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مادة ()26
فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن علٌه  ،ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق
المعاش ٌ ،ستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة.
وٌحسب هذا التعوٌض بنسبة ( )%15من األجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة
االشتراك فً التأمٌن.
وٌقصد باألجر السنوى أجر أو دخل التسوٌة وف ًقا للمادة (  )22من هذا القانون مضروبا فً
إثنى عشر.
وٌصرؾ هذا التعوٌض فً الحاالت اآلتٌة-:
 - 1مؽادرة األجنبً للبالد نهائًٌا أو اشتؽاله فً الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة
الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته.
 - 2هجرة المؤمن علٌه.
 - 3الحكم نهائًٌا على المؤمن علٌه بالسجن بقدر المدة الباقٌة لبلوؼه سن الشٌخوخة.
 - 4إذا نشـأ لدى المؤمن علٌه خالل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل.
 - 5انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة.
ً
عجزا كامال.
 - 6عجز المؤمن علٌه
 - 7وفاة المؤمن علٌه ،وفى هذه الحالة تصرؾ المبالػ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش
عنه حكمًا موزعة علٌهم بنسبة أنصبتهم فً المعاش فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد
للمعاش أدٌت إلٌه هذه المبالػ بالكامل ،فإذا لم ٌوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة
الشرعٌٌن.
 - 8بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة.
وٌستثنى من تطبٌق شرط انتهاء النشاط الحاالت المنصوص علٌها بالبنود ( )8 ، 7، 6 ، 5
بالنسبة للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبند ثانًٌا من المادة (  )2من هذا القانون.
ً
وفى الحاالت المنصوص علٌها فً البنود ( ٌ )8 ، 7 ، 6صرؾ مبلػ التعوٌض مضافا إلٌه مبلػ
ٌحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خالل المدة من نهاٌة االشتراك وحتى نهاٌة
الشهر السابق على تارٌخ تحقق واقعة استحقاق الصرؾ من مبلػ التعوٌض.
مادة ()22
ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ العمل بأحكام هذا القانون
على أساس المتوسط الشهري لألجور أو الدخول التى أدٌت على أساسها االشتراكات عن هذا
األجر أو الدخل.
وٌراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ٌأتً:
 - 1ال ٌدخل شهر البداٌة ضمن فترة المتوسط إال إذا كان شهرا كامال وٌدخل الشهر الذي
انتهت فٌه الخدمة كامال ضمن فترة المتوسط.
ٌ - 2زاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خالل المدة من بداٌة االشتراك
وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة
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االشتراك الفعلٌة عن هذا األجر بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على
الحد األقصى ألجر االشتراك.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تنفٌذ هذه المادة.
مادة ()42
ٌفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل او نشاط المؤمن علٌه فى حالة انتقاله بٌن الفئات أو
البنود المنصوص علٌها بالمادة (  )2من هذا القانون ،وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن
مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تطبٌق هذه المادة.
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