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مقدمة
نتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع الحقوق اإلضافٌة فً قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  - 1975مع االستعانة باألمثلة التطبٌقٌة – و ذلك علً النحو التالً:
أوال :تمهٌد :
 1قٌمة معاش العجز والوفاة كظاهرة عامة ال تتناسب مع دخل المؤمن علٌه وأوضاع أسرته
عند تحقق أحد الخطرٌن المشار الٌهما خاصة فى حالة وقوعهما فى سن مبكرة.
 2حالة العجز الكامل قد ٌحتاج معها العاجز للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقٌام بأعباء حٌاته
الٌومٌة.
 3حالة الوفاة ؼالبا ما ٌنشأ عنها صعوبات مالٌة لألسرة.
 - 4الوفاة الحكمٌة تواجه مشكلة استمرار اعتبار المفقود على قٌد الحٌاة حتى ٌصدر الحكم
بوفاته ( المذكرة الثانٌة عشرة  :قواعد معاملة المؤمن علٌه وصاحب المعاش المفقود).
 – 5قد تضطر الظروؾ إحتٌاج المؤمن علٌه أو صاحب المعاش اإلقتراض بضمن معاشه أو
حقه فٌه (المذكرة الثانٌة عشرة  -13 :االستبدال ) .
ثانٌا :لتجاوز تلك المشاكل ٌرتب قانون التأمٌن االجتماعى الحقوق اإلضافٌة التالٌة :
- 1تعوٌض اضافى ٌستهدؾ تعوٌض المؤمن علٌه وأسرته فى حالة عجزه أو وفاته عن الفرق
بٌن الدخل والمعاش .
إذا قررت الجهة
- 2إعانة لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم وللولد العاجز عن الكسب
الطبٌة حاجته إلى معاونة شخص آخر للقٌام بأعباء حٌاته الٌومٌة .
- 3منحة وفاة ونفقات جنازة تستهدؾ اجتٌاز الصعوبات المالٌة التى تنشأ نتٌجة الوفاة .
- 4إعانة ألسرة المفقود تساوى معاش الوفاة  ،وتحدٌد تارٌخ إلعتبار وفاته قد وقعت دون حاجة
الستصدار حكم بذلك مع معالجة لما ٌتعٌن أن ٌتبع فى شان معاش المستحقٌن والتعوٌض
اإلضافى ومنحة الوفاة .
ثالثا :نتناول فٌما ٌلى تلك الحقوق بالدراسة :
المبحث األول :التعوٌض االضافى
المطلب األول :حاالت وشروط االستحقاق
المطلب الثانى :كٌفٌة تحدٌد قٌمة التعوٌض
المطلب الثالث :المستحقون لمبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة
المبحث الثانى :إ عانة صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم والولد العاجز عن الكسب
المطلب األول :حاالت العجز التى تستحق اإلعانة
المطلب الثانى :قٌمة اإلعانة
المطلب الثالث :حاالت قطع اإلعانة
المبحث الثالث :منحة الوفاة
المطلب األول :حاالت استحقاق المنحة
المطلب الثانى :قٌمة المنحة
المطلب الثالث :الجهة الملتزمة بالمنحة
المطلب الرابع :المستحقون للمنحة
المبحث الرابع :نفقات الجنازة
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المبحث األول
() 1
التعوٌض اإلضافى
المطلب األول
حاالت وشروط االستحقاق
الحالة االولى :
انتهاء خدمة المؤمن علٌه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل المستدٌم أو لثبوت عجزه الجزئى المستدٌم
متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا  ،نستخلص من تعرٌؾ هذه الحالة الشروط التالٌة الستحقاق
التعوٌض فى حالة توافرها :
 - 1إنتهاء خدمة المؤمن علٌه .
 - 2ان ٌكون إنتهاء خدمة المؤمن علٌه لتوافر أحد األسباب اآلتٌة :
أ  -وقوع وفاة المؤمن علٌه .
ب  -ثبوت عجز المؤمن علٌه عجزا كامال مستدٌما  ،وٌقصد به كل عجز ٌؤدى بصفة مستدٌمة
إلى فقدان المؤمن علٌه لقدرته على العمل كلٌا أو قدرته على الكسب بوجه عام  ،وحاالت
األمراض العقلٌة  ،وحاالت األمراض المزمنة والمستعصٌة المحددة بقرار وزٌر التأمٌنات ،
وٌثبت العجز بشهادة من الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى .
ج  -ثبوت عجز المؤمن علٌه عجزا جزئٌا مستدٌما  ،متً أدي ذلك إلً إستحقاقه معاشا  ،وٌقصد
بهذا العجز كل عجز ٌؤدى بصفة مستدٌمة إلى فقدان المؤمن علٌه لقدرته على العمل فى
مهنته االصلٌة .
 - 3أن تتوافر للمؤمن علٌه شروط استحقاق المعاش وبالتالى فإنه ٌتعٌن :
أ  -أن تبلػ مدة اشتراك المؤمن علٌه فى التأمٌن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة  ،وال
ٌسرى هذا الشرط فى شأن الحاالت اآلتٌة :
( )1المؤمن علٌهم من العاملٌن فى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو
وحدات القطاع العام .
( )2المؤمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الخاص الذٌن ٌخضعون للوائح توظؾ صادرة بناء
على قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم وترقٌاتهم بمقتضى إتفاقات جماعٌة أبرمت
وفقا لقانون العمل متى وافق وزٌر التأمٌنات على هذه اللوائح أو اإلتفاقات .
 )1وانتقل إلى العمل
( )3حالة المؤمن علٌه الذى كان من العاملٌن المشار إلٌهم بالبند (
بالقطاع الخاص ثم توافر فى شانه أحد أسباب استحقاق التعوٌض اإلضافً .
( )4حالة وقوع وفاة المؤمن علٌه أو ثبوت عجزه نتٌجة إصابة عمل .
ب -أن تثبت اللجنة المختصة لصاحب العجز الجزئى المستدٌم عدم وجود عمل آخر له لدى
صاحب العمل .
الحالة الثانٌة :
وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش فً تارٌخ وفاته  ،فتكون شروط استحقاق
التعوٌض فى هذه الحالة وفقا لآلتى :
ـــــــــــ

( ) 1م ادة  119 ، 118 ، 117من قانون التامٌن االجتماعى
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 - 1وفاة صاحب المعاش  ،أٌا كان سبب استحقاق المعاش حتى ولو كان قد سبق صرؾ تعوٌض
إضافى لصاحب المعاش .
 - 2عدم وجود مستحقٌن للمعاش أى عدم وجود مستحقٌن تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش
فى تارٌخ وفاة صاحب المعاش  ،والعبرة هنا بوجود مستحقٌن فً المعاش من عدمه وذلك بعد
تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاشات  ،وقبل تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو
مهنة .
مالحظات :
 - 1العبرة فً صرؾ التعوٌض اإلضافً فً حالة عدم وجود مستحقٌن فً المعاش هو تارٌخ وفاة
صاحب المعاش .
 - 2فً حالة صرؾ التعوٌض اإلضافً لحالة وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقٌن فً
ال تعتبر
المعاش البد أن ٌكون هذا المعاش عن مدة إشتراك فعلٌة سدد عنها إشتراكا  ،بمعنً
المعاشات االتٌة من قبل المعاشات المستحق عنها هذا التعوٌض :
أ -المعاشات الممنوحة للموظفٌن الذٌن إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة ( 1956قانون رقم
 33لسنة . )1964
ب -المعاشات اإلستثنائٌة (قانون رقم  71لسنة . )1964
ج -معاشات مستخدمً الدولة وعمالها الدائمٌن  .......إلخ الذٌن إنتهت خدمتهم قبل 1960/5/1
(معاش مقداره  %50من اخر أجر أستحق بحد أدنً  9جنٌهات – مادة  166من القانون
رقم  79لسنة )1975
د -المعاشات التً أعٌدت تسوٌتها طبقا ألحكام المادة  171من القانون رقم  79لسنة 1975
وذلك عن المعاش قبل تسوٌته .
ه -إذا كانت مدة الخدمة عند الفصل بالطرٌق التأدٌبً ال تعطً الحق فً معاش وترتب علً
حساب مدة الفصل إستحقاق معاش .
 93لسنة  1980للعاملٌن فً
و -المعاشات التً منحت وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم
منشت القطاع الخاص التً آلت إلً الدولة الذٌن انتهت خدمتهم :
آ
( )1قبل  1962/1/1ببلوغ سن الستٌن .
( )2بالوفاة أو العجز قبل .1964/1/1
الحالة الثالثة :
ثبوت عجز المؤمن علٌه عجزا كامال أو وقوع وفاته نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة أى توافر
بشأنه الشروط اآلتٌة:
 - 1انتهاء خدمة المؤمن علٌه .
 - 2ثبوت عجز المؤمن علٌه عجزا كامال أو وقوع وفاته بعد انتهاء خدمته نتٌجة إصابة عمل حدثت
له أثناء الخدمة .
والسبب فى تقرٌر الحق فى التعوٌض فى هذه الحالة تحقٌق المساواة بٌن إصابة العمل التى ٌثبت
فٌها العجز الكامل أو تقع الوفاة أثناء الخدمة وبالتالى تنتهى الخدمة لتحقق أٌهما وتلك اإلصابة
التى تمتد فٌها مرحلة العالج إلى ما بعد انتهاء الخدمة .
مالحظة :
ٌضاف إلى الشروط المطلوب توافرها فى كل حالة من الحاالت الثالث المشار إلٌها الستحقاق
إختار
التعوٌض اإلضافً بالنسبة للمؤمن علٌه الذى كان من أفراد القوات المسلحة أن ٌكون قد
) يسرى فقط على حاالت االستحقاق السابقة على
ضم المدة العسكرٌة إلى المدة المدنٌة
. ( 2010/6/30
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المطلب الثانى
كٌفٌة تحدٌد قٌمة التعوٌض
تحدد قٌمة التعوٌض اإلضافى بنسبة مئوٌة من األجر السنوى وذلك على التفصٌل اآلتى :
أوال :أجر حساب التعوٌض اإلضافى :
ٌتحدد التعوٌض اإلضافى على أساس األجر السنوى األخٌر  ،وٌقصد به متوسط األجر الشهرى
الذى حسب على أساسه المعاش مضروبا فى إثنى عشر سواء فى ذلك األجر األساسً أو األجر
المتؽٌر.
ثانٌا :النسبة التى ٌقدر على أساسها مبلغ التعوٌض اإلضافى :
نسبة مئوٌة تتحدد وفقا
للجدول رقم  : 5بٌان نسبة مبلػ التعوٌض اإلضافً
وعلى أساس سن المؤمن علٌه فى تارٌخ واقعة االستحقاق  ،وفى تحدٌد السن ٌجبر كسر السنة
إلى سنة كاملة  ،هذا وٌالحظ على هذه النسبة أنها تتزاٌد كلما كانت السن صؽٌرة فى تارٌخ
واقعة االستحقاق  ،ذلك أن العامل فً بدء حٌاته ٌكون أجره صؽٌرا ومدة خدمته محدودة وبالتالً
ٌكون معاشه منخفضا والعكس صحٌح كلما تقدم العامل فً السن .
ثالثا :معادلة حساب قٌمة التعوٌض :
ٌتحدد قٌمة التعوٌض اإلضافى عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر وفقا للمعادلة اآلتٌة:
قٌمة التعوٌض = األجر السنوى ] المتوسط الذى حسب على أساسه المعاش ×  × [12النسبة .
وذلك بمراعاة ااآلتى :
ٌ- 1ؤدى نصؾ مبلػ التعوٌض فقط فى حالة العجز الجزئى المنهى للخدمة .
ٌ- 2زاد مبلػ التعوٌض بنسبة  %50فى حاالت استحقاقه الناتجه عن إصابة عمل .
ٌ- 3ضاعؾ مبلػ التعوٌض فى حالة استحقاقه النتهاء خدمة المؤمن علٌه بالوفاة مع عدم وجود
مستحقٌن للمعاش  ،والعبرة هنا بوجود مستحقٌن فً المعاش من عدمه وذلك بعد تطبٌق
قواعد الجمع بٌن المعاشات  ،وقبل تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو
مهنة .
- 4بمراعاة البنود  ، 3 ، 2 ، 1السابقة ٌحدد مبلػ التعوٌض اإلضافً المستحق علً اساس
النسب المحددة فٌما ٌلً من قٌمة التعوٌض المشار إلٌها :
الحالة

عجز أو وفاة طبٌعٌة
%

بالنسبة للمؤمن علٌه :
العجز الجزئً المنهً للخدمة
العجز الكامل
الوفاة مع وجود مستحقٌن للمعاش
الوفاة مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش
بالنسبة لصاحب المعاش :
الوفاة مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش

الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

40/ 7

عجز أو وفاة إصابٌة
%

050
100
100
200

075
150
150
300

100

-

محمد حامد الصٌاد  -لٌلً محمد الوزٌري
w: www.elsayyad.net

نوفمبر2014

مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة

- 5إذا انتهت خدمة المؤمن علٌه للعجز واستحق تعوٌضا إضافٌا ثم عاد للخدمة مرة أخرى
وانتهت خدمته بسبب العجز ٌخصم من التعوٌض المستحق له عن العجز التالى ما سبق
حصل علٌه من تعوٌض إضافى عن العجز األول .
ٌ- 6راعً فً تحدٌد مبلغ التعوٌض اإلضافً فً حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود
مستحقٌن للمعاش أن ٌكون ذلك علً اساس :
أ  -متوسط األجر الذي حدد علً أساسه المعاش عن كل من األجر األساسً  ،واألجر
المتؽٌر.
ب  -النسبة المقابلة للسن فً تارٌخ الوفاة .

أن

المطلب الثالث
المستحقون لمبلغ التعوٌض اإلضافى فى حالة الوفاة
ٌ - 1ؤدى مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن علٌه أو صاحب
المعاش قبل وفاته  ،وفى حالة عدم التحدٌد ٌؤدى إلى الورثة الشرعٌٌن وفقا
للمرفق رقم  : 1التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن
ٌ - 2تم تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافى بموجب االستمارة رقم  105المرفق نموذجها بقرار
وزٌر التأمٌنات رقم  214لسنة  1977ومن بعده قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة ، 2007
وٌراعً فً شأن هذه اإلستمارة ماٌلً :
أ  -تحدٌد أسماء المستفٌدٌن بالكامل مع ذكر صفاتهم ودرجة القرابة إن وجدت .
ب -تحدٌد نسبة ماٌخص كل منهم ( ٌراعً عدم تجاوز النسب الواحد الصحٌح)  ،وإذا لم تحدد
نسب للتوزٌع ٌتم التوزٌع بٌن من حددهم بالتساوي .
ج -أن ٌوقع المؤمن علٌه بنفسه اإلستمارة  ،كما ٌوقع علٌها صاحب العمل أو من ٌنٌبه وتختم
بخاتم الجهة (إن وجد)  ،وتذٌل التوقٌعات بالتارٌخ .
د -تحرر اإلستمارة بالمداد السائل أو الجاؾ دون شطب أو كشط أو تحشٌر أو محو.
ه -تعتبر من مستندات ملؾ التأمٌن اإلجتماعً للمؤمن علٌه أو صاحب المعاش .
و -بالنسبة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام :
ٌتم تحرٌر اإلستمارة من نسختٌن وٌتم تسجٌلها بالسجل المخصص لذلك  ،وترسل نسخة
للمؤمن علٌه وٌحتفظ باألخري بملؾ التأمٌن االجتماعً الخاص به داخل مظروؾ مؽلق .
ز -بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص:
ٌتم إرسال ثالث نسخ من اإلستمارة إلً مكتب الصندوق المختص لقٌدها بسجالت تعد لهذا
الؽرض  ،وترسل إحدي النسخ لصاحب العمل للحفظ بملؾ العامل لدٌه بمظروؾ مؽلق
واألخري إلً العامل والثالثة تحفظ بالمكتب فً مظروؾ مؽلق داخل ملؾ المؤمن علٌه .
حٌ -راعً أن ٌكون إرسال اإلستمارات سواء للصندوق أو من الصندوق من خالل البرٌد
المسجل بعلم الوصول .
ط -فً جمٌع األحوال ٌتم إٌضاح رقم القٌد بالسجل وتارٌخه علً اإلستمارة وتختم بخاتم الجهة
التً قامت بالتسجٌل .
يٌ -راعً بالنسبة لسجالت قٌد الرغبات :
( )1تحفظ بالجهات التً ٌتبعها العاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة والقطاع
العام  ،ومكاتب الصندوق بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص .
( )2تتضمن بٌاناتها :
(أ) تارٌخ تحرٌر اإلستمارة  ،وتارٌخ ورودها .
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
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(ب) رقم مسلسل القٌد  ،وتارٌخ القٌد .
(ج) إسم المؤمن علٌه أو صاحب المعاش  ،ورقمه التأمٌنً  ،وعنوانه  ،ورقم ربط
المعاش  ،وجهة الصرؾ .
(د) تارٌخ المٌالد .
(ه) أسماء المستفٌدٌن  ،وصفاتهم  ،ودرجة قرابتهم له إن وجدت  ،ونسبة ماٌخص كل
منهم .
(و) بٌان ماإذا كان المؤمن علٌه قد عدل عن رؼبته  ،وٌثبت ذلك بإلؽاء اإلستمارة
السابقة .
ك -بالنسبة لصاحب المعاش :
( )1تعتمد إدارٌا بما ٌثبت صحة توقٌعه  ،أو تعتمد من الموظؾ المختص بجهة ربط
المعاش أو جهة الصرؾ علً أن تختم فً هذه الحالة بخاتم جهة الصرؾ وترسل إلً
الجهة المختصة بخطاب موصً علٌه بعلم الوصول .
( )2تحفظ نسخة بملؾ المعاش فً مظروؾ مؽلق وترسل األخري إلً صاحب المعاش
بكتاب موصً علٌه بعلم وصول بعد قٌدها فً السجل المعد لذلك وإثبات رقم القٌد
وتارٌخه علٌها وختمها بخاتم جهة القٌد .
لٌ -جوز للمؤمن علٌه أو صاحب المعاش تعدٌل رؼبته فً تعٌٌن المستفٌدٌن أو تعدٌل أنصبتهم
 ،علً أن تعاد اإلجراءات المشار إلٌها كاملة  ،وٌعتبر تحرٌر اإلستمارة الجدٌدة وإتمام
إجراءاتها إلؽاء لإلستمارة األولً .
م -سرٌة بٌانات اإلستمارات والسجالت :
ال ٌجوز لؽٌر الموظؾ المختص اإلطالع علٌها  ،وال ٌجوز إعطاء مستخرج منها .
ٌ - 3عتمد فً صرؾ التعوٌض اإلضافً للورثة الشرعٌٌن علً البٌانات المدرجة بجدول الورثة
الشرعٌٌن بنموذج طلب الصرؾ (إستمارة  )119دون الحاجة إلً إعالم شرعً .
 - 4اذا اتضح بعد وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش أن الصفة التى حددها باالستمارة كشرط
الستحقاق أى من المستفٌدٌن من مبلػ التعوٌض اإلضافً قد تخلفت أو أن احدهم قد توفى قبل
وفاته وزع نصٌب هذا المستحق على الورثة الشرعٌٌن للمؤمن علٌه أو صاحب المعاش  ،بما
فً ذلك من ٌكون مدرجا بإستمارة تحدٌد المستفٌدٌن من التعوٌض اإلضافً  ،حٌث ٌحدد له
نصٌبه كمستفٌد مضافا إلٌه حصته من النصٌب الموزع علً الورثة الشرعٌٌن .
ٌ - 5راعى فى حالة توزٌع مبلػ التعوٌض اإلضافً على الورثة الشرعٌٌن أن ٌجنب للحمل المستكن
وٌعاد
فى حالة وجوده أكبر النصٌبٌن باعتباره ذكرا واحدا أو أنثى واحدة بحسب األحوال
التوزٌع بعد انفصاله حٌا .
 - 6أحكام خاصة بالقصر:
أ  -تصرؾ مستحقات القصر لوالدتهم أو إلً الولً الطبٌعً بحسب األحوال  ،فإن لم ٌوجد أي
منهما ٌتم الصرؾ للولً الشرعً ( والد األب )  ،فإن لم ٌوجد ٌتم الصرؾ لمن ٌتقدم بقرار
تعٌٌنه وصٌا(. )1
ب  -إذا زادت المبالػ المستحقة للقصر علً  3000جنٌه (ٌ )2جب التأشٌر علً الشٌكات
المستخرجة بالقدر الزائد عن هذا الحد بعدم الصرؾ إال بعدالحصول علً إذن من نٌابة
األحوال الشخصٌة .
ج -فً جمٌع األحوال تلتزم جهات الصرؾ بإخطار نٌابة األموال الشخصٌة المختصة بالمبالػ
المستحقة  ،وإسم من تصرؾ إلٌه  ،وعنوانه  ،ودرجة قرابته للقصر.
___________________________________________
()1

مادة  187من قرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة 2007

()2

 400جنٌه وفقا للقرار الوزاري رقم  214لسنة  – 1977رفعت الً  3000جنٌه بقرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة 2007
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المبحث الثانى
() 1
إعانة صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم
والولد العاجز عن الكسب
ٌ - 1قصد بمعاش العجز الكامل المستدٌم – المعاش الذي أستحق لثبوت العجز الكامل أثناء الخدمة أو
بعدها ( خالل سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة ) .
ٌ - 2قصد بالولد العاجز عن الكسب أي من فئة األوالد ( أبناء وبنات ) ممن ٌكون لدٌهم عجز بالمولد
أو نتٌجة إصابة بمرض أو حادث قبل بلوغ سن الستٌن ٌفقدهم  %50من القدرة علً الكسب ،
وأن تكون السن تزٌد علً  14عاما ( السن التً حددها قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة  1996إلمكان تشؽٌله ).
المطلب األول
حاالت العجز التى تستحق اإلعانة
 -1حاالت إستحقاق اإلعانة :
أ -حاالت محددة علً سبٌل الحصر ،وهى :
فقد البصر كلٌا ـ فقد الذراعٌن ـ فقد الطرفٌن السفلٌٌن ـ الشلل الرباعى الكامل ـ شلل الطرفٌن
السفلٌٌن المقعد عن الحركة ـ الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة ـ المرض العقلى ـ
هبوط القلب المزمن الشدٌد ـ التشوهات الشدٌدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى
تقعد عن الحركة ـ األورام الخبٌثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة .
ب -الحاالت األخرى التى تقررالهٌئة العامة للتأمٌن الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص
آخر للقٌام بأعباء الحٌاة الٌومٌة  ،وتعتمد هذه الحاالت من رئٌس الهٌئة المذكورة أو من
ٌنٌبه .
 -2إجراءات إستحقاق اإلعانة :
أ -تلتزم الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى إذا قررت عجز المؤمن علٌه عجزا كامال مستدٌما أو
قررت توافر حالة العجز عن الكسب لإلبن أو لإلبنة أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته
للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقٌام بأعباء حٌاته الٌومٌة .
ب -اذا استدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم أوالولد العاجز عن الكسب إلى
المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد ثبوت عجزه فله أن ٌتقدم بطلب لعرضه على الهٌئة
العامة للتأمٌن الصحى للنظر فى طلبه .
ج -إذا قررت الجهة الطبٌة عدم حاجة صاحب المعاش أو الولد مستحق المعاش للمعاونة
الدائمة من شخص آخر فله أن ٌطعن فى قرارها وفقا ألحكام المادة  ( 92التحكٌم الطبً )
من القرار الوزاري رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌن الجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975وذلك خالل شهر من تارٌخ إعالنه بقرار الجهة
الطبٌة .
ــــــــــــــ
( ) 1ادةم  103مكررا من قانون التأمٌن االجتماعى .
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 -3تارٌخ بدء إستحقاق اإلعانة :
أ -تستحق اإلعانة لحاالت العجز الكامل المستدٌم المحددة على سبٌل الحصر إعتبارا من تارٌخ
بدء إستحقاق صرؾ المعاش .
ب -فى ؼٌر الحاالت المشار إلٌها بالبند أ تستحق اإلعانة من أول الشهر التالى لتارٌخ تقرٌر
الجهة الطبٌة حاجة صاحب المعاش أو المستحق للمعاونة الدائمة من شخص أخر.
 -4إعادة الفحص :
ٌتم توقٌع الكشؾ الطبى على صاحب المعاش أو المستحق المقرر له اإلعانة سنوٌا لتقرٌر مدى
استمرار حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحاالت التى ترى الجهة الطبٌة
أن حاجتها للمعاونة الدائمة قابلة لالنتهاء .
المطلب الثانى
قٌمة اإلعانة
1
2

3
4

 تحدد اإلعانة بواقع  %20من قٌمة معاش صاحب المعاش أو المستحق شامال ما أضٌؾ إلٌه منزٌادات وإعانات .
 ٌتم تعدٌل قٌمة اإلعانة مع كل زٌادة فً المعاش تقرر لمواءمة المعاش مع تكالٌؾ المعٌشةوتكون جز ًء منه  ،وكذا عند إستحقاق زٌادة ال  %5كل  5سنوات للمعاشات اإلصابٌة فً حالة
إستحقاقها .
 ال تعتبر هذه اإلعانة جز ًء من المعاش عند تحدٌد قٌمة الزٌادات المشار إلٌها بالبند . 2 ٌراعى فى تحدٌد قٌمة اإلعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ما ٌأتى :إٌقاؾ معاش أحد
أ -ال ٌدخل فى تحدٌد قٌمة اإلعانة جزء المعاش المردود علٌه نتٌجة
المستحقٌن.
ب -تدخل فى تحدٌد قٌمة اإلعانة جزء المعاش الذى آل إلٌه نتٌجة قطع معاش أحد المستحقٌن .
جٌ -جمع بٌن اإلعانة المستحقة له عن كل من معاش والدٌه بدون حدود (.)1
المطلب الثالث
حاالت قطع اإلعانة

تقطع اإلعانة ـ أى ٌنتهى الحق فى اإلعانة إعتبارا من أول الشهر التالً لتارٌخ تحقق إحدي الحاالت
اآلتٌة :
 -1إلتحاق صاحب المعاش أو المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة .
 -2زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
 -3تارٌخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم صاحب المعاش أو المستحق إلعادة توقٌع الكشؾ الطبى
علٌه .
 - 5وفاة صاحب المعاش أو المستحق .
ــــــــــــ

( ) 1م ادة  112بند أ من قانون التأمٌن االجتماعى .
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المبحث الثالث
() 1
منحة الوفاة
المطلب األول
حاالت إستحقاق المنحة
الحالة االولى :
إنتهاء خدمة المؤمن علٌه بالوفاة  ،نستخلص من هذا التحدٌد الشروط اآلتٌة :
 - 1إنتهاء خدمة المؤمن علٌه .
 - 2أن ٌكون إنتهاء خدمة المؤمن علٌه لوقوع وفاته  ،بمعنى ٌتعٌن أن تكون عالقة العمل قائمة فى
تارٌخ وفاة المؤمن علٌه .
وترتٌبا على ذلك :
أ -تستحق المنحة ولو كان المؤمن علٌه فى إعارة أو إجازة خاصة وقت وفاته .
ب -ال تستحق المنحة فى حالة وقوع الوفاة بعد إنتهاء الخدمة ولو توافرت شروط إستحقاق
المعاش .
الحالة الثانٌة :
وفاة صاحب المعاش  ،ونستخلص من هذا التحدٌد الشروط اآلتٌة :
 - 1وفاة صاحب المعاش .
 - 2توافر صفة صاحب المعاش فى المتوفى .
وبالتالى فال تستحق المنحة فى حالتى إستحقاق المعاش لوقوع وفاة المؤمن علٌه خالل سنة من تارٌخ
إنتهاء الخدمة أو بعد سنة من تارٌخ إنتهاء الخدمة .
المطلب الثانى
قٌمة المنحة
 -1فى حالة وفاة المؤمن علٌه :
أ -تقدر المنحة بأجر المؤمن علٌه عن الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة والشهرٌن التالٌٌن وذلك
بعنصرٌه األساسى والمتؽٌر .
ب -تقدر المنحة عن األجر المتؽٌر بما كان ٌستحقه المؤمن علٌه عن شهر الوفاة من عناصر
األجر المتؽٌر المحدد قٌمتها أو نسبتها بمقتضى قوانٌن أو لوائح كاإلعانة االجتماعٌة وإعانة
الؽالء والبدالت أو نسبة من األجر األساسى  ،وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن علٌه
من عناصر األجر المتؽٌر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو مستوى أدائه خالل السنة
السابقة على الوفاة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك ( حتً نهاٌة الشهر السابق للوفاة ) .
التمٌن اإلجتماعى أو الضرائب
ج -ال تخصم من األجر الذى تقدر المنحة على أساسه إشتراكات أ
أو أٌة إستقطاعات أخري .
ـــــــــــ

( ) 1م ادة  121 ، 120من قانون التأمٌن اإلجتماعً .
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د -تقدر المنحة بكامل عنصرى األجر األساسى والمتؽٌر  ،بمعنى أنه ال ٌرتبط فى تحدٌد قٌمتها
التمٌن اإلجتماعى – حٌث إنتهت الجمعٌة العمومٌة
بالحد األقصى ألجر االشتراك فى نظام أ
لقسمً الفتوي والتشرٌع بمجلس الدولة بالفتوي رقم  467بتارٌخ  1981/5/12ملؾ رقم
 877/4/86إلً أنه " :ومفاد ماتقدم أن المشرع حدد فً المادة (  )5من القانون رقم 79
لسنة  1975مفهوم األجر الذي ٌتخذ أساسا لحساب معاشات وتعوٌضات المؤمن علٌهم
وتحدٌد إشتراكاتهم وفً ذات الوقت قرر صرؾ منحة عند وفاة أي منهم إتخذ لحسابها أساسا
ؼٌر ذلك الذي إتبعه عند حساب أجر اإلشتراك فقضً بأن تكون مساوٌة لألجر أو المعاش
المستحق عن شهر الوفاة  ........وتبعا لذلك ال ٌجوز إعمال مفهوم أجر اإلشتراك
 79لسنة  1975عند تحدٌد مقدار
المنصوص علٌه فً المادة الخامسة من القانون رقم
المنحة التً قررتها المادة  120من ذات القانون إلختالؾ أساس الحساب فً كل منهما
وخاصة وأن المشرع قصد من تقرٌر المنحة أن ٌستمر مستوي معٌشة أسرة المتوفً علً
حاله إلً أن تعٌد ترتٌب أمورها بما ٌتالئم مع ظروفها بعد وفاته ."........
هٌ -تم صرؾ المنحة على ثالث دفعات شهرٌة فى موعد قبض األجر أو صرؾ المعاش ولٌس
دفعة واحدة ألن المقصود مواجهة ما ٌحدث من اضطراب فى شئون األسرة بسبب وفاة
المؤمن علٌه أو صاحب المعاش خالل مدة معٌنة حتى ٌربط المعاش .
و -ال تسقط المنحة حق العامل فى أجر أٌام العمل خالل شهر الوفاة .
 -2فى حالة وفاة صاحب المعاش :
أ -تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن شامال كافة ما أضٌؾ
إلٌه من زٌادات تعتبر فً حكم المعاش حتى تارٌخ وفاته ( ال تتضمن إعانة العجز وكذا 10
جنٌهات مقابل منحة ماٌو – وال ٌتم خصم أٌة إستقطاعات ) .
ب -إذا كان معاش شهر الوفاة قد تم صرفه لصاحب المعاش قبل وفاته فإنه تستحق المنحة عن
الشهرٌن التالٌٌن  ،وكذا فرق المعاش عن شهر الوفاة إن وجد ( فً حالة وجود إستقطاعات
من المعاش ) .
ج -فً حالة إستحقاق المنحةعن معاش إستثنائً:
 71لسنة  1964فً شأن منح معاشات ومكافأت
تنص المادة الثالثة من القانون رقم
إستثنائٌة علً أنه " :تسري علً المعشات والمكافأت اإلستثنائٌة المقررة بمقتضً هذا
القانون باقً أحكام قوانٌن المعاشات المعامل بها من منحت له وألسرته هذه المعاشات أو
المكاؾت  ،أما المعاشات اإلستثنائٌة األخري المقررة ألشخاص ؼٌر معاملٌن بأحد قوانٌن
آ
المعاشات الحكومٌة أو قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة أو ألسرهم فتسري علٌها باقً أحكام
القانون رقم  50لسنة  1963المشار إلٌه  ،وكل ذلك مع عدم اإلخالل بما ٌتضمنه القرار
الصادر بمنح المعاش أو المكافأة اإلستثنائٌة فً بعض األحوال من أحكام خاصة "
ونظرا إلً أن قانون التأمٌن اإلجتماعً رقم  79لسنة  1975قد حل محل كل من القانونٌن
رقمً  50لسنة  1963و 63لسنة  1964بإصدار قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة .
وبما أن منحة الوفاة حق مقرر وفقا ألحكام قانون التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم
 79لسنة .1975
ومن ثم فإنه تستحق المنحة عن أصحاب المعاشات اإلستثنائٌة  ،وتحدد قٌمتها بقٌمة هذا
المعاش وما أضٌؾ إلٌه من زٌادات حتً تارٌخ الوفاة  ،كما تراعً أٌضا الزٌادة اإلستثنائٌة
فً المعاش عند تحدٌد قٌمة المنحة المستحقة عن صاحب المعاش الذي منح زٌادة إستثنائٌة .
 -3فى حالة توافر صفتى المؤمن علٌه وصاحب المعاش المتوفى :
إذا كان المؤمن علٌه ٌجمع بٌن هذه الصفة وكونه صاحب معاش فى تارٌخ وفاته فتقدر المنحة
بمعاشه وأجره بالمفهوم السابق بٌانه .
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
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المطلب الثالث
الجهة الملتزمة بالمنحة
 -1فى حالة وفاة المؤمن علٌه :
ٌلتزم صاحب العمل بالمنحة سواء كان من وحدات الجهاز االدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو
وحدات القطاع العام أم كان من القطاع الخاص أى أن اإللتزام فى هذه الحالة ٌقع على الجهة
التى كانت تلتزم باألجر – وتجدر اإلشارة فً هذا الشأن إلً :
أ -الجهة التً تلتزم بصرف المنحة فً حالة وفاة المؤمن علٌه خالل فترة إعارته :
لما كانت اإلعارة وضع عارض فً الحٌاة الوظٌفٌة للمؤمن علٌه فإن المقصود بعبارة تلتزم
الجهة التً كانت تصرؾ األجر الواردة بالمادة (  )120من قانون التأمٌن اإلجتماعً هً
جهة عمل المؤمن علٌه األصلٌة – إذ أنه فضال عن تعذر إلزام الجهة المعار إلٌها بمنحة
الوفاة إذا كان المؤمن علٌه معارا بالخارج  -لذلك تلتزم الجهة األصلٌة المعار منها العامل
بصرؾ منحة الوفاة فً حالة وفاة المؤمن علٌه خالل فترة إعارته .
ب -إستحقاق المنحة فً حالة وفاة المؤمن علٌه أثناء مدة اإلجازات الخاصة بدون أجر
واإلجازة الدراسٌة والبعثات بدون أجر :
لما كانت عالقة المؤمن علٌه بجهة عمله األصلٌة تظل قائمة ومستمرة أثناء مدة اإلجازات
الخاصة بدون أجر واإلجازة الدراسٌة والبعثات بدون أجر  ،فإذا ما إنتهت هذه العالقة بالوفاة
أثناء أي من هذه المدد أستحق منحة وفاة ولو لم تحسب مدة اإلجازة الخاصة ضمن المدة
المحسوبة فً المعاش .
 -2فى حالة وفاة صاحب المعاش :
أ -تلتزم بالمنحة الجهة الملتزمة بمعاش صاحب المعاش أى صندوق الت أمٌن االجتماعى الذى
كان ٌتبعه صاحب المعاش أو الخزانة العامة ـ حسب األحوال .
ب -إذا تعددت الجهات الملتزمة بالمعاش فتلتزم كل منها بجزء المنحة الذى ٌقابل جزء المعاش
الذى تلتزم به .
المطلب الرابع
المستحقون للمنحة
 -1تستحق المنحة لمن حدده المؤمن علٌه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب اإلستمارة رقم
 105المرفقة بقرار وزٌر التأمٌنات رقم  214لسنة  1977ومن بعده اإلستمارة رقم 105
مكررا المرفقة بقرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة  ، 2007بشرط توافر الصفة فً من حدده
وذلك فً تارٌخ الوفاة  ،وٌراعً فً شأن هذه اإلستمارة ماسبق إٌضاحه بالمطلب الثالث من
المبحث األول من هذه المذكرة  ،فإذا توفى دون أن ٌحدد المستحقٌن للمنحة أو كان من حددهم
قد زالت صفتهم أو توفوا قبل وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش  ،تستحق المنحة وفقا
للترتٌب اآلتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تلٌها :
األرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش .
() 1
–
األوالد ( بنٌن وبنات ) الذٌن تتوافر فٌهم شروط إستحقاق المعاش الخاص بالمستحق
وذلك قبل إعمال قواعد :
الجمع بٌن المعاشات .
()1
الجمع بٌن المعاش والدخل .
()2
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
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وإذا كان للمؤمن علٌه أو لصاحب المعاش أوالداً تتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المنحة
من ؼٌر األرمل أو األرامل فً تارٌخ الوفاة فتقسم المنحة بٌن األرمل أو األرامل وهؤالء
األوالد بحسب عدد األزواج .
ج -الوالدان أو أحدهما وذلك قبل إعمال قواعد :
()1الجمع بٌن المعاشات .
( )2الجمع بٌن المعاش والدخل .
() 2
د -اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر لهم شروط استحقاق المعاش .
 -2فى حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بٌنهم بالتساوى .
 -3فً حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إلٌها ال تستحق المنحة .
ؾن لم ٌوجد أي منهما ٌتم
 -4تصرؾ مستحقات القصر لوالدتهم أو الولً الطبٌعً بحسب األحوال  ،إ
الصرؾ للولً الشرعً (والد األب)  ،فإن لم ٌوجد ٌتم الصرؾ لمن ٌتقدم بقرار تعٌٌنه وصٌا.
ٌ -5شترط إلستحقاق المستحق للمنحة وجوده على قٌد الحٌاة مع توافر شروط إستحقاقها فى شأنه فى
كل شهر من شهور إستحقاق المنحة ( المذكرة اإلٌضاحٌة لقانون التأمٌن اإلجتماعً ) .
 -6من ٌستحق المنحة ٌصرؾ له أٌضا ما استحقه العامل من أجر عن أٌام العمل خالل شهر الوفاة .

ــــــــــــــــــــــــ

()3

الشروط المنصوص علٌها فى المادتٌن  108 ، 107من قانون التأمٌن االجتماعى.

()4

م ادة  109من قانون التامٌن االجتماعى
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المبحث الرابع
نفقات الجنازة

() 1

 -1لمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون الت أ مٌن اإلجتماعى عند وفاة صاحب
المعاش الجهة التى كانت تصرؾ المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرٌن شامال معاش
األجر األساسى واألجر المتؽٌر والزٌادات التى تعتبر فى حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان
جنٌه ( ال تتضمن إعانة العجز وكذا  10جنٌهات مقابل منحة ماٌو – وال ٌتم خصم أٌة
إستقطاعات ) .
ٌ -2تعٌن صرؾ هذه النفقات خالل ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب .
 -3تصرف نفقات الجنازة بمراعاة التتابع اآلتى  ،وبمراعاة أن الفئة أ تحجب الفئة ب:
األرمل  ،وفً حالة تعدد األرامل توزع بٌنهن بالتساوي .
أرشد األوالد أو ألى شخص ٌثبت قٌامه ٌصرؾ نفقات الجنازة .
 -4نظمت قوانٌن العمل هذا الحق بالنسبة لمن تنتهى خدمته بالوفاة وألزمت جهة العمل بأدائه.
ٌ -5شترط الستحقاق نفقات الجنازة أن تكون للمؤمن علٌه صفة العامل أو ٌكون صاحب معاش فى
تارٌخ الوفاة وبالتالى فإنه فى حالة استحقاق المعاش لوقوع الوفاة بعد إنتهاء الخدمة فال تستحق
نفقات جنازة سواء بصفته عامال حٌث كان قد فقد هذه الصفة قبل الوفاة أو بصفته صاحب معاش
حٌث أنه لم ٌكتسب تلك الصفة قبل الوفاة .
 -6إذا تعددت الجهات الملتزمة بالمعاش فتلتزم كل منها بجزء نفقات الجنازة الذى ٌقابل جزء المعاش
الذى تلتزم به .

ــــــــــــــــــــــــ

( ) 1م ادة  122من قانون التأمٌن االجتماعى  ،م ثانٌة عشرة بند  1من القانون رقم  47لسنة . 1984
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الجداول
جدول رقم 5
بٌان نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً
السن
حتً 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً
%
267
260
253
247
240
233
227
220
213
207
200
193
187
180
173
167
160
153
147

السن
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
حتً 62
أكثر من 62

نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً
%
140
133
127
120
113
107
100
93
87
80
73
67
60
53
47
40
33
25
20

مالحظة :فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
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المرفقات
مرفق رقم 1
جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الحالة
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرمل
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرملة
إبن أو أكثر اأحدهم على الألقل ذكر
وأرمل ووالد
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرملة ووالد
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرمل ووالدة
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرملة ووالدة
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرمل ووالدٌن
إبن أو أاكثر أحدهم على األقل ذكر
وأرملة ووالدٌن
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
ووالد
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
ووالدة
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر
ووالدٌن
بنت فقط وال ٌوجد أرمل او أرملة
أو والدٌن أو أخوة وأخوات
بنت فقط وأرمل وال ٌوجد والدٌن
أو أخوة وأخوات
بنت فقط وأرملة وال ٌوجد والدٌن
أو أخوة وأخوات
بنت فقط وأرمل ووالد
بنت فقط وأرملة ووالد
بنت فقط وأرمل ووالدة وال ٌوجد
اخوة وأخوات
و ٌوجد
بنت فقط وارمل ووالد
أخوة أو أخوات
بنت فقط وأرملة ووالدة وال ٌوجد
أخوة أو أخوات
بنت فقط وأرملة ووالدة وٌوجد
أخوة أو أخوات
بنت فقط وأرمل ووالد ووالدة
بنت فقط وأرملة ووالد ووالدة
بنت فقط ووالد
بنت فقط ووالدة وال ٌوجد أخوة أو
أخوات
بنت فقط ووالدة وأخوة أو أخوات
بنت فقط ووالد ووالدة
بنت فقط وأرمل واخوة واخوات
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أرمل

أرملة

أوالد

والد

والدة

1
4/3

4/1
8/1
12/3
24/3
12/3
24/3
12/3
24/3

8/7

×

12/7

12/2

×

24/17

24/4

×

12/7

12/2

×

24/17

24/4

×

12/5

12/2

12/2

×

24/13

24/4

24/4

×

6/5

6/1

6/5
6/4

4/1
24/3
12/3

أخوة
وأخوات
×
×

الباقى

6/1

×
6/1

×

6/1

×

2/1

2/1

4/2

4/1

24/12

24/9

12/6
8/4
12/6

12/2

12/1

12/6

12/2

12/1

24/3

24/12

24/4

24/5

24/3

24/12

24/4

24/5

8/1
12/3
12/3

13/3
24/3

13/6
24/12
2/1
6/3
6/3
6/3
12/6

12/3
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12/3
8/3

13/2
24/5
2/1

6/2

×
×

13/2
24/4

×
×
×

6/1

6/2

6/1
6/1

6/2
×
12/3
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م

الحالة

29
30
31

بنت فقط وارملة وأخوة وأخوات
بنت فقط وأخوة وأخوات
أكثر من بنت وال ٌوجد أرمل أو
أرملة أو والدٌن أو أخوة وأخوات
أكثر من بنت وأرمل وال ٌوجد
والدٌن أو أخوة وأخوات
أكثر من بنت وأرملة وال ٌوجد
والدٌن أو أخوة أو أخوات
اكثر من بنت وأرمل ووالد
أكثر من بنت وأرملة ووالد
أكثر من بنت وأرمل ووالدة
أكثر من بنت وأرملة ووالدة وال
ٌوجد أخوة وأخوات
أكثر من بنت وأرملة ووالدة وأخوة
أكثر من بنت وأرمل ووالد ووالدة
أكثر من بنت وأرملة ووالد ووالدة
أكثر من بنت ووالد
أكثر من بنت ووالدة وال ٌوجد أخوة
وأخوات
أكثر من بنت ووالدة وأخوة
وأخوات
أكثر من بنت ووالد ووالدة
أكثر من بنت وأرمل وأخوة
وأخوات
أكثر من بنت وأرملة وأخوة
وأخوات
أكثر من بنت وأخوة وأخوات
أرمل فقط وال ٌوجد أوالد أو والدٌن
أو أخوة وأخوات
أرملة فقط وال ٌوجد أوالد أو
والدٌن أو أخوة وأخوات
أرمل ووالد
أرمل ووالدة وال ٌوجد أخوة
وأخوات
أرمل ووالدة وأكثر من أخ وأخت
أرمل ووالدة وأخ أو أخت فقط
أرمل ووالد ووالدة وال ٌوجد أخوة
وأخوات
أرمل ووالد ووالدة وأخوة وأخوات
أرمل وأخوة وأخوات
أرملة ووالد
أرملة ووالدة وال ٌوجد وأخوة
وأخوات
أرملة ووالدة وأخوة وأخوات
أرملة ووالد ووالدة وال ٌوجد وأخوة
وأخوات
أرملة ووالد ووالدة واكثر من أخ أو
أخت
أرملة ووالد ووالدة وأخ أو أخت
فقط
الحالة

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
م
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أرمل

أرملة

أوالد

8/1

8/4
2/1
3/2

8/3
2/1
3/1

12/8

12/1

24/16

24/5

12/3
24/3
13/3
24/3
13/3
24/3
24/3
15/3
27/3

12/3
24/3

13/8
24/16
13/8
24/16

والد

والدة

13/2
24/5
13/2
24/4

×
×
×
24/1

24/16
15/8
27/16
3/2
6/4

6/1

6/1

6/4

6/1

6/1

15/2
27/4
3/1

6/1

24/4
15/2
27/4

أخوة
وأخوات

الباقى

6/1

24/1
×
×
×

×

6/4
12/8

12/1

24/16

24/5

3/2

3/1
2/1

2/1

4/3

4/1
2/1

2/1
6/3

6/2

6/1

6/3
6/3
6/3

6/2

6/1
6/2
6/1

6/2
6/1

6/2

6/1

6/3
2/1

أرمل

×

2/1
4/1
12/3

12/4

12/5

12/3
12/3

12/6

12/2
12/3

12/7

12/3

12/7

12/2

12/3

12/6

12/3

والد

والدة

أرملة
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4/3

أوالد

×

أخوة
وأخوات
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مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

أرملة وأخوة وأخوات
والد فقط
والد ووالدة وال ٌوجد وأخوة
وأخوات
والد ووالدة وأخوة وأخوات
والدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات
والدة وأكثر من أخ وأخت
والدة وأخ أو أخت فقط
أخوة أحدهم على األقل ذكر
أخت فقط
أكثر من أخت
ال أوالد وال زوج أو والدٌن أو
أخوة

نوفمبر2014
4/3

4/1
1
3/2
6/5

×
3/1
6/1
3/1
6/1
3/1

3/2
6/5
3/2
1
1
1
1

مالحظات :
 -1فى حالة وجود أكثر من مستحق – ٌراعى فى تحدٌد أنصبة األوالد واألخوة إذا كانوا جمٌعا من
ذات النوع ( ذكور أو إناث ) أن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوى .
 -2جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به ( × ) ٌعنى أنه ال توجد تفرقة فٌما إذا كانت الحالة
بها أخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أخوة وأخوات .
بالنسب لألوالد إذا ما وجد ذكور وإناث داخل الفئة إؾن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب األن ثى
ة
-3
.
 -4فى حالة وجود باقى – ٌتم تحدٌد الورثة الشرعٌٌن المستحقٌن له و أنصبتهم من خالل شهادة
إدارٌة على أن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة المختصة تحدٌد أنصبتهم .
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مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة

أمثلة تطبٌقٌة
أوال  :التعوٌض اإلضافً
 -1تحدٌد مبلغ التعوٌض اإلضافً
ٌراعً فً تحدٌد مبلغ التعوٌض اإلضافً :
تقضى القواعد الخاصة بتحدٌد التعوٌض اإلضافً فى حالة وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش بما
ٌلً :
أ – ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافً فى حالة وفاة المؤمن علٌه دون وجود مستحقٌن للمعاش .
ب – ٌستحق مبلػ التعوٌض اإلضافً فى حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقٌن فى المعاش
.
وباستقراء البندٌن أ  ،ب السابقٌن ٌتبٌن أن مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافً فى حالة وفاة المؤمن
علٌه من عدمه  ،واستحقاق مبلػ التعوٌض اإلضافً فى حالة وفاة صاحب المعاش من عدمه  ،إنما
ٌرتبط بوجود مستحقٌن للمعاش من عدمه .
وعلى ذلك فإن األمر ٌقتضً عند بحث هذا األمر أن تكون العبرة بهل ٌوجد مستحقٌن للمعاش من
 6من خطوات توزٌع المعاش ( الرد واألٌلولة
عدمه  ،وذلك باإلعتماد على ناتج الخطوة رقم
للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق كلٌا ً أو جزئٌا ً ) – ولٌس ناتج الخطــوة رقم  8من خطوات
توزٌع المعاش ( الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ٌتم وقفه جزئٌا ً أو كلٌا ً ) .
بمعنى أن تكون العبرة فى إتخاذ هذا القرار بهل ٌوجد مسـتحقٌن للمــعاش ( ناتج الخطوة رقم ، )6
وذلك بصرؾ النظر عما إذا كان هؤالء المستحقٌن مستحقٌن لصرؾ النصٌب المستحق لهم ( ناتج
الخطوة رقم  ) 8من عدمه .
مثال رقم ()1
 – 2014/10/29مطلوب تحدٌد مبلػ التعوٌض
إنتهت خدمة مؤمن علٌه بالقطاع العام بتارٌخ
اإلضافً فً ضوء البٌانات االتٌة :
 - 1سبب اإلستحقاق :العجز الكامل الطبٌعً
 - 2متوسط األجر األساسً خالل السنتٌن األخٌرتٌن  600 :جنٌه
 - 3متوسط األجر المتؽٌر بعد إضافة  % 3عن كل سنة كاملة من مدة اإلشتراك الفعلً  500 :جنٌه
شهر سنة
34
1
 - 4السن فً تارٌخ إنتهاء الخدمة:
ٌتم تحدٌد التعوٌض اإلضافً كما ٌلً :
 - 1معامل السن فً تارٌخ إنتهاء الخدمة من جدول رقم  5المرفق بقانون التأمٌن اإلجتماعً الصادر
بالقانون رقم  79لسنة  1975المقابل لسن  35سنة = %200
جنٌه
 - 2التعوٌض اإلضافً عن األجر األساسً = 14400 = %200 × 12 × 600
 - 3التعوٌض اإلضافً عن األجر المتؽٌر = 12000 = %200 × 12 × 500
26400
 - 4إجمالً التعوٌض اإلضافً
مثال رقم ()2
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم (  )1بفرض أن سبب اإلستحقاق العجز الجزئً
الطبٌعً
ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()1
بمراعاة إستحقاق  %50من قٌمة التعوٌض اإلضافً بإعتبار أن سبب اإلستحقاق العجز الجزئً
الطبٌعً
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
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وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً = = %50 × 26400

جنٌه
13200

مثال رقم ()3
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم ( )1بفرض أن سبب اإلستحقاق الوفاة الطبٌعٌة مع
وجود مستحقٌن للمعاش
جنٌه
ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()1
26400
وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً =
مثال رقم ()4
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم ( )1بفرض أن سبب اإلستحقاق الوفاة الطبٌعٌة مع
عدم وجود مستحقٌن للمعاش
ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()1
جنٌه
بمراعاة مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافً حٌث ال ٌوجد مستحقٌن للمعاش
52800
وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً = = %200 × 26400
مثال رقم ()5
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم (  )1بفرض أن سبب اإلستحقاق العجز الكامل
اإلصابً
ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()1
بمراعاة إضافة  %50من قٌمة التعوٌض اإلضافً بإعتبار أن سبب اإلستحقاق العجز الكامل
جنٌه
اإلصابً
39600
وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً = = %150 × 26400
مثال رقم ()6
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم (  )2بفرض أن سبب اإلستحقاق العجز الجزئً
اإلصابً
ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()2
بمراعاة إضافة  %50من قٌمة التعوٌض اإلضافً بإعتبار أن سبب اإلستحقاق العجز الجزئً
جنٌه
اإلصابً
19800
وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً = = %150 × 13200
مثال رقم ()7
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم (  )3بفرض أن سبب اإلستحقاق الوفاة اإلصابٌة مع
وجود مستحقٌن للمعاش
ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()3
بمراعاة إضافة  %50من قٌمة التعوٌض اإلضافً بإعتبار أن سبب اإلستحقاق الوفاة اإلصابٌة
جنٌه
39600
وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً = = %150 × 26400
مثال رقم ()8
مطلوب تحدٌد التعوٌض اإلضافً فً المثال رقم (  )4بفرض أن سبب اإلستحقاق الوفاة اإلصابٌة مع
عدم وجود مستحقٌن للمعاش
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

40/ 22

محمد حامد الصٌاد  -لٌلً محمد الوزٌري
w: www.elsayyad.net

نوفمبر2014

مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة

ٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ()4
بمراعاة إضافة  %50من قٌمة التعوٌض اإلضافً بإعتبار أن سبب اإلستحقاق الوفاة اإلصابٌة
جنٌه
79200
وبذلك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافً = = %150 × 52800
وٌمكن تلخٌص نتائج األمثلة الثمانٌة السابقة فٌما ٌلً :
مثال رقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الحالة
عجز كامل طبٌعً
عجز جزئً طبٌعً
وفاة طبٌعٌة مع وجود مستحقٌن للمعاش
وفاة طبٌعٌة مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش
عجز كامل إصابً
عجز جزئً إصابً
وفاة إصابٌة مع وجود مستحقٌن للمعاش
وفاة إصابٌة مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش

نسبة مبلغ
التعوٌض
%100
%050
%100
%200
%150
%075
%150
%300

جملة التعوٌض
اإلضافً (جنٌه)
26400
13200
26400
52800
39600
19800
39600
79200

مثال رقم ()9
بفرض أن المؤمن علٌه باألمثلة السابقة من (  )1إلً ( )8كان صاحب معاش عسكري لم ٌطلب ضم
المدة العسكرٌة إلً المدة المدنٌة ( وكان تارٌخ االستحقاق قبل . ( 2010/6/30
ال ٌستحق تعوٌض إضافً حٌث أنه ٌشترط إلستحقاق التعوٌض اإلضافً بالنسبة لهذه الفئة من
المؤمن علٌهم قبل التارٌخ المشار إلٌه أن ٌكون قد طلب ضم المدة العسكرٌة إلً المدة المدنٌة .
مالحظة :
إعتبارا من التارٌخ المشار إلٌه ال ٌبدي صاحب المعاش العسكري هذه الرغبة  ،وعند تقدٌر الحقوق
وفقا
التأمٌنٌة عن المدة المدنٌة ٌراعى إعتبار هذه المدة مدة قائمة بذاتها  ،وتتحدد حقوقه التأمٌنٌة
للقانون المعامل به .
مثال رقم ()10
توفً صاحب معاش بتارٌخ  2013/4/29دون وجود مستحقٌن للمعاش وكانت بٌاناته كما ٌلً:
سنة
شهر
جنٌه
61
8
 -1السن فً تارٌخ الوفاة:
200
 -2متوسط األجر األساسً فً تارٌخ إستحقاق المعاش :
300
 -3متوسط األجر المتؽٌر الذي حدد علً أساسه المعاش :
ٌتم تحدٌد تعوٌض المبلغ اإلضافً كما ٌلً :
 - 1معامل السن فً تارٌخ الوفاة من جدول رقم  5المرفق بقانون التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون
رقم  79لسنة  1975المقابل لسن  62سنة = %25
0600
- 2التعوٌض اإلضافً عن األجر األساسً = = %25 × 12 × 200
0900
- 3التعوٌض اإلضافً عن األجر المتؽٌر = = %25 × 12 × 300
1500
- 4إجمالً التعوٌض اإلضافً =
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مثال رقم ()11
بفرض وجود مستحقٌن للمعاش فً المثال السابق رقم ()10
ال ٌستحق تعوٌض إضافً
مثال رقم ()12
توفى مؤمن علٌه عن معاش مقداره  200جنٌه  ،وكان المستفٌد عنه وفقا ً لما جاء بطلب الصرؾ
الوالد فقط  ،ولم ٌكن مستحقا ً لمعاش ولم ٌكن لدٌه دخل من عمل أو مهنة .
ووفقا ً لما سبق إٌضاحه من خطوات توزٌع المعاش  ،فإنه ٌتم بحث حالة الوالد كما ٌأتى :
ٌ – 1ستحق – حٌث ال توجد شروط خاصة باستحقاق الوالد .
 – 2رقم الحالة من جدول التوزٌع (  – ) 10والد واحد أو والدٌن .
 – 3نصٌب فئة الوالدٌن فى الحالة رقم (  2 / 1 ) 10المعاش
وبالتالً ٌستحق  100 = 2 / 1 × 200جنٌه
 -4نظراً ألنه المستحق الوحٌد فى هذه الفئة  ،فإنه ٌستحق كامل هذا النصٌب – أى  100جنٌه.
ٌ – 5ظل مستحقا ً لهذا النصٌب لكونه ؼٌر مستحق لمعاشات أخرى .
ٌ- 6ظل مستحقا ً لهذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب آخر علٌه نتٌجة لعدم االستحقاق كلٌا ُ أو جزئٌا
لمستحقٌن آخرٌن .
ٌ – 7ظل مستحقا ً لصرؾ هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة .
آخر علٌه نتٌجة لعدم إستحقاق
ٌ - 8ظل مستحقا ً لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب
الصرؾ كلٌا ً أو جزئٌا ً لمستحقٌن آخرٌن .
وعلى ذلك فإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش المستحق له عن إبنه
وٌصرؾ له هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة  ،وبالتالً ال ٌضاعؾ مبلػ
التعوٌض اإلضافً .
مثال رقم ()13
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )12السابق كان له معاش أخر مقداره  101جنٌها .
ٌتم بحث حالته وفقا ً لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها كما ٌلً :
الخطوات من  1إلى  4كما هً فى المثال رقم (. )12
 – 5بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌ ،صبح الوالد ؼٌر مستحق فى معاش إبنه (  100جنٌه )
وذلك الستحقاقه معاشا ً عن نفسه ( ذو أولوٌة أعلى ) وقٌمته أكبر (  101جنٌها ).
وعلى ذلك ال ٌكون هناك مستحقون للمعاش فى هذه الحالة وٌتم مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافً –
وحٌث ال ٌوجد لإلبن مستفٌدون سوى الوالد  ،فإن التعوٌض اإلضافً ٌصرؾ له بالكامل ب إعتباره
الوارث الوحٌد له .
مثال رقم ()14
ً
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )12كان له معاش أخر مقداره  99جنٌها .
ٌتم بحث حالته وفقا ً لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها كما ٌلى :
الخطوات من  1إلى  4كما هى فى المثال رقم (. )12
ً
ً
ً
 – 5بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌ ،صبح الوالد مستحقا من معاش إبنه جنٌها واحدا فقط وهو
ٌمثل الفرق بٌت المعاش المستحق له عن إبنه (  100جنٌه ) والمعاش المستحق له عن نفسه
( 99جنٌها ً ) حٌث أولوٌته أعلى عن معاش اإلبن .
ٌ – 6ظل مستحقا ً لهذا النصٌب ( جنٌها ً واحداً ) كما هو لعدم رد نصٌب أخر علٌه نتٌجة لعدم
اإلستحقاق جزئٌا ً أو كلٌا ً لمستحقٌن آخرٌن .
ٌ –7ظل مستحقا ً لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة .
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

40/ 24

محمد حامد الصٌاد  -لٌلً محمد الوزٌري
w: www.elsayyad.net

نوفمبر2014

مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة

ٌ - 8ظل مستحقا ً لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب
الصرؾ جزئٌا ً أو كلٌا ً لمستحقٌن آخرٌن .
وعلى ذلك فإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش المستحق عن إبنه وٌصرؾ له
هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة  ،وبالتــالً ال ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض
اإلضافً ( رؼم أنه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن إبنه ) .
آخر علٌه نتٌجة لعدم إستحقاق

مثال رقم ()15
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )12كان له دخل صافى من عمل  101جنٌها .
ٌتم بحث حالته وفقا ً لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها كما ٌلً :
الخطوات من  1إلى  6كما هً فى المثال رقم (. )12
 – 7بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ٌ ،صبح الوالد ؼٌر مستحق الصرؾ فى
معاش إبنه (  100جنٌه ) وذلك لحصوله على دخل من عمل (  101جنٌها ) أكبر من النصٌب
المستحق له فى معاش إبنه وأكبر من حدود الجمع بٌنهما .
ومع عدم إستحقاق الوالد لصرؾ النصٌب المستحق له فى معاش إبنه  ،فإن ذلك ال ٌنفى أنه
مستحقا ً لهذا النصٌب – حٌث سبق أن أوضحنا أن االستحقاق ٌتحدد بنتائج الخطوة رقم  6من
خطوات توزٌع المعاش ولٌس ناتج الخطوة رقم . 8
فإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعاش ( رؼم أنه ال ٌصرفه ) وبالتالً ال
ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافً .
مثال رقم ()16
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )12كان له دخل صافى من عمل  99جنٌها ً .
ٌتم بحث حالته وفقا ً لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها بهذا الباب كما ٌلً :
– 7بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ٌ ،صبح الوالد مستحقا ً الصرؾ فى معاش إبنه
(  100جنٌه ) لمبلػ جنٌه واحد فقط  ،وذلك لحصوله على دخل صافى من عمل  99جنٌها ً .
ورؼم أن المستحق الصرؾ للوالد فى هذه الحالة جنٌها ً واحداً فقط  ،إال أن ذلك ال ٌنفى عنه أنه
المستحق الوحٌد للمعاش عن إبنه  ،حٌث سبق أن أوضحنا أن االستحقاق ٌتحدد بناتج الخطوة رقم .6
فإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعاش عن إبنه (رؼم أنه ٌصرؾ منه جنٌها ً
واحداً فقط ) وبالتالً ال ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافً .
وٌمكن تلخٌص األمثلة من  12إلى  16فى الجدول اآلتً :
مثال
رقم

12
13
14
15
16

نصٌب
الوالد فى
معاش إبنه
جنٌه
100
100
100
100
100

المعاش
المستحق
له عن
نفسه
جنٌه
000
101
099
000
000
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المستحق للوالد
من المعاش عن
إبنه (ناتج
خطوة )6
جنٌه
100
000
001
100
100
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الدخل
الصافً
للوالد من
عمل
جنٌه
000
000
000
101
099

المستحق
الصرف للوالد
عن إبنه (ناتج
خطوة )8
جنٌه
100
000
001
000
001

مبلغ
التعوٌض
اإلضافً
ال ٌضاعؾ
ٌضاعؾ
ال ٌضاعؾ
ال ٌضاعؾ
ال ٌضاعؾ
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مالحظات :
 1ـ لم ٌتم مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافى فى المثال رقم  14رؼم عدم استحقاق الوالد لكل المعاش
المستحق له عن إبنه ( إستحق جنٌها واحدا فقط ) .
 2ـ لم ٌتم مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافى فً المثال رقم  15إبعتبار أن الوالد مستحقا فى المعاش
رؼم أنه ؼٌر مستحق صرفه .
 3ـ لم ٌتم مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافى فً المثال رقم  16إبعتبار أن الوالد مستحقا فى المعاش
رؼم أنه ٌستحق صرؾ جزء منه .
 -2توزٌع مبلغ التعوٌض اإلضافً
مثال رقم ()17
 27000جنٌه  ،ولم ٌكن قد حدد
توفً مؤمن علٌه وأستحق عنه مبلػ تعوٌض إضافً مقداره
المستحقٌن للتعوٌض اإلضافً
وكان الورثة الشرعٌٌن عنه :
عدد  2أرملة لدي كل منهن حمل مستكن – والد – والدة
فً هذه الحالة :
ٌتم توزٌع التعوٌض اإلضافً علً الورثة الشرعٌٌن علً أن ٌحجز للحمل المستكن نصٌب بإفتراض
أنه ذكر أو أنثً أٌهما أفضل – وذلك كما ٌلً :
 - 1التوزٌع بإفتراض أن الحمل المستكن ذكرٌن :
8/1
األرملتٌن
6/1
كل من الوالد والوالدة
الحمل المستكن (ذكرٌن) الباقً
أي ٌكون التوزٌع كما ٌلً :
األرملتٌن

الوالد

الوالدة

8/1
24/3
 3375جنٌها

6/1
24/4
 4500جنٌه

6/1
24/4
 4500جنٌه

الحمل المستكن
(ذكرٌن)
الباقً
24/13
 14625جنٌها

 - 2التوزٌع بإفتراض أن الحمل المستكن أنثتٌن :
8/1
األرملتٌن
6/1
كل من الوالد والوالدة
3/2
الحمل المستكن (أنثتٌن)
أي ٌكون التوزٌع كما ٌلً:
األرملتٌن

الوالد

الوالدة

8/1
24/3
27/3
 3000جنٌه

6/1
24/4
27/4
 4000جنٌه

6/1
24/4
27/4
 4000جنٌه

الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

40/ 26

الحمل المستكن
( أنثتٌن )
3/2
24/16
27/16
 16000جنٌه

محمد حامد الصٌاد  -لٌلً محمد الوزٌري
w: www.elsayyad.net

نوفمبر2014

مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة

 - 3نصٌب الحمل المستكن بإفتراض أنه أنثً =  8000.0 = 2 ÷16000جنٌه
نصٌب الحمل المستكن بإفتراض أنه ذكر =  7312.5 = 2 ÷14625جنٌه
وعلً ذلك ٌتم توزٌع التعوٌض اإلضافً بإفتراض ان الحمل المستكن أنثتٌن  ،حٌث ٌكون
النصٌب فً هذه الحالة أفضل من إفتراض أنهما ذكرٌن
مثال رقم ()18
 )17كان قد حدد المستفٌدٌن من التعوٌض
بإفتراض أن المؤمن علٌه فً المثال السابق رقم (
اإلضافً كما ٌلً :
6/1
س
الزوجة
6/1
ص
الزوجة
3/2
األوالد بالتساوي
جنٌه
فً هذه الحالة ٌوزع التعوٌض اإلضافً كما ٌلً :
9000 = 2× 4500 = 6÷27000
لكل أرملة
ٌحجز لكل حمل مستكن ( بصرؾ النظر عن نوعه ذكر أو أنثً )
18000 = 2× 9000 = 3/27000
27000
جملة التعوٌض اإلضافً الموزع
مثال رقم ()19
بإفتراض أن األرملة س فً المثال السابق رقم ( )18كانت قد طلقت أو توفٌت قبل وفاة المؤمن علٌه
فً هذه الحالة ٌوزع نصٌبها ( 4500جنٌه) علً الورثة الشرعٌٌن للمؤمن علٌه كما ٌلً :
بإفتراض أن الحمل المستكن أنثتٌن (حٌث هو األفضل كما أوضحنا فً المثال رقم )17
500.00 = 27/3×4500
األرملة ص تستحق
666.66 = 27/4×4500
كل من الوالدٌن ٌستحق
1333.33 = 2/1× 27/16×4500
كل من الحمل المستكن ٌستحق
وٌكون التوزٌع النهائً للتعوٌض اإلضافً كما ٌلً :
المستحق
األرملة ص
الوالد
الوالدة
الحمل المستكن 1
الحمل المستكن 2
اإلجمالً

النصٌب المحدد من
جانب المؤمن علٌه
(جنٌه)
4500.00
9000.00
9000.00
22500.00

نصٌب الزوجة س
(جنٌه)
500.00
666.67
666.66
1333.34
1333.33
4500.00

مثال رقم ()20
بإفتراض أن الحمل المستكن فً المثال السابق رقم ()19
أحدهم إنفصل مٌتا  ،واالخر إنفصل حٌا ذكرا
فً هذه الحالة ٌعاد التوزٌع كما ٌلً :
األرملة ص = = 6/27000
الحمل المستكن الذي إنفصل حٌا (ذكرا) = = 3/2 × 27000
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

40/ 27

اإلجمالً
(جنٌه)
5000.00
666.67
666.66
10333.34
10333.33
27000.00

جنٌه
4500
18000
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وٌتم توزٌع النصٌب المحدد للزوجة س (  4500جنٌه) علً الورثة الشرعٌٌن للمؤمن علٌه كما
ٌلً:
562.5
األرملة ص = = 8/1 × 4500
750.0
= = 6/1 × 4500
الوالد
750.0
= = 6/1 × 4500
الوالدة
2437.5
الحمل المستكن الذي إنفصل ذكرا الباقً =
4500.0
اإلجمالً=
وٌكون التوزٌع النهائً للتعوٌض اإلضافً كما ٌلً :
المستحق
األرملة ص
الوالد
الوالدة
الحمل المستكن الذي
إنفصل حٌا ذكرا
اإلجمالً

النصٌب المحدد من
جانب المؤمن علٌه
(جنٌه)
4500.00
18000.00

0562.50
0750.00
0750.00
2437.50

05062.50
00750.00
00750.00
20437.50

22500.00

4500.00

27000.00
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نصٌب الزوجة س
(جنٌه)

اإلجمالً
(جنٌه)
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ثانٌا  :إعانة صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم
والولد العاجز عن الكسب
مثال رقم ()1
انتهت خدمه مؤمن علٌه للعجز الكامل االصابى ( فقد الطرفٌن السفلٌٌن ) بتارٌخ  86/5/4حٌث كان
عمره  53سنة ومده اشتراكه  10سنوات فى كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر ومتوسط أجره
األساسى  100جنٌه ومتوسط أجره المتؽٌر  150جنٌها
وقد كان الموقؾ النهائى لبنود اإلستحقاق إعتبارا من  1986/5/1كما ٌلى :
أجر أساسى
(جنٌه)
080.00
020.00
025.00
125.00
025.00
150.00

البٌان
معاش العجز الكامل اإلصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعً
الزٌادات
جملة المعاش والزٌادات
إعانة العجز
اإلجمالى

أجر متغٌر
(جنٌه)
120.00
030.00
---150.00
030.00
180.00

جملة
(جنٌه)
200.00
050.00
025.00
275.00
055.00
330.00

وإعتبارا من  1987/7/1أضٌفت زٌادة القانون  102لسنة  ( 1987بنسبة  %20من معاش األجر
األساسى وزٌاداته ) كما اعٌد تقدٌر إعانة العجز كما ٌلى :
البٌان
معاش العجز الكامل اإلصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات فى تارٌخ استحقاق المعاش
() 86/5/1
جملة المعاش والزٌادات 87/6/30
 % 20من 87/7/1
جملة المعاش والزٌادات فى
87/7/1
إعانة العجز
اإلجمالى

أجر أساسى
(جنٌه)
080.00
020.00
025.00

أجر متغٌر
(جنٌه)
120.00
030.00
----

جملة
(جنٌه)
200.00
050.00
025.00

125.00
025.00
150.00

150.00
150.00

275.00
025.00
300.00

030.00
180.00

030.00
180.00

060.00
360.00

وإعتبارا من  1988/7/1أضٌفت زٌادة القانون  150لسنة  ( 1988بنسبة  %15من معاش
األجر االساسى وزٌاداته ) كما أعٌد تقدٌر إعانة العجز كما ٌلى :
جملة
أجر أساسى أجر متغٌر
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
200.00 120.00
080.00
050.00 030.00
020.00
50.000
---050.00
300.00 150.00
150.00

البٌان
معاش العجز الكامل اإلصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات حتى 87/7/1
جملة المعاش والزٌادات حتى
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88/6/30
 % 15من 88/7/1
جملة المعاش والزٌادات فى88/7/1
إعانة العجز
اإلجمالى

022.50
172.50
034.50
207.00

150.00
30.00
180.00

022.50
322.50
064.50
387.00

وإعتبار من  1989/7/1أضٌفت زٌادة القانون  124لسنة  ( 1989بنسبة  %15من معاش األجر
األساسى وزٌاداته ) كما أعٌد تقدٌر إعانة العجز كما ٌلى :
البٌان
معاش العجز الكامل االصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات حتى ( ) 88/7/1
جملة المعاش والزٌادات حتى
89/6/30
 % 15من 89/7/1
جملة المعاش والزٌادات فى 89/7/1
إعانة العجز
اإلجمالى

أجر أساسى
(جنٌه)
080.00
020.00
072.50
172.50

أجر متغٌر
(جنٌه)
120.00
030.00
---150.00

جملة
(جنٌه)
200.00
050.00
072.50
322.50

025.88
198.38
039.68
238.06

---150.00
030.00
180.00

025.88
348.38
069.68
418.06

وإعتبارا من  1990/7/1أضٌفت زٌادة القانون  14لسنة  ( 1990بنسبة  %15من معاش األجر
األساسى وزٌاداته ) كما أعٌد تقدٌر إعانة العجز كما ٌلى :
البٌان
معاش العجز الكامل اإلصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات حتى 89/7/1
جملة المعاش والزٌادات حتى
90/6/30
 % 15من 90/7/1
جملة المعاش والزٌادات 90/7/1
إعانة العجز
اإلجمالى

جملة
أجر أساسى أجر متغٌر
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
200.00 120.00
080.00
050.00 030.00
020.00
098.38
---098.38
348.38 150.00
198.38
029.76
228.14
045.63
273.77

---150.00
030.00
180.00

029.76
378.14
075.63
453.77

وإعتبار من  1991/5/1تم اضافة  %5لمعاش العجز الكامل اإلصابى لمضى  5سنوات على
تارٌخ إستحقاق المعاش  .ولم ٌصل سن صاحب المعاش  60سنة  ،كما أعٌد تقدٌر إعانة العجز كما
ٌلى :
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البٌان
معاش العجز الكامل االصابى
اضافه %5
جملة معاش العجز الكامل االصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادة حتى 1990/7/1
جملة المعاش والزٌادات فى 91/5/1
إعانة العجز
اإلجمالى

أجر اساسى أجر متغٌر
(جنٌه)
(جنٌه)
120.00 080.00
006.00 004.00
126.00 084.00
030.00 020.00
---- 128.14
156.00 232.14
031.20 046.43
187.20 278.57

جملة
(جنٌه)
200.00
010.00
210.00
050.00
128.14
388.14
077.63
465.77

وإعتبارا من  1991/6/1أضٌفت زٌادة القانون  14لسنة  ( 1991بنسبة  %15من معاش األجر
األساسى وزٌاداته ) كما أعٌد تقدٌر إ عانة العجز كما ٌلى :
البٌان
جملة معاش العجز الكامل اإلصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات حتى 90/7/1
جملة المعاش والزٌادات حتى
91/5/31
 % 15من 91/6/1
جملة المعاش والزٌادات فى 91/6/1
إعانة العجز
اإلجمالى

أجر اساسى
(جنٌه)
084.00
020.00
128.14
232.14

أجر متغٌر
(جنٌه)
126.00
030.00
---156.00

جملة
(جنٌه)
210.00
050.00
128.14
388.14

034.83
266.97
053.40
320.37

---156.00
031.20
187.20

034.83
422.97
084.60
507.57

وإعتبارا من  1992/7/1أضٌفت زٌادة القانون  30لسنة  ( 1992بنسبة  %20من معاش األجر
األساسى وزٌاداته ) كما أعٌد تقدٌر إعانة العجز كما ٌلى :
البٌان
جملة معاش العجز الكامل االصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات حتى 91/6/1
جملة المعاش والزٌادات حتى
92/6/30
 % 20من 92/7/1
جملة المعاش والزٌادات 92/7/1
إعانة العجز
اإلجمالى

جملة
أجر أساسى أجر متغٌر
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
210.00 126.00
084.00
050.00 030.00
020.00
162.97
---162.97
422.97 156.00
266.97
053.40
320.37
064.08
384.45

---156.00
031.20
187.20

053.40
476.37
095.28
571.65

وهكذا بالنسبة للزٌادات التالٌة ٌعاد تقدٌر إعانة العجز
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مثال رقم ()2
بفرض أن حالة المؤمن علٌه بالمثال رقم (  )1لم يكن قد فقد الطرفٌن السفلٌٌن  ،وبالتالى لم تقرر
الجهة الطبٌة المختصة حاجته للمعاونة الدائمة الٌومٌة من شخص اخر.
وبتارٌخ الحق تقدم صاحب المعاش بطلب إلثبات حاجته لهذه المعاونة حٌث قررت اللجنة الطبٌة
بتارٌخ  1991/11/2حاجته للمعاونة الدائمة الٌومٌة من شخص اخر .
وعلى ذلك فأن تطور المعاش فى هذه الحالة وفى ضوء ما سبق اٌضاحه بالمثال المشار الٌه ٌكون
كما ٌلى :
التارٌخ

البٌان

86/5/1
87/7/1
88/7/1
89/7/1
90/7/1
91/6/1
91/12/1

جملة المعاش والزٌادات
جملة المعاش والزٌادات
جملة المعاش والزٌادات
جملة المعاش والزٌادات
جملة المعاش والزٌادات
جملة المعاش والزٌادات
اول الشهر التالى لقرار
الجهة الطبٌة
جملة المعاش والزٌادات
إعانة العجز
اإلجمالى
جملة المعاش والزٌادات
إعانة العجز
اإلجمالى

92/7/1

اجر اساسى اجر متغٌر
(جنٌه)
(جنٌه)
150.00
125.00
150.00
150.00
150.00
172.50
150.00
198.38
150.00
228.14
156.00
266.97

266.97
053.40
320.37
320.37
064.08
384.45

156.00
031.20
187.20
156.00
031.20
187.20

جملة
(جنٌه)
275.00
300.00
322.50
348.38
378.14
422.97

422.97
084.60
507.57
476.37
095.28
571.65

مثال رقم ()3
بفرض وفاة صاحب المعاش بالمثال رقم (  )1بتارٌخ  ، 1991/11/2فى هذه الحالة
جنٌه
= 422.97
 – 1المعاش الذى ٌتم توزٌعه على المستحقٌن
=====
حٌث تستبعد اعانة العجز التى كانت تستحق له حال حٌاته
فقط
 – 2تحدد نفقات الجنازة على اساس قٌمة المعاش
= 845.94
بدون إعانة العجز أى =  2 × 422.97شهر
=====
 – 3تحدد منحة الوفاة على أساس قٌمة المعاش بدون إعانة
العجز أى =  3 × 422.97شهور
حٌث وقعت الوفاة قبل تارٌخ صرؾ
= 1268.91
المعاش المستحق عن شهر الوفاة
=======
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مثال رقم ()4
بفرض أن صاحب المعاش بالمثال رقم (  )2كان منتفعا بتأمٌن المرض ( ٌستقطع من المعاش
المستحق له  %1شهرٌا )  .إؾن ما ٌستقطع من معاشه ٌكون كما ٌلى :
2.75
من 1986 /5/1
3.00
من 1987 /7/1
3.23
من 1988 /7/1
3.49
من 1989 /7/1
3.79
من 1990 /7/1
3.89
من 1991 /5/1
4.23
من 1991 /6/1
وإعتبارا من  ( 91/12/1تارٌخ إستحقاقه إعانة العجز )  ،ال ٌتم تعدٌل المبلػ المستقطع مقابل
إنتفاعه بتأمٌن المرض حٌث ال تعتبر اإلعانة جز َء من المعاش  ،وٌظل ما ٌستقطع منه شهرٌا كما
هو :
=  4.23جنٌه
%1 × 422.97
====
ومن  92/7/1ال تؤخذ إ عانة العجز فى اإلعتبار عند تحدٌد ما ٌستقطع من المعاش لإلنتفاع بتأمٌن
المرض وعلى ذلك إؾن ما ٌستقطع من المعاش =
=  4.77جنٌه
% 1 × 476.37
====
مثال رقم ()5
بفرض ان المؤمن علٌه بالمثال رقم (  )1قد تم تحسٌن معاشه إستثنائٌا إعتبارا من 1992/9/15
بمبلػ  50جنٌها – وعلى ذلك ؾإنه ٌعاد تقدٌر إعانة العجز المستحقة له وٌصبح جملة المعاش
المستحق له كما ٌلى :
البٌان
جملة معاش العجز الكامل االصابى
معاش العجز الكامل الطبٌعى
الزٌادات حتى 1992 /7/1
المعاش االستثنائى
جملة المعاش والزٌادات فى تارٌخ
استحقاق المعاش االستثنائى
اعانة العجز
االجمالى

أجر اساسى أجر متغٌر
(جنٌه)
(جنٌه)
126.00
084.00
030.00
020.00
---216.37
---050.00
156.00
370.37
074.08
444.45

031.20
187.20

جملة
(جنٌه)
210.00
050.00
216.37
050.00
526.37
075.28
631.65

مالحظات :
ٌ – 1تم تعدٌل قٌمة ما ٌستقطع من المعاش لالنتفاع بتأمٌن المرض لٌصبح
= 5.27
% 1 × 526.37
====
 – 2ال ٌتم تعدٌل قٌمة الزٌادات المستحقة على معاش األجر األساسى  ،حٌث ال تدخل قٌمة الزٌادة
اإلستثنائٌة فى تقدٌر الزٌادات المستحقة على هذا المعاش إال بالنسبة للزٌادات التى تتقرر بعد
تارٌخ إستحقاقها .
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
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مثال رقم ()6
توفً مؤمن علٌه عن معاش مقداره  600جنٌه وكانت بٌانات المستحقٌن عنه كما ٌلً :
 - 1ولد عاجز عن الكسب ٌحتاج للمعاونة الدائمة من شخص آخر.
 - 2بنت مترملة لها معاش عن زوجها مقداره  50جنٌها ولها دخل صافً من عمل  300جنٌه.
وقد تم توزٌع المعاش بٌنهما كما ٌلً :
 - 1نصٌب كل منهما فً المعاش ٌساوي  300 = 2÷600جنٌه
 - 2حٌث تستحق البنت معاش عن زوجها (مرتبة أعلً) مقداره  50جنٌها  ،لذلك تستحق من معاش
الوالد  250جنٌها .
ٌ - 3تم رد نصٌب البنت الذي لم تستحقه من معاش الوالد ومقداره  50جنٌها علً اإلبن لٌصبح
نصٌبه المستحق  350جنٌها – وهو ٌقل عن  3/2المعاش (الحد األقصً لنصٌب اإلبن الواحد
فً المعاش) وهو  400جنٌه .
 - 4حٌث تعمل اإلبنة بدخل صافً مقداره  300جنٌه  ،وهو ٌزٌد علً نصٌبها المستحق فً المعاش
عن الوالد – لذا ٌتم إٌقاؾ نصٌبها عن الوالد .
 250جنٌها علً اإلبن لٌصبح
ٌ - 5تم رد نصٌب البنت الذي تم إٌقافه من معاش الوالد ومقداره
نصٌبه المنصرؾ =  600جنٌه – ٌتم تخفٌضه إلً  3/2المعاش ( الحد األقصً لنصٌب اإلبن
الواحد فً المعاش ) وهو  400جنٌه .
ٌ - 6مكن تصور التوزٌع النهائً للمعاش كما ٌلً :
اإلبن (جنٌه)
300

خطوات التوزٌع
التوزٌع المبدئً
المعاش اآلخر
ٌتم الرد علً اإلبن
النصٌب المستحق من معاش الوالد
الدخل الصافً من العمل

50
350

ٌتم الرد علً اإلبن
النصٌب المنصرؾ بحد أقصً  3/2المعاش

250
400

البنت (جنٌه)
300
 50250
250
 300---

 - 7تحدد إعانة العجز المستحقة لإلبن علً أساس النصٌب المستحق له من معاش الوالد كما ٌلً =
 70 = %20 × 350جنٌها
مثال رقم ()7
بفرض تقرٌر زٌادة للمعاشات بنسبة  %10بدون حد أدنً أو أقصً
ٌصبح نصٌب اإلبن فً المعاش
%10 +

جنٌه
350
035
385

وتصبح إعانة العجز المستحقة له =  77 = %20 × 385جنٌها
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ثالثا  :منحة الوفاة
مثال رقم ()1
إنتهت خدمة مؤمن علٌه بالوفاة بتارٌخ  ، 2013/6/20وكانت بٌانات أجره كما ٌلً :
جنٌه
1800
األجر األساسً
األجر المتغٌر:
جنٌه
العناصر غٌر المرتبطة باإلنتاج :
العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها إلً األجر األساسً ،
0300
البدالت  ،العالوة اإلجتماعٌة  ،العالوة اإلضافٌة
العناصر المرتبطة باإلنتاج :
المكاؾت الجماعٌة ،
آ
الحوافز  ،األجور اإلضافٌة ،
1600
المنح الجماعٌة
1900
3700
اإلجمالً:
تحدد منحة الوفاة علً أساس :
جنٌه
0987.50
األجر األساسً  1800رؼم أن الحد األقصً ألجر اإلشتراك األساسً
1380.00
 1900رؼم أن الحد األقصً ألجر اإلشتراك المتؽٌر
األجر المتؽٌر
2367.50
3700
وتكون منحة الوفاة عن الشهور الثالث كما ٌلً :
 - 1عن شهر ٌونٌو  ( 2013شهر الوفاة ) :
3700
أ -منحة الشهر
ب -عن أٌام العمل عن شهر الوفاة ( ماٌو : ) 2013
1200
عن األجر األساسً = = 30/20 × 1800
عن األجر المتغٌر
العناصر ؼٌر المرتبطة باإلنتاج = 200 = 30/20 × 300
العناصر المرتبطة باإلنتاج
150
ماٌستحق منها – بفرض أنها =
0350
1550
5250
ج -جملة المنحة عن شهر ٌونٌو 2013
3700
 - 2عن شهر ٌولٌو 2013
3700
 - 3عن شهر أغسطس 2013
12650
إجمالً منحة الوفاة
مثال رقم ()2
بفرض أن المؤمن علٌه فً المثال السابق رقم ( )1كان قد حدد الوالد إلستحقاق المنحة .
لذا ٌتم صرف المنحة للوالد .
مثال رقم ()3
بفرض أن الوالد فً المثال السابق رقم (  )2كان قد توفً قبل وفاة المؤمن علٌه  ،وكانت بٌانات
األسرة فً تارٌخ الوفاة كما ٌلً :
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ال توجد أرملة
ٌوجد  5أوالد بٌاناتهم كما ٌلً :
× بنت  1مترملة لها معاش عن زوجها أكبر من نصٌبها فً معاش الوالد وٌزٌد علً حدود
الجمع وبالتالً ال تستحق فً معاش الوالد
× بنت 2مطلقة تزوجت خالل شهر ٌولٌو 2013
× بنت 3متزوجة
× إبن 1عاجز عن الكسب
× إبن 2ؼٌر عاجز عن الكسب وؼٌر طالب – ٌبلػ  21سنة بعد  5أٌام من تارٌخ وفاة المؤمن
علٌه
ٌتم توزٌع المنحة عن كل من الشهور ٌ :ونٌو و ٌولٌو وأغسطس كما ٌلً :
 - 1عن شهر ٌونٌو : 2013
البنت 1حٌث أنها تتوافر فٌها شروط المادة  108إلستحقاق المعاش ( بإعتبار أنها ؼٌر
متزوجة ) فإنها تستحق فً المنحة رؼم عدم إستحقاقها فً المعاش عن الوالد
إلستحقاقها معاش أكبر عن زوجها ٌزٌد علً حدود الجمع .
البنت 2حٌث أنها تتوافر فٌها شروط المادة  108إلستحقاق المعاش ( بإعتبار أنها مطلقة)
فإنها تستحق فً المنحة .
البنت  3حٌث أنها ال تتوافر فٌها شروط المادة  108إلستحقاق المعاش ( بإعتبار أنها
متزوجة) فإنها ال تستحق فً المنحة .
اإلبن 1حٌث أنه ٌتوافر فٌه شروط المادة  107إلستحقاق المعاش ( بإعتبار أنه عاجز عن
الكسب) فإنه ٌستحق فً المنحة .
اإلبن 2حٌث أنه ٌتوافر فٌه شروط المادة  107إلستحقاق المعاش ( بإعتبار أنه لم ٌبلػ
 21سنة ) فإنه ٌستحق فً المنحة .
وبذلك ٌكون عدد المستحقٌن للمنحة فً شهر ٌولٌو  2013عدد  4من األوالد هم :
البنت ، 1البنت ، 2اإلبن ، 1اإلبن2
 1312.5جنٌه
ٌستحق لكل منهم = 4 ÷ 5250
 - 2عن شهر ٌولٌو : 2013
حٌث أن اإلبن  2بلػ سن  21سنة بعد  5أٌام من وفاة الوالد فإنه ٌتم قطع معاشه من أول
ٌولًو 2013
وبذلك ٌكون عدد المستحقٌن للمنحة فً شهر ٌولًو  2013عدد  3من األوالد هم :
البنت ، 1البنت ، 2اإلبن1
 1233.34جنٌه
ٌستحق لكل منهم = 3÷3700
 - 3عن شهر أغسطس : 2013
حٌث أن البنت 2تزوجت خالل شهر ٌولٌو  2013فإنه ٌتم قطع معاشها من أول أؼسطس
2013
وبذلك ٌكون عدد المستحقٌن للمنحة فً شهر أؼسطس  2013عدد  2من األوالد هم :
البنت ، 1اإلبن1
 1850جنٌها
ٌستحق لكل منهم = 2÷3700
وٌمكن تلخٌص اإلستحقاق فً المنحة عن الثالث شهور كما ٌلً :
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األوالد
البنت1
البنت2
البنت3
اإلبن1
اإلبن2
اإلجمالً

نوفمبر2014

ٌونٌو 2013
(جنٌه)
1312.50
1312.50
-1312.50
1312.50
5250.00

ٌولٌو 2013
(جنٌه)
1233.34
1233.34
-1233.34
-3700.00

أغسطس 2013
(جنٌه)
1850.00
--1850.00
-3700.00

مثال رقم ()4
بفرض أنه فً المثال السابق رقم (  )3كانت توجد أرملة ( لٌست والدة األوالد المشار إلٌهم بهذا
المثال – الذٌن توفٌت والدتهم أو طلقت قبل وفاة المؤمن علٌه )
ٌتم توزٌع المنحة بٌن األرملة واألوالد لكل منهما النصؾ
وعلً ذلك ٌكون إستحقاق األرملة وكل من األوالد فً المنحة كما ٌلً :
المستحقٌن
األرملة
البنت1
البنت2
البنت3
اإلبن1
اإلبن2
اإلجمالً

إبرٌل 2013
(جنٌه)
2625.00
0656.25
0656.25
-0656.25
0656.25
5250.00

ماٌو 2013
(جنٌه)
1850.00
0616.67
0616.67
-0616.67
-3700.00

ٌونٌو 2013
(جنٌه)
1850.00
0925.00
--0925.00
-3700.00

مثال رقم ()5
توفً صاحب معاش بتارٌخ  2007/4/5عن معاش عجز كامل مستحق فً  2003/9/20وٌستحق
جنٌه
إعانة عجز  ،بٌاناته كما ٌلً :
400.00
 -1معاش أجر أساسً
035.00
زٌادة ( %25تتحملها الخزانة العامة)
435.00
زٌادات تالٌة لتارٌخ اإلستحقاق :
043.50
 %10من ( 2004/7/1تتحملها الخزانة العامة)
478.50
071.78
 %15من ٌ( 2005/7/1تحملها الصندوق)
550.28
041.27
 %7.5من ٌ( 2006/7/1تحملها الصندوق)
591.55
300.00
 -2معاش أجر متغٌر
زٌادات ( %80تتحملها الخزانة العامة)
20.00
عالوة 1999
20.00
عالوة 2000
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عالوة 2001
عالوة 2002
عالوة 2003

نوفمبر2014

20.00
20.00
20.00
400.00
991.55
198.31
010.00
1199.86

 -3إجمالً المعاش والزٌادات
 %20 -4إعانة عجز
 -5منحة ماٌو
اإلستقطاعات :
 %1تأمٌن صحً من إجمالً المعاشات
والزٌادات فقط
أقساط مدة سابقة

9.92
15.00

024.92
1174.94
صافً المعاش
0001.04
رسم صرؾ المعاش
1173.90
المعاش المنصرؾ عن شهر الوفاة
تحدد المنحة المستحقة عن شهر الوفاة ( أبرٌل  ، ) 2007والشهرٌن التالٌٌن ( ماٌو وٌونٌو 2007
) بمقدار  991.55جنٌه  ،وهً تمثل إجمالً معاش األجرٌن األساسً والمتؽٌر وزٌادتٌهما دون كل
من إعانة العجز ومنحة ماٌو ودون خصم اإلستقطاعات
وٌتم توزٌع المنحة بٌن الصندوق والخزانة العامة كما ٌلً :
بٌان
معاش األجر األساسً
زٌادة %25
زٌادة 2004 /7/1
زٌادة 2005 /7/1
زٌادة 2006 /7/1
معاش األجر المتؽٌر
زٌادات العالوات الخاصة
اإلجمالً

الصندوق
(جنٌه)
400.00
--071.78
041.27
300.00
-813.05

الخزانة العامة
(جنٌه)
-035.00
043.50
--100.00
178.50

اإلجمالً
(جنٌه)
400.00
035.00
043.50
071.78
041.27
300.00
100.00
991.55

مثال رقم ()6
بفرض أن وفاة صاحب المعاش فً المثال رقم (  )5كان بتارٌخ  2007/4/20بعد صرؾ معاش
شهر الوفاة
تحدد المنحة وفقا لما سبق إٌضاحه عن كل من شهري ماٌو وٌونٌو 2007
وتحدد المنحة عن شهر إبرٌل  2007بقٌمة األقساط المستقطعة وإشتراك التأمٌن الصحً عن هذا
الشهر ومقدارها  24.92جنٌه ( حٌث تم صرؾ المعاش قبل وفاته )
وٌتم توزٌع فرق المنحة عن شهر إبرٌل  2007بٌن الصندوق والخزانة العامة بنسبة إلتزام كل
جنٌه
منهما فً المعاش األصلً – وذلك كما ٌلً :
= 20.43 = 991.55 / 813.05 × 24.92
ماٌتحمله الصندوق
ماتتحمله الخزانة العامة = 04.49 = 991.55 / 178.50 × 24.92
الحقوق االضافٌة فً قانون التامٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975

40/ 38

محمد حامد الصٌاد  -لٌلً محمد الوزٌري
w: www.elsayyad.net

نوفمبر2014

مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الحاديت عشرة

24.92
مثال رقم ()7
بفرض أن صاحب المعاش فً المثال رقم (  )6لم ٌكن قد حدد مستحقٌن لمنحة الوفاة – ولم تكن
توجد أرملة أو أوالد متوافر فٌهم شروط إستحقاق المنحة وال والدٌن – وكانت المستحقة أخت واحدة
فقط توفٌت فً 2007/5/28
جنٌه
لذا تصرؾ لها المنحة بالكامل كما ٌلً :
024.92
عن شهر إبرٌل ومقدارها
991.55
عن شهر ماٌو ومقدارها
عن شهر ٌونٌو – ال تصرؾ المنحة لوفاتها – وال تستحق المنحة لفئات أخري
مثال رقم ()8
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم (  )1كانت وفاته بتارٌخ  2007/4/20هو نفسه صاحب المعاش
بالمثال رقم ( )6ولم ٌكن مستحقا إعانة عجز  ،فإنه ٌستحق عنه المنحة بإعتباره مؤمن علٌه وكذا
بإعتباره صاحب معاش
أي أن المنحة المستحقة عنه تكون كما ٌلً :
شهر اإلستحقاق
أبرٌل 2007
ماٌو 2007
ٌونٌو 2007
اإلجمالً

المنحة المستحقة بإعتباره
صاحب معاش
مؤمن علٌه
(جنٌه)
(جنٌه)
0024.92
2650.00
0991.55
1700.00
0991.55
1700.00
1908.02
6050.00

إجمالً
(جنٌه)
2674.92
2691.55
2691.55
8058.02

وتلتزم بالمنحة المستحقة بإعتباره مؤمن علٌه جهة العمل .
وتلتزم بالمنحة المستحقة بإعتباره صاحب معاش كل من الصندوق والخزانة العامة  ،كما سبق بٌانه
بنسبة ماٌلتزم به كل منهما من المعاش عن شهر الوفاة .
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رابعا  :نفقات الجنازة
مثال رقم ()1
تحدد نفقات الجنازة فً حالة وفاة صاحب المعاش فً المثال رقم (  )5من ثالثا:منحة الوفاة من األمثلة
التطبٌقٌة بمقدار  991.55جنٌه ×  2شهر =  1983.1جنٌه
جنٌه
1026.1
ٌتحمل منها الصندوق
0357.0
وتتحمل الخزانة
كما سبق بٌانه بالمثال المشار إلٌه
مثال رقم ()2
بفرض وجود أرملتٌن
توزع نفقات الجنازة بٌنهما بالتساوي لكل منهن  991.55جنٌه
مثال رقم ()3
بفرض عدم وجود أرامل
تصرؾ المنحة ألرشد األبناء أو من ٌثبت قٌامه بنفقات الجنازة حسب األحوال
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