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 حساب الحقوق التأمينية
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 2021 ديسمبر
 الباب األول

 حساب الحقوق التأمينية 
 فى تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة

 الفصل األول
 المعاش

 المبحث األول
 استحقاق المعاشوشروط حاالت 

 أوالً: حاالت الشيخوخة
 بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة:  -1

سنوات فعلية على األقل، وتزاد هذه المدة إلى  10يشترط توافر مدة اشتراك مقدارها 
 .2021/ 1/1سنة فعلية اعتبارا من  11

 مع مراعاة ما يلي:
يعتبر في  كميب بليون سين الشييحوحة كالية انتليال شيبل المنايف بالواياة  القياديية  .أ 

( ميين قييانون الحدميية المدنييية الاييادر 20والوايياة  ارشييرافية وفقييا ألكميياب المييادة  
 .2012لسنة  11بالقانون رقب 

يكييدد سيين الشيييحوحة بسيين السييتين بالنسييبة للمييئمن عليييلب ميين فةييات  العيياملين لييد   .ف 
مين القيانون، وسين  11ب الميادة كميالعاملين الماريين بالحيار(( ميم مراعياة -البير

العمالية يييير -سيتين بالنسيبة للميئمن علييلب ميين فةيات  أايكاف األعميالالحامسية وال
 المنتامة(.

 ال يشترط انتلال الحدمة أو العمل أو النشاط للمئمن عليه الستكقاق المعاش. .( 
بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة بعد انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط وذلك إذا توافرت  -2

 فيه الشروط اآلتية:
 أو عمل أو نشاط المئمن عليه قبل بلون سن الشيحوحة.انتلال حدمة  .أ 
 بلون المئمن عليه سن الشيحوحة بعد انتلال الحدمة أو العمل أو النشاط. .ف 
 عدب سابقة ار  تعويض الدفعة الواكدة. .( 
 11سنوات فعلية عليى األقيل، وتيزاد هيذه الميدة إليى  10توافر مدة اشتراك مقدارها  .د 

 .2021/ 1/1سنة فعلية اعتبارا من 
 (:2، 1مالحظة عامة على البندين )

 العاملين المايريين في  الحيار(أو  لد  البيرف  كالة انتقال المئمن عليه من فةة العاملين 
أايكاف األعميال ومين في  اليذ  ليه ميدة اشيتراك موالبية السيتكقاق معياش الشييحوحة إليى فةية 

مدة العاملين لد  عن  الشيحوحةعند بلويه سن فيمون له الكق  كمملب أو العمالة يير المنتامة
في    شروط استكقاق المعياش عين تليك الميدةمم توافر البير أو العاملين الماريين فى الحار( 

عنلا وعن المدد السيابقة عليليا ، وعنيد تيوافر سيبف االسيتكقاق عين الميدة طلف ار  المعاش 
 .األحيرة تسو  كقوقة التأمينية عنلا ممدة قاةمة بذاتلا

 


