
                                                  

 

 

 

 

 

 

 الّسحب من صندوق التوفير
 

 أيها المنتسب المحترم،

الدراسات فيما يلي معلومات حول االستحقاق لسحب األموال من صندوق التوفير أو من صندوق نقّدم لك 

 :التكميلية

 التوفير سحب أموال –المنتسب األجير  .1

 5002كانون الثاني  1أموال التوفير التي أوِدَعت لغاية  .أ 

 %.06إن تقاعد من عمله أو قلّص عمله بنسبة ال تقل عن  06-مع بلوغ المنتسب سّن ال .1

أشهر من موعد تركه  0المنتسب من مكان عمله ولم يبدأ العمل في مكان آخر في غضون إن تقاعد  .2

 العمل.

 .في األعمال الحرة )مستقال(أشهر من موعد ترك العمل، إن أصبح العامل يعمل  0مرور  بعد .3

شهرا من موعد ترك العمل، إن بدأ العامل يشتغل في مكان جديد ال يحّول له أمواال  13بعد مرور  .4

  صندوق توفير تقاعدي.توَدع في 

يمكن سحبها مع بلوغ  11/15/5002 – 01/01/5002وِدَعت في الفترة أاألموال الموفَّرة التي  .ب 

 سنوات من يوم اإليداع األول في الحساب المصرفي ذاته. 0في حالة انقضاء  06-المنتسب سن ال

كل المبالغ الموَدعة ابتداًء من  (:1)تعديل  01/01/5002 ابتداًء مناألموال الموفَّرة التي أوِدَعت  .ج 

صة للتقاعد ويمكن سحبها في حالة نقلها لصندوق يدفع التقاعد.  2662كانون الثاني   مخصَّ

 بسحب األموال )باالستناد إلى األنظمة(: للمنتسب بعض الحاالت الخاصة اإلضافية التي يسَمح فيها  .د 

 منخفضالدخل ال .1

 وجود نفقات طبية .2

 وجود إعاقة .3

 ض التأمينووعالتعويضات الوفاة،  .4

 .في كل الحاالت األخرى يخضع سحب األموال الموفَّرة لالقتطاع الضريبي طبقا لألصول القانونية 

 سحب أموال التعويضات –المنتسب األجير  .5
لتعويضات بعد انتهاء عالقة بهدف الحصول على اشخصي التوفير للأموال التعويضات في صندوق  .أ 

 :(رهنًا باالستحقاق)صاحب العمل  –األجير 

لكل سنة  ش. معفى 113316باقتطاع الضريبة )السحب لغاية مبلغ  يسحب األموال كمبلغ رأسمال .1

 (.عمل

رهنًا بتقديم طلب خطي مناسب وإعطاء الشركة  –التعويضات المتعاقبة ورواتب التقاعد المتعاقبة  .2

 موافقتها لتأجيل موعد المحاسبة مع الضريبة لموعد الحق.

العوائد. توفير الوثائق الالزمة  جمعَ  ل المبالغ  بقاء األموال في حساب الصندوق، تواص   في حالة .3

 لسحب أموال التعويضات. 

 المنتسب المستقل .1

 في ذلك( ا)بم 11/15/5002األموال التي أوِدَعت حتى  .أ 

من اليوم الذي شرع فيه بإيداع األموال في سنوات  0شرط انقضاء  06-سن ال المنتسب مع بلوغ .1

 الحساب ذاته.

 عاما من اليوم الذي شرع فيه بإيداع األموال في الحساب ذاته. 10بعد انقضاء  .2

شرط  06-مع بلوغ المنتسب سن ال 01/01/5002 – 11/15/5002وِدَعت في الفترة أ   األموال التي .ب 

 .سنوات من اليوم الذي شرع فيه بإيداع األموال في الحساب ذاته 0انقضاء 

كل اإليداعات ابتداًء من كانون الثاني (: 1)التعديل  01/01/5002األموال التي أوِدَعت ابتداًء من  .ج 

 مخّصصة للتقاعد. 2662

 حاالت خاصة إضافية يسَمح فيها للمنتسب بسحب األموال: .د 

 



                                                  

 

 

 

 

 منخفضالدخل ال .1

 وجود نفقات طبية .2

 وجود إعاقة .3

 الوفاة، التعويضات وعوض التأمين .4

 .في كل الحاالت األخرى يخضع سحب األموال الموفَّرة لالقتطاع الضريبي طبقا لألصول القانونية 

 الدراسات التكميليةالسحب من صندوق 

 :استحقاق السحب̽

 سنوات من االنتساب في الصندوق 0مع انتهاء  –ي غاية كان  أل .1

 سنوات من االنتساب في الصندوق 3بعد انتهاء  –عند التقاعد  .2

 ̽ سنوات من االنتساب في الصندوق̽ 3بعد انتهاء  - الدراسة التكميليةبهدف  .3

 وفاة المنتسبفي أعقاب  .4

رهٌن حصريًّا بما ترتئيه الشركة بعد معاينة الطلب والوثائق  الدراسة التكميليةالتصديق على السحب لغرض  ̽

 المرفقة له.

ر  3ينبغي تقديمها للشركة  الدراسة التكميليةالوثائق واستمارة طلب السحب لغرض  شهور قبل الموعد المقرَّ

 .للدراسة التكميلية

 .إن كان  هذه قد انته  الدراسة التكميليةمتّصل  ب ال يمنَح تصديق تراجعي لسحب  

سنوات انتساب تقديم الوثائق التالية  1مع انقضاء  دراسة تكميليةعلى المنتسب الذي يرغب في الخروج ل ̽ ̽

 كذلك:

 .نتيجة الخروج إلى الدراسة التكميليةاألموال سحب  استمارة .أ 

 معلومات عن مضامين الدراسة التكميلية. .ب 

 أو إثباتات عن النية للدفع مستقبال. عن المبالغ المصروفة على الدراسة، إبراز فواتير .ج 

الحفاظ على من الدراسة هدف أن الو ،شهادة من رب العمل تؤّكد خروج المنتسب للدراسة التكميلية .د 

 مستوى المنتسب المهني وأنها تدخل في إطار مهنته.

على  على المنتسب المستقل تقديم تصريح خطي يشير إلى أن الهدف من الدراسة التكميلية المحافظة   .ه 

 مستواه المهني وأنها تدخل في إطار عمله.

 تعليمات لسحب األموال:
تتوّجه إلى فرع البنك ذي العالقة مع  ش.، ينبغي أن 063666ال يتجاوز مبلغ إن كن  ترغب في تقديم طلب  .1

 الصندوق الذي ي راد سحب األموال منه طبقًا للقائمة أدناه.

ندعو منتسبي الصناديق العاملة في بنك لئومي االتصال بالمركز الهاتفي قبل التوّجه إلى البنك لتوجيههم  .2

 للفرع ذي الصلة.

 ش.، ينبغي أن تتوّجه إلى أحد الفروع 0663666ش. لغاية  1663666إن كن  ترغب في سحب مبلغ من  .3

فيها مراجعة الجمهور. أما إن كن  ترغب في سحب مبلغ يتعّدى  ىجرالتي ت   التابعة لمنوره مڤطحيم

 40، رمات چان، الطابق 7، فعليك التوّجه إلى مكاتب الشركة الواقعة في شارع جبوتينسكي ش 0663666

 الالزمة المذكورة في استمارة الطلب.تزّود بالوثائق البهدف تقديم طلب السحب، و

 قائمة الصناديق بحسب البنوك التي تشّغلها:

 للدراسات التكميلية، مور منوره مڤطحيم. همنوربنك لئومي ليسرائيل: 

في السابق بإدارة منوره مڤطحيم للتقاعد(، منوره     للتقاعد والتعويضات )عملمنوره مڤطحيم بنك هپوعليم: 

 تكميلية، منوره مڤطحيم أكثر، منوره مڤطحيم أمير.مڤطحيم للدراسات ال

 ت التكميلية. اصندوق للدراس -أوميچا بنك بنلئومي: 

   

 

  

 

 

 


