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 مقدمة
 
 اتقاانون التؤمٌنا ةاى الدةعاة الواحادة تعاوٌانتناول ةاً ذا ا الما كرة بشاكل م تصار موضاو  

ماااع االساااتعانة باألمثلاااة  - 2019لسااانة  148در بالقاااانون رقااا  الصاااا ة والمعاشااااتاالجتماعٌااا
 : و ذلك علي النحو التالى –التطبٌقٌة 
 تمهيد
 ةى تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة حاالت استحقاق تعوٌا الدةعة الواحدةاألول :  بح الم
 ةى تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة الدةعة الواحدة تعوٌا تقدٌر:  الثانى بح الم

  تعوٌا الدةعة الواحدةأجر تقدٌر : المطلب األول 
  مدة االشتراك ةى التؤمٌنالمطلب الثانى : 
 تعوٌا الدةعة الواحدةل حساب اممعالمطلب الثال  : 
 تحدٌد مبلػ تعوٌا الدةعة الواحدة:  المطلب الرابع

 %6مبلػ إضاةً المطلب الخامس : 
حالة طلب صرةه  صرؾ تعوٌا الدةعة الواحدة ةىالمطلب السادس :

 للوةاة

 المرفقة بقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الجداول
 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن : 3جدول رقم 
 بمشروع الالئحة التنفيذية  الجداول المرفقة

 بقانونى التؤمٌن االجتماعى الصادرٌن الحد االدنى ألجر ود ل االشتراك:  (2جدول رقم )
 1976لسنة  108و  1975لسنة  79رقمى ن ٌبالقانون

 المرفقات
 جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن : 1مرفق رقم 

 :تطبيقيةأمثلة 
 تعوٌا الدةعة الواحدةتحدٌد :   أوال
 ستحقاقه للوةاةاةً حالة  توزٌع تعوٌا الدةعة الواحدة:   نياثا
 

 

 إلى سواء السبيل ىو هللا الموفق و الهاد
 

 

 ادمحمد حامد الصي
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 ليلي محمد الوزيرى
 رئٌس مجلس إدارة

 الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(
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 تمهيد
 

ةعة الواحدة مع معاش الشٌ و ة ةى تموٌل واحد ٌكفى لتكوٌن االحتٌاطٌات رك تعوٌا الدٌشت
التى تكفى للوةاء بالمعاشات عند استحقاقها ، ةإ ا ل  ٌستوؾ المإمن علٌه الشروط الموجبة 

بطرق متباينة ٌحسب ذ ا التعوٌا لالستحقاق ةى المعاش أدى إلٌه تعوٌا الدةعة الواحدة ، و
  منها :

وقد تكون ، نسبة من األجر أو متوسط األجور عن كل سنة من سنوات االشتراك ةى التؤمٌن  -1
ذ ا النسبة موحدة بالنسبة لكل الحاالت أو ت تلؾ تبعا لمدة االشتراك ةتبدأ صؽٌرة بالنسبة 

 للمدة القصٌرة وتزداد كلما طالت ذ ا المدة . 
االشتراكات المقابلة لمعاش الشٌ و ة أو جزء منها وةوائدذا ، وذ ا االشتراكات تقابل رد  -2

الشق االد ارى ةى أعباء تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة ـ تؤمٌن الشٌ و ة ـ أما تؤمٌن 
العجز والوةاة ةهو نو  من أنوا  التؤمٌن المإقت التى تهدؾ إلى أداء المزاٌا إ ا تحقق 

ةإ ا انتهت تلك الفترة دون وقو  أحد األ طار  ، منه  الل ةترة التؤمٌن ال طر المإمن
 نها ةال ٌستحق المإمن علٌه عوا التؤمٌن . مالمإمن 

وٌإدى تعوٌا الدةعة الواحدة عادة عند انقطا  صلة المإمن علٌه نهائٌا بالتؤمٌن دون أن ٌكون 
أو ؼادر البالد  ػ سن الشٌ و ةحق ةى معاش كؤن ٌكون قد بلقد نشؤ له أو للمستحقٌن عنه 

نهائٌا أو قضى ةى السجن ةترات طوٌلة إلى ؼٌر  لك من األسباب التى ت تلؾ وةقا لألوضا  
 السائدة ةى كل بلد . 
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 األول  بح الم
 حاالت استحقاق تعويض الدفعة الواحدة 
 فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

 
كان له الحق ةى ، المإمن علٌه ول  ٌستوؾ الشروط الموجبة الستحقاق المعاش إ ا انتهت  دمة 

على أنه نظرا ألن المإمن علٌه قد ٌكون راؼبا ةى استئناؾ رحلته  ، تعوٌا من دةعة واحدة
العملٌة وقادرا على  لك ةإن قانون التؤمٌن االجتماعى ٌرجىء صرؾ ذ ا التعوٌا حتى تنشؤ 

ٌل أو تتضاءل معها احتماالت عودته إلى العمل ، وعلى  لك ةإن إحدى الحاالت التى ٌستح
  يتطلب توافر الشروط اآلتية : استحقاق التعويض

انتهاء  دمة أو نشاط أوعمل المإمن علٌه قبل بلوغ سن الشٌ و ة ، أو بلوغ سن  -1
 .الشٌ و ة أثناء ال دمة او العمل أو النشاط 

 عد  تواةر شروط استحقاق المعاش .  -2
 يتطلب توافر إحدى األوضاع اآلتية : الدفعة الواحدة تعويض قاق صرؾ واستح

 . لصرؾ التعوٌا ات االجتماعٌة والمعاشاتالتؤمٌنتواةر إحدى الحاالت التى ٌحددذا قانون  -1
وكان  تهأال ٌكون قد تحقق ةى شان المإمن علٌه أحد األ طار المإمن منها بعد انتهاء  دم -2

 معاشا . من مإدى  لك استحقاقه 
حاالت استحقاق صرؾ التأمينات االجتماعية والمعاشات وتطبيقا لهذه المبادىء يحدد قانون 
  تعويض الدفعة الواحدة فيما يأتى :

 
مؽادرة األجنبى للبالد نهائيا أو اشتؽاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه  :ولىالحالة األ

 ه : بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولت
انقطا  صلة  التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتإ ا ما تحققت إحدى الوقائع التى ٌتؤكد معها قانون 

  وهذه الحاالت هى : ةإنه ٌجٌز له طلب صرؾ تعوٌا الدةعة الواحدة ،، األجنبى بمصـر 
 :مؽادرة األجنبى البالد نهائيا -1

لمؽادرة النهائٌة أو تؤشٌرة الرحٌل أو ٌرةق بطلب الصرؾ صورة ةوتوؼراةٌة من تؤشٌرة او     
تؤشٌرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر أو ما ٌفٌد انتهاء مـدة اإلقامة المإقتة 

و لك بشهادة من مصلحة وثائق السفر تطابق صورة ذ ا الشهادة على  ، دون تجدٌدذا
 األصل والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة بمعرةة الموظؾ الم تص.

 :شتؽال األجنبى فى الخارج بصفة دائمةا -2
وتفترا ذ ا الحالة التحاقه بعمل بال ارج ؼٌر محدد المدة أو اشتؽاله بال ارج لحساب      

 ٌرةق بطلب الصرؾ صورة عقد العمل ؼٌر محدد المدة ةً ال ارج لحساب نفسهونفسه ، 
جمة رسمٌة إلى ذ ا على أن تكون ذ ا المستندات محررة باللؽة العربٌة أو مترجمة تر، 

اللؽة وٌصدق علٌها من السفارة أو القنصلٌة المصرٌة ةً ال ارج وتعتمد من وزارة 
 ال ارجٌة.

 :بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته فى جمهورية مصر العربية التحاقه -3
  ٌرةق بطلب الصرؾ شهادة تفٌد  لك من وزارة ال ارجٌة المصرٌة.

 
 من عليه : المؤ : هجرةةنيالحالة الثا

الهجرة ال تكون إال للمواطن أى للمصرى ، ومن مقتضى الهجرة االرتباط بالبلد التى  -أ 
ول ا كانت ذ ا الحالة من حاالت ، تت  الهجرة إلٌها واستكمال الحٌاة العملٌة بها 

ٌرةق بطلب الصرؾ صورة ةوتوؼراةٌة من تؤشٌرة واستحقاق صرؾ التعوٌا ، 
ة على الهجرة على أن تطابق ذ ا الصورة على األصل مصلحة وثائق السفر بالمواةق

 والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة بمعرةة الموظؾ الم تص.
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: الحكثثم نهائيثثا علثثى المثثؤمن عليثثه بالسثثجن بقثثدر المثثدة الباقيثثة لبلوؼثثه سثثن ةثالثثثالالحالثثة 
  :شيخوخةال

ع عد  تواةر شروط استحقاق الصرؾ ةى ذ ا الحالة انتهاء الحٌاة العملٌة للمإمن علٌه ممبرر 
استحقاق المعاش واستحالة أو ضآلة احتمال عودته للعمل  الل المدة الباقٌة لبلوؼه سن 

ٌرةق بطلب الصرؾ شهادة من مصلحة السجون تفٌد بٌان مدة السجن مع توكٌل و،  الشٌ و ة
ٌصرؾ إلٌه مبلػ  ىسجن الموجود به بتحدٌد الش ص ال من المإمن علٌه معتمد من مؤمور ال

التعوٌا، كما ٌجوز له أن ٌتقد  بطلب معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهٌئة 
 لحٌن إنتهاء مدة السجن.

 
ذا نشثأ لثدى المثؤمن عليثه خثالل مثدة سثجنه عجثز جزئثى مسثتديم يمنعثه مثن إ: ةرابعثالالحالثة 

  مزاولة العمل :
مدة الباقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن ال ٌرتبط استحقاق الصرؾ ةى ذ ا الحالة بمدة السجن أو بال

، وسبب تقرٌر استحقاق الصرؾ اإلصابة بعجز جزئى مستدٌ  ٌمنعه من مزاولة  شٌ و ةال
ٌرةق بطلب الصرؾ شهادة طبٌة صادرة من السلطة الم تصة بمصلحة السجون تفٌد والعمل ، 

ى الهٌئة المعنٌة عجزا المستدٌ  ال ي ٌمنعه من مزاولة العمل على أن تحال ذ ا الشهادة إل
قبل  (27)إلعتمادذا وتحرٌر شهادات إثبات العجز على النمو ج رق   ىبالتؤمٌن الصح

 الصرؾ، كما ٌرةق بطلب الصرؾ التوكٌل المشار إلٌه بالبند السابق.

 27النموذج رقم 
 شهادة ثبوت عجز مؤمن عليه )مرضي / إصابي(

 
 رهبنة : انتظام المؤمن عليه فى سلك ال :سةخامالالحالة 

االنتظا  ةى سلك الرذبنة ٌنهى الحٌاة العملٌة تماما وبالتالى ال تتفق طبٌعة الرذبنة مع استمرار 
الجهة  ٌرةق بطلب الصرؾ شهادة من الجهة الدٌنٌة الم تصة على أن تعتمد منوالتؤمٌن ، 

 اإلدارٌة الم تصة.
 

 ة: عجز المؤمن عليه عجزا كامال : سادسالحالة ال
 :بمراعاة اآلتىعليه عجزا كامال  عجز المؤمن

أوال: بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من الفئة أوال )العاملين لدى الؽير( ، فضال عن الفئة 
أصحاب األعمال ، ومن في حكمهم( ، الفئة ثالثا )العاملين المصريين في الخارج( ثانيا )

 ، الفئة رابعا )العمالة ؼير المنتظمة(:
ال دمة أو  أثناء ال دمة أو النشاط أو العمل ، أو  الل سنة من ترك ثبوت العجز الكامل
)ثالثة أشهر متصلة أو ستة  دون تواةر المدة المإذلة الستحقاق المعاش النشاط أو العمل ،

  .متقطعة( أشهر
 ثانيا: بالنسبة لجميع الفئات:

دون تواةر المدة العمل ، أو النشاط أو بعد سنة من تارٌخ ترك ال دمة  العجز الكاملثبوت       
ول ا  ( ،2025شهرا من ٌناٌر  180شهرا تزاد الى  120المإذلة الستحقاق المعاش )

مبررا لصرؾ التعوٌا ، وٌحال المإمن علٌه إلى الهٌئة العامة للتؤمٌن  الكاملكان العجز
الصحى للتحقق من ثبوت العجز الكامل مع إرةاق شهادة ثبوت العجز بملؾ التؤمٌن 

  تماعى لدى الهٌئة التؤمٌنٌة .االج
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 : وفاة المؤمن عليه : لسابعةالحالة ا
 وفاة المؤمن عليه بمراعاة اآلتى:

أوال: بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من الفئة أوال )العاملين لدى الؽير( ، فضال عن الفئة 
يين في الخارج( ثانيا )أصحاب األعمال ، ومن في حكمهم( ، الفئة ثالثا )العاملين المصر

 ، الفئة رابعا )العمالة ؼير المنتظمة(:
وةاة المإمن علٌه أثناء ال دمة أو النشاط أو العمل ، أو  الل سنة من ترك ال دمة أو 
النشاط أو العمل ، دون تواةر المدة المإذلة الستحقاق المعاش )ثالثة أشهر متصلة أو ستة 

  .متقطعة( أشهر
 ات:ثانيا: بالنسبة لجميع الفئ

بعد سنة من تارٌخ ترك ال دمة أو النشاط أو العمل ، دون تواةر المدة  ة المإمن علٌهاوة      
( ، ول ا 2025شهرا من ٌناٌر  180شهرا تزاد الى  120المإذلة الستحقاق المعاش )

، وٌرةق بطلب الصرؾ شهادة وةاة المإمن علٌه أو مبررا لصرؾ التعوٌا   الوةاة تكان
 نها .مست رج رسمى م

إلى مستحقى المعاش عن المإمن علٌه  كملهاأوتصرؾ المبالػ المستحقة فى هذه الحالة ب      
 وةقاوتوز  بنسبة األنصبة ةى المعاش ، حكما 

 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن : 7للجدول رقم 
دٌت ن للمعاش أٌوإ ا ل  ٌوجد مستحق ، دٌت إلٌه بالكاملأٌر مستحق واحد ةإ ا ل  ٌوجد ؼ

 وةقاإلى الورثة الشرعٌٌن 
 جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن:  1للمرفق رقم       

ٌة االجتماع اتوةى تحدٌد مستحقى المعاش ٌعتد بالشروط المحددة بقانون التؤمٌن
وعلى  لك  ، وال ٌعمل بشرط عد  استحقاق معاش آ ر ، بالنسبة لكل مستحق والمعاشات

ق شروط استحقاق المعاش ال اصة به ةإنه ٌكون من المستحقٌن ةإنه طالما تواةرت للمستح
  ةى مبلػ التعوٌا حتى ولو كان مستحقا لمعاش ا ر .

 
  الحالة الثامنة: بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة :

األصل ةى ذ ا الحالة انتهاء  دمة أو نشاط أوعمل المإمن علٌه قبل بلوغ سن الشٌ و ة )سن 
 دمة أو ، أو بلوؼه سن الشٌ و ة أثناء ال الشٌ و ة والعجز والوةاة( اٌقاؾ االنتفا  بتؤمٌن

شهرا  180شهرا تزاد الى  120)، دون تواةر المدة المإذلة الستحقاق المعاش عمل النشاط أوال
  .(2025من ٌناٌر 

 
 :اتمالحظ

جة ٌراعى صرؾ تعوٌا الدةعة الواحدة ةً الحاالت أرقا  )من  امسا الى ثامنا( دون حا - 1
 .أصحاب األعمال ومن ةً حكمه (إلنهاء النشاط بالنسبة للمإمن علٌه  من الفئة ثانٌا )

 ،أو العجز الكامل أو الوةاة  شٌ و ةحاالت استحقاق صرؾ التعوٌا لؽٌر بلوغ سن ال - 2
،  وله حق عد  است دامها، للمإمن علٌه له أن ٌست دمها متى تواةرت شروطها  إ تٌارٌة

وبالتالى ةإن مواعٌد التقاد  ال تسرى إال ةى ، اد معٌن عٌسته له ا الحق بموال ٌرتبط ممار
 – طار الثالثة المإمن منها : الشٌ و ة حاالت استحقاق مبلػ التعوٌا لتحقق أحد األ

  .الوةاة -العجز
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 الثانىالمبح  
  تعويض الدفعة الواحدةتقدير 

 فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
 

ٌستلز  بٌان القواعد التى تنظ  كل من األجر  تعوٌا الدةعة الواحدةتقدٌر تقدٌر  بٌان قواعد
  .ل الحسابامومع، ومدة االشتراك ةى التؤمٌن ،  تعوٌاال ى ٌت   أساسا لحساب ال

 
 المطلب األول 

  تعويض الدفعة الواحدةأجر تقدير 
 

 :ىعجز والوفاة وفقاً لما يلوخة والفي تأمين الشيخ تعويض الدفعة الواحدةيحدد أجر تسوية 
 أوالً: تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة ألحكام القانون:

عن مدة االشتراك التي تبدأ من تاريخ  تعويض الدفعة الواحدةيحدد أجر أو دخل تسوية 
لألجور أو الد ول التً أدٌت على  ىالمتوسط الشهر العمل بأحكام القانون على أساس

عن ذ ا األجر أو الد ل عن كامل مدة االشتراك حتى تارٌخ تحقق  أساسها االشتراكات
 واقعة االستحقاق ةً تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة.

مدة االشتراك الفعلٌة التً ت  أداء االشتراكات عنها  ىويراعى في حساب المتوسط الشهر       
ً طلب المإمن علٌه ، وال ٌد ل ةً حساب المتوسط المدة الت من قطاعات القانون ىةً أ

حسابها ضمن مدة اشتراكه ةً تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة ، وأٌة مدد ت  إضاةتها 
 لمدة االشتراك بقوانٌن وقرارات  اصة.

 :ىوفي جميع األحوال يراعى ما يل       
 ال ٌد ل شهر البداٌة ضمن ةترة المتوسط إال إ ا كان شهراً كامالً.  -1
 ةٌه ال دمة شهراً كامالً ضمن ةترة المتوسط. ٌعتبر الشهر ال ي انتهت -2
 إ ا كان شهر البداٌة ذو شهر النهاٌة ٌعتد به شهراً كامالً. -3
متوسط نسب التض    الل المدة من بداٌة االشتراك وحتى  ىٌزاد المتوسط بنسبة تساو -4

تحقق واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة االشتراك 
بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضاةة ذ ا الزٌادة على الحد األقصى ألجر  ،  ةالفعلٌ

 االشتراك.
 

السابقة على  ىألحكام قوانين التأمين االجتماع ثانياً: أجر التسوية عن المدة الخاضعة
1/1/2020: 

ٌحدد أجر أو د ل التسوٌة عن مدة االشتراك ةً تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة السابقة 
تارٌخ العمل بؤحكا  القانون عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر أو د ل  على

مع مراعاة ما ،  ظله ىالتً قضٌت المدة ة ىألحكا  قانون التؤمٌن االجتماع االشتراك وةقاً 
 :ىيل
 :1975لسنة  79قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  - 1

 األجر األساسى :  –أ 
للمإمن علٌه ، لجمٌع حاالت إستحقاق  ىوٌة عن األجر األساسٌحدد أجر التس

حددت على  ىلألجور الت ى، على أساس المتوسط الشهر تعوٌا الدةعة الواحدة
أساسها االشتراكات  الل السنتٌن األ ٌرتٌن من مدة االشتراك ةً التؤمٌن أو مدة 

 االشتراك ةً التؤمٌن إن قلت عن  لك.
من األجور التً ٌت  تحدٌد  ىألجر أال ٌجاوز أوٌراعى عند حساب متوسط ا

بداٌة السنوات ال مس األ ٌرة من  ى% من األجر ة150المتوسط على أساسها 
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، وإ ا قلت مدة االشتراك عن  مس سنوات تكون  مدة االشتراك ةً التؤمٌن
% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور 10الزٌادة المشار إلٌها بنسبة 

 .الكاملة
 األجر المتؽير: –ب 

 ىلألجور الت ىٌحدد أجر التسوٌة عن األجر المتؽٌر على أساس المتوسط الشهر
أدٌت على أساسها االشتراكات  الل كامل مدة االشتراك عن ذ ا األجر، وٌزاد 

% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن ذ ا 3المتوسط بواقع 
 األجر.

جتماعي على أصحاب األعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون قانون التأمين اال - 2
 :1976لسنة  108رقم 

سددت على أساسه االشتراكات و لك عن  ىٌحدد د ل التسوٌة بد ل االشتراك ال 
 كل سنة من سنوات االشتراك ةً التؤمٌن.

وةً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من د ل اشتراك ٌحسب المتوسط 
ى أساس متوسط د ول االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكات طوال مدة عل

 االشتراك.
 50قانون التأمين االجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم  - 3

 :1978لسنة 
سددت على أساسه االشتراكات و لك عن  ىد د ل التسوٌة بد ل االشتراك ال ٌحد

 تراك ةً التؤمٌن.كل سنة من سنوات االش
وةً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من د ل اشتراك ٌحسب المتوسط 
على أساس متوسط د ول االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكات طوال مدة 

 االشتراك.
 :1980لسنة  112قانون نظام التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  - 4

 :  حديد أجر حساب المدة على أساسويتم ت       
الحد األدنى لد ل االشتراك وةقاً ألحكا  قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب   -أ 

إ ا إنتقل المإمن  1976لسنة  108االعمال ومن ةً حكمه  الصادر بالقانون 
 علٌه إلى الفئة ثانٌا )أصحاب األعمال ومن ةى حكمه (.

راك وةقاً ألحكا  قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر الحد األدنى ألجر االشت  -ب 
 ةً ؼٌر  لك من أحوال. 1975لسنة  79بالقانون رق  

بمراعاة تدرج د ل أو أجر االشتراك  الل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها،   -ج 
الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك بقانونى ( المرفق )2وفقاً للجدول رقم )
لسنة  108و  1975لسنة  79الصادرين بالقانونين رقمى التأمين االجتماعى 

1976). 
وةً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من د ل أو أجر اشتراك ٌحسب 
المتوسط على أساس متوسط د ول أو أجور االشتراك التً أدٌت على أساسها 

 االشتراكات طوال مدة االشتراك.
ٌه مدداً  اضعة ألكثر من قانون من القوانٌن إ ا تضمنت مدد اشتراك المإمن عل - 5

  :ى( ٌراعى ما ٌل4، 3، 2، 1المشار إلٌها ةً البنود )
 األساسى: األجر –أ 

 مجموع المتوسطات

(79/1975)ق   (112/1980)ق  (50/1978)ق  (108/1976)ق  

مدة × )متوسط األجر
 االشتراك(

)متوسط د ول االشتراك 
مدة االشتراك(×   

االشتراك متوسط د ول 
مدة االشتراك(×   

)متوسط د ول أو أجور االشتراك 
مدة االشتراك(×   

 (112/1980+ 50/1978+  108/1976+  79/1975إجمالي مدد االشتراك )  يتم قسمتها على :
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 األجر المتؽير: –ب 
 ىلألجور الت ىالمتؽٌر على أساس المتوسط الشهر ٌحدد أجر التسوٌة عن األجر

ا االشتراكات  الل كامل مدة االشتراك عن ذ ا األجر، وٌزاد أدٌت على أساسه
% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن ذ ا 3المتوسط بواقع 

 األجر.
 يراعى في جميع األحوال ما يلي: - 6

تؤمٌن ٌتبع ةً حساب أجر أو د ل التسوٌة القواعد واألحكا  المقررة بقوانٌن ال -أ 
 قضٌت ةً ظله. ىعن كل مدة وةقاً للقانون التبقة السا ىاالجتماع

 : العاملٌن لدى الؽٌر أوالً :بالنسبة للفئة راجع في هذا الشأن 
معاش تؤمٌن الشٌ و ة والعجز والوةاة ةً قانون التؤمٌن  ة:سابعالمذكرة ال

         ,                                         1975لسنة  79الصادر بالقانون رق   ىاعماالجت
زٌادة أجر أو د ل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التض   عن كل سنة كاملة  -ب 

، على أال ٌزٌد أجر  وحتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق 1/1/2020اعتباراً من 
 التسوٌة بعد ذ ا الزٌادة عن الحد األقصى ألجر االشتراك.

 
 

 المطلب الثانى
  مدة االشتراك فى التأمين

 
 ة االشتراك فى التأمين المدد اآلتية : تتضمن مدأوال : 
 :مدة االشتراك الفعلية  - 1

وٌقصد بها المدد التى قضٌت ةى ظل نظا  التؤمٌن ، أى ةى ظل أحكا  قانون 
 وقوانٌن  2019لسنة  148التؤمٌنات االجتماعىة والمعاشات الصادر بالقانون رق  

 ا المدة ضرورة أداء التؤمٌنات االجتماعٌة التى حل محلها ، وال ٌشترط ةى ذ
االشتراكات عنها ةالقانون ٌعفى كل من صاحب العمل والمإمن علٌه من أداء 

  )مدد التجنٌد االلزامى(. االشتراكات عن بعا ذ ا المدد
 :أوالً : العاملين لدى الؽيرويراعى بالنسبة للفئة        

نه ،  ةكل ما ال ٌشترط أن ٌكون المإمن علٌه قد استحق عنها أجرا أو تعوٌضا ع
ٌشترط ةى ذ ا المدد أن ٌكون المإمن علٌه  اللها مستوةٌا للشروط التى ٌتطلبها 
القانون النتفاعه بؤحكامه وعلى األ ص قٌا  عالقة العمل  اللها وأن تكون ذ ا 
العالقة مستوةٌة للشروط واألحكا  المنصوص علٌها ةى األداة القانونٌة القائمة وةقا 

 لها .  
ذ ا المدة مدة اإلجازة ال اصة لؽٌر العمل التى ا تار المإمن علٌه عد  وٌح ؾ من 

 االشتراك عنها.
وال ٌلز  ةى ذ ا المدد أن تكون عالقة العمل قد بدأت قبل بداٌة مدة البعثة وإنما ٌلز  
أن تكون لوائح التوظؾ التى نشؤت وةقا لها عالقة العمل تجٌز حساب ذ ا المدة 

ضى بمراعاتها ةى تحدٌد أجر بدء التعٌٌن وأن ٌكون قد ت  ضمن مدة ال دمة أو تق
 تطبٌق  لك ةى شؤن المإمن علٌه .

مدد البعثة العلمٌة الرسمٌة التى تلى التعلٌ  الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن   -2
 مدة ال دمة أو التى أ  ت ةى االعتبار ةى تحدٌد أجر المإمن علٌه .

 :العتبارية والمدد االفتراضية المدد المضافة والمدد ا -3
وتعتبر ذ ا المدد جزءاً ال ٌتجزأ من مدة االشتراك ةى التؤمٌن و لك ةى اإلطار ال ى 

 تحددا 
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ونشٌر إلى أن  ، ضمن مدة االشتراك ةى التؤمٌن بحسابهاالقوانٌن والقرارات الصادرة 
ال زانة العامة أو  الزٌادة ةى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة من حساب ذ ا المدد تلتز  به

صاحب العمل بحسب األحوال و لك ا ا  كان حساب تلك المدد مقررا بؤداة تشرٌعٌة 
 . ؼٌر قانون التؤمٌن اإلجتماعً

 
فى ضوء ما تقدم تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ثانيا : 

 هي:
قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات المدة التً تبدأ من تارٌخ االنتفا  بؤحكا   - 1

 .2019لسنة  148الصادر بالقانون رق  
 ، بمراعاة 1/1/2020 مدد االشتراك وفقاً لقوانين التأمين االجتماعي السابقة على -2

 قواعد حساب تلك المدد بالقوانين المشار إليها.
 .1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رق   –أ 

قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن ةً حكمه  الصادر بالقانون  -ب 
  .1976لسنة  108رق  

قانون التؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بال ارج الصادر بالقنون رق    -ج 
 .1978لسنة  50

 :1980لسنة  112قانون التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  –د 
تعتبر مدة االشتراك وةقاً لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رق  

مدة إشتراك وةقاً ألحكا  قانون التؤمٌنات االجتماعٌة  1980لسنة  112
والمعاشات ، و لك إ ا كان المإمن علٌه قد إت   إجراءات إشتراكه عن المدة 

 .1/1/0202المشار إلٌها وأدي االشتراك عنها قبل 
 :  ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس

الحد األدنى لد ل االشتراك وةقاً ألحكا  قانون التؤمٌن االجتماعً على  (1)
إ ا  1976لسنة  108أصحاب االعمال ومن ةً حكمه  الصادر بالقانون 

 إنتقل المإمن علٌه إلى الفئة ثانٌا )أصحاب األعمال ومن ةى حكمه (.
ألجر االشتراك وةقاً ألحكا  قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر (  الحد األدنى 2)

 ةً ؼٌر  لك من أحوال. 1975لسنة  79بالقانون رق  
( بمراعاة تدرج د ل أو أجر االشتراك  الل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها، 3)

الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك بقانونى ( المرفق )2وفقاً للجدول رقم )
 108و  1975لسنة  79الجتماعى الصادرين بالقانونين رقمى التأمين ا
 .(1976لسنة 

المدد التً ضمت لمدة اشتراك المإمن علٌه ةً ذ ا التؤمٌن بناًء على طلبه )المدد  - 3
 المشتراة(.

، على أن تحسب ذ ا المدد ةً المعاش ضمن  المدد المضاةة بقوانٌن وقرارات  اصة - 4
 وتحسب بالكامل ةً تعوٌا الدةعة الواحدة.،  مدة االشتراك بواقع الربع

 
 في جميع األحوال يراعي ما يلي:ثالثا : 
 .1/1/2020ٌجبركسر الشهر شهًرا ةً مجمو  مدد االشتراك السابقة على  -1
 .1/1/2020ٌجبركسر الشهر شهًرا ةً مجمو  المدد من  -2
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 تكامل مدد االشتراك :رابعا : 
نشاط المإمن علٌه ةً حالة انتقاله بٌن الفئات أو ٌفترا عد  انتهاء  دمة أو عمل أو  

( من القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء  دمته عن 2البنود المنصوص علٌها بالمادة )
 مجمو  مدد اشتراكه الم تلفة كوحدة واحدة باعتبارذا مدة متصلة.

 
 

 المطلب الثال 
 تعويض الدفعة الواحدةل حساب اممع

 
 شتراكمن مدة اال شهركل % عن 15

 
 

 المطلب الرابع
 تحديد مبلػ تعويض الدفعة الواحدة

 
 التعوٌا عن المدة الحالٌة والمدة السابقة وةقاً للمعادلة اآلتٌة: ٌُقدر
 :(2020/  1/  1من الحالية )التعويض عن المدة  أوالً:
 

 %15 ×مدة االشتراك بالشهور  × (2020/  1/  1من ) جر التسوٌة عن المدة الحالٌةأ

 
 :(2020/  1/  1 )قبل التعويض عن المدة السابقة انياً:ث
  

 %15 ×مدة االشتراك بالشهور  × (2020/  1/  1 )قبل جر التسوٌة عن المدة السابقةأ

 
 ثالثاً:الجمع بين التعويض عن المدتين:

 ٌجمع بٌن قٌمة التعوٌا الناتج من البند أوالً والبند ثانٌاً.
 
 
 خامسالمطلب ال

 مبلػ إضافي 
 

 :صرفهطلب يزاد مبلػ التعويض في حالة 
 .بلوغ سن الشٌ و ةل - 1
 .للعجز الكامل - 2
  للوةاة. –3
بمبلػ ٌحسب بنسبة تساوى متوسط العائد على إصادارات ال زاناة العاماة مان األ ون والساندات           

عاة اساتحقاق وحتى نهاٌاة الشاهر الساابق علاى تاارٌخ تحقاق واق،  نهاٌة االشتراك الل المدة من 
 .صرؾ مبلػ التعوٌا

 وتحسب الزيادة وفقاً للمعادلة اآلتية:         
 

 ال زانة  أ ونأمتوسط العائد على ×  عدد السنوات الكاملة من تارٌخ إنهاء ال دمة حتى تارٌخ استحقاق الصرؾ × قٌمة التعوٌا
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 المطلب السادس
 صرؾ تعويض الدفعة الواحدة
 فى حالة طلب صرفه للوفاة

 
 بمراعاة اآلتى: ةاة المإمن علٌهلو طلب صرةهٌصرؾ تعوٌا الدةعة الواحدة ةً حالة 

 .المعاش حكماً  ىمستحق إلى -1
 . المرةق بالقانون 7رق  وةقا للجدول  ٌوز  علٌه  بنسبة أنصبته  ةً المعاش -2
ٌا إ ا كانت نسبة التوزٌع بٌن المستحقٌن تقل عن الواحد الصحٌح ٌت  توزٌع التعو  -3

: حالة  7من جدول  12)الحالة رق   بالكامل على المستحقٌن بنسبة توزٌع المعاش بٌنه 
ٌوز  التعوٌا بالكامل بالنسبة  – 1/4و  1/2األنصبة  –الوالدٌن مع األ وة واأل وات 

 .(1/3و  2/3والتناسب 
 . إلٌه ذ ا المبالػ بالكامل إ ا ل  ٌوجد سوى مستحق واحد للمعاش أدٌت   -4
 مستحق للمعاش صرةت للورثة الشرعٌٌن. ىأ إ ا ل  ٌوجد  - 5
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 المرفقة  الجداول
 بقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات

 
 (7جدول رقم )

 جدول توزيع المعاش على المستحقين
 

 المستحق رقم
 االنصبة المستحقة في المعاش

 األخوة واألخوات نالوالدي األوالد األرملة أو الزوج

1 
 أرملة أو زوج 
وولد واحد أو 

 أكثر

1/2  
وٌوز  بالتساوى 
 ةً حالة التعدد

1/2  
وٌوز   

بالتساوى ةً 
 حالة التعدد

- - 

2 
أرملة أو زوج 
 ووالد أو والدٌن

2/3  - 

1/3  
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

3 
أرملةأ وزوج 

وأ ت أو أخ أو 
 أكثر

3/4 - - 
1/4  

 له  جمٌعاً بالتساوىألٌه  أو 

4 
أرملةأ وزوج 

 ةقط
3/4 

 
- - - 

5 
أرملة أو زوج 
وولد أو اكثر 

 ووالد أو والدٌن 
1/3  1/2  

1/6 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد 6

 - أكثر من ولد 7
كامل المعاش 
وٌوز   
 بالتساوى 

- - 

8 
ولد واحد و والد 

 أو والدٌن 
- 2/3 

1/3  
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

9 
اكثر من ولد و 
 والد أو والدٌن

- 5/6 

1/6  
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

10 
والد واحد أو 

 والدٌن
- - 

1/2  
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

11 
أخ أو أ ت 

 أوأكثر 
- - - 

ألٌه  أو له  جمٌعاً  1/2
 وٌوز  بٌنه  بالتساوى

12 
والد واحد أو 

ٌن و أخ والد
 أوأ ت أوأكثر

- - 

1/2  
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

ألٌه  أوله  جمٌعاً ¼ 
 بالتساوى
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 الجداول المرفقة
 بمشروع الالئحة التنفيذية 

 
 (2جدول رقم )

 الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك
 بقانونى التأمين االجتماعى الصادرين

 1976لسنة  108و  1975لسنة  79ن رقمى يبالقانون 
 

 التاريخ م
  1976لسنة  108  1975لسنة  79

 جنٌه جنٌه

1 1975     

2 1976   12 

3 1977 12 12 

4 1978 15 12 

5 1979 15 12 

6 1980 15 12 

7 1981 25 25 

8 1982 25 25 

9 1983 25 30 

10 1984 35 40 

11 1985 35 40 

12 1986 35 40 

13 1987 35 40 

14 1988 35 40 

15 1989 35 40 

16 1990 35 40 

17 1991 35 40 

18 1992 42 40 

19 1993 47.25 40 

20 1994 52.5 50 

21 1995 57.75 50 

22 1996 63 50 

23 1997 70 50 

24 1998 73.5 50 

25 1999 77 50 

26 2000 80.5 50 

27 2001 84 100 

28 2002 87.5 100 

29 2003 91 100 

30 2004 94.5 100 

31 2005 98 100 
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 التاريخ م
  1976لسنة  108  1975لسنة  79

 جنٌه جنٌه

32 2006 101.5 125 

33 2007 105 125 

34 2008 108.5 125 

35 2009 112 125 

36 2010 119 125 

37 2011 122.5 125 

38 2012 127.75 150 

39 2013 138.25 150 

40 2014 141.75 150 

41 2015 160 200 

42 2016 400 400 

43 2017 500 500 

44 2018 625 625 

45 2019 781.25 781.25 
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 المرفقات
 

 1مرفق رقم 
 الشرعيين ةجدول التوزيع على الورث

 
 ةخوأ ةوالد والد والدأ رملةأ رملأ ةالحال م

 خواتأو
 الباقى

  ×   1   قل  كرحدذ  على األأكثر أن أو إب 1

  ×   3/4  1/4 رملأقل  كر وحدذ  على األأكثر أبن أو إ 2

  ×   7/8 1/8  ةرملأقل  كر وحدذ  على األأكثر أو أبن إ 3

  ×  2/12 7/12  3/12 رمل ووالدأقل  كر وألحدذ  على الأكثر اأبن أو إ 4

  ×  4/24 17/24 3/24  ووالد ةرملأقل  كر وحدذ  على األأكثر أبن أو إ 5

  × 2/12  7/12  3/12 ةرمل ووالدأقل  كر وحدذ  على األأكثر أبن أو إ 6

  × 4/24  17/24 3/24  ةووالد ةرملأقل  كر وحدذ  على األأكثر أبن أو إ 7

  × 2/12 2/12 5/12  3/12 رمل ووالدٌنأقل  كر وحدذ  على األأكثر أبن أو إ 8

  × 4/24 4/24 13/24 3/24  ووالدٌن  ةرملأقل  كر وحدذ  على األأاكثر أبن أو إ 9

  ×  1/6 5/6   قل  كر ووالدحدذ  على األأكثر أبن أو إ 10

  × 1/6  5/6   ةقل  كر ووالدحدذ  على األأكثر أو أبن إ 11

  × 1/6 1/6 4/6   قل  كر ووالدٌنحدذ  على األأكثر أبن أو إ 12

 ة ااوأأو والاادٌن أو  ةرملااأرماال او أبناات ةقااط وال ٌوجااد  13
  واتأو

  1/2    1/2 

 1/4    2/4  1/4  واتأو ة وأرمل وال ٌوجد والدٌن أو أبنت ةقط و 14

 9/24    12/24 3/24   واتأو ة وأوال ٌوجد والدٌن أو  ةرملأبنت ةقط و 15

  ×  3/12 6/12  3/12 رمل ووالدأبنت ةقط و 16

  ×  3/8 4/8 1/8  ووالد ةرملأبنت ةقط و 17

 1/12  2/12  6/12  3/12  وات أو ة واوال ٌوجد  ةرمل ووالدأبنت ةقط و 18

 1/12  2/12  6/12  3/12  واتأأو  ة وأرمل ووالد      و ٌوجد ابنت ةقط و 19

 5/24  4/24  12/24 3/24   واتأأو  ة وأوال ٌوجد  ةووالد ةرملأبنت ةقط و 20

 5/24  4/24  12/24 3/24   واتأأو  ة وأوٌوجد  ةووالد ةرملأبنت ةقط و 21

  × 2/13 2/13 6/13  3/13 ةرمل ووالد ووالدأبنت ةقط و 22

  × 4/24 5/24 12/24 3/24  ةووالد ووالد ةرملأبنت ةقط و 23

  ×  1/2 1/2   بنت ةقط ووالد 24

 2/6  1/6  3/6    واتأأو  ة وأوال ٌوجد  ةبنت ةقط ووالد 25

 2/6  1/6  3/6    واتأأو  ة وأو ةبنت ةقط ووالد 26

  × 1/6 2/6 3/6    ةبنت ةقط ووالد ووالد 27

 3/12    6/12  3/12 رمل وا وة وا واتأبنت ةقط و 28

 3/8    4/8 1/8   واتأ وة وأو ةبنت ةقط وارمل 29

 1/2    1/2    واتأ وة وأبنت ةقط و 30

أو والاادٌن أو  ةرملااأرماال أو أكثاار ماان بناات وال ٌوجااد أ 31
  وات أو ة وأ

  2/3    1/3 

 1/12    8/12  3/12  واتأو وة أرمل وال ٌوجد والدٌن أو أكثر من بنت وأ 32

أو  ة اااوأوال ٌوجاااد والااادٌن أو  ةرملاااأكثااار مااان بنااات وأ 33
  واتأ

 3/24 16/24    5/24 

  ×  2/13 8/13  3/13 رمل ووالدأاكثر من بنت و 34

  ×  5/24 16/24 3/24  ووالد ةرملأكثر من بنت وأ 35

  × 2/13  8/13  3/13 ةرمل ووالدأكثر من بنت وأ 36

 1/24  4/24  16/24 3/24   واتأ وة وأوال ٌوجد  ةووالد ةرملأر من بنت وكثأ 37

 1/24  4/24  16/24 3/24  ة وأو ةووالد ةرملأكثر من بنت وأ 38

  × 2/15 2/15 8/15  3/15 ةرمل ووالد ووالدأكثر من بنت وأ 39

  × 4/27 4/27 16/27 3/27  ةووالد ووالد ةرملأكثر من بنت وأ 40

  ×  1/3 2/3   من بنت ووالد كثرأ 41

 1/6  1/6  4/6    واتأو ة وأوال ٌوجد  ةكثر من بنت ووالدأ 42

 1/6  1/6  4/6    واتأ وة وأو ةكثر من بنت ووالدأ 43

  × 1/6 1/6 4/6   ةكثر من بنت ووالد ووالدأ 44

 1/12    8/12  3/12  وات أو ة وأرمل وأكثر من بنت وأ 45

 5/24    16/24 3/24   واتأ وة وأو ةرملأو كثر من بنتأ 46

 1/3    2/3    واتأو ة وأكثر من بنت وأ 47

 1/2      1/2  وات أو ة وأوالد أو والدٌن أو أرمل ةقط وال ٌوجد أ 48

 3/4     1/4   واتأو ة وأوالد أو والدٌن أو أةقط وال ٌوجد  ةرملأ 49

  ×  1/2   1/2 رمل ووالدأ 50

 1/6  2/6    3/6  واتأو ة وأوال ٌوجد  ةوالدرمل وأ 51

 2/6  1/6    3/6  تأخ وأكثر من أو ةرمل ووالدأ 52

 1/6  2/6    3/6  ت ةقطأخ أو أو ةرمل ووالدأ 53

   1/6 2/6   3/6  واتأو ة وأوال ٌوجد  ةرمل ووالد ووالدأ 54

   1/6 2/6   3/6  واتأ وة وأو ةرمل ووالد ووالدأ 55

 1/2      1/2 وأ وة وأ واتل رمأ 56

  ×  3/4  1/4  رملة ووالدأ 57

 5/12  4/12   3/12  وأ وة وأ واتوال ٌوجد  ةووالد ةرملأ 58
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 ةخوأ ةوالد والد والدأ رملةأ رملأ ةالحال م
 خواتأو

 الباقى

 7/12  2/12   3/12  وأ وة وأ وات ةووالد ةرملأ 59

   3/12 6/12  3/12  وأ وة وأ واتوال ٌوجد ة ووالد ووالد ةرملأ 60

   2/12 7/12  3/12   تأخ أو أثر من واك ةووالد ووالد ةرملأ  61

   3/12 6/12  3/12   ت ةقطأخ أو أو ةووالد ووالد ةرملأ 62

 3/4     1/4  وأ وة وأ وات ةرملأ 63

  ×  1    والد ةقط 64

   1/3 2/3    وأ وة وأ واتوال ٌوجد  ةوالد ووالد 65

   1/6 5/6    وأ وة وأ وات ةوالد ووالد 66

 2/3  1/3     وأ وة وأ واتٌوجد  وال ةوالد 67

 5/6  1/6      تأخ وأكثر من أو ةوالد 68

 2/3  1/3      ت ةقط أخ أو أو ةوالد 69

 1       قل  كر حدذ  على األأ ة وأ 70

 1        ت ةقطأ 71

 1        تأكثر من أ 72

 1        ة وأوالد وال زوج أو والدٌن أو أال  73

  
 : مالحظات

 ا كانوا جمٌعا إ ة ووالد واألاأل ةنصبأٌراعى ةى تحدٌد  –كثر من مستحق أوجود  ةةى حال -1
 . ن ٌوز  نصٌبه  بٌنه  بالتساوىأ( ناث إمن  ات النو  )  كور أو 

 ا كانات إةٌماا  ةنه ال توجاد تفرقاأٌعنى  ( × ) به ة وجمٌع الحاالت التى ٌكون ةٌها حقل األ -2
 . أ وة وأ واتأو ال ٌوجد بها  وات أو ة وأبها  ةالحال

ن نصاٌب الا كر ٌكاون ضاعؾ نصاٌب إة ةناث دا ل الفئإ ا ما وجد  كور وإوالد لأل ةبالنسب -3
 ى .ثناأل

نصاابته  ماان  ااالل أالشاارعٌٌن المسااتحقٌن لااه و ةٌاات  تحدٌااد الورثاا –وجااود باااقى  ةةااى حالاا  -4
 . نصبته أتحدٌد  ةالم تص ةبالجه ةالقانونٌ ةدارن تتولى اإلأعلى  ةدارٌإ ةشهاد
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 أمثلة تطبيقية
 تعويض الدفعة الواحدةتحديد :  أوال

 
مثلة المتكاملة ةى تحدٌد تعوٌا الدةعة الواحدة ، لٌس بهدؾ حصر كاةة بعا األ ٌما ٌلًنقد  ة

 :طوات تحدٌد ذ ا التعوٌاولكن بؽرا التدرٌب على   تالصور واالحتماال
 

 ( :1مثال رقم )
أثناء  فيما يلي بيانات ملؾ مؤمن عليه من الفئة أوال )العاملين لدى الؽير( بلػ سن الشيخوخة المعامل به

 :الخدمة
 : 2020/  1/  1أوال : المدة من 
 سنوات. 3مدة االشتراك : 

 جنٌه. 6000:  متوسط أجر االشتراك الشهرى  الل كامل مدة االشتراك الفعلى
 : 2019/  12/  31ثانيا : المدة حتي 

 سنة. 2والمتؽٌر :  مدة االشتراك ةً األجرٌن األساسى
 جنٌه.  1500 الل السنتٌن األ ٌرتٌن :  متوسط األجر الشهري األساسى

 جنٌه.  3000متوسط األجر الشهري المتؽٌر  الل كامل مدة االشتراك الفعلى : 
 ثالثا : معلومات افتراضية:

 تارٌخ االستحقاق: حتى 2020/  1/  1ل مدة االشتراك من المتوسط السنوى لمعدل التض    الل كام
 4 .% 
 

 رابعا : فيما يلي خطوات تحديد قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق:
 تحديد أجر التسوية: – 1

 : 2020/  1/  1المدة من  -أ      
 متوسط أجر االشتراك :        
 جنٌها. 6720تض   = % متوسط معدل ال4× سنوات  3×  6000+  6000        

 : 2019/  12/  31ثانيا : المدة حتي  -ب     
 متوسط األجر األساسي :  (1)

جنٌها. 1680% متوسط معدل التض   = 4× سنوات  3×  1500+  1500   

 جنٌها. 3180% =  3× سنة  2×  3000+  3000متوسط األجر المتؽٌر =  (2)
جنٌه 3561.6 ( = % متوسط معدل التض 4× سنوات  3جنٌه )  381.6وٌضاؾ    

 : تعويض الدفعة الواحدةحساب  – 2

 رقم الخطوة مالحظات

المستحق عن مدة االشتراك وةقا  التعوٌا شهر 36=  12× سنوات  3مدة االشتراك 
لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 =  2019لسنة   148الصادر بالقانون رق  
 36288=  % 15×  شهر 36×   6720
 جنٌها.

 الأو

 شهر  24=  12×  ةسن 2مدة االشتراك 
 
 
 
 
 
 

عن مدة االشتراك السابقة على  تعوٌاال
تارٌخ العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة 

لسنة    148والمعاشات الصادر بالقانون رق  
 وتشمل : 2019

)قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون 
( 1975لسنة  79رق    

 األجر األساسً =
1680.0  ×24  ×15  % =06068.00 

 جنٌه
 األجر المتؽٌر=

 12821.76 = % 15 × 24 × 3561.6

 ثانٌا
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 رقم الخطوة مالحظات

 جنٌه
                  = 18869.76 جنٌه 

المستحقة  تعوٌضاتبمجمو  ال تعوٌاٌربط ال 
 وةقا لل طوتٌن أوال وثانٌا 

36288,00 +18869.76 =55157.76 
 جنٌه                      

 ثالثا

 ( من القانون151مادة )
ٌهمل كسر الجنٌه عند حساب الحقوق التؤمٌنٌة 
، وةى إجمالى المبالػ التً ٌلتز  صاحب العمل 

 بؤدائها.

 رابعا جنٌها 55157قٌمة التعوٌا = 

 
 ( :2مثال رقم )

 كانت لالستقالة ، وبلػ سن الشيخوخة بعد سنتين  (1بفرض أن انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمثال رقم )
 شهر من تاريخ انتهاء الخدمة: 11و 

، حتى الخطوة ثالثا ( 1تنفذ خطوات تحديد قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقا لما سبق بالمثال )
 ويضاؾ اليها :

 

 مالحظات الخطوة رقم

 ٌزاد مبلػ التعوٌا كما ٌلى: رابعا 
55157.76  ×6  × %2  =6618.93 

 جنٌه 

سنوات الكاملة من عن عدد ال ٌزاد مبلػ التعوٌا
 تارٌخ إنهاء ال دمة حتى تارٌخ استحقاق الصرؾ.

 اجمالى مبلػ التعوٌا :  امسا
55157.76  +6618.93  =61779.69 

 جنٌه

 

 ( من القانون151مادة ) ٌهمل كسر الجنٌه سادسا
ٌهمل كسر الجنٌه عند حساب الحقوق التؤمٌنٌة ، 
وةى إجمالى المبالػ التً ٌلتز  صاحب العمل 

 بؤدائها.

 
 

 تعويض الدفعة الواحدةملخص حاالت استحقاق 
 وكيفية حسابه 

 
 رقم حاالت االستحقاق نموذج الحساب

مؽادرة األجنبى للبالد نهائٌا أو اشتؽاله ةى ال ارج بصفة دائمة أو التحاقه  1المثال رقم 
 .بالبعثة الدبلوماسٌة ةى سفارة أو قنصلٌة دولته

01 

 02 .مإمن علٌهذجرة ال 1المثال رقم 

الحك  نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن بقدر المدة الباقٌة لبلوؼه سن  1المثال رقم 
 .الشٌ و ة

03 

إ ا نشؤ لدى المإمن علٌه  الل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌ  ٌمنعه من  1المثال رقم 
 .مزاولة العمل

04 

 05 .انتظا  المإمن علٌه ةى سلك الرذبنة 1المثال رقم 

 06 .عجز المإمن علٌه عجزا كامال 2ثال رقم الم

 07 .وةاة المإمن علٌه 2المثال رقم 

 08 .بلوغ المإمن علٌه سن الشٌ و ة 2المثال رقم 
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 توزيع تعويض الدفعة الواحدةثانيا: 
 في حالة إستحقاقه للوفاة

 
ٌانات المستحقٌن ساس بأحالة استحقاقه للوةاة علً ةى  ةالواحد ةتوزٌع تعوٌا الدةع ةتمر عملٌ

  طوات و لك على الترتٌب التالى :المإمن علٌه بعدة  ةتارٌخ وةاةً 
 . سماإذ  بطلب الصرؾأشروط االستحقاق لكل من وردت  ةمراجع -1
 . المناسب من جدول التوزٌع ةتحدٌد رق  الحال -2
 . على ةئات المستحقٌن ةالواحد ةتوزٌع تعوٌا الدةع -3
 . بالتساوى ةلى المستحقٌن به ا الفئع ةتوزٌع نصٌب كل ةئ -4
ى   توزٌع تعاوٌا الدةعاة الواحادة علاإ ا ل  ٌوجد من تتواةر ةٌه شروط إستحقاق المعاش ٌت -5

 . الورثة الشرعٌٌن
 : وفيما يلي بعض األمثلة لإليضاح

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

 (1مثال رقم )
ٌه وتقد  المستحقون عنه بطلب الصرؾ متضمنا البٌانات الموضحة بالجدول توةً مإمن عل

، حٌث ت  تحدٌد  اآلتً وقد ت  مراجعة شروط استحقاق كل من وردت أسماإذ  بطلب الصرؾ
وفقا لما هو موضح قرين من تتواةر ةٌه  شروط االستحقاق ومن ال تتواةر ةٌه  ذ ا الشروط 

 :  ىكل منهم كما يل

  االستحـقاق نالبيا صلة م

  القرابة 
يستح
 ق

ال 
 يستحق

 مالحـظا ت

 أرملة 1
ٌتاااواةر ةٌهاااا الشااارط الوحٌاااد 

 )الزواج موثق(
 لتواةر شرط االستحقاق الوحٌد  نع 

 لعد  تواةر شرط االستحقاق الوحٌد نع   الزواج ؼٌر موثق أرملة 2

 ابن 3
 18سااانه ةاااً تاااارٌخ الوةااااة 

 سنة وملتحق بعمل
  نع 

سنة وبمراعاة أن الد ل من  21حٌث ل  ٌبلػ 
 العمل ال ٌحول بٌنه وبٌن االستحقاق

 ابن 4
 25سااانه ةاااً تاااارٌخ الوةااااة 

ساانة وطالااب باادبلو  تجاااري 
 ومتفرغ للدراسة

  نع 

 لتواةر شروط االستثناء ال اصة بالطالب 
سنة ، متفرغ للدراساة ، بمرحلاة  26)اقل من

تعلٌمٌااااااة ال تجاااااااوز مرحلااااااة اللٌسااااااانس أو 
 وس(البكالورٌ

 ابن 5
 25سااانه ةاااً تاااارٌخ الوةااااة 

سااانة وحاصااال علاااً دبلاااو  
 تجارة ول  ٌعمل

 نع  
ساانة حٌاااث أن مإذلااه متوساااط  24لتجاااوزا 

 و لك رؼ  انه ل  ٌعمل

 ابن 6
 25سااانه ةاااً تاااارٌخ الوةااااة 

سااااااااانة وحاصااااااااال علاااااااااً 
 بكالورٌوس تجارة ول  ٌعمل

  نع 
حٌث أناه حاصال علاً بكاالورٌوس ولا  ٌبلاػ 

 سنة ول  ٌعمل 26

 لكونها متزوجة نع   متزوجة بنت 7

 لكونها ؼٌر متزوجة  نع  آنسة )ل  ٌعقد قرانها( بنت 8

  نع  مطلقة وتعمل بنت 9
لكونها ؼٌر متزوجة وبمراعاة أن الاد ل مان 
عماال ال ٌحااول بٌنهااا وبااٌن اسااتحقاق المعاااش 

 عن والدذا
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  االستحـقاق نالبيا صلة م

  القرابة 
يستح
 ق

ال 
 يستحق

 مالحـظا ت

10 
 
 بنت

مترملااااة ولهااااا معاااااش عاااان 
 زوجها

  نع 

راعااااة أن تطبٌاااق لكونهاااا ؼٌااار متزوجاااة وبم
حدود الجمع بٌن المعاشات سٌت  مراعاته ةاً 
 طوة الحقة بعاد تحدٌاد نصاٌبها ةاً المعااش 

 عن والدذا

  نع  له معاش عن نفسه والد 11

حٌث ال توجد شروط محددة الستحقاق الوالاد 
وبمراعااااااة أن تطبٌاااااق حااااادود الجماااااع باااااٌن 
المعاشاات ساٌت  ةااً  طاوة الحقااة بعاد تحدٌااد 

 اش عن ابنهنصٌبه ةً المع

 والدة 12
متزوجاااااة مااااان ؼٌااااار والاااااد 
المااإمن علٌااه ولهااا د اال ماان 

 عمل
  نع 

حٌث ال توجد شروط محاددة الساتحقاقها وأن 
الااااد ل ماااان عماااال ال ٌحااااول بٌنهااااا وبااااٌن 

 استحقاقها ةً المعاش

 
13 

 و لك لوجود أوالد مستحقٌن ةً المعاش نع   عاجز عن الكسب أخ

 أ ت 14
مترملاااة وال تساااتحق معااااش 

 ن زوجهاع
 و لك لوجود أوالد مستحقٌن ةً المعاش نع  

 
وعلً  لك ةإنه ٌكون قد ترتب علً تطبٌق شروط استحقاق كل من وردت أسماإذ  بطلب 

مستفٌدٌن  وعد  تواةر  9تواةر شروط االستحقاق ةً عدد  -مستفٌد  14الصرؾ وعددذ  
 مستفٌدٌن . 5شروط االستحقاق بالنسبة للباقً منه  وعددذ  

 
 : المناسب من جدول التوزيع ة: تحديد رقم الحال ثانيا

 (1مثال رقم )
ترتااب علااى تطبٌااق شااروط اسااتحقاق كاال ماان وردت اسااماإذ   –( ماان أوال 1ةااى المثااال رقاا  )

 : ةبطلب الصرؾ استحقاق الفئات االتٌ
 

 مالحظات عدد المستحقين الفئة

 ا ارملة 1 االرامل

 بنات 3ابناء +  3 6 االوالد

 والدة 1والد +  1 2 دٌنالوال

 9  

 
 ( 5وعلى  لك ةان رق  الحالة المناسب من الجدول ةى ذ ا المثال ذى الحالة رق  )

 مالحظة هامة :
ةى تحدٌد رق  الحالة المناسب من جدول التوزٌع ةى تارٌخ وةاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

ند انفصاله حٌا ٌت  صارؾ نصاٌبه وع ،ٌإ   الحمل المستكن ةى االعتبار حٌث ٌحدد له نصٌب 
 –) الجاد الصاحٌح  ىالشارع ىمنهما ٌت  الصرؾ للاول ىأو الوالدة ةإ ا ل  ٌوجد أللولً الطبٌعً 

 الصادر بشؤنه  قرار وصاٌة . ىللوصوالد األب ( ةإ ا ل  ٌوجد ٌت  الصرؾ 
وء بااقى ةئاات اما إ ا انفصل مٌتا ةإن رق  الحالاة الساابق تحدٌادا ٌعااد النظار ةٌاه أٌضاا ةاى ضا 

 المستحقٌن بالحالة ) حٌث قد ٌترتب على انفصاله مٌتا تواةر شروط االعالة لال وة واال وات (
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 (2مثال رقم )
خ متاواةر ةٌاه جمٌاع شاروط االساتحقاق عادا ألادٌها حمال مساتكن و ةرملاأتوةى مإمن علٌه عن 

) والا ى ٌعتبار مان ى من اوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش أالشرط ال اص بعد  استحقاق 
 . قبٌل  لك وجود حمل مستكن (

 ةفى هذه الحال
 لحٌن انفصال الحمل المستكن ةمإقت ةخ من عدمه بصفٌرجؤ تحدٌد الموقؾ النهائى الستحقاق األ

الماإمن علٌاه  ةوالحمل المستكن ةاى تاارٌخ وةاا ةنه ٌت  توزٌع التعوٌا بٌن االرملإوعلى  لك ة
 وولد واحد (  ة) ارمل 1رق   ةجدول ذى الحالمن ال ةكون رق  الحالٌوب لك 

بان مسااتحق إن االخ باا لك ال ٌكاون مساتحقا ةاى التعاوٌا لوجاود إا ماا انفصال الحمال حٌاا ةاإ ةا
 بن (إو ةرملأ)  1رق   ةالحال ومن الجدول ذ ةوٌظل رق  الحال

وٌا ن االخ ٌكاون با لك قاد تاواةرت بشاؤنه شاروط اساتحقاق التعاإا انفصال الحمال مٌتاا ةاإ ماا أ
األول من شروط اإلعالة ) عد  وجود أوالد استحقوا ةً المعاش ) التعوٌا (  (  لتواةر الشرط

  :خيرين األ ةعالان شرطى اإل ةوذلك بمراعا، 
ٌعادل  -باستثناء المعاش المستحق عن شهٌد  -أال ٌكون لألخ أو األ ت د ل من أى مصدر  -1

 عتبر المساعدة الضمانٌة من قبٌل الد ل.قٌمة استحقاقه ةى المعاش أو ٌزٌد علٌه ، وال ت
أال ٌكون لألخ أو األ ت والد أو ابن أو بنت متوسط د وله  جمٌعا من أى مصدر ٌعادل  -2

قٌمة معاش األخ أو األ ت المدعى بإعالته لألخ أو األ ت ، أو ٌزٌد علٌه ، وال ٌعتبر من 
 ذ ا الد ل المعاش المستحق عن الؽٌر .

جدول ذى من ال ة، وٌصبح رق  الحال ةالواحد ةتوزيع تعويض الدفع ةالال محل لتطبيقهما فى ح
 ( خأو ةرملأ ) 3 ةالحال

 
 (3مثال رقم )

 لدٌها حمل مستكن ووالد ةرملأتوةى مإمن علٌه عن 
 ةفى هذه الحال

 ( وولد ووالد ةرملأ ) 5رق   ةذى الحال ةمن جدول التوزٌع ةى تارٌخ الوةا ةٌكون رق  الحال
 كما ذو دون تؽٌٌر ةصل الحمل حٌا ٌظل رق  الحال ا ما انفإة
 (  ووالد ةرملأ ) 2من الجدول ذى الحاله رق   ةا انفصل الحمل مٌتا ٌصبح رق  الحالإ ما أ
 

 : على فئات المستحقين ةالواحد ةثالثا: توزيع تعويض الدفع
 (1مثال رقم )

 ( 5رق   ةالحال سب ذو )المنا ةن رق  الحالأى إلنتهٌنا إ( من ثانٌا 1ةى المثال رق  )
 بٌن ةئات المستحقٌن كما ٌلى :   ةالواحد ةنه ٌكون توزٌع تعوٌا الدةعإوعلى  لك ة

 

 من المعاش ةالنسب ةالفئ

 1/3 راملاأل

 1/2 والداأل

 1/6 الوالدٌن

 
من ذ ا التعوٌا  ةن نصٌب كل ةئإجنٌه ، ة 6000مقدارا  الواحدة ةتعوٌا الدةعن أوبفرا 

 لى :ٌكون كما ٌ
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 )جنيه( النصيب المستحق ةالفئ

 2000 االرامل

 3000 االوالد

 1000 الوالدٌن

 6000 االجمالى

 
 ( 2مثال رقم )

بن بن واحد ةقط ٌكون نصٌب اإلإوالد كان األ ةن المستحقٌن من ةئأ( بفرا 1ةى المثال رق  )
بناء ةى األ ةستحق لفئ( حٌث ٌ جنٌه  3000 لٌه )إكما ذو ةى المثال المشار  ةةى ذ ا الحال

 ( أكثر واحد أو  التعوٌا بصرؾ النظر عن عددذ  ) 1/2( من الجدول 5رق  ) ةالحال
 

 (3مثال رقم )
جنٌه وكان المساتحقون عناه  2000مقدارا  ةواحد ةتوةى مإمن علٌه وٌستحق عنه تعوٌا دةع

 ةقط  ةرملأ
  ةٌصرؾ التعوٌا بالكامل لالرمل ةةى ذ ا الحال

 
 (4مثال رقم )

 ةن المسااتحقٌن عاان المااإمن علٌااه ةااى المثااال السااابق كااانوا والاادٌن ةقااط ةااى ذاا ا الحالااأبفاارا 
 جنٌه  1000ٌصرؾ لهما التعوٌا بالكامل وٌقس  بٌنهما بالتساوى لكل منهما 

 
 (5مثال رقم )

جنٌه وكان المساتحقون عناه  3000مقدارا  ةواحد ةتوةى مإمن علٌه واستحق عنه تعوٌا دةع
 –: حالااة الوالاادٌن مااع األ ااوة واأل ااوات  7ماان جاادول  12)الحالااة رقاا    ااتأوخ أوالاادٌن و
 (1/3و  2/3ٌوز  التعوٌا بالكامل بالنسبة والتناسب  – 1/4و  1/2األنصبة 

 ما ٌلى :كالواحدة  ةٌوز  تعوٌا الدةع ةةى ذ ا الحال
 جنٌه 2000=  2/3×  3000التعوٌا =  2/3الوالدٌن 

 جنٌه  1000ٌستحق لكل منهما  – ةلكل من الوالد والوالد ةصفحٌث ٌستحق ذ ا النصٌب منا
 جنٌه 1000=  1/3×  3000التعوٌا =  1/3 وات واأل ة واأل

 جنٌه 500ٌستحق كل منهما  ، ت خ واأللكل من األ ةحٌث ٌستحق ذ ا النصٌب مناصف
 

 : بالتساوى ةعلى المستحقين بهذه الفئ ةرابعا: توزيع نصيب كل فئ
 (1مثال رقم )

ةئات  أنلى إ( من ثالثا توصلنا 1( من ثانٌا وال ى ت  استكماله ةى المثال رق  )1ةى المثال رق  )
 من التعوٌا كما ٌلى : ةونصٌب كل ةئ ةعداد المستحقٌن بكل ةئأالمستحقٌن و

 

النصيب المستحق  ةالفئ
 من التعويض

عدد 
 المستحقين

 مالحظات

   جنٌه 
 ناثإ 1 2000 راملاأل

 ناثإ3  كور ،  3 6 3000 والدألا

 نثىأ 1 كر ،  1 2 1000 الوالدٌن
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 بٌن المستحقٌن بها بالتساوى كما ٌلى : ةوٌت  توزٌع نصٌب كل ةئ 
 1000=  1÷  2000=                   ةنصٌب االرمل
 500=  6÷  3000=             ةبنإبن وإنصٌب كل 

 500=  2÷  1000=    ةنصٌب كل من الوالد والوالد
 

سثثتحقاق المعثثاش يثثتم توزيثثع تعثثويض الدفعثثة إذا لثثم يوجثثد مثثن تتثثوافر فيثثه شثثروط إخامسثثا: 
 : الواحدة علي الورثة الشرعيين

 (1مثال رقم )
جنٌاه ولا  تتاواةر شاروط  1200مقادارا  ةواحاد ةتوةى مإمن علٌاه واساتحق عناه تعاوٌا دةعا

  ةبنبن واإلواإل ةرملاستحقاق المعاش ةى كل من األ
 من الجدول كما ٌلى : 3رق   ةلتعوٌا بٌنه  باعتبارذ  ورثه شرعٌٌن وةقا للحالٌت  توزٌع ا

  جنٌها 0150=  1/8×  1200=  1/8 ةرملاأل
  جنٌها 1050=  7/8×  1200=  7/8والد األ

 نثى األوالد لل كر ضعؾ ٌت  توزٌع نصٌب األ
 ةبنإابن و ةوحٌث ٌوجد بالحال
 جنٌه 700=  2/3×  1050=    والد نصٌب األ 2/3بن ةٌكون نصٌب اإل
  جنٌها 350=  1/3×  1050والد   = نصٌب األ 1/3 ةبنوٌكون نصٌب اإل

 كما ٌلى : ةوٌكون التوزٌع النهائى للحال
 جنٌه  

 150           ةرملاأل
 700بن             اإل
 035             ةبناإل
    1200جمالى         اإل

                   === 
 (2م )مثال رق
ن الوالادٌن والد والدٌن ) ةرا جادلى ألواأل ةرملأله ةى المثال السابق كان ٌوجد مع اأنبفرا 

 ( ةلٌس له  شروط استحقاق  اص
 من الجدول كما ٌلى : 9رق   ةلحالٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  وةفا ل

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

 جنٌه 200=    4/24×  1200=   4/24  ةالوالد
 جنٌها 650=  13/24×  1200= 13/24والد ألا

 جنٌه 433.4=  2/3 × 650والد = نصٌب األ 2/3بن وٌكون نصٌب اإل
 جنٌه 216.6=   1/3×  650نصٌب االوالد =  1/3 ةوٌكون نصبب االبن

 كما ٌلى : ةلتوزٌع النهائى للحالوٌكون ا
 جنٌه   
 150.00 ةرملاأل
 433.40 بناإل
 216.60 ةبناإل

 200.00 الوالد
 0.0002 الوالدة

 1200.00 جمالىاإل
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 (3مثال رقم )
جنٌاه ولا  تتاواةر شاروط  2600مقادارا  ةواحد ةتوةٌت مإمن علٌها واستحق عنها تعوٌا دةع

الدٌن لٌس له  شاروط استحقاق المعاش ةى كل من االرمل وبنت ووالدٌن ) ةرا جدلى الن الو
 ( ةاستحقاق  اص

 من الجدول كما ٌلى : 22رق   ةحالٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  وةقا لل
 جنٌه   600=  3/13×  260=  3/13رمل األ
 جنٌه 1200=  6/13×  260=  6/13 ة  بناإل

 جنٌه   400=  2/13×  260=  2/13 د  الوال
  جنٌه   004=  2/13×  260=  2/13 ة الوالد

 جنٌه 2600=   ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                      ==== 

 (4مثال رقم )
  ةكثر من بنت مستحقأنه ةى المثال السابق كانت توجد أبفرا 

 من الجدول كما ٌلى : 39رق   ةٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  وةقا للحال
 جنٌها   520.0=  3/15×  2600=  3/15رمل األ

 جنٌه ٌوز  بٌنهن بالتساوى 1386.7=  8/15×  2600=  8/15 ت البنا
 جنٌه   346.7=  2/15×  2600=  2/15 د  الوال
 جنٌه    6.346=  2/15×  0026=  2/15 ة الوالد

 جنٌها 2600.0=     ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                      ==== 

 (5مثال رقم )
جنٌاه ولا  تتاواةر شاروط  2100مقادارا ة واحد ةعنها تعوٌا دةع ستحقتوةٌت مإمن علٌها وا

 اوات ) ةارا جادلى أو ة اوأوال ٌوجاد  ةوالاد والوالادرمال والتحقاق المعاش ةى كال مان األاس
 ةحالا لل( ٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  وةق ةلٌس له  شروط استحقاق  اص ةن الوالد والوالدأحٌث 
 من الجدول كما ٌلى : 54رق  
 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6 لرماأل
 جنٌه   700=  2/6×  2100=  2/6  لد الوا

 جنٌها   035=  1/6×  0021=  1/6 ة الوالد
 جنٌها    2100=   ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل

                                   === 
 (6)مثال رقم 

  وات أو ة واوجد ٌبفرا ان ةى المثال السابق كان 
 من الجدول كما ٌلى : 55رق   ةحالٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  وةقا لل

 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6رمل األ
 جنٌه   700=  2/6×  2100=  2/6  د الوال
 جنٌها   035=  1/6×  0021=  1/6 ة الوالد

  هجنٌ 2100 =  ةائى للحالالتوزٌع النه ةوٌكون جمل
                                   === 

 (7مثال رقم )
جنٌاه ولا  تتاواةر شاروط  2700مقادارا  ةواحد ةتوةٌت مإمن علٌها واستحق عنها تعوٌا دةع

( ةالوالدٌن لٌس له  شروط استحقاق  اص أناستحقاق المعاش ةى الوالدٌن ) ةرا جدلى حٌث 
مان الجادول كماا  65رقا   ة وات ٌت  توزٌاع التعاوٌا بٌانه  وةقاا للحالاأو ة وأمع عد  وجود 

 :ٌلى
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 جنٌه 1800=  2/3×  2700=  2/3 والد  ال
 جنٌه   009=  1/3×  0027=  1/3 ة الوالد

  جنٌه 2700 =  ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                   === 

 (8مثال رقم )
  وات مع والد ووالدةأو ة وأن ةى المثال السابق كان ٌوجد ةقط أبفرا 

 من الجدول كما ٌلى : 66رق   ةحالٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  وةقا لل
 جنٌها 2250=  5/6×  2700=  5/6الوالد  
 جنٌها   045=  1/6×  0027=  1/6الوالدة 

  جنٌه 2700 ة  =التوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                   === 

 (9مثال رقم )
 ةالواحاد ةن الوالد ةى المثال السابق كان قد توةى قبل صرؾ نصاٌبه ةاى تعاوٌا الدةعاأبفرا 

ا بٌانه  ٌبناء وبنت ٌت  توزٌع نصٌبه ةاى التعاوأ 3( و  ة) الوالد ةرملوكان المستحقون عنه األ
 من الجدول كما ٌلى : 3رق   ةلحالوةقا ل

 جنٌه 281.25=  1/8×  2250=  1/8 ةرملاأل
 جنٌه 1968.75=  7/8×  2250=  7/8 د والاأل

 بناء وبنت وحٌث لل كر ضعؾ االنثى أ 3ونظرا لوجود 
 لالوالد = ةجزاء بالنسب ا ٌكون عدد األإ

     3 ×2   =6  
     1  ×1  =1 

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

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

 281.25                    المإمن علٌه ( ة) والد ةرملنصٌب األ
 1687.50 المإمن علٌه (  ة وأ)  56.25×  3بناء نصٌب األ

 281.25  ت المإمن علٌه (أنصٌب البنت ) 

 2250.00 تعوٌا الدةعة الواحدة المستحق للوالد ةجمل
 ===== 

 ةةاى ذا ا الحالا  ةالواحاد ةمن تعوٌا الدةعا ةما تستحقه الوالد ةن جملأى إلن نشٌر أومن المه  
 ٌكون كما ٌلى :

 450.00 ( 8المإمن علٌه ) من المثال رق   ةالمستحق لها بصفتها والد
 52.281 الوالد  ةرملأالمستحق لها بصفتها 

 731.25 جمالىاإل
 ===== 

 (10مثال رقم )
جنٌاه ولا  تتاواةر شاروط  2400مقادارا  ةواحاد ةتوةى مإمن علٌاه واساتحق عناه تعاوٌا دةعا

ن الوالاد أ) لدٌها حمل مستكن ( ووالد ) ةرا جدلى حٌث  ةرملاستحقاق المعاش ةى كل من األ
 ( ةشروط استحقاق  اص لٌس له

 مان 5رقا   ةن الحمل المستكن  كار ( وةقاا للحالاأاةتراا  ةٌت  توزٌع التعوٌا بٌنه  ) بمراعا
 الجدول كما ٌلى :
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 300.00=    3/24×  2400=  3/24 ةرملاأل
 1700.00=  17/24×  2400=  17/24نه  كر أالحمل المستكن باةتراا 

 0.0004=      4/2×  2400 =                                       4/24الوالد 
 2400.00  =                           ةالواحد ةالتوزٌع لتعوٌا الدةع ةجمل
                        ===== 

 : ةالفروض االتي ةض فى هذه الحالن نفترأويمكن 
 ذكر واحد –ن الحمل المستكن انفصل حيا أبفرض  – 1

بان الا كر نصاٌبه المحادد لاه باعتباارا حمال إلٌظل التوزٌع كما ذو ٌستحق ا ةةى ذ ا الحال
  جنٌه 1700.00مستكن وذو                               

 
 ذكرين . –ن الحمل المستكن انفصل حيا أبفرض  – 2 

بنااٌن نصااؾ النصااٌب المحاادد ٌظاال التوزٌااع كمااا ذااو وٌسااتحق كاال ماان اإل ةةااى ذاا ا الحالاا
 ى ٌستحق كل منهما أ –للحمل المستكن 

 جنٌها 850.00=                                              2÷  1700
                                                            ==== 

 ذكر وانثى  –ن الحمل المستكن انفصل حيا أبفرض  – 3
 ى كما ٌلى :ثنٌظل التوزٌع كما ذو وٌستحق ال كر ضعؾ األ ةةى ذ ا الحال

 النصٌب المحدد للحمل المستكن 2/3بن ال كر ٌستحق اإل
 =1700  ×2/3   =1133.34  

 

 النصٌب المستحق للحمل المستكن   1/3 ةبنوتستحق اإل
  =0017  ×1/3  =566.66 

 

                       =1700.00 
 

 

 ةنثى واحدأ –بفرض ان الحمل المستكن انفصل حيا  – 4
 من الجدول كما ٌلى : 17رق   ةحالبعاد التوزٌع وةقا لل ةحالةى ذ ا ال

 جنٌه   300.00=  1/8×  2400=  1/8 ةرملاأل
  وذو  ات النصٌب المستحق لها ةى التوزٌع المبدئى

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

 جنٌه   400.00 = تحق له ةى التوزٌع المبدئى ومقداراوذو ٌزٌد على النصٌب المس
 جنٌه   500.00=  400 – 900 ا ٌستحق له الفرق بٌنهما = إ

 
 نثتين .أ –بفرض ان الحمل المستكن انفصل حيا  – 5 

 من الجدول كما ٌلى : 35رق   ةالٌعاد التوزٌع وةقا للح ةةى ذ ا الحال
 جنٌه  300.00=  3/24×  2400=  3/24 ة رملألا

  وذو  ات النصٌب المستحق لها ةى التوزبع المبدئى 
 جنٌه 1600.00=  16/24×  2400=  16/24البنتٌن 

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

 هجنٌ  500.00=  5/24×  2400=  5/24وٌستحق الوالد 
    ===== 
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 جنٌه  400,00=  وذو ٌزٌد على النصٌب المستحق له ةى التوزٌع المبدئى ومقدارا  
 جنٌه  100.00=   400 – 500 ا ٌستحق له الفرق بٌنهما إ

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

 ى :من الجدول كما ٌل 57رق   ةحالٌعاد التوزٌع وةقا لل ةةى ذ ا الحال
 جنٌه   600.00=  1/4× 2400=  1/4 ةرملاأل

 جنٌه   300.00=  وذو ٌزٌد على النصٌب المستحق لها ةى التوزٌع المبدئى ومقدارا
 جنٌه   300.00=   300 – 600ل ا ٌستحق لها الفرق بٌنهما = 

 جنٌه 1800.00=   3/4×  2400=   3/4الوالد 
 جنٌه   400.00=  توزٌع المبدئى ومقداراوذو ٌزٌد على النصٌب المستحق له ةى ال

 جنٌه 1400.00= 400 – 1800 ا ٌستحق له الفرق بٌنهما = إ
 

 لتوزيع فى هذا المثال كما يلى :هذا المثال ان نلخص نتائج ا ةوقد يكون من المفيد فى نهاي
 

حمل  ةرملأ التوزيع
 مستكن

 جمالىاإل الوالد 2بنت  1بنت  2بن إ 1بن إ

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

 2400 0400     1700 300 المبدئي

 2400 0400    1700.00  300 1االحتمال رق  

 2400 0400   850.00 0850.00  300 2االحتمال رق  

 2400 0400  0566.66  1133.34  300 3االحتمال رق  

 2400 0900  1200.00    300 4االحتمال رق  

 2400 0500 800 0800.00    300 5 االحتمال رق 

 2400 1800      600 6االحتمال رق  

 


