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املنافع التأمینیة

قال رســـوُل اِهللا صلَّی اُهللا علیِه وآلِه وسلَّم: «َلْن 

ُه ِمَن  ِعیـــِف ِفیَها َحقُّ ٌة َال ُیْؤَخُذ ِللضَّ َس ُأمَّ ُتَقـــدَّ

اْلَقِويِّ َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع».

حدیث شریف
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املنافع التأمينية 
تقـــدم املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة الحمايـــة 
االجتماعيـــة للعامليـــن يف القطـــاع الخـــاص املشـــتركين لديهـــا مـــن 
ـــرهم  ـــراد أس ـــن أف ـــتحقين م ـــم وللمس ـــهري له ـــاش ش ـــر مع ـــال توفي خ
مـــن بعدهـــم بعـــد انقطـــاع الراتـــب أو األجـــر الـــذي كانـــوا يحصلـــون 
ـــدرة  ـــدان الق ـــل فق ـــة مث ـــر االجتماعي ـــم للمخاط ـــة تعرضه ـــه نتيج علي
ىلع الكســـب بســـبب )الشـــيخوخة - العجـــز غيـــر املهنـــي - إصابـــة 
العمـــل( أو فقـــدان مصـــدر الدخـــل بســـبب  الوفـــاة أو الســـجن أو الفقـــد.

تتمثـــل الحمايـــة االجتماعيـــة التـــي تقدمهـــا املؤسســـة للعامليـــن 
يف القطـــاع الخـــاص املشـــتركين لديهـــا باملنافـــع التأمينيـــة التـــي 
ــم إلـــى ثاثـــة  ــات االجتماعيـــة وتنقسـ ــا لهـــم قانـــون التأمينـ كفلهـ

أنـــواع رئيســـية هـــي :

أواًل : املعاشات.

ثانيًا : تعويضات الدفعة الواحدة.

ثالثًا : املزايا واملنح واإلعانات.

ـــكل نـــوع منهـــا يف هـــذا الدليـــل كمـــا جـــاء يف  وســـيتم التطـــرق ل

قانـــون التأمينـــات االجتماعيـــة النافـــذ. 

أواًل : املعاشات:
تصـــرف املؤسســـة للمؤمـــن عليهـــم و للمســـتحقين مـــن أفـــراد 
ـــى  ـــي تنقســـم ال ـــة الت أســـرهم مـــن بعدهـــم املعاشـــات الشـــهرية التالي

ـــي : ـــواع ه ـــة أن خمس

معاش الشيخوخة.  .1

أ- معاش الشيخوخة األساسي.

ب- معاش الشيخوخة املخفض.

2. معاش العجز غير املهني الكلي املستديم. 

معاش الوفاة.  .3

4. معاش السجين.

5. معاش الفقد )إعانة الفقد(.

ثانيًا : تعويضات الدفعة الواحدة:
تـــؤدي املؤسســـة تعويضـــًا مـــن دفعـــة واحـــدة إذا كانـــت مـــدة 
اشـــتراك املؤمـــن يف التأميـــن ســـنة فأكثـــر وفـــق الحـــاالت التاليـــة:-

تعويض استقالة املؤمن عليها.  .1

تعويض املغادرة النهائية )للمؤمن عليه األجنبي(.   .2

تعويـــض الهجـــرة الدائمـــة أو الحصـــول ىلع جنســـية أخـــرى   .3
للمؤمـــن عليـــه اليمنـــي.

تعويض الشيخوخة.  .4

تعويض العجز غير املهني الكلي املستديم.  .5

تعويض الوفاة.  .6

تعويض السجين.  .7

حاالت الخروج عن نطاق تطبيق القانون.  .8

ثالثًا : املزايا و املنح و اإلعانات:
تمنـــح املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة مزايـــا أخـــرى  

للمؤمـــن عليهـــم أو املســـتحقين مـــن بعدهـــم مـــن أهمهـــا:

1. منحة الزواج.

2. إعانة مصاريف الدفن.

3. قروض االستبدال.

قال رســـوُل اِهللا صلَّی اُهللا علیِه وآلِه وسلَّم: «َلْن 

ُه ِمَن  ِعیـــِف ِفیَها َحقُّ ٌة َال ُیْؤَخُذ ِللضَّ َس ُأمَّ ُتَقـــدَّ

اْلَقِويِّ َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع».

حدیث شریف
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1- معاش الشيخوخة

شروط اإلستحقاق

ــن . 1 ــا سـ ــن عليهـ ــه أو املؤمـ ــن عليـ ــوغ املؤمـ بلـ

الــــ)60( عامـــًا واختياريـــًا إذا بلغـــت املؤمـــن عليهـــا 

ـــا.  ـــًا أو تجاوزته ـــن الــــ)55( عام س

أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأميـــن عـــن )180( . 2

ـــى )14(  ـــٍد أدن ـــنة، وبح ـــهريًا أي )15( س ـــتراكًا ش اش

ســـنة وشـــهر بحيـــث يجبـــر كســـر الشـــهر إلـــى 

شـــهر كامـــل ثـــم يجبـــر كســـر الســـنة يف مجمـــوع 

هـــذه امُلـــَدد إلـــى ســـنة كاملـــة إذا كان مـــن 

شـــأن ذلـــك تأهيـــل املؤمـــن عليـــه الســـتحقاق 

املعـــاش.

ـــي . 3 ـــي الكل ـــر املهن ـــز غي ـــدوث العج ـــة ح يف حال

ـــنة  ـــن س ـــر م ـــرور أكث ـــد م ـــاة بع ـــتديم أو الوف املس

ـــه  ـــن علي ـــوغ املؤم ـــل بل ـــة وقب ـــرك الخدم ـــن ت م

ـــتراك  ـــدة اإلش ـــت م ـــى بلغ ـــًا مت ـــن الــــ)60( عام س

ــرف  ــد صـ ــون قـ ــهريًا وأن ال يكـ ــتراكًا شـ )180( اشـ

عنهـــا تعويـــض الدفعـــة الواحـــدة.

ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم . 4

ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 5

ـــن . 6 ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم تق

ـــاش. ـــرف  املع ـــب ص ـــميًا بطل ـــم رس ـــوب عنه ين

أ- معاش الشيخوخة األساسي

أواًل : املعـاشــات

ب- معاش الشيخوخة املخفض

شروط اإلستحقاق

ــن . 1 ــا سـ ــن عليهـ ــه أو املؤمـ ــن عليـ ــوغ املؤمـ بلـ
ـــًا.  عام الــــ)50( 

أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأميـــن عـــن . 2
)300( اشـــتراكًا شـــهريًا أي )25( ســـنة. 

ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم . 3
ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 4

ـــوغ ســـن . 5 ـــل بل ـــة قب عـــدم اإللتحـــاق بعمـــل أو مهن
الــــ)60( عامًا. 

ـــب . 6 ـــا بطل ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم تق
صـــرف  املعـــاش قبـــل بلـــوغ ســـن التقاعـــد 

ــي. اإللزامـ

جدول نسب تخفيض املعاش

نسب التخفيض السننسب التخفيض السن

5034%5618%

5132%5714%

5230%5810%

5327%595%

5424%600%

5521%

شروط اإلستحقاق

عـــدم بلـــوغ املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا ســـن . 1
)60( عامـــًا. 

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 2

 أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأميـــن عـــن )60( . 3
ــهر  ــنوات وشـ ــى )4( سـ ــد أدنـ ــهريًا، وبحـ ــتركًا شـ اشـ
بحيـــث يجبـــر كســـر الشـــهر إلـــى شـــهر كامـــل ثـــم 
يجبـــر كســـر الســـنة يف مجمـــوع هـــذه امُلـــَدد إلـــى 
ـــن  ـــل املؤم ـــك تأهي ـــأن ذل ـــن ش ـــة إذا كان م ـــنة كامل س

ــاش. ــتحقاق املعـ ــه السـ عليـ

ــتدام . 4 ــي املسـ ــي الكلـ ــر املهنـ ــز غيـ ــت العجـ أن يثبـ
ــن  ــنة مـ ــال سـ ــه أو خـ ــن عليـ ــة املؤمـ ــاء خدمـ أثنـ
تاريـــخ إنتهـــاء الخدمـــة ويثبـــت ذلـــك بموجـــب قـــرار 

ــة. ــا باملؤسسـ ــة العليـ ــة الطبيـ اللجنـ

أن ال تقل نسبة العجز عن 70 % من قدرة الجسم.. 5

ـــة . 6 ـــه وممارس ـــن علي ـــن املؤم ـــًا بي ـــز كلي ـــول العج  أن يح
ـــة. أي مهن

ــزام . 7 ــه للفحـــص الطبـــي واإللتـ ــن عليـ ــوع املؤمـ خضـ
ــا  ــي تحددهـ ــي التـ ــص الطبـ ــادة الفحـ ــد إعـ بمواعيـ

ــاء. ــة األطبـ ــكام الئحـ ــًا ألحـ ــة وفقـ ــة الطبيـ اللجنـ

ـــع . 8 ـــج التاب ـــب املعال ـــات الطبي ـــل بتعليم ـــزام الكام اإللت
للمؤسســـة.

ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم . 9
- املشـــتغلين  اإلختيـــاري  بـ)التأميـــن  املشـــتركين 

»املغتربيـــن«(. بالخـــارج  العامليـــن   - لحســـابهم 

ــن . 10 ــا   أو مـ ــن عليهـ ــه أو املؤمـ ــن عليـ ــدم املؤمـ تقـ
ـــل  ـــاش قب ـــرف  املع ـــب ص ـــميًا بطل ـــم رس ـــوب عنه ين

بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي.

2- معاش العجز غير املهني الكلي املستديم.
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املستحقين ملعاش الوفاة

املستحقين للمعاش

ـــه . 1 ـــن علي ـــة املؤم ـــي زوج ـــل: ه ـــة أو األرام األرمل
ــه  ــاة أو مطلقتـ ــت الوفـ ــاش وقـ ــب املعـ أو صاحـ
طاقـــًا رجعيـــًا متـــى حدثـــت الوفـــاة وهـــي يف 

عـــدة الطـــاق.

األرمـــل: هـــو زوج املؤمـــن عليهـــا أو صاحبـــة . 2
ـــا  ـــن عليه ـــق املؤم ـــاة أو مطل ـــت الوف ـــاش وق املع
ـــت  ـــى حدث ـــًا مت ـــًا رجعي ـــاش طاق ـــة املع أو صاحب

الوفـــاة قبـــل انقضـــاء عـــدة الطـــاق.

املســـتحقين . 3 وإناثـــًا  ذكـــورًا  املتوفـــى  أوالد 
للمعـــاش.

ـــاش . 4 ـــب املع ـــه أو صاح ـــن علي ـــدة املؤم ـــد و وال وال
املتوفـــى متـــى كانـــوا معاليـــن مـــن ولدهـــم 

ــى. املتوفـ

أخـــوة املؤمـــن عليـــه أو صاحـــب املعـــاش ذكـــورًا و . 5
ـــوا معاليـــن مـــن أخيهـــم املتوفـــى. ـــًا متـــى كان إناث

أوالد اإلبـــن املتوفـــى ذكـــورًا و إناثـــًا متـــى كانـــوا . 6
معاليـــن مـــن جدهـــم املتوفـــى أو جدتهـــم 

املتوفيـــة.

الحمل املستكن حين والدته حيًا. . 7

3- معاش الوفاة.

شروط اإلستحقاق

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 1

ــه . 2 ــن عليـ ــة املؤمـ ــاء خدمـ ــاة أثنـ ــع الوفـ أن تقـ
أو خـــال ســـنة مـــن تاريـــخ انتهـــاء الخدمـــة 
قبـــل بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي ويســـتثنى 
مـــن ذلـــك املؤمـــن عليهـــم الذيـــن بلغـــت مـــدة 

اشـــتراكهم )180( اشـــتراكًا شـــهريًا.

ـــن )12( . 3 ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م أن ال تق
ـــهريًا. ـــتراكًا ش إش

ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم . 4
ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

تقـــدم املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم رســـميًا . 5
ـــب صـــرف املعـــاش. بطل

شروط االستحقاق

ـــة . 1 ـــل قائم ـــة أو األرام ـــة لألرمل ـــة الزوجي ـــون الرابط أن تك
ـــاش. ـــب املع ـــه أو صاح ـــن علي ـــاة املؤم ـــد وف عن

ــاق . 2 ــدة الطـ ــة يف عـ ــق أو املطلقـ ــون املطلـ أن يكـ
ــي. الرجعـ

ـــى . 3 ـــن املتوف ـــاء اإلب ـــوة أو أبن ـــاء أو اإلخ ـــون األبن أن ال يك
و  )18( عامـــًا  بلغـــوا ســـن  قـــد  الذكـــور املعاليـــن 

ــا يلـــي: ــتثنى مـــن ذلـــك مـ يسـ

أ-   العاجـــز عـــن الكســـب و يثبـــت ذلـــك بقـــرار مـــن 
اللجنـــة الطبيـــة العليـــا باملؤسســـة، شـــريطة 

عـــدم وجـــود دخـــل لديـــه.

ـــن  ـــغ س ـــم يبل ـــذي ل ـــوي ال ـــم الثان ـــب بالتعلي ب- الطال
ــذي  ــي الـ ــم الجامعـ ــب بالتعليـ ــًا و الطالـ )21( عامـ
ـــود  ـــدم وج ـــريطة ع ـــًا، ش ـــن )26( عام ـــغ س ـــم يبل ل

دخـــل لديهـــم.

ـــوات . 4 ـــى و األخ ـــن املتوف ـــات اإلب ـــات و بن ـــون البن أن تك
ـــل. ـــن دخ ـــد له ـــات وال يوج ـــر متزوج غي

ـــه وال . 5 ـــده ووالدت ـــول وال ـــى كان يع ـــت أن املتوف  أن يثب
ـــل. ـــم دخ ـــد له يوج

أن يثبـــت إعالـــة املتوفـــى لألخـــوة واألخـــوات و وأوالد . 6
ـــى. ـــن املتوف اإلب

يـــوزع املعـــاش بالتســـاوي ىلع املســـتحقين إذا كان . 1
عددهـــم أثنيـــن فأكثـــر.

إذا لـــم يوجـــد ســـوى مســـتحق واحـــد فيمنـــح 75 . 2
ــتحق  ــك املسـ ــن ذلـ ــتثنى مـ ــاش، ويسـ ــن املعـ % مـ
ــد  ــي الحـ ــن ضعفـ ــه عـ ــل معاشـ ــذي يقـ ــاش الـ للمعـ

األدنـــى للمعـــاش التقاعـــدي.

توزيع املعاش

عدم  وجود مستحقين.. 1

ــن . 2 ــات اإلبـ ــوات وبنـ ــات أو األخـ ــل أو البنـ زواج األرامـ
املتوفـــى أو وفاتهـــن.

زواج األم من غير والد املؤمن عليه.. 3

ـــن . 4 ـــاء اإلب ـــاء و األخـــوة و أبن ـــًا لألبن ـــوغ ســـن )18( عام بل
ـــر ملتحقيـــن بالتعليـــم. املتوفـــى الغي

ـــن . 5 ـــاء اإلب ـــاء و األخـــوة و أبن ـــوغ ســـن )21( عامـــًا لألبن بل
املتوفـــى الدارســـين يف املرحلـــة الثانويـــة.

بلـــوغ ســـن )26( عامـــًا لألبنـــاء و األخـــوة و أبنـــاء اإلبـــن . 6
املتوفـــى الدارســـين يف املرحلـــة الجامعيـــة.

اإلبـــن . 7 أبـــن  أو  األخ  أو  العجـــز لإلبـــن  زوال حالـــة 
املتوفـــى.

ــن . 8 ــوات أو أوالد اإلبـ ــوة أو األخـ ــاق األوالد أو األخـ التحـ
املتوفـــى بعمـــل أو مهنـــة وحصولهـــم ىلع أجـــر. 

حصول األب أو األم ىلع معاش أو أجر.. 9

يتم إيقاف املعاش يف الحاالت التالية
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إعادة صرف معاش الوفاة

يعـــود الحـــق يف املعـــاش ملـــن ســـبق وقـــف معاشـــه 
ـــه االســـتحقاق  ـــم يســـبق ل ـــا يســـتحق املعـــاش ملـــن ل كم
شـــهر  أول  مـــن  املعـــاش  ويســـتحق  املعـــاش  يف 

ــة : ــاالت اآلتيـ ــتحقاق للحـ االسـ

أ-   طـــاق أو ترمـــل البنـــت أو األخـــت  وبنـــت اإلبـــن 
املتوفـــى وكـــذا األم التـــي كانـــت متزوجـــة مـــن 

غيـــر والـــد املؤمـــن عليـــه أو صاحـــب املعـــاش.

ب- طـــاق األرملـــة مـــن الـــزوج األخيـــر أو ترملهـــا 
بشـــرط أال تكـــون قـــد اســـتحقت عـــن الـــزوج 

األخيـــر معـــاش.

ج- يصـــرف املعـــاش مـــن شـــهر الترمـــل أو مـــن الشـــهر 
ـــي النقضـــاء عـــدة الطـــاق. التال

4- معاش السجين.

شروط اإلستحقاق

التقـــدم بطلـــب صـــرف املعـــاش مـــن ِقَبـــل . 1
املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم رســـميًا.

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 2

صاحـــب . 3 أو  عليـــه  املؤمـــن  ىلع  يحكـــم  أن 
ــنوات  ــده )10( سـ ــجن ملـ ــًا بالسـ ــاش نهائيـ املعـ
ـــن  ـــوغ املؤم ـــة لبل ـــدة املتبقي ـــدر امل ـــر أو بق فأكث

عليـــه ســـن الــــ)60( عامـــًا أيهمـــا أقـــل.

ــن )36( . 4 ــن عـ ــتراك بالتأميـ ــدة اإلشـ ــل مـ أن ال تقـ
ــى  ــد أدنـ ــنوات، وبحـ ــهريًا أي )3( سـ ــتراكًا شـ إشـ
ـــى  ـــهر إل ـــر الش ـــر كس ـــث يجب ـــهرًا بحي ـــنتين وش س
شـــهر كامـــل ثـــم يجبـــر كســـر الســـنة يف مجمـــوع 
هـــذه امُلـــَدد إلـــى ســـنة كاملـــة إذا كان مـــن 
شـــأن ذلـــك تأهيـــل املؤمـــن عليـــه الســـتحقاق 

املعـــاش.

ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم . 5
ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

5- معاش الفقد )إعانة الفقد(.

شروط اإلستحقاق

تقـــدم املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم رســـميًا . 1
ـــب صـــرف املعـــاش. بطل

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 2

أن تمضـــي مـــدة ســـنة كاملـــة ىلع فقـــدان . 3
املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا أو صاحـــب 

املعـــاش دون العثـــور عليـــه.

أن ال تقل مدة اإلشتراك عن )12( شهر.. 4

ـــه . 5 ـــن علي ـــدان املؤم ـــمية بفق ـــادة رس ـــم إف تقدي
مـــن وزارة الداخليـــة أو أحـــد أجهزتهـــا املختصـــة.

اإلعـــان عـــن فقدانـــه . 6 تـــم  قـــد  يكـــون  أن 
املتاحـــة. اإلعاميـــة  بالوســـائل 

أن يكـــون قـــد تـــم قيـــد البـــاغ لـــدى الجهـــات . 7
ــة. ــوزارة الداخليـ ــمية بـ الرسـ

قبـــل . 8 مـــن  ميدانـــي  بحـــث  إجـــراء  يتـــم  أن 
املؤسســـة للتأكـــد مـــن فقـــدان املؤمـــن عليـــه 

وتوفـــر شـــروط اإلســـتحقاق.

صـــدور حكـــم مـــن املحكمـــة املختصـــة بثبـــوت . 9
ـــد. الفق

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 10. س
ــتغلين  ــاري - املشـ ــن اإلختيـ ــتركين بـ)التأميـ املشـ

ــارج »املغتربيـــن«(. ــابهم - العامليـــن بالخـ لحسـ
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ثانيًا : تعويضات الدفعة الواحدة.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق

ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف  تعويـــض 

الهجـــرة، قبـــل بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي.

2( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ـــن )12(  ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م 3( أن ال تق

ـــهرًا. ش

4( هجـــرة املؤمـــن عليـــه اليمنـــي أو املؤمـــن عليهـــا 

اليمنيـــة مـــن البـــاد هجـــرًة دائمـــة ونهائيـــة.

5( حصـــول املؤمـــن عليـــه اليمنـــي أو املؤمـــن 

عليهـــا اليمنيـــة ىلع جنســـية دولـــة أخـــرى 

وانتقالـــه للعيـــش بصـــورة دائمـــة فيهـــا.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

3- تعويض الهجرة الدائمة أو الحصول ىلع 
جنسية أخرى للمؤمن عليه اليمني.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق

ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف  تعويـــض 

املغـــادرة، قبـــل بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي.

2( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ـــن )12( ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م 3( أن ال تق

ـــهرًا. ش

ــي  ــه األجنبـ ــن عليـ ــة للمؤمـ ــادرة النهائيـ 4( املغـ

ــاد. للبـ

ـــن  ـــة )املؤم ـــادرة النهائي ـــض املغ 2- تعوي
ـــي(. ـــه األجنب علي

شروط اإلستحقاق

1( تقـــدم املؤمـــن عليهـــا أو مـــن ينـــوب عنهـــا 

رســـميًا بطلـــب صـــرف التعويـــض قبـــل بلوغهـــا 

ــد. ــن التقاعـ سـ

2( إنتهاء خدمة املؤمن عليها.

ـــن )12( ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م 3( أن ال تق

ـــهرًا. ش

4( إســـتقالة املؤمـــن عليهـــا املتزوجـــة أو املطلقـــة 

ـــة. أو األرمل

5( بلوغ املؤمن عليها العازبة سن الـ)45( عامًا.

6( ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــا 

املشـــتركة بـ)التأميـــن اإلختيـــاري - املشـــتغلين 

ــن«(. ــارج »املغتربيـ ــن بالخـ ــابهم - العامليـ لحسـ

1- تعويض استقالة املؤمن عليها.
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شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق

ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف تعويـــض 

ــيخوخة. الشـ

2( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

3( بلـــوغ املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا  ســـن 

الــــ)60( عامـــًا وســـن الــــ )55( عامـــًا للمؤمـــن عليهـــا 

إن اختـــارت ذلـــك.

4( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأميـــن عـــن 12 

ـــهر. ش

معـــاش  اســـتحقاق  شـــروط  توفـــر  عـــدم   )5

. خة لشـــيخو ا

ــذي لديـــه مـــدة )96(  ــن عليـــه الـ ــرار املؤمـ 6( إقـ

إشـــتراكًا فأكثـــر بعـــدم رغبتـــه يف اإلســـتمرار 

ــة  ــدة املكملـ ــراء املـ ــتراكات أو شـ ــد اإلشـ بتوريـ

الســـتحقاق معـــاش الشـــيخوخة.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 7( س

ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

5- تعويض العجز غير املهني الكلي املستديم.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق
ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف  تعويـــض 
العجـــز غيـــر املهنـــي الكلـــي املســـتديم،ً قبـــل 

بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي.

2( ثبـــوت العجـــز غيـــر املهنـــي الكلـــي املســـتدام  
بموجـــب قـــرار اللجنـــة الطبيـــة العليـــا.

3( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ـــن )12(  ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة االش ـــل م 4( أن ال تق
ـــهرًا. ش

5( عـــدم توفـــر شـــروط إســـتحقاق معـــاش العجـــز 
غيـــر املهنـــي الكلـــي املســـتديم.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

6- تعويض الوفاة.

شروط اإلستحقاق

1( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ــل   ــن ِقَبـ ــض مـ ــرف التعويـ ــب صـ ــدم بطلـ 2( التقـ

املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم رســـميًا.

ــا قبـــل  ــاة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـ 3( وفـ

ـــًا. ـــن الــــ)60( عام ـــوغ س بل

ـــن )12(  ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م 4( أن ال تق

ـــهرًا. ش

5( عدم توفر شروط إستحقاق معاش الوفاة.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

4- تعويض الشيخوخة.
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شروط اإلستحقاق

1( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ــل  ــن ِقَبـ ــض مـ ــرف التعويـ ــب صـ ــدم بطلـ 2( التقـ
املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم رســـميًا.

ـــن )12(  ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م 3( أن ال تق
ـــهرًا. ش

صاحـــب  أو  عليـــه  املؤمـــن  ىلع  يحكـــم  أن   )4
ــنوات  ــده )10( سـ ــجن ملـ ــًا بالسـ ــاش نهائيـ املعـ
ـــن  ـــوغ املؤم ـــة لبل ـــدة املتبقي ـــدر امل ـــر أو بق فأكث

عليـــه ســـن الــــ)60( عامـــًا أيهمـــا أقـــل.

5( عدم توفر شروط إستحقاق معاش السجين.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س
ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

8- حاالت الخروج عن نطاق تطبيق القانون.

الفئات املستحقة

ـــة . 1 ـــرة يف املؤسس ـــس الفت ـــي لنف االزدواج التأمين
العامـــة  الخدمـــة  وحـــدات  يف  للموظفيـــن 

ــن. ــلحة واألمـ ــوات املسـ ــبي القـ ومنتسـ

ـــن . 2 ـــر م ـــن أكث ـــرة بي ـــس الفت ـــي لنف االزدواج التأمين
ـــاص. ـــاع الخ ـــأة يف القط منش

بلـــوغ . 3 بعـــد  بالخطـــأ  املـــوردة  االشـــتراكات 
املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا ســـن )60( 
ـــتحقاق  ـــه الس ـــي تؤهل ـــدة الت ـــتثناء امل ـــًا باس عام
معـــاش الشـــيخوخة يف حالـــة رغبتـــه بذلـــك.

ـــاة . 4 ـــخ الوف ـــد تاري ـــأ بع ـــوردة بالخط ـــتراكات امل االش
ـــز. ـــوت العج ـــخ ثب أو تاري

ـــدة . 5 ـــم املتح ـــدى األم ـــة ل ـــة دائم ـــاق بوظيف االلتح
أو إحـــدى املنظمـــات التابعـــة لهـــا وانتفاعهـــم 

ـــا. ـــاص به ـــد الخ ـــام التقاع بنظ

شروط اإلستحقاق

التقـــدم بطلـــب صـــرف التعويـــض مـــن املؤمـــن . 1
عليـــه أو املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم 

ــميًا. رسـ

انتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 2

يكـــون خاضعـــًا ألحـــد قوانيـــن صناديـــق . 3 أن 
األخـــرى. والتقاعـــد  التأمينـــات 

ــًا . 4 ــن )60( عامـ ــد سـ ــتراكات بعـ ــدة اشـ ــود مـ وجـ
التـــي تؤهلـــه الســـتحقاق  باســـتثناء املـــدة 
معـــاش الشـــيخوخة يف حالـــة رغبتـــه بذلـــك.

وجود مدة اشتراكات بعد الوفاة أو العجز.. 5

أن ال تقل مدة االشتراك عن 12 شهرًا.. 6

7- تعويض السجين.
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ثالثًا : املزايا واملنح واإلعانات.

شروط اإلستحقاق

1( التقدم بطلب صرف إعانة مصاريف الدفن.  

2( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ـــخ الوفـــاة  ـــر مـــن ســـنتين بيـــن تاري 3( عـــدم مـــرور أكث

وتاريـــخ التقـــدم بطلـــب صـــرف هـــذه اإلعانـــة.

ــم  ــإذا لـ ــة فـ ــل أو األرملـ ــة لألرمـ ــرف اإلعانـ 4( تصـ

ــن. ــه بالدفـ ــت قيامـ ــن يثبـ ــرف ملـ ــد تصـ يوجـ

املستحق

ــن  ــاة املؤمـ ــة وفـ ــة يف حالـ ــذه اإلعانـ ــرف هـ تصـ
ـــإن  ـــة ف ـــل أو األرمل ـــاش لألرم ـــب املع ـــه أو صاح علي

لـــم يوجـــد تصـــرف ملـــن يثبـــت قيامـــه بالدفـــن.

شروط اإلستحقاق

يجـــوز لصاحـــب معـــاش الشـــيخوخة األساســـي أو العجـــز 
ــه  ــن معاشـ ــزءًا مـ ــتبدل جـ ــتديم أن يسـ ــي املسـ الكلـ
الشـــروط  توفـــر  عنـــد  نقديـــًا  بمبلغـــًا  التقاعـــدي 

ــة:- التاليـ

ــاش  ــب املعـ ــن صاحـ ــًا مـ ــب مقدمـ ــون الطلـ 1( أن يكـ
ــخصيًا. شـ

ـــي املســـتديم  2( بالنســـبة لصاحـــب معـــاش العجـــز الكل
ـــي. يشـــترط اســـتكمال إجـــراءات الفحـــص الطب

ـــرض اإلســـتبدال  ـــب ق ـــول طل ـــر إحـــدى حـــاالت قب 3( توف
ـــي:- ـــة باآلت واملتمثل

ـــريطة أن ال  ـــاش ش ـــب املع ـــاء صاح ـــد أبن ) أ( زواج أح
ـــدة. ـــنة واح ـــزواج س ـــد ال ـــر ىلع عق ـــد م ـــون ق يك

) ب( مـــرض طالـــب القـــرض أو أحـــد أفـــراد أســـرته 
ــارج  ــاج خـ ــى العـ ــاج إلـ ــًا يحتـ ــن مرضـ املعاليـ
ــن  ــادر مـ ــي صـ ــرار طبـ ــب قـ ــة بموجـ الجمهوريـ
مـــن  ومعتمـــدًا  املختصـــة  الطبيـــة  اللجنـــة 

طبيـــب املؤسســـة بالفـــرع.

) ج( بنـــاء ســـكن أو ترميمـــه شـــريطة أن يكـــون 
املنـــزل ملـــكًا لـــه ويرفـــق مـــع الطلـــب مســـتند 

ــة بذلـــك. ــة املختصـ ــن الجهـ مـ

ــيول أو  ــق أو السـ ــل الحريـ ــوارث مثـ ــدوث كـ ) د( حـ
ـــا  ـــة وغيره ـــرار مادي ـــببت بأض ـــي تس ـــوادث الت الح
ــك  ــت ذلـ ــا يثبـ ــار مـ ــرط إحضـ ــرار بشـ ــن األضـ مـ
ـــر  ـــة وتقدي ـــد بالواقع ـــمية يفي ـــة الرس ـــن الجه م

قيمـــة األضـــرار املاديـــة املترتبـــة عليـــه.

4( توفر اإلعتمادات املالية.

ـــن  ـــًا للقواني ـــة وفق ـــا املؤسس ـــرى تقره ـــروط أخ 5( أي ش
ـــذة. ـــح الناف واللوائ

3- قروض اإلستبدال. 2- منحة الزواج. 1- مصاريف الدفن.

شروط اإلستحقاق

ــت(  ــت أو األخـ ــل )البنـ ــن ِقَبـ ــب مـ ــم الطلـ 1( تقديـ

أو مـــن ينـــوب عنهـــا  املســـتحقة للمعـــاش 

رســـميًا.

2( زواج البنـــت أو األخـــت بعـــد تاريـــخ إســـتحقاقها 

لنصيبهـــا مـــن صاحـــب املعـــاش املعيـــل لهـــا.

3( عـــدم مـــرور  أكثـــر مـــن ســـنتين ىلع تاريـــخ الـــزواج 

وتاريـــخ التقـــدم بطلـــب صـــرف هـــذه املنحـــة.

املستحقة

تصـــرف هـــذه املنحـــة للبنـــت او األخـــت املســـتحقة 
يف حالـــة الـــزواج وتقـــدر بمـــا يعـــادل قيمـــة نصيبهـــا 
مـــن املعـــاش عـــن ســـنة كاملـــة وتصـــرف دفعـــة 
واحـــدة وال يســـتحق هـــذا املبلـــغ إال مـــرة واحـــدة 
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ِحیَلَة َلُه، َوَال َیْنِصُب ِلْلَمْسَأَلِة َنْفَسُه، َوذِلَك یلَعَ 

ُفُه اُهللا  اْلُوَالِة َثِقیٌل، َواْلَحقُّ ُکلُُّه َثِقیٌل، َوَقْد ُیَخفِّ

یلَعَ َأْقَواٍم َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصبَُّروا َأْنُفَسُهْم.

اإلمام علي بن أبي طالب
علیه السالم
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