
خدمات النقابة  

 
معلومات عن اإلشرتاك يف صندوق التقاعد

إعتمد صندوق التقاعد واملساعدات املالية فئتني ‘A’ و ‘B’ ليختار كل عضو يف النقابة اإلنتساب اىل    .1  
أي منهام او يعترب حكامً مسجل يف الفئة ‘A’ اذا مل ميارس حقه يف االختيار. يتقاىض املشرتك يف الفئة 

‘A’ او يف الفئة ‘B’ معاشاً تقاعدياً شهرياً يوازي قيمة االشرتاك السنوي.

حدد رسم اإلشرتاك السنوي: للفئة ‘A’ مبلغ /١٥٠،٠٠٠ ل.ل./ و للفئة ‘B’ مبلغ /٣٠٠،٠٠٠ ل.ل./    .٢   
ما عدا اشرتاك النقابة.

يعترب جميع املنتسبني اىل النقابة مسجلني حكامً يف صندوق التقاعد يف الفئة ‘A’ لعام ٢٠١٢ فقط    .٣  
ويف الفئة التي يختارونها للسنوات الالحقة واال حكامً يستمرون يف الفئة ‘A’ يف حال عدم االختيار.

٤.  بدأ استيفاء اشرتاك صندوق التقاعد ابتداء من عام ٢٠١٢.  

ميكن للمنتسب خالل السنوات الخمس االوىل النتسابه استناداً اىل تاريخ اجازة مزاولة املهنة اختيار    .٥  
الفئة التي يرغب بالتسجيل فيها من بني الفئتني ‘A’ او ‘B’ عن طريق تقديم طلب خطي اىل النقابة 

 .’A‘ وإال إعترب مسجالً حكامً يف الفئة

ويف حال تغيري الفئة من ‘A’ اىل ‘B’ تسدد اشرتاكاتها مع مفعول رجعي وفقاً للجدول التايل )استناداً    

اىل تاريخ االنتساب(:

مجموع فوائد   الرسم   السنة     

١٥٠,٠٠٠  ٠   ١٥٠,٠٠٠   ٢٠١٧   

١٥٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠  ٢٠١٦  ١٥٠,٠٠٠   

١٦٥,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠   ٢٠١٥   

١٨٠,٠٠٠   ٤٥,٠٠٠   ١٥٠,٠٠٠   ٢٠١٤   

١٩٥,٠٠٠   ٦٠,٠٠٠   ١٥٠,٠٠٠   ٢٠١٣   

٠   ٠  ١٥٠,٠٠٠   ٢٠١٢   

 

يتبع



يحق للمنتسب اىل أي من الفئتني ويف أي وقت رشاء وحدة أو وحدتني إضافيتني من الفئة ذاتها   .٦  
التي إختارها عن طريق تقديم طلب خطي اىل النقابة، عىل أن يستفيد من املخصصات اإلضافية 

بعد مرور ١٥ عاماً عىل إختياره وحدة إضافية أو أكرث وبلوغه سن التقاعد.

فتكون الفئة ‘A’ : ١٥٠,٠٠٠ ل.ل. أو ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل. أو ٤٥٠,٠٠٠ ل.ل.   

وتكون الفئة ‘B’ : ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل. أو ٦٠٠,٠٠٠ ل.ل. أو ٩٠٠,٠٠٠ ل.ل.   

يف حال رغب اي عضو مسجل يف الفئة ‘B’ او اي عضو قد سبق واشرتى وحدات اضافية يف اي من    .٧  

الفئتني ‘A’ او ‘B’ بالعدول عن ذلك تقديم طلب خطي يتنازل فيه عن كل الدفعات التي سبق ان 

دفعها والتي تصبح حكامً ملكاً للصندوق ويستمر الحقاً يف الفئة التي رغب يف العودة اليها بجميع 

حقوقها وموجباتها.

يفقد العضو الذي رغب يف التنازل عن الفئة »B« او عن الوحدات االضافية التي اشرتاها حقه يف    .٨  

العودة اىل وضعه السابق ويحرم من حقه يف تغيري فئة انتسابه او رشاء وحدة او وحدات اضافية.

تسدد اشرتاكات صندوق التقاعد مع اشرتاكات النقابة لدى كافة فروع بنك عوده او يف مقر النقابة    .٩  

او عرب خدمة ليبان بوست عن طريق االتصال بالنقابة للتنسيق وتحديد موعد الدفع الرسال الجايب 

املكلف من قبل رشكة ليبان بوست اىل مكان العمل املحدد لقبض املبلغ واعطاء االيصال. )ان كلفة 

هذه الخدمة ٤,٠٠٠ ل.ل.(

مالحظة: ملزيد من املعلومات أو يف حال طلب االستفسار عن موضوع معني يرجى مراجعة النقابة.   


