السي التً ٌجب أى ٌحال فٍها على التقاعذ الوىظفىى
والوستخذهىى الوٌخشطىى فً ًظام الوعاشاث الوذًٍت

ظهٍش ششٌف سقن  .1.11..1صادس فً  .1هي ري القعذة
 01( .341أغسطس  )01.1بتٌفٍز القاًىى سقن 101.3
الوحذدة بوىجبه السي التً ٌجب أى ٌحال فٍها على التقاعذ
الوىظفىى والوستخذهىى الوٌخشطىى فً ًظام الوعاشاث
1
الوذًٍت
انذًذ هلل ٔدذِ،
انطاتغ انششٚف -تذاخهّ5
(يذًذ تٍ انذسٍ تٍ يذًذ تٍ ٕٚسف هللا ٔن)ّٛ
ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا ،أسًاِ هللا ٔأػض أيشِ أَُا5
تُاء ػهٗ انذسرٕس ٔالسًٛا انفظٕل  035ٔ 05ٔ 24يُّ؛
ٔتؼذ االطالع ػهٗ لشاس انًجهس انذسرٕس٘ سلى  0500101تراسٚخ  00يٍ ر٘ انمؼذج
 04( 0232أغسطس  )4501انز٘ طشح تًمرضاِ 5تأٌ يسطشج ئلشاس انمإٌَ سلى 20102
ترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ سلى  500120تراسٚخ  04يٍ ر٘ انمؼذج  35( 0340دٚسًثش )0420
انًذذز تًٕجثّ َظاو انًؼاشاخ انًذَٛحٔ ،انمإٌَ سلى  24102انًذذدج تًٕجثّ انسٍ انرٙ
ٚجة أٌ ٚذال فٓٛا ػهٗ انرماػذ انًٕظفٌٕ ٔانًسرخذيٌٕ انًُخشطٌٕ فَ ٙظاو انًؼاشاخ
انًذَٛحٔ ،انمإٌَ سلى  41100ترغٛٛش ٔذرًٛى انظٓٛش انششٚف تًثاتح لإٌَ سلى 01221401
انظادس ف 45 ٙيٍ شٕال  2( 0342أكرٕتش )0422انًرؼهك تادذاز َظاو جًاػ ٙنًُخ
سٔاذة انرماػذ نٛس فٓٛا يا ٚخانف انذسرٕس،
أطذسَا ايشَا انششٚف تًا ٚه5ٙ
ُٚفز ُٔٚشش تانجشٚذج انشسًٛح ،ػمة ظٓٛشَا انششٚف ْزا ،انمإٌَ سلى  24102انًذذدج
تًٕجثّ انسٍ انرٚ ٙجة أٌ ٚذال فٓٛا ػهٗ انرماػذ انًٕظفٌٕ ٔانًسرخذيٌٕ انًُخشطٌٕ فٙ
َظاو انًؼاشاخ انًذَٛح ،كًا ٔافك ػه ّٛيجهس انًسرشاسٔ ٍٚيجهس انُٕاب1
ٔدشس ترطٕاٌ ف 01 ٙيٍ ر٘ انمؼذج  45( 0232أغسطس ،)4501
ٔلؼّ تانؼطف5
سئٛس انذكٕيح،
اإليضاء 5ػثذ اإلنّ تُكٛشاٌ1

 -1انجشٚذج انشسًٛح ػذد  1240يكشس تراسٚخ  41رٔ انمؼذج  35( 0232أغسطس  ،)4501ص 11220
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قاًىى سقن  101.3الوحذدة بوىجبه السي التً ٌجب أى ٌحال
فٍها على التقاعذ الوىظفىى والوستخذهىى الوٌخشطىى فً
ًظام الوعاشاث الوذًٍت
الوادة األولى
ذذذد سٍ ئدانح انًٕظفٔ ٍٛانًسرخذي ٍٛانًُخشط ٍٛفَ ٙظاو انًؼاشاخ انًذَٛح ػهٗ
انرماػذ ف ٙثالز ٔسر )13( ٍٛسُح1
غٛش أٌ ْزِ انسٍ ذذذد ف5ٙ
 سر )15( ٍٛسُح تانُسثح نهًضداد ٍٚلثم سُح 0402؛ سر )15( ٍٛسُح ٔسرح ( )1أشٓش تانُسثح نهًضداد ٍٚسُح 0402؛ ٔادذ ٔسر )10(ٍٛسُح تانُسثح نهًضداد ٍٚسُح 0403؛ ٔادذ ٔسر )10( ٍٛسُح ٔسرح ( )1أشٓش تانُسثح نهًضداد ٍٚسُح 0404؛ اثُٔ ٍٛسر )14( ٍٛسُح تانُسثح نهًضداد ٍٚسُح 0415؛ اثُٔ ٍٛسر )14( ٍٛسُح ٔسرح ( )1أشٓش تانُسثح نهًضداد ٍٚسُح 10410ٔذذذد سٍ اإلدانح ئنٗ انرماػذ ف ٙخًسح ٔسر )10( ٍٛسُح تانُسثح نألساذزج انثادثٍٛ
ٔنهًٕظفٔ ٍٛانًسرخذي ٍٛانًؼ ٍُٛٛسفشاء1
ٔئرا اَرٓد يٓاو انسفٛش أٔ ذى ئَٓاؤْا ،دسة انذانح ،لثم تهٕغّ انسٍ انًزكٕسج ،فاٌ
انراسٚخ انًؼرثش يٍ أجم ئدانرّ ئنٗ انرماػذ ْٕ ذاسٚخ اَرٓاء انًٓاو أٔ ئَٓائٓا ف ٙدانح ذجأصِ
سٍ ثالز ٔسر )13( ٍٛسُح ،دٌٔ اإلخالل تأدكاو انفمشج انًٕانٛح1
ًٚكٍ ذًذٚذ دذ انسٍ انًشاس ئن ّٛف ٙانفمشاخ انساتمح5
 10نًذج ألظاْا سُراٌ ( )4لاتهح نهرجذٚذ يشذ ٍٛتانُسثح نألساذزج انثادثٔ ٍٛيشج
ٔادذج تانُسثح نثال ٙانًٕظفٔ ٍٛانًسرخذئ ،ٍٛرنك تمشاس نشئٛس انذكٕيح ٚرخز
تالرشاح يٍ انسهطح انر ٙنٓا طالدٛح انرؼ ٍٛٛتًٕافمح انًؼُ ٍٛٛتاأليشٔ ،رنك ئرا
الرضد داجح انًظهذح رنك؛
 14تظٓٛش ششٚف تانُسثح نهًٕظفٔ ٍٛانًسرخذي ٍٛانًؼ ٍُٛٛسفشاء1
كًا ًٚكٍ ف ٙجًٛغ انذاالخ انًشاس ئنٓٛا ف ٙانفمشاخ انساتمح ٔف ٙانثُذ  0يٍ انفظم 2
يٍ انمإٌَ سلى  500120تراسٚخ  04يٍ ر٘ انمؼذج  35( 0340دٚسًثش )0420انًذذز
تًٕجثّ َظاو انًؼاشاخ انًذَٛح ،كًا ذى ذغٛٛشِ ٔذرً ،ًّٛذًذٚذ دذ سٍ اإلدانح ػهٗ انرماػذ
تانُسثح نألسا ذزج انثادثٔ ٍٛانًٕظف ٍٛانخاضؼ ٍٛنهُظاو األساس ٙانخاص تًٕظفٔ ٙصاسج

-3-

انرشتٛح انٕطُٛح ئنٗ غاٚح يرى انسُح انجايؼٛح أٔ انذساسٛح تمشاس نهسهطح انر ٙنٓا طالدٛح
انرؼ1ٍٛٛ
الوادة الثاًٍت
ال ًٚكٍ أٌ ٚذرج ػهٗ ئداساخ انذٔنح ٔانجًاػاخ انرشاتٛح ٔانًإسساخ انؼًٕيٛح ،فًٛا
ٚرؼهك ترذذٚذ سٍ انًٕظفٔ ٍٛانًسرخذي ٍٛانؼايه ٍٛتٓأ ،ال ػهٗ انظُذٔق انًغشت ٙنهرماػذ
فًٛا ٚخض سٍ يٍ ذإٔل ئنٓٛى دمٕق انًٕظفٔ ٍٛانًسرخذي ٍٛانًزكٕس ،ٍٚتانُسثح نهًؼاشاخ
انرٚ ٙسرذمَٕٓا ،ئال تشسٕو انٕالدج أٔ انٕثائك انر ٙذمٕو يمايٓا ،انًذنٗ تٓا ،دسة انذانح،
ػُذ انرٕظٛف أٔ ػُذ اصدٚاد األٔالدٔ ،انًذرفع تٓا ،ف ٙانًهفاخ اإلداسٚح أٔ يهفاخ االَخشاط
فَ ٙظاو انًؼاشاخ انًذَٛح ،أٔ انًذنٗ تٓا ألٔل يشج نذٖ انجٓاخ انًزكٕسج تانُسثح نزٔ٘
انذمٕقٔ ،رنك خالفا نجًٛغ األدكاو انرششٚؼٛح ٔانرُظًٛٛح انًُافٛح نزنك1
ٚؼرثش  30دٚسًثش يٍ انسُح ٕٚو ٔشٓش اصدٚاد انًٕظفٔ ٍٛانًسرخذئ ٍٛرٔ٘ دمٕلٓى
انزٚ ٍٚكٌٕ ٕٚو ٔشٓش اصدٚادْى غٛش يذذد ف ٙسسٕو انٕالدج أٔ انٕثائك انر ٙذمٕو يمايٓا،
انًذنٗ تٓا طثما نهفمشج انساتمح1
الوادة الثالثت
ُٚسخ انمإٌَ سلى  504120انظادس ف 04 ٙيٍ ر٘ انمؼذج  35( 0340دٚسًثش)0420
انًذذدج تًٕجثّ انسٍ انرٚ ٙجة أٌ ذذال فٓٛا ػهٗ انرماػذ يٕظفٕ ٔأػٕاٌ انذٔنح ٔانثهذٚاخ
ٔانًإسساخ انؼايح انًُخشطٌٕ فَ ٙظاو انًؼاشاخ انًذَٛح1
1150118112
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