب التقاعــدي المســتحق للعضــو 

حســب أحــكام هــذا النظــام بالتســاوي بيــن المســتفيدين المنصــوص عليهــم فــي المــادة 20 مــن هــذا النظــام 

وال يعــاد تقســيم الراتــب عنــد خــرو	 أي منهــم أمــا بالوفــاة أو بانتقــاء شــروط االســتحقاق ويشــترط فــي ذلــك : 

أن ال يتقاضى المستفيد الوحيد أكثر من )%50( من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق.أ. 

أن ال يزيــد مجمــوع حصــص الوالديــن واألخــوة واألخــوات علــى %25 مــن الراتــب التقاعــدي المســتحق 	. 

لعضــو الصنــدوق إذا كان متزوجــا عنــد وفاتــه وأن ال تزيــد هــذه النســبة علــى 50 بالمئــة إذا كان عضــو 

الصنــدوق عنــد وفاتــه أعزبــا. 

المادة )23(: االبالغ عما يؤثر في الحقوق التقاعدية25

ــة  ــر فــي الحقــوق التقاعدي ــكل مــا مــن شــأنه التأثي ــغ المجلــس ب ــدوق والمســتفيد بتبلي يترتــب علــى عضــو الصن

كالحــاالت المتعلقــة بالســن أو إنهــاء الدراســة أو تركهــا أو الــزوا	 أو الطــالق أو الوفــاة التــي توجــب إعــادة النظــر 

فــي الحقــوق التقاعديــة وللمجلــس الحــق فــي حالــة اإلخــالل بأحــكام هــذه المــادة اتخــاذ اإلجــراء الــذي يــراه مناســبا 

لتعويــض الصنــدوق عمــا لحــق بــه مــن ضــرر ولــه إيقــاف الراتــب التقاعــدي لحيــن اســتيفاء مــا صــرف منــه بغيــر حــق.

21. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 
حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي :

يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب احكام هذا النظام في الحاالت التالية:
أ . للزوجات والبنات واالمهات واالخوات عند زواجهن.

	. عند زوال االعاقة بالنسبة للمعال المعاق.

22. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 1 لسنة 2018 .
بإضافة كلمة )لألزوا	 و( بعد عبارة )بموجب أحكام هذا النظام( الواردة فيها.

23. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 وتــم الغــاء نــص الفقــرة 	 واالســتعاضة 
عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 13 لســنة 1991 

حيث كان نصها السابق كما يلي : 
	. أن ال يزيد مجموع حصص الوالدين واالخوة واألخوات في حالة عضو الصندوق المتزو	 المتوفى عن %25 من الراتب التقاعدي المستحق له.

24. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 1 لسنة 2018 .
بإلغاء عبارة )ويعاد( الورادة في مطلعها واالستعاضة عنها )وال يعاد(، وبإلغاء نص الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي:-

»أن ال يتقاضى المستفيد الوحيد أكثر من )%50( من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق.«

25. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء المــادة 23 وتعديلهــا واعــادة ترقيــم المــواد مــن 24 - 28 لتصبــح مــن 23 - 27 علــى التوالــي 
بموجــب النظــام المعجــل رقــم 38 لســنة 2007 حيــث كان نــص المــادة 23 كمــا يلــي :

يشطب اسم عضو الصندوق المحال على التقاعد من سجل االعضاء العاملين في النقابة وينقل الى سجل االعضاء المتقاعدين.
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المادة )24(: الوثائق المعتمدة26

ــة والجــوازات العامــة واي جهــة رســمية وحســب مقتضــى  ــرة االحــوال المدني ــق الصــادرة عــن دائ تعتمــد الوثائ

ــدوق او ســن صاحــب االســتحقاق مــن المســتفيدين. ــر ســن عضــو الصن الحــال، فــي تقدي

المادة )25(: استحقاق العائدات التقاعدية27 + 28+ 29

تســتحق االشــتراكات التقاعديــة فــي موعــد ال يتجــاوز اليــوم االخيــر مــن كل شــهر يلــي الشــهر الــذي تعــود أ. 

 نســبته 
ً
 اضافيــا

ً
اليــه تلــك االشــتراكات واذا تأخــر عضــو الصنــدوق عــن دفعهــا فــي  هــذا التاريــخ فيتحمــل رســما

)%1( مــن مقــدار االشــتراك عــن كل شــهر يســتمر فيــه التأخيــر علــى ان ال تزيــد هــذه الرســوم االضافيــة علــى 

قيمــة االشــتراكات التقاعديــة المســتحقة.

ال تترتــب علــى عضــو الصنــدوق الــذي لــم يكمــل ثالثيــن ســنة مــن عمــره أي رســوم إضافيــة فــي أول ســنتين 	. 

تليــان تاريــخ حصولــه علــى الشــهادة الجامعيــة التــي تخولــه التســجيل فــي النقابة.

علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقرتيــن )أ( و)	( مــن هــذه المــادة، يمنــح مــن يرغــب مــن األعضــاء المحدديــن 	. 

أدنــاه إعفــاًء مــن تســديد الرســوم اإلضافيــة غيــر المســددة المترتبــة عليهــم قبــل ســريان هذا النظــام المعدل 

 للنســب والشــروط المبينــة أدنــاه:
ً
وفقــا

)%100( لألعضاء الذين لم يكملوا ثالثين سنة من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل.. 1

ــوا ســن الخامســة والثالثيــن مــن عمرهــم . 2 ــم يكمل ــوا ســن الثالثيــن ول ــن أكمل )%80( لألعضــاء الذي

بتاريــخ ســريان هــذا النظــام المعــدل.

يبــدأ ســريان اإلعفــاء المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة مــن تاريــخ ســريان أحــكام هــذا  د. 

النظــام المعــدل ولمــدة ســنة واحــدة، وفــق الشــروط المبينــة أدنــاه:

تسديد االشتراكات السابقة دفعة واحدة.. 1

التزام بتسديد االشتراكات التقاعدية الالحقة لتاريخ االعفاء لمدة ال تقل عن عشر سنوات.. 2

عدم التأخر عن تسديد أي اشتراك مدة تزيد عن ستة أشهر خالل هذه السنوات العشر.. 3

26. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 
2007 حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي :

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة االحوال المدنية في تقرير سن عضو الصندوق او سن صاحب االستحقاق من المعالين.

27. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 38 لسنة 2007

28. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 1 لسنة 2018 .
باعتبار ما ورد فيها الفقرة )أ( منها وإضافة الفقرة )	( اليها بالنص التالي :

ــه علــى الشــهادة 	.  ــخ حصول ــان تاري ــة فــي أول ســنتين تلي ــم يكمــل ثالثيــن ســنة مــن عمــره أي رســوم إضافي ــذي ل ــدوق ال ال تترتــب علــى عضــو الصن
ــة. ــه التســجيل فــي النقاب ــة التــي تخول الجامعي

29. تعديالت المادة: هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرتين )	/ د( بموجب النظام المعدل رقم 110 لسنة 2021.
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وفــي حالــة عــدم إيفائهــم بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة ُيعــاد قيــد المبالــغ المعفــاة كذمــم 

عليهــم، كمــا يجــوز خصمهــا مــن آخــر اشــتراكات ســددها العضــو قبــل تقاعــده.

المادة )26(: لجنة الفصل في االعتراضات30

تنتخــب الهيئــة العامــة للصنــدوق كل ثــالث ســنوات لجنــة للفصــل فــي االعتراضــات علــى قــرارات المجلــس أ. 

مكونــة مــن ســبعة أعضــاء مــن الهيئــة العامــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس النقابــة أو لجنــة اإلدارة برئاســة اكبــر 

اعضــاء لجنــــــة الفصــل ســنا اضافــة الــى عضويــن احتيــاط.

ــة اجتماعهــا بدعــوة مــن رئيســها وبحضــور مــا ال يقــل عــن خمســة مــن اعضائهــا وذلــك خــالل 	.  تعقــد اللجن

ــة المطلقــة العضائهــا.  ــراض وتتخــذ قراراتهــا باالغلبي ــب االعت ــم طل شــهر مــن تقدي

لعضــو الصنــدوق أو ألي مــن المســتفيدين االعتــراض علــى قــرارات المجلــس التــي تصــدر بمقتضــى أحــكام 	. 

هــذا النظــام إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة وذلــك خــالل ســتين يومــا مــن 

تاريــخ تبليغــه القــرار موضــوع االعتــراض ويســتوفى مــن المعتــرض رســم مقــداره خمســة دنانيــر يعــاد إليــه إذا 

ظهــر أنــه محــق فــي اعتراضــه أو فــي جــزء منــه. 

 فــي االعتراضــات المقدمــة اليهــا اال اذا طلــب المعتــرض رؤيتهــا بحضــوره وفــي هــذه د. 
ً
تنظــر اللجنــة تدقيقــا

الحالــة تدعــو اللجنــة النقيــب او نائبــه فــي حــال غيــا	 النقيــب.

المادة )27(: تعديل النظام والدراسة االكتوارية31

ال يجــوز بحــث أي إقتــراح أو مشــروع بتعديــل أحــكام هــذا النظــام إال فــي اجتمــاع غيــر عــادي تعقــده أ. 

وتدعــى إليــه الهيئــة العامــة  للصنــدوق لهــذا الغــرض.

على المجلس ان يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثالث سنوات على االكثر.	. 

30.  تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصهــا الســابق واالســتعاضة عنــه بالنــص الحالــي بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 
2007 حيــث كان نصهــا الســابق كمــا يلــي :

أ . تنتخــب الهيئــة العامــة للصنــدوق فــي كل ســنتين لجنــة للفصــل فــي االعتراضــات علــى قــرارات المجلــس مكونــة مــن خمســة اعضــاء مــن الهيئــة العامــة مــن 
 علــى ان يحضــر النقيــب او نائبــه اجتماعاتهــا دون ان يكــون لــه حــق التصويــت.

ً
غيــر اعضــاء مجلــس النقابــة او لجنــة االدارة وتجتمــع برئاســة اكبــر اعضائهــا ســنا

	. تعقد اللجنة اجتماعاتها بكامل اعضائها وتتخذ قراراتها باالجماع او باالكثرية.
	. لعضــو الصنــدوق او الي مــن المعاليــن االعتــراض علــى قــرارات المجلــس التــي تصــدر بمقتضــى احــكام هــذا النظــام الــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي 
 مــن تاريــخ تبليغــه القــرار موضــوع االعتــراض ويســتوفى مــن المعتــرض رســم قــدره خمســة دنانيــر يعــاد 

ً
الفقــرة )ا( مــن هــذه المــادة وذلــك خــالل ثالثيــن يومــا

اليــه اذا ظهــر انــه محــق فــي اعتراضــه او فــي جــزء منــه.

31. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 38 لســنة 2007 وتــم تعديلهــا باعتبــار مــا ورد فيهــا فقــرة أ 
واضافــة الفقــرة 	 اليهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 64 لســنة 1999 .
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المادة )28(: استرداد االشتراكات التقاعدية32

لعضــو الصنــدوق الــذي فقــد عضويتــه فــي النقابــة بســبب قــرار صــادر عــن المجلــس التأديبــي او بنــاء علــى طلبــه 

قبــل اســتحقاق الراتــب التقاعــدي ان يســترد االشــتراكات التقاعديــة والرســوم اإلضافيــة التــي دفعهــا للصنــدوق 

بموجــب أحــكام هــذا النظــام.

المادة )29(: االلغاءات33

 يلغى نظام التقاعد والتأمين االجتماعي رقم 76 لسنة 1973.

32. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 110 لســنة 2021 بإضافة عبــارة )قبــل اســتحقاق الراتــب 
بنــاء علــى طلبه( الواردة فيهــا . التقاعــدي( بعد عبــارة )أو 

ــارة )بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق  33. تعديــالت المــادة: هكــذا اصبحــت هــذه المــادة بعــد تعديلهــا بموجــب النظــام المعــدل رقــم 110 لســنة 2021 بإلغــاء عب
 الــى تلــك الخطــة بدفــع فــروق العائــدات التقاعديــة وتعتبــر 

ً
مــع احكامــه بالخطــة الثانيــة المنصــوص عليهــا فيــه علــى ان يقــوم العضــو الــذي كان منتســبا

 فــي ذمتــه وتعطــى لــه مهلــة ســنة واحــدة مــن تاريــخ العمــل بهــذا النظــام لتوفيــق اوضاعــه مــع احكامــه دون ان يتحمــل اي غرامــات او فوائــد خــالل 
ً
دينــا

المهلــة المشــار اليهــا وتطبــق عليــه احــكام التخلــف عــن دفــع العائــدات التقاعديــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام اذا لــم يقــم بالتســديد( الــواردة فيهــا.
.
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