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 79 من قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 27تم الغاء حالتين تضمنتهما المادة 

 1975لسنة 

إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون  - 8

 .بالشروط واألوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات

إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة  -11

والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، وال يستحق صرف التعويض فى هذه الحاالت إال 

 .لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين

 
 من مشروع القانون 26حيث تضمنت المادة 

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

من األجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة % 15وٌحسب هذا التعوٌض بنسبة 
. االشتراك فً التأمٌن

من هذا القانون مضروبا فً  (22)وٌقصد باألجر السنوى أجر أو دخل التسوٌة وفًقا للمادة 
. إثنى عشر

:-  وٌصرؾ هذا التعوٌض فً الحاالت اآلتٌة
ا أو اشتؽاله فً الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة  -1 ًٌ مؽادرة األجنبً للبالد نهائ

. الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته
. هجرة المؤمن علٌه -2
ا على المؤمن علٌه بالسجن بقدر المدة الباقٌة لبلوؼه سن الشٌخوخة -3 ًٌ . الحكم نهائ
. إذا نشـأ لدى المؤمن علٌه خالل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل -4
 .انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة -5
. عجز المؤمن علٌه عجًزا كامال -6
وفاة المؤمن علٌه، وفى هذه الحالة تصرؾ المبالػ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش  -7

عنه حكًما 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
. بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة -8

( 8 ، 7 ،6 ، 5)وٌستثنى من تطبٌق شرط انتهاء النشاط الحاالت المنصوص علٌها بالبنود 
ا من المادة  ًٌ . من هذا القانون (2)بالنسبة للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبند ثان

ٌصرؾ مبلػ التعوٌض مضاًفا إلٌه  (8 ، 7 ، 6)وفى الحاالت المنصوص علٌها فً البنود 
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
 

 


