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مقدمة 
 

نتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تعوٌضات الدفعة الواحدة فً قانون التؤمٌن 
و ذلك – مع االستعانة باألمثلة التطبٌقٌة  - 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 :علً النحو التالً 
  تعوٌض الدفعة الواحدة: المبحث األول

 حاالت استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة: المطلب األول 
 قواعد حساب مبلػ تعوٌض الدفعة الواحدة: المطلب الثانى 
 تعوٌض الدفعة الواحدة بدٌل المعاش: المطلب الثالث 

 تعوٌض المدة الزائدة: المبحث الثانى
الجداول 

 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن  :3جدول رقم 
المرفقات 

جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن  : 1مرفق رقم 
: أمثلة تطبٌقٌة
 تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة: أوال  
توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة فً حالة إستحقاقه للوفاة : ثانٌا  
 تحدٌد تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األساسً: ثالثا  

توزٌع تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األساسً فً حالة إستحقاقه للوفاة : رابعا 
  

 

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل 
 

 

محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً 

 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

لٌلً محمد الوزٌري 
 رئٌس مجلس إدارة

 (سابقا)الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات 

W :  www.elsayyad.net              
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المبحث  األول  
تعوٌض الدفعة الواحدة  

 
  :تمهٌد 

ٌشترك تعوٌض الدفعة الواحدة مع معاش الشٌخوخة فى تموٌل واحد ٌكفى لتكوٌن االحتٌاطٌات 
التى تكفى للوفاء بالمعاشات عند استحقاقها ، فإذا لم ٌستوؾ المإمن علٌه الشروط الموجبة 

بطرق متباٌنة لالستحقاق فى المعاش أدى إلٌه تعوٌض الدفعة الواحدة ، وٌحسب هذا التعوٌض 
  :منها 

نسبة من األجر أو متوسط األجور عن كل سنة من سنوات االشتراك فى التؤمٌن وقد تكون - 1
هذه النسبة موحدة بالنسبة لكل الحاالت أو تختلؾ تبعا لمدة االشتراك فتبدأ صؽٌرة بالنسبة 

.  للمدة القصٌرة وتزداد كلما طالت هذه المدة 
رد االشتراكات المقابلة لمعاش الشٌخوخة أو جزء منها وفوائدها ، وهذه االشتراكات تقابل - 2

الشق االدخارى فى أعباء تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ـ تؤمٌن الشٌخوخة ـ أما تؤمٌن 
العجز والوفاة فهو نوع من أنواع التؤمٌن المإقت التى تهدؾ إلى أداء المزاٌا إذا تحقق 
الخطر المإمن منه خالل فترة التؤمٌن فإذا انتهت تلك الفترة دون وقوع أحد األخطار 

.  المإمن منها فال ٌستحق المإمن علٌه عوض التؤمٌن 
وٌإدى تعوٌض الدفعة الواحدة عادة عند انقطاع صلة المإمن علٌه نهائٌا بالتؤمٌن دون أن ٌكون 
قد نشؤ له أو للمستحقٌن عنه حق فى معاش كؤن ٌكون قد بلػ سن التقاعد أو ؼادر البالد نهائٌا أو 
قضى فى السجن فترات طوٌلة إلى ؼٌر ذلك من األسباب التى تختلؾ وفقا لألوضاع السائدة فى 

.  كل بلد 
 

المطلب األول  
   (1)حاالت استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة

 
إذا انتهت خدمة المإمن علٌه ولم ٌستوؾ الشروط الموجبة الستحقاق المعاش ، كان له الحق فى 

، على أنه نظرا ألن المإمن علٌه قد ٌكون راؼبا فى استئناؾ رحلته  تعوٌض من دفعة واحدة
العملٌة وقادرا على ذلك فإن قانون التؤمٌن االجتماعى ٌرجىء صرؾ هذا التعوٌض حتى تنشؤ 

إحدى الحاالت التى ٌستحٌل أو تتضاءل معها احتماالت عودته إلى العمل ، وعلى ذلك فإن 
  :ٌتطلب توافر الشروط اآلتٌة  استحقاق التعوٌض

. انتهاء خدمة المإمن علٌه  -1
.  عدم توافر شروط استحقاق المعاش  -2

:  واستحقاق صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة ٌتطلب توافر إحدى األوضاع اآلتٌة 
.  توافر إحدى الحاالت التى ٌحددها قانون التؤمٌن لصرؾ التعوٌض - 1
أال ٌكون قد تحقق فى شان المإمن علٌه أحد األخطار المإمن منها بعد انتهاء خدمته وكان - 2

.  من مإدى ذلك استحقاقه معاشا 
وتطبٌقا لهذه المبادىء ٌحدد قانون التامٌن االجتماعى حاالت استحقاق صرؾ تعوٌض الدفعة 

  :فٌما ٌأتى الواحدة 
 

ـــــــــــــــــ 
  من قانون التأمٌن اإلجتماعى 27مادة  (1)
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:  بلوغ المؤمن علٌه سن الستٌن : الحالة األولى
سن اٌقاؾ االنتفاع - األصل فى هذه الحالة انتهاء خدمة المإمن علٌه قبل بلوغ سن الستٌن 

ذلك ألنه لو كان المإمن علٌه موجودا بالخدمة عند بلوغ هذه - بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
السن ولم تكن مدة اشتراكه قد استكملت المدة المإهلة الستحقاقه معاشا فإن صاحب العمل ٌلتزم 

بقائه بالخدمة الستكمال هذه المدة وإذا فصله التزم بؤن ٌإدى لحسابه حصته فى االشتراكات إب
المطلوبة عن السنوات الكاملة المطلوبة الستكماله المدة المإهلة الستحقاق معاش الشٌخوخة عن 

.  األجر األساسى 
 

مؽادرة األجنبى للبالد نهائٌا أو اشتؽاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه : الحالة الثانٌة
:  بالبعثة الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته بمصر 

إذا ما تحققت إحدى الوقائع التى ٌتؤكد معها قانون التؤمٌن انقطاع صلة األجنبى بمصـر ، فإنه 
 :  وهذه الحاالت هى ٌجٌز له طلب صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة ،

: مؽادرة األجنبى البالد نهائٌا- 1

وٌرفق بطلب الصرؾ صورة فوتوؼرافٌة من تؤشٌرة المؽادرة النهائٌة أو تؤشٌرة الرحٌل أو 
 ةتؤشٌرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر ، أو ما ٌفٌد انتهاء مدة اإلقامة المإقت

دون تجدٌدها وذلك بشهادة من مصلحة وثائق السفر وتطابق هذه الشهادة على األصل 
.  والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة بمعرفة الموظؾ المختص بالهٌئة التؤمٌنٌة 

 
: اشتؽال األجنبى فى الخارج بصفة دائمة- 2

وتفترض هذه الحالة التحاقه بعمل بالخارج ؼٌر محدد المدة أو اشتؽاله بالخارج لحساب 
نفسه ، وٌرفق بطلب الصرؾ صورة عقد العمل فى الخارج ؼٌر محدد المدة أو شهادة تفٌد 

اشتؽاله فى الخارج لحساب نفسه على أن تكون هذه المستندات محررة باللؽة العربٌة أو 
مترجمة ترجمة رسمٌة إلى هذه اللؽة وٌصدق علٌها من السفارة أو القنصلٌة المصرٌة فى 

.  الخارج وتعتمد من وزارة الخارجٌة
 

: بالبعثة الدبلوماسٌة أو قنصلٌة دولته فى جمهورٌة مصر العربٌة التحاقه -3
.  وٌرفق بطلب الصرؾ شهادة تفٌد ذلك من وزارة الخارجٌة المصرٌة 

 
:  هجرة المؤمن علٌه : الحالة الثالثة

الهجرة ال تكون إال للمواطن أى للمصرى ، ومن مقتضى الهجرة االرتباط بالبلد التى تتم الهجرة 
إلٌها واستكمال الحٌاة العملٌة بها ولذا كانت هذه الحالة من حاالت استحقاق صرؾ التعوٌض ، 

وٌرفق بطلب الصرؾ صورة فوتوؼرافٌة من تؤشٌرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على 
الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على األصل والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة بمعرفة الموظؾ 

.  المختص بالهٌئة التؤمٌنٌة  
 

الحكم نهائٌا على المؤمن علٌه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة : الحالة الرابعة
:  الباقٌة لبلوؼه سن الستٌن أٌهما اقل 

مبرر استحقاق الصرؾ فى هذه الحالة انتهاء الحٌاة العملٌة للمإمن علٌه مع عدم توافر شروط 
استحقاق المعاش واستحالة أو ضآلة احتمال عودته للعمل خالل المدة الباقٌة لبلوؼه سن الستٌن 

، وٌرفق بطلب الصرؾ شهادة من مصلحة السجون تفٌد بٌان مدة السجن مع توكٌل من المإمن 
علٌه معتمد من مؤمور السجن الموجود به المإمن علٌه بتحدٌد الشخص الذى ٌصرؾ الٌه مبلػ 

التعوٌض كما ٌجوز له أن ٌتقدم بطلب معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهٌئة 
.  مٌنٌة لحٌن انتهاء مدة السجن أالت
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ذا نشأ لدى المؤمن علٌه خالل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من إ: الحالة الخامسة
:  مزاولة العمل 

ال ٌرتبط استحقاق الصرؾ فى هذه الحالة بمدة السجن أو بالمدة الباقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن 
الستٌن ، وسبب تقرٌر استحقاق الصرؾ اإلصابة بعجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل 

، وٌرفق بطلب الصرؾ شهادة طبٌة صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفٌد عجزه 
المستدٌم الذى ٌمنعه من مزاولة العمل على أن ترسل هذه الشهادة إلى الهٌئة العامة للتؤمٌن 

الصحى العتمادها وتحرٌر شهادة إثبات العجز على النموذج المخصص لذلك كما ٌرفق بطلب 
.  الصرؾ التوكٌل أو الطلب المشار الٌه فى الحالة السابقة 

 
:  انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة : الحالة السادسة

االنتظام فى سلك الرهبنة ٌنهى الحٌاة العملٌة تماما وبالتالى ال تتفق طبٌعة الرهبنة مع استمرار 
التؤمٌن ، وٌرفق بطلب الصرؾ شهادة من الجهة الدٌنٌة المختصة على أن تعتمد من الجهة 

.  اإلدارٌة المختصة 
 

التحاق المؤمن علٌه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبٌق أحكام : الحالة السابعة
:  قانون التأمٌن االجتماعى 

ال تنتهى الحٌاة العملٌة للمإمن علٌه فى هذه الحالة ولكن تنشؤ له عالقة عمل مع إحدى الجهات 
التى تخرج من مجال تطبٌق قانون التؤمٌن االجتماعى ، وبهدؾ تكامل مدد اشتراك المإمن علٌه 
فى نظم التؤمٌن المختلفة بما ٌكفل له فى النهاٌة استحقاقه معاشا ٌقضى القانون باستحقاق صرؾ 

  :(1)الشروط اآلتٌةالتعوٌض فى هذه الحالة طالما توافرت 

أن ٌكون بالجهة التى التحق بها المإمن علٌه نظام للمعاشات ٌتضمن مزاٌا ال تقل عن - 1
.  المزاٌا المقررة بقانون التؤمٌن االجتماعى 

.  أن ٌسمح نظام المعاشات بالجهة التى ٌتبعها بضم مدد الخدمة السابقة - 2
صبح تابعا لها على استخدام مبلػ التعوٌض أدارة نظام المعاشات بالجهة التى إأن توافق - 3

.  المستحق فى أداء تكالٌؾ ضم مدد سابقة لمدة اشتراكه فى نظامها 
 

 فى أ حاالت التحاق المإمن علٌه بعمل بؤحد المشروعات التى تنشوال ٌشمل حكم هذه الحالة
إطار قانون استثمار المال العربى واألجنبى وٌخضع العاملون بها لنظام تؤمٌن اجتماعى خاص 

جبارٌا بٌن نظام التؤمٌن االجتمــاعى العام ونظام التؤمٌن إبدٌل حٌث ٌتم تحوٌل االحتٌاطى 
 .  (2)االجتماعى الخاص البدٌل طالما كانت مدة اشتراك المإمن علٌه ال تعطٌه الحق فى معاش

 
:  عجز المؤمن علٌه عجزا كامال : الحالة الثامنة

عجز المإمن علٌه عجزا كامال وطالما ثبت هذا العجز بعد سنة من تارٌخ ترك الخدمة وكانت 
مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن تقل عن عشر سنوات فإنه لن ٌستحق معاشا ولذا كان 

العجز مبررا لصرؾ التعوٌض ، وٌحال المإمن علٌه إلى الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى للتحقق 
رفاق شهادة ثبوت العجز بملؾ التؤمٌن االجتماعى لدى الهٌئة إمن ثبوت العجز الكامل مع 

.  التؤمٌنٌة 
 

ــــــــــ 
لم ٌتضمن قرار وزٌر –  وذلك بناء على التفوٌض المقرر له بقانون التأمٌن االجتماعى 1977 لسنة 214 من قرار وزٌر التأمٌنات رقم 32مادة  (1)

تعٌن توافرها لصرؾ التعوٌض فً هذه الحالة  ي تحدٌد الشروط واألوضاع التً 2007 لسنة 554المالٌة رقم 

(2) 
 . 1982 لسنة 510 بشأن انظمة التأمٌن االجتماعى الخاص البدٌلة ـ قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 1980 لسنة 64قانون رقم 
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:  وفاة المؤمن علٌه : الحالة التاسعة
الفرض فى هذه الحالة وفاة المإمن علٌه بعد سنة من تارٌخ ترك الخدمة وكانت مدة اشتراكه فى 

قل من عشر سنوات وبالتالى لم تتوفر له شروط استحقاق المعاش ، وٌرفق بطلب أالتؤمٌن 
.  الصرؾ شهادة وفاة المإمن علٌه أو مستخرج رسمى منها 

 إلى مستحقى المعاش عن المإمن علٌه حكما كملهاأوتصرؾ المبالػ المستحقة فى هذه الحالة ب
وتوزع بنسبة األنصبة فى المعاش وفقا 

 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن  :3للجدول رقم 

دٌت إلٌه بالكامل وإذا لم ٌوجد مستحقٌن للمعاش أدٌت إلى أفإذا لم ٌوجد ؼٌر مستحق واحد 
الورثة الشرعٌٌن وفقا 

جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن  : 1للمرفق رقم 
، وفى تحدٌد مستحقى المعاش ٌعتد بالشروط المحددة بقانون التؤمٌن االجتماعى بالنسبة لكل 
مستحق وال ٌعمل بشرط عدم استحقاق معاش آخر وعلى ذلك فإنه طالما توافرت للمستحق 

شروط استحقاق المعاش الخاصة به فإنه ٌكون من المستحقٌن فى مبلػ التعوٌض حتى ولو كان 
.  مستحقا لمعاش اخر 

 
أن تكون المؤمن علٌها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو تبلػ سن الواحدة : الحالة العاشرة

:  والخمسٌن فأكثر فى تارٌخ طلب الصرؾ 
عتزال العمل وطالما لم تتوافر لها شروط استحقاق المعاش إقد تستدعى ظروؾ األسرة العاملة 

.  فإن القانون ٌسمح لها بصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة 
أما تقرٌر الحق فى صرؾ التعوٌض لمن بلؽت سن الحادٌة والخمسٌن فٌرجع إلى أنها  فى 

خرى للعمل لن ٌتسن لها استكمال المدة المطلوبة الستحقاق المعاش حٌث أتارٌخ عودتها مرة 
 من قانون 163أنه فى تارٌخ إضافة هذه الحالة لحاالت صرؾ التعوٌض كان نص المادة 

التؤمٌن االجتماعى الذى ٌوجب استمرار المإمن علٌه الذى بلػ سن الستٌن بالخدمة الستكمال 
مدة معاش الشٌخوخة ٌشترط النتفاعه بهذا الحكم أن ٌكون العامل مإمنا علٌه فى تارٌخ العمل 

.  بقانون التؤمٌن االجتماعى
وال ٌحق للمإمن علٌها صرؾ التعوٌض لتوافر إحدى هذه الحاالت إال لمرة واحدة طوال مدد 

  :المستندات اآلتى بٌانها اشتراكها فى التؤمٌن ، وٌرفق بطلب الصرؾ 
.  وثٌقة الزواج بالنسبة للمتزوجة - 1
.  شهاد الطالق بالنسبة للمطلقة إ- 2
دارٌة تفٌد أن المتوفى كان زوجا لها أو وثٌقة الزواج بالنسبة إشهادة وفاة الزوج وشهادة - 3

.  لألرملة 
 

- وحاالت استحقاق صرؾ التعوٌض لؽٌر بلوغ سن الستٌن أو العجز الكامل أو الوفاة 
 للمإمن علٌه له أن ٌستخدمها متى توافرت شروطها وله حق عدم استخدامها وال إختٌارٌة

ٌرتبط ممارسته لهذا الحق بمٌعاد معٌن وبالتالى فإن مواعٌد التقادم ال تسرى إال فى حاالت 
.  الوفاة- العجز– الشٌخوخة : استحقاق مبلػ التعوٌض لتحقق أحد األخطار الثالثة المإمن منها 
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المطلب  الثانى 
قواعد حساب مبلػ تعوٌض الدفعة الواحدة 

 

ٌحسب التعوٌض عن كل من مدة االشتراك عن األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجر 
 :بثالثة معاٌٌر كمٌة هى المتؽٌر قائما بذاته ، وٌحسب التعوٌض عن كل مدة 

:   عناصر حساب التعوٌض عن مدة اشتراك عن األجر األساسى - 1
:  متوسط األجر السنوى- أ

ٌضاحه فى حساب إٌقصد به متوسط أجر حساب معاش الشٌخوخة وفقا للبٌان السابق 
معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة : راجع المذكرة السابعة  )اجر تسوٌة المعاش 

 مضروبا فى  (1975 لسنة 79فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
12  .

:  مدة االشتراك فى التأمٌن- ب
بمراعاة استبعاد مدة اإلجازة الخاصة بؽٌر أجر لؽٌر العمل التى  )تشمل المدة الفعلٌة 

، والمدة التى أدى المإمن علٌه تكلفتها  ( اختار المإمن علٌه عدم االشتراك عنها
إلخ ... بالكامل ، والمدد اإلضافٌة ومدد الضمائم والمدد المحول عنها إحتٌاطً 

وٌراعً أن ٌكون إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فً حالتً الهجرة والمؽادرة عن مدة 
وتمثل فً  ( % 80 )ال تجاوز تلك التً ٌستحق عنها الحد األقصً النسبً للمعاش 

بمعنً أنه إذا زادت مدة –   سنة المإهلة إلستحقاق الحد األقص36ًمعظم الحاالت 
 سنة فقط ، ومازاد 36اإلشتراك علً هذا المقدار ٌتم تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة عن 

. عن ذلك من مدة اإلشتراك ٌتم بحث مدي إستحقاق تعوٌض المدة الزائدة عنها
 : %15النسبة بواقع - ج

. عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك 
 

:  عناصر حساب التعوٌض عن األجر المتؽٌر - 2
: متوسط األجر السنوى- أ

ٌقصد به متوسط األجور المتؽٌرة التى ٌحسب على أساسها معاش هذا األجر مضروبا 
 .   12فى 

:  مٌنأمدة االشتراك فى الت- ب
بمراعاة استبعاد مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التى اختار  )ٌقصد بها المدة الفعلٌة 

، والمدة التى أدى المإمن علٌه تكلفتها بالكامل ،  ( المإمن علٌه عدم االشتراك عنها
. 1/4/1984والمدد المحول عنها إحتٌاطً عناصر األجر المتؽٌر قبل 

:  النسبة- ج
.  عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك % 15بواقع 

 
:  %6مبلػ إضافً - 3

فى حاالت استحقاق صرؾ مبلػ التعوٌض لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن أو لثبوت 
من % 6عجزه الكامل أو لوقوع وفاته ٌضاؾ إلى مبلػ التعوٌض مبلؽا اضافٌا بواقع 

:  كما ٌلً– مبلػ التعوٌض عن كل سنة من السنوات الكاملة 
 :بالنسبة لتعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسً - أ

.  من تارٌخ انتهاء خدمة المإمن علٌه حتى تارٌخ توافر حالة استحقاق الصرؾ 
 :بالنسبة لتعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتؽٌر - ب

من تارٌخ توقؾ اإلشتراك عن هذا األجر حتى تارٌخ توافر حالة استحقاق الصرؾ 
  .
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المطلب الثالث  
( 1)تعوٌض الدفعة الواحدة بدٌل المعاش 

 
:  حق المؤمن علٌه وصاحب المعاش استبدال بالمعاش تعوٌضا- 1

ٌجٌز قانون التؤمٌن االجتماعى للمإمن علٌه الذى توافرت له احدى حاالت استحقاق المعاش 
الحق فى أن ٌختار بٌن الحصول على تعوٌض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش 

وذلك إذا كان اجنبٌا وؼادر البالد نهائٌا أو اشتؽل فى الخارج بصفة دائمة أو التحق بالبعثة 
.  الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته أو كان مصرٌا وهاجر إلى الخارج 

لٌهما التنازل عن حقه فى المعاش إكذلك ٌجوز لصاحب المعاش أٌضا فى الحالتٌن المشار 
وصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة على أن ٌخصم من مبلػ التعوٌض ما تم صرفه من معاش 

.  ، واستخدام هذا الحق لصاحب المعاش ال ٌكون إال لمرة واحدة 
 

 : (2)عودة المهاجر إلى البالد - 2

مٌن االجتماعى خالل أإذا عاد المهاجر لإلقامة بالبالد نهائٌا والتحق بعمل ٌخضعه لقانون الت
سنتٌن من تارٌخ الهجرة التزم برد ما صرؾ إلٌه من تعوٌض الدفعة الواحدة سواء كان 
صاحب تعوٌض عن مدة االشتراك التى صرؾ عنها التعوٌض أو كان صاحب حق فى 

.  المعاش أو صاحب معاش وتنازل عنه وصرؾ التعوٌض 
المرافق لقانون  (6)وٌكون رد المبلػ دفعة  واحدة خالل سنة أو بالتقسٌط وفقا للجدول رقم 

التؤمٌن وإذا انقضت مهلة السنة دون أداء المبلػ التزم صاحب العمل بخصم قٌمة المبلػ 
جره وتورٌدها إلى الهٌئة التؤمٌنٌة أالمطلوب رده من أجر المإمن علٌه فى حدود ربع 

 المرافق 6شهرٌا فً المواعٌد المحددة ، وٌجوز للهٌئة قبول التقسٌط وفقا للجدول رقم 
. لقانون التؤمٌن اإلجتماعً

 
ــــــــــــــــــــــــ 

 
.   من قانون التأمٌن االجتماعى 28م  (1)

 .  من قانون التأمٌن االجتماعى 29م  (2)
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المبحث الثانى  
  (1)تعوٌض المدة الزائدة 

 

األصل توجٌه المستحق عن المدة الزائدة عن المدة المطلوبة الستحقاق الحد األقصى للمعاش 
عادة إإلى تموٌل نفقات الحدود الدنٌا للمعاشات تحقٌقا لما ٌهدؾ إلٌه نظام التؤمٌن االجتماعى من 

توزٌع الدخول بٌن المإمن علٌهم ذوى الدخول المرتفعة ومدد االشتراك الطوٌلة وبٌن المإمن 
علٌهم ذوى الدخول الضئٌلة ومدد االإشتراك الضئٌلة لتحقق األخطار المإمن منها فى سن 

صدار قانون التؤمٌن االجتماعى أدت إلى استحداث الحق إمبكرة ، ولكن الظروؾ التى صاحبت 
. فى تعوٌض من دفعة واحدة عن المدة الزائدة

 األجر المتؽٌر التزم المشرع التؤمٌنى بؤن تكون نولدى تنظٌم أحكام التؤمٌن اإلجتماعً ع
المزاٌا المستحقة عن هذا األجر فى حدود المزاٌا التى روعٌت عند تحدٌد االشتراكات وتتفق مع 

األسس التى بنى على أساسها النظام وتنص صراحة على عدم استحقاق تعوٌض المدة الزائدة 
 .  (2)عن مدة األشتراك فى األجر المتؽٌر الزائدة على استحقاق الحد األقصى للمعاش
. وعلً ذلك فإنه ٌقتصر إستحقاق تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األساسً فقط

 
:  عناصر حساب التعوٌض- 1

  :ترتبط بثالثة معاٌٌر كمٌة المعادلة التى ٌحسب على أساسها التعوٌض عن المدة الزائدة 
:  األجر السنوى - أ

 .  12× وٌتحدد بالمتوسط الذى ٌحسب على أساسه معاش الشٌخوخة 
  :المدة المستحق عنها تعوٌض المدة الزائدة - ب

تتحدد المدة المستحق عنها تعوٌض المدة الزائدة بمدة االشتراك عن األجر األساسً 
التى تزٌد على ست وثالثٌن سنة أو القدر المطلوب الستحقاق الحد األقصى للمعاش 

.  مٌن االجتماعى أٌهما أكبر أالذى ٌلتزم به صندوق الت
:  وتستبعد المدد اآلتٌة من المدة المستحق عنها تعوٌض المدة الزائدة 

المدة االفتراضٌة التى تضاؾ لمدة اإلشتراك فى التؤمٌن لتقدٌر معاش حاالت  (1)
انتهاء الخدمة لثبوت العجز أو لوقوع الوفاة وحاالت ثبوت العجز الكامل أو وقوع 
الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة نظرا ألن القانون ٌهدؾ بهذه المدة دعم 

.  قٌمة معاشات العجز والوفاة 
مدة العمل أو النشاط التالٌة لبلوغ المإمن علٌه سن العشرٌن والتى قام بضمها إلى  (2)

 من قانون التؤمٌن اإلجتماعً ، وذلك ألن الحكمة من 34المدة  وفقا لنص المادة 
تقرٌر الحق للمإمن علٌه فى االشتراك عن هذه المدة تمكٌنه من الحصول على 

المعاش المناسب ، وال ٌسـرى هـذا الحكم فى شؤن المدة المماثلة التى ٌكون المإمن 
علٌه قد قام بضمها لمدة اشتراكه فى ظل انظمة التؤمٌن التى حل محلها قانون 

.  التؤمٌن االجتماعى 
 

ــــــــــــــــــــــــ 

 . من قانون التأمٌن االجتماعى 26مادة  (1)

  . 1984 لسنة 47 من القانون رقم 6مادة ثانٌة عشرة بند  (2)
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ضافتها لمدة االشتراك فى التؤمٌن إالمدة التى تقضى القوانٌن والقرارات ب (3)
اإلجتماعً ، وذلك مالم تنص تلك التشرٌعات صراحة على استحقاق هذا التعوٌض 

ٌة اشتراكات أعنها ، وذلك ألن هذه المدد لم تإد عنها لصندوق التؤمٌن اإلجتماعً 
.  حتى ٌلتزم بالتعوٌض عنها ، وتتحمل بقٌمة التعوٌض عن هذه المدد الخزانة العامة

:  النسبة- ج
.  عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك فى التامٌن % 15بواقع 

 
:  تحدٌد قٌمة التعوٌض- 2

. تتحدد قٌمة التعوٌض بحصٌلة تفاعل عناصر حساب التعوٌض سابق اإلشارة إلٌها
 

:  توزٌع التعوٌض فً حالة إستحقاقه للوفاة- 3
كملها إلى مستحقى المعاش عن المإمن علٌه ،  أتصرؾ المبالػ المستحقة فى هذه الحالة ب

وتوزع بنسبة األنصبة فى المعاش وفقا 
 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن  :3    للجدول رقم 

دٌت إلٌه بالكامل وإذا لم ٌوجد مستحقٌن للمعاش أدٌت إلى أ     فإذا لم ٌوجد ؼٌر مستحق واحد 
الورثة الشرعٌٌن وفقا 

جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن  : 1    للمرفق رقم 
 

:  إستبدال معاش بمبلػ التعوٌض- 4
ٌجوز لصاحب المعاش أوللمستحقٌن بحسب األحوال أن ٌستبدلوا بمبلػ التعوٌض معاشا 

عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك . ٌحسب بواقع جزء من خمسة وسبعٌن جزءا 
المستحق عنها التعوٌض مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش األصلى والمعاش 

المستبدل به التعوٌض الحد األقصى الرقمً لمعاش أجر االشتراك األساسى فى تارٌخ تحقق 
.  واقعة االستحقاق 
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الجداول 
 

 (3)،  (2)،  (1)  3جدول رقم 
توزٌع المعاش على المستحقٌن 

 

رقم 
الحالة 

المستحق فى المعاش 

األنصبة المستحقة فى المعاش 

 األرملة
 أو

الزوج 
الوالدان األوالد 

األخوة      
و 

األخوات 

1  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج   و ولد واحد
أكثر 

1/2  
ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 
التعدد 

1/2  
ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 
التعدد 

 - -

2  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج  و والد
والدٌن 

2/3   -

1/3  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

3  
 أو أرامل أو أرملة

 أو أخ أو أخت و زوج
أكثر 

3/4  - -

1/4  
 أو ألٌهم

لهم 
جمٌعاً 

بالتساوى 

4  
 أو أرامل أو أرملة

زوج فقط 

3/4 
و ٌوزع 
بالتساوى 
فى حالة 
التعدد 

 - - -

5  
 أو أرامل أو أرملة

أكثر  أو زوج  و ولد
والدٌن       أو و والد

1/3  1/2  

1/6 
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

 
 
 

 
 
 

                                                
 1/9/1975 و ٌعمل به اعتباراً من 1977 لسنة 25هذا الجدول مالحظاته معدلة بالقانون رقم  (1)

. 1984 لسنة 47كما عدلت مالحظاته بالقانون رقم  (2)

  .1987 لسنة 107كما عدلت مالحظاته بالقانون رقم  (3)
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رقم 
الحالة 

المستحق فى المعاش 

األنصبة المستحقة فى المعاش 

 األرملة
 أو

الزوج 
الوالدان األوالد 

األخوة      
و األخوات 

- ولد واحد   6
2/3 

المعاش 
 - -

- أكثر من ولد   7

كامل 
المعاش 
وٌوزع 
بالتساوي 

 - -

8  
 أو ولد واحد و والد
والدٌن  

 -2/3 

1/3  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

9  
 أو أكثر من ولد و والد

والدٌن 
 -5/6 

1/6  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

- - والدٌن  أو والد واحد  10

1/2 
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

- - - أكثر   أو أخ أو أخت  11

  ألٌهم1/2
لهم  أو

جمٌعاً    و 
ٌوزع بٌنهم 
بالتساوى 

12 (1) 
والدٌن و  أو والد واحد

- -  أكثر  أو أخت أو أخ

1/2 
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

  ألٌهم1/4
لهم  أو

جمٌعاً 
بالتساوى 

 
 (2)(3)مالحظات الجدول رقم 

 .تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم األرملة   -1
 
 

 

.  و ٌسرى حكمه فى شؤن الحاالت السابقة مع الصرؾ من التارٌخ المذكور4/5/80 ، و ٌعمل به من 1980 لسنة 93بند مضاؾ بالقانون رقم  (1)

.  1984 لسنة 47معدلة بالقانون رقم  (2)
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بعضه ٌإول إلى باقى المستحقٌن من  أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو فى حالة إٌقاؾ -2
فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذه الفئة ٌتم الرد على باقى 
المستحقٌن بالفئات األخرى فإذا زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى نصٌب  له بالجدول 
وفقا للحالة فى تارٌخ الرد رد الباقى على الفئة التالٌة وذلك كله بمراعاة الترتٌب الموضح 

 :فى الجدول التالى 
 

المقطوع  أو فئة المستحق الموقوؾ
معاشه 

 علٌه فئة المستحق الذى ٌرد
المعاش 

األرملة 
األوالد  -1
. الوالدان -2
. اإلخوة و األخوات -3

األوالد 
. األرملة -1
الوالدان  -2

الوالدان 
. األرملة  -1
. األوالد -2
. اإلخوة و األخوات -3

 
رده خصم ما ٌكون قد استحق من معاش دون   أو  و ٌراعى قبل تنفٌذ قاعدة أٌوله المعاش

.  المساس بمعاشات باقى المستحقٌن 
بعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن   أو فى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله- 3

.  جمٌع المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب 
ٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب  -4

 .(1)المحدد بالجدول 
.  قطعة  أو ال ٌرد المعاش الذى منح بالزٌادة عن معاش المورث فى حالة إٌقافه -5
 ٌإول الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة 2فى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رقم  -6

األرامل إلى اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا 
.  التارٌخ و ذلك فى حدود الربع

و فى حالة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة ٌإول ربع معاش 

المورث إلى اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا 
.  (2)التارٌخ 

 
 
 
 
 
.  1/4/1984 وٌعمل به اعتبارا من 1987 لسنة 107بند معدل بالقانون رقم  (1)

. 1/4/1984 وٌعمل بالفقرة األولى منها اعتبارا من 1987 لسنة 107مالحظة مضافة بالقانون رقم  (2)
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 المرفقات
 

 1مرفق رقم 
جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن 

 
خوة أوالدة والد والد أرملة أرمل أالحالة م 

خوات أو
الباقى 

 ×    1  إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  1
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  2

وأرمل 
1/4  3/4    × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  3
وأرملة 

 1/8 7/8    × 

إبن أو أكثر اأحدهم على الألقل ذكر  4
وأرمل ووالد 

3/12  7/12 2/12   × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  5
وأرملة ووالد 

 3/24 17/24 4/24   × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  6
وأرمل ووالدة 

3/12  7/12  2/12  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  7
وأرملة ووالدة 

 3/24 17/24  4/24  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  8
وأرمل ووالدٌن 

3/12  5/12 2/12 2/12  × 

إبن أو أاكثر أحدهم على األقل ذكر  9
وأرملة ووالدٌن  

 3/24 13/24 4/24 4/24  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  10
ووالد 

  5/6 1/6   × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  11
ووالدة 

  5/6  1/6  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  12
ووالدٌن 

  4/6 1/6 1/6  × 

بنت فقط وال ٌوجد أرمل او أرملة  13
أو والدٌن أو أخوة وأخوات 

  1/2    1/2 

بنت فقط وأرمل وال ٌوجد والدٌن  14
أو أخوة وأخوات 

1/4  2/4    1/4 

بنت فقط وأرملة وال ٌوجد والدٌن  15
أو أخوة وأخوات 

 3/24 12/24    9/24 

 ×   3/12 6/12  3/12بنت فقط وأرمل ووالد  16
 ×   3/8 4/8 1/8 بنت فقط وأرملة ووالد  17
بنت فقط وأرمل ووالدة وال ٌوجد  18

اخوة وأخوات  
3/12  6/12  2/12  1/12 

بنت فقط وارمل ووالد      و ٌوجد  19
أخوة أو أخوات 

3/12  6/12  2/12  1/12 

بنت فقط وأرملة ووالدة وال ٌوجد  20
أخوة أو أخوات 

 3/24 12/24  4/24  5/24 

بنت فقط وأرملة ووالدة وٌوجد  21
أخوة أو أخوات 

 3/24 12/24  4/24  5/24 

 ×  2/13 2/13 6/13  3/13بنت فقط وأرمل ووالد ووالدة  22
 ×  4/24 5/24 12/24 3/24 بنت فقط وأرملة ووالد ووالدة  23
 ×   1/2 1/2  بنت فقط ووالد  24
بنت فقط ووالدة وال ٌوجد أخوة أو  25

أخوات 
  3/6  1/6  2/6 

 2/6  1/6  3/6  بنت فقط ووالدة وأخوة أو أخوات  26
 ×  1/6 2/6 3/6  بنت فقط ووالد ووالدة   27
 3/12    6/12  3/12بنت فقط وأرمل واخوة واخوات  28
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خوة أوالدة والد والد أرملة أرمل أالحالة م 
خوات أو

الباقى 

 3/8    4/8 1/8 بنت فقط وارملة وأخوة وأخوات  29
 1/2    1/2  بنت فقط وأخوة وأخوات  30
أكثر من بنت وال ٌوجد أرمل أو  31

أرملة أو والدٌن أو أخوة وأخوات  
  2/3    1/3 

أكثر من بنت وأرمل وال ٌوجد  32
والدٌن أو أخوة وأخوات 

3/12  8/12    1/12 

أكثر من بنت وأرملة وال ٌوجد  33
والدٌن أو أخوة أو أخوات 

 3/24 16/24    5/24 

 ×   2/13 8/13  3/13اكثر من بنت وأرمل ووالد  34
 ×   5/24 16/24 3/24 أكثر من بنت وأرملة ووالد  35
 ×  2/13  8/13  3/13أكثر من بنت وأرمل ووالدة  36
أكثر من بنت وأرملة ووالدة وال  37

ٌوجد أخوة وأخوات 
 3/24 16/24  4/24  1/24 

 1/24  4/24  16/24 3/24 أكثر من بنت وأرملة ووالدة وأخوة  38
 ×  2/15 2/15 8/15  3/15أكثر من بنت وأرمل ووالد ووالدة  39
 ×  4/27 4/27 16/27 3/27 أكثر من بنت وأرملة ووالد ووالدة  40
 ×   1/3 2/3  أكثر من بنت ووالد  41
أكثر من بنت ووالدة وال ٌوجد أخوة  42

وأخوات 
  4/6  1/6  1/6 

أكثر من بنت ووالدة وأخوة  43
وأخوات 

  4/6  1/6  1/6 

 ×  1/6 1/6 4/6  أكثر من بنت ووالد ووالدة  44
أكثر من بنت وأرمل وأخوة  45

وأخوات  
3/12  8/12    1/12 

أكثر من بنت وأرملة وأخوة  46
وأخوات 

 3/24 16/24    5/24 

 1/3    2/3  أكثر من بنت وأخوة وأخوات  47
أرمل فقط وال ٌوجد أوالد أو والدٌن  48

أو أخوة وأخوات  
1/2      1/2 

أرملة فقط وال ٌوجد أوالد أو  49
والدٌن أو أخوة وأخوات 

 1/4     3/4 

 ×   1/2   1/2أرمل ووالد  50
أرمل ووالدة وال ٌوجد أخوة  51

وأخوات 
3/6    2/6  1/6 

 2/6  1/6    3/6أرمل ووالدة وأكثر من أخ وأخت  52
 1/6  2/6    3/6أرمل ووالدة وأخ أو أخت فقط  53
أرمل ووالد ووالدة وال ٌوجد أخوة  54

وأخوات 
3/6   2/6 1/6   

   1/6 2/6   3/6أرمل ووالد ووالدة وأخوة وأخوات  55
 1/2      1/2أرمل وأخوة وأخوات  56
 ×   3/4  1/4 أرملة ووالد  57
أرملة ووالدة وال ٌوجد وأخوة  58

وأخوات 
 3/12   4/12  5/12 

 7/12  2/12   3/12 أرملة ووالدة وأخوة وأخوات  59
أرملة ووالد ووالدة وال ٌوجد وأخوة  60

وأخوات 
 3/12  6/12 3/12   

أرملة ووالد ووالدة واكثر من أخ أو   61
أخت 

 3/12  7/12 2/12   

أرملة ووالد ووالدة وأخ أو أخت  62
فقط 

 3/12  6/12 3/12   

خوة أوالدة والد والد أرملة أرمل أالحالة م 
خوات أو

الباقى 
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 3/4     1/4 أرملة وأخوة وأخوات  63
 ×   1   والد فقط  64
والد ووالدة وال ٌوجد وأخوة  65

وأخوات 
   2/3 1/3   

   1/6 5/6   والد ووالدة وأخوة وأخوات  66
 2/3  1/3    والدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات  67
 5/6  1/6    والدة وأكثر من أخ وأخت  68
 2/3  1/3    والدة وأخ أو أخت فقط   69
 1      أخوة أحدهم على األقل ذكر   70
 1      أخت فقط  71
 1      أكثر من أخت  72
ال أوالد وال زوج أو والدٌن أو  73

أخوة  
      1 

  
  :مالحظات

ذا كانوا جمٌعا إنصبة األوالد واألخوة أ ٌراعى فى تحدٌد –كثر من مستحق أ وجود ةفى حال- 1
.  ن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوىأ (ناث إذكور أو  )من ذات النوع 

ذا كانت إنه ال توجد تفرقة فٌما أ ٌعنى  ( × )جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به- 2
  .خواتأخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أخوة وأالحالة بها 

ن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب إناث داخل الفئة ؾإذا ما وجد ذكور وإ لألوالد ةبالنسب- 3
. ى ثاألن

نصبتهم من خالل أ ٌتم تحدٌد الورثة الشرعٌٌن المستحقٌن له و–فى حالة وجود باقى -  4
  .نصبتهمأن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة المختصة تحدٌد أدارٌة على إشهادة 
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أمثلة تطبٌقٌة 
تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة :  أوال

 

نقدم فٌما ٌلً بعض األمثلة المتكاملة فى تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى 
واألجر المتؽٌر ، لٌس بهدؾ حصر كافة الصور واالحتماالت ولكن بؽرض التدرٌب على 

 :من حٌث خطوات تحدٌد هذا التعوٌض 
  تحدٌد حالة االستحقاق بمراعاة الشروط الواجب توافرها فى كل حالة  :أوال
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة  المستحق بمراعاة خطوات حساب تعوبض الدفعة :ثانٌا

 :والتً تتمثل فٌما ٌلً– الواحدة عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر 
 . حصر مدد االشتراك -1
 . تحدٌد معامل كل مدة -2
 . تحدٌد أجر التسوٌة -3
 . حساب تعوٌض الدفعة الواحدة الخام -4
 . مراعاة الحد االقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة -5
 % 6ضافة مبلػ إضافً إ  -6

 
 : (1)مثال رقم 

 لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للهجرة وكانت بٌاناته كما 20/8/2010تقدم مإمن علٌه بتارٌخ 
: ٌلى 

 1/5/1956تارٌخ المٌالد 
 7/8/1983تارٌخ اإللتحاق 

 30/4/2006تارٌخ انتهاء الخدمة 
جهه العمل األخٌرة قطاع عام 

 تدرج األجر األساسى عن السنوات التسع األخٌرة من مدة االشتراك
 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7الشهر 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997السنة 

 160 150 140 130 120 110 100 90 80األجر 

 
  1/4/1984تارٌخ االشتراك فى األجر المتؽٌر من 

 9354.5= جمالى األجور المتؽٌرة المإدى عنها االشتراكات بما فى ذلك العالوات الخاصة إ
جنٌه 

بالنسبة لألجر األساسى : وال أ
   تحدٌد حالة االستحقاق– 1

سنة شهر ٌوم   
 2006 5 1= مدة االشتراك الفعلٌة 

  7 8 1983 

  24 8 22 
 22 9 00 تجبر الى 

 شهرا  229نظرا النتهاء الخدمة باالستقالة ، وتوافر مدة اشتراك تزٌد على 
ذا ٌتوافر بشؤنه شروط استحقاق المعاش إ

ن طلب الصرؾ للهجرة واختٌار صرؾ تعوض الدفعة الواحدة  أولكن حٌث 
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ذا ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للهجرة وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ إ
 20/8/2010وهو 

 
حدة    ا تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الو– 2

 حصر مدد االشتراك  –أ 
سنة شهر ٌوم  

 22 9 00وال أسبق تحدٌدها فى 
 % 15=  تحدٌد معامل المدة –     ب 
: جر التسوٌة أ تحدٌد –     ج 

          متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك 
  شهر االخٌرة ، حٌث مدة االشتراك األخٌرة بالقطاع العام24تدرج األجر عن 

 
جملة األجور األجر × عدد األشهر الفترة 

  الى من 

1/7/2005 30/4/2006 10 × 160  =1600 
1/7/2004 30/6/2005 12 × 150  =1800 
1/5/2003 30/6/2004 02 × 140  =0280 

 2680=  24اإلجمالى  

 
 جنٌه 153.34 = 24 ÷ 3680= المتوسط الشهرى 

  =====         
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د    
جنٌه     9    

 6279.27= % 15×   22ــ  12×  153.34= 
    12     

مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة - ه
 سنة  36لم تتجاوز مدة االشتراك 

سنة شهر  
 22 9وعلى ذلك ٌستحق التعوٌض عن كامل مدة االشتراك ومقدارها  

 % 6ضافً إضافة مبلػ إ –     و 
:           ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة 

           لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز كامل بعد انتهاء الخدمة
 

جر المتؽٌر ألبالنسبة ل: ثانٌا 
 تحدٌد حالة االستحقاق – 1

نه ٌستحق تعوٌض دفعة إ     نظرا الستحقاقه تعوٌض دفعة واحدة للهجرة عن األجر األساسى ؾ
واحدة للهجرة عن األجر المتؽٌر وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ طلب الصرؾ وهو 

20/8/2010 
 
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة   – 2

حصر مدد االشتراك  -      أ 
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سنة شهر ٌوم 
1 5 2006 
1 4 1984 

00 1 22 
 % 15 تحدٌد معامل المدة –     ب 
جر التسوٌة أ تحدٌد –     ج 

جمالى األجور المتؽٌرة المإدى إنظرا ألن 
 جنٌه 9354.5=  عنها االشتراك 

سنة شهر           
 22 01= ونظرا ألن مدة االشتراك الفعلى فى األجر المتؽٌر 

 جنٌه 35.30 = 265  ÷ 9354.5= ذا المتوسط الشهرى لألجر المتؽٌر إ        
عن كل سنة كاملة من مدة االشتراك الفعلى  % 2        ٌضاؾ 
جنٌه  15.53     =                            35.30 % × 2 × 22= 

 جنٌه 50.83                                                                              
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د 

                               1 
 جنٌه 2020.49 % = 15 × 22ــ  × 12×50.83            

                              12 
مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة -      هـ

 سنة 36ن مدة االشتراك لم تتجاوز أ             ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث 
 % 6ضافه مبلػ اضافً إ –      و 

           ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز كامل 
 بعد انتهاء الخدمة

 
 . مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر: ثالثا 

جنٌه قرش  
 6279 27تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر االساسى  

 2020 49تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتؽٌر 
 8299 76جمالى التعوٌض المستحق إ
  =========

 
 (2)مثال رقم 

 لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للهجرة وكانت بٌاناته كما 20/8/2010تقدم مإمن علٌه بتارٌخ 
: ٌلى 

 1/5/1956  :تارٌخ المٌالد
 15/7/1968  :تارٌخ اإللتحاق

 30/4/2006  :تارٌخ انتهاء الخدمة
جهه العمل األخٌرة قطاع عام 

 تدرج األجر األساسى عن السنوات التسع األخٌرة من مدة االشتراك
 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7الشهر 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997السنة 

 160 150 140 130 120 110 100 90 80األجر 
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  1/4/1984تارٌخ االشتراك فى األجر المتؽٌر من 
 سنة 15= وله مدة مشتراة باألجر المتؽٌر 

 9354.5= جمالى األجور المتؽٌرة المإدى عنها االشتراكات بما فى ذلك العالوات الخاصة إ
جنٌه 
: بالنسبة لألجر األساسى : اوال 
 تحدٌد حالة االستحقاق – 1      

 01/05/2006= مدة االشتراك الفعلى  
  15/07/1968 

  16/09/37 
 00/10/37 تجبر الى 

 شهرا 229ونظرا النتهاء الخدمة باالستقالة ، وتوافر مدة اشتراك تزٌد على 
ن طلب الصرؾ للهجرة أذا ٌتوافر بشؤنه شروط استحقاق المعاش ولكن حٌث إ

 –ذا ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للهجرة إواختٌار صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة 
  20/8/2010وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ وهو 

 
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2      

سنة شهر ٌوم  
 37 10 00 حصر مدد االشتراك –أ 

وال أ                 سبق تحدٌدها فى 
 % 15=  تحدٌد معامل المدة  –            ب 
جر التسوٌة أ تحدٌد –            ج 

  جنٌه 153.34=                    سبق تحدٌده بالمثال السابق 
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –            د 

      10     
جنٌه  10442.45= % 15   ×37ــ× 12×  153.34= 

      12     
 مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة –           هـ 

 سنة  36                    حٌث تجاوزت مدة االشتراك 
 سنة  36لى إ                   وعلى ذلك تخفض مدة استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة 

                   وٌكون تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األجر األساسى  
 جنٌه 9936.43 % = 15 × 36 × 12 × 153.34                   = 

 للمدة التى تزٌد على المدة التى استحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة ة                    وبالنسب
= ومقدارها 

سنة شهر     10
 1 10=   36-  37ــ

12      
                  ٌتم بحث مدى توافر شروط استحقاق تعوٌض المدة الزائدة عنها 

 % 6ضافً إضافة مبلػ إ –          و 
                ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز 

     انتهاء الخدمة كامل  بعد
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بالنسبة لألجر المتؽٌر : ثانٌا 
 تحدٌد حالة االستحقاق – 1      

 األجر المتؽٌر تعوٌض دفعة واحدة للهجرة عن=             سبق تحدٌدها بالمثال السابق 
 

 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة   – 2      
حصر مدد االشتراك   -             أ 

سنة شهر  
 22 01 (من المثال السابق  )مدة االشتراك الفعلى 

 15 00مدة مشتراة فى األجر المتؽٌر 

 37 1جمالى مدد االشتراك فى األجر المتؽٌر  إ
 % 15 تحدٌد معامل المدة –             ب 
جر التسوٌة أ تحدٌد –             ج 

جنٌه              50.83=                    من المثال السابق                        
  ال تدخل فى حساب المتوسطةن المدة المشتراأ                   حٌث 

 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –           د 
                                      1 

 جنٌه 3392.90 % = 15 × 37ــ  × 12×50.83                   
                                     12 

 الواحدة ةمراعاة الحد االقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفع-          هـ

 سنة وعلى ذلك تخفض مدة استحقاق تعوٌض 36                   حٌث تجاوزت مدة االشتراك 
 سنة 36لى إالدفعة الواحدة 

                 وٌكون تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األجر المتؽٌر 
 جنٌه 3293.78 % = 15 × 36 × 12× 50.83                  = 

                   وال ٌستحق شىء عن المدة التى تزٌد على المدة التى استحق عنها تعوٌض 
الدفعة الواحدة ومقدارها 

سنة شهر     1  
 1 1=  36-  37ــ= 

  12      
 عن األجر المتؽٌر  ة                  حٌث ال ٌستحق تعوٌض مدة زائد

 % 6ضافً إ مبلػ ةضاؾإ –             و 
                   ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو 

 عجز كامل بعد انتهاء الخدمة
 

 . مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر: ثالثا 

جنٌه قرش    
 9936 43تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى  

 3293 78تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتؽٌر 
 13230 21جمالى التعوٌض المستحق إ
  =========
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 (3)مثال رقم 
 وكانت لبلوؼه سن الستٌن لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة 20/8/2010تقدم مإمن علٌه بتارٌخ 

: بٌاناته كما ٌلى 
  01/05/1946  :تارٌخ المٌالد

 17/09/1997:تارٌخ اإللتحاق 
 30/4/2006 : تارٌخ انتهاء الخدمة

جهه العمل األخٌرة قطاع عام 
  األخٌرة من مدة االشتراكثمانتدرج األجر األساسى عن السنوات ال

 
 7 7 7 7 7 7 7 7الشهر 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998السنة 

 160 150 140 130 120 110 100 90األجر 

 
  تارٌخ االشتراك فً األجر األساسً= تارٌخ االشتراك فى األجر المتؽٌر 

   جنٌه40.24                         = =بفرض أنه   :جر التسوٌةأ
: بالنسبة لألجر األساسى : وال أ

 تحدٌد حالة االستحقاق – 1      
 

 01/5/2006=  االشتراك الفعلى  ةمد
  17/9/1997 

  14/7/8 
 00/8/8 لى إتجبر 

 9 مع عدم توافر مدة اشتراك تزٌد على –           ونظرا لتقدمه للصرؾ لبلوغ سن الستٌن 
لم ٌرؼب فً االستمرار فً العمل أو االلتحاق بعمل جدٌد الستكمال مدة  ) سنوات

نه ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة النتهاء الخدمة لبلوغ سن إؾ - ( ستحقاق المعاشإ
الستٌن 

            وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق وهى بلوغ سن 
  ( 30/4/2006 )الستٌن 

 
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2     

 حصر مدد االشتراك  –          أ 
سنة شهر ٌوم  

 8 8 00وال أ       سبق تحدٌدها فى 
 % 15=  تحدٌد معامل المدة  –         ب 
جر التسوٌة أ تحدٌد –         ج 

  جنٌه 153.34(                         = 1)من المثال رقم 
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –          د 

        8       
جنٌه  2392.10= % 15 × 8ــ ×  12×  153.34= 

       12     
 مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة –         هـ 

  سنة  36ن مدة االشتراك لم تتجاوز أ                 ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث 
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 % 6ضافً إضافة مبلػ إ –          و 
 وبالتالى ال توجد –                 ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة بلوغ سن الستٌن 
         (لتزامنهما  )فترة زمنٌة من تارٌخ الترك حتى تارٌخ بلوغ هذه السن 

 
: بالنسبة لألجر المتؽٌر : ثانٌا 
 تحدٌد حالة االستحقاق – 1      

 فإنه ٌستحق عن ة            نظرا الستمرار استحقاقه لألجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتهاء الخدم
األجر المتؽٌر تعوٌض الدفعة الواحدة النتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن 

            وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق وهى بلوغ سن 
  (30/4/2006 )الستٌن 

 
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2      

 حصر مدد االشتراك  –            أ 
 سنة شهر  

  8 8 كاألجر األساسً       
 

 % 15=  تحدٌد معامل المدة  –            ب 
جر التسوٌة أ تحدٌد –            ج 

  جنٌه 40.24                         = =بفرض أنه                    
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –            د 

   جنٌه627.74    =   15% × 8     8 ×  12× 40.24                  
                                       12 

 مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة –          هـ 

 سنة   36ن مدة االشتراك لم تتجاوز أ                 ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث 
 % 6ضافً إضافة مبلػ إ –            و 

-  ن انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن أ                   ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث 
 من تارٌخ الترك حتى تارٌخ بلوغ هذه السن ة زمنًةوبالتالى ال توجد فتر

         (لتزامنهما)
 

. مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر : ثالثا  
جنٌه قرش  

 2932 10  تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى
 627 74 تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتؽٌر 

 3559 84جمالى التعوٌض المستحق إ
 

 (4)مثال رقم 
 لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة 20/8/2010تقدم مإمن علٌه بتارٌخ   بفرض(3)مثال رقم فً ال

:  وكانت بٌاناته كما ٌلى لثبوت عجزه الكامل
  1/5/1956 : تارٌخ المٌالد 
 17/09/1997  :تارٌخ اإللتحاق

 30/4/2006: تارٌخ انتهاء الخدمة 
 15/8/2009: تارٌخ ثبوت العجز الكامل 

جهه العمل األخٌرة قطاع عام 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 25/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

  األخٌرة من مدة االشتراكثمانتدرج األجر األساسى عن السنوات ال
 

 7 7 7 7 7 7 7 7الشهر 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998السنة 

 160 150 140 130 120 110 100 90األجر 

 
  تارٌخ االشتراك فً األجر األساسً= تارٌخ االشتراك فى األجر المتؽٌر 

   جنٌه40.24                         = =بفرض أنه   :جر التسوٌةأ
: بالنسبه لألجر األساسى : اوال          

   تحدٌد حالة االستحقاق– 1            
                 مدة االشتراك الفعلى     شهر   سنة 

  8     8(        3)                 من المثال رقم 
                 نظرا لتقدمه للصرؾ لثبوت العجز الكامل بعد مضى اكثر من سنة من ترك 

نه ٌستحق تعوٌض إ سنوات ؾ9 اشتراك تزٌد على ة مع عدم توافر مد–الخدمة 
كثر من سنة من ترك الخدمة أالدفعة الواحدة لثبوت العجز الكامل بعد مضى 

وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لإلستحقاق وهى ثبوت 
  ( 15/8/2009 )العجز الكامل 

 
 تعوٌض الدفعة الواحدة ة تحدٌد قٌم– 2            

 حصر مدد االشتراك  –                   أ 
شهر   سنة                                                        

  8      8وال       أ                         سبق تحدٌدها فى 
 % 15=  تحدٌد معامل المدة       –                   ب 

جر التسوٌة أ تحدٌد –ج                     

 جنٌه 153.34(        1)                           من المثال رقم 
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –                    د 

 جنٌه 2932.10(        3)                           من المثال رقم 
مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة   -                  هـ

 سنة 36ن مدة االشتراك لم تتجاوز أ                        المحل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث 
 % 6ضافه مبلػ اضافً إ –                 و 

                        المدة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق 
 ( 15/8/2009)وهى ثبوت العجز الكامل 

سنة شهر ٌوم 
15 8 2009 
30 4 2006 

15 3 3 
ذا عدد السنوات الكاملة من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى إ                        

 سنوات  3= تارٌخ ثبوت العجز الكامل 
 3% ×6 ×2932.10= رٌع اإلستثمار 

 جنٌه 527.78=  
 = األساسى  تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األجرة جمل–                  ز 

  جنٌه3459.88 = 527.78 + 2932.10
 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 26/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

:   لألجر المتؽٌر ةبالنسب: ثانٌا 
تحدٌد حالة االستحقاق   - 1      

            نظرا الستمرار استحقاقه لألجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتهاء الخدمة فإنه ٌستحق عن 
كثر من سنة أاألجر المتؽٌر تعوٌض الدفعة الواحدة لثبوت العجز الكامل بعد مضى 

. من تارٌخ الترك
وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق وهى ثبوت العجز 

  (.15/8/2009)الكامل 
 

تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة  -  2
   شهر  سنة   حصر مدد االشتراك                      –أ 
  8      8 كاألجر األساسً          
  % 15=  تحدٌد معامل المدة  –ب 
  جر التسوٌة  أ تحدٌد –ج 

جنٌه  40.24= ( 3)      من المثال رقم 
   تعوٌض الدفعة الواحدة –د 

جنٌه  627.74  =(3)     من المثال رقم 
مراعاة الحد االقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة - هـ

 سنة  36ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث ان مدة االشتراك لم تتجاوز 
 %  6ضافه مبلػ اضافً إ- و

 من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق ةالمد
 ( 15/8/2009)وهى ثبوت العجز الكامل 

 سنوات 3=                              مثل األجر األساسى 
                          

  3% × 6 × 627.74=     رٌع االستثمـــار                   
 جنٌه          112.99                                                    = 

 + 627.74=  جملة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األجر المتؽٌر–ز 
  جنٌه740.73= 112.99

 
مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر  : ثالثا 

جنٌه قرش جملة تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر  
 3459 88األساسى  

 0740 73جملة تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر  

  المتؽٌر 
 4200 61جملة التعوٌض المستحق 

  ========
 

(  : 5)مثال رقم 
كانت جهة عمله األخٌرة قطاع خاص وكان تدرج  (1)بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقم      

 : جره عن العشر سنوات األخٌرة من مدة االشتراك كما ٌلىأ
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1الشهر 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997السنة    

 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80األجر 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 27/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

: ٌضاحها باستثناء مراعاة إتتبع ذات الخطوات السابق 
ٌا كان ٌوم اإللتحاق ، أعتبار شهر البداٌة شهر كامل إساس أ حساب مدد االشتراك على – 1

خر ٌوم بالشهر آذا كان إال إشهر النهاٌة ال ٌحسب 
ال ٌزٌد متوسط األجر أذا ٌراعى إ باعتبار الحالة لٌست استحقاق معاش للعجز أو الوفاة ، – 2

من متوسط األجر الشهرى خالل الخمس  % 140الشهرى عن السنتٌن األخٌرتٌن على 
 . سنوات السابقة على السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك فى التؤمٌن

: مالحظة هامة       
 لسنة 119 صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوي 7/4/2013بتارٌخ : أوال 

:  قضائٌة دستورٌة حٌث قضً منطوقه باآلتً 30
من قانون  (19)من الفقرة الرابعة من المادة  (4)بعدم دسنورٌة نص البند    -1         

 . 1987 لسنة 107 ، 1984 لسنة 47 المعدلة بالقانونٌن 1975 لسنة 79
. بتحدٌد الٌوم التالً لنشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة تارٌخا إلعمال آثاره   -2           

 . تم نشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة 17/4/2013بتارٌخ :     ثانٌا 
(  93) صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونٌة والتأمٌنٌة رقم 1/7/2013بتارٌخ : ثالثا 

وزٌرة التأمٌنات بشأن / والمؤشر علٌها بالموافقة من السٌدة األستاذة الدكتورة 
: قواعد تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه بعالٌه والتً انتهت إلً 

 تسوٌة معاش األجر األساسً فً ؼٌر حاالت العجز أو الوفاة بالنسبة للمإمن – 1
علٌه ممن تنتهً مدة اشتراكه فً التؤمٌن وكانوا فً هذا التارٌخ من العاملٌن 

بالقطاع الخاص علً أساس المتوسط الشهري ألجور المإمن علٌهم التً 
أدٌت علً أساسها االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراكهم فً 

التؤمٌن ، وذلك بالنسبة لحاالت االستحقاق التً تنشؤ اعتبارا من الٌوم التالً 
 . 18/4/2013لنشر الحكم المشار إلٌه فً الجرٌدة الرسمٌة أي اعتبارا من 

 18/4/2013 علً جاالت االستحقاق السابقة علً 1 عدم تطبٌق ما جاء بالبند –2
وذلك دون االخالل  (الٌوم التالً لتارٌخ نشر الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة  )

 من 4بحق المدعً فً االستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورٌة نص البند 
 من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون 19الفقرة الرابعة من المادة 

 ، 1984 لسنة 47 المعدلة بموجب القانونٌن رقمً 1975 لسنة 79رقم 
 . 1987 لسنة 107

 
:  لألجر األساسى ةبالنسب: وال أ

 : تحدٌد حالة االستحقاق – 1       
 سنة شهر ٌوم   

حٌث انتهاء الخدمة  2006 5 1 االشتراك ةمد
30/4/2006 

حٌث بداٌة الخدمة    1983 8 1 
7/8/1983 

 00 9 22  
               وٌحدد تارٌخ استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة للهجرة من تارٌخ تقدٌم طلب 

 20/8/2010الصرؾ وهو 
 
 
 
 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 28/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

:  تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2       
سنة شهر ٌوم   
 22   9  00 حصر مدد االشتراك –أ 
  =========
 % 15=  تحدٌد معامل المدة –           ب 
جر التسوٌة أ تحدٌد –            ج 

: متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  (1)
  

× عدد األشهر الفترة 
األجر 

جملة 
األجور 

  لى إمن 

01/01/2006 30/04/2006  =04×  170  0680 
01/01/2005 31/12/2005  =12 × 160  1920 
01/05/2004 31/12/2004  =08 × 150  1200 

 3800   شهرا 24   اإلجمالى 

 
 جنٌه 158.34 = 24 ÷ 3800= المتوسط الشهرى 

متوسط األجر الشهرى خالل الخمس سنوات السابقة على السنتٌن  (2)
 األخٌرتٌن

 

جملة األجور األجر × عدد األشهر الفترة 

  لى إمن 

1/1/2004 30/04/2004  =04 × 150  =0600 
1/1/2003 31/12/2003  =12 × 140  =1680 
1/1/2002 31/12/2002  =12 × 130  =1560 
1/1/2001 31/12/2001  =12 × 120  =1440 
1/1/2000 31/12/2000  =12 × 110  =1320 
1/5/1999 31/12/1999  =08 × 100  =0800 

 7400    شهرا 60   اإلجمالى 
  ==    ====   

 
                                   متوسط األجر الشهرى خالل 

 

 123.34=  60 ÷ 7400= الخمس سنوات   
   =======

من متوسط األجر الشهرى  % 140            
جنٌه قرش  

 172 68 % 140 × 123.34= خالل خمس سنوات 
  ونظرا ألن متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن  

 158 34األخٌرتٌن 
  من متوسط األجر الشهرى خالل  % 140قل من أ

 172 68الخمس سنوات السابقة 
  =======



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 29/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

 158 34جر تسوٌة أساس أذا تحدد المستحقات على إ
  =======

 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام  –          د 

    9      
جنٌه  6279.27= % 15×  22ــ  × 12×  158.34= 

    12      
مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة - هـ

 سنة  36              لم تتجاوز مدة االشتراك 
وعلى ذلك ٌستحق التعوٌض عن كامل مدة االشتراك ومقدارها  

سنة شهر  
 9 22 

 % 6ضافً إضافه مبلػ إ –       و 
            ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز 

كامل بعد انتهاء الخدمة 
 

 لألجر المتؽٌر ةبالنسب: ثانٌا 
 االستحقاق ة تحدٌد حال– 1       

نه ٌستحق تعوٌض إ            نظرا الستحقاقه تعوٌض دفعة واحدة للهجرة عن األجر األساسى ؾ
دفعة واحدة للهجرة عن األجر المتؽٌر 

 20/8/2010            وٌحدد تارٌخ االستحقاق بتارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ وهو    
 

وٌض الدفعة الواحدة ة تع تحدٌد قٌم– 2       
 حصر  مدد االشتراك –             أ 

                  مدد االشتراك الفعلى  
 سنة شهر  ٌوم 

 30/4/2006حٌث انتهاء الخدمة  2006 5 1
1 4 1984  

00 1 22  
 % 15=  تحدٌد معامل المدة –ب 
 جر التسوٌة أ تحدٌد –ج 

  جنٌه 50.83= ( 1)     من المثال رقم 
  تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د 

  جنٌه 2020.49= ( 1)     من المثال رقم 
مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة  - هـ                

 سنة 36   ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث ان مدة االشتراك لم تتجاوز                    
 % 6ضافً إضافه مبلػ إ –           و 
ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز                  

 كامل بعد انتهاء الخدمة
 
 
 
 
 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 30/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر  : ثالثا 
جنٌه قرش  

 6279 27تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر االساسى 
 2020 49تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتؽٌر 

 8299 76جمالى التعوٌض المستحق إ
 
 

( : 6)مثال رقم 

 لصرؾ تعوٌض دفعة 20/8/2013 تقدمه كان (5)بفرض ان المإمن علٌه بالمثال السابق رقم 
: واحدة للهجرة 

: نه بمراعاة القواعد الموضحة بالمثال السابق تحدد مستحقاته كما ٌلى إؾ     
 

: بالنسبه لألجر األساسى : اوال 
 : تحدٌد حالة االستحقاق – 1

 سنة شهر ٌوم   
حٌث انتهاء الخدمة  2006 5 1 االشتراك ةمد

30/4/2006 
حٌث بداٌة الخدمة    1983 8 1 

7/8/1983 

 00 9 22  
 تارٌخ تقدٌم طلب فً               وٌحدد تارٌخ استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة للهجرة 

 20/8/2013الصرؾ وهو 
 

:  تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2       
سنة شهر ٌوم   
 22  9  00 حصر مدد االشتراك –أ 
  =========

 % 15=  تحدٌد معامل المدة –    ب         
جر التسوٌة أ تحدٌد –            ج 

: متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  (1)
  

× عدد األشهر الفترة 
األجر 

جملة 
األجور 

  لى إمن 

01/01/2006 30/04/2006  =04×  170  0680 
01/01/2005 31/12/2005  =12 × 160  1920 
01/05/2004 31/12/2004  =08 × 150  1200 

 3800   شهرا 24   اإلجمالى 

 
  جنٌه158.34 = 24 ÷ 3800= المتوسط الشهرى 

حٌث تارٌخ االستحقاق  % 140ال محل لتطبٌق قاعدة ال : مالحظة 
 2013 / 4 / 17بعد 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 31/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام  –د       
    9      

جنٌه  6279.27= % 15×  22ــ  × 12×  158.34= 
    12      
مراعاة الحد األقصى لمدة االشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة - هـ

 سنة  36              لم تتجاوز مدة االشتراك 
وعلى ذلك ٌستحق التعوٌض عن كامل مدة االشتراك ومقدارها  

سنة شهر  
 9 22 

 % 6ضافً إضافه مبلػ إ –       و 
            ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز 

كامل بعد انتهاء الخدمة 
 

بالنسبه لألجر المتؽٌر : ثانٌا 
 ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
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توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة : ثانٌا
فً حالة إستحقاقه للوفاة 

 

ساس بٌانات المستحقٌن أتمر عملٌة توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة فى حالة استحقاقه للوفاة علً 
: فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه بعدة خطوات وذلك على الترتٌب التالى 

.  سماإهم بطلب الصرؾأمراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت - 1
.  تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع- 2
.  توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة على فئات المستحقٌن- 3
.  توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بهذه الفئة بالتساوى- 4
إذا لم ٌوجد من تتوافر فٌه شروط إستحقاق المعاش ٌتم توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة علً - 5

.  الورثة الشرعٌٌن
:  وفٌما ٌلً بعض األمثلة لإلٌضاح

 
:  مراجعة شرط اإلستحقاق لكل من وردت اسماؤهم بطلب الصرؾ:  أوال

 
( 1)مثال رقم 

توفى مإمن علٌه وتقدم المستحقٌن عنه بطلب الصرؾ متضمنا البٌانات الموضحة بالجـــدول 
 وقد تم مراجعة شروط استحقاق كل من وردت اسماإهم بطلب الصرؾ ، حٌث تم –االتى 

تحدٌد من تتوافر فٌهم شروط االستحقاق ومن ال تتوافر فٌهم هذه الشروط وفقا لما هو موضح 
 :قرٌن كل منهم كما ٌلى 

 
صلة م 

القرابة 
مالحظات االستحقاق البٌان 

ال ٌستحق ٌستحق 

تتوافر فٌها الشروط مطلقة  1
األولً االربعة 

المطلوبة لالستحقاق 

لتوافر شروط  نعم 
االستحقاق المطلوبة 

حٌث ال محل لتطبٌق 
الشرط الخامس وهو 

دخل أال ٌكون لدٌها 
من أي مصدر ٌعادل 
أو ٌزٌد علً نصٌبها 

حٌث )فً المعاش 
الحالة تعوٌض دفعة 

 (واحدة ولٌس معاشا
رادتها إطلقت بمطلقة  2

وتتوافر فٌها باقى 
الشروط 

لتخلؾ احد الشروط نعم  
طلقت  )المطلوبة 

 (رادتها إرؼم 
مدة زواجها من مطلقة  3

المإمن علٌه اقل من 
عشرٌن سنة 
وتتوافر باقى 

الشروط 

لتخلؾ احد الشروط نعم  
مدة  )المطلوبة 

لزواج ال تقل عن ا
 ( سنة 20



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 33/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

شرط ٌتوافر فٌها ارملة  4
 الزواج موثق

لتوافر شرط  نعم 
  الوحٌداالستحقاق

شرط فٌها ال ٌتوافر ارملة  5
 الزواج موثق

توافر شرط عدم لنعم  
  الوحٌداالستحقاق

سنه فى تارٌخ الوفاه ابن  6
 سنة وملتحق 18

بعمل 

 سنة 21حٌث لم ٌبلػ  نعم 
وٌمراعاة ان الدخل 
من العمل ال ٌحول 

بٌنه وبٌن االستحقاق 

سنه فى تارٌخ الوفاه ابن  7
 سنة وطالب 25

بدبلوم تجارة 
ومتفرغ للدراسة 

لتوافر شروط  نعم 
االستثناء الخاص 

اقل من  )بالطالب 
 سنة ، متفرغ 26

للدراسة بمرحلة 
تعلٌمٌة ال تجاوز 

مرحلة اللٌسانس أو 
 (البكالورٌوس 

سنه فى تارٌخ الوفاه ابن  8
 سنة وحاصل 25

على دبلوم تجارة 
ولم ٌعمل 

 سنة 24لتجاوزه نعم  
أنه حاصل علً حٌث 

مإهل متوسط وذلك 
رؼم انه لم ٌعمل 

سنه فى تارٌخ الوفاه ابن  9
 سنة وحاصل 25

على بكالورٌوس 
تجارة ولم ٌعمل 

حٌث انه حاصل على  نعم 
بكالورٌوس ولم ٌبلػ 

 سنة ولم ٌعمل 26

لكونها متزوجة نعم  متزوجة بنت  10

لكونها ؼٌر متزوجة  نعم انسة بنت  11
لكونها ؼٌر متزوجة  نعم مطلقة وتعمل بنت  12

وبمراعاة ان الدخل 
من عمل ال ٌحول 

بٌنها وبٌن االستحقاق 
مترملة ولها معاش بنت  13

عن زوجها 
لكونها ؼٌر متزوجة  نعم 

حٌث ال توجد شروط  نعم له معاش عن نفسه والد  14
محددة الستحقاق 

الوالد 
متزوجة من ؼٌر والدة  15

والد المإمن علٌه 
ولها دخل من عمل 

حٌث ال توجد شروط  نعم 
محددة الستحقاقها 

وان الدخل من عمل 
ال ٌحول بٌنها وبٌن 

استحقاقها فى 
التعوٌض 
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وذلك لوجود اوالد نعم  عاجز عن الكسب اخ  16
مستحقٌن 

مترملة وال تستحق اخت  17
معاشا عن زوجها 

وذلك لوجود اوالد نعم  
مستحقٌن 

 
وعلى ذلك فانه ٌكون قد ترتب على تطبٌق شروط استحقاق كل من وردت اسماإهم بطلب 

 وعدم توافر – مستفٌدٌن 10 توافر شروط االستحقاق فى عدد – مستفٌد 17الصرؾ وعددهم 
 مستفٌدٌن  7شروط االستحقاق بالنسبة للباقى منهم وعددهم 

 
:  تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع:  ثانٌا

 
( 1)مثال رقم 

 ترتب على تطبٌق شروط استحقاق كل من وردت اسماإهم –من أوال  (1)فى المثال رقم 
  :ةبطلب الصرؾ استحقاق الفئات االتً

 
مالحظات عدد المستحقٌن الفئة 

ا ارملة +  مطلقة 1 2المطلقات واالرامل 

 بنات 3+  ابناء 3 6االوالد 

 والدة 1+  والد 1 2الوالدٌن 

 10  

 
 ( 5)وعلى ذلك فان رقم الحالة المناسب من الجدول فى هذا المثال هى الحالة رقم 

 
 : ةمالحظة هام

فى تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
 وعند انفصاله حٌا ٌتم صرؾ نصٌبه –ٌإخذ الحمل المستكن فى االعتبار حٌث ٌحدد له نصٌب 

 –الجد الصحٌح  )للولً الطبٌعً أو الوالدة فإذا لم ٌوجد أي منهما ٌتم الصرؾ للولً الشرعً 
.   قرار وصاٌةالصادر بشؤنه فإذا لم ٌوجد ٌتم الصرؾ للوصً  (والد األب 

ٌضا فى ضوء باقى فئات أن رقم الحالة السابق تحدٌده ٌعاد النظر فٌه إذا انفصل مٌتا ؾإ اما 
(  حٌث قد ٌترتب على انفصاله مٌتا توافر شروط االعالة لالخوة واالخوات )المستحقٌن بالحالة 

 
( 2)مثال رقم 

خ متوافر فٌه جمٌع شروط االستحقاق عدا أرملة لدٌها حمل مستكن وأتوفى مإمن علٌه عن 
والذى ٌعتبر من  )ى من اوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش أالشرط الخاص بعدم استحقاق 
  .(قبٌل ذلك وجود حمل مستكن 

فى هذه الحالة 

ٌرجؤ تحدٌد الموقؾ النهائى الستحقاق األخ من عدمه بصفة مإقتة لحٌن انفصال الحمل المستكن 
نه ٌتم توزٌع التعوٌض بٌن االرملة والحمل المستكن فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه إوعلى ذلك ؾ

  (ارملة وولد واحد  ) 1كون رقم الحالة من الجدول هى الحالة رقم يوبذلك 
بن مستحق إن االخ بذلك ال ٌكون مستحقا فى التعوٌض لوجود إا ما انفصل الحمل حٌا ؾإذؾ

 (بن إرملة وأ ) 1 الحالة رقم ووٌظل رقم الحالة من الجدول ه
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ن االخ ٌكون بذلك قد توافرت بشؤنه شروط استحقاق التعوٌض إا انفصل الحمل مٌتا ؾإذما أ
 (  (التعوٌض  )عدم وجود أوالد استحقوا فً المعاش  )لتوافر الشرط األول من شروط اإلعالة 

  :وذلك بمراعاة ان شرطى اإلعالة األخٌرٌن ، 

. عدم وجود دخل لألخ من أي مصدر ٌعادل نصٌبه فً المعاش أو ٌزٌد علٌه  -  1
 عدم وجود والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم من أي مصدر باستثناء المعاش المستحق – 2

. عن الؽٌر ٌعادل معاش المإمن علً أو ٌزٌد علٌه 
 ، وٌصبح رقم الحالة من الجدول هى ال محل لتطبٌقهما فى حالة توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة

(  خأرملة و أ )3الحالة 
 

( 3)مثال رقم 
رملة لدٌها حمل مستكن ووالد أتوفى مإمن علٌه عن 

فى هذه الحالة 
(  رملة وولد ووالد أ )5ٌكون رقم الحالة من جدول التوزٌع فى تارٌخ الوفاة هى الحالة رقم 

ذا ما انفصل الحمل حٌا ٌظل رقم الحالة كما هو دون تؽٌٌر إؾ
(   رملة ووالد أ )2ا انفصل الحمل مٌتا ٌصبح رقم الحالة من الجدول هى الحاله رقم إذما أ
 

:  توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة على فئات المستحقٌن: ثالثا
 

( 1)مثال رقم 
(  5الحالة رقم  )ن رقم الحالة المناسب هو أى إلنتهٌنا إمن ثانٌا  (1)فى المثال رقم 
 :  نه ٌكون توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة بٌن فئات المستحقٌن كما ٌلى إوعلى ذلك ؾ

 
النسبة من المعاش الفئة 

 1/3المطلقات واألرامل 

 1/2األوالد 

 1/6الوالدٌن 

 
ن نصٌب كل فئة من هذا التعوٌض إ جنٌه ، ؾ600ن تعوٌض الدفعة الواحدة مقداره أوبفرض 

: ٌكون كما ٌلى 
 

 (جنٌه)النصٌب المستحق الفئة 

 200المطلقات واالرامل 

 300االوالد 

 100الوالدٌن 
 600االجمالى 

 
(  2)مثال رقم 

بن واحد فقط ٌكون نصٌب اإلبن إن المستحقٌن من فئة األوالد كان أبفرض  (1)فى المثال رقم 
حٌث ٌستحق لفئة األبناء فى الحالة  (  جنٌه 300 )لٌه إفى هذه الحالة كما هو فى المثال المشار 

(  أكثر واحد أو  ) التعوٌض بصرؾ النظر عن عددهم 1/2من الجدول  (5)رقم 
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( 3)مثال رقم 
 جنٌه وكان المستحقون عنه 200توفى مإمن علٌه وٌستحق عنه تعوٌض دفعة واحدة مقداره 

رملة فقط  أ
فى هذه الحالة ٌصرؾ التعوٌض بالكامل لالرملة  

 
( 4)مثال رقم 

ن المستحقٌن عن المإمن علٌه فى المثال السابق كانوا والدٌن فقط فى هذه الحالة أبفرض 
 جنٌه  100ٌصرؾ لهما التعوٌض بالكامل وٌقسم بٌنهما بالتساوى لكل منهما 

 
( 5)مثال رقم 

 جنٌه وكان المستحقون عنه 300توفى مإمن علٌه واستحق عنه تعوٌض دفعة واحدة مقداره 
خت أخ وأوالدٌن و

: كما ٌلى الواحدة فى هذه الحالة ٌوزع تعوٌض الدفعة 
 جنٌه 200 = 2/3 × 300=  التعوٌض 2/3الوالدٌن 

 جنٌه  100 ٌستحق لكل منهما –حٌث ٌستحق هذا النصٌب مناصفة لكل من الوالد والوالدة 
 جنٌه 100 = 1/3 × 300=  التعوٌض 1/3األخوة واألخوات 

 جنٌها 50 ٌستحق كل منهما –حٌث ٌستحق هذا النصٌب مناصفة لكل من األخ واألخت 
 

:  توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بهذه الفئة بالتساوى: رابعا
 

( 1)مثال رقم 
 فئات أنلى إمن ثالثا توصلنا  (1)من ثانٌا والذى تم استكماله فى المثال رقم  (1)فى المثال رقم 

: عداد المستحقٌن بكل فئة ونصٌب كل فئة من التعوٌض كما ٌلى أالمستحقٌن و
 

النصٌب المستحق الفئة 
من التعوٌض 

عدد 
المستحقٌن 

مالحظات 

  جنٌه  
ناث إ 2 200المطلقات واألرامل 

ناث إ3  ذكور ، 3 6 300والد ألا

نثى أ 1 ذكر ، 1 2 100الوالدٌن 

 
:  وٌتم توزٌع نصٌب كل فئة بٌن المستحقٌن بها بالتساوى كما ٌلى 

 100 = 2 ÷ 200= نصٌب كل من المطلقة واالرملة 
 50 = 6 ÷ 300= بنة            إبن وإنصٌب كل 

 50 = 2 ÷ 100= نصٌب كل من الوالد والوالدة    
 

ستحقاق المعاش ٌتم توزٌع تعوٌض الدفعة إذا لم ٌوجد من تتوافر فٌه شروط إ: خامسا
:  الواحدة علً الورثة الشرعٌٌن

 
( 1)مثال رقم 

 جنٌه ولم تتوافر شروط 1200توفى مإمن علٌه واستحق عنه تعوٌض دفعة واحدة مقداره 
استحقاق المعاش فى كل من األرملة واإلبن واإلبنة  
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:  من الجدول كما ٌلى 3ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم باعتبارهم ورثه شرعٌٌن وفقا للحالة رقم 
 جنٌها  150 = 1/8 × 1200 = 1/8األرملة 
 جنٌها  1050 = 7/8 × 1200 = 7/8األوالد 

نثى  األٌتم توزٌع نصٌب األوالد للذكر ضعؾ 
بنة إوحٌث ٌوجد بالحالة ابن و

 جنٌه 700 = 2/3 × 1050=  نصٌب األوالد 2/3فٌكون نصٌب اإلبن 
 جنٌها  350 = 1/3 × 1050=  نصٌب األوالد   1/3وٌكون نصٌب اإلبنة 

: وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى 
  جنٌه 

 150األرملة           
 700اإلبن             
 350اإلبنة             
    1200اإلجمالى         

  ===                  
 

( 2)مثال رقم 
فرض جدلى ألن الوالدٌن  )رملة واألوالد والدٌن أله فى المثال السابق كان ٌوجد مع اأنبفرض 

 (لٌس لهم شروط استحقاق خاصة 
:  من الجدول كما ٌلى 9ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وففا للحالة رقم 

 جنٌها   150=    3/24 × 1200  = 3/24األرملة 
 جنٌه  200=    4/24 × 1200  = 4/24الوالد   
 جنٌه 200=    4/24 × 1200  = 4/24الوالدة  

 جنٌها 650 = 13/24 × 1200= 13/24والد ألا
 جنٌه 433.4 = 2/3 ×650=  نصٌب األوالد 2/3وٌكون نصٌب اإلبن 
 جنٌه 216.6 =  1/3 × 65=  نصٌب االوالد 1/3وٌكون نصبب االبنة 

: وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى 
جنٌه    

 150.00األرملة 
 433.40اإلبن 
 216.60اإلبنة 
 200.00الوالد 
 200.00الوالدة 

 1200.00اإلجمالى 
 

( 3)مثال رقم 
 جنٌه ولم تتوافر شروط 2600توفٌت مإمن علٌها واستحق عنها تعوٌض دفعة واحدة مقداره 

فرض جدلى الن الوالدٌن لٌس لهم شروط  )استحقاق المعاش فى كل من االرمل وبنت ووالدٌن 
 (استحقاق خاصة 

:  من الجدول كما ٌلى 22ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رقم 
 

جنٌه    600 = 3/13 × 260=  3/13األرمل 
 جنٌه 1200 = 6/13 × 260=  6/13 ة  اإلبن
 جنٌه   400 = 2/13 × 260=  2/13 د  الوال
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جنٌه     400=  2/13 × 260=  2/13 ة الوالد
 جنٌه 2600 =  وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة

 ====                                      
 

( 4)مثال رقم 
كثر من بنت مستحقة  أنه فى المثال السابق كانت توجد أبفرض 

:  من الجدول كما ٌلى 39ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رقم 
جنٌها    520.0 = 3/15 × 2600=  3/15األرمل 

 جنٌه ٌوزع بٌنهن بالتساوى 1386.7 = 8/15 × 2600=  8/15 ت البنا
 جنٌه   346.7 = 2/15 × 2600=  2/15 د  الوال
جنٌه     346.6=  2/15 × 2600=  2/15 ة الوالد

 جنٌها 2600.0=    وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة 
 ====                                      

 
( 5)مثال رقم 

 جنٌه ولم تتوافر شروط 2100 عنها تعوٌض دفعة واحدة مقداره ستحقتوفٌت مإمن علٌها وا
فرض جدلى  )خوات أخوة وأاستحقاق المعاش فى كل من األرمل والوالد والوالدة وال ٌوجد 

ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة  (ن الوالد والوالدة لٌس لهم شروط استحقاق خاصة أحٌث 
:  من الجدول كما ٌلى 54رقم 
 جنٌها 1050 = 3/6 × 2100=  3/6 لاألرم
جنٌه    700 = 2/6 × 2100=  2/6  لد الوا

جنٌها    350 = 1/6 × 2100=  1/6 ة الوالد
جنٌها     2100 = وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة 

 ===                                   
 

( 6)مثال رقم 
خوات  أخوة واوجد يبفرض ان فى المثال السابق كان 

:  من الجدول كما ٌلى 55ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رقم 
 جنٌها 1050 = 3/6 × 2100=  3/6األرمل 

جنٌه    700 = 2/6 × 2100=  2/6  د الوال
جنٌها    350 = 1/6 × 2100=  1/6 ة الوالد

  ه جن2100ً   =وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة
 ===                                   

 
( 7)مثال رقم 

 جنٌه ولم تتوافر شروط 2700توفٌت مإمن علٌها واستحق عنها تعوٌض دفعة واحدة مقداره 
 ( الوالدٌن لٌس لهم شروط استحقاق خاصةأنفرض جدلى حٌث  )استحقاق المعاش فى الوالدٌن 

 من الجدول كما 65خوات ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رقم أخوة وأمع عدم وجود 
: ٌلى
 جنٌه 1800 = 2/3 × 2700=  2/3 والد  ال

جنٌه    900 = 1/3 × 2700=  1/3 ة الوالد
 جنٌه  2700   =وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة

 ===                                   
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( 8)مثال رقم 
خوات مع والد ووالدة أخوة وأن فى المثال السابق كان ٌوجد فقط أبفرض 

:  من الجدول كما ٌلى 66ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رقم 
 جنٌها 2250 = 5/6 × 2700=  5/6الوالد  
جنٌها    450 = 1/6 × 2700=  1/6الوالدة 

 جنٌه  2700 =ة  وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحال
 ===                                   

 
( 9)مثال رقم 

ن الوالد فى المثال السابق كان قد توفى قبل صرؾ نصٌبه فى تعوٌض الدفعة الواحدة أبفرض 
بناء وبنت ٌتم توزٌع نصٌبه فى التعوٌض بٌنهم أ 3و  (الوالدة  )وكان المستحقون عنه األرملة 

:  من الجدول كما ٌلى 3وفقا للحالة رقم 
 جنٌه 281.25 = 1/8 × 2250=  1/8األرملة 

 جنٌه 1968.75 = 7/8 × 2250=  7/8 د األوال
بناء وبنت وحٌث للذكر ضعؾ االنثى  أ 3ونظرا لوجود 

= ذا ٌكون عدد األجزاء بالنسبة لالوالد إ
     3 ×2 =  6  
     1 × 1 = 1 

                  7 
 جنٌه 562.50 = 2/7 × 1968.75= وٌكون نصٌب االبن الواحد 

 جنٌه 281.25 = 1/7×  1968.75        = ة وٌكون نصٌب االبن
: وٌكون التوزٌع النهائى لنصٌب الوالد فى التعوٌض عن المإمن علٌه كما ٌلى 

 281.25                    (والدة المإمن علٌه  )نصٌب األرملة 
 1687.50  (خوة المإمن علٌه أ ) 56.25 × 3نصٌب األبناء 
 281.25 (خت المإمن علٌه أ )نصٌب البنت 

 2250.00 تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق للوالد ةجمل
  =====

ن جملة ما تستحقه الوالدة من تعوٌض الدفعة الواحدة  فى هذه الحالة أى إلن نشٌر أومن المهم 
: ٌكون كما ٌلى 

 450.00 ( 8من المثال رقم  )المستحق لها بصفتها والدة المإمن علٌه 
 281.25رملة الوالد  أالمستحق لها بصفتها 

 731.25اإلجمالى 
  =====
 

( 10)مثال رقم 
 جنٌه ولم تتوافر شروط 2400توفى مإمن علٌه واستحق عنه تعوٌض دفعة واحدة مقداره 

ن الوالد أفرض جدلى حٌث  )ووالد  (لدٌها حمل مستكن  )استحقاق المعاش فى كل من األرملة 
 (لٌس له شروط استحقاق خاصة 

 من 5وفقا للحالة رقم  (ن الحمل المستكن ذكر أبمراعاة افتراض  )ٌتم توزٌع التعوٌض بٌنهم 
: الجدول كما ٌلى 

 300.00=    3/24 × 2400=  3/24األرملة 
 1700.00 = 17/24 × 2400=  17/24نه ذكر أالحمل المستكن بافتراض 

 400.00    =  4/2×  2400 =                                       4/24الوالد 
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 2400.00       =                     جملة التوزٌع لتعوٌض الدفعة الواحدة 
  =====                       

: ن نفترض فى هذه الحالة الفروض االتٌة أوٌمكن 
  ذكر واحد–ن الحمل المستكن انفصل حٌا أ بفرض – 1

بن الذكر نصٌبه المحدد له باعتباره حمل إلفى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو ٌستحق ا
  جنٌه 1700.00مستكن وهو                               

 
.  ذكرٌن –ن الحمل المستكن انفصل حٌا أ بفرض – 2 

فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق كل من اإلبنٌن نصؾ النصٌب المحدد 
ى ٌستحق كل منهما  أ –للحمل المستكن 

 جنٌها 850.00                                             = 2 ÷ 1700
  ====                                                           

 ذكر وانثى  –ن الحمل المستكن انفصل حٌا أ بفرض – 3

: فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق الذكر ضعؾ األنثى كما ٌلى 
  النصٌب المحدد للحمل المستكن2/3اإلبن الذكر ٌستحق 

 =1700 × 2/3 =  1133.34  
 

  النصٌب المستحق للحمل المستكن  1/3وتستحق اإلبنة 
 = 1700 × 1/3  =566.66 

 

 =                        1700.00 
 

 

نثى واحدة أ – بفرض ان الحمل المستكن انفصل حٌا – 4
:  من الجدول كما ٌلى 17فى هذه الحالة بعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم 

  جنٌه  300.00=  1/8 × 2400 = 1/8األرملة 
 وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى 

 جنٌه 1200.00=  4/8 × 2400 = 4/8 ة  اإلبن
  جنٌه  900.00=  3/8 × 2400 = 3/8 د  الوال

  جنٌه  400.00= وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره 
  جنٌه  500.00=  400 – 900= ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما إ

 
. نثتٌن أ – بفرض ان الحمل المستكن انفصل حٌا – 5 

:  من الجدول كما ٌلى 35فى هذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم 
  جنٌه 300.00=  3/24 × 2400 = 3/24 ة األرمل

 وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزبع المبدئى  
 جنٌه 1600.00=  16/24 × 2400 = 16/24البنتٌن 

 حٌث ٌتم توزٌع نصٌبهن   )تستحق لكل منهما النصؾ 
  جنٌه 800.00=   2 ÷ 1600وبالتالى تستحق كل بنت  (بالتساوى 

  جنٌه 500.00=  5/24 × 2400 = 5/24وٌستحق الوالد 
  =====   

 جنٌه  400,00= وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره   
  جنٌه 100.00=   400 – 500ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما إ

  =====  
.  بفرض ان الحمل المستكن انفصل مٌتا – 6

:  من الجدول كما ٌلى 57فى هذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم 
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 جنٌه   600.00=  1/4 ×2400=  1/4األرملة 
 جنٌه   300.00= وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى ومقداره 

 جنٌه   300.00=   300 – 600= لذا ٌستحق لها الفرق بٌنهما 
 جنٌه 1800.00=   3/4 × 2400=   3/4الوالد 

 جنٌه   400.00= وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره 
 جنٌه 1400.00= 400 – 1800= ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما إ

 
 :وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا المثال ان نلخص نتائج التوزٌع فى هذا المثال كما ٌلى 

 
حمل رملة أالتوزٌع 

مستكن 
اإلجمالى الوالد  2بنت  1بنت  2بن إ 1بن إ

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 
 2400 0400     1700 300 المبدئً

 2400 0400    1700.00  300 1االحتمال رقم 

 2400 0400   850.00 0850.00  300 2االحتمال رقم 

 2400 0400  0566.66  1133.34  300 3االحتمال رقم 

 2400 0900  1200.00    300 4االحتمال رقم 

 2400 0500 800 0800.00    300 5االحتمال رقم 

 2400 1800      600 6االحتمال رقم 
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تحدٌد تعوٌض المدة الزائدة : ثالثا
عن األجر األساسً 

 
:  ٌتطلب تحدٌد قٌمة تعوٌض المدة الزائدة توافر ثالث عناصر هى – 1

 صافى المدة الزائدة –     أ 
:  وهو فى جمٌع االحوال – معامل حساب المدة الزائدة –     ب 

عادٌة ) وذلك بالنسبة لجمٌع انواع المدد –بالنسبة لمدة االشتراك الفعلى  % 15 (1)
 ( 1/36خطرة  - 1/40 صعبة – 1/45

عادٌة ) وذلك بالنسبة لجمٌع انواع المدد –بالنسبة لمدة االشتراك السابقة  % 9  (2)
( 1/60خطرة  - 3/200 صعبة – 1/75

 وهو فى جمٌع حاالت االستحقاق بما فى ذلك حالتى العجز والوفاة  –جر التسوٌة أ –     ج 
: ٌمثل 

متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك فى التؤمٌن   (1)
  12× المتوسط الشهرى =  المتوسط السنوى  (2)

 مذكرةٌضاحه فً هذه الإجر التسوٌة بصفة عامة ما سبق أوٌراعى فى تحدٌد 
 

(  1)مثال رقم 
انتهت خدمة مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد وقد توافرت له صافى مدة زائدة  

  شهر سنة          
جره الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراكه فى أ  وكان متوسط 3   5مقدارها  

 : جنٌه ٌحدد تعوٌض المدة الزائدة كما ٌلى 200التؤمٌن هو 
  جنٌها1230 % = 15 × 3  5/12 × 12 × 200= 

 
( 2)مثال رقم 

 سن التقاعد وقد توافرت له صافى مدة زئدة  هانتهت خدمة مإمن علٌه لبلوغ
  شهر    سنة          

 1/45     بمعامل 1      8مقدارها  
 1/75   بمعامل 0      4          

 جنٌها 150جره الشهرى أوكان متوسط 
: ٌحدد تعوٌض المدة الزائدة كما ٌلى 

  1/45المدة الزائدة بمعامل صافً 
  جنٌها450 % = 15 × 1  8/12 × 12 × 150= 

 
  =1/75المدة الزائدة بمعامل 

  جنٌها054 %   = 9 × 0  4/12 × 12 × 150= 
    جنٌها504                = جملة تعوٌض المدة الزائدة

   
 ٌمكن حساب تعوٌض المدة الزائدة على اساس المتوسط الشهرى مباشرة دون ضربه فى – 2

 وفى هذه الحالة تستخدم المدة بالشهور ولٌس بالسنوات  12

 
( 3)مثال قم 

:  السابق ٌحسب تعوٌض المدة الزائدة كما ٌلى  (2)فى المثال رقم 
  جنٌها  450 % = 15×  شهرا 20 × 150 = 1/45المدة بمعامل 
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  جنبها  054 =   % 9×  شهور  4 × 150 = 1/75               
   جنٌها 504      جملة تعوٌض المدة الزائدة                            

===                                                            
  
ٌراعى فى حساب تعوٌض - المدة الزائدة تتضمن كسر شهر صافً  فى حالة ما اذا كانت – 3

: المدة الزائدة ما ٌلى 
 ٌوما 360 ٌتم قسمة األٌام على –ساس المتوسط السنوى أذا كان سٌتم الحساب على إ –     أ 
 ٌوما 30 ٌتم قسمة األٌام على –ساس المتوسط الشهرى أذا كان سٌتم الحساب على إ –    ب 

 
 

( 4)مثال رقم 
سنة شهر ٌوم  

 3  2   20= المدة الزائدة ألحد المإمن علٌهم صافً ن أبفرض 
 جنٌه 200= متوسط األجر الشهرى 

: ٌحدد تعوٌض المدة الزائدة كما ٌلى 
: ساس المتوسط السنوى أذا كان سٌتم الحساب على إ –أ 

جنٌها  1080=  % 15×  3×     12×  200
جنٌها  60=  % 15×  2/12×  12×  200
جنٌها  20=  % 15×  20/360×  12×  200

جنٌها  1160=   جملة التعوٌض المستحق 
     ==== 

  ساس المتوسط الشهرى أذا كان سٌتم الحساب على إ –ب 
جنٌها  1140=    % 15×  38×  200
جنٌها  20=    % 15×  20/30×   200

جنٌها  1160= جملة التعوٌض المستحق 
         ==== 

 
 ٌراعى حساب تعوٌض – فى حاالت الهجرة والمؽادرة مع استحقاق تعوٌض مدة زائدة – 4

وال ثم حساب تعوٌض المدة الزائدة أالدفعة الواحدة 
 

   ٌوم   شهر   سنة   (                   5)مثال رقم 

 جنٌه ٌحدد تعوٌض 300   ومتوسط األجر 37    4    24جمالً مدد االشتراك  إبفرض ان 
: الدفعة الواحدة ، وتعوٌض المدة الزائدة كما ٌلى 

=  تعوٌض الدفعة الواحدة 
جنٌها  19440= % 15×  36×  12×  300

         ===== 
=   تعوٌض المدة الزائدة 

جنٌها  540= % 15×   1×  12×  300
جنٌها  180= % 15×  4/12×  12×  300
جنٌها  36= % 15×  24/360×  12×  300

جنٌها  756=  = جملة تعوٌض المدة الزائدة 
  ===== 
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جنٌها  20196= جمالى تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة إ
    ===== 

:  إختٌار تحوٌل المدة الزائدة إلً معاش- 5
 

( 6)مثال رقم 
:   وكانت بٌاناته كما ٌلى 24/8/2013انتهت خدمة مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد بتارٌخ 

سنة شهر  
 2 4 1/45مدة زائدة بمعامل صافً 

جنٌها  720معاش األجر األساسى   
جنٌه  900جر التسوٌة لتعوٌض المدة الزائدة أ

  لى معاش إطلب تحوٌل المدة الزائدة 
= المعاش المقابل للمدة الزائدة 

  4  1    
 اجنٌه 28= ــ ×  2ــ ×  900

  12  75    
= جملة معاش األجر االساسى 

 اجنٌه 748=    28+  720
        

 جنٌها 790 فى هذا التارٌخ لمعاش األجر األساسًالحد االقصى الرقمى  : ملحوظة
 

( 7)مثال رقم 
جنٌه  

 790.0السابق كان  (6)ن معاش األجر األساسى فى المثال رقم أبفرض 
 987.5= جر التسوٌة لتعوٌض المدة الزائدة أو

 ( جنٌها 790)نظرا ألن معاش األجر األساسى قد بلػ الحد االقصى الرقمى 
نه ال ٌجوز استبدال معاش بتعوٌض المدة الزائدة إؾ

: وٌستحق صرؾ تعوٌض المدة الزائدة وٌحدد كما ٌلى 
    4      

جنٌه  4147.5= % 15×  2ــ×  12×  987.5
    12     ==== 

  
                                                             جنٌه(8)مثال رقم 

 780.00    السابق كان  (7)بفرض ان معاش االجر االساسى بالمثال رقم 
 975.00                    جر التسوٌة لتعوٌض المدة الزائدةأو
:  حدد معاش المدة الزائدة كما ٌلى ي 
   4  1   

    30.33= ــ ×  2ــ×  975= 
   12  75  =810.33   

 790.00= لى الحد األقصى الرقمى إٌخفض 
       20.33= جزء المعاش الزائد عن الحد األقصى الرقمى   

وذلك بمراعاة استخدام معامل  )لى مدة زائدة كما ٌلى إٌتم تحوٌله 
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     75   
  جر التسوٌة أ 

  سنة 1.5638461 = 75/975 × 20.33 = 
تعوٌض المدة  الزائدة عن المدة الزائدة على الحد األقصى الرقمى  

 جنٌه 2744.55 % = 15× 1.5638461×12 ×975= 
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توزٌع تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األساسً : رابعا
فً حالة إستحقاقه للوفاة 

 
( 1)مثال رقم 

 جنٌه ، وكان المستفٌد عنه وفقا لما جاء بطلب 2000توفى مإمن علٌه عن معاش مقداره 
الصرؾ الوالد فقط ، ولم ٌكن مستحقا لمعاش ولم ٌكن لدٌه دخل من عمل أو مهنة  

: نه ٌتم بحث حالة الوالد كما ٌلى إوبمراعاة خطوات توزٌع المعاش ، ؾ
  . حٌث ال توجد شروط خاصة باستحقاق الوالد–ٌستحق  -1
  . والد واحد أو والدٌن–( 10)رقم الحالة من جدول التوزٌع  -2
  المعاش وبالتالى ٌستحق  1/2( 10)نصٌب فئة الوالدٌن فى الحالة رقم  -3

  . جنٌه1000  = 1/2 × 2000     
 1000ى أ –نه ٌستحق كامل هذا النصٌب إنظرا ألنه المستحق الوحٌد فى هذه الفئة ، ؾ -4

  .جنٌه
 .خرى أ ٌظل مستحقا لهذا النصٌب لكونه ؼٌر مستحقا لمعاشات  -5
خر علٌه نتٌجة لعدم االستحقاق كلٌا أو آٌظل مستحقا لهذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب  -6

  .خرٌنآجزئٌا لمستحقٌن 
  .ٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة -7
خر علٌه نتٌجة لعدم استحقاق آٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب  -8

  .خرٌنآالصرؾ كلٌا أو جزئٌا لمستحقٌن 
بنه إن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش المستحق له عن إوعلى ذلك ؾ

وٌصرؾ له هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة ، وبالتالى ٌستحق تعوٌض 
 .المدة الزائدة بالكامل 

 
( 2)مثال رقم 
 . جنٌها 1001خر مقداره آالسابق كان له معاش  (1)ن الوالد فى المثال رقم أبافتراض 

: ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق اٌضاحها كما ٌلى 
( 1) كما هو فى المثال رقم 4 الى 1الخطوات من 

  1000 )بنه إ بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌصبح الوالد ؼٌر مستحق فى معاش – 5
  ( جنٌها 1001 )كبر منه أوقٌمته ( ذو اولوٌة أعلى ) وذلك الستحقاقه معاش عن نفسه  ( جنٌه

وعلى ذلك ال ٌكون هناك مستحق للمعاش فى هذه الحالة وٌتم توزٌع تعوٌض المدة الزائدة 
ن تعوٌض المدة إ ؾ–بن مستفٌدٌن سوي الوالد إل وحٌث ال ٌوجد ل–على الورثة الشرعٌٌن 

الزائدة ٌصرؾ له بالكامل باعتباره الوارث الشرعى الوحٌد له ولٌس بصفته مستحقا فى 
المعاش  

 
(    3)مثال رقم 
 جنٌها  999خر مقداره آكان له معاش  (1)ن الوالد فى المثال رقم أبافتراض 

: ٌضاحها كما ٌلى إٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 
( 1) كما هى فى المثال رقم 4 – 1الخطوات من 

 بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ، ٌصبح الوالد مستحق من معاش ابنه جنٌه واحد فقط – 5
والمعاش المستحق له  ( جنٌه 100 ) بنهإوهو ٌمثل الفرق بٌن المعاش المستحق له عن 

 .على عن معاش اإلبن أحٌث أولوٌته  (ا  جنٌه999 )عن نفسه 
خر علٌه نتٌجة لعدم آكما هو لعدم رد نصٌب  (جنٌه واحد  ) ٌظل مستحقا لهذا النصٌب – 6

  .خرٌنآاالستحقاق جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن 



 2013مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                    أكتوبر 
 لتاسعة         المذكرة ا

 

 ليلي محمد الوزيري –                    محمد حامد الصياد 47/48تعويضات الدفعة الواحدة في قاوون التاميه االجتماعي         

   w: www.elsayyad.net                                                                     1975 لسىة 79الصادر بالقاوون رقم 

 . ٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم  حصوله على دخل من  عمل أو مهنة – 7
خر علٌه نتٌجة لعدم استحقاق آ ٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب – 8

  .خرٌنآالصرؾ جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن 
بنه وٌصرؾ إن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش عن إ     وعلى ذلك ؾ

بنه لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة ، وبالتالى ٌستحق إله هذا الجزء من معاش 
نه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن أرؼم  )تعوٌض المدة الزائدة بالكامل 

 (ابنه

 
( 4)مثال رقم 
 . جنٌها 1001كان له دخل صافى من عمل  (1)ن الوالد فى المثال رقم أبافتراض 

: ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش كما ٌلى 
( 1) كما هى فى المثال رقم 6 الى 1الخطوات من 

 بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ، ٌصبح الوالد ؼٌر مستحق الصرؾ – 7
كبر أ ( جنٌها 1001)وذلك لحصوله على دخل من عمل  ( جنٌه 1000 )بنه إفى معاش 

 .كبر من حدود الجمع بٌنهما أبنه وإمن النصٌب المستحق له فى معاش 
نه أن ذلك ال ٌنفى إبنه ، ؾإ     مع عدم استحقاق الوالد لصرؾ النصٌب المستحق له فى معاش 

 من خطوات توزٌع 6 حٌث ٌتحدد االستحقاق بناتج الخطوة رقم –مستحقا لهذا النصٌب 
  .8المعاش ولٌس ناتج الخطوة رقم 

 (نه ال ٌصرفه أرؼم  )ن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعاش إ     ؾ
 . باعتباره مستحقا فً المعاش وبالتالى ٌستحق تعوٌض المدة الزائدة بالكامل

 
(  5)مثال رقم 
 جنٌها 999كان له دخل صافى من عمل  (1)ن الوالد فى المثال رقم أبافتراض 

:   ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش كما ٌلى 
( 1) كما هى فى المثال رقم 6 الى 1الخطوات من 

 بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ، ٌصبح الوالد مستحق الصرؾ فى – 7
لمبلػ جنٌه واحد فقط ، وذلك لحصوله على دخل صافى من  ( جنٌه 1000 )معاش ابنه 

 جنٌها 999عمل مقداره 
 ان ذلك ال ٌنفى إالن المستحق الصرؾ للوالد فى هذه الحالة جنٌه واحد فقط ، أ     ورؼم 
 (نه ٌصرؾ منه جنٌه واحد فقط أرؼم  )نه إبنه المستحق الوحٌد فى المعاش عن أعنه 

 . باعتباره مستحق فً المعاش وبالتالى ٌستحق تعوٌض المدة الزائدة بالكامل
 

:  فى الجدول االتى 5 الى 1وٌمكن تلخٌص األمثلة من 
 

مثال 
رقم 

نصٌب 
الوالد فى 
معاش 

بنه إ

المعاش 
المستحق 
عن نفسه 

المستحق 
للوالد عن 

ناتج  )بنه إ
 ( 6الخطوة 

الدخل 
الصافى 

للوالد من 
عمل 

المستحق 
الصرؾ للوالد 

ناتج  )بنه إعن 
 ( 8خطوة 

مستحق تعوٌض 
المدة الزائدة 

باعتباره 

  جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

 مستحق فى المعاش 1000 0000 1000 0000 1000 1

مٌراث شرعى  0000 0000 0000 1001 1000 2

مستحق فى المعاش  0001 0000 0001 0999 1000 3

مستحق فى المعاش  0000 1001 1000 0000 1000 4

مستحق فى المعاش  0001 0999 1000 0000 1000 5
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: مالحظات 
نه أ رؼم 3تم صرؾ تعوٌض المدة الزائدة للوالد باعتباره مستحقا للمعاش فى المثال رقم - 1

مستحق جزء منه فقط  
نه أ رؼم 4تم صرؾ تعوٌض المدة الزائدة للوالد باعتباره مستحقا للمعاش فى المثال رقم - 2

ؼٌر مستحق صرفه 
نه أ رؼم 5تم صرؾ تعوٌض المدة الزائدة للوالد باعتباره مستحقا للمعاش فى المثال رقم - 3

مستحق صرؾ جزء منه 
 


