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 مقدمة
 

غيابه  ، ويغلب عل  تهوالذى ال تعرف حال هائب الذى ال يعرف مكاناإلنسان المفقود هو الغ -2
 . الهالك

لسةنة  33المعدلةة بالقةانون رقةم  2111لسنة  12رسوم بقانون رقم ممن ال 12تنص المادة  -1
 : نهأى عل 1002لسنة  1قانون رقم وبال 2111

 . فقده حكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهالك بعد أرب  سنوات من تاريخي "
ويعتبر المفقود ميتا بعد مض  خمسة عشر يومةا مةن تةاريخ فقةده إذا مةا ثبةت انةه كةان علة  
 ظهر سفينة غرقت أو كان ف  طائرة سقطت أو كةان مةن أفةراد القةوات المسةلحة وفقةد أثنةاء

 . ات الحربيةالعملي
ستظهار إويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب األحوال ، وبعد التحرى و

عتبةةروا أمواتةةا فةة  حكةةم أا الهةةالك ، قةةرار بأسةةماء المفقةةودين الةةذين معهةةالقةةرائن التةة  يغلةةب 
 . القرار مقام الحكم بموت المفقودة ويقوم هذا قالفقرة الساب

علىى ديد المدة الت  يحكم بموت المفقود بعدها إل  القاضة  وف  األحوال األخرى يفوض تح
، وذلةةك بعةد التحةرى عنةه بجميةة  الطةرق الممكنةة الموصةلة إلةة   أال تقىل عىن أربىع سىنوات

 . " كان المفقود حيا أو ميتا نإمعرفة 
ا كانةةت حالةةة الفقةةد تةةؤدى إلةة  وقةةف عقةةد العمةةل والحرمةةان مةةن األجةةر ، ووقةةف صةةرف مةةل -3

فقود صاحب معةاش ، وتصةبا األسةرة بةدون عائةل وبالتةال  بةدون دخةل ن كان المإالمعاش 
 . أو حكما حت  يظهر المفقود أو تثبت وفاته حقيقة
مين اإلجتمةةاع  تنظيمةةا خاصةةا أمةةن قةةانون التةة 211فقةد تنةةاول المشةةرع التةةأمين  فةة  المةةادة 

ولةت تلةك خللحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقةود ، كمةا 
 . (5)تخاذها إلثبات حالة الفقدإالمادة وزير التأمينات ف  تحديد اإلجراءات الواجب 

 للمعاملةة التأمينيةة قواعد الت  ينظمهةا قةانون التةأمين االجتمةاعيوخالل هذه الدراسة سنعرض لل
 : وذلك علي النحو التالي – للمفقود

والمسةةتندات المطلوبةةة لصةةرف  لةةة الفقةةدتخاذهةةا إلثبةةات حاإاإلجةةراءات الواجةةب : المطلىىب األول
 إعانة الفقد

مةن تةاريخ  المفقةود قبةل فةوات أربة  سةنواتالمؤمن عليه حقوق المستحقين عن : المطلب الثانى
 الفقد أو قبل ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية

مةن تةاريخ  المفقةود بعةد فةوات أربة  سةنواتالمؤمن عليه حقوق المستحقين عن : المطلب الثالث
 لفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماا

  ستحقاق الحقوق التأمينيةإحاالت : الفرع األول
 القواعد المنظمة لصرف الحقوق التأمينية: الفرع الثانى
 ميعاد تقديم طلب الصرف: الفرع الثالث

 عن المفقود ف  حالة العثور عليه حيا ما يتب  حيال المبالل المنصرفة للمستحقين: المطلب الرابع
 أمثلة تطبيقية

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمين االجتماعي
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 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

 ليلي محمد الوزيري
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 المطلب األول
 اإلجراءات الواجب اتخاذها إلثبات حالة الفقد

 (5) والمستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد

 
طة المختص عل  أن تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبالغ المستحقين قسم الشر

 . ضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيليثبت بالمح
 : وفقا لما يأتىالفقد  وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف إعانة

وتتحةدد هةذه المسةتندات  المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفةاة فيمةا عةدا شةهادة الوفةاة ، -2
 :فيما يأت 

القرار الةةوزار   رقةةم بةةفةةق نموذجهةةا المر( 221)سةةتمارة بيةةان مسةةتحق  المعةةاش رقةةم إ -أ 
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الجتماعي الصادر بالقانون رقم  1007لسنة  221
 .2172لسنة  71

تحةةاق مسةةتحق المعةةاش مةةن األوالد أو إلحةةد معاهةةد أو جهةةات التعلةةيم تثبةةت أشةةهادة مةةن  -ب 
 . جاوزوا سن الحادية والعشرين بهااإلخوة الذكور الذين ت

ليسةةانس لالشةةهادة الدالةةة علةة  الحصةةول علةة  مؤهةةل نهةةائ  ال يتجةةاوز البكةةالوريوس أو ا -ج
وذلك بالنسبة لألوالد واإلخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحاديةة والعشةرين فة  تةاريخ 
وفاة العائةل ولةم يلتحقةوا بعمةل أو لةم يزاولةوا مهنةه ولةم يبلغةوا سةن السادسةة والعشةرين 

  المؤهلين المذكورين والرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين عل  بالنسبة للحاصلين عل
 . المؤهالت األقل

فةةق رالم مكةةرر  221طلةةب صةةرف الحقةةوق التأمينيةةة لألخةةوة واألخةةوات نمةةوذج رقةةم  -د
 .سابق اإلشارة إليه القرار الوزار   بنموذجه 

 . محرر عن الفقدصورة رسمية من محضر الشرطة ال -1
خالل ثالثة  ن المفقود لم يعثر عليهأتعتمد من قسم الشرطة المختص بن أشهادة إدارية عل   -3

 . اشهر من تاريخ الفقد
شهادة معتمدة من جهة العمل التاب  لها المؤمن عليه توضا تفصةيليا نةوع العمةل الةذى كةان  -1

 . كان الفقد اثناء العمل يؤديه وفقد اثناءه ، وذلك إذا
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 97بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  7339لسنة  114من قرار وزير المالية رقم  513:  541د الموا( 5)

 . 5791لسنة 

 
 
 
 
 
 
 



      1023  برنوفممذكرات في التأمينات االجتماعية                                                                      
 المذكرة الثانية عشرة

 

 ليلى محمد الوزيرى        -محمد حامد الصياد احب المعاش المفقود                            قواعد معاملة المؤمن عليه وص
 5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم في قانون التأمين اإلجتماعي 

5/51 

 المطلب الثانى
 المؤمن عليه المفقودحقوق المستحقين عن 

 من تاريخ الفقد قبل فوات أربع سنوات
 الحكمية أو قبل ثبوت الوفاة الحقيقية أو

 
 : ( الموجود بالخدمة في تاريخ الفقد ) فى حالة فقد المؤمن عليه -5

 ةعانةإتعتبر خدمة المؤمن عليه المفقود منتهية مةن تةاريخ فقةده ، ويصةرف للمسةتحقين عنةه 
 : تىتقدر وفقا لآلوالذى فقد فيه الشهر عتبارا من أول إشهرية 

 .عجز والوفاةتأمين الشيخوخة وال معاش الوفاة المقرر ف  -أ
ثنةةاء تأديةةة العمةةل تقةةدر بمعةاش الوفةةاة المقةةرر فةة  تةةأمين أفة  حةةاالت فقةةد المةةؤمن عليةه  -ب

 : إصابة العمل ومعاش الوفاة ف  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويجم  بينهما 
 : 74/57/7331حاالت اإلستحقاق قبل  (5)

عاش المستحق عن األجر جر تسوية المعاشين وذلك بالنسبة لكل من المأف  حدود       
 .األساس  واألجر المتغير 

وتةدخل فةي  )وبما ال يجاوز الحد األقصة  لمعةاش أقصةي أجةر أساسة  أو متغيةر       
الحةد األقصةةي للجمةة  بةةين معةةاش تةةأمين الشةةيخوخة والعجةةز والوفةةاة عةةن األجةةرين 

 . ( المضافة لمعاش األجر األساسي% 12ال زيادة األساسي والمتغير 
وفقةةا لكةةل مةةن ين تالمسةةتحق يجمةة  بةةين اإلعةةانتين ( 5) 11/21/1002مةةن  عتبةةاراإ (1)

 . جةر بةدون حةدودأعن كةل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابة العمل 
األجةر  نمعةاش تةأمين الشةيخوخة والعجةز والوفةاة عةم  مراعاة قواعد الجم  بين 

 . األساسي والمتغير سابق االشارة إليها
 

 : ( غير الموجود بالخدمة في تاريخ الفقد )المؤمن عليه  في حالة فقد -7
إذا لةةم يكةةن المةةؤمن عليةةه موجةةودا بالخدمةةة فةةي تةةاريخ الفقةةد فيراعةةي ذلةةك عنةةد تحديةةد مةةد  

بمعني أن يعامل معاملة الوفاة  ) إستحقاقه لمعونة الفقد ، وكذا في تحديد كافة حقوقه التأمينية
 . ( خالل سنة أو بعد أكثر من سنة

 
 :فى حالة فقد صاحب المعاش -1

يصرف للمسةتحقين عةن صةاحب المعةاش المفقةود إعانةة شةهرية تعةادل قيمةة المعةاش وذلةك 
 . بارا من أول الشهر الذى فقد فيهعتإ
 

 : عانةإلتطبق بشأن هذه ا -4
 . روط توزي  المعاش علي المستحقينكافة قواعد وش - أ
 . ن عمل أو مهنةقواعد الجم  بين المعاشات وبين المعاش والدخل م  - ب
 . حاالت القط  واإليقاف والرد واأليلولة -ج
 . منحة الزواج ومنحة القط  وإعانة العجز لألوالد -د 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي 7331لسنة  511تاريخ العمل بالقانون رقم ( 5)
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 : الزيادات التى تضاف إلى إعانة الفقد -1
قةوانين الر بموجةب رسةتحقاق الزيةادات التة  تقةإتعامل إعانة الفقد معاملة المعاش من حية  

 .ات زيادة المعاشوالقرارات الجمهورية ب
 

 : عانة الفقدإميعاد تقديم طلب صرف  -1
 : 7337لسنة  513تاريخ العمل بالقانون رقم  7337/  1/  57قبل  –أ     

الفقةد واإل  خالفقد ف  ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريعانة إيجب تقديم طلب صرف      
سقط الحق ف  المطالبة بها ، ويمكن النظر فة  التجةاوز عةن التةأخير فة  طلةب صةرف 

عانة خالل الميعاد المذكور إذا كان المسةتحقون قةد قةاموا باتخةاذ اإلجةراءات الالزمةة اإل
 . الصرف أخير ف  تقديم طلبإلثبات حالة الفقد ف  حينه وكانت هناك أسبابا تبرر الت

 : 7337لسنة  513تاريخ العمل بالقانون رقم  7337/  1/  57عتبارا من إ -ب 
يقدم طلب صرف إعانة الفقد ف  ميعاد أقصاه خمسة عشر سنة من تاريخ الفقد إذا كان       

لةة المستحقون قد قاموا باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلثبات حالة الفقد ف  حينه ، وفة  حا
تقديم الطلب بعد مض  خمسة عشر سنة من تاريخ الفقد فال يتم صرفها ألى سبب مةن 

 . األسباب
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 المطلب الثالث
 المفقودالمؤمن عليه حقوق المستحقين عن 

 من تاريخ الفقد بعد فوات أربع سنوات
 أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما

 
 الفرع األول

 الحقوق التأمينية  ستحقاقإحاالت 
 

 : للمؤمن عليه الموجود بالخدمة في تاريخ الفقدبالنسبة  -5
، وتسةتحق هةذه  نتهاء الخدمة ف  تقدير جمي  الحقةوق التأمينيةةإيعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ 

 :تية أيها أسبقعند توافر إحدي الحاالت اآلالحقوق التأمينية 
  . فوات أرب  سنوات من تاريخ الفقد -أ
ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المةؤمن عليةه أو صةاحب المعةاش المفقةود ، وتثبةت  -ب

 . الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة
 : أى من المستندات اآلتية بحسب األحوالثبوت الوفاة الحكمية ، وتثبت بصدور  -ج

ويصىدر الحكىم بعىد أربىع سىنوات علىى  صدور حكم من المحكمةة بمةوت المفقةود ،( 2)
 . قل من تاريخ الفقداأل

عتبار المفقود ميتا ويصدر بعد مض  خمسةة إصدور قرار رئيس مجلس الوزراء ب( 1)
ن المفقةود كةان أعشر يوما عل  األقةل مةن تةاريخ الفقةد وذلةك فة  حالةة إذا مةا ثبةت 

 . عل  ظهر سفينة غرقت أو كان ف  طائرة سقطت
، ويصةدر بعةد مضة  خمسةة  عتبةار المفقةود ميتةاإصدور قرار مةن وزيةر الةدفاع ب( 3)

عشةةر يومةةا علةة  األقةةل مةةن تةةاريخ الفقةةد وذلةةك إذا كةةان المفقةةود مةةن أفةةراد القةةوات 
 . ثناء العمليات الحربيةأالمسلحة وفقد 

 
 : الموجود بالخدمة في تاريخ الفقد بالنسبة للمؤمن عليه غير -7

، وذلةك عنةد تةوافر  فةي تحديةد كافةة حقوقةه التأمينيةةيعتبر تةاريخ الفقةد بمثابةة تةاريخ الوفةاة 
 . السابق 2إحد  الحاالت المشار إليها بالبند 

 
 

 الفرع الثانى
 القواعد المنظمة لصرف الحقوق التأمينية

 
 : األتيةتؤدى الحقوق بالفرع األول  ااالشارة إليهسابق حاالت التحقق إحدى تاريخ عتبارا من إ

 : المعاش -5
 . عتبارها معاشاإبإعانة الفقد  رفيستمر ص

 
بالنسىىبة للمىىؤمن عليىىه الموجىىود بالخدمىىة فىىي تىىاريخ الفقىىد    ) ضىىافيلىىا التعىىويض اإلمب -7

 : (وصاحب المعاش في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش
ستحقاق هو تاريخ عتبار تاريخ توافر حالة اإلإيصرف إل  الورثة الشرعيين ويتم تحديدهم ب

صرف التعويض إليهم خرين قبل فقده فييدين آال إذا كان المفقود قد حدد مستفإ، وفاة المفقود 
 . الت  تتب  ف  هذا الشأن وفقا للقواعد واألحكام

 
 



      1023  برنوفممذكرات في التأمينات االجتماعية                                                                      
 المذكرة الثانية عشرة

 

 ليلى محمد الوزيرى        -محمد حامد الصياد احب المعاش المفقود                            قواعد معاملة المؤمن عليه وص
 5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم في قانون التأمين اإلجتماعي 

8/51 

بالنسىىىبة للمىىىؤمن عليىىىه الموجىىىود بالخدمىىىة فىىىي تىىىاريخ الفقىىىد   وصىىىاحب  ) منحىىىة الوفىىىاة -1
 :(المعاش
جتمةةاع  مةةن قةةانون التةةأمين اإل 212المحةةددين وفقةةا ألحكةةام المةةادة إلةة  مسةةتحقيها  تصةةرف

راجة  المةذكرة )  االستحقاق حالةف  تاريخ تحقق  ستحقاق  شأنهم شروط اإلالذين تتوافر ف
 .(  الحقوق اإلضافية :الحادية عشرة 

تلتزم بها جهة العمل في حالة فقد المؤمن عليه الموجود بالخدمة فةي تةاريخ الفقةد ، وتلتةزم و
 . بها الهيئة التأمينية في حالة فقد صاحب المعاش

 
 : ( مؤمن عليهبالنسبة لل ) المكافأة -4

 حالةةسةتحقاق فة  تةاريخ تحقةق تتوافر ف  شأنهم شروط اإلالذين لمستحق  المعاش  تصرف
ذا لم يوجةد أى إذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه المكافأة بالكامل ، وإستحقاق ، واإل

السةتحقاق هةو عتبار تاريخ تحقةق واقعةة اإمستحق صرفت للورثة الشرعيين ويتم تحديدهم ب
 . يخ وفاة المفقودتار
 

 : ( بالنسبة للمؤمن عليه ) تعويض المدة الزائدة -1
ستحقاق فةإذا لةم يوجةد سةوى مسةتحق يصرف إل  مستحق  المعاش ف  تاريخ تحقق حالة اإل

ذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين ويةتم تحديةدهم إواحد أديت إليه بالكامل ، و
  . ستحقاق هو تاريخ وفاة المفقودعتبار تاريخ تحقق واقعة اإلإب

 
 : ( بالنسبة للمؤمن عليه ) تعويض الدفعة الواحدة -1

في حالة عدم توافر شروط إستحقاق المعاش ، وبالتالي عدم إستحقاق معونة الفقد ، فإنه يةتم 
صرف تعويض الدفعة الواحدة إلي مستحقي المعاش حكما في تاريخ تحقق حالة اإلسةتحقاق 

سوى مستحق واحد أد  إليه تعويض الدفعة الواحدة بالكامل ، واذا لةم يوجةد ، واذا لم يوجد 
عتبار تةاريخ تحقةق واقعةة االسةتحقاق إللورثة الشرعيين ويتم تحديدهم ب تأى مستحق صرف

 . هو تاريخ وفاة المفقود
 

بالنسىىبة للمىىؤمن عليىىه الموجىىود بالخدمىىة فىىي تىىاريخ الفقىىد   وصىىاحب  ) نفقىىات الجنىىازة -9
 : ( المعاش

 . ال محل لتقرير إستحقاقها ، إال إذا ثبتت الوفاة الحقيقيةنه سكت عنها المشرع نظرا أل
 
 

 الفرع الثالث
 ميعاد تقديم طلب الصرف

 
سىنوات مىن تىاريخ  خمىس) عانة الفقد خىلل إذا كان المستحقون قد تقدموا بطلب صرف إ -5

ار إليها بالفرع األول من المشحدى حاالت استحقاق الحقوق التأمينية إنه بتحقق إف(  الفقد
 :وهي  هذا المطلب

 . فوات أرب  سنوات من تاريخ الفقد -أ
ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المةؤمن عليةه أو صةاحب المعةاش المفقةود ، وتثبةت  -ب

 . الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة
 : حوالأى من المستندات اآلتية بحسب األثبوت الوفاة الحكمية ، وتثبت بصدور  -ج

ويصىدر الحكىم بعىد أربىع سىنوات علىى  صدور حكم من المحكمةة بمةوت المفقةود ،( 2)
 .األقل من تاريخ الفقد
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صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المفقود ميتا ويصدر بعد مض  خمسةة ( 1)
ن المفقةود كةان أعشر يوما عل  األقل من تاريخ الفقةد وذلةك فة  حالةة إذا مةا ثبةت 

 . نة غرقت أو كان ف  طائرة سقطتعل  ظهر سفي
عتبةار المفقةود ميتةا ، ويصةدر بعةد مضة  خمسةة إصدور قرار مةن وزيةر الةدفاع ب( 3)

عشةةر يومةةا علةة  األقةةل مةةن تةةاريخ الفقةةد وذلةةك إذا كةةان المفقةةود مةةن أفةةراد القةةوات 
 . المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية

ندات المطلوبةة لصةرف بةاق  يفاء المسةتيستمر صرف االعانة باعتبارها معاشا ، ويةتم اسةت 
 .الحقوق

 
عانىة الفقىد خىلل الموعىد المحىدد فيجىب تقىديم طلىب إاذا لم يكن قد تىم تقىديم طلىب صىرف  -7

 خمىسفىى ميعىاد أقصىاه  –ويشىمل هىذا الطلىب بىاقى الحقىوق التأمينيىة  –صرف المعىاش 
 :  سنوات

 . من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية  -أ 
 أو     
 من تاريخ فوات أرب  سنوات تالية لتاريخ الفقد   -ب 
 .اسبق أيها

 :وذلك بمراعاة اآلتي 
 : 7337لسنة  513تاريخ العمل بالقانون رقم  7337/  1/  57قبل  –أ     

يةتم  ااريخ المشةار إليهةوالتةأ  مةن مضةي خمةس سةنوات مةن ذا قدم طلب الصرف بعةد إ    
الةذى قةدم فيةه طلةب الصةرف ، وتسةقط الحقةوق  عتبارا من أول الشهرإصرف المعاش 

نه يجوز التجاوز عن التأخير فة  تقةديم طلةب الصةرف خةالل أالتأمينية األخرى ، عل  
 .  تبرر التأخير الميعاد المحدد اذا كانت هناك أسباب

 
يراعىي  7337لسىنة  513تاريخ العمل بالقىانون رقىم  7337/  1/  57عتبارا من إ -ب 

 : اآلتي
 : بالنسبة للمعاش  (5)     

أ  مةن التةواريخ المشةار إليهةا مضي خمس سنوات من اذا قدم طلب الصرف بعد      
إعتباراً من أول الشهر الذى قةدم فيةه طلةب الصةرف باإلضةافة يتم صرف المعاش 

إل  قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة عل  تةاريخ تقةديم الطلةب 
 . رأت عل  هذا المعاشبما فيها الزيادات الت  ط

 : بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية ( 7)
اذا قدم طلب الصرف بعد مضي خمسة عشةرة سةنة مةن أ  مةن التةواريخ المشةار      

 . نه يسقط الحق فيها وال يتم صرفها ألى سبب من األسبابإإليها ، ف
 

االت المشىار اليهىا فىي الحىللمعاش وباقي الحقوق األخري يتم تحديد القواعد المنظمة  -ج 
 : تيوفقا لآلبالبندين أ و ب السابقين 

فةةي حالةةة إتخةةاذ إجةةراءات إثبةةات حالةةة الفقةةد فةةي حينةةه أو تضةةمين الحكةةم الصةةادر  (2)
بإثبات الوفاة الحكميةة تةاريخ الفقةد يةتم تحديةد القواعةد المنظمةة للمعةاش والحقةوق 

 . مراعاة تاريخ الفقدباألخر  
المشار إليها في البند السابق يتم تحديةد القواعةد المنظمةة للمعةاش في غير الحاالت  (1)     

والحقوق األخر  بمراعاة تاريخ إنتهةاء الخدمةة وتةاريخ ثبةوت الوفةاة الحقيقيةة أو 
 . الحكمية
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 المطلب الرابع
 ما يتبع حيال المبالا المنصرفة للمستحقين

 (5)عن المفقود فى حالة العثور عليه حيا

 
 : التى صرفت للمستحقين عنه ما يأتىقود حيا فيتبع بشأن المبالا ذا عثر على المفإ

 : عانة الفقدبالنسبة إل -5
 : فى حالة المؤمن عليه -أ

اذا ثبةت مةةن تحقيةةق السةلطات المختصةةة ان الفقةةد كةان لسةةبب خةةارج عةن إرادتةةه ، كفقةةد 
حا مةا لجنون أو األسر أو غيةر ذلةك مةن حةاالت القةوة القةاهرة فيعتبةر صةحياالذاكرة أو 

عانةةة الفقةةد إلةة  المسةةتحقين ، وفةة  غيةةر ذلةةك مةةن حةةاالت تعتبةةر المبةةالل إصةةرف مةةن 
المنصةةرفة للمسةةتحقين دينةةا عليةةه ويتعةةين علةة  الهيئةةة اقتضةةاؤه منةةه وفقةةا ل جةةراءات 

 . ذا كان لذلك مقتض إاءلته جنائيا ولة لها قانونا دون إخالل بمسخالم
 : فى حالة صاحب المعاش -ب

عانة الفقد إل  المستحقين عنه وتخصةم مةن قيمةة المعةاش إرف من يعتبر صحيحا ما ص
ن وجد ، وذلك بشرط أن يقدم صاحب المعاش إقرارا إالمستحق له ، ويؤدى إليه الفرق 

ال اعتبةرت هةذه إو، موقعا عليه منه بصحة ما صرف من معاشات إل  المستحقين عنةه 
ذا كةان إون إخالل بمساءلتهم جنائيا المبالل دينا عليهم يتعين عل  الهيئة اقتضاؤه منهم د

وال يجوز صرف المعاشات المستحقة لصاحب المعةاش فة  هةذه الحالةة ، لذلك مقتض  
الذين  ال بعد استردادها من األشخاصإعن فترة الفقد والت  صرفت إل  المستحقين عنه 

 . صرفت لهم
 

 فىيتىاريخ الفقىد أو  بالنسبة للمبالا التىى تصىرف للمسىتحقين بعىد فىوات أربىع سىنوات مىن -7
 : ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكميةتاريخ 

 : فى حالة المؤمن عليه -أ
 . خالل مدة الفقد هفها للمستحقين عنيلتزم برد كافة المبالل الت  تم صر

 : فى حالة صاحب المعاش -ب
في حالة  ) ضاف  الذى تم صرفه للمستحقين عنهمبلل التعويض االو، المنحة يلتزم برد 

 . ( دم وجود مستحقين للمعاشع
      

 
 ـــــــــــــــــــــ

 97بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  7339لسنة  114رقم  الماليةمن قرار وزير  547 مادة ( 5)

 . 5791لسنة 

. 
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 أمثلة تطبيقية
 إعداد

 محسن طنطاوي
 

 (5)مثال رقم 
ولة وكانت بياناته وفقاً فقد أحد المؤمن عليهم العاملين بالجهاز اإلدارى للد 11/2/2111بتاريخ 
 : لما يل 

 . 12/2/2120تاريخ الميالد  -2
 . 3/2/2170تاريخ التعيين  -1

 .فما ه  المستندات المطلوبة للصرف وما ه  الحقوق التأمينية المستحقة عنه 
 :المستندات المطلوبة للصرف هى 

 .مطلوبة لصرف معاش الوفاة فيما عدا شهادة الوفاة المستندات ال -
 .صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد  -
شهادة إدارية عل  أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لةم يعثةر عليةه خةالل ثالثةة  -

 .أشهر من تاريخ الفقد 
 :الحقوق التأمينية المستحقة

فقةد وتقةدر بمةا يعةادل قيمةة المعةاش الةذى يحسةب بفةرض الوفةاة  ال يستحق المستحقون إال إعانة
وتصةةرف للمسةةتحقين الةةذين يتةةوافر فةةيهم شةةروط إسةةتحقاق  11/2/2111المنهيةةة للخدمةةة فةة  

 .المعاش 
  

 (7)مثال رقم 
 .بفرض ف  المثال السابق أن المؤمن عليه فقد أثناء العمل 
ل توضا تفصيلياً نوع العمل الذى كان يقدم ضمن مستندات الصرف شهادة إدارية من جهة العم

 .يؤديه وفقد أثنائه ، وذلك إذا كان الفقد أثناء العمل 
و يسةةتحق المسةةتحقون إعانةةة فقةةد وتقةةدر بمةةا يعةةادل قيمةةة المعةةاش فةة  تةةأمين الشةةيخوخة والعجةةز 
والوفاة ومعاش تأمين إصةابة العمةل والةذى يحسةب بفةرض الوفةاة اإلصةابية المنهيةة للخدمةة فة  

 .وتصرف للمستحقين الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش  11/2/2111
 

 (1)مثال رقم 
 ةبفرض ف  المثال السابق أن قد مض  عل  تاريخ الفقد أكثةر مةن أربة  سةنوات ولةم تثبةت الوفةا

 .ة أو الحكمية للمؤمن عليه يالحقيق
ادات السنوية الت  تم زيادة يتم اإلستمرار ف  صرف إعانة الفقد بإعتبارها معاشاً م  مراعاة الزي

 : ويتم صرف باقى الحقوق وفقاً لما يلى ،  اإلعانة بها
لحةةةدو  الفقةةةد بسةةةبب العمةةةل % 20ويةةةزاد  11/2/2111يحسةةةب التعةةةويض اإلضةةةاف  فةةة   -

للورثةة الشةرعيين  ويصرف لمن حدده المؤمن عليه قبل فقده وف  حالةة عةدم التحديةد يصةرف
 ( .سنوات عل  تاريخ الفقدفوات أرب  تاريخ ) 11/2/1003ف  

تتول  جهة العمل صرف منحة الوفاه وتصةرف لمةن حةدده المةؤمن عليةه قبةل فقةده وفة  حالةة  -
لتأمين اإلجتماع  من قانون ا 212عدم التحديد تصرف للمستحقين الوارد ذكرهم بالمادة رقم 

 ( . فوات أرب  سنوات عل  تاريخ الفقدتاريخ  ) 11/2/1003ف  
 ) 11/2/1003سةةتحقين فةة  المعةةاش فةة  وتصةةرف للم 11/2/2111فةةأة فةة  تحسةةب المكا -

 ( . فوات أرب  سنوات عل  تاريخ الفقدتاريخ 
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 (4)مثال رقم 
فقةةد أحةةد أصةةحاب المعاشةةات والةةذى يحصةةل علةة  معةةاش مةةن الصةةندوق  22/3/1002بتةةاريخ 

 .تحقة عنه الحكوم  ، فما ه  المستندات المطلوبة للصرف وما ه  الحقوق التأمينية المس
وتصةةرف إعانةةة فقةةد تعةةادل قيمةةة ( 2)تحةةدد مسةةتندات الصةةرف بالمسةةتندات المبينةةة بالمثةةال رقةةم 

معاش صاحب المعاش وذلك للمستحقين الذين يتةوافر فةيهم شةروط إسةتحقاق المعةاش فة  تةاريخ 
 .الفقد 

 
 (1)مثال رقم 

وفةةاة صةةاحب صةةدر حكةةم مةةن المحكمةةة ب 12/8/1002بفةةرض فةة  المثةةال السةةابق أنةةه بتةةاريخ 
 . المعاش

لمةةن حةدده صةةاحب  ةيسةتمر صةرف اإلعانةةة للمسةتحقين بإعتبارهةةا معاشةاً وتصةرف منحةةة الوفةا
مةن  212المعاش قبل فقده وف  حالة عدم التحديد تصرف للمستحقين الوارد ذكرهم بالمادة رقةم 

ف   موجودينال –(  الحقوق اإلضافية :راج  المذكرة الحادية عشرة )  قانون التأمين اإلجتماع 
 .  وال يتم صرف نفقات جنازة(  سنوات علي تاريخ الفقد 1تاريخ مضي  ) 21/3/1002
 

 (1)مثال رقم 
وسةبق  3/1/1002أن المستحقين لم يتقدموا بطلب الصةرف إال فة  ( 2)بفرض ف  المثال رقم 

 .قد لهم إتخاذ إجراءات إثبات الفقد ف  حينه وذلك بأن تم إبالغ قسم الشرطة بواقعة الف
 :يتم حساب الحقوق التأمينية وفقاً لما يلى 

ويةةزاد بالزيةةادات التةة    11/2/2111يحسةةب المعةةاش بفةةرض الوفةةاة المنهيةةة للخدمةةة فةة   -2
 .طرأت عليه سنوياً 

 (  تاريخ فوات أرب  سنوات عل  تاريخ الفقد ) 2/2/1003يصرف المعاش إعتباراً من  -1
 . 11/2/1003ا للمستحقين ف  يتم حساب باق  الحقوق التأمينية ويتم صرفه -3
 

 (9)مثال رقم 
ز عةةن بطلةةب للتجةةاو 1001/  2/  21قبةةل  بفةةرض فةة  المثةةال السةةابق أن المسةةتحقين تقةةدموا

 .التأخير ف  صرف إعانة الفقد
يتم إتخاذ إجراءات التجاوز وف  حالة موافقة الوزير عل  التجاوز ف  التأخير ف  صةرف إعانةة 

 . ة للمستحقين لهاصرف متجمد اإلعانالفقد يتم 
  

 (8)مثال رقم 
د تضةمن وقة 3/1/1002بحكةم مةن المحكمةة فة   ةأنه قد ثبتةت الوفةا( 2)بفرض ف  المثال رقم 

 . الحكم الصادر تاريخ الفقد
 .(2)يتم حساب الحقوق التأمينية وفقاً لما سبق ذكره ف  المثال رقم 

 
 (7)مثال رقم 

نهةت خدمةة المةؤمن أتاريخ الفقةد وأن جهةة العمةل بفرض ف  المثال السابق أن الحكم لم يتضمن 
 . 11/2/2111من عليه باإلنقطاع عن العمل إعتباراً 

مةن قةانون التةأمين  28مةن المةادة  2وفقاً ألحكام البنةد رقةم  3/1/1002يتم حساب المعاش ف  
ويكةون تةاريخ إسةتحقاق  ةاإلجتماع  ، وال يستحق ف  هذه الحالة تعويض إضاف  وال منحة وفةا

 . 3/1/1002المكافأة للمستحقين ف   وتصرف 2/1/1002المعاش هو 
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 (53)مثال رقم 
خدمةة المةؤمن عليةه وظلةت عالقةة العمةل قائمةة  مثال السابق أن جهة العمةل لةم تنةهبفرض ف  ال

 . 3/1/1002حت  إنتهاء الخدمة بالوفاة بناء عل  حكم المحكمة ف  
 : ىالحقوق التأمينية وفقاً لما يل يتم تقدير

 : حقوق التأمينية عن األجر األساسىال -5
يحسةةب المعةةاش علةة  أسةةاس إنتهةةاء الخدمةةة بالوفةةاة ، ويحةةدد أجةةر التسةةوية بالمتوسةةط  

وال يةتم تحسةين  11/2/2111الشهرى عةن األجةر األساسة  خةالل السةنة األخيةرة فة  
 . راك عنها ف  تاريخ إنتهاء الخدمةاألجر بالعالوات الخاصة لعدم اإلشت

 .من قانون التأمين اإلجتماع  عل  المعاش  11يق أحكام المادة يتم تطب 
 .جنيهاً  10 هو% 12بواق  المستحقة يكون الحد األدن  الرقم  للمعاش والزيادة  
 .شهور  20دن  للمكافأة يكون الحد األ 
 .يستحق تعويض إضاف  عن األجر األساس   

 :حقوق التأمينية عن األجر المتغيرال -7
ر مةدة اإلشةتراك فة  التةأمين وال ينتفة  المةؤمن اقةدمالمتغيةر علة   يحسب معةاش األجةر 

 . من قانون التأمين اإلجتماع  11ة عليه بأحكام الماد
العةةالوات الخاصةةة التةة  لةةم تضةةم إلةة  أجةةر قيمةةة مةةن % 80ال يةةزاد المعةةاش بقيمةةة  

 . ك عنها ف  تاريخ إنتهاء الخدمةاإلشتراك األساس  لعدم اإلشترا
 .إضاف  عن األجر المتغيرتعويض  ال يستحق 

 


