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 استحقاق املعاش.. األحكام والشروط

 

ولكل ، بشأن التقاعد واملعاشات عدة أسباب الستحقاق املعاش 2002لسنة  24حدد القانون رقم 

سلطة فيها مثل حالة الوفاة أو أحكامها وشروطها، منها ما ال يكون للمشترك دخل أو من هذه األسباب 

على قرار  ستحق املعاش أيا كانت مدة الخدمة، ومنها حاالت تكون بناء  ا ما يعدم اللياقة الطبية، وفيه

هو على علم بقرب انتهاء خدمته الوظيفية مثل حاالت االستقالة أو بلوغ السن القانونية  املشترك أو

 .املقرر النتهاء الخدمة الوظيفية

يستحق املشترك املعاش التقاعدي يجب عليه أن يتحقق من استيفائه كي الحاالت األخيرة لوفي 

ة، فما هي الشروط الواجب توافرها في هذه الحاالت شروط االستحقاق قبل انتهاء خدمته الوظيفي  

 وما الذي يمكن للمشترك أن يقوم به؟.

 في إرك متابعتها والتدخل فيها جمال حاالت انتهاء الخدمة وشروطها التي يمكن للمشتإيمكن 
 
يجابيا

 :مجموعتين

نهاء الخدمة بالطريق التأديبي، االستقالة، األسباب إالنتهاء الخدمة،  ةبلوغ السن املقرر  -1

األخرى، وفي هذه الحاالت يشترط الستحقاق املشترك املعاش أن تكون مدة خدمته الوظيفية 

 ةأنه في حال إلى، باإلضافة ةعشرة سناملسجلة واملدفوعة االشتراك ال تقل عن خمس 

 .ةال يقل عمر املشترك عن أربعين سنأاالستقالة 

نهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي وفيهما يشترط أال تقل مدة إحاالت إلغاء الوظيفة أو  -2

 .خدمته املسجلة الوظيفية واملدفوعة االشتراك عن خمس سنوات

 من استيفاء شرط مدة الخدمة؟ ما الذي يمكن للمشترك أن يقوم به للتأكد

 :وقبل تحقق سبب انتهاء الخدمة وهو على رأس العمل أن يتبع الخطوات التالية ،يمكن للمشترك

ملف خدمته الوظيفية بجهة عمله ليحصل على بيان دقيق بمدة خدمته الفعلية  ةمراجع -1

 والدورات التدريبية.جازات على اختالف أنواعها واإلعارات والبعثات باأليام، ومدد اإل 

بيانات اشتراكه لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية لبيان مدد  ةراجعم -2

 خدمته الوظيفية املسجلة واملدفوعة االشتراك لدى الهيئة.

ملدد خدمته  ةالتأكد من أن مدد خدمته املسجلة لدى الهيئة واملدفوع اشتراكاتها مطابق -3

 الوظيفية لدى جهة عمله.
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 غير مسدد عنها االشتراكات عليه أن يراجع جهة عمله لسدادها. ةفي حال وجود مدد خدم -4

سداد االشتراكات عن الفترات غير مدفوعة األجر مثل اإلجازة بدون راتب، أو عن فترات  -5

، وتسدد 6/3/2003في  2002لسنة  24الخدمة غير املسجلة السابقة على سريان القانون 

امن الراتب ا %15بواقع   .في املدة املطلوبة مقومة بالشهور  لشهري األخير مضروب 

بالنسبة للمجموعة األولى للحاالت، في حال اتبع ما سبق ومدة خدمته الفعلية تجاوزت العشر   -  

يمكن للمشترك أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف  ةخمس عشرة سن إلىسنوات ولم تصل 

مدة خدمته الفعلية ليستوفي شرط استحقاق املعاش، بشرط أال يقل العمر في تاريخ تقديم  إلى

االشتراك عنها بالنسبة املبينة بالفقرة  يسنة لإلناث، وأن يؤد 45سنة للذكور، و 50الطلب عن 

  .السابقة


