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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

 (119مادة )
االشتراكات عن المدد اآلتية وذلك  تستحق

 وفًقا للقواعد واألحكام المبينة قرين كل منها:

 الباب الثالث
قواعد تحديد وتحصيل االشتراكات وإجراءات 

 الحساب أو االشتراك عن بعض المدد 
 
 الخامس الفصل

 إجراءات حساب أو االشتراك عن بعض المدد

 مدد اإلعارة الداخلية: - 5
البند فى شأن حاالت الندب ويسرى حكم هذا 

 الكلى.

إعااارة أو ناادب الماايمن علياا   : (88مااادة )
 ندًبا كلًيا إلى جهة داخل الجمهورية

 : (89مادة ) 
يلتزززززحم ازززززاحب البمزززززل األازززززل  بسزززززداد 
االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة للهيئة 
فزز  المواعيززد الدوريززة المحززدد  للسززداد وذلززك 

بالخارج ويتقاضى أجره للميمن علي  المعار 
، ويتحمزل كزل مزن من صاحب العمل األصال 

المؤمن عليه وااحب البمزل فز  هزذل الحالزة 
 بحاته ف  االشتراكات.

مدد اإلعارات الخارجية بدون أجر ومدد  -1
يلتـحم  األجـازات الخاصة للعمل بالخارج:

المؤمن عليه بحاته وحاة ااحب 
البمل ف  االشتراكات وتؤدى بإحدى 

 ت األننبية.البمال
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
ببد االتفاق مع الوحير المختص نوع 

وسبر التحويل،  ،  البمالت األننبية
وكيفية ومواعيد أداء االشتراكات والمبالغ 
االضافية الت  تستحق ف  حالة التأخير ف  
السداد، وذلك وفقاً للنسب المقرر  ف  

 ( من هذا القانون.121الماد  )

 : (91مادة )
تتحدد االشتراكات الت  يلتحم المؤمن عليه 

مدد اإلعارات الخارجية واإلجازات بأدائها عن 
وفًقززا لمززا  الخاصااة باادون أجاار للعماال بالخااارج

 يأت : 
حاة ااحب البمل وحاة المؤمن عليه  -1

فززز  تزززأمين الشزززيخوخة والبنزززح والوفزززا  
 والمكافأ  والمباش اإلضاف .

النسززبة التزز  تالززى التبززويج عززن البنززح  -2
 المستديم والوفا  ف  تأمين إاابات البمل.

االشزززتراكات علزززى أسزززا  أنزززر  وتحسزززب
عملزه األازلية بزافتراج عزدم  االشتراك بنهزة

 إعارته أو حاوله على إناحل خااة.
وتبتبر ف  حكم اإلعار  أو اإلناح  للبمل 

  ف  الخارج الحاالت اآلتية:
مززدد اإلعززار  أو اإلنززاح  الخااززة للبمززل  -1

بإحززدى المنامززات الدوليززة أو اإلقليميززة أو 
  .الهيئات الدولية داخل النمهورية
لززه بإنززاح  حالززة المززؤمن عليززه المززرخص 

خااة لايزر البمزل إذا مزا  بزت التحاقزه بإحزدى 
النهات المنازوص عليهزا فز  البنزد السزابق أو 
 بت التحاقه ببمل خارج البالد وذلك من تاريخ 

 التحاقه بالبمل.

 : (91مادة ) 
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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

يلتزززحم المزززؤمن عليزززه بزززأداء االشزززتراكات 
مادد اإلعاارة أو واألقسال المسزتحقة عليزه عزن 

فز  المواعيزد  للعمال بالخاارجاإلجاازة الخاصاة 
الدوريززة المحززدد  ألداء االشززتراكات بززافتراج 

 عدم قيامه باإلعار  أو اإلناح . 
ويكزون أداء االشزتراكات بإحزدى البمززالت 
األننبيزززة المبلزززن لهزززا سزززبًرا بالبنزززك المركزززح  

 المار . 
كمززا يكززون أداء االشززتراكات بالنسززبة لمززدد 

أنزززر اإلعزززارات أو اإلنزززاحات الخاازززة بزززدون 
للبمززززل بوحززززدات المنامززززات الدوليززززة داخززززل 
نمهوريززززة ماززززر البربيززززة بإحززززدى البمززززالت 
األننبية المبلن لها سبر من البنك المركح  أو 

 ما يبادلها بالبملة المارية.
 بإحدى اللرق اآلتية:  السداد ويكون

اإليداع لدى البنك بحسزاب الهيئزة بمونزب  -1
 إذن توريد اادر من الهيئة.

 التحويالت المارفية أو اإللكترونية.  -2
 شيكات مارفية أو سياحية مقبولة الدفع. -3
 الكروت االئتمانية.  -4

عليزه فز  حالزة تزأخرل فز   المزؤمنويلتحم 
السداد بأداء مبلزغ إضزاف  وفًقزا للنسزبة المحزدد  

( مززن هززذل الالئحززة عززن منمززوع 71بالمززاد  )
االشززتراكات واألقسززال المسززتحقة عليززه، وذلززك 
عن المد  من تزاريخ ونزوب األداء حتزى نهايزة 

 شهر السداد.
المززززؤمن عليززززه مززززن أداء المبلززززغ  ويبفززززى

ل شهر من تاريخ اإلضاف  ف  حالة السداد خال
انتهززاء سززنة اإلعززار  أو اإلنززاح  وتكززون مهلززة 
اإلعفاء بالنسبة آلخر سنة ستة أشهر من تاريخ 

 انتهاء اإلعار  أو اإلناح .
حالة وفا  المؤمن عليزه خزالل المهلزة  وف 

المحدد  لإلعفاء من المبزالغ اإلضزافية قبزل أداء 
المبزززالغ المسزززتحقة عليزززه عزززن مزززد  اإلعزززار  أو 

، يبفى المستحقون عنه من أداء المبالغ اإلناح 
اإلضافية إذا قاموا بالسداد خالل ستة أشهر من 

 تاريخ الوفا .
المبززالغ اإلضززافية بززذات البملززة  سززدادويززتم 

 والكيفية الت  تسدد بها االشتراكات واألقسال.

 ( :90مادة )  
قياام المايمن عليا  المشاار ف  حالة عزدم 
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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

بسززززداد االشززززتراكات  إلياااا  بالمااااادة السااااابقة
واألقسززال المسززتحقة عليززه حتززى انتهززاء المهلززة 
المحززدد  لإلعفززاء مززن المبززالغ اإلضززافية، يلتززحم 
اززاحب البمززل بتحاززيلها مضززافاً إليهززا المبززالغ 
اإلضززززافية مززززن أنززززر المززززؤمن عليززززه بلريززززق 

( المرافق، ويلتحم 4التقسيل وفًقا للندول رقم )
يهزززا ازززاحب البمزززل بسزززداد األقسزززال المشزززار إل

للهيئززة فزز  المواعيززد الدوريززة اعتبززاًرا مززن أنززر 
 الشهر التال  النتهاء مهلة اإلعفاء.

وإذا كانت قيمة القسل تنزاوح ربزع األنزر 
فينوح للمؤمن عليه للب أداء هزذل المبزالغ مزع 

( مززن هززذل الالئحززة 71مراعززا  أحكززام المززاد  )
 بإحدى لرق السداد اآلتية:

ه فز  الخام من إنمال  أنر المزؤمن عليز -1
حزززدود الربزززع وفززز  حالزززة انتهزززاء الخدمزززة 

 تخام المبالغ من الحقوق التأمينية.
التقسززيل علززى خمزز  سززنوات وذلززك ببززد  -2

 موافقة الهيئة.
وفز  حالززة انتهززاء المهلززة المحززدد  لإلعفززاء 
مززن المبززالغ اإلضززافية دون ونززود عالقززة 
عمززززززل يلتززززززحم المززززززؤمن عليززززززه بسززززززداد 
االشززتراكات والمبززالغ اإلضززافية المسززتحقة 
دفبززة واحززد  فزز  ميبززاد رايتززه شززهر مززن 
تزززاريخ تحقزززق واقبزززة اسزززتحقاق الحقزززوق 
التأمينية، وإذا لزم يزتم السزداد خزالل المهلزة 

يهزززا تحازززل هزززذل المبزززالغ وفًقزززا المشزززار إل
 .القانون( من 133ألحكام الماد  )

: يلتحم مدد األجازات الخاصة بدون أجر -2
المؤمن عليه بحاته وحاة ااحب 
البمل ف  االشتراكات إذا ررب فى 
حسابها ضمن مد  اشتراكه فى التأمين، 
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

د إبداء األحكام المنامة لكيفية ومواعي
الرربة وأداء االشتراكات والمبالغ 
اإلضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى 
األداء، وذلك وفقاً للنسب المقرر  ف  

 ( من هذا القانون.121الماد  )
 

 : (94مادة )
للمزززززؤمن عليزززززه أن يبزززززدى رربتزززززه فززززز  

 اإلجازة الخاصة لغير العمالاالشتراك عن مد  
قبل قيامه باإلناح ، كما ينوح له أن يبدى هزذل 
الرربززة فزز  تززاريخ الحززق لهززذا الميبززاد وبمززا ال 
يناوح تاريخ تحقق واقبة االستحقاق ف  تأمين 

 الشيخوخة والبنح والوفا .
ويقدم للب إبداء الرربة المشار إليه علزى 

( المرافق، وال ينوح للمؤمن 19النموذج رقم )
فزز  االشززتراك بززأ   عليززه أن يبززدل عززن رربتززه

حال من األحوال وتشمل الرربة سنوات تنديد 
 اإلناح . 

وفزززز  حالززززة وفززززا  المززززؤمن عليززززه ينززززوح 
للمستحقين عنه للب حساب مزد  اإلنزاح  وفًقزا 
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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

لما سبق ف  ميباد رايته  ال ة شهور من تاريخ 
ورود للزززب ازززرو الحقزززوق التأمينيزززة للهيئزززة 

واحززد  علززى أن تززؤدى المبززالغ المسززتحقة دفبززة 
خزززالل  ال زززة شزززهور مزززن تزززاريخ تقزززديم للزززب 

 الحساب.

 : (94مادة ) 
تتحدد االشتراكات الت  يلتحم المؤمن عليه 

اإلجااازة الخاصااة باادون أجاار بأدائهززا عززن مززد  
 على النحو اآلت : لغير العمل 

حازززززته وحازززززة ازززززاحب البمزززززل فززززز   -1
اشززززتراكات تزززززأمين الشززززيخوخة والبنزززززح 
والوفا  وناام المكافأ  والمبزاش اإلضزاف  
وذلزززك إذا أبزززدى رربتزززه فززز  حسزززاب مزززد  
اإلناح  ضزمن مزد  االشزتراك فز  التزأمين 

 وفًقا ألحكام الماد  السابقة. 
حازززززته وحازززززة ازززززاحب البمزززززل فززززز   -2

اشتراكات تأمين المرج الت  تالزى حزق 
والرعايزززة اللبيزززة إذا كزززان ممزززن  البزززالج

تسر  ف  شأنه أحكام هذا التأمين عن مد  
اإلنززاح  الخااززة بززدون أنززر إذا قضززيت 
اإلنزززاح  داخزززل الزززبالد وذلزززك فززز  نميزززع 

 األحوال. 
االشزززتراكات علزززى أسزززا  أنزززر  وتحسزززب

اشزززتراك المزززؤمن عليزززه بزززافتراج عزززدم قيامزززه 
 باإلناح .
للمؤمن عليه للزب حسزاب مزد   ينوحوال 

نزززاح  الخاازززة التززز  لزززم يبزززد الرربزززة فززز  اإل
( مززن 87االشززتراك عنهززا وفًقززا ألحكززام المززاد  )

 هذل الالئحة.

 ( :95مادة ) 
يلتزززحم المزززؤمن عليزززه بزززأداء االشزززتراكات 

عززن كززل  وفًقااا لحكاام المااادة السااابقةالمسززتحقة 
سنة على حزد  مزن سزنوات مزد  اإلنزاح  خزالل 

 شهر من تاريخ انتهاء سنة اإلناح .
حالززة تخلفززه عززن السززداد خززالل هززذا وفزز  

الميبززاد يلتززحم بززأداء مبلززغ إضززاف  وفًقززا للنسززبة 
( مززن هززذل الالئحززة 71المحززدد  بززنص المززاد  )

عززن المززد  مززن أول الشززهر التززال  النتهززاء سززنة 
 اإلناح  وحتى نهاية شهر السداد.

وإذا لزم يزتم السزداد خزالل  ال زة أشزهر مزن 
تزززاريخ تحقزززق واقبزززة االسزززتحقاق فززز  تزززأمين 
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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

الشيخوخة والبنح والوفا  بمبرفة المؤمن عليه 
أو المسززتحقين عنززه فتبتبززر المززد  التزز  لززم يززتم 
سداد المبالغ المستحقة عنها ف  هذل الحالة مزد  

 رير مشترك عنها.

 ( :96مادة ) 
ن عليززه بسززداد قيززام المززؤم عززدمفزز  حالززة 

اإلجااازة االشززتراكات المسززتحقة عليززه عززن مززد  
حتززى تززاريخ عودتززه إلززى البمززل يلتززحم  الخاصااة

اززاحب البمززل بتحاززيلها مضززاًفا إليهززا المبززالغ 
اإلضززززافية مززززن أنززززر المززززؤمن عليززززه بلريززززق 

( المرافزق وتحزدد 4التقسيل وفًقا للندول رقزم )
قيمة القسل علزى أسزا  سزن المزؤمن عليزه فز  

ر التال  لتزاريخ البزود  إلزى البمزل أو أول الشه
الشهر التال  إلبداء الرربة أيهمزا ألحزق ويلتزحم 
ازززاحب البمزززل بسزززداد األقسزززال المشزززار إليهزززا 
للهيئززة فزز  المواعيززد الدوريززة اعتبززاًرا مززن أنززر 
الشهر التال  لتاريخ البود  إلى البمزل أو إبزداء 

 الرربة حسب األحوال. 
ربزع األنزر وإذا كانت قيمة القسل تنزاوح 

فينوح للمؤمن عليه للب أداء هزذل المبزالغ مزع 
( مززن هززذل الالئحززة 71مراعززا  أحكززام المززاد  )

 بإحدى لرق السداد اآلتية:
الخام من إنمال  أنر المزؤمن عليزه فز   .1

حزززدود الربزززع وفززز  حالزززة انتهزززاء الخدمزززة 
 تخام المبالغ من الحقوق التأمينية.

التقسززيل علززى خمزز  سززنوات وذلززك ببززد  .2
 موافقة الهيئة.

 ( :4ماد  ) 
ف  حالة التحزاق المزؤمن عليزه مزن الفئزات 
المشزار إليهزا بالمزاد  السزابقة بالبمزل لزدى أك ززر 
من ازاحب عمزل فز  ذات الوقزت، فيبتزد بمزد  
عمله لدى ااحب عمل واحزد، مزع مراعزا  مزا 

 يأت :
يبتد بمزد  االشزتراك التز  تزم التزأمين فيهزا  -1

 على أنر اشتراك أكبر.
بالمززززد  األسززززبق فزززز  االشززززتراك إذا يبتززززد  -2

 تساوت األنور خالل مدد االحدواج.

 :مدد األجازات الخاصة بدون أجر - 0 تابع
وإذا  بت إلتحاق المؤمن عليه ببمل خالل 
مد  اإلناح  فيتم اإللتحام بسداد حاة 
المؤمن عليه وحاة ااحب البمل فى 

ف  حالة حاول المؤمن عليه على إناح   -4
والتحااب بعماال لااد  خااززة لايززر البمززل 
يبتززد بمززد  االشززتراك  صاااحب عماال  خاار

ويلتززززحم لززززدى اززززاحب البمززززل األخيززززر، 
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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

االشتراكات وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا 
مواعيد األداء والملتحم بها والمبالغ القانون 

اإلضافية وفًقا للنسب المقرر  ف  الماد  
( من هذا القانون التى تستحق فى 121)

 حالة التأخير فى األداء.

اززاحب البمززل األخيززر بززأداء االشززتراكات 
المستحقة على أال يقل األنزر المسزدد عنزه 
االشززتراكات عززن أنززرل لززدى نهززة عملززه 

 األالية.

 ( :97مادة ) 
تلتززحم كافززة النهززات ببززدم تنديززد اإلنززاح  
الخاازة للبمززل بالخزارج أو اإلعززار  الخارنيززة 
بززدون أنززر، أو اإلنززاح  الخااززة لايززر البمززل 

أبزدى المزؤمن عليزه الرربزة فز  االشزتراك  الت 
عنها، قبل سداد نميع مستحقات الهيئة عن مدد 
اإلناحات السابقة على التنديزد بمراعزا  أحكزام 

 المواد السابقة.

 ( :98مادة ) 
إذا اختززززارت المززززؤمن عليهززززا مززززن ريززززر 
الخاضززززبين ألحكززززام قززززانون الخدمززززة المدنيززززة 

تز  وال 2116لسزنة  81الاادر بالقزانون رقزم 
حازززلت علزززى إنزززاح  لرعايزززة لفلهزززا ازززرو 
تبززويج األنززر فيتبززع فزز  شززأن إبززداء الرربززة 
وأداء االشززتراكات المسززتحقة عززن مززد  اإلنززاح  
المشار إليهزا القواعزد واالنزراءات المنازوص 

 (97،96،95،94،93)عليها ف  المواد أرقام 
 من هذل الالئحة.

وإذا اختززارت المززؤمن عليهززا عززدم اززرو 
التزززحم ازززاحب البمزززل بزززأداء تبزززويج األنزززر 

االشززتراكات المسززتحقة عززن مززد  اإلنززاح  فزز  
 المواعيد الدورية.

 ( :99مادة ) 
على ازاحب البمزل االلزالع علزى نزواح 
سفر المؤمن عليه قبزل تنديزد اإلنزاح  الخاازة 
لاير البمل والت  تقضزى خزارج الزبالد وتلبزق 

مززن هززذل  (92، 91، 91)أحكززام المززواد أرقززام 
الالئحززة إذا  بززت التحززاق المززؤمن عليززه ببمززل 
خارج الزبالد وذلزك اعتبزاًرا مزن تزاريخ التحاقزه 

 بهذا البمل.

يلتحم  جازات الدراسيـة بدون أجر:مدد اإل -3
ااحب البمل بحاته ف  االشتراكات 
وتؤدى ف  المواعيد الدورية ويلتحم 
المؤمن عليه بحاته، ويؤديها ف  

لالئحة التنفيذية لهذا المواعيد المحدد  با
 القانون.
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 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
 0119لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

( 0447قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 بإصدار الالئحة التنفيذية 0101لسنة 

تلتحم  مدد البعثات العلمية بدون أجر: -4
النهة الموفد  للبب ة بحاة ااحب البمل 
وحاة المؤمن عليه ف  االشتراكات 

 وتؤدى ف  المواعيد الدورية.

 ( :111مادة )
للبعثات العلمية بدون تلتحم النهة الموفد  

أو الموفزززد  للمببزززو ين علزززى نفقزززة الدولزززة أجااار 
بسززداد حاززة اززاحب البمززل وحاززة المززؤمن 
عليزززه فززز  االشزززتراكات وتزززؤدى فززز  المواعيزززد 

( مزززن هزززذل 71الدوريزززة وفًقزززا ألحكزززام المزززاد  )
 الالئحة. 

تلتحم النهـة المبار  مدد اإلعارة الداخلية: - 5
إليها بحاة ااحب البمل ف  االشتراكات 

المؤمن عليه من  كما تلتحم بخام حاة
أنرل، وتؤدى للنهة المبار منها ف  
المواعيد المحدد  لسدادها للهيئة ف  المواعيد 

 الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حاالت 

 الندب الكلى.

 : (88مادة )
إعارة أو ندب الميمن علي  نادًبا ف  حالة 

تلتززحم النهززة  كلًيااا إلااى جهااة داخاال الجمهوريااة
المبزار أو المنتززدب إليهززا بسززداد حاززة اززاحب 
البمزل فزز  االشززتراكات وخاززم حاززة المززؤمن 
عليزه واألقسزال المسززتحقة مزن أنزرل وتوريززدها 
شززهرًيا إلززى النهززة المبززار منهززا المززؤمن عليززه 
وذلززك فزز  أول الشززهر التززال  للشززهر المسززتحق 

 عنه تلك االشتراكات.
ر وتحسزززب االشزززتراكات علزززى أسزززا  أنززز

المززؤمن عليززه لززدى النهززة المبززار أو المنتززدب 
 إليها ندًبا كلًيا.

ويلتزززحم ازززاحب البمزززل األازززل  بسزززداد 
االشزززززتراكات واألقسزززززال والمبزززززالغ األخزززززرى 
المسزززتحقة للهيئزززة عزززن المزززؤمن عليزززه المبزززار 
والمنتدب ف  المواعيزد الدوريزة المحزدد  لسزداد 
االشتراكات دون تبليق ذلك على ورود المبالغ 

نهة المبار إليها وعليه متاببة انتاام تلك من ال
 النهة ف  السداد.

وف  حالة التأخير فز  أداء أ  مزن المبزالغ 
بما  -المشار إليها يلتحم ااحب البمل األال  

فزززز  ذلززززك النهززززاح اإلدار  للدولززززة والهيئززززات 
بسداد مبلغ إضاف  وفًقا للنسبة المحزدد   -البامة

منمززوع ( مززن هززذل الالئحززة عززن 71بالمززاد  )
االشززتراكات واألقسززال المسززتحقة عليززه، وذلززك 
عن المد  من تزاريخ ونزوب األداء حتزى نهايزة 

 شهر السداد.
ويتم االعفاء من المبلغ االضاف  إذا تم السداد 
خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ ونوب 

 األداء.
تلتحم النهة  مدد اإلستدعاء واإلستبقاء: -6

ل تلك المدد الت  تؤدى أنر المؤمن عليه خال
بحاة ااحب البمل ف  االشتراكات كما 
تلتحم هذل النهة بخام حاة المؤمن عليه من 

 ( :111مادة )
تلتحم النهة الت  تؤدى أنر المزؤمن عليزه 

مااادة االساااتدعاء واالساااتبقاء باااالقوات خزززالل 
بسزززداد حازززة ازززاحب البمزززل فززز   المسااالحة
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أنرل وتؤدى الحاتان للهيئة ف  المواعيد 
 الدورية.

االشتراكات كما تلتحم هذل النهة بخام حاة 
المؤمن عليه من أنرل وتؤدى الحاتان للهيئزة 

( 71ف  المواعيد الدورية وفًقا ألحكزام المزاد  )
 من هذل الالئحة.

 
 


