
                                                                                  2014 ٌولٌو مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                      
 المذكرة السادسة عشرة

      ليمي هحهد الوزيري –استهرار الهؤهو عميه بالعهل او التحاقه بالعهل بعد بموغه                      هحهد حاهد الصياد 
سو الستيو الستكهال هدة استحقاق الهعاش 

                     w: www.elsayyad.net             1/45       1975 لسىت 79في قاىوو التأهيو االجتهاعي الصادر بالقاىوو رقن 

 

 

 

 
مذكرات فً  

التأمٌنات اإلجتماعٌة 
 
 
 
 
 

المذكرة السادسة عشرة 
إستمرار المؤمن علٌه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل 

بعد سن الستٌن 
إلستكمال مدة إستحقاق المعاش 
فً قانون التأمٌن اإلجتماعً 

 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
 

 
 
 

إعداد 
محمد حامد الصٌاد 

 مستشار التأمٌن اإلجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التأمٌنات 

رئٌس صندوق التأمٌن اإلجتماعً 
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التأمٌن اإلجتماعً

 رئٌس مجلس إدارة

 (سابقا)الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات 

 
 
 
 
 

 
 



                                                                                  2014 ٌولٌو مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                      
 المذكرة السادسة عشرة

      ليمي هحهد الوزيري –استهرار الهؤهو عميه بالعهل او التحاقه بالعهل بعد بموغه                      هحهد حاهد الصياد 
سو الستيو الستكهال هدة استحقاق الهعاش 

                     w: www.elsayyad.net             2/45       1975 لسىت 79في قاىوو التأهيو االجتهاعي الصادر بالقاىوو رقن 

الفهرس 
 

صفحة الموضوع 

 03مقدمة 

 04 تمهٌد: المبحث األول    

 07 شروط اإلنتفاع: المبحث الثانً   

 08 قواعد اإلنتفاع: المبحث الثالث   

 09 163تارٌخ إٌقاؾ اإلنتفاع بحكم الماده : المبحث الرابع   

 10 163قواعد المعاملة التأمٌنٌة خالل مدة اإلنتفاع بحكم الماده : المبحث الخامس 

 11 فى مجال الحقوق التأمٌنٌة: المبحث السادس 

إلتزامات صاحب العمل فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل : المبحث السابع   
 إستكمال مدة إستحقاق المعاش

12 

الجداول 
  تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة  :4جدول رقم 

اإلشتراك 

14 

 15  بٌان نسبة مبلػ التعوٌض اإلضافً  :5جدول رقم 

مرفقات 
 نسب المبالػ اإلضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ اإلستحقاق : 1مرفق رقم 

16 

أمثلة تطبٌقٌة 
 شروط اإلنتفاع: أوالً    

19 

 22 قواعد اإلنتفاع: ثانٌا    

 24 163تارٌخ إٌقاؾ اإلنتفاع بحكم المادة : ثالثا    ً

 29 163قواعد المعاملة التأمٌنٌة خالل مدة اإلنتفاع بحكم المادة : رابعاً   

 31 فى مجال الحقوق التأمٌنٌة: خامسا  

 إلتزامات صاحب العمل فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال :سادسا  

 مدة إستحقاق المعاش

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                  2014 ٌولٌو مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                      
 المذكرة السادسة عشرة

      ليمي هحهد الوزيري –استهرار الهؤهو عميه بالعهل او التحاقه بالعهل بعد بموغه                      هحهد حاهد الصياد 
سو الستيو الستكهال هدة استحقاق الهعاش 

                     w: www.elsayyad.net             3/45       1975 لسىت 79في قاىوو التأهيو االجتهاعي الصادر بالقاىوو رقن 

مقدمة 
 

نتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع إستمرار المؤمن علٌه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل 
بعد سن الستٌن إلستكمال مدة إستحقاق المعاش فً قانون التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون 

 :و ذلك علً النحو التالً – مع اإلستعانة باألمثلة التطبٌقٌة  - 1975 لسنة 79رقم 
 تمهٌد: المبحث األول    
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 163تارٌخ إٌقاؾ األنتفاع بحكم المادة :  ثالثا   
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 المعاش
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المبحث األول 
تمهٌد 

 
 1975 لسنة 79 من قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 163 ةتنص الماد: أوال

:  على أنه
ٌكون للمؤمن علٌه الحق فى اإلستمرار فى العمل أو اإللتحاق بعمل جدٌد بعد بلوؼه سن " 

 إلستحقاق معاش الشٌخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى ة الموجبةالستٌن إلستكمال المد
التأمٌن مستبعداً منها المدة التى أدى المؤمن علٌه تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش 

وتكون تسوٌة المعاش فى حالة توافر شروط إستحقاقه على أساس مدة اإلشتراك فى 
.  التأمٌن

وإستثناء من حكم الفقرة األولى ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علٌه فى سن 
الستٌن أو بعدها على أن ٌؤدى إلى الهٌئة المختصة اإلشتراكات المقررة على صاحب 

 وذلك عن عدد السنوات 17العمل فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة 
الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة اإلشتراك فى التأمٌن إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق 

المعاش وفى هذه الحالة ٌعفى المؤمن علٌه من أداء األشتراكات المقررة علٌه فى هذا 
التأمٌن عن تلك السنوات وٌكون تطبٌق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتٌن 

" .  والموسمٌٌن حتى إنتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب األحوال 
 
 47 من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون رقم 95تنص المادة : ثانٌا

:   على أنه 1978لسنة 

 1975 لسنة 79تنتهى خدمة العامل ببلوؼه سن الستٌن وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم " 
... "  بإصدار قانون التأمٌن اإلجتماعى والقوانٌن المعدلة له 

 لسنة 47 من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون 14وتنص المادة 
:   على أنه 1978

ٌوضع نظام لتوظٌؾ الخبراء الوطنٌٌن واألجانب ولمن ٌقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو " 
موسمٌة وللعاملٌن المتدرجٌن وذلك بقرار من الوزٌر المختص بالتنمٌة اإلدارٌة ٌصدر بناًء 

" .  على عرض لجنة شئون الخدمة المدنٌة 
 
 لسنة 48 من قانون نظام العاملٌن بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 96تنص الماده : ثالثا

:   على أنه 1978
:  تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتٌة 

 بإصدار قانون 1975 لسنة 79بلوغ سن الستٌن وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم  -1
. التأمٌن اإلجتماعى والقوانٌن المعدلة له 

 " .......................................................
 

:   من ذات القانون على أنه 11تنص الماده : رابعا
ٌضع مجلس اإلدارة نظاماً لتوظٌؾ الخبراء الوطنٌٌن واألجانب ولمن ٌقومون بأعمال "

مؤقته عارضة أو موسمٌة وللعاملٌن المتدرجٌن وذلك بما ٌتفق مع نشاط الشركة وظروفها 
.   "وبما ٌساعد على تحقٌق أهدافها وبمراعاة التشرٌعات التى تصدرها الدولة فى هذا الشأن

 
:   على أنه 1975 لسنة 79 من القانون رقم 18تنص الماده : خامسا
: ٌستحق المعاش فى الحاالت اآلتٌة "    
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إنتهاء خدمة المؤمن علٌه لبلوؼه سن التقاعد المنصوص علٌه بنظام التوظؾ  -1
المعامل به أو لبلوؼه سن الستٌن بالنسبة للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم بالبندٌن 

 شهراً على 120 وذلك متى كانت مدة إشتراكه فى التأمٌن 2من المادة  (ج)و  (ب)
.  األقل 

2-  ..................................................... 
3-  ..................................................... 
 وفاة المؤمن علٌه أو ثبوت عجزه عجزاً كامالً خالل سنة من تارٌخ إنتهاء خدمته  -4

 وعدم صرفه القٌمة النقدٌة 1وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص علٌها فى البند 
 " . لتعوٌض الدفعة الواحدة ، وذلك أٌاً كانت مدة إشتراكه فى التأمٌن 

 
:   من القانون المشار إلٌه على أن 21تنص المادة : سادسا

...............  مدة إشتراك المؤمن علٌه فى التأمٌن هى " 
وٌجبر كسر الشهر شهراً فى مجموع حساب المدد المشار إلٌها ، كما ٌجبر كسر السنة 

" .  سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن علٌه معاشاً 
 
:   على أنه 1975 لسنة 79 من القانون رقم 39تنص الفقرة األخٌرة من الماده : سابعا

وتدخل ضمن مدة اإلشتراك فى هذا التأمٌن المدد التى أدى المؤمن علٌه عنها إشتراكاً " 
وفقاً لقانون التأمٌن اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون 

 ووفقاً لقانون التأمٌن اإلجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج 1976 لسنة 108رقم 
 ، وتحدد قواعد ضم المدد المشار إلٌها وكٌفٌة 1978 لسنة 50الصادر بالقانون رقم 

" .  حسابها فى المعاش بقرار من رئٌس الجمهورٌة بناًء على عرض وزٌر  التأمٌنات 
 
:   من القانون المشار إلٌه على أنه 40تنص الفقرة األخٌرة من الماده : ثامنا

وال تسرى أحكام هذا التأمٌن فى شأن المؤمن علٌه إذا تجاوزت سنه الستٌن وذلك فٌما " 
عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن علٌهم المشار إلٌهم فى البند 

 164 و 163 و 31 ، وكذلك الحاالت المنصوص علٌها فى المواد 2من المادة  (أ  ) 
. "  من هذا القانون

 
 :  علً أنه1975 لسنة 79 من القانون رقم 140تنص الفقرة األولى من الماده : تاسعا

ٌجب تقدٌم طلب صرؾ المعاش أو التعوٌض أو أى مبالػ مستحقة طبقاً ألحكام هذا " 
، القانون فى مٌعاد أقصاه خمس سنوات من التارٌخ الذى نشأ فٌه سبب اإلستحقاق 
 .وتعتبر المطالبة بأى من المبالػ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالػ المستحقة 

  " .................................................
 

 من قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 99تنص المادة : عاشرا
 :  على أنه 1975 لسنة 90بالقانون رقم 

إذا إلتحق صاحب المعاش العسكري بعمل ٌخضعه ألي من نظم التأمٌن والمعاشات 
األخري فتعتبر مدة إشتراكه الجدٌدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمٌنٌة عنها وفقا 

 .للقانون المعامل به 
فإذا إستحق معاش عن المدة األخٌرة فإنه ٌظل محتفظا بمعاشه وٌصرؾ المعاش 
النهائً بمجموع المعاشٌن العسكري والمدنً من إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات 

: المسلحة ، وذلك بمراعاة اآلتً 
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.  عدم تكرار اإلنتفاع بالحد األدنً الرقمً للمعاش – 1
 ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكري والمستحق فً تارٌخ إنتهاء الخدمة العسكرٌة – 2

والمعاش المستحق عن المدة األخٌرة بما ال ٌجاوز الحد األقصً للمعاش وفقا 
للقانون المعامل به فً تارٌخ اإلستحقاق عن المدة األخٌرة ، وٌستحق تعوٌض من 
دفعة واحدة عن مدة اإلشتراك الزائدة عن القدر المطلوب إلستحقاق الحد األقصً 

. للمعاش وٌصرؾ هذا التعوٌض فور إنتهاء الخدمة 
 ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكري للمصابٌن بسبب العملٌات الحربٌة أو بسبب – 3

. الخدمة والمعاش المستحق عن المدة األخٌرة بدون حدود 
 ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكري وبٌن معاش اإلصابة ومعاش الشٌخوخة أو – 4

. العجز أو الوفاة عن المدة األخٌرة بدون حدود 
      وتسري أحكام هذه المادة علً أصحاب المعاشات العسكرٌة من المجندٌن والمستبقٌن 

. واإلحتٌاط والمستدعٌن والمكلفٌن للخدمة العسكرٌة 
وٌلؽً كل حكم ٌخالؾ ما ورد بهذه المادة من أحكام فً أي قوانٌن تأمٌن ومعاشات 

 . أخري 
 

وفى ضوء ما تقضى به المواد المشار إلٌها وأحكام قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم 
 فى شأن القواعد التى تتبع فى حاالت اإلنتقال بٌن أنظمة التأمٌن اإلجتماعى 1986 لسنة 62

  : المشار إلٌها ما ٌلى 163ٌراعى فى تطبٌق أحكام المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  2014 ٌولٌو مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                      
 المذكرة السادسة عشرة

      ليمي هحهد الوزيري –استهرار الهؤهو عميه بالعهل او التحاقه بالعهل بعد بموغه                      هحهد حاهد الصياد 
سو الستيو الستكهال هدة استحقاق الهعاش 

                     w: www.elsayyad.net             7/45       1975 لسىت 79في قاىوو التأهيو االجتهاعي الصادر بالقاىوو رقن 

المبحث الثانً 
شروط اإلنتفاع 

 

 لسنة 79 من قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 163ٌشترط لإلنتفاع بأحكام الماده 
 : توافر ما ٌلى  1975

أن ٌكون للعامل مدة إشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقاً لقانون التأمٌن  -1
 سابقة على تارٌخ بلوؼه سن الستٌن ولم 1975 لسنة 79اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 

. ٌصرؾ عنها حقوقه التأمٌنٌة 
أال ٌجاوز إجمالى مدد إشتراك المؤمن علٌه فى التأمٌن وفقاً ألحكام قانون التأمٌن  -2

 فى 1976 لسنة 108 والقانون رقم 1975 لسنة 79اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 لسنة 50شأن التأمٌن اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 

 .  بإصدار قانون التأمٌن اإلجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج تسع سنوات1978
 ٌستبعد فقط من مدة 163وعند تحدٌد مدة إشتراك المؤمن علٌه لتقرٌر مدى إنتفاعه بالماده 

إشتراكه المدة التى ٌكون المؤمن علٌه قد طلب حسابها ضمن مدة إشتراكه وفقاً ألحكام 
  . 1975 لسنة 79القانون رقم 

 لسنة 108 أو 1975 لسنة 79أال ٌكون المؤمن علٌه صاحب معاش طبقاً للقانون رقم  -3
 أو صاحب معاش وفقاً ألحكام قانون التقاعد والتأمٌن 1978 لسنة 50 أو 1976

والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المده العسكرٌة للمدة المدنٌة أو لم 
 . ٌطلب الضم 

أن ٌكون اإللتحاق بعمل جدٌد خالل خمس سنوات تحسب إعتباراً من تارٌخ بلوؼه سن  -4
. الستٌن أو من تارٌخ نهاٌة مدة إشتراكه األخٌرة إذا كان هذا التارٌخ بعد بلوؼه سن الستٌن
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المبحث الثالث 
قواعد اإلنتفاع 

 
:   المشار إلٌها األحكام اآلتٌة 163ٌراعى لإلنتفاع بالماده 

 عند بلوؼه  سن الستٌن 163ٌجوز للمؤمن علٌه التنازل عن حقه فى اإلنتفاع بأحكام المادة  -1
. أو بعدها وعلى صاحب العمل أخذ إقرار علٌه بذلك 

 المشار إلٌها فى تسوٌة حقوقه 163تدخل المدة التى إنتفع المؤمن علٌه خاللها بأحكام المادة - 2
. التأمٌنٌة فى حالة تنازله عن حقه فى اإلنتفاع بهذه المادة بعد سن الستٌن 

 سالفة الذكر بحقه فى اإللتحاق 163ال ٌخل تنازل المؤمن علٌه عن حقه المقرر بالمادة - 3
. بعمل أخر إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق المعاش 
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المبحث الرابع 
 163تارٌخ إٌقاف اإلنتفاع بحكم الماده 

 
:  إعتباراً من التارٌخ المحدد فٌما ٌلى 163ٌقف إنتفاع المؤمن علٌه بحكم الماده 

:  بالنسبة للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والقطاع العام - 1
:   سنوات وٌوم وترتٌباً على ذلك 9الٌوم التالى إلستكمال مدة إشتراك مقدارها 

ال ٌحق للمؤمن علٌه اإلستمرار فى العمل بعد سن الستٌن إذا تجاوزت مدة إشتراكه فى  - أ
 سنوات عند بلوؼه هذه السن وعلى جهة العمل إنهاء خدمته لبلوؼه هذه السن 9التأمٌن 

وذلك مع عدم اإلخالل بسلطة صاحب العمل فى مد الخدمة إذا كان قانون التوظؾ 
.  المعامل به ٌجٌز له ذلك 

 9ٌكون للمؤمن علٌه الحق فى اإلستمرار فى العمل حتى تبلػ مدة إشتراكه فى التأمٌن  - ب
.  سنوات وٌوم وعلى جهة العمل إنهاء خدمته بإستكمال هذه المدة 

إذا كان المؤمن علٌه من العمال المؤقتٌن أو الموسمٌٌن ولم تبلػ مدة إشتراكه عند بلوؼه - ج
 سنوات ولم تقم جهة العمل بإنهاء خدمته فٌستمر فى اإلنتفاع بأحكام 10سن الستٌن 

 شهراً أو حتى أى من التوارٌخ 120 حتى إستكمال مدة اشتراك مقدارها 163الماده 
:  اآلتٌة أٌها أقرب بحسب األحوال

.  تارٌخ إنتهاء العقد  (1)
.  تارٌخ إنتهاء الموسم  (2)
.  تارٌخ إنتهاء جهة العمل خدمة المؤمن علٌه  (3)

وتشمل القواعد الواردة فى هذا البند أٌضاً على أفراد هذه الفئة فى حالة إلتحاقها بالعمل 
.  بعد سن الستٌن إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق المعاش 

 
:  بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص - 2

:   سنوات وشهر وترتٌباً على ذلك9الٌوم التالى إلستكمال مدة إشتراك مقدارها 
 سنوات وشهر على األقل 9إذا بلؽت مدة إشتراك المؤمن علٌه عند بلوؼه سن الستٌن - أ

وقام صاحب العمل بإنهاء خدمته ففى هذه الحالة ٌستحق المؤمن علٌه المعاش من أول 
.  الشهر الذى ٌنتهى فٌه الخدمة 

 سنوات وشهر على األقل 9إذا بلؽت مدة إشتراك المؤمن علٌه عند بلوؼه سن الستٌن - ب
 حتى 163ولم ٌقم صاحب العمل بإنهاء خدمته فٌستمر فى اإلنتفاع بأحكام الماده 

 شهراً أو حتى تارٌخ إنهاء صاحب العمل لخدمته 120إستكمال مدة إشتراك مقدارها 
.  أى التارٌخٌن قبل اآلخر 

وٌستحق المعاش فى هذه الحالة إعتباراً من أول الشهر الذى إستكمل فٌه المؤمن علٌه 
.   شهراً أو أول الشهر الذى أنهٌت فٌه الخدمة بحسب األحوال 120مدة الـ 

 سنوات وشهر ففى هذه 9إذا لم تبلػ مدة إشتراك المؤمن علٌه عند بلوؼه سن الستٌن - ج
 واإلستمرار فى اإلشتراك 163الحالة ٌكون من حق المؤمن علٌه اإلنتفاع بحكم المادة 

.  فى التأمٌن إلى حٌن تحقق إحدى الحالتٌن المشار إلٌهما فى البند ب 
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المبحث الخامس 
 163قواعد المعاملة التأمٌنٌة خالل مدة اإلنتفاع بحكم الماده 

 
:  إذا إستمر المؤمن علٌه فى الخدمة بعد بلوغه سن الستٌن ٌراعى األتى 

.  ال ٌستحق إشتراك تأمٌن البطالة  -1
.  ٌستحق المؤمن علٌه تعوٌض األجر فى حاالت التخلؾ عن العمل للمرض أو اإلصابة  -2
 79 من القانون رقم 34ٌكون للمؤمن علٌه طلب حساب مدة فى التأمٌن وفقاً ألحكام المادة  -3

 من القانون المشار إلٌه 33 أو رفع معامل حساب مدة وفقاً ألحكام المادة 1975لسنة 
 وٌحدد معامل حساب المدة وفقا 

.   تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك :4للجدول رقم 
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المبحث السادس 
فى مجال الحقوق التأمٌنٌة 

 
:  عند تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة تراعى األحكام التالٌة 

فى حالة طلب المؤمن علٌه الصرؾ دون أن تتوافر له مدة اإلشتراك المؤهلة إلستحقاق - 1
.  المعاش ٌصرؾ له تعوٌضاً من دفعة واحدة عن إجمالى مدد إشتراكه فى التأمٌن 

فى حالة طلب الصرؾ إلستكمال المدة المطلوبة إلستحقاق معاش الشٌخوخة أو فى حالة - 2
طلب الصرؾ بسبب إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة ٌتم تحدٌد الحقوق التأمٌنٌة بمراعاة 

:  اآلتى 
متوسط األجر الشهرى األساسى خالل السنة األخٌرة فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز أو - أ

.  الوفاة ، والمتوسط خالل السنتٌن األخٌرتٌن فى ؼٌر ذلك 
ٌحسب المعاش على أساس مدة األشتراك فى التأمٌن بما فى ذلك المدة التى طلب - ب

.  المؤمن علٌه حسابها فى التأمٌن 
من أجر التسوٌة ، واضافة  % 50ال تسرى أحكام الحد األدنى النسبى ومقداره - ج

من أجر التسوٌة فى حاالت إستحقاق % 80نصؾ الفرق بٌن المعاش المحسوب و
.  المعاش للعجز أو الوفاة 

 جنٌهاً شهرٌاً شامالً الزٌادات بالنسبة 40تسرى أحكام الحد األدنى الرقمى ومقداره - د
.  لمعاش األجر األساسى 

ٌستحق التعوٌض اإلضافى فى حاالت إنتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة  وٌحدد - ه
وفقا 

.   بٌان نسبة مبلػ التعوٌض اإلضافً :5    للجدول رقم 
.  تسرى أحكام الحد األدنى للمكافأة فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة -  و
.   فى حاالت العجز أو الوفاه الناتجة عن إصابة عمل 71تطبق أحكام الماده - ز

 إذا وقعت الوفاة أو 18 من الماده 4 أحكام البند 163ال تسرى فى شأن المنتفعٌن بالماده - 3
.  ثبت العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                  2014 ٌولٌو مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                      
 المذكرة السادسة عشرة

      ليمي هحهد الوزيري –استهرار الهؤهو عميه بالعهل او التحاقه بالعهل بعد بموغه                      هحهد حاهد الصياد 
سو الستيو الستكهال هدة استحقاق الهعاش 

                     w: www.elsayyad.net             12/45       1975 لسىت 79في قاىوو التأهيو االجتهاعي الصادر بالقاىوو رقن 

المبحث السابع 
إلتزامات صاحب العمل 

فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال مدة إستحقاق المعاش 
 

:  ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علٌه فى سن الستٌن أو بعدها وذلك بمراعاة اآلتى
أداء حصته فى إشتراكات تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة  1

.  المطلوبة إلستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثاً 
اإلشتراكات المنصوص علٌها فى البند السابق تشمل إشتراكات األجر األساسى فقط دون  2

.  إشتراكات األجر المتؽٌر ونظام المكافأة 
.  تحسب اإلشتراكات على أساس األجر األساسى األخٌر  3
ٌتحدد تارٌخ وجوب أداء األشتراكات بأول الشهر التالى لتارٌخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة  4

  من قانون 129التأخٌر فى األداء تستحق المبالػ اإلضافٌة المنصوص علٌها بالمادة 
.  التأمٌن اإلجتماعى 

تتحدد المده التى ٌلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى اإلشتراكات عنها بالنسبة للعمال  -5
المؤقتٌن بمقدار المدة من تارٌخ إنهاء خدمته حتى تارٌخ نهاٌة مدة العقد المبرم بٌن صاحب 
العمل والمؤمن علٌه أو بنهاٌة مدة العمل الذى كان مسنداً للمؤمن علٌه فى حالة عدم وجود 

عقد ، كما تتحد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسمٌٌن بمقدار المدة من تارٌخ إنهاء خدمته 
.  وحتى نهاٌة الموسم 

وال ٌلتزم صاحب العمل باإللتزامات المشار إلٌها بالنسبة للمؤمن علٌه الذى إلتحق بالخدمة لدٌه 
.  بعد بلوؼه سن الستٌن 

: ملحوظة 
 :وفقا لما ٌأتً 4ٌقدر المبلػ اإلضافً فً حالة التأخٌر عن أداء االشتراكات المشار الٌها بالبند 

:  ولم ٌتم سدادها1/7/2003المبالغ التً أستحقت قبل -  أ 
 30/6/2003شهرٌا من تارٌخ وجوب األداء حتً % 1- 
 30/6/2004شهرٌا حتً % 1.5- 
 31/12/2006 حتً 1/7/2004شهرٌا إعتبارا من % 3- 

من تارٌخ % 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌه - 
 1/1/2007وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 

: 31/12/2006 حتً 1/7/2003 المبالغ التً تستحق إعتبارا من - ب 

شهرٌا عن كل شهر خالل السنة المالٌة األولً التً أستحق خاللها هذا % 1.5- 
. المبلػ

. 31/12/2006شهرٌا عن كل شهر تأخٌر عن السنوات المالٌة التالٌة حتً % 3- 
من تارٌخ % 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌه - 

. 1/1/2007وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 
: 1/1/2007المبالغ التً تستحق إعتبارا من - ج 

من تارٌخ % 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهرٌا مضافا إلٌه 
. 1/1/2007وجوب األداء حتً نهاٌة شهر السداد وذلك إعتبارا من 

 كما 1/1/2007وحٌث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي  اعتبارا من 
 : ٌلً
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سعر الخصم المعلن  التارٌخ 

01/01/2007 09.00% 

29/06/2008 10.00 %

10/08/2008 11.00 %

2008/09/21 11.50% 

2009/02/15  10.50%  

2009/03/29 10.00% 

17/05/2009 09.50% 

21/06/2009 09.00% 

2009/08/02 08.50% 

28/11/2011 09.50% 

24/03/2013 10.25 %

04/08/2013 09.75 %

2013/09/22 09.25 %

2013/12/08 08.75% 
 

 :فان المبلغ االضافً فً حالة التأخٌر فً األداء ٌكون وفقا للنسب المحددة فً 
نسب المبالػ االضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ االستحقاق  : 1 مرفق رقم 
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الجداول 
 

 (1)( 4)جدول رقم 
تحدٌد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك 

 

السن 

المبلغ المقابل 
لكل سنة من 

الخدمة 
المحسوبة فى 

االشتراك و لكل 
جنٌه واحد من 
األجر الشهرى 

الســـن 

المبلغ المقابل 
لكل سنة من 

الخدمة 
المحسوبة فى 

االشتراك و لكل 
جنٌه واحد من 
األجر الشهرى 

جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم  

 2 200 50حتى سن  1 800 40حتى سن 

 41 830 1  51 260 2 

 42 860 1  52 330 2 

 43 900 1  53 400 2 

 44 930 1  54 500 2 

 45 960 1  55 600 2 

 46  -2  56 700 2 

 47 050 2  57 800 2 

 48 100 2  58 900 2 

 3-  فأكثر 59 2 150 49 

  
 (2): مالحظات 

. فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة -1
من % 30تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى نظام المكافأة بواقع - 2

. المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب 
تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر األساسى على أساس السن - 3

.  واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب 
تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر المتؽٌر على أساس السن  -4

فى تارٌخ تقدٌم الطلب والمتوسط الشهرى لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات 
.  خالل المدة حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب 

من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى % 40 بواقع 33تقدر المبالػ المطلوبة وفقا للمادة  -5
.  أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب االشتراك 

 
 
 

                                                
1471984

21071987141984
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 5جدول رقم 
بٌان نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً 

 

نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً السن 
 %

نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً السن 
 %

 140 44 267 25حتً 

26 260 45 133 

27 253 46 127 

28 247 47 120 

29 240 48 113 

30 233 49 107 

31 227 50 100 

32 220 51 93 

33 213 52 87 

34 207 53 80 

35 200 54 73 

36 193 55 67 

37 187 56 60 

38 180 57 53 

39 173 58 47 

40 167 59 40 

41 160 60 33 

 25 62حتً  153 42

 20 62أكثر من  147 43

 
. فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة: مالحظة
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مرفقات 
 

 1مرفق رقم 
نسب المبالغ االضافٌة المستحقة وفقا لتوارٌخ االستحقاق 

 

ستحقاق المبالغ إتارٌخ 
 المستحق عنها المبلغ االضافً

المبلغ اإلضافً عن كل شهر تأخٌر من تارٌخ 
 االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء

من  لىإ من لً إ المعامل 
 الشهري

01-09-1975 30-06-2003 01-09-1975 30-06-2003 %12/12 

  01-07-2003 30-06-2004 %12/18 

  01-07-2004 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2014 11.25/12% 

  01-01-2014  10.75/12% 

01-07-2003 30-06-2004 01-07-2003 30-06-2004 %12/18 

  01-07-2004 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2014 11.25/12% 
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  01-01-2014  10.75/12% 

01-07-2004 30-06-2005 01-07-2004 30-06-2005 %12/18 

  01-07-2005 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2014 11.25/12% 

  01-01-2014  10.75/12% 

01-07-2005 30-06-2006 01-07-2005 30-06-2006 %12/18 

  01-07-2006 31-12-2006 %12/36 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2014 11.25/12% 

  01-01-2014  10.75/12% 

01-07-2006 31-12-2006 01-07-2006 31-12-2006 %12/18 

  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 
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  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2014 11.25/12% 

  01-01-2014  10.75/12% 

01-01-2007  01-01-2007 30-06-2008 %12/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %12/12 

  01-09-2008 30-09-2008 %12/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013 31-12-2014 11.25/12% 

  01-01-2014  10.75/12% 
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أمثلة تطبٌقٌة 
شروط اإلنتفاع : أوالً 

 
( 1)مثال رقم 

إلتحق مؤمن علٌه بالعمل بعد سن الستٌن ولم ٌكن له أٌة مدد إشتراك وفقاً ألحكام القانون رقم - 
.   قبل بلوؼه هذه السن1975 لسنة 79

، وٌتم اإلشتراك عنه بكل من تأمٌن إصابات 163ال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
.  العمل وتأمٌن المرض فقط 

 
( 2)مثال رقم 

 108كانت له مدة إشتراك بالقانون رقم  (1)بفرض أن المؤمن علٌه المشار إلٌه بالمثال رقم - 
.   سابقة على بلوؼه سن الستٌن مقدارها ثالث سنوات1976لسنة 

، وٌتم اإلشتراك عنه بكل من تأمٌن إصابات 163ال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
.  العمل وتأمٌن المرض فقط

 
( 3)مثال رقم 

كانت له مدة إشتراك أخرى بالقانون رقم  (2)بفرض أن المؤمن علٌه المشار إلٌه بالمثال رقم - 
.   سابقة على بلوؼه سن الستٌن مقدارها خمس سنوات1978 لسنة 50

، وٌتم اإلشتراك عنه بكل   من تأمٌن إصابات 163ال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
.  العمل وتأمٌن المرض فقط

 
( 4)مثال رقم 

كانت له مدة إشتراك أخرى بالقانون رقم  (3)بفرض أن المؤمن علٌه المشار إلٌه بالمثال رقم - 
.   سابقة على بلوؼه سن الستٌن مقدارها سنة واحدة1980 لسنة 112

، وٌتم اإلشتراك عنه بكل   من تأمٌن إصابات 163ال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
.  العمل وتأمٌن المرض فقط

 
( 5)مثال رقم 

             شهر   سنة 
  ولم ٌكن  له أٌة مدد 59  و 8إلتحق مؤمن علٌه بالعمل وكان عمره فً تارٌخ اإللتحاق  - 

.  إشتراك أخرى فى التأمٌن
.   حتى إستكمال مدة إستحقاق المعاش163ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 

 
( 6)مثال رقم 

 1980 لسنة 112بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت له مدة إشتراك بالقانون رقم - 
.  مقدارها عشر سنوات قبل إلتحاقه بالعمل

 حتى إستكمال مدة إستحقاق المعاش حٌث ال 163ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
 فً اإلعتبار عند تحدٌد مدى الحق فً 1980 لسنة 112تؤخذ مدة اإلشتراك فً القانون رقم 

.  163اإلنتفاع بحكم المادة 
( 7)مثال رقم 

 لسنة 108كانت له مدد إشتراك بكل من القانون رقم  (5)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
.   قبل بلوؼه سن الستٌن مقدارها تسع سنوات1978 لسنة 50 والقانون رقم 1976
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 حٌث جاوزت إجمالى مدد إشتراكه عند 163ال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
 لسنة 50، 1976 لسنة 108، 1975 لسنة 79بلوؼه سن الستٌن وفقاً للقوانٌن الثالث 

.   تسع سنوات1978
 

( 8)مثال رقم 
 عند بلوؼه سن 1975 لسنة 79بلؽت مدد اإلشتراك الفعلى لمؤمن علٌه وفقاً للقانون رقم - 

الستٌن ثالث سنوات باإلضافة إلى عشر سنوات كان قد طلب حسابها ضمن مدة إشتراكه وفقاً 
.  لهذا القانون

 حٌث ال تؤخذ المدة التى طلب حسابها وفقاً 163ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم المادة × 
 فً اإلعتبار عند تقدٌر تحدٌد مدى الحق فً اإلنتفاع 1975 لسنة 79ألحكام القانون رقم 

.  بحكم هذه المادة
 

( 9)مثال رقم 

: بفرض ان المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت له مدد إشتراك أخرى بٌانها كما ٌلً- 
سنة 
.  108/76     إشتراك فعلى بالقانون رقم 1
.  108/76     طلب حسابها وفقاً للقانون رقم 2
.  50/78     إشتراك فعلى بالقانون رقم 3
.  50/78     طلب حسابها وفقاً للقانون رقم 1

 حٌث بلؽت إجمالى مدد إشتراكه التى تؤخذ 163ال ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم المادة × 
: فً اإلعتبار عند تحدٌد مدى الحق فً اإلنتفاع بحكم هذه المادة ما ٌلً 

سنة 
مدة اإلشتراك الفعلى دون المدة التى طلب  ) 1975 لسنة 79     وفقاً للقانون رقم 3

.  (حسابها وفقاً لهذا القانون ومقدارها عشر سنوات
مدة اإلشتراك الفعلى باإلضافة إلى المدة  ) 1976 لسنة 108     وفقاً للقانون رقم 3

. (التى طلب حسابها وفقاً لهذا القانون
مدة اإلشتراك الفعلى باإلضافة إلى المدة التى ) 1978 لسنة 50     وفقاً للقانون رقم 4

. (طلب حسابها وفقاً لهذا القانون
.     إجمالى مدد اإلشتراك10

 
( 10)مثال رقم 

كانت تتضمن مدة أجازة خاصة  (9)بفرض أن مدد اإلشتراك الفعلى للمؤمن علٌه بالمثال رقم - 
لؽٌر العمل مقدارها سنة واحدة أبدى المؤمن علٌه رؼبته فً اإلشتراك عنها وأدى 

.  اإلشتراكات المستحقة عنها
 حٌث ال ٌستبعد من مدد اإلشتراك عند تقرٌر 163ال ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم المادة × 

 إال المدد التى ٌكون المؤمن علٌه قد طلب حسابها 163مدى الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة 
.  وتلك المناظرة لها1975 لسنة 79 من القانون رقم 34فً التأمٌن وفقاً لحكم المادة 

 
( 11)مثال رقم 

إلتحق مؤمن علٌه بالعمل قبل بلوؼه سن الستٌن بثالث سنوات وكان قد حصل على معاش - 
.  مبكر عن مدة خدمته السابقة بإحدى شركات القطاع العام
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 عند بلوؼه سن الستٌن وذلك لكونه صاحب 163ال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
 حٌث أن الهدؾ من اإلنتفاع بحكم هذه المادة هو توفٌر المدة الالزمة إلستحقاق –معاش 

.  المعاش ولٌس تحسٌن المعاش
: مالحظة

:- ال ٌؽٌر من النتٌجة التى إنتهى إلٌها هذا المثال كون المؤمن علٌه المشار إلٌه كان 
.  1976 لسنة 108صاحب معاش وفقاً للقانون رقم  -1
.  1978 لسنة 50صاحب معاش وفقاً للقانون رقم  -2
:-  سواء1975 لسنة 90صاحب معاش وفقاً للقانون رقم -3

.  طلب ضم المدة العسكرٌة إلى المدة المدنٌة- أ 
.  لم ٌطلب ضم المدة العسكرٌة إلى المدة المدنٌة- ب 

 
( 12)مثال رقم 

بفرض أن المعاش الذى كان ٌحصل علٌه المؤمن علٌه بالمثال السابق كان وفقاً للقانون رقم - 
.  (معاش عجز كامل) 1980 لسنة 112

 عند بلوؼه سن الستٌن، حٌث ال ٌؤخذ معاش 163ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة × 
 فً اإلعتبار عند تقرٌر مدى الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة 1980 لسنة 112القانون رقم 

.   المشار إلٌها163
 

( 13)مثال رقم 

 سنوات وفقاً للقانون رقم 7 عن مدة إشتراك مقدارها 15/8/84إنتهت خدمة مؤمن علٌه فً - 
.  12/9/85 وبلػ سن الستٌن فً 1975 لسنة 79

 إذا ما إلتحق بعمل ٌخضعه ألحكام القانون رقم 163ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم المادة × 
 أما إذا إلتحق بعمل ٌخضعه ألحكام هذا القانون بعد هذا – 11/9/1990 حتى 75 لسنة 79

التارٌخ فال ٌكون له الحق فً اإلنتفاع بحكم المادة المشار إلٌها حٌث ٌكون قد إنقضى حقه فً 
المطالبة بصرؾ مستحقاته عن مدة إشتراكه السابقة على بلوؼه سن الستٌن وذلك إلنقضاء 

وٌتم اإلشتراك عنه فً تأمٌن إصابات العمل . خمس سنوات على تارٌخ بلوؼه هذه السن
. وتأمٌن المرض فقط

 
( 14)مثال رقم 

خالل ) 10/9/1990بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كان قد إلتحق بعمل آخر فً - 
.  9/9/1991وذلك لمدة سنة انتهت فً  (خمس سنوات من تارٌخ بلوؼه سن الستٌن

 مرة أخرى إذا ما إلتحق بعمل ٌخضعه ألحكام 163ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم المادة × 
خالل خمس سنوات من تارٌخ إنتهاء ) 8/9/1996 حتى 1975 لسنة 79القانون رقم 

.  (خدمته األخٌرة ، وإال ٌنطبق بشأنه ذات النتٌجة المبٌنة بالمثال السابق
 

:  مالحظة 
ال ٌؽٌر من النتٌجة المشار إلٌها بهذا المثال كون المؤمن علٌه كان إشتراكه لمدة سنة بعد 

.  1976 لسنة 108 أو القانون رقم 1975 لسنة 79بلوؼه سن الستٌن طبقاً للقانون رقم 
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قواعد اإلنتفاع : ثانٌا
 

( 15)مثال رقم 

 سن الستٌن عن مدة إشتراك مقدارها خمس 1975 لسنة 79بلػ مؤمن علٌه طبقاً للقانون رقم - 
 وتم أخذ إقرار علٌه بذلك وتقدم بطلب 163سنوات ولم ٌرؼب فً اإلنتفاع بحكم المادة 

.  لصرؾ مستحقاته
ٌستحق تعوٌض من دفعة واحدة لبلوغ سن الستٌن حٌث لم تجاوز إجمالى مدد إشتراكه تسع × 

.  سنوات
 

( 16)مثال رقم 
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت له مدة إشتراك طلب حسابها فى التأمٌن قبل - 

.  بلوؼه سن الستٌن مقدارها ثالث سنوات
فإنه ٌستحق تعوٌض دفعة  ( سنوات9لم تجاوز )نظراً ألن إجمالى مدد إشتراكه ثمان سنوات × 

.  واحدة لبلوغ سن الستٌن
 

( 17)مثال رقم 
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت مدة إشتراكه التى طلب حسابها فً التأمٌن قبل - 

.  بلوؼه سن الستٌن مقدارها ست سنوات
.  نظراً ألن إجمالى مدد إشتراكه إحدى عشر سنة فإنه ٌستحق معاش تقاعد× 

 
( 18)مثال رقم 

بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق الذى بلؽت إجمالى مدد إشتراكه بما فٌها المدة التى - 
طلب حسابها فً التأمٌن إحدى عشر سنة لم ٌطلب صرؾ مستحقاته وعاد لإللتحاق بعمل 

.   لمدة سنتٌن ثم تقدم لصرؾ مستحقاته1975 لسنة 79آخر أخضعه ألحكام القانون رقم 
:-  نظراً ألن إجمالى مدد إشتراكه ثالث عشر سنة× 

.  سنوات فعلٌه قبل سن الستٌن 5
.   سنوات طلب حسابها قبل سن الستٌن 6
(.  163إنتفع خاللها بحكم المادة )سنة فعلٌة بعد سن الستٌن  2

.  فإنه ٌستحق معاش تقاعد عن إجمالى مدد اإلشتراك المشار إلٌها
 

( 19)مثال رقم 
والذى بلؽت إجمالى مدد إشتراكه بما فٌها المدة  (16)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم - 

التى طلب حسابها فً التأمٌن ثمان سنوات لم ٌطلب صرؾ مستحقاته وعاد لإللتحاق بعمل 
.   لمدة سنة ثم تقدم لصرؾ مستحقاته1975 لسنة 79آخر ٌخضعه ألحكام القانون رقم 

:-  (لم تجاوز تسع سنوات)نظراً ألن إجمالى مدد إشتراكه تسع سنوات × 
.  سنوات فعلٌه قبل سن الستٌن 5
.   سنوات طلب حسابها قبل سن الستٌن 3
 (. 163إنتفع خاللها بحكم المادة )سنة فعلٌة بعد سن الستٌن  1
 

فإنه ٌستحق تعوٌض من دفعة واحدة لبلوغ سن التقاعد عن إجمالى مدد اإلشتراك المشار 
.  إلٌها
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( 20)مثال رقم 
 163لم ٌتنازل عن حقه فً اإلنتفاع بحكم المادة  (15)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم - 

وإستمر فً العمل لمدة سنتٌن ثم طلب إنهاء خدمته وصرؾ مستحقاته التأمٌنٌة متنازال بذلك 
عن حقه فً اإلستمرار فً اإلنتفاع بحكم المادة المشار إلٌها لحٌن إستكمال مدة إستحقاق 

:  المعاش وقد بلؽت إجمالى مدد إشتراكه عند إنتهاء الخدمة سبع سنوات
.   سنوات فعلٌه قبل سن الستٌن5
(.  163إنتفع خاللها بحكم المادة ) سنة فعلٌة بعد سن الستٌن 2
ٌستحق فً هذه الحالة تعوٌض من دفعة واحدة عن إجمالى مدد إشتراكه وقدرها سبع × 

. سنوات
  
( 21)مثال رقم 

كانت له مدة إشتراك طلب حسابها قبل سن الستٌن  (20)بفرض ان المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
.  مقدارها ثالث سنوات (163خالل مدة إنتفاعه بحكم المادة )أو بعدها 

وبذلك ٌكون عند إنتهاء خدمته قد بلؽت إجمالى مدد إشتراكه عشر سنوات وفً هذه الحالة × 
.  ٌستحق معاش تقاعد عن إجمالى مدد اإلشتراك المشار إلٌها
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 163تارٌخ إٌقاف األنتفاع بحكم المادة : ثالثاً 
 

( 22)مثال رقم 

فً  (أو القطاع العام)إلتحق مؤمن علٌه بالعمل بالحكومة - 
 وله       ٌوم        شهر         سنة  15/8/30 وكان تارٌخ مٌالده 24/7/87 

  03            7         21مدد إشتراك سابقة بالقطاع الحكومى مقدارها        
  02            4 ـ               ومدد إشتراك سـابقة بالقطـاع الخـاص مقدارهـا 

: نظراً الن إجمالى مدد إشتراكه فً تارٌخ بلوؼه سن الستٌن
       90           8          14      تارٌخ بلوغ سن الستٌن        - المدة األخٌرة 

                                          87           7          24 تارٌخ اإللتحاق                     
  03           ـ           11

  03           7          21المدة السابقة بالقطاع الحكومى                     
  02           4       ـ      المدة السابقة بالقطاع الخاص                       

  09           ـ           02             إجمالى مدد اإلشــــتراك                 
.  وحٌث تجاوزت مدد اشتراكه فً تارٌخ بلوؼه سن الستٌن تسع سنوات

 وال ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم المادة 14/8/90إذا ٌكون آخر ٌوم فً الخدمة هو × 
.   باإللتحاق بعمل آخر بعد هذا التارٌخ حٌث تجاوزت مدد إشتراكه تسع سنوات163

 
(: 23)مثال رقم 

بفرض أن مدة إشتراك المؤمن علٌه السابقة بالقطاع الخاص بالمثال السابق كانت - 
شهر  سنة 

       وبالتالى فإن إجمالى مدد إشتراكه فً تارٌخ بلوؼه سن الستٌن تكون  1     4
ٌوم شهر سنة 

 حتى تارٌخ إستكمال مدة  163  وعلى ذلك فإنه ٌكون له حق اإلنتفاع بالمادة 8   -   2
  ٌوم   شهر   سنة 

  وعلى ذلك تكون المدة الالزم إستمراره فٌها فً اإلشتراك 9     -      1إشتراك مقدارها   
. فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاه مقدارها

               ٌوم           شهر         سنة 
       المدة الالزمة إلستحقاق المعاش 9            -              01      
   إجمالى مدد اإلشتراك حتى سن الستٌن 8            -              02               
               29            11  -           

 حتى 163 فإنه ٌظل منتفعاً بحكم المادة 14/8/1990وحٌث بلػ سن الستٌن فً 
:  والذى ٌحدد كما ٌلى13/8/1991

            ٌوم           شهر           سنة 
      تارٌخ بلوغ سن الستٌن 90              08           14            
     المدة الالزمة إلستكمال مدة إستحقاق المعاش                -11           29            
   163       تارٌخ اخر ٌوم فً اإلنتفاع بحكم المادة 91              8             13           

 وال ٌكون له الحق فى االنتفاع بحكم 13/8/91على ذلك فإنه ٌكون اخر ٌوم فً الخدمة هو × 
.   باأللتحاق بعمل آخر بعد هذا التارٌخ حٌث تجاوزت مدد إشتراكه تسع سنوات163المادة 
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( 24)مثال رقم 
فى أى تارٌخ منذ بلوؼه سن الستٌن حتى  (23)بفرض وفاة المؤمن علٌه بالمثال رقم - 

13/8/1991  .
 حتى 163تتم تسوٌة مستحقاته على أساس اإلستحقاق للوفاة طالما ظل منتفعاُ بحكم المادة × 

.  تارٌخ الوفاة
 

( 25)مثال رقم 

 وإستمراره فى العمل 13/8/1991بفرض عدم إنهاء صاحب العمل لخدمة المؤمن علٌه فى - 
 .  14/8/1991حتى وفاته فى أى تارٌخ إعتباراً من 

 وٌتم توزٌعه بإعتبار 1/8/1991تتم تسوٌة مستحقاته على أساس معاش تقاعد مستحق من × 
الحاله وفاة صاحب معاش من أول الشهر الذى تقع فٌه الوفاة وتصرؾ مستحقاته عن المدة 

.  السابقة على شهر الوفاة إلى الورثة الشرعٌٌن بإعتبارها تركة 
 

( 26)مثال رقم 
 كانت قد مدت خدمة المؤمن علٌه لمدة سنة وحٌث 22بفرض أن جهة العمل فى المثال رقم - 

:   فإنه 14/8/90ٌبلػ سن الستٌن فى 
 وٌكون هذا التارٌخ هو أخر ٌوم له فى 14/8/1991ٌكون تارٌخ بلوؼه سن التقاعد هو × 

.  الخدمة 
 بمعنى أنه إذا حدث العجز أو 14/8/91ٌظل منتفعاً بتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حتى 

. وقعت الوفاة خالل فترة المد فإنه ٌتم حساب المعاش للعجز أو الوفاة بحسب األحوال
إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة بعد هذا التارٌخ فتحسب المستحقات على أساس معاش تقاعد × 

 وٌتم توزٌع 1/8/91 سنة أى إعتباراً من 61ٌستحق من أول الشهر الذى بلػ فٌه سن 
المعاش فى حالة الوفاة إعتباراً من أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة ، وتصرؾ مستحقاته 

.  عن المدة السابقة على شهر الوفاة إلى الورثة الشرعٌٌن بإعتبارها تركة 
 

(  27)مثال رقم 
.   كانت قد مدت خدمة المؤمن علٌه لمدة سنة23بفرض أن جهة العمل فى المثال رقم - 
 وٌظل منتفعاً بتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حتى 14/8/91ٌصبح بلوؼه سن التقاعد هو × 

.  هذا التارٌخ 
.   السابق 26وٌترتب على ذلك النتائج الموضحة بالمثال رقم 

 
( 28)مثال رقم 

 تقضى بأن تكون اإلحالة 22بفرض أن الئحة التوظؾ لجهة عمل المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
 من السنة التى ٌبلػ فٌها المؤمن علٌه سن 31/12للتقاعد للعاملٌن بها مرة واحدة سنوٌاً فى 

.  الستٌن 
رؼم تجاوز مدة إشتراك المؤمن علٌه فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن تسع سنوات إال أنه ٌظل × 

 وٌترتب على ذلك أنه إذا حدث 31/12/1990منتفعاً بتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حتى 
العجز أو وقعت الوفاة حتى هذا التارٌخ فإنه ٌتم حساب المعاش للعجز أو الوفاة بحسب 

األحوال أما إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة بعد هذا التارٌخ فتحسب المستحقات على أساس 
 .  1/12/1990معاش تقاعد ٌستحق من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة أى إعتباراً من 
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( :  29)مثال رقم 
 وكان تارٌخ مٌالده 24/7/1987إلتحق مؤمن علٌه بالعمل بالقطاع الخاص فى - 

:   وله مدة إشتراك سابقة 15/8/1930
سنة  شهر  ٌوم    

 3 7 21بالقطاع الحكومى مقدارها  
 2 4- بالقطاع الخاص مقدارها  

( . 14/8/1990)  وقام صاحب العمل بإنهاء خدمته فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن 
:  نظراً ألن إجمالى مدد إشتراكه فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن × 

 سنة  شهر  ٌوم  
تارٌخ بلوغ سن الستٌن   90 8 14  (قطاع خاص )المدة األخٌرة 

تارٌخ اإللتحاق   87 7 24 
بمراعاة إعتبار شهر اإللتحاق شهر 
كامل وشهر النهاٌة ال ٌحسب إال إذا 

.  كان أخر ٌوم فى الشهر 

 -1 3  

  3 7 21المدة السابقة بالقطاع الحكومى  
  2 4- المدة السابقة بالقطاع الخاص  

 21  -9  
  9 1- تجبر إلى  

وحٌث أنهى صاحب العمل خدمته فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن  
 سنة  شهر  ٌوم  

  9 1- وحٌث بلؽت مدة إشتراك المؤمن علٌه  
أول الشهر الذى بلػ فٌه السن وإنتهت فٌه  ) 1/8/1990فإنه ٌستحق معاش التقاعد من 

 .  (خدمته 
 باإللتحاق بعمل أخر حٌث تجاوزت مدد 163ال ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم الماده × 

.  إشتراكه تسع سنوات 
 

( :  30)مثال رقم 
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق لم ٌنه صاحب العمل خدمته عند بلوؼه سن الستٌن ، - 

 .  28/2/1991وأنما أنهى خدمته فى 
:  نظراً ألن إجمالى مدد إشتراكه فى هذا التارٌخ لم تبلػ عشر سنوات × 

 سنة  شهر  ٌوم  
تارٌخ إنهاء الخدمة    91 2 28  (قطاع خاص )المدة األخٌرة 

تارٌخ اإللتحاق   87 7 24 

 3       8-      بمراعـاة إعتبـار شهر اإللتحاق شهر     
 سنة 91سنة  )كامل وشهر النهاٌة شهر كامل بإعتبار أن إنتهاء الخدمة أخر ٌوم فى الشهر 

 .  ( ٌوم فقط 28بسٌطة وبالتالى فإن شهر فبراٌر 

  3 7 21المدة السابقة بالقطاع الحكومى  
  2 4- المدة السابقة بالقطاع الخاص  

 21 7 9  
  9 8- تجبر إلى  

 .  1/2/1991وٌستحق المعاش من أول الشهر الذى إنتهت فٌه الخدمة أى من 
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 باإللتحاق بعمل أخر حٌث   تجاوزت مدد 163وال ٌكون له الحق فى اإلنتفاع بحكم الماده × 
.  إشتراكه تسع سنوات 

( 31)مثال رقم 

 لم ٌنه خدمة المؤمن علٌه ، حٌث إستمر فى العمل 29بفرض أن صاحب العمل بالمثال رقم - 
 .  1/7/1991حتى وفاته فى 

نظراً ألن إجمالى مدد إشتراك المؤمن علٌه فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن فى  × 
                  شهر  سنوات 

باعتبار أن شهر  ) 31/7/1990   والتى تم حسابها حتى 9      1 هى  14/8/1990
. (الترك فى القطاع الخاص ال ٌحسب شهر كامل إال إذا كان تارٌخ الترك أخر ٌوم فى الشهر

أى المدة من  ) شهراً 11 شهر فى هذه الحالة تكون 120فإن المدة الالزمة إلستكمال 
 ( .  30/6/1991 حتى 1/8/1991

 .  30/6/1991وحٌث أن الوفاة قد وقعت بعد 
فإنه ٌتم تسوٌة مستحقات المؤمن علٌه فى هذه الحالة على اساس معاش تقاعد مستحق من 

  ( شهراً 120أول الشهر الذى إستكمل فٌه مدة إشتراك مقدارها  ) 1/6/1991
أول الشهر الذى  ) 1/7/1991وٌتم توزٌعه بإعتبار الحالة وفاة صاحب معاش إعتباراً من 

 .  (وقعت فٌه الوفاة 
.  وتصرؾ مستحقاته عن المدة السابقة على شهر الوفاة إلى الورثة الشرعٌٌن باعتبارها تركة

 
 ( : 32)مثال رقم 

 كانت شهر   سنة 29بفرض أن مدة الخدمة السابقة بالقطاع الخاص بالمثال رقم - 
                                                                        4       1 

وبالتالى تكون إجمالى مدد إشتراكه فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن 
شهر      سنة   

   وإستمر فى العمل إلستكمال مدة إستحقاق المعاش حٌث أنهى صاحب  8          1
شهر    سنة  

 9      1العمل خدمته فى تارٌخ إستكمال مدة إشتراك مقدارها   
    شهر    سنة 

 رؼم أن 31/7/90    هو 8      1تارٌخ إستكمال  : ٌكون تارٌخ إستكمال هذه المدة هو × 
 وذلك ألن شهر الترك ال ٌحسب فى القطاع الخاص 14/8/1990تارٌخ بلوغ سن الستٌن هو 

.  إال إذا كان تارٌخ الترك أخر ٌوم فى الشهر 
  شهر    سنة 

 وٌستحق معاش التقاعد من أول 31/7/91   هو 9      1وعلى ذلك ٌكون تارٌخ إستكمال  
 .  1/7/91شهر الترك أى من 

 
( :  33)مثال رقم 

 كان قد ترك المؤمن علٌه بالخدمة لحٌن إستكمال 32بفرض أن صاحب العمل بالمثال رقم - 
.   شهراً 120مدة إشتراك مقدارها 

                شهر   سنة  
 فتكون المدة المتبقٌة إلستكمال  7/90 /31   هو 8     1حٌث تارٌخ إستكماله  × 

    شهر   سنة 
 شهراً فى 120  واحدة أى أنه ٌستكمل مدة إشتراك 1    11 شهراً إشتراك هى 120
30/6/1992  . 
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( :  34)مثال رقم 
 حتى 33 لم ٌنه خدمة  المؤمن علٌه بالمثال رقم 33بفرض أن صاحب العمل بالمثال رقم - 

 .  20/8/1992وفاته فى 
 وٌستحق معاش التقاعد من أول الشهر الذى 30/6/1992 فى 163ٌنتهى إنتفاعه بالمادة × 

 وٌتم توزٌع المعاش بإعتباره صاحب معاش 1/6/1992 شهراً أى من 120إستكمل فٌه مدة 
، وتصرؾ مستحقاته عن المدة السابقة على شهر الوفاة  (أول شهر الوفاة  ) 1/8/1992من 

.  إلى الورثة الشرعٌٌن بإعتبارها تركة 
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 163قواعد المعاملة التأمٌنٌة خالل مدة اإلنتفاع بحكم المادة : رابعاً 
 

( 35)مثال رقم 

إلتحق مؤمن علٌه بالعمل بالقطاع الخاص بعد سن الستٌن إلستكمال مدة إستحقاق المعاش - 
.   جنٌه 60 جنٌه وأجر متؽٌر 100بأجر أساسى 

 :  (حصة صاحب العمل والمؤمن علٌه  )اإلشتراك الشهرى الواجب األداء × 
جنٌه جنٌه جنٌه : األجر األساسى 

  30 % = 30 × 100 (معاش  )و . تأمٌن ش ع 
  5 % = 5 ×  100تأمٌن مرض 

  3 % = 3 ×  100تأمٌن إصابات العمل  

 38  اإلجمالى 
    

   :  األجر المتؽٌر 
  15 % = 25 × 60  (معاش  )و . تأمٌن ش ع 

  3 % = 5 × 60تأمٌن مرض 
  1.8 % = 3 × 60تأمٌن إصابات عمل 

إجمالى اإلشتراك الشهرى عن األجرٌن 
 19.8 
 57.8 

:  مالحظات 
.  إشتراك تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجر األساسى ٌشمل إشتراك المكافأة- أ

.  ال ٌؤدى إشتراك تأمٌن بطالة - ب
 

( 36)مثال رقم 
.  بفرض إنقطاع المؤمن علٌه بالمثال السابق عن العمل بسبب المرض لمدة أسبوع - 
:  ٌستحق تعوٌض أجر عن هذه المدة ٌحدد كما ٌلى × 

جنٌـه :                     األجر األساسى 
100 × 1/30 × 75/100 × 7    = 17.5  

:  األجر المتؽٌر 
60 ×  1/30 ×  75/100 × 7    = 10.5                                                                                                                            

ــــــــــ         
 28.0=    إجمالى تعوٌض األجر عن األجرٌن

 
( 37)مثال رقم 

 سنوات وإستمر 7بلؽت مدة إشتراك مؤمن علٌه بقطاع النقل البرى عند بلوؼه سن الستٌن - 
 وبعد شهرٌن من تارٌخ بلوؼه 163منتفعاً بتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم الماده 

هذه السن وأثناء إنتفاعه بحكم الماده المشار إلٌها طلب   حساب مدة فى التأمٌن مقدارها عشر 
فإن تكلفة شراء هذه  (سائق درجة أولى  )سنوات وحٌث كان أجر إشتراكه خمسون جنٌهاً   

:  المدة تحدد كما ٌلى 
 جنٌه  1500 = 10 ( × 4المعامل من جدول رقم  ) 3 × 50
:  حتى 163رؼم شراء هذه المدة فإنه ٌظل منتفعاً بحكم الماده × 
.  تارٌخ إلؽاء رخصة القٌادة وتقدمه لصرؾ مستحقاته - أ
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بخالؾ مدة العشر سنوات التى أدى  ) شهراً 120تارٌخ إستكمال مدة إشتراك مقدارها - ب
 .  (تكلفة شرائها بالكامل 
.  أى التارٌخٌن قبل اآلخر 

 
( 38)مثال رقم 

بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت قد ألؽٌت رخصة القٌادة الخاصة به بعد بلوؼه - 
وبذلك تكون إجمالى مدد  - سن الستٌن بشهرٌن ولم ٌلتحق بأى عمل آخر 

                       شهر   سنة 
 7      2إشتراكه فى هذا التارٌخ 

 1975 لسنة 79 من القانون رقم 41حٌث طلب المؤمن علٌه شراء مدة وفقا ألحكام المادة 
الستكمال مدة استحقاق المعاش فإن هذه المدة ٌجب أال تقل أو تزٌد عن سنتٌن حٌث بها 

 سنوات وبالتالى ٌتوافر له المدة المؤهلة الستحقاق معاش 9تجاوز إجمالى مدد اشتراكه 
: وتحدد تكلفة هذه المدة كما ٌلى  (بعد مراعاة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة  )الشٌخوخة 

.  جنٌه 300 = 2 ( × 4المعامل من جدول رقم  ) 3 × 50
. ٌستحق المعاش من أول الشهر التالى ألداء هذه التكلفة × 

 
( : 39)مثال رقم 

 كان من العاملٌن بقطاع المقاوالت وكانت درجة 37بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
. مهارته أولى 

: فإن تكلفة شراء المدة المشار إلٌها تحدد كما ٌلى - 
.  جنٌها 2850 = 10 ( × 4المعامل من جدول رقم  ) 3 × 95

:  حتى 163رؼم شراء هذه المدة فإنه ٌظل منتفعا بحكم المادة 
توقفه عن العمل وتسلٌمه بطاقة االشتراك األخٌرة إلى مكتب الهٌئة المختص وتقدمه  - أ

. لصرؾ مستحقاته 
بخالؾ مدة العشر سنوات التى ادى  ) شهرا 120تارٌخ استكمال مدة اشتراك مقدارها  - ب

 . (تكلفة شرائها بالكامل 
. أى التارٌخٌن قبل اآلخر 

 
( 40)مثال رقم 

 كان قد سلم بطاقة االشتراك األخٌرة إلى مكتب الهٌئة 39بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
المختص بعد شهرٌن من تارٌخ بلوؼه سن الستٌن ولم ٌلتحق بأى عمل  
  شهر     سنة 

 7       2 وبذلك تكون إجمالى مدد اشتراكه فى هذا التارٌخ –آخر 
 1975 لسنة 79 من القانون رقم 41حٌث طلب المؤمن علٌه شراء مدة وفقاً ألحكام المادة 

الستكمال مدة استحقاق المعاش فإن هذه المدة ٌجب أال تقل أو تزٌد عن سنتٌن حٌث بها 
 سنوات وبالتالى ٌتوافر له المدة المؤهلة الستحقاق معاش 9تجاوز إجمالى مدد اشتراكه 

: وتحدد تكلفة المدة كما ٌلى  (بعد مراعاة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة  )الشٌخوخة 
.  جنٌها 570  = 2 ( × 4المعامل من جدول رقم  ) 3 × 95

. وٌستحق المعاش من أول الشهر التالى ألداء هذه التكلفة 
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فى مجال الحقوق التأمٌنٌة : خامسا 
( 41)مثال رقم 

 عن مدة  30/9/1990بلػ مؤمن علٌه سن الستٌن بالقطاع الحكومى أو العام فى - 
شهر    سنة 

ولم ٌرؼب فى االنتفاع بحكم المادة  ( 1/4/1984جمٌعها بعد  )   6      5اشتراك مقدارها 
 ثم تقدم بطلب لصرؾ مستحقاته فى التأمٌن وكان متوسط – وتم أخذ إقرار علٌه بذلك 163

 جنٌها ومتوسط أجره الشهرى المتؽٌر 150أجره الشهرى األساسى خالل السنتٌن األخٌرتٌن 
عن كل سنة كاملة % 2 جنٌه بعد مراعاة إضافة 100عن كامل مدة االشتراك عن هذا األجر 
. من مدة االشتراك الفعلى فى هذا األجر 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى 
. تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى  -1

.  جنٌه 1732.5   = 15/100 × 6( 5/12 × )12 × 150= 
تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتغٌر   -2

.  جنٌها 1155.0   = 15/100 × 6( 5/12 × )12 × 100= 
المكافأة  - 3

.  جنٌه 0962.5(                            = 5/12 × )150= 
 

(  42)مثال رقم 
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق استمر فى العمل بعد بلوؼه سن الستٌن لمدة ستة أشهر - 

 وتم 163ثم تنازل عن حقه فى اإلستمرار فى اإلنتفاع بحكم المادة  ( 31/3/1991حتى  )
. أخذ إقرار علٌه بذلك 

. ثم تقدم بطلب لصرؾ مستحقاته فى التأمٌن - 
  شهر     سنة 

:  وتحدد مستحقاته كما ٌلى 6       11بذلك تكون إجمالى مدد اشتراكه قد بلؽت    
 تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى   -1

.  جنٌه 1867.5    = 15/100 × 6( 11/12 × )12 × 150= 
 تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتغٌر  -2

.  جنٌها 1245.0    = 15/100 × 6( 11/12 × )12 × 100= 
المكافأة - 3

.  جنٌه 1037.5                          = 6( 11/12 × )150= 
 

( 43)مثال رقم 
 3بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت له مدة مشتراة فى األجر االساسى مقدارها - 

. سنوات 
  شهر      سنة 

  9        11وبذلك تكون اجمالى مدد اشتراكه عن األجر االساسى قد بلؽت     
 سنوات فانه ٌتوافر فى شأنه شرط المدة 9نظراً لتجاوز مدة أشتراكه عن االجر االساسى 

:  سنوات وتحدد مستحقاته كما ٌلى10الالزمة إلستحقاق معاش التقاعد والتى ٌتم جبرها إلى 
 معاش األجر االساسى  –1

                 جنٌه               جنٌه 
 =150 × 10 × 1/45 =    33.34 

 3.34%                   10ٌضاؾ 
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 3.34%       10ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات              9ٌضاؾ 

                 49.02 
معاش األجر المتغٌر - 2

 =100( × 11/12 )6 × 1/45 = 15.37  
من معاش األجر  % 20وهو أفضل من 

األساسى وزٌاداته 
49.02 × 20 =  %9.81 

والتى ٌتوافر للمؤمن علٌه فى هذه 
الحالة شروط االنتفاع بها 

من العالوات الخاصة % 80ٌضاؾ إلٌه 
 90 ، 89 ، 88عن السنوات 

وبإفتراض أن األجر األساسى كان 
ثابتا طوال مدة االشتراك بمعنى أن 

% 15العالوات الخاصة حددت بنسبة 
 جنٌها 150من 
 18.00 = 1988من عالوة سنة  % 80إذا 

1989 = 18.00 
1990 = 18.00 

69.37 

 
 118.39           1/3/1990جملة المعاش المستحق من 

 (أول شهر انتهاء الخدمة  ) 
 7.35=                        من معاش األجر% 15ٌضاؾ إلٌه 

     1/6/1991األساسى وزٌاداته من 
 125.74            1/6/1991جملة المعاش المستحق من 

المكافأة - 3

 جنٌه 1037.5   = 6( 11/12 × )150= 
 

( 44)مثال رقم 
. بفرض أن انتهاء خدمة المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت للوفاة الطبٌعٌة - 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى 
معاش األجر األساسى - 1

  شهر      سنة 
 حٌث ال – سنوات 10ال ٌتم جبرها إلى          - 9        11مدة االشتراك 

ٌتطلب استحقاق المعاش فى حالة انتهاء 
الخدمة بالوفاة بالقطاع الحكومىأو العام مدة 

. اشتراك محددة 
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ال تضاؾ مدة افتراضٌة حٌث الوفاة بعد بلوغ - 
. سن التقاعد 

 جنٌها حٌث افترضنا ثبات األجر األساسى 150متوسط األجر خالل السنة األخٌرة 
. طوال مدة االشتراك 

واضافة % 50إذا المعاش على أساس مدة االشتراك دون رفعه إلى الحد األدنى بنسبة 
نصؾ الفرق 
        جنٌه    جنٌه 

 =  150( × 11/12 )9 ×  1/45 =    33.06  
 

 3.31%             10ٌضاؾ 
 3.31%      10ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات     9ٌضاؾ 

48.68 
معاش األجر المتغٌر - 2

ال تضاؾ إلى مدة االشتراك مدة افتراضٌة 
حٌث الوفاة بعد بلوغ سن التقاعد إذا 

المعاش على أساس مدة االشتراك دون 
واضافة % 50رفعه إلى الحد األدنى بنسبة 

من % 80نصؾ الفرق مضافا إلٌه 
 ، 89 ، 88العالوات الخاصة عن سنوات 

90 
 69.37     =     (كما فى المثال السابق  )

 118.05جملة المعاش المستحق من       
 (أول شهر انتهاء الخدمة للوفاة  ) 1/3/1991

 7.30من معاش األجر األساسى         % 15ٌضاؾ إلٌه 
 1/6/1991وزٌادته من 

 125.35         1/6/1991جملة المعاش المستحق من 
 

المكافأة  -3
 شهور النتهاء الخدمة بالوفاة 10ٌستحق الحد األدنى للمكافأة 

المكافأة 
 =150 × 10 =     1500 

التعوٌض اإلضافى عن األجر األساسى - 4
150 × 12 × 25  %

 450 (    = 5 سنة من جدول 61معامل سن  )
التعوٌض اإلضافى عن األجر المتغٌر    - 5

100 × 12 × 25 =       %300 
 

( : 45)مثال رقم 
بفرض أن انتهاء خدمة المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت للعجز الكامل اإلصابى - 
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: تحدد كما ٌلى - 
معاش األجر األساسى  - 1

: المعاش اإلصابى - أ

          جنٌه            جنٌه 
150 × 80 =              %120.00 

: المعاش الطبٌعى - ب
=      150( × 11/12 )9 × 1/45 =          33.06 

153.06 

 150.00ٌخفض إلى متوسط أجر التسوٌة                                
 15.00%                                                   10ٌضاؾ 
 6.00%                                                   10ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات                                               9ٌضاؾ 

        180.00   
معاش األجر المتغٌر - 2

المعاش اإلصابى                                  جنٌه - أ
  100 × 80 =            %80.00  

المعاش الطبٌعى - ب

 =  100( × 11/12 )6 × 1/45 =       15.37 

95.37 
من العالوة % 80تضاؾ 

 18.00 = 1988الخاصة عن سنة                 
1989 = 18.00 
1990 = 18.00 

149.37 

 329.37جملة المعاش المستحق        
 (أول شهر انتهاء الخدمة ) 1/3/1991من 

من % 15ٌضاؾ إلٌه 
  00.27= معاش االجر االساسى        

  1/6/1991وزٌاداته من 
 356.37      1/6/1991جملة المعاش المستحق من 

: مالحظة

 ٌتم الجمع بٌن معاش 24/12/2006إعتبارا من 
إصابة العمل ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

بدون حد أقصً 
: المكافأة -3

  1500.00=  شهور            10حد أدنى 
التعوٌض االضافى عن األجر االساسى  -4

 150 × 12 × 25 × %150 %  =          675.00  
التعوٌض االضافى عن األجر المتغٌر -5
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 100 × 12 × 25 × %150 =                %450.00 
 

( 46)مثال رقم 

بفرض أن انتهاء خدمة المؤمن علٌه بالمثال السابق كانت للعجز الجزئى اإلصابى المنهى - 
% . 50للخدمة وكانت نسبة العجز 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى - 
معاش األجر األساسى  -1

: المعاش اإلصابى - أ

   جنٌه         جنٌه 
150 × 80 × %50 =         %60.00 

المعاش الطبٌعى - ب
 =150( × 11/12 )9 × 1/45 =             33.06 

93.06 
 9.31%      10  ٌضاؾ 

 6.00%      10ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات     9ٌضاؾ 

  117.37 
معاش األجر المتغٌر  - 2

المعاش اإلصابى - أ
جنٌه 

100 × 80 × %50 =      %40.00 
المعاش الطبٌعى - ب

100( × 11/12 )6 × 1/45 =               15.37 

     55.37 
من العالوة % 80تضاؾ 

 18.00      =                  1988الخاصة  عن سنة 
 18.00                 = 1989  عن سنة 
 18.00    =                    1990  عن سنة  

    109.37  

 226.74جملة المعاش المستحق            
 (أول شهرانتهاء الخدمة  ) 1/3/1991من 

 17.61=           من معاش     % 15ٌضاؾ إلٌه 

 1/6/1991األجر األساسى وزٌاداته من 
 244.35          1/6/1991جملة المعاش المستحق من 

المكافأة - 3

 150( × 11/12 )6 =      1037.50 
التعوٌض اإلضافى عن األجر األساسى - 4
 150 × 12 × 25 × %150 × %50 =   %337.50 
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التعوٌض اإلضافى عن األجر المتغٌر  - 5
100 × 12 × 25 × %150 × %50            %     =   225.00 

 
( : 47)مثال رقم 

 تنازل عن حقه فى االستمرار فى االنتفاع بحكم المادة 43بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
 . 15/8/1991 ولم ٌتقدم بطلب صرؾ مستحقاته حتى وقت وفاته فى 163

ٌتم حساب المستحقات على أساس انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لما سبق بٌانه تفصٌاًل - 
 تسع 31/3/1991بالمثال المشار إلٌه حٌث تجاوزت مدة اشتراكه فى تارٌخ ترك الخدمة فى 

. سنوات 
: وتحدد مستحقاته كما ٌلى - 

   (أول شهر انتهاء الخدمة  )1/3/1991ٌستحق معاش تقاعد من  -1
جنٌه 

               118.39  
 7.35         من معاش األجر األساسى           % 15ٌضاؾ إلٌه 

 1/6/1991وزٌاداته من 
 125.74جملة المعاش المستحق           

 ( 1/8/1991 )وٌتم توزٌع هذا المعاش اعتبارا من أول شهر الوفاة 
المكافأة المستحقة على أساس مدة  -2

 1037.50= االشتراك فى نظام المكافأة         

وتصرؾ مستحقاته عن المدة السابقة على شهر الوفاة إلى الورثة الشرعٌٌن باعتبارها 
. تركة 

  مالحظة  :

 حٌث وقعت الوفاة بعد 1975 لسنة 79 من القانون رقم 18 من المادة 4لم تطبق أحكام البند 
. بلوغ المؤمن علٌه سن التقاعد 

 
( 48)مثال رقم 

 جنٌها وقبل 35 بالقطاع الخاص بأجر شهرى 1/1/1985التحق مؤمن علٌه بالعمل فى - 
 سنوات ضمن مدة اشتراكه فى 3 طلب حساب مدة 25/9/1990بلوؼه سن الستٌن فى 

 وطلب صرؾ 15/2/1991 فى 163التأمٌن ثم تنازل عن حقه فى االنتفاع بحكم المادة 
. مستحقاته التأمٌنٌة 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى × 
 شهر     سنة        ٌوم            
.     تارٌخ نهاٌة الخدمة 91 2 15     مدة االشتراك الفعلى    

   تارٌخ االلتحاق  85       1        1                   
شهر النهاٌة ال ٌحسب  
 6        1   -            إال إذا كان آخر ٌوم    

 مدة مشتراه 3فى الشهر      
 

                                      -     1        9   
 10                               تجبر إلى          

جنٌه 
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 35.00                                      (ثابت  )متوسط السنتٌن األخٌرتٌن 
المعاش  -1

  جنٌه           جنٌه   
 =  35 × 10 × 1/45       =          7.78 

, 78        %      10ٌضاؾ 
 3.00       %      10ٌضاؾ 
 9.00         جنٌهات    9ٌضاؾ 

20.56 
  14.44      =    ٌضاؾ فرق الحد األدنى    

 35.00                                 1/2/1991جملة المعاش المستحق من 
 (الحد األدنى الرقمى  )

 5.25من معاش األجر األساسى           % 15ٌضاؾ 
  1/6/1991وزٌاداته من 

 40.25      1/6/1991جملة المعاش المستحق من 
 
 

المكافأة   -2
35( × 1/12 )6 =           212.92 

 
( : 49)مثال رقم 

بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كان ٌمنح عالوة سنوٌة مقدارها جنٌهان وكان انتهاء - 
 . 15/2/1991خدمته للوفاة فى 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى - 
      شهر      سنة 

 9       1 مدة االشتراك كما فى المثال 
. ال ٌضاؾ إلٌها مدة إفتراضٌة للوفاة بعد سن الستٌن - 
 سنوات حٌث المدة المطلوبة الستحقاق المعاش فى حالة الوفاة بالقطاع 10ال تجبر إلى - 

.  شهور متصلة أو ستة شهور متقطعة 3الخاص 
 . (لحساب المعاش والتعوٌض اإلضافى  )متوسط األجر الشهرى خالل السنة األخٌرة - 

 47 = 1 × 47 91 سنة 

 495 = 11 × 45 90 سنة 
 جنٌه 45.17 = 12 / 542  

 (لحساب المكافأة  )متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن - 
 47 = 1 × 47 91سنة 

 540 = 12 × 45 90 سنة 
 473 = 11 × 43 89 سنة 

 جنٌه 44.17 = 24 / 1060  
المعاش   -1

    جنٌه     جنٌه 
45.17( × 1/12 )9 × 1/45                 =9.12 
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. 92%     10ٌضاؾ 
 3.00%     10  ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات    9  ٌضاؾ 

22.04   
 12.96ٌضاؾ فرق الحد األدنى       

 35.00     1/2/1991جملة المعاش المستحق من 
 (الحد األدنى الرقمى  )

 5.25من معاش األجر األساسى     % 15ٌضاؾ 
 1/6/1991وزٌاداته من 

 40.25     1/6/1991جملة المعاش المستحق من 

 
المكافأة   -2

 441.70        =           (حد أدنى  ) شهور 10 × 44.17
 

( 50)مثال رقم 
 وكان 12/6/1989فى  (عامل ماهر  )بدأ اشتراك أحد المؤمن علٌهم بقطاع المقاوالت - 

 . 24/6/1991 ووقعت وفاته 25/6/1931تارٌخ مٌالده  
: تحدد مستحقاته كما ٌلى - 
. نظرا ألن تارٌخ الوفاة لم ٌجاوز تارٌخ بلوؼه سن التقاعد فإن الحالة تعتبر وفاة منهٌة للخدمة - 

ٌوم     شهر     سنة 
          تارٌخ نهاٌة االشتراك 91      6      24   ونظرا ألن مدة اشتراكه  - 

          تارٌخ بداٌة االشتراك 89      6       12     

 2-       -       باعتبار شهر بداٌة          
االشتراك شهر كامل 

وعدم حساب شهر نهاٌة االشتراك إال إذا كان تارٌخ الترك آخر ٌوم فى الشهر وال تضاؾ 
تارٌخ بلوغ سن التقاعد = مدة افتراضٌة حٌث تارٌخ الوفاة 

 جنٌها 95هو  (باعتباره عامل ماهر  )ونظرا ألن األجر الحكمى للمؤمن علٌه فى هذه الحالة 
 .

% 65إذا ٌستحق المعاش بحد أدنى 
المعاش - 1

 جنٌه   جنٌه 
95 × 65 =         %61.75 

 6.18%           10ٌضاؾ 
 6.00%           10ٌضاؾ 
 9.00        جنٌهات  9ٌضاؾ 

 82.93        = 1/6/1991المعاش المستحق من 
 

التعوٌض اإلضافى  - 2
   95 × 12 × 33 =        %376.20 
 (  5 من جدول رقم 60معامل سن  )
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( 51)مثال رقم 

 أى بعد بلوؼه سن التقاعد وكان 25/6/91 فى 50بفرض وفاة المؤمن علٌه بالمثال رقم - 
 الستكمال مدة 163مستمرا فى االنتفاع بتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقا للمادة 

. استحقاق المعاش 
: تحدد مستحقاته كما ٌلى - 
 

ٌوم  شهر   سنة 
     تارٌخ نهاٌة االشتراك 91   6       25مدة االشتراك   - 

     تارٌخ بداٌة االشتراك 89   6   12    

 2-   -   باعتبار شهر بداٌة    
االشتراك شهر كامل وعدم حساب شهر نهاٌة االشتراك إال إذا كان تارٌخ الترك آخر ٌوم فى 

. الشهر 
. وال تضاؾ مدة افتراضٌة حٌث تارٌخ الوفاة بعد بلوغ سن التقاعد 

.  جنٌها 95ونظرا ألن األجر الحكمى للمؤمن علٌه فى هذه الحالة هو 
 إذا ٌحسب المعاش على أساس مدة 163ونظرا لوقوع الوفاة أثناء مدة االنتفاع بالمادة 

. االشتراك دون رفعه 
: المعاش  -1

    جنٌه   جنٌه 
95 × 2 × 1/45 =       4.23 

 
, 43 %     10ٌضاؾ 
 3.00%      10ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات    9ٌضاؾ 

   = 16.66 
 18.34ٌضاؾ فرق رفع الحد األدنى الرقمى       

 35.00         1/6/1991المعاش المستحق فى 
: التعوٌض اإلضافى  -2

95 × 12 × 25 =                %285.00  

 ( 5 من جدول رقم 61معامل سن  )
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التزامات صاحب العمل : سادسا
فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل استكمال مدة استحقاق المعاش 

 
( 52)مثال رقم 

 عن مدة  15/6/1991أنهٌت خدمة مؤمن علٌه بالقطاع الحكومى أو العام فى - 
 شهر   سنة 

  فى كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر لبلوغ سن الستٌن 5      2اشتراك مقدارها 
:  وكان تدرج أجره كما ٌلى 1/4/84وكان تارٌخ إلتحاقه بعد 

األجر المتغٌر األجر األساسى  
1/5/86 
1/7/86 
1/7/87 
1/7/88 
1/7/89 
1/7/90 
1/6/91 

100.00 
110.00 
120.00 
130.00 
140.00 
150.00 
160.00 

50.00 
100.00 
130.00 
150.00 
200.00 
250.00 
300.00 

: فى هذه الحالة تحدد التزامات صاحب العمل ، وتحسب مستحقات المؤمن علٌه كما ٌلى - 
: التزامات صاحب العمل  -1

 سنوات لتصبح إجمالى مدد  4= عدد السنوات الكاملة الالزمة الستحقاق معاش التقاعد 
                شهر   سنة 

   9      2االشتراك  
.  سنوات وٌستحق معاش التقاعد 10تجبر إلى 

% 15= حصة صاحب العمل فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة دون اشتراك المكافأة 
:- تحسب على أساس أجر االشتراك األساسى األخٌر لتكون كما ٌلى 

.  جنٌهاً 1152 = %4 × 15 × 12 × 160= 
. وال ٌؤدى صاحب العمل اشتراك نظام المكافأة أو األجر المتؽٌر 

: حساب مستحقات المؤمن علٌه  -2
: معاش األجر األساسى - أ 

سنوات على 4نظرا ألنه تم أداء حصة صاحب العمل عن المدة المكملة ومقدارها 
. أساس األجر األخٌر 

. ونظرا ألن المدة المكملة تدخل فى حساب المتوسط المطلوب 
. ونظرا ألن المدة المكملة تزٌد عن فترة المتوسط فى هذه الحالة وهى سنتان 

     جنٌه   جنٌه 
 35.56    = 1/45 × 10 × 160= إذاً المعاش 

 
 3.56 %            10ٌضاؾ 
 3.56%           10ٌضاؾ 
 9.00 جنٌهات          9ٌضاؾ 

 
 =51.68 
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: معاش األجر المتغٌر - ب
      جنٌه 

 100    = 2   × 50.00 1/5/86= متوسط األجر 
               1/7/86 100.00 × 12 =   1200  

         1/7/87 130.00 × 12 =   1560 
        1/7/88 150.00 × 12 =   1800 
        1/7/89 200.00 × 12 =   2400 
        1/7/90 250.00 × 11 =   2750 
        1/6/91 300.00  × 1 =    300 

 ------------
62       10110 

10110 / 62 = 163.06  
 سنوات  5% × 2 ٌضاؾ 16.31  

 المتوسط 179.37  

 
 20.60           = 1/45 × 5( 2/12 × )179.37= المعاش 

من معاش األجر األساسى وزٌاداته التى ٌتوافر للمؤمن % 20وهو أفضل من 
. علٌه شروط االنتفاع بها 

 (51.68 × 20 = %10.34 ) 
: من عالوات % 80ٌضاؾ 

88 ، 89 ، 90 ، 91  
 14.40%          = 80% × 15 × 120 30/6/88  أجر 
 15.60%          = 80% × 15 × 130 30/6/89  أجر 
 16.80%          = 80% × 15 × 140 30/6/90  أجر 
 18.00%          = 80% × 15 × 150 30/5/91  أجر 

           85.40 

: جملة المعاش - ج
  51.68معاش األجر األساسى               
 85.40معاش األجر المتؽٌر               

  137.08             1/6/91جملة المعاش المستحق عن 
أول الشهر الذى انتهت فٌه الخدمة 

: المكافأة - د
. متوسط األجر الشهرى األساسى عن السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك 

         جنٌه 
1/7/89 140.00 × 12          = 1680 
1/7/90 150.00 × 11          = 1650 
1/6/91 160.00 × 1    =          160 

    24               3490 
 3490 / 24 = 145.42 
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ونظرا ألنه ال تتوافر بشأنه شروط استحقاق الحد األدنى للمكافأة رؼم انتهاء االنتفاع 
بهذا النظام لبلوغ سن التقاعد  

 . 1/4/84حٌث ال ٌتوافر شرط اشتراكه فى هذا النظام فى 
.  سنوات على األقل 10وكذا شرط توافر مدة اشتراك فى نظام االدخار 

            جنٌه  
  751.34 =          5( 2/12 × )145.42= إذاً المكافأة 

 
( 53)مثال رقم 

.  وقبل تسوٌة مستحقاته2/7/1991بفرض وفاة المؤمن علٌه فى المثال السابق بتارٌخ - 
. ال ٌؽٌر ذلك من الطرٌقة التى ٌتم بها تسوٌة مستحقاته الموضحة بالمثال المشار إلٌه- 

.  بذات القٌمة السابق تحدٌدها 1/7/1991وٌتم توزٌع المعاش اعتبارا من 
 وقٌمة المكافأة على الورثة الشرعٌٌن فى تارٌخ الوفاة 91وٌتم توزٌع معاش شهر ٌونٌو 

. باعتباره تركة 
 

( 54)مثال رقم 
 لم ٌؤد قٌمة حصته فى االشتراك عن المؤمن 52بفرض أن صاحب العمل فى المثال رقم - 

 . 2/8/1991علٌه المذكور إال فى 
 1/7/1991نظرا ألن تارٌخ وجوب أداء حصة صاحب العمل الموضحة بهذا المثال هو - 

. (أول الشهر التالى لتارٌخ انتهاء الخدمة)
.  ٌوم 15وحٌث مهلة السداد 

. وحٌث لم ٌتم السداد حتى انتهاء المهلة 
حتى  (تارٌخ وجوب األداء  ) 1/7/91شهرٌا عن المدة من % 1إذا ٌستحق مبلػ إضافى 

: فٌكون إجمالى المبلػ الواجب سداده كما ٌلى  (نهاٌة شهر السداد  ) 31/8/91
    جنٌه   جنٌه 

  1152.00االشتراكات   
 23.04%   2ٌضاؾ 

    1175.04 
 

( : 55)مثال رقم 
 ولم ٌتم األداء إال فى 15/5/1991 كان 52بفرض أن تارٌخ ترك الخدمة فى المثال رقم - 

2/8/1991 . 
 فإنه ٌستحق المبالػ اإلضافٌة اآلتٌة 1/6/91نظرا ألن تارٌخ وجوب األداء فى هذه الحالة هو 

 جنٌه 34.56 ( جنٌه 1152 )على قٌمة االشتراكات المستحقة 
 (تارٌخ وجوب األداء  )      1/6/91عن المدة من % 3

  31/8/91حتى 
 (نهاٌة شهر األداء  )

 576.00من رصٌد االشتراكات       % 50

 610.56      30/6/1991المتأخرة فى 
: مالحظة
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بحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر فً القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة % 50ألؽٌت ال 
 الصادر فً 24 ق دستورٌة ونشر بعدد الجرٌدة الرسمٌة رقم 20 لسنة 31برقم 
17/6/2000 

 
( 56)مثال رقم 

 حتى 1/4/90التحق مؤمن علٌه بإحدى شركات القطاع العام بعقد عمل مؤقت عن المدة من  -
  وكانت له مدد اشتراك سابقة12/5/90وبلػ سن الستٌن فى  – 30/9/90

ٌوم   شهر    سنة 
                                                                   21     11      8 

: لذلك فإنه فى تارٌخ بلوغ سن الستٌن ٌكون إجمالى مدد اشتراكه كما ٌلى 
ٌوم   شهر  سنة 

  تارٌخ بلوغ سن الستٌن 90  5  12المدة األخٌرة  
 تارٌخ بداٌة االشتراك األخٌر 90  4  1   

12  1 -   
  8   11  21مدة االشتراك السابقة 
  9   1  3إجمالى مدد االشتراك 

 120 حتى انتهاء مدة العقد أو استكمال مدة اشتراك مقدارها 163ٌستمر منتفعاً بأحكام المادة 
. شهراً أٌهما أسبق 

ونظراً ألنه فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن قد جاوزت مدة اشتراكه تسع سنوات فإنه ٌستحق 
معاش التقاعد من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة سواء كان ذلك عند انتهاء مدة العقد أو 

.  شهراً 120قبلها حٌث أن إجمالى مدد اشتراكه فى تارٌخ انتهاء مدة العقد لن تجاوز 
: مالحظة 

فى حالة انتهاء الخدمة قبل استكمال مدة العقد ال تكون هناك التزامات على صاحب العمل حٌث 
. مدد اشتراك المؤمن علٌه قد جاوزت تسع سنوات 

 
( 57)مثال رقم 

 كانت    56بفرض أن مدد االشتراك السابقة للمؤمن علٌه المشار إلٌه بالمثال رقم - 
        ٌوم     شهر    سنة 

21       9      9  
: وحٌث تكون إجمالى مدد اشتراكه فى تارٌخ بلوؼه سن الستٌن كما ٌلى 

ٌوم   شهر   سنة 
( 56من المثال رقم )          1   12المدة األخٌرة   

 9   9   21مدد االشتراك السابقة  
  9  11  3إجمالى مدد االشتراك 

 120 حتى انتهاء مدة العقد أو استكمال مدة اشتراك مقدارها 163ٌستمر منتفعاً بأحكام المادة 
. شهراً أٌهما أسبق 

ٌوم   شهر   سنة 
  10-     -  وعلى ذلك تكون المدة المطلوبة    

  9   11   3نستبعد منها مدة إشراكه حتى سن الستٌن 
    -    -  27   163المدة التى ٌنتفع فٌها بالمادة 

  90    5    12 فى    60وحٌث بلػ سن 
    -    -  27تضاؾ مدة االستكمال    



                                                                                  2014 ٌولٌو مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                      
 المذكرة السادسة عشرة

      ليمي هحهد الوزيري –استهرار الهؤهو عميه بالعهل او التحاقه بالعهل بعد بموغه                      هحهد حاهد الصياد 
سو الستيو الستكهال هدة استحقاق الهعاش 

                     w: www.elsayyad.net             44/45       1975 لسىت 79في قاىوو التأهيو االجتهاعي الصادر بالقاىوو رقن 

  90   6    9   163إذاً تارٌخ نهاٌة االنتفاع بالمادة 
 فى 163وحٌث ٌقع هذا التارٌخ قبل تارٌخ نهاٌة مدة العقد وبالتالى فإنه ٌوقؾ انتفاعه بالمادة 

 . 90 وٌستحق معاش التقاعد من أول شهر ٌونٌو 9/6/90
 

( 58)مثال رقم 
 . 10/6/90 قد توفى بتارٌخ 57بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم  -

وهو ٌونٌو  )فى هذا التارٌخ ٌعتبر صاحب معاش وٌتم توزٌع المعاش من أول شهر الوفاة 
وبالنسبة لمستحقاته فى نظام المكافأة ٌتم توزٌعها على الورثة الشرعٌٌن باعتبارها  (90

. تركة
 

( 59)مثال رقم 
 كانت خمس سنوات 56بفرض أن مدد االشتراك السابقة للمؤمن علٌه المشار إلٌه بالمثال رقم - 

فقط وبالتالى فإنه فى سن الستٌن ستكون إجمالى مدد اشتراكه 
ٌوم      شهر     سنة  

 ٌكون له الحق فى االستمرار فى العمل الستكمال مدة استحقاق المعاش 5       1       12
 .

وبفرض أن جهة العمل لم ترؼب فى هذا االستمرار فإنها تكون ملتزمة بسداد حصة صاحب 
:  العمل فى االشتراكات عن المدة المتبقٌة من مدة العقد فقط وهى 

ٌوم   شهر   سنة  
  90  9   30تارٌخ نهاٌة مدة العقد   

  90  5   12  60تارٌخ بلوغ سن 
   - 4   18المدة المتبقٌة   

 جنٌه  100وبفرض أن األجر األساسى األخٌر للمؤمن علٌه هو 
.   جنٌها69 = 4( 18/30% × )15 × 100إذاً حصة صاحب العمل الواجبة األداء عن هذه المدة 

 
( : 60)مثال رقم 

  4/7/90بفرض أن جهة العمل فى المثال السابق لم تنه خدمة العامل المشار إلٌه إال فى  -
ٌوم   شهر   سنة 

 90  9  30تكون المدة المتبقٌة  
  90  7  4من مدة العقد  

   26  2   
.  جنٌها 43 = 2( 26/30% × )15 × 100= وتكون حصة صاحب العمل 

    
( : 61)مثال رقم 

 لم ترؼب فى استمرار المؤمن علٌه بالعمل بعد بلوؼه 57بفرض أن جهة العمل بالمثال رقم - 
. سن الستٌن لحٌن استكمال مدة استحقاق معاش التقاعد 

سٌكون سابقاً على تارٌخ نهاٌة مدة العقد  (9/9/90)حٌث أن تارٌخ استكمال هذه المدة 
إذاً تكون حصة صاحب العمل فى االشتراكات الواجبة األداء عن المدة الالزمة  (30/9/90)

. الستكمال مدة استحقاق المعاش فقط ولٌس إلى نهاٌة مدة التعاقد 
.  جنٌه 100وبفرض أن األجر األساسى  األخٌر للمؤمن علٌه 

:- إذاً تكون حصة صاحب العمل كما ٌلى 
.  جنٌه 13.5 = %27/30 × 15 × 100
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( 62)مثال رقم 
التحق مؤمن علٌه بالعمل بعد بلوؼه سن الستٌن بعقد عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لدى إحدى - 

 شركات القطاع العام وكانت إجمالى مدد اشتراكه السابقة فى تارٌخ التحاقه بالعمل 
 

شهر       سنة  
6           5 

. وبفرض أن صاحب العمل قد أنهى خدمة المؤمن علٌه قبل استكماله مدة العقد 
نظراً اللتحاق المؤمن علٌه بالعمل بعد بلوؼه سن الستٌن ال ٌلتزم صاحب العمل بأداء حصته 

. فى االشتراكات عن المدة من تارٌخ نهاٌة الخدمة حتى تارٌخ نهاٌة مدة العقد 
 


