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 لفهرسا
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 تعوٌض الدفعة الواحدة
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 045 المستندات البلزمة للصرؾالمبحث الثالث :          

 049  جر المتؽٌرتعوٌض الدفعة الواحدة عن األفصل الثانى : ال

 050 ستحقاق وشروط كل منهاحاالت اإلول : المبحث األ         

          جرعن األ تراكفى حالة ما إذا كان تارٌخ نهاٌة مدة اإلشال : أو                
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 سىسااأل
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جر المتؽٌر األ راك عنشتختبلؾ تارٌخ نهاٌة مدة اإلإ فى حالةثانٌا :               
 ساسىجر األاأل شتراك عنعن تارٌخ نهاٌة مدة اإل
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 054 : مبلحظات عامة ثالثا               

 055 خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدةالمبحث الثانى :           

 056 شتراكحصر مدد اإلوال : ا              

 059 تحدٌد معامل كل مدةثانٌا :               
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 ستحقاصقه للوفاةإ

122 

 المرفقات
 العامة دارة الهٌئةإالمرفق بقرار رئٌس مجلس  (1جدول رصقم ):  1مرفق رقم 

بشؤن القٌمة الحالٌة لقسط سنوى مقداره  جتماعٌةللتؤمٌنات اإل
   جنٌه واحد
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 127 بشؤن 1984لسنه  69بالقرار الوزارى رصقم   الجدول المرفق : 2مرفق رقم 
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ٌه واحد إعتبارا من القٌمة الحالٌة لقسط سنوى مقداره جن
1/4/1984 
لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رصقم  – 2جدول رصقم ومن بعده                   

جنٌه سبق  1القٌمة الحالٌة ألصقساط سنوٌة صقدرها  -  2007
 تقسٌطها حتى سن الستٌن  المقابلة للمدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن

الصادر بتارٌخ  2014ة لسن 126ستبداله بالقرار الوزاري إصقبل 
القٌمة )  1/10/2014وٌعمل به اعتبارا من  22/12/2014

 نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست جنٌه 1الحالٌة ألصقساط سنوٌة صقدرها 
 (.2014لسنة  120صقبل استبداله بالقانون رصقم  6وفقا للجدول رصقم 

 - 2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رصقم  – 2جدول رصقم  : 3مرفق رقم 
جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن  1القٌمة الحالٌة ألصقساط سنوٌة صقدرها 

مستبدل بالقرار الستٌن المقابلة للمدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن 
 22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126الوزاري 

) القٌمة الحالٌة ألصقساط سنوٌة  1/10/2014وٌعمل به اعتبارا من 
 6ن وفقا للجدول رصقم ٌطها حتى سن الستجنٌه سبق تقسٌ 1صقدرها 

 ( . 2014لسنة  120المستبدل بالقانون رصقم 

128 

 بشؤن 86لسنة  64المرفق بالقرار الوزارى رصقم  - 1جدول رصقم :  4مرفق رقم 
لكل جنٌه  ستبدال بالنسبةبٌان المبالػ التى ترد عند وصقؾ العمل باإل

 من المعاش الشهرى المستبدل
بٌان المبالػ التى ترد عند وصقؾ العمل  (5جدول رصقم )ومن بعده 

المرفق  من المعاش الشهرى المستبدل بالنسبة لكل جنٌه ستبدالاإلب
 2007لسنة  554بالقرار الوزاري رصقم 

129 

المرفق بقانون    – بتوزٌع المعاش على المستحقٌن 3جدول رصقم  : 5مرفق رقم 
 . 1975لسنة  79التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رصقم 

132 

 134 جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن .:  6مرفق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               6/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 تقدٌم
 

الكتابةةة والبحةة  فةةى موضةةوعات التؤمٌنةةات ة مهمةةة شةةاصقة ة ذلةةك أن صقةةانون التؤمٌنةةات اإلجتماعٌةةة ة 
بوصفه من القوانٌن الحدٌثة نسبٌا ة عرؾ من التعدٌبلت ة والقرارات الوزارٌة والمنشورات ة كما 

ائبل ٌكاد ٌصعب حصره كذلك فإنه ة وبمةرور خمةس وعشةرون عامةا ) ربةع صقةرن مةن الةزمن( ة ه
ة فإن صقسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون ة بلؽوا سةن  1975لسنة  79على صدور القانون 

المعاش ة أو واجهوا خطرا من المخاطر اإلجتماعٌة المإمن منها ة فصار تطبٌةق صقةانون التؤمٌنةات 
ماعٌةةة ة ٌواجةةه كمةةا متزاٌةةدا مةةن الحةةاالت ة التةةى تثٌةةر نقاطةةا صقانونٌةةة الحصةةر لهةةا ة وتحتةةا  اإلجت

 إجابات ة وإلى توحٌد المبادىء .
من كل ذلك نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح صقانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة ة شرحا مبسطا ٌفٌد منه ة صقبل 

. وحسةب مةا نعلةم ة فةإن مثةل هةذه المةإمن علةٌهم أنفسةهم  –المتخصصٌن والقةائمٌن علةى التطبٌةق 
 الشروح المبسطة ة نادرة ة إن لم نقل ؼٌر موجودة باألسواق .

مما تقدم ة تبدو أهمٌة العمل الذى صقةام بةه األخ الفاضةل األسةتاذ / محمةد حامةد الصةٌاد ) وكٌةل أول 
مةن وزارة التؤمٌنات االجتماعٌة ( ة حٌ  استطاع ة مةن خةبلل تطبٌقةات عملٌةة أن ٌسةتعرض كمةا 
 الحاالت ة بٌن فٌها كٌفٌة حساب مستحقات المإمن علٌه ة فى شتى فروع التؤمٌنات اإلجتماعٌة .
وال شك ة أن الخبرة الطوٌلة التى إكتسبها سٌادته ة من خبلل المناصب التى توالهةا بةالوزارة ة لةم 

المبلحظةة ة تكن وحدها كافٌة ة وإنما استكملت ة بقةدرة سةٌادته علةى البحة  الةدإوب ة وعلةى دصقةة 
فكان أن خر  إلى النــور هذا المإلؾ العملةى ة الةذى والبةد وأن تةزٌن بةه مكتبةة كةل متخصة  ة 

 وكل صقائم على تطبٌق صقانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة .
وإننا إذ نشكر األستاذ / محمد حامةد الصةٌاد ة علةى هةذا الجهةد ة نةدعو ج أن ٌجازٌةه خٌةرا ة عةن 

 دون عناء. –وهم فى حاجة إلى ذلك  –م دون عناء ة معرفة مستحقاتهم المإمن علٌهم الذٌن ٌمكنه
 
 

 أ.د . أحمد البرعى                                                   
 أستاذ ورئٌس قسم التشرٌعات اإلجتماعٌة                                        

         بكلٌه الحقوق جامعة القاهرة                                              
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 ةمقدم
 

ٌعتبةةةر المعةةةاش هةةةوالمٌزة األساسةةةٌة فةةةى تةةةؤمٌن الشةةةٌخوخة والعجةةةز والوفةةةاة فةةةى صقةةةانون التةةةؤمٌن  
 . 1975لسنة  79جتماعى الصادر بالقانون رصقم اإل

شتتراكات إأسةاس أداء لٌةه ٌقةوم علةى إجتماعى الصادر بالقانون المشار ونظرا ألن نظام التؤمٌن اإل
 . جانب المؤمن علٌه والمنشأة التى ٌعمل بها من كل من

إذا لم تتوافر للمإمن علٌه  نهإستحقاق . فستحقاق المعاش ٌتطلب توافر مدة مإهلة لئلإونظرا ألن  
نه ٌستحق فى حاالت معٌنة حددها القانون تعوٌض من دفعة واحدة ة إستحقاق ة فالمإهلة لئل المدة

نه ٌمكن تعرٌؾ تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى صقانون إك فوعلى ذل
 ستحقاصقه. إلٌه بؤنه بدٌل المعاش فى حالة عدم توافر شروط ؼجتماعى المشار التؤمٌن اإل

ٌضةا إذا مةا زادت مةدة أنةه إال ٌجاوز حد أصقصى معٌن فأونظرا ألنه فى تحدٌد صقٌمة المعاش ٌراعى 
نةةه ٌسةةتحق فةةى هةةذه الحالةةة إلٌةةه ة فإصقصةةى المشةةار سةةتحقاق الحةةد األك عةةن المةةدة المإهلةةة إلشةةترااإل

 تعوٌض عن المدة الزائدة .
 ننا نتناول بمشٌئة هللا فى هذه الدراسة كل من :إلذا ف
 . 1975لسنة  79رصقم  الصادر بالقانون جتماعىتعوٌض الدفعة الواحدة فى صقانون التؤمٌن اإل – 1
 .1975لسنة  79رصقم  الصادر بالقانون جتماعىدة الزائدة فى صقانون التؤمٌن اإلتعوٌض الم – 2
ٌضةاح عتبارها وسةٌلة اإلإب وذلك فى أسلوب مبسط نعتمد فٌه على األمثلة التطبٌقٌة بشكل مكثؾ 

لةى المصةادر القانونٌةة فةى أضةٌق نطةاق فةى الحةاالت التةى إشةارة المناسبة فى هذا المجال مةع اإل
 .لى ذلك إرورة تدعو فٌها الض

 تٌة :ونتناول هذان الموضوعان فى الفصول اآل
 . ساسى: تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر اال    الفصل األول
 . جر المتؽٌر: تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ    الفص الثانى
 . صقساط الواجب خصمها من تعوٌض الدفعة الواحدة: صقٌمة األ   الفصل الثالث
سةتحقاصقه إفةى حالةة  األساسةى والمتؽٌةروزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجرٌن : ت الفصل الرابع

 للوفاة .
 . ساسى: تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األ الفصل الخامس

                 إستحقاصقه للوفاة .توزٌع تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األساسى فى حالة  : السادس الفصل
 

 وج الموفق والهادى الى سواء السبٌل                     
 
 

 محمد حامد الصٌاد
 جتماعً مستشار التؤمٌن اإل   
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات ) سابقا(   
 جتماعى رئٌس صندوق التؤمٌن اإل              

 للعاملٌن بالقطاع الحكومى )سابقا(

www.elsayyad.net  W : 

                                                               
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 ول الفصل األ
 تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى

 
 إلى :  1975لسنة  79ٌنقسم أجر اإلشتراك بالقانون رقم 

 شتراك األساسى .أجر اإل -1
 شتراك المتؽٌر .أجر اإل -2

 ا الباب المعاش المستحق عن األجر األساسى فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .ونتناول فى هذ
 وقد ٌكون من المناسب أن نوضح أن األجر األساسى هو :

 بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام : -1
 الذٌن تربطهم بالجهات المشار إلٌها عبلقة الئحٌة :بالنسبة للعاملٌن  –أ 
وما ٌضاؾ إلٌه  لٌه فى الجداول المرفقة بنظم التوظؾ المعاملٌن بها ةاألجر المنصو  ع 

 من عبلوات .
بالنسبة للعاملٌن الذٌن تربطهم بالجهات المشتار إلٌهتا عبلقتة تعاقدٌتة أوعرضتٌة بحستب  -ب 

 األحوال:
األجةةةر المنصةةةو  علٌةةةه بعقةةةد العمةةةل ومةةةا ٌضةةةاؾ إلٌةةةه مةةةن عةةةبلوات  مسةةةتبعدا  منةةةه  

 زءا من األجر المتؽٌر. العناصرالتى تعتبر ج
 18المؤمن علٌهم الخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الصادر بتالقرار بقتانون رقتم  –ج 

 :2015لسنة 
 شتراك األساسً لهم وفقا لما ٌلً :إلجر اأستثناء مما تقدم بالبندٌن ) أ و ب ( ٌتحدد إ
  : 2015/  6/  30بالنسبة للمؤمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة فً  (1)

 األجر األساسً فً هذا التارٌخ .
 :  2015/  6/  30بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد  (2)

ٌتحدد األجر األساسً لهم وفقا للجدول الذي ٌصدر به صقرار من وزٌر التؤمٌنات وذلك      
 بالتنسٌق مع وزٌر المالٌة .

% سةنوٌا فةً أول ٌولٌةو  9( نسةبة 2( و )1لٌةه بالبنةدٌن )إلً األجر المشار إوٌضم       
 لٌه فً شهر ٌونٌو السابق .إمن كل عام منسوبة 

 
 بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص النمطً ) العمالة المنتظمة ( : - 2

األجر المنصو  علٌه بعقد العمل و ما ٌطرأ علٌه من عبلوات مستبعدا  منه العناصر التى 
 تعتبر جـزءا  من األجـر المتؽٌر .

 
 جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌأتى : وفى

ة وٌةتم  1/7/2014ٌتحدد الحدان األدنى واألصقصةى السةنوى لهةذا األجةر بقٌمةة كةل منهمةا فةى  -
% منسوبة إلى كل منهما فةى شةهر ٌونٌةو 10زٌادتهما سنوٌا  فى أول ٌولٌو من كل عام بنسبة 

بةةر كةةل مةةن الحةةدٌن األدنةةى واألصقصةةى السةةابق ة وفةةى تحدٌةةد الحةةدٌن المشةةار إلٌهمةةا ٌراعةةى ج
 الشهرى إلى أصقرب عشرة جنٌهات.

أجرا   األجر كله محسوبا باإلنتا  أو بالعمولة فٌعتبر هذا األجر ( إذا كان1البند ) بمراعاة -
 أساسٌا . 

 وعلً ذلك ٌكون كل من الحد األقصً والحد األدنً ألجر اإلشتراك األساسً كما ٌلً :
 شتراك األساسً :الحد األقصً ألجر اإل -
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 جنٌه التارٌخ

1/7/2014 1012.50 

2015/7/1 1120.00 

1/7/2016 1240.00 

1/7/2017 1370.00 

1/7/2018 1510.00 

1/7/2019 1670.00 

 
 شتراك األساسً :الحد األدنً ألجر اإل -

 
 جنٌه التارٌخ

1/7/2014 141.75 

2015/7/1 160.00 

1/7/2016 180.00 

1/7/1917 200.00 

1/7/2018 220.00 

1/7/2019 250.00 

 
 بالنسبة لباقً العاملٌن بالقطاع الخاص ) العمالة ؼٌر المنتظمة ( : -3

حددت األجور الحكمٌة لباصقى العاملٌن بالقطاع الخا  من العمالة ؼٌر المنتظمة ) صقطاع النقل 
 : كما ٌلً –(  صقطاع المخابزالبلدٌة -صقطاع المقاوالت  –والمواصبلت 

 األجور الشهرٌة الحكمٌة فى قطاع النقل والمواصبلت : - أ
 

 األجر الحكمى ) جنٌه ( المهنة

سائق حاصل علً رخصة صقٌادة 
 دراجة نارٌة )توك توك(

 شتراك األساسًالحد األدنً ألجر اإل

 شتراك األساسًالحد األدنً ألجر اإل تباع

 شتراك األساسًر اإلجنٌها زٌادة علً الحد األدنً ألج 20 سائق درجة ثالثة

 شتراك األساسًجنٌها زٌادة علً الحد األدنً ألجر اإل 40 سائق درجة ثانٌة

 شتراك األساسًجنٌها زٌادة علً الحد األدنً ألجر اإل 60 ولىأسائق درجة 

 
 األجور الشهرٌة الحكمٌة فى قطاع المقاوالت : -ب 

 
 األجر الحكمى ) جنٌه ( مستوى المهارة

 شتراك األساسًالحد األدنً ألجر اإل محدود المهارة

 شتراك األساسًجنٌها زٌادة علً الحد األدنً ألجر اإل 30 متوسط المهارة

 شتراك األساسًجنٌها زٌادة علً الحد األدنً ألجر اإل 60 عامل ماهر

 
 األجور الشهرٌة الحكمٌة فى قطاع المخابز : -ج

ه الحقوق التؤمٌنٌة علً أساس الحد ٌتحدد األجر الشهري الحكمً الذي تحسب علً أساس
 ة  وذلك بالنسبة لجمٌع العاملٌن فً هذا المجال وهم : شتراك األساسًاألدنً ألجر اإل

 
 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               10/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 ( العمالة الفنٌة :1)
طولجى أو  -عجان أو زمٌل  -خراط أو رئٌس معجن  -مساعد فران  -فران 

 مرحبلتى .
 :العمالة اإلدارٌة  (2)

 موزع . -كاتب  -لجى أو جرارسح -وكٌل أو رئٌس وردٌة 
 

 :ى ٌتطلب األمر بٌان ذلك فٌما ٌلىتحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األجر األساسول
 ستحقاق وشروط كل منها .: حاالت اإل ولالمبحث األ 
 . ساسى: خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األالمبحث الثانى     
 .ات البلزمة لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة : المستند المبحث الثالث 
 
 
 

 المبحث األول
 ستحقاق وشروط كل منهاحاالت اإل

 
ٌطلب صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األساسى فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

ستحقاق تعوٌض الدفعة وٌشترط إل –ٌتفرع عنها بعض األسباب الفرعٌة ة سٌة ٌلعشرة أسباب رئ
 ستحقاق مجموعة من الشروط . فى كل من حاالت اإل الواحدة

 ونبٌن فٌما ٌلى ما تقدم تفصٌبل فى البنود اآلتٌة :
 . سباب الرئٌسٌة لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة: األأوال 
 . : األسباب الفرعٌة لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة ثانٌا
 . ستحقاق: شروط اإل ثالثا
 . : مبلحظات عامة رابعا

 
 ألسباب الرئٌسٌة لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة ) عشرة أسباب ( .أوال : ا

 . بلوغ سن الستٌن -01
 . جانبالمؽادرة النهائٌة لؤل -02
 .الهجرة للمصرى  -03
الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن مدة عشر سنوات فؤكثر أو بقدر المدة الباصقٌة  -04

 .لبلوؼه سن الستٌن أٌهما أصقل 
 .العمل  ةسجنه عجز جزئى بمنعه من مزاول ةدى المإمن علٌه خبلل مدذا نشؤ لإ -05
 . الرهبنة -06
 . جتماعىمن تطبٌق أحكام صقانون التؤمٌن اإل إحدى الجهات المستثناةلتحاق باإل -07
 . العجز الكامل -08
 . الوفاة -09
ى تارٌخ طلب ف ةسن 51المإمن علٌها المتزوجة أو المطلقة أو المترملة أو من بلؽت  -10   

 . الصرؾ
 

 حدى وعشرٌن حالة ( :إثانٌا : األسباب الفرعٌة لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة ) 
 بلوغ سن الستٌن  ) حالتان ( : – 1     

            . لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها ةنتهاء الخدمإ –أ            
 .نتهاء الخدمة إ بلوغ  سن الستٌن بعد –ب               
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 : ربع حاالت (أالعجز )   – 2        
 . العجز الجزئى  خبلل مدة السجن –أ               
 العجز الكامل المنهى للخدمة . –ب               
 من ترك الخدمة .  العجز الكامل خبلل سنة –                
 إنقضاء سنة من ترك الخدمة .العجز الكامل بعد  –د               

 
 : ( الوفاة ) ثبلث حاالت – 3        

 . الوفاه المنهٌة للخدمة –أ               
 الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة . –ب               
 إنقضاء سنة من ترك الخدمة .بعد  الوفاة –                

 
      :المؤمن علٌها ) أربع حاالت (  – 4         

 ها المتزوجة .المإمن علٌ –أ               
               المإمن علٌها المطلقة .  –ب               
 رملة .المإمن علٌها األ –                
 .سنة ولم تتزو   51المإمن علٌها التى بلؽت  –د               

 
 : ( جنبى ) ثبلث حاالتمؽادرة األ –  5        

 . جنبىلؤل المؽادرة النهائٌة –أ               
 . جنبى فى الخار  بصفة دائمةشتؽال األإ –ب               
 . لسفارة أو صقنصلٌة دولته جنبى بالبعثة  الدبلوماسٌةشتؽال األإ –                

 
  هجرة المصرى ) حاله واحدة ( – 6         

 
 نتظام فى سلك الرهبنة ) حاله واحدة (اإل – 7         

 
 : ( نهائٌا على المؤمن علٌه بالسجن ) حالتان الحكم – 8         

 . كثرؤالحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن مدة عشر سنوات ف –أ               
 باصقٌةالحكم  نهائٌا على المإمن علٌه الذى جاوز سن الخمسٌن بقدر المده ال –ب               

 . لبلوؼه سن الستٌن
 

القانون ) من تطبٌق أحكام هذا  ات المستثناةهحدى الجإلتحاق بالعمل باإل -9
 : ( حالة واحدة

 
 ستحقاق :ثالثا : شروط اإل

خرى ألى إستحقاق إالواحدة توافر شروط تختلؾ من حالة  ةستحقاق تعوٌض الدفعبشترط إل       
 كما ٌلى :

 
  :لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها  إنتهاء الخدمة – 1       

 اء الخدمة .إنته –أ              
 . نتهاء الخدمة بلوغ سن الستٌن أو تجاوزهاإسبب  –ب              
 . فؤكثر اشهر 109 اشتراك مقدارهإعدم توافر مدة  –               
 ستحقاق المعاش إستكمال مدة ستمرار بالخدمة إلعدم رؼبة المإمن علٌه فى اإل –د              
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 إلٌها مجتمعة ة المشار  ربعةتوافر الشروط األ ةستحقاق فى هذه الحالوٌشترط لئل
  هذه الشروط ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة .حد أذا تخلؾ إبحٌ  

 : ةتٌاآل ةمثلونوضح ذلك فى األ
 

 4 3 2 1 مثال

 نعم نعم )ال( نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال(  نعم وغ سن الستٌن أو تجاوزها ؟بلنتهاء الخدمة لإهل سبب  -
 ال ال ال ال شهرا ؟ 109هل تتوافر مدة اشتراك  -
 )نعم(  نعم ال ستحقاق المعاش ؟إ ستكمال مدةستمرار إلهل ٌرؼب فى اإل -

    × . ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها -
 × × ×  .ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها  -

 
 . ستحقاقتمثل السبب فى عدم اإل مثلة السابقةجابات بٌن القوسٌن فى األاإل : حظةمبل           

 
 نتهاء الخدمة  :إبلوغ سن الستٌن بعد  – 2       

 .نتهاء الخدمة صقبل بلوغ سن الستٌن إ –أ              
 زبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن  –ب              
 . شهرا فؤكثر 109راك مقدارها شتإ عدم توافر مدة –               
 . شتراكعن مدة اإل عدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة –د              
 . ستحقاق المعاشإستكمال مدة لتحاق بعمل جدٌد إلعدم الرؼبة فى اإل -هـ             

ذا تخلؾ إة بحٌ   مجتمعة ةالحالة توافر الشروط الخمسستحقاق فى هذه وٌشترط لئل
 . الواحدة  ٌستحق تعوٌض الدفعةأحدها ال

 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
 

 9 8 7 6 5 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم ؟ نتهت الخدمة صقبل بلوغ سن الستٌنإهل  -
 نعم نعم )ال( نعم نعم هل بلػ سن الستٌن ؟ -
 ال ال ال ال ال شهرا ؟ 109شتراك إهل تتوافر مدة  -
 ال ال ال )نعم( ال شتراك ؟اإل ةهل سبق الصرؾ عن مد -
ستكمال مدة لتحاق بعمل جدٌد إلهل ٌرؼب فى اإل -
 ستحقاق المعاش ؟  إ

 ال )نعم(   ال

ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ سن الستٌن بعد  -
 . نتهاء الخدمةإ

×     

ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ سن الستٌن  -
 . نتهاء الخدمةإبعد 

 × × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة           
  

 العجز الجزئى خبلل مدة السجن : – 3       
 .نتهاء الخدمة إ –أ              
 . ثبوت العجز الجزئى الطبٌعى –ب              
 . خبلل مدة السجن –               
 .شهرا فؤكثر  240فعلٌة شتراك إعدم توافر مدة  –د              

ذا تخلؾ إمجتمعة ة بحٌ   ةربعتوافر الشروط األ ةستحقاق فى هذه الحالوٌشترط لئل
 . الواحدة أحدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة

 :تٌة مثلة اآلونوضح ذلك فى األ
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 14 13 12 11 10 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم ؟ ةنتهت الخدمإهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم ثبت العجز الجزئى الطبٌعى ؟ هل -
 نعم  )ال( نعم نعم هل ثبت العجز خبلل مدة السجن ؟ -
 ال ال  )نعم( ال ؟شهرا فؤكثر  240مدة إشتراك فعلٌة هل تتوافر  -

ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للعجز الجزئى خبلل مدة  -
 . السجن

×     

عجز الجزئى خبلل ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لل -
 .مدة السجن 

 × × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق. : مبلحظة             

 
 العجز الكامل المنهى للخدمة : – 4       

  . نتهاء الخدمةإ –أ              
 . بٌعىنتهاء الخدمة العجز الكامل الطإسبب  –ب              

 . أشهر متقطعة 6شهر متصلة أو أ 3عدم توافر مدة اشتراك مقدارها  –               
 :تٌتٌنتراك معٌنة فى الحالتٌن اآلشإمر ال ٌتطلب توافر مدة ن األأوذلك بمراعاة                   
 . ( العاملون بالحكومة والقطاع العام 1)           
 .صابة عمل إذا كان العجز ناتجا عن إالقطاع الخا  ( العاملون ب2)             
مجتمعة ) مع مراعاة  ةستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط الثبلثوٌشترط لئل 
الواحدة  ا ال ٌستحق تعوٌض الدفعةحدهأذا تخلؾ إستثناءات للشرط الثال  ( بحٌ  اإل
. 

 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة : 
 

 19 18 17 16 15 مثال

 نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إ هل -
 نعم نعم نعم نعم نعم ؟نتهاء الخدمة العجز الكاملإسبب  هل -
 )ال( نعم نعم نعم نعم ؟خٌرة صقطاع خا العمل األ هل جهة -
 ال )نعم( ال ال ال صابى ؟إهل العجز  -
 ال ال )نعم( ال ال شهر متصلة ؟أ 3شتراك إهل تتوافر مدة  -
 ال ال ال )نعم( ال ؟ أشهر متقطعة 6شتراك إمدة  هل تتوافر -

ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للعجز الكامل المنهى  -
 .للخدمة 

×     

ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للعجز الكامل المنهى  -
 .للخدمة 

 × × × × 

 
 اإلستحقاق.اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم  : مبلحظة             

 
 العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة  – 5       

  . نتهاء الخدمةإ –أ              
  . ثبوت العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة –ب              
 . ثبوت العجز الكامل صقبل بلوغ سن الستٌن –               
 .نٌة عن مدة االشتراك صرؾ الحقوق التؤمٌ عدم  سابقة –د              
 . اشهر متقطعة 6أشهر متصلة أو  3شتراك مقدارها إعدم توافر مدة  -هـ             
 تٌتٌن :ن اآلتٌشتراك معٌنة فى الحالإمر ال ٌتطلب توافر مدة ن األأوذلك بمراعاة                     

 .لعاملون بالحكومة والقطاع العام ا   (1)
 . صابة عملإذا كان العجز ناتجا عن إ العاملون بالقطاع الخا   (2)
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مجتمعة ) مع مراعاة  ةتوافر الشروط الخمس ستحقاق فى هذه الحالةوٌشترط لئل 
 أحدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعةذا تخلؾ إستثناءات للشرط الخامس ( بحٌ  اإل

 .الواحدة 
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

 
 25 24 23 22 21 20 مثال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم مة ؟نتهت الخدإهل  -
من  هل ثبت العجز الكامل خبلل سنة -

 الترك ؟
 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم

هل ثبت العجز الكامل صقبل بلوغ سن  -
 الستٌن ؟ 

 نعم )ال( نعم نعم )نعم( نعم

 ال ال )نعم( ال ال ال ؟ شتراكهل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ؟ خٌرة صقطاع خا هل جهه العمل األ -
 ال ال ال ال ال ال صابى ؟إهل العجز  -
 ال نعم ال )نعم( ال ال شهر متصلة ؟أ 3شتراك إهل تتوافر مدة  -
 نعم ال ال ال )نعم( ال شهر متقطعة ؟أ 6شتراك إهل تتوافر مدة  -

ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للعجز الكامل  -
 .الطبٌعى خبلل سنة من الترك 

×      

ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للعجز  -
 .الطبٌعى خبلل سنة من الترك 

 × × × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة            

 
 نقضاء سنة من ترك الخدمة :إالعجز الكامل بعد  – 6       

 . مةنتهاء الخدإ –أ              
 . كثر من سنة من ترك الخدمةأثبوت العجز الكامل بعد  –ب              
 .ثبوت العجز الكامل صقبل بلوغ سن الستٌن  –               
 . شتراكعدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة عن مدة اإل –د              
 . شهرا فؤكثر 109شتراك مقدارها إعدم توافر مدة  -هـ             

ذا تخلؾ إبحٌ   ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط الخمسة مجتمعةوٌشترط لئل
 أحدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة .

 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
 

 29 28 27 26 مثال

 نعم نعم نعم نعم ؟ ةنتهت الخدمإهل  -
 )ال( نعم عمن نعم ؟ ةمن ترك الخدم ةكثر من سناهل ثبت العجز الكامل بعد  -
 نعم )ال( نعم نعم هل ثبت العجز الكامل صقبل بلوغ سن الستٌن ؟ -
 ال ال )نعم( ال ؟ شتراكهل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 ال ال ال ال شهرا ؟ 109شتراك إ هل تتوافر مدة -

كثر من أللعجز الكامل الطبٌعى بعد  ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة -
 . سنة من الترك

×    

كثر أتحق تعوٌض دفعة واحدة للعجز الكامل الطبٌعى بعد ال ٌس -
 .من سنة من الترك 

 × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق. : مبلحظة             

 
 :  الوفاة المنهٌة للخدمة – 7       

 .نتهاء الخدمة إ –أ              
 . نتهاء الخدمة للوفاة الطبٌعٌةإسبب  –ب              
 .أشهر متقطعة  6أشهر متصلة أو  3شتراك مقدارها إعدم توافر مدة  –               
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 تٌتٌن :شتراك معٌنة فى الحالتٌن اآلإمر ال ٌتطلب توافر مدة ن األاوذلك بمراعاة             
 . العاملون بالحكومة والقطاع العام (1)
 .صابة عمل إناتجة عن  ةذا كانت الوفاإلخا  العاملون بالقطاع ا  (2)

مجتمعة ) مع مراعاة  ةتوافر الشروط الثبلث ةستحقاق فى هذه الحالوٌشترط لئل
 حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدةأذا تخلؾ إستثناءات للشرط الثال  ( بحٌ  ئلال
. 
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :  
 

 34 33 32 31 30 مثال

 نعم نعم نعم نعم نعم ت الخدمة ؟ نتهإهل  -
 نعم نعم نعم نعم نعم الوفاة ؟ ةنتهاء الخدمإهل سبب  -
 )ال( نعم نعم نعم نعم خٌرة صقطاع خا  ؟هل جهة العمل األ -
 ال )نعم( ال ال ال صابٌة ؟إهل الوفاة  -
 ال ال )نعم( ال ال أشهر متصلة ؟ 3شتراك إهل تتوافر مدة  -
 ال ال ال )نعم( ال أشهر متقطعة ؟  6شتراك إهل تتوافر مدة  -

     × عة الواحدة للوفاة المنهٌة للخدمة .ٌستحق تعوٌض الدف -
 × × × ×  . ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحة للوفاة المنهٌة للخدمة -

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة            

 
 : الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة – 8       

  . نتهاء الخدمةإ –أ              
 . حدو  الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة –ب              
 حدو  الوفاة صقبل بلوغ سن الستٌن  –ج              
 . شتراكصرؾ الحقوق التؤمٌنٌة عن مدد اإل عدم سابقة –د              

 . أشهر متقطعة 6أشهر متصلة أو  3شتراك مقدارها إعدم توافر مدة  -هـ             
          شتراك معٌنة فى الحالتٌن إمر ال ٌتطلب توافر مدة ن األاوذلك بمراعاة             
 تٌتٌن :اآل
 . العاملون بالحكومة والقطاع العام (1)
 . عمل إصابةذا كانت الوفاة ناتجة عن إالعاملون بالقطاع الخا    (2)

توافر الشروط الخمسة مجتمعة ) مع مراعاة  ستحقاق فى هذه الحالةوٌشترط لئل
حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة أذا تخلؾ إستثناءات للشرط الخامس ( ة بحٌ  اإل

 . الواحدة
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

 
 40 39 38 37 36 35 مثال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم من الترك ؟ هل حدثت الوفاة خبلل سنة -
 نعم )ال( نعم نعم )ال( نعم هل حدثت الوفاة صقبل بلوغ سن الستٌن ؟ -
 ال ال )نعم( ال ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 نعم نعم ال نعم نعم نعم خٌرة صقطاع خا  ؟هل جهة العمل األ -
 ال ال ال ال ال ال ابٌة ؟صإهل الوفاة  -
 ال نعم ال )نعم( ال ال شهر متصلة ؟أ 3شتراك إهل تتوافر مدة  -
 نعم ال ال ال )نعم( ال شهر متقطعة ؟أ 6شتراك إهل تتوافر مدة  -

ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة للوفاة  -
 . الطبٌعٌة خبلل سنة من الترك

×      

وفاة ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة لل -
 . الطبٌعٌة خبلل سنة من الترك

 × × × × × 
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 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق. : مبلحظة             
 

 : نقضاء سنة من ترك  الخدمةإالوفاة بعد  – 9       
 .نتهاء الخدمة إ –أ              
  . كثر من سنة من ترك الخدمةأحدو  الوفاة بعد  –ب              
 . حدو  الوفاة صقبل بلوغ سن الستٌن –               
 . شتراكعدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة عن مدة اإل –د              
 . شهر فؤكثر 109شتراك مقدارها إعدم توافر مدة  -هـ             

ذا تخلؾ إمجتمعة ة بحٌ   ةتوافر الشروط  الخمس ستحقاق فى هذه الحالةوٌشترط لئل
 . حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدةأ
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة : 

 
 44 43 42 41 مثال

 نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 )ال( نعم نعم نعم كثر من سنة من الترك ؟أهل حدثت الوفاة بعد  -
 نعم )ال( منع نعم هل حدثت الوفاة صقبل بلوغ سن الستٌن ؟ -
 ال ال )نعم( ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدد اإل -
 ال ال ال ال شهرا ؟ 109شتراك إهل تتوافر مدة  -

    × . كثر من سنة من التركأٌستحق معاش وفاة طبٌعٌة بعد  -
 × × ×  . كثر من سنة من التركأال ٌستحق معاش وفاة بعد  -

 
 ن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق.اإلجابات بٌ : مبلحظة             

 
 :   المؤمن علٌها المتزوجة –10       

 .نتهاء الخدمة إ –أ               
 زالمإمن علٌها متزوجة  فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ  –ب               
 .تقدٌم طلب الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌن  –                

 . شتراكعدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل  -د                
 شهرا فؤكثر . 240شتراك فعلٌة إعدم توافر مدة  -هـ              
عدم سابقة صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للزوا  أو الطبلق أو الترمل أو بلوغ  –و               

 . سنة 51
ذا تخلؾ إفر الشروط الستة مجتمعة ة بحٌ  توا ةستحقاق فى هذه الحالوٌشترط لئل              

 .حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة أ
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

 51 50 49 48 47 46 45 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
هل هى متزوجة فى تارٌخ تقدٌم  -

 الطلب ؟
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم

صقدمت الطلب صقبل بلوغ سن  له -
 ؟الستٌن

 نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم

 ال ال ال نعم ال ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -

  240شتراك فعلٌة إمدة هل تتوافر  -

 ؟ شهرا فؤكثر

 ال ال ال ال )نعم( ال ال

هل سبق الصرؾ للزوا  أو الطبلق  -
 سنة ؟ 51أو الترمل أو بلوغ 

 ال ال ال ال ال )نعم( ال

       × .ض دفعة واحدة للزوا  ٌتستحق تعو -
 تستحق تعوٌض دفعة واحدة ال -

 للزوا .
 × × × × × × 
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 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة        
 

 المؤمن علٌها المطلقة :  - 11
  . نتهاء الخدمةإ –أ               
 . المإمن علٌها مطلقة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ –ب               
 .تقدٌم طلب الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌن  –                
  . شتراكعدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –د               
 شهرا فؤكثر . 240شتراك فعلٌة إعدم توافر مدة  -هـ             
   سابقة صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للزوا  أو الطبلق أو الترمل أو  عدم –و               

 . سنة 51بلوغ 
ذا تخلؾ إ  ٌستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط الستة مجتمعة ة بحوٌشترط لئل             

               الدفعة الواحدة . حدها ال ٌستحق تعوٌضأ
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

 
 58 57 56 55 54 53 52 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
هل هى مطلقة فى تارٌخ تقدٌم  -

 الطلب ؟
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم

هل صقدمت الطلب صقبل بلوغ سن  -
 الستٌن ؟

 نعم نعم )ال( نعم نعم نعم نعم

هل سبق الصرؾ عن مدة  -
 شتراك ؟اإل

 ال ال ال )نعم( ال ال ال

شتراك فعلٌة إمدة هل تتوافر  -

 ؟ كثرؤشهرا ف  240

 ال ال ال ال )نعم( ال ال

 هل سبق الصرؾ للزوا  أو -
الطبلق أو الترمل أو بلوغ 

 ؟ سنة 51

 ال ال ال ال ال )نعم( ال

تستحق تعوٌض دفعة واحدة  -
 .للطبلق 

×       

ال تستحق تعوٌض دفعة واحدة  -
 .للطبلق 

 × × × × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق. : مبلحظة             

 
 :  المؤمن علٌها المترملة – 12       
 . نتهاء الخدمةإ –أ                
  . المإمن علٌها مترملة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ –ب              
 . الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌنتقدٌم طلب  –               
 . شتراكإلعدم سابقة الصرؾ عن مدة ا –د              
   شهرا فؤكثر . 240شتراك فعلٌة إعدم توافر مدة  -هـ             
عدم سابقة صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للزوا  أو الطبلق أو الترمل أو بلوغ  –و               

 . سنة 51
 ذا تخلؾ إتوافر الشروط الستة مجتمعة ة بحٌ   ستحقاق فى هذه الحالةرط لئلٌشتو              

  .ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة  حدها أ
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
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 65 64 63 62 61 60 59 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم ؟ نتهت الخدمةإهل  -
هل هى مترملة فى تارٌخ تقدٌم  -

 الطلب ؟
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم

هل صقدمت الطلب صقبل بلوغ سن  -
 الستٌن ؟

 نعم نعم )ال( نعم نعم نعم نعم

هل سبق الصرؾ عن مدة  -
 شتراك ؟ اإل

 ال ال ال )نعم( ال ال ال

شتراك فعلٌة إمدة هل تتوافر  -

 ؟ كثرؤشهرا ف  240

 ال ال ال ال )نعم( ال ال

هل سبق الصرؾ للزوا  أو  -
طبلق أو الترمل أو بلوغ ال
 سنة ؟ 51

 ال ال ال ال ال )نعم( ال

تستحق تعوٌض دفعة واحدة  -
 . للترمل

×       

ال تستحق تعوٌض دفعة واحدة  -
 . للترمل

 × × × × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق. : مبلحظة             

 
 .سنة ولم تتزوج  51لمؤمن علٌها التى بلؽت ا –13       

 .نتهاء الخدمة إ –أ               
 . المإمن علٌها لم تتزو  حتى تارٌخ تقدٌم الطلب –ب               
 . سنة فى تارٌخ تقدٌم الطلب 51المإمن علٌها بلؽت  –                
 .  نتقدٌم طلب الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌ –د               
 . شتراكعدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل -هـ              
 شهرا فؤكثر . 240عدم توافر مدة اشتراك فعلٌة  –و               
الواحدة للزوا  أو الطبلق أو الترمل أو بلوغ  عدم سابقة صرؾ تعوٌض الدفعة –ز               

 . سنة 51
            ذا إلة توافر الشروط السبعة مجتمعة ة بحٌ  ستحقاق فى هذه الحاوٌشترط لئل            

 . حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدةأتخلؾ 
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

 
 73 72 71 70 69 68 67 66 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ؟ إنتهت الخدمةهل -
هل هى لم تتزو  حتى تارٌخ تقدٌم -

 الطلب؟
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم سنة ؟  51هل بلؽت  -
 نعم نعم نعم )ال( نعم نعم نعم نعم هل صقدمت الطلب صقبل بلوغ سن الستٌن ؟ -
 ال ال ال ال )نعم( ال ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -

  240شتراك فعلٌة إمدة هل تتوافر  -

 ؟ ركثؤشهرا ف

 ال ال ال ال ال )نعم( ال ال

هل سبق الصرؾ للزوا  أو الطبلق أو  -
 سنة ؟ 51الترمل أو بلوغ 

 ال ال ال ال ال ال )نعم( ال

تستحق تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ سن  -
 .سنة  51

×        

ال تستحق تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ  -
 . 51سن 

 × × × × × × × 

 
 ابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق .اإلج : مبلحظة            
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 : المؽادرة النهائٌة لبلجنبى – 14        
 .نتهاء الخدمة إ –أ               
 .المؽادرة النهائٌة  –ب               
 .شتراك عدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –                
 240الفعلٌة شتراك ذا كانت مدة اإلإما  ب فى صرؾ معاش ) فى حالةال ٌرؼ –د               

 شهرا فؤكثر (               
ذا تخلؾ إربعة مجتمعة ة بحٌ  ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط األوٌشترط لئل             

 . حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدةأ
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

 
 78 77 76 75 74 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم هل ؼادر نهائٌا ؟ -
 ال ال )نعم( ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 ال ال ال )ال( نعم هل ال ٌرؼب فى صرؾ معاش ؟ -

     × . ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للمؽادرة النهائٌة -
 × × × ×  . عوٌض دفعة واحدة للمؽادرة النهائٌةال ٌستحق ت -

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق. : مبلحظة              

 
 : جنبى فى الخارج بصفة دائمةشتؽال األإ – 15       

  . نتهاء الخدمةإ –أ               
 .  خار  بصفة دائمةفى ال إشتؽاله –ب               
 . شتراكعدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –                
 240 ه الفعلٌةشتراكإذا كانت مدة إما  ال ٌرؼب فى صرؾ معاش ) فى حالة –د               

 . شهرا فؤكثر (
ؾ ذا تخلإربعة مجتمعة بحٌ  ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط األوٌشترط لئل               

 . حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدةأ
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة : 

 
 83 82 81 80 79 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم شتؽل فى الخار  بصفة دائمة ؟إهل  -
 ال ال )نعم( ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 ال ال ال )ال( نعم فى صرؾ معاش ؟هل ال ٌرؼب  -

     × . شتؽال فى الخار  بصفة دائمةٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لئل -
 × × × ×  .شتؽال فى الخار  بصفة دائمةة لئلال ٌستحق تعوٌض دفعة واحد -

 
 ق.اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقا : مبلحظة              

 
 دولته : أو قنصلٌة لسفارة ثة الدبلوماسٌةجنبى بالبعالتحاق األ – 16       

  . نتهاء الخدمةإ –أ               
  دبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دولته .لتحاصقة بالبعثة الإ –ب               
   . شتراكعدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –                
مقدارها الفعلٌة  هشتراكإذا كانت مدة إٌرؼب فى صرؾ معاش ) فى حالة ما ال –د               

 شهرا فؤكثر ( 240
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        ذا إربعة مجتمعة ة بحٌ  ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط األٌشترط لئل               
 . حدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدةأتخلؾ 

 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة : 
    

 88 87 86 85 84 ثالم

 )ال( نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم ؟ دبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دولتهلتحق بالبعثة الإهل  -
 ال ال )نعم( ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 ال ال ال )ال( نعم هل ال ٌرؼب فى صرؾ معاش ؟ -

ٌة لسفارة أو لتحاق بالبعثة الدبلوماسواحدة لئل ٌستحق تعوٌض دفعة -
 .دولته  صقنصلٌة

×     

لتحاق بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة لئل -
 .دولته  صقنصلً

 × × × × 

  
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة        

 
 رة المصرى : هج – 17

 نتهاء الخدمة .إ –أ         
 الهجرة . –ب         
 شتراك .عدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –          
شهرا   240ه الفعلٌة شتراكإال ٌرؼب فى صرؾ معاش ) فى حالة ما إذا  كانت مدة  –د         

 . فؤكثر
حدها ال أذا تخلؾ إعة مجتمعة ة بحٌ  ربستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط األٌشترط لئل       

 . ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :       
 

 93 92 91 90 89 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم جراءات الهجرة ؟إت ٌستوفإهل  -
 ال ال )نعم( ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -
 ال ال ال )ال( نعم هل ال ٌرؼب فى صرؾ معاش ؟ -

     × .ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للهجرة  -
 × × × ×  . ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للهجرة -

 
 مبلحظات :      

 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . – 1
جتماعى ألحكام صقانون التؤمٌن اإل هلتحق بعمل ٌخضعإبالببلد نهائٌا ومة ر لئلصقاعاد المهاج ذاإ – 2

 :ما إ –وٌض الدفعة الواحدة الذى صرؾ له علتزم برد تإخبلل سنتٌن من تارٌخ الهجرة 
 دفعة واحدة خبلل سنة من تارٌخ عودته . –أ      
 أو     
 حكام القانون .بالتقسٌط وفقا أل –ب      
    فى التؤمٌن  إشتراكهذه الحالة تحسب المدة التى صرؾ عنها التعوٌض ضمن مدة وفى ه     

 بذات النسب التى كانت محسوبة بها .
 

 :نتظام فى سلك الرهبنة إلا – 18
 نتهاء الخدمة .إ –أ        
 نتظام فى سلك الرهبنة .اإل –ب        
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 تقدٌم طلب الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌن . -جـ        
 شتراك .عدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –د         

 . شهرا فؤكثر  240فعلٌة شتراك إعدم توافر مدة  -هـ        
   ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط الخمسة مجتمعة ة بحٌ  إذا تخلؾ ٌشترط لئل        

 أحدها ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة
 :ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة         
 

 99 98 97 96 95 94 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نتظم فى سلك الرهبنة ؟إهل  -
 نعم نعم )ال( نعم نعم نعم هل صقدم الطلب صقبل بلوغ سن الستٌن  ؟ -
 شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -

 ؟ شهرا فؤكثر  240إشتراك فعلٌة مدة  تتوافرهل  -

 ال
 ال

 آل

 ال
 )نعم(

 )نعم(

 ال ال ال )نعم(

      × .ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للرهبنة  -
 × × × × ×  . ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للرهبنة -

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة        

   
 :سنوات فأكثر  10بالسجن مدة  على المؤمن علٌهالحكم نهائٌا  – 19

 نتهاء الخدمة .إ –أ        
 سنوات فؤكثر . 10الحكم نهائٌا بالسجن  –ب        
 تقدٌم طلب الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌن . -جـ        
 شتراك .عدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –د         
 . شهرا فؤكثر  240شتراك فعلٌة إعدم توافر مدة  -هـ        

ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط الخمسة مجتمعة ة بحٌ  إذا تخلؾ أحدها ٌشترط لئلو        
 ال ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة

 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :        
 

 105 104 103 102 101 100 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم سنوات فؤكثر ؟ 10كم نهائٌا بالسجن هل الح -
 نعم نعم )ال( نعم نعم نعم هل صقدم الطلب صقبل بلوغ سن الستٌن  ؟ -
 شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -

 ؟ شهرا فؤكثر  240إشتراك فعلٌة مدة  تتوافرهل  -

 ال
 ال

 آلال

 ال
 )نعم(

 )نعم()نعم(

 )نعم(
 ال

 ال

 ال
 ال

 الال

 ال
 ال

 ال

 ال
 ال

 ال

      × .سنوات فؤكثر  10ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للسجن  -
 × × × × ×  . سنوات فؤكثر 10ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للسجن  -

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة         

    
ن للمدة الباقٌة لبلوؼه جالذى جاوز سن الخمسٌن بالس مؤمن علٌهالحكم نهائٌا على ال – 20

 :سن الستٌن 
 نتهاء الخدمة .إ –أ        
 سنة  . 50السن فى تارٌخ الحكم أكبر من  –ب        
   .الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن للمدة الباصقٌة لبلوؼه سن الستٌن  -جـ       
 صقبل بلوغ سن الستٌن .تقدٌم طلب الصرؾ  -د        
 شتراك .عدم سابقة الصرؾ عن مدة اإل –هـ       
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 . شهرا فؤكثر  240عدم توافر مدة اشتراك فعلٌة  -و        
مجتمعة ة بحٌ  إذا تخلؾ أحدها ال  فى هذه الحالة توافر الشروط الستةستحقاق ٌشترط لئلو       

 . ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة
 فى األمثلة اآلتٌة :ونوضح ذلك       
 

 112 111 110 109 108 107 106 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم سنة ؟ 50كبر من أهل السن فى تارٌخ الحكم  -
 منع نعم )ال( نعم نعم نعم نعم سن الستٌن  ؟ ههل الحكم بالسجن للمدة الباصقٌة لبلوؼ -
 نعم نعم نعم )ال( نعم نعم نعم هل صقدم الطلب صقبل بلوغ سن الستٌن  ؟ -
 ال ال ال ال )نعم( ال ال شتراك ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإل -

 ال ال ال ال ال )نعم( آل ؟ شهرا فؤكثر  240شتراك فعلٌة إمدة هل تتوافر  -

ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للسجن للمدة الباصقٌة لبلوغ  -
 .ستٌن سن ال

×       

ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للسجن للمدة المتبقٌة  -
 .لبلوغ سن الستٌن 

 × × × × × × 

 
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق . : مبلحظة       

  
 . من تطبٌق أحكام هذا القانون إحدى الجهات المستثناةلتحاق بالعمل باإل – 21

 انتهاء الخدمة . –أ        
 من تطبٌق هذا  القانون  . اق بالعمل بإحدى الجهات المستثناةااللتح –ب        
 الجهة لٌس لها نظام بدٌل وافقت علٌه وزارة التؤمٌنات .  -جـ       
تحق بها لها نظام معاشات ال تقل مزاٌاه عن مزاٌا صقانون التؤمٌن إلالجهة التى  –د        

 جتماعى .إلا
 ٌسمح نظام الجهة بضم مدد الخدمة السابقة  . –هـ        
ستخدام صقٌمة التعوٌض فى أداء تكالٌؾ ضم المدة إدارة النظام بهذه الجهة توافق على  إ –و         

 السابقة بنظامها .
 تقدٌم طلب الصرؾ صقبل بلوغ سن الستٌن . –ز         
 شتراك . مدة اإلعدم سابقة الصرؾ عن   –ح         
 . شهرا فؤكثر  240شتراك فعلٌة إعدم توافر مدة  - ط        
ستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط التسعة مجتمعة ة بحٌ  إذا تخلؾ أحدها ال ٌشترط لئلو       

 . ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة
 ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :      
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 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نتهت الخدمة ؟إهل  -
 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ؟  إلتحق بجهة مستثناةهل  -
 ال  )نعم( ال ال ال ال ال ال ال هل الجهة لها نظام بدٌل  ؟ -
هل الجهة بها نظام معاشات  -

مزاٌا عن زاٌاه مقل تال 
 جتماعى ؟التؤمٌن  اإل صقانون

 نعم   )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم

ام الجهة بضم هل ٌسمح نظ -
 ؟ مدد الخدمة  السابقة

 نعم    )ال( نعم نعم نعم نعم نعم

دارة النظام توافق على إهل  -
ستخدام صقٌمة التعوٌض فى إ

أداء تكالٌؾ ضم المدة 
 السابقة  بنظامها ؟   

 نعم    ال )ال( نعم نعم نعم نعم

هل صقدم طلب الصرؾ صقبل  -
 بلوغ سن الستٌن ؟   

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم )ال( نعم نعم نعم

هل سبق الصرؾ عن مدة  -
 شتراك ؟   اإل

 ال ال ال ال ال ال ال )نعم( ال ال

شتراك إمدة هل تتوافر  -

 ؟  شهرا فؤكثر  240فعلٌة 

 ال ال ال ال ال ال ال ال )نعم( ال

ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة  -
لئللتحاق بالعمل بإحدى 
 الجهات المستثناة .

×          

ال ٌستحق تعوٌض دفعة  -
لئللتحاق بالعمل بإحدى 

 الجهات المستثناة .

 × × × × × × × × × 

 
 .اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق  : مبلحظة       

 
 مبلحظات عامة : رابعا  :

ستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة ٌراعى ما سٌرد شتراك البلزم توافرها إلفى تحدٌد مدد اإل – 1
شتراك( من المبحث الثانى ) خطوات حساب تعوٌض ذكره فى البند أوال ) حصر مدد اإل

 ساسى ( .جر األالدفعة الواحدة عن األ
 
 فعة الواحدة كما ٌلى :ستحقاق تعوٌض الدإٌحدد تارٌخ  – 2

 ستحقاق :تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لئل –أ      
 تٌة :وذلك فى الحاالت اآل         
 نتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها .إ (1)
 نتهاء الخدمة .إبلوغ سن الستٌن بعد  (2)
 العجز الكامل المنهى للخدمة . (3)
 العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة . (4)
 لكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .العجز ا (5)
 الوفاة المنهٌة للخدمة . (6)
 الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة . (7)
 ر من سنة من ترك الخدمة .ثالوفاة بعد اك (8)

 تارٌخ تقدٌم الصرؾ : –ب       
 .وذلك بالنسبة لباصقى الحاالت           

 
ستحقاق وحساب تعوٌض الدفعة تمثل التوارٌخ اآلتٌة توارٌخ هامة فى تحدٌد حالة اإل – 3

 الواحدة .
  ٌوم -( سنة  60المٌبلد +  )تارٌخبلوغ سن الستٌن = تارٌخ  –أ       
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أخر ٌوم فى عبلصقة العمل وتنتهى عبلصقة العمل إما ببلوغ السن أو  نهاٌة الخدمة =تارٌخ  -ب      
 إلخ . أو إنتهاء مدة العقد أو الفصل ..... ستقالةالعجز أو الوفاة أو اإل

وتحدد واصقعة ة ستحقاق تارٌخ تحقق واصقعة اإل=  ةستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدإتارٌخ  –ج      
أو تارٌخ تقدٌم طلب ة أو الوفاة ة العجز ثبوت أوة ستحقاق إما ببلوغ سن التقاعد اإل

 حوال .  الصرؾ بحسب األ
 
 ( :123مثال رقم )     
 1/7/1955مإمن علٌه تارٌخ مٌبلده      
 إذا تارٌخ بلوؼه سن الستٌن ٌحدد كما ٌلى :     
       01 /07/1955 
      +00/00/0060 
 ـــــــ     
       01 /07/2015 
     - 01 /00/0000 
 ــــــــ     
       30/06 /2015 
 30/6/2015 –وٌكون تارٌخ نهاٌة الخدمة هو أخر ٌوم فى عبلصقة العمل أى     
ستحقاق ة وهى بلوغ سن تحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة بتارٌخ تحقق واصقعة اإلسإوٌحدد تارٌخ      

 . 30/6/2015ستحقاق هو ٌكون تارٌخ اإل يالستٌن فى هذه الحالة ة أ
 
ٌمثل تحدٌد تارٌخ استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة أهمٌة قصوى حٌث ٌؤثر تأثٌرا  – 4

ة القانون التأمٌنى السارى فى تارٌخ مباشرا فى تحدٌد قٌمة تعوٌض  الدفعة الواحدة بمراعا
 ستحقاق .اإل
 

ٌجوز لصاحب المعاش فى حالتى الهجرة بالنسبة للمصرٌٌن والمؽادرة النهائٌة بالنسبة  – 5
 معاش .البداء الرؼبة فى صرؾ تعوٌض دفعة واحدة بدال من إلؤلجنبى 

ة الواحدة وٌصرؾ له من معاشات من قٌمة تعوٌض الدفع هٌتم خصم ما صرف لةوفى هذه الحا    
 الباقى .

 
 ( :124مثال رقم )  
ستحق تعوٌض إو 30/9/2014فً الستٌن سن بلػ  1/10/1954مإمن علٌه تارٌخ مٌبلده   
 . 30/9/2014دفعة الواحدة فى ال
 . %2 ةجور المتؽٌرشتراكه الفعلى فى األإمن مدة  كاملة ةعن كل سنتكون الزٌادة   
 

 ( : 125مثال رقم )
الستٌن سن وبالتالى فقد بلػ  2/10/1954المإمن علٌه فى المثال السابق تارٌخ مٌبلده  بفرض أن
 . 1/10/2014ستحق تعوٌض الدفعة الواحدة فى إو 1/10/2014فى 

 . %3 جور المتؽٌرةشتراكه الفعلى فى األإكاملة من مدة  ةتكون الزٌادة عن كل سن
 
 ( :126مثال رقم ) 
وكان تارٌخ تقدٌم  ةكان متقدما للصرؾ بسبب الهجر 124رصقم مثال الالمإمن علٌه فً ن أبفرض  

 . 30/9/2014طلب الصرؾ 
 . %2 جور المتؽٌرةشتراكه الفعلى فى األإكاملة من مدة  ةتكون الزٌادة عن كل سن  
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 ( : 127مثال رقم )
قدٌم كان متقدما للصرؾ بسبب الهجرة وكان تارٌخ ت 125بفرض أن المإمن علٌه فً المثال رصقم  

 . 1/10/2014طلب الصرؾ 
 . %3 جور المتؽٌرةشتراكه الفعلى فى األإكاملة من مدة  عن كل سنةتكون الزٌادة 

 
 
 

 المبحث الثانى
 خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة

 
ساسى فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز ٌراعى فى حساب تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر األ

 ة :تٌتباع الخطوات اآلإوالوفاة 
 .شتراك إلحصر مدد ا وال :أ     
 تحدٌد معامل كل مدة . ثانٌا :     
 تحدٌد أجر التسوٌة . ثالثا :     
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام .حساب  رابعا :     

 شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة .صقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ خامسا:
 . %6ضافة مبلػ إضافً إ سادسا :     
 
 ومن الجدٌر بالذكر أن :     
ستحقاق تعوٌض إلٌها تطبق بالكامل على كل من حاالت إالمشار  الخطوات من أوال إلى رابعا – 1

 شرٌن السابق ذكرها بالمبح  السابق .عحدى والالدفعة الواحدة اإل
 
 ستحقاق المبٌنة فٌما ٌلى :تطبق فقط بالنسبة لحاالت اإل الخطوة خامسا – 2
 جنبى .المؽادرة النهائٌة لؤل –أ      
 دائمة .جنبى فى الخار  بصفة شتؽال األإ –ب      
 ه .تجنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دوللتحاق األإ -جـ     
 هجرة المصرى . –د      
 
 ستحقاق المبٌنة فٌما ٌلى :تطبق فقط بالنسبة لحاالت اإل الخطوة سادسا – 3
نتهاء الخدمة حتى بلوغ إذا كانت المدة من تارٌخ إ –نتهاء الخدمة إسن الستٌن بعد بلوغ  –أ      

 سن الستٌن تبلػ سنة كاملة فؤكثر .
 نقضاء سنة من ترك الخدمة .إالعجز الكامل بعد  –ب      
 نقضاء سنة من ترك الخدمة .إالوفاة بعد  -جـ     
 

 : تفصٌبل سالفة الذكرة ونوضح فٌما ٌلى خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحد
 
 

 شتراكأوال : حصر مدد اإل
 

 شتراك فى األجر األساسى بأنواعها المختلفة مثل :ٌشمل ذلك كافة مدد اإل -1
 : شتراك فعلىإمدة  - أ

 جتماعى المستحقة شتراكات التؤمٌن اإلإوهى تلك التى أدٌت عنها  
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 ) حصة كل من المنشؤة والمإمن علٌه ( .
  : مدة سابقة - ب

جتماعى ومتصلة بها ة شتراك بنظام التؤمٌن اإلبها مدة الخدمة السابقة على بداٌة اإلوٌقصد 
 وسددت عنها مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة للمإمن علٌه إلى الصندوق المخت  .

  حتٌاطى معاش :إمدة محول عنها  -ج
 من صقطاع حكومى إلى صقطاع عام أو خا  . (1)

 ى .أو من صقطاع عام أو خا  إلى صقطاع حكوم
 . 1/9/1975قبل 

نتقال المإمن علٌه من الخضوع ألحد صقوانٌن التؤمٌن إمن صقانون تؤمٌنى آخر نتٌجة  (2)
 . 79/1975إلى القانون  50/1978أو  108/1976اإلجتماعى 

 . 1984/ 1/4قبل 
 : مدة مشتراة  -د 
 . بالتقسٌط وهى تلك التى سدد تكلفتها بالكامل المإمن علٌه سواء كان ذلك دفعة واحدة أو     
  : مدة مضاعفة -ه 

وهـى التـى تحسب فٌها السنة بسنتٌن كمدد الخدمة العسكرٌة زمن الحرب أو تحسب فٌها     
 .. إلخ . …السنة بسنة وربع كمدد الخدمة بالمناطق النائٌة 

 ومدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر . مدد اإلجازات الخاصة للعمل بالخارج -و 
  : الخاصة لؽٌر العملمدد اإلجازات  -ز 

 شتراك عنها .التى أبدى المإمن علٌه رؼبته فى  اإل     
  :مدة التجنٌد اإللزامى  -ط
طالما وصقعت خبلل فترة عبلصقة عمل بٌن المنشؤة والمإمن علٌه ة وذلك رؼم إعفاء كل     

ٌه أجرا  منهما من أداء إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى عنها ة وذلك لعدم إستحقاق المإمن عل
 خبللها .    

 
 ( :         1مثال رقم )

ستقالة وتقدم لصرؾ مستحقاته ) تعوٌض دفعة  واحدة للهجرة ( نتهت خدمة مإمن علٌه باإلإ
 شتراكه كما ٌلى : إوكانت مدد 

 31/03/1956 – 1/1/1950من  مدة ســـابقة     
  لم ٌطلب رفعها     
  لمعامل كامـل      
 30/09/1990 – 1/04/1956من  ــةمدة فعلٌـ    
 31/12/1949 – 1/01/1948من   راةمدة مشــت    
 31/01/1980 – 1/10/1975من  مدة خدمة بمناطق نائٌة       
 ) ٌضاؾ ربع المدة(     
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 مدة فعلٌة  مدة سابقة

 سنة شهر ٌوم  سنة شهر ٌوم

1 /4 / 56  1 /10/ 90 
1  /1 / 50  1 /04 / 56 

0 /3 / 6  0 /06 / 34 

 مدة مشتراة   مدة مضاعفة بواقع الربع 

 سنة شهر ٌوم  سنة شهر ٌوم 

 1 /02/ 80  1 /1/ 50 
 1  /10  / 75  1 /1 / 48 

 2 /0 / 0  4 / 4/ 0 المدة
     1 / 1/ 0 + ربع
        المدة

 
 شتراكه كما ٌلى :إجمالى مدد إوبذلك تكون 

 

 ة الزمنٌةالفتر نوع المدة

 سنة شهر 
     06 3 مدة ســابقة
 34 6 مدة فــعلٌة
 01 1 مدة مضاعفة
 02 0 مدة مشـتراة

 43 10 جمالىاإل

 
 ساسى ما ٌلى :ألجر اشتراك عن األٌراعى فى حصر مدد اإل – 2

 ٌتم حسابها بالٌوم . شتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومىمدد اإل -أ
 ٌراعى فى تحدٌدها : - ى بالقطاع الخاصشتراك الفعلمدد اإل -ب
حٌة  أن اإلشةتراكات فةةى  –أٌةا  كةان ٌةوم اإللتحةاق   1ٌحسةب مةن ٌةوم   شتهر البداٌتة  (1)

 عتباره شهرا  كامبل  .إالقطاع الخا  تإدى عن شهر اإللتحاق ب
حٌة  أنةه  –نتهاء الخدمة آخر ٌوم فى الشهر إالٌحسب إال إذا كان تارٌخ  شهر النهاٌة  (2)

نتهاء الخدمة بالقطاع الخا  إال إذا كان تارٌخ نهاٌة الخدمة إشتراك عن شهر إالٌإدى 
 ( .31ة  30ة  29ة  28آخر ٌوم فى الشهر وبمراعاة عدد أٌام الشهر )

 هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل . إذا كان شهر البداٌة  (3)
مكافةةؤة نهاٌةةة الخدمةةة ٌةةتم حسةةابها  المسةةتحق عنهةةا شتتتراك الستتابقة بالقطتتاع الختتاصمتتدد اإل -ج

 بالٌوم حٌ  تستحق عنها مكافؤة نهاٌة الخدمة بالٌوم .
 :  قواعد عامة  -د
وبدأت فى ذات الشةهر فةى القطةاع  نتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومىإإذا  (1)

الخةةا  ة فإنةةه نظةةرا  ألن شةةهر البداٌةةة ٌحسةةب بالكامةةل فةةى القطةةاع الخةةا  ة وحتةةى 
نتهاء الخدمة بالقطاع العةام إلذا ٌعتبر  –شتراك زدوا  فى حساب مدد اإلإهناك  الٌكون

 نتهاء الخدمة به .أو القطاع الحكومى = نهاٌة الشهر السابق إل
 بطرح تارٌخ بداٌتها من الٌوم التالى لتارٌخ نهاٌتها ة وبمراعاة : شتراك( تحدد مدة اإل2)

 ببند  ب السابق . القواعد الواردة ( أ)
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) تراعةى عةدد أٌةام شةهر النهاٌةة ( ٌةتم  ذا كـان تارٌخ النهاٌة آخر ٌوم فى الشتهر)ب( إ
 الطرح من الٌوم األول من الشهر التالى .
) آخر ٌوم فى شهر دٌسمبر ( ٌتم الطرح  )ج( إذا كان تارٌخ النهاٌة آخر ٌوم فى السنة

 من الٌوم األول من شهر ٌناٌر من السنة التالٌة لسنة نهاٌة الخدمة .
عنهةةا التةةدخل فةةى حسةةاب مةةدد  ( متتدد اإلجتتازات الخاصتتة لؽٌتتر العمتتل ؼٌتتر المشتتترك3)

 شتراك وٌطلق علٌها ) مدة ساصقطة ( . اإل
 إلى شهر كامل وذلك بمراعاة اآلتى : شتراك( ٌجبر كسر الشهر فى إجمالى مدد اإل4)

م جبر كسر دون مدة االشتراك الفعلى فٌت )أ( إذا كان كسر الشهر فى المدة السابقة فقط
 الشهر فى المدة السابقة .

شتراك السةابقة فٌةتم إلفقط دون مدة ا شتراك الفعلىإل)ب( إذا كان كسر الشهر فى مدة ا
 شتراك الفعلى .جبر كسر الشهر فى مدة اإل

فٌةتم تحوٌةل  شتتراك الفعلتى)ج( إذا كان كسر الشهر فى كل من المدة السابقة ومتدة اإل
شةتراك الفعلةى ة وذلةك إلةى كسةر منةاظر فةى مةدة اإل كسر الشةهر فةى المةدة السةابقة

شةتراك الفعلةى التةى % وٌضاؾ الناتج إلى كسةر الشةهر فةى مةدة اإل60بضربه فى 
 ٌتم فٌها الجبر .

 
 ( :2مثال رقم )

 شتراكه كما ٌلى : إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام وكانت مدد إ
  1992/ 24/3الى  1980/ 15/8 شتراك فعلى إمدة 
 2000/ 12/9الى  1993/ 21/5 شتراك فعلىإدة م
 2010/ 28/2الى  11/2000/ 1 شتراك فعلى إمدة 

 
 شتراكه كما ٌلى :   إتحدد مدد 

 سنة شهر  ٌوم  سنة شهر ٌوم سنة شهر  ٌوم
25 /3 / 1992 13 /9 / 2000 1 /03 / 2010 
15 /8 / 1980 21 /5 / 1993 1 /11/ 2000 
10 /7 / 11 22 /3 / 7 00 /04 / 9 
    سنة شهر ٌوم   

  11 / 7/ 10 شتراكه =إومجموع مدد 
 22 /3 / 7  
 00 /4 / 9  
 02 /3 / 28  

  28 / 4/ 00 تجبر الى
 

 ( :3مثال رقم )
 ( كانت بالقطاع الخا  .2ن مدة خدمة المإمن علٌه بالمثال السابق )رصقم أبفرض 
 شتراكه كما ٌلى :   إتحدد مدد 

 سنة شهر  ٌوم  سنة شهر ٌوم سنة شهر  ٌوم
1 /3 / 1992 1 /9 / 2000 1 /03 / 2010 
1 /8 / 1980 1 /5 / 1993 1 /11/ 2000 
00 /7 / 11 00 /4 / 7 00 /04 / 9 
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  11 / 7/ 00 ومجموع مدد إشتراكه =
 00 /4 / 7  

 00 /4 / 9  

 00 /3 / 28  

 
 ( :4مثال رقم )

 شتراكه كما ٌلى :إلصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للمؽادرة وكانت مدد تقدم مإمن علٌه 
 1956/ 31/3لى إ 1954/ 2/ 05 من مدة سـابقة ق.خ  
 1962/ 22/5لى إ 1956/ 4/ 01من  شتراك ق.خإمدة  
 1988/ 28/5لى إ  1962/ 23/5من  شتراك ق.عإمدة  

 شتراكه كما ٌلى :إتحدد مدد 
 

 مدة سابقة 
 )قطاع خاص (

 شتراكإمدة 
 )قطاع خاص( 

 شتراكإمدة 
 )قطاع عام( 

 سنة شهر ٌوم سنة شهر  ٌوم سنة شهر ٌوم
1 /4 / 56 1 /5 / 62 29 /5 / 88 
5 /2 / 54 1 /4 / 56 23 /5 / 62 

26 /1 / 2 0 /1 / 6 6 /0 / 26 

 
دة شتراك ة لذلك ٌتم تحوٌل كسرالمكسر شهر فى كل من المدة السابقة ومدة اإل ونظرا لوجود
 شتراك كما ٌلى :إلى كسر مدة إالسابقة 

 ٌوم%15 = 60×  26                                            
 ٌلى : شتراكه كماإجمالى مدد إوتكون 

 سنة شهر ٌوم 
 2 /1/ 00 المدة السابقة         =

 6 /1/ 00 شتراك الفعلً = مدة اإل
 6 /0/ 26 
 15 /0/ 00 

 21 /1  / 32 
 32 / 2/ 00 لىإبر تج

 
 ( :5مثال رقم )

 تقدم مإمن علٌه لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للهجرة وكانت مدد اشتراكه كما ٌلى :
 31/12/60لى إ 11/12/53من مدة سـابقة ق.ع  
 25/03/80لى إ 01/01/61من شتراك ق.عإمدة  
 14/10/90لى إ 26/03/80من شتراك ق.خإمدة  

 :شتراكه كما ٌلى إتحدد مدد 
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 مدة سابقة 
 )قطاع عام (

 شتراكإمدة 
 )قطاع عام( 

 مدة اشتراك
 )قطاع خاص( 

 سنة شهر ٌوم سنة شهر  ٌوم سنة شهر ٌوم
1 /01/ 61 26 /3 / 80 1 /10 / 90 
11 12 / 53 1 /1 / 61 1 /03 / 80 

20 /00 / 7 25 /2 / 19 00 /07/ 10 

 
 ٌلى : شتراكه كماإجمالى مدد إوتكون 
 

 شتراك الفعلىمدد اإل ة السابقةالمد

 سنة شهر ٌوم سنة شهر ٌوم
20 /00/ 7 25 /2 / 19 
   00 /7 / 10 
20 /00/ 7 25 /9 / 29 
 مدة سابقةٌوم  20% من 60       12 7 /00/ 00

     

 لىإتجبر  29 /10/ 7   
 29/       11/     00  ٌستبعد كسر الشهر

 
 ( :6مثال رقم ) 
حصلت  15/7/2000وبتارٌخ  3/8/1990علٌها بالعمل بالقطاع الحكومى فى لتحقت مإمن إ

شتراك عنها لمدة أربع سنوات وبتارٌخ إلجازة خاصة لؽٌر العمل لم ترؼب فى اإعلى 
 وتقدمت لصرؾ مستحقاتها . ستقالةنتهت خدمتها باإلإ 20/9/2011

 شتراكها كما ٌلى :إتحدد مدد 
 سنة شهر ٌوم 

 2011 / 9/ 21 ة )الٌوم التالى(تارٌخ نهاٌة الخدم
 1990 / 8/ 03 لتحاقتارٌخ اإل

 18 /1 / 21 
 4 / 0/ 00 جازة تستبعد مدة اإل

 17 / 1/ 18 شتراك الفعلى مدة اإل
 17 / 2/ 00 لى إتجبر 
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 ثانٌا : تحدٌد معامل كل مدة
 

 ٌما ٌلى :ساسى فجر األتنحصر معامبلت حساب تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ
 

 طبٌعة المدة نوع المدة المعامل

 أعمال خطرة شتراك بمعامل كاملإمدة  15%

 أعمال خطرة شتراك سابقةإمدة  09%

 أعمال صعبة شتراك بمعامل كاملإمدة  15%

 أعمال صعبة شتراك سابقةإمدة  09%

 أعمال عادٌة شتراك بمعامل كاملإمدة  15%

 ٌةأعمال عاد شتراك سابقةإمدة  09%

 
 

 جر التسوٌة أثالثا :  تحدٌد 
 

 2014/  10/  1ستحقاق قبل حاالت اإل - 1
 

 ستحقاق :فى جمٌع حاالت  اإل – 1
شتراك فى التؤمٌن ة أو خبلل متوسـط األجر الشهرى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اإل –أ      

وباصقً المدة  شتراك أصقل من سنتٌنشتراك إن صقلت عن ذلك ) صقد تكون مدة اإلمدة اإل
 المإهلة مدة مشتراة مثبل (

 12× المتوسط السنوى = المتوسط الشهرى  –ب      
 
 ٌراعى فى تحدٌد أجر التسوٌة : – 2

 شتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :مدد اإل –أ       
 ٌدخل الشهر األخٌر بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم إنتهاء الخدمة . (1)
 شتراك أول ٌوم فى الشهر .بداٌة إال إذا كان بداٌة اإلٌهمل شهر ال  (2)
 شتراك الفعلى عن كل شهر .ٌحسب المتوسط على أساس أجر اإل (3)
 شتراك عن الشهر األخٌر على أساس  :ٌحدد أجر اإل  (4)

                                                             30  
 ٌام العمل فٌه                          دد أع×  أجر أٌام العمل خبلل هذا الشهر 

إذا تخللةةت فتةةرة المتوسةةط مةةدد لةةم ٌحصةةل فٌهةةا المةةإمن علٌةةه علةةى أجةةره عنهةةا كلةةه أو  (5)
سةتحقاق تعةوٌض األجةر عةن إبعضه حسب المتوسةط علةى أسةاس كامةل األجةر ) مةدد 

مدد الؽٌاب بما ال ٌجاوز مةدة الؽٌةاب  –مدد اإلٌقاؾ عن العمل  –اإلجازات المرضٌة 
 التً تسمح بها صقوانٌن التوظؾ ( .

 
 : شتراك بالقطاع الخاصمدد اإل –ب      

 ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌا  كان ٌوم بداٌة الخدمة . (1)
شةتراك آخةر ٌةوم فةى الشةهر )  ٌراعةى عةدد ٌهمـل شهـر النهاٌـة إال إذا كـان نهاٌة اإل  (2)

 أٌام شهر النهاٌة ( .
 اٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل .إذا كان شهر البد (3)
 ٌحسب المتوسط على أساس :   (4)

 شتراك أجر شهر اإللتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌبلدٌة األولى من مدة اإل -أ 
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 ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة ( .
 أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة (. -ب 

ختبلل الستنة نتٌجتة رفتع الحتد األقصتً  2ستمارة إاعً فً الحاالت التً تقدم فٌها ٌر (5)
 ٌحسب المتوسط على أساس: -شتراك ألجر اإل

شتراك  حتةى لتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌبلدٌة األولى من مدة اإل)أ( أجر شهر اإل
صةً ألجةر خةبلل السةنة نتٌجةة رفةع الحةد األصق 2سةتمارة إالشهر السةابق لشةهرتقدٌم 

 شتراك ة أو حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال  .اإل
خبلل السنة  2ستمارة إ)ب( أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة حتى الشهر السابق لشهرتقدٌم 

شةتراك ة أو حتةى شةهر دٌسةمبر مةن هةذه السةنة نتٌجة رفةع الحةد األصقصةً ألجةر اإل
 بحسب األحوال .
شةتراك بلل السنة نتٌجةة رفةع الحةد األصقصةً ألجةر اإلخ 2ستمارة إ) ( أجر شهرتقدٌم 

 حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة .
 

 قواعد عامة : -جـ     
إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فى القطتاع  (1)

عتبار فى تحدٌد المتوسط ) حٌ  ٌإخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا  فى اإلالخاص ، 
شةتراك عنةه علةى أسةاس شةهر كامةل ( وٌهمةل شةهر النهاٌةة بالقطةاع العةام أو ى اإلٌإد

 الحكومى .
 شتراك ولٌست مجرد مدة زمنٌة : إمدة المتوسط المطلوبة هى مدة ( 2)        

شةتراك ولةو كةان ذلةك خةبلل فتةرة بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد اإل
جةةة وجةةود بعةةض المةةدد التةةى التةةدخل فةةى حسةةاب زمنٌةةة تزٌةةدعلى فتةةرة المتوسةةط نتٌ

 المتوسط .
 شتراكات وهى :إ( ٌدخل فى حساب المتوسط المدد التى أدٌت عنها 3)

فى  اشتراك الفعلى التى أدى عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤة حصته)أ( مدة اإل
 اإلشتراكات .

 )ب( مدة اإلجازات الخاصة المشترك عنها .
التى ٌعفى من أداء اإلشتراكات عنها كل من المنشؤة والمإمن  امى)ج( مدة التجنٌد اإللز

 علٌه وٌحدد أجر هذه الفترة الذى ٌدخل فى حسـاب المتوسط كما ٌلً :
 ما كان مفترضا أن ٌتقاضاه لوال تجنٌده .×      
المتوسط الشهري لما تقاضاه منها خبلل  بالنسبة لمن ٌتقاضون األجر باإلنتاج :×      

 لسابقة علً التجنٌد أو مدة االشتراك إن صقلت عن ذلك .السنة ا
 : دخل فى حساب المتوسط المدد االتٌةال ت( 4)        

 .المدة المشراة  ( أ)
 زحتٌاطى إالمدة المحول عنها )ب(  
عتبارٌة كالمدد المضاعفة بسبب الحرب أو بسبب العمل فى المناطق ) ( المدة اإل  

 النائٌة  
 مشترك عنها .الجازة الخاصة لؽٌر العمل ؼٌر اإل )د( مدد             
شتراكات سواء كانت صقد أدٌت عنها تكلفة أو لم إ)هـ( بصفة عامة أٌة مدد لم تإد عنها              

 تإد .
 
 ٌراعى فى حساب المتوسط  :، إذا كانت المدة األخٌرة بالقطاع الخاص  - 3

لسنة  119  رقم ٌة العلٌا فً الدعويصدر حكم المحكمة الدستور 2013/ 4/ 7بتارٌخ  -أ 
 قضائٌة دستورٌة حٌث قضً منطوقه باآلتً : 30



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               33/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

رصقم قانون ال( من 19( من الفقرة الرابعة من المادة )4بعدم دسنورٌة ن  البند )   ( 1) 
 .1987لسنة  107ة  1984لسنة  47ٌن المعدلة بالقانون 1975لسنة  79

 حكم فً الجرٌدة الرسمٌة تارٌخا إلعمال آثاره.بتحدٌد الٌوم التالً لنشر هذا ال  ( 2)   
 تم نشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة . 17/4/2013بتارٌخ    -ب 
(  93صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونٌة والتأمٌنٌة رقم ) 2013/ 7/ 1بتارٌخ    -ج 

واعد والمؤشر علٌها بالموافقة من السٌدة األستاذة الدكتورة / وزٌرة التأمٌنات بشأن ق
 نتهت إلً :إتنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه بعالٌه والتً 

 
 : 18/4/2013عتبارا من إستحقاق حاالت اإل  (1)

تسوٌة معاش األجر األساسً فً ؼٌر حاالت العجز أو الوفاة بالنسبة للمإمن علٌه 
ٌن بالقطاع ممن تنتهً مدة اشتراكه فً التؤمٌن وكانوا فً هذا التارٌخ من العامل

لتً أدٌت علً  ا لمإمن علٌهم  ا لمتوسط الشهري ألجور  ا الخا  علً أساس 
شتراكات خبلل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراكهم فً التؤمٌن ة وذلك أساسها اإل

عتبارا من الٌوم التالً لنشر الحكم المشار إبالنسبة لحاالت االستحقاق التً تنشؤ 
 . 18/4/2013بارا من عتإإلٌه فً الجرٌدة الرسمٌة أي 

 
 : 18/4/2013ستحقاق قبل إلحاالت ا (2)

)  2013/ 4/ 18ستحقاق السابقة علً علً حاالت اإل 1عدم تطبٌق ما جاء بالبند 
خبلل بحق الٌوم التالً لتارٌخ نشر الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة ( وذلك دون اإل

من الفقرة  4  ستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورٌة ن  البندإلالمدعً فً ا
 79جتماعً الصادر بالقانون رصقم من صقانون التؤمٌن اإل 19الرابعة من المادة 

لسنة  107ة  1984لسنة  47المعدلة بموجب القانونٌن رصقمً  1975لسنة 
1987 . 

العام والخاص رقم  لسنة  3وقد صدرت تنفٌذا لهذه المذكرة تعلٌمات الصندوق 
 ، وقد تضمنت اآلتً : 2013
قوم اإلدارة العامة للنظم والمزاٌا التؤمٌنٌة بتعدٌل برامج الحاسب اآللً طبقا ت أوال :

عةةتبارةةاةة مةةن إةةستحقاقةة اةةلةةمعاشةة إةةلةةحكم اةةلةةمحكمة اةةلةةدستورةةٌةةة وةةحةةصر حةةاالةةتةة 
( وكذلك 3للمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الخا  )صقطاع  2013/ 4/ 18

فٌما عدا  ( وذلك6ة  5ة  4المإمن علٌهم طبقا للقرارات الوزارٌة )صقطاع 
عداد لست بتلك الحاالت لتوزٌعها إحاالت تسوٌة المعاش للوفاة أو العجز ة و

 علً مناطق ومكاتب الصندوق .
تقوم مكاتب ومناطق الصندوق بعد دراسة تلك الحاالت والتؤكد من تسوٌة  ثانٌا :

% بمخاطبة اإلدارة العامة للمعاشات برئاسة  140المعاش طبقا لقاعدة ال 
لؽاء تلك الحاالت إلعادة تسجٌلها طبقا لحكم المحكمة الدستورٌة الصندوق إل

 وصرؾ الفروق المالٌة المترتبة علً إعادة التسوٌة .
كتوارٌة ستمرار كل من اإلدارة العامة للتوجٌه الفنً واإلدارة العامة للشئون اإلإ ثالثا :

ء من فً بح  الطلبات المقدمة من الشركات التً تم خصخصتها بشؤن اإلعفا
 . 18/4/2013% عن الفترة السابقة علً  140تطبٌق صقاعدة ال
 - 18/4/2013ستحقاق السابقة علتً % علً حاالت اإل 140وفً تطبٌق قاعدة ال 

 ٌراعى فى حساب المتوسط :
)أ( ٌقارن المتوسط الشهرى للسنتٌن األخٌرتٌن من مدة اإلشتراك فى التؤمٌن بالمتوسةط 

% ة وٌعتةةد 40ة علةةى فتةةرة السةةنتٌن مضةةافا  إلٌةةه الشةةهرى للخمةةس سةةنوات السةةابق
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% 40بمتوسط السةنتٌن األخٌةرتٌن أو متوسةط الخمةس سةنوات السةابقة مضةافا  إلٌةه 
 أٌهما أصقل فى حساب المعاش.

)ب( إذا صقلت المدة السابقة على مدة السنتٌن عن خمس سنوات فٌراعى بعد تحدٌد 
المدة ة وإذا وجد كسر  % عن كل سنة من هذه8المتوسط الشهرى عنها إضافة 

÷ سنة بها فتحدد النسبة التى تضاؾ عن هذا الكسر على أساس عدد الشهور  
12 . 

% سواء كانت كلها بالقطاع 140) ( تستكمل مدة المتوسط المطلوبة لتطبٌق صقاعدة الـ 
الخةةا  أو تطلةةب األمةةر إسةةتكمالها مةةن مةةدد إشةةتراك بالقطةةاع العةةام أو القطةةاع 

 الحكومى .
% إذا كانت مدة اإلشتراك األخٌرة بالقطاع العام أو القطةاع 140 ال طبق صقاعدة)د( الت

الحكةةومى ولةةو تطلةةب األمةةر إلسةةتكمال فتةةرة السةةنتٌن المطلوبةةة لتحدٌةةد المتوسةةط 
 إستكمالها من مدة إشتراك صقطاع خا  .

إذا  % وذلةةك140ٌسةةتثنى المةةإمن علةةٌهم بالقطةةاع الخةةا  مةةن تطبٌةةق صقاعةةدة الةةـ )ه( 
 :كانوا
ٌخضعون للوائح توظؾ صادرة بناء على صقانون أو حةددت أجةورهم وعبلواتهةم  -

 وترصقٌاتهم بمقتضى إتفاصقات جماعٌة أبرمت وفقا  لقانون العمل .
وافق وزٌةر التؤمٌنةات علةى هةذه اللةوائح أو اإلتفاصقٌةات بنةاء علةى عةرض الهٌئةة  -

 القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى .
 

 ( :7مثال رقم )
 وكان تدر  أجره كما ٌلى : 15/8/2012مإمن علٌه بالقطاع العام للتقاعد فى  إنتهت خدمة      
 

 األجر )جنٌه( السنة الشهر

 100 2010 ٌولٌو

 105 2011 ٌولٌو

 110 2012 ٌولٌو

 
عتبار الشهر األخٌر إشتراك بمراعاة ٌحدد المتوسط الشهرى عن السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اإل

 شهر كامل كما ٌلى : 
 

 األجر×  عدد     ترةالف
 األشهر     الشهرى

جملة األجور 
 إلى من )جنٌه(

1/7/2012 
1/7/2011 
1/9/2010 

31/8/2012 
30/6/2012 
30/6/2011 

  =2       ×110 
  =12     ×105 
  =10     ×100 

  =0220 
  =1260 
  =1000 

 2480     شهرا   24     اإلجمالى    

 
 جنٌه    103.34=     24÷   2480إذا المتوسط  = 

                                                        
 ( :8مثال رقم )

  12/4/2013ستقالة بتارٌخ إنتهت خدمة مإمن علٌها بالقطاع الخا  باإل
 13/4/2013وتقدمت لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للزوا  بتارٌخ 

 :شتراكها وتدر  األجر فٌها كما ٌلى إوكانت مدد 
 بالقطاع العام وتدر  فٌها كما ٌلى :  12/5/2001  -  15/8/1994المدة من  -1
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 7 7 7 7 7 7 8 الشهر

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة

 36 33 30 26 24 22 20 األجر )جنٌه(

 
مشتراة وحددت التكلفة على أساس األجةر فةى   19/9/2011 – 20/9/2001المدة من  -2

 جنٌه . 100و تارٌخ الشراء وه
 
 بالقطاع العام ة وتدر  األجر كما ٌلى :  14/8/2012 – 20/9/2011المدة من  -3

 
 7 9 الشهر

 2012 2011 السنة

 105 100 األجر )جنٌه(

 :اع الخا  ة وتدر  األجر كما ٌلى بالقط 12/4/2013  -  15/8/2012المـدة من  -4
 

 1 8 الشهر

 2013 2012 السنة

 250 200 األجر )جنٌه(

 
 ٌحدد المتوسط الشهرى كما ٌلى :

 متوسط السنتٌن األخٌرتٌن : -أ
( لةةم ٌإخةةذ فةةى 2013برٌةةل أ) صقطةةاع خةةا  ( شةةهر النهاٌةةة ) 31/3/2013 – 1/1/2013
 جنٌها  .  750.00=    250×    3عتبار ألنه لٌس كامبل   =  اإل
( أخةةذ فةةى 2012) صقطةةاع خةةا  ( شةةهر البداٌةةة ) أؼسةةطس  31/12/2012 – 1/8/2012
 جنٌه . 1000.00=   200×    5عتبار رؼم أنه لٌس كامبل   =  اإل
( لةم ٌإخةذ فةى  2012) صقطاع عام ( شةهر النهاٌةة ) أؼسةطس  31/7/2012 – 1/7/2012
 عتبار حٌ  بدأت فى ذات الشهر الخدمة بالقطاع الخا  .اإل

 جنٌها   105.00=     105×    1
(  لةم ٌإخةذ فةى  2011م ( شهر البداٌة ) سةبتمبر ) صقطاع عا 30/6/2012 – 1/10/2011
 لتحاق لٌس أول ٌوم فى الشهر .عتبار ألن تارٌخ اإلاإل

 جنٌها   900.00=     100×    9
 ) مدة مشتراة ( التدخل فى حساب المتوسط .  19/9/2011  -  20/9/2001
اإلعتبةار  ( أخذ فةى2001) صقطاع عام ( شهر النهاٌة )ماٌو  31/5/2001  -  1/12/2000

 جنٌها  . 216.00=    36×    6حٌ  لم ٌقع فٌه شهر بداٌة صقطاع خا   = 
 وتكون إجمالى أجور فترة المتوسط كما ٌلى :

 
 جملة األجور )جنٌه(  عدد األشهر

3 
5 
1 
9 
6 

0750 
1000 
0105 
0900 
0216 

24 2971 

 
 جنٌه   123.80=     24÷    2971المتوسط الشهرى =  
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ستحقاق قبل س سنوات السابقة على فترة المتوسط )حٌث حالة اإلمتوسط الخم - أ
  تعوٌض دفعة واحدة للزواجتارٌخ تقدٌم طلب صرؾ  – 18/4/2013
13/4/2013): 

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
 جملة األجور )جنٌه(

 إلى من

1/07/2000 
1/07/1999 
1/07/1998 
1/07/1997 
1/07/1996 
1/12/1995 

30/11/2000 
30/06/2000 
30/06/1999 
30/06/1998 
30/06/1997 
30/06/1996 

 =05    ×36 
 =12    ×33 
 =12    ×30 
 =12    ×26 
 =12    ×24 
 =07    ×22 

  =180 
  =396 
  =360 
  =312 
  =288 
  =154 

 1690    شهرا     60   األجمالى    

 
 جنٌه .  28.17=   60÷  1690المتوسط الشهرى = 

 جنٌه  11.27     %                       40ٌضاؾ  
 جنٌه  39.44                                             

 
ٌقتتل عتتن  39.44% = 40نظتتراأل ألن المتوستتط الشتتهرى ختتبلل الخمتتس ستتنوات مضتتافاأل إلٌتته  -ج

 جنٌه123.8المتوسط الشهرى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن وهو 
 جنٌه . 39.44على أساس المتوسط األصقل وهو  تعوٌض الدفعة الواحدةحدٌد إذا ٌتم ت

تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ  – 18/4/2013ستحقاق بعد مبلحظة : بافتراض أن حالة اإل
 ( : 20/4/2013 تعوٌض الدفعة الواحدة 

علً أساس متوسط السنتٌن  تعوٌض الدفعة الواحدة % وٌحدد  140ال ٌتم تطبٌق صقاعدة ال     
 جنٌه 123.8األخٌرتٌن وهو 

 
 ( :9مثال رقم )

  -  25/10/1996( كانةةةت مةةةن 8فةةةى المثةةةال السةةةابق رصقةةةم ) 1بفةةةرض أن مةةةدة اإلشةةةتراك رصقةةةم 
 وتدر  األجر فٌها كما ٌلى : 12/5/2001
 

 7 7 7 7 10 الشهر

 2000 1999 1998 1997 1996 السنة

 36 33 30 26 24 األجر )جنٌه(

 
 –ذه الحالة مدة إشتراك مقدارها خمس سنوات سابقة على فترة المتوسط وبالتالى الٌتوافر فى ه

 وتكون مدة المقارنة كما ٌلى  :
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

 جملة األجور )جنٌه(

 إلى من

1/07/2000 
1/07/1999 
1/07/1998 
1/07/1997 
1/11/1996 

30/11/2000 
30/06/2000 
30/06/1999 
30/06/1998 
30/06/1997 

 =5      ×36 
 =12    ×33 
 =12    ×30 
 =12    ×26 
 =8      ×24 

  =180 
  =396 
  =360 
  =312 
  =192 

 1440    شهراأل    49   جمالىاإل    
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 مبلحظة : 
 فى اإلعتبار حٌ  هو شهر بداٌة خدمة ؼٌر كامل بالقطاع العام  10/1996لم ٌإخذ شهر 
 من الشهر ( . 25مة فٌه ٌوم ) حٌ  بدأت الخد

 جنٌه
  29.39=                       49÷  1440المتوسط الشهرى = 
                        

 9.60) فترة المقارنة  (                  4 1%  ×   8ٌضاؾ  
                                     12                                                                     38.99   

  123.80ونظرا  ألن هذا المتوسط ٌقل عن متوسط السنتٌن األخٌرتٌن وهو                       
 38.99إذا ٌتم تحدٌد المعاش على أساس المتوسط األصقل وهو                                    

 
 ( :10مثال رقم )

 جره فٌها كما ٌلى : أشتراكه وتدر  إعام للتقاعد وكانت مدد نتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع الإ
 جنٌه 200.00بالقطاع الخا  بؤجر ثابت  14/9/85 – 12/5/78المدة من  -1
 توسط كما ٌلىجنٌه ٌحدد الم 100.000بالقطاع العام بؤجر  2/7/90 – 5/7/89المدة من  – 2

: 
عتبار ألنه لٌس كامل ( لم ٌإخذ فى اإل89)ق.ع( شهر البداٌة )ٌولٌو  31/7/90 – 1/8/89     

 1200=  100×  12عتبار رؼم أنه لٌس كامل = ( أخذ فى اإل 90وشهر النهاٌة ) ٌولٌو 
  جنٌه
نه عتبار أل( لم ٌإخذ فى اإل 85)صقطاع خا  ( شهر النهاٌة )سبتمبر  31/8/85 – 1/9/84     

 جنٌه 2400=  200×  12لٌس كامل = 
 ر فترة المتوسط كما ٌلى :جمالى أجوإوتكون      
 

 عدد
 االشهر 

 جملة
 االجور 

 جنٌه   
12 1200.00 
12 02400.0 
24 3600.00 

 
 جنٌها  150.00=  24÷  3600المتوسط الشهرى =  

 مبلحظة :
 .خٌرة بالقطاع العام ن مدة الخدمة األ% أل40تطبق صقاعدة الـ لم– 1
 . لقطاع الخا شتراك باستكملت فترة المتوسط من مدة اإلأ –2
 
 

 2014/  10/  1ستحقاق من إلحاالت ا - 2
 

 ستحقاق ، وفً جمٌع القطاعات  :جمٌع حاالت اإل -1
خبلل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة  شتراكاتالذي حددت على أساسه اإلمتوسـط األجر الشهرى     
شتراك أصقل اإل شتراك إن صقلت عن ذلك ) صقد تكون مدةشتراك فى التؤمٌن ة أو خبلل مدة اإلاإل

 من سنتٌن وباصقً المدة المإهلة مدة مشتراة مثبل ( . 
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) بالنسبة للمؤمن علٌهم الخاضعٌن لقانون الخدمة  2015/  7/  1حاالت االستحقاق من  - 2
 ( : 2015لسنة  18المدنٌة الصادر بالقانون رقم 
بشان  1/07/2015عتبارا من إوٌعمل به  2015لسنة  117ٌراعً ماتضمنه القانون رصقم 

جتماعً الصادر من صقانون التؤمٌن اإل 5شتراك األساسً بالبند ط من المادة تحدٌد أجر اإل
 : 1975لسنة  79بالقانون رصقم 

 شتراك األساسً وفقا لما ٌلً :ستثناء مما تقدم ٌتحدد أجر اإلإ" و
فً هةذا بالنسبة للمإمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة  2015/  6/  30( األجر األساسً فً 1)

 التارٌخ .
ٌتحةةةدد األجةةةر  2015/  6/  30( بالنسةةةبة للمةةةإمن علةةةٌهم الةةةذٌن ٌلتحقةةةون بالخدمةةةة بعةةةد 2)

األساسً لهم وفقا للجدول الذي ٌصدر به صقةرار مةن وزٌةر التؤمٌنةات وذلةك بالتنسةٌق مةع 
 وزٌر المالٌة .

لٌةو مةن كةل % سةنوٌا فةً أول ٌو 9( نسةبة 2( و )1لً األجر المشار الٌةه بالبنةدٌن )إوٌضم 
 " لٌه فً شهر ٌونٌو السابق .إعام منسوبة 

   
 ٌراعى فى تحدٌد أجر التسوٌة  : - 3

 مدد اإلشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى : -أ
 . ٌدخل الشهر األخٌر بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم إنتهاء الخدمة (1)
 ٌوم فى الشهر . شتراك أول( ٌهمل شهر البداٌة إال إذا كان بداٌة اإل2)
 شتراك الفعلى عن كل شهر .(ٌحسب المتوسط على أساس أجر اإل3)
 شتراك عن الشهر األخٌر على أساس  :( ٌحدد أجر اإل4)

                                                      30  
   دد أٌام العمل فٌه                        ع×  أجر أٌام العمل خبلل هذا الشهر 

(إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على أجره عنها كله أو بعضةه 5)
ستحقاق تعوٌض األجةر عةن اإلجةازات إحسب المتوسط على أساس كامل األجر ) مدد 

مدد الؽٌاب بما ال ٌجاوز مدة الؽٌاب التً تسةمح  –مدد اإلٌقاؾ عن العمل  –المرضٌة 
 بها صقوانٌن التوظؾ( .

 
 شتراك بالقطاع الخاص :مدد اإل -ب
 (ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌا  كان ٌوم بداٌة الخدمة .1)         
شةتراك آخةر ٌةوم فةى الشةهر )  ٌراعةى عةدد ( ٌهمـل شهـر النهاٌـة إال إذا كـان نهاٌة اإل2)         

 أٌام شهر النهاٌة ( .
 ر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل .(إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شه3)
 ( ٌحسب المتوسط على أساس : 4)

 أجر شهر اإللتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌبلدٌة األولى من مدة االشتراك  -أ 
 ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة ( .    
 أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة (. -ب 

ختبلل الستنة نتٌجتة رفتع الحتد األقصتً  2ستمارة إفً الحاالت التً تقدم فٌها (ٌراعً 5)
 ٌحسب المتوسط على أساس: -شتراك ألجر اإل

شتراك  حتةى لتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌبلدٌة األولى من مدة اإل)أ( أجر شهر اإل
جةر خةبلل السةنة نتٌجةة رفةع الحةد األصقصةً أل 2سةتمارة إالشهر السةابق لشةهرتقدٌم 

 شتراك ة أو حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال  .اإل
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خبلل السنة  2ستمارة إ)ب( أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة حتى الشهر السابق لشهرتقدٌم 
شةتراك ة أو حتةى شةهر دٌسةمبر مةن هةذه السةنة نتٌجة رفةع الحةد األصقصةً ألجةر اإل

 بحسب األحوال .
شةتراك السنة نتٌجةة رفةع الحةد األصقصةً ألجةر اإلخبلل  2ستمارة إ) ( أجر شهرتقدٌم 

 حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة .
 

 قواعد عامة : -ج
إذا إنتهتتت الخدمتتة بالقطتتاع العتتام أو القطتتاع الحكتتومى وبتتدأت فتتى ذات الشتتهر فتتى  (1)

عتبةةار فةةى تحدٌةةد ٌإخةةذ شةةهر البداٌةةة فةةى القطةةاع الخةةا  فةةى اإلالقطتتاع الختتاص ، 
عنه على أسةاس شةهر كامةل ( وٌهمةل شةهر النهاٌةة  شتراكالمتوسط ) حٌ  ٌإدى اإل
 بالقطاع العام أو الحكومى .

 شتراك ولٌست مجرد مدة زمنٌة : إمدة المتوسط المطلوبة هى مدة  (2)
شتراك ولو كان ذلك خةبلل فتةرة بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد اإل  

تةةى التةةدخل فةةى حسةةاب زمنٌةةة تزٌةةدعلى فتةةرة المتوسةةط نتٌجةةة وجةةود بعةةض المةةدد ال
 المتوسط .

 شتراكات وهى :إ( ٌدخل فى حساب المتوسط المدد التى أدٌت عنها 3)
فى  اشتراك الفعلى التى أدى عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤة حصته)أ( مدة اإل

 اإلشتراكات .
 )ب( مدة اإلجازات الخاصة المشترك عنها .

ء اإلشتراكات عنها كل من المنشؤة والمإمن التى ٌعفى من أدا )ج( مدة التجنٌد اإللزامى
 علٌه وٌحدد أجر هذه الفترة الذى ٌدخل فى حسـاب المتوسط كما ٌلً :

 ما كان مفترضا أن ٌتقاضاه لوال تجنٌده .×      
المتوسط الشهري لما تقاضاه منها خبلل  بالنسبة لمن ٌتقاضون األجر باإلنتاج :×      

 شتراك إن صقلت عن ذلك .و مدة اإلالسنة السابقة علً التجنٌد أ
 ( التدخل فى حساب المتوسط المدد اآلتٌة :4) 
 .المدة المشراة    ( أ)
 .حتٌاطى إ)ب(المدة المحول عنها   
عتبارٌة كالمدد المضاعفة بسبب الحرب أو بسبب العمل فى المناطق ) ( المدة اإل  

  .النائٌة 
 ل ؼٌر المشترك عنها .جازة الخاصة لؽٌر العم)د( مدد اإل             
شتراكات سواء كانت صقد أدٌت عنها تكلفة أو لم إ)هـ( بصفة عامة أٌة مدد لم تإد عنها              

 تإد .
 (ٌراعً فً تحدٌد المتوسط :5)

جر أ% من  150أال ٌجاوز أي من األجور التً ٌحدد علً أساسها المتوسط  ( أ)
 شتراك فً بداٌة الخمس سنوات األخٌرة .اإل
   % . 10إذا صقلت مدة االشتراك عن خمس سنوات ٌحسب عن كل سنة )ب( 

 
 

 رابعا : حساب تعوٌض الدفعة الواحدة الخام 
 

جراء أى إ( وصقبل  أجر التسوٌة ة المدة ة المعامل ) وهو الذى ٌحدد على أساس ثبل  عوامل     
المستحق عن  من الخطوات التى سٌرد ذكرها فٌما بعد والتى ٌترتب علٌها تحدٌد التعوٌض

 ساسى فى صورته النهائٌة .جر األاأل
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 المعامل  × المدة بالسنوات ×  12× تعوٌض الدفعة الواحدة الخام = أجرالتسوٌة الشهرى      
جمالى إشتراك بحسب معاملها وٌمثل ن ٌحسب هذا التعوٌض عن كل مدة من مدد اإلأٌراعى و     

 زالناتج صقٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة الخام 
 

 : (11مثال رقم )
 ض دفعة واحدة وكانت بٌاناته كما ٌلى :ٌبفرض تقدم مإمن علٌه لصرؾ تعو     

 سنة شهر 
 1 3 مدة سابقة
 4 5 شتراكإمدة 

 جنٌه 900خٌرتٌن جر الشهرى خبلل السنتٌن األمتوسط األ     
   ذا التعوٌض الخام عن المدة السابقةإ     

       3      
 جنٌه 1215.00 = % 9 × 1ــ ×  12 ×   900 =
       12      

 شتراكوالتعوٌض الخام عن مدد اإل     
 

       5      
  جنٌه 00.7155 = %15 × 4ــ ×  12 × 900 =
       12        

  جنٌه 8370.00 = جمالى التعوٌض الخامإوٌكون 
     

 
 :(12مثال رقم )
 جنٌها  45( كان 4المثال رصقم ) جر الشهرى فىبفرض ان متوسط األ     
 السابقة إذا تعوٌض الدفعة الواحدة الخام عن المدة     

    1       
  هجنٌ 101.25 = % 9 × 2ــ  × 12 × 45 =
     12       

 التعوٌض الخام عن مدد االشتراك 
    2      
 هجنٌ 2605.50 = % 15 × 32ــ  × 12 × 45 =
     12      

  2706.75 = مالى التعوٌض الخاموٌكون اج
    

 
 شتراكقصى لمدة اإلخامسا : مراعاة الحد األ

 ةالمستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحد 
 

 ا،  إذ1975لسنة  79جتماعً الصادر بالقانون رقم من قانون التأمٌن اإل 36تتضمن المادة 
 زادت مدة اإلشتراك فى التأمٌن على :

 .ست وثبلثٌن سنة 
 أو
 .ر المطلوب إلستحقاق الحد األصقصى للمعاش الذى ٌتحمل به الصندوق القد 

 . أٌـهما أكبر
السـنوى عةن كةل  األجـر % من15إسـتحق المإمن علٌه تعوٌضا  من دفعة واحدة ٌقدر بواصقع  

 . سنة من السنوات الزائدة
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 :ٌة تستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى الحاالت اآلإوحتى ال تكون حاالت      
  . جنبىالمؽادرة النهائٌة لؤل – 1     
 . جنبى فى الخار  بصفة دائمةشتؽال األإ – 2     
 ز جنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دولتهلتحاق األإ – 3     
 . هجرة المصرى – 4     
اك تزٌد على شترإستحقاق المعاش عندما تتوافر للمإمن علٌه مدة إمن حاالت  فضلأفى وضع      

ال تزٌد المدة أنه ٌجب مراعاة إصقصى النسبى للمعاش ة فستحقاق الحد األالمدة البلزمة إل
 .المستحق عنها التعوٌض عن المدة المشار الٌها 

صقصى لمدة ن الحد األإلٌها فإستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة المشار إوبتطبٌق ذلك على حاالت      
 الدفعة الواحدة ٌكون كما ٌلى : شتراك المستحق عنها تعوٌضاإل
ال تزٌد صقٌمة المعاش المستحق على الحد أساسى جر األنه ٌراعى فى حساب معاش األنظرا أل     
 % (  80صقصى النسبى ) األ
 

ستحقاق هذا الحد األقصً ، من خبلل ضرب مقام معامل شتراك البلزمة إلحدد مدة اإلتوحٌث      
 تٌة :ألمثلة اآل% كما فً ا 80× ساب المعاش  ح
           

 % 80ستحقاق المدة البلزمة إل معامل حساب المعاش

 سنة %72 =  80×  90 90/ 1

 سنة %68 =  80×  85 85/ 1

 سنة %48 =  80×  60 60/ 1

 سنة %40 =  80×  50 50/ 1

 سنة %36.8 =  80×  46 46/ 1
 شهر 9.6=  0.8×  12
 ٌوم18=  0.6×  30

 ٌوم   شهر   سنة
18   09     36 

 سنة %36 =  80×  45 45/ 1

 
 مبلحظة :

نه ٌشترط فٌها جمٌعا أباصقى حاالت تعوٌض الدفعة الواحدة الٌثار بالنسبة لها هذه الخطوة حٌ   – 1
أما الحاالت السابق بٌانها  –شتراك تعطٌه الحق فى المعاش إال تتوافر للمإمن علٌه فٌها مدة أ
ختٌار لخطوة ٌجب مراعاتها حٌ  ٌكون للمإمن علٌه الحق فى اإلن هذه اإربع حاالت ( فأ) 

 .ستحقاصقه ( وبٌن تعوٌض الدفعة الواحدة إتوافر شروط  ’بٌن المعاش ) فى حال
شتراك التى ال تدخل فى حساب تعوٌض الدفعة الواحدة ٌتم بح  مدى توافر باصقى مدد اإل – 2

 . ستحقاق تعوٌض مدة زائدة عنها من عدمهإشروط 
شتراك بضربها فى معامل إلى مدة إشتراك ٌراعى تحوٌلها ذا وجدت مدد سابقة ضمن مدد اإلإ – 3

 . % صقبل تحدٌد المدة المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة 60
 
 : (13مثال رقم )  

 .سنة  47شتراكه إتقدم مإمن علٌه لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للهجرة وكانت مدد 
 . شهور 8سنة و  55ب الصرؾ وسنه فً تارٌخ تقدٌم طل

 . همال كسر السنةإوحٌ  ٌحدد معامل حساب المعاش المبكرعلً أساس السن مع 
 . 50/  1الخمسٌن هو الخامسة و لسن 9وحٌ  معامل حساب المعاش المبكر من جدول 
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 . سنة 40% =  80×  50% =  80صقصً ستحقاق الحد األتكون المدة المإهلة إل
 . سنوات 7=  40  – 47وباصقى المدة وهى 

 .عنها  إستحقاق تعوٌض المدة الزائدةٌتم بح  مدى  –تعتبر مدة زائدة   
 

 : (14مثال رقم )
 شهور 8سنة و  50سن المإمن علٌه فً المثال السابق فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ ن أبفرض 
. 

 . 60/  1لسن الخمسٌن هو  9وحٌ  معامل حساب المعاش المبكر من جدول 
 . سنة 48% =  80×  60% =  80ستحقاق الحد األصقصً دة المإهلة إلتكون الم

 .سنة  47شتراكه كاملة وهً إوبالتالً ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدة 
   

 : (15مثال رقم )
 شهور 8سنة و  59ن سن المإمن علٌه فً المثال السابق فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ أبفرض 
. 

 . 46/  1لسن التاسعة والخمسٌن هو  9لمبكر من جدول وحٌ  معامل حساب المعاش ا
 . سنة  36.8% =  80×  46% =  80ستحقاق الحد األصقصً تكون المدة المإهلة إل

      ٌوم   شهر   سنة                                                      
 . قطف 36     09    18 وبالتالً ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدة 

 ٌوم   شهر   سنة    ٌوم   شهر  سنة                                 
 . 10     02   12=   36     09  18   – 47وباصقى المدة وهى   
 .عنها  ةستحقاق تعوٌض المدة الزائدإٌتم بح  مدى  – تعتبر مدة زائدة  
 

 : (16مثال رقم )
 ( السابق كانت كما ٌلى :15رصقم ) الشتراك المإمن علٌه بالمثإن مدد أبفرض      
 . 1/45شتراك فعلى بمعامل إمدد  35     
  . 1/75مدد سابقة بمعامل         12     
 شتراك كما ٌلى :إلى مدة إٌتم تحوٌل المدة السابقة      
     12  ×60  = %7.2 

 سنة شهر ٌوم      
= 12 2 7 

 كما ٌلى : 1/45شتراكه بمعامل إجمالى مدة إوتكون       
  سنة شهر ٌوم
 1/45مدة بمعامل  35 00 00
 1/45الى  1/75مدة محولة من  70 2 12
12 2 42  

       ٌوم   شهر  سنة                                            
     36     09  18 وحٌ  ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة عن

 ذا باصقى المدة وهى :إ     
 سنة شهر  ٌوم
12 2 42 
00 6 37 

12 8 4 
 . ستحقاق تعوٌض المدة الزائدة عنهاإٌتم بح  مدى  –تعتبر مدة زائدة      
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 %6ضافة مبلػ إضافً إسادسا : 
 

حتى  نتهاء الخدمةإعن المدة من تارٌخ  % 6مبلػ إضافً لى تعوٌض الدفعة الواحدة إٌضاؾ      
ز الكامل أو الوفاة ( عن كل سنة كاملة من ستحقاق ) بلوغ السن أو العجتارٌخ تحقق واصقعة اإل

 : تٌةلٌها وذلك بالنسبة للحاالت اآلإالمدة المشار 
نتهاء الخدمة حتى بلوغ إذا كانت المدة من تارٌخ إ –نتهاء الخدمة إبلوغ سن الستٌن بعد  – 1     

 . سن الستٌن تبلػ سنة كاملة فؤكثر
  . الخدمة نقضاء سنة من تركإالعجز الكامل بعد  – 2     
 . نقضاء سنة من ترك الخدمةإالوفاة بعد  – 3     

 
 : (17مثال رقم )
وتقدم  .بلػ سن الستٌن 14/3/2016وبتارٌخ  28/3/2006نتهت خدمة مإمن علٌه بتارٌخ إ     

 تى :لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة وكانت بٌانات ملفه كاآل
 سنة شهر  
 7 8  = 1/45شتراك بمعامل إمدة 
 جنٌها 45خٌرتٌن جر الشهر خبلل السنتٌن األأمتوسط      
 ذا تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق =إ     
   8      
 جنٌها 621 =  %15 × 7ــ  12 × 45
   12      
 نتهاء الخدمة حتى بلوغ سن الستٌن =إالمدة من تارٌخ      

   سنة     شهر ٌوم
14 3      2016                       
28 3      2006   

   . سنوات 9ن عدد السنوات الكاملة أى أ       9    11 16
نتهاء الخدمة حتى بلوغ سن إعن كل سنة كاملة عن المدة من تارٌخ %6مبلػ إضافً  ٌضاؾ    

 . الستٌن
 جنٌه %335.34 =  6×  9×  621=      
  ذا جملة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحقإ     
 جنٌه  956.34=  335.34+  621=      
 

 : (18مثال رقم )
  15/1/2015بفرض ثبوت العجز الكامل للمإمن علٌه بالمثال السابق فى      
 نتهاء الخدمة حتى تارٌخ ثبوت العجز الكاملإذا المدة من تارٌخ إ     

  سنة شهر ٌوم
15 1 2015  
28 3 2006  

 سنوات 8ن عدد السنوات الكاملة = أأى  8 9 17
نتهاء الخدمة حتى تارٌخ إ% عن كل سنة كاملة عن المدة من تارٌخ  6مبلػ إضافً ٌضاؾ      

 ثبوت العجز الكامل
 جنٌه %298.08 =  6×  8×  621=      
 ذا جملة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحقإ     
 جنٌه 919.08=  298.08+  621=      
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 : (19مثال رقم )
 4/2/2016( فى 17بالمثال رصقم ) هٌبفرض وفاة المإمن عل     
 نتهاء الخدمة حتى تارٌخ الوفاةإذا المدة من تارٌخ إ     

  سنة شهر ٌوم
4 2 2016  
28 3 2006  

 سنوات 9ن عدد السنوات الكاملة = أأى  9 10 6
نتهاء الخدمة حتى تارٌخ إعن كل سنة كاملة عن المدة من تارٌخ %6ٌضاؾ مبلػ إضافً       

 الوفاة
 جنٌه %335.34 =  6×  9×  621=      
 ذا جملة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحقإ     
 جنٌه  956.34=  335.34+  621=     

                              
ستحقاق التى تم بٌانها ن نوضح كل من حاالت اإلأوقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا المبحث      

الواحدة التى تم تحدٌدها تفصٌبل  بخطوات حساب تعوٌض الدفعة عبلقتهاول وفى المبحث األ
 تى :وذلك فى الجدول اآل –بهذا المبحث 

 
 خطوات الحساب ستحقاقحاالت اإل م

1 2 3 4 5 6 
 ال ال نعم نعم نعم نعم و تجاوزهاألبلوغ سن الستٌن  إنتهاء الخدمة 01

 نعم ال نعم نعم نعم نعم نتهاء الخدمةإبلوغ سن الستٌن بعد  02

 ال ال نعم نعم نعم نعم العجز الجزئى خبلل مدة السجن 03

 ال ال نعم نعم نعم نعم العجز الكامل المنهى للخدمة 04

 ال ال نعم نعم نعم نعم العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة 05

 نعم ال نعم نعم نعم نعم إنقضاء سنة من ترك الخدمةالعجز الكامل بعد  06

 ال ال نعم نعم نعم  نعم وفاة المنهٌة للخدمةال 07

 ال ال نعم نعم نعم نعم الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة 08

 نعم ال نعم نعم نعم نعم نقضاء سنة من ترك الخدمةإبعد  الوفاة 09

 ال ال نعم نعم نعم نعم المإمن علٌها المتزوجة 10

 ال ال نعم نعم نعم نعم المإمن علٌها المطلقة 11

 ال ال نعم نعم نعم نعم المإمن علٌها المترملة 12

 ال ال نعم نعم نعم نعم سنة ولم تتزو  51المإمن علٌها التى بلؽت  13

 ال نعم نعم نعم نعم نعم المؽادره النهائٌه لبلجنبى 14

 ال نعم نعم نعم نعم نعم جنبى فى الخار  بصفه دائمةشتؽال األإ 15

 ة الدبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌةجنبى بالبعثلتحاق األإ 16
 دولته

 ال نعم نعم نعم نعم نعم

 ال نعم نعم نعم نعم نعم هجرة المصرى  17

 ال ال نعم نعم نعم نعم فى سلك الرهبنة نتظاماإل 18

عشر سنوات  هائٌا على المإمن علٌه بالسجن مدةالحكم ن 19
 فؤكثر  

 ال ال نعم نعم نعم نعم

الذى جاوز سن الخمسٌن  لمإمن علٌهالحكم نهائٌا على ا 20
 لبلوؼه سن الستٌن  بقدر المدة الباصقٌة

 ال ال نعم نعم نعم نعم

من تطبٌق هذا  إحدى الجهات المستثناةلتحاق بالعمل باإل 21
 القانون

 ال ال نعم نعم نعم نعم
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 المبحث الثالث
 المستندات البلزمة للصرؾ

 
ستٌفاء طلب إول لٌها بالمبح  األإستحقاق المشار تطلب صرؾ المستحقات فى كل من حاالت اإلٌ

ن ترفق أعلى  –صحاب الشؤن دون مقابل ألالهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى وفره تالصرؾ الذى 
 ستحقاق والتى نوضحها فٌما ٌلى :بطلب الصرؾ المستندات المطلوبة بحسب سبب اإل

 نتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها :إ – 1
 صقم التؤمٌنى تتضمن تارٌخ المٌبلد.ن بٌانات الرذلك أل –ٌة مستندات أال ترفق بطلب الصرؾ                 
 

 نتهاء الخدمة :إبلوغ سن الستٌن بعد  – 2 
 صقم التؤمٌنى تتضمن تارٌخ المٌبلد.ن بٌانات الرذلك أل –ٌة مستندات أال ترفق بطلب الصرؾ      
 
 لسجن :العجز الجزئى خبلل مدة ا – 3
شهادة طبٌة صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفٌد عجزه المستدٌم الذى  –أ      

 . ٌمنعه من مزاولة العمل
ثبات العجز ) إعتمادها وتحرٌر شهادة لى الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى إلإتحال الشهادة  –ب      

 . صقبل الصرؾ (
مؤمور السجن الموجود به بتحدٌد الشخ  الذى  توكٌل من المإمن علٌه معتمد من -جـ     

 . لٌه مبلػ التعوٌضإٌصرؾ 
نتهاء إوٌجوز له التقدم بطلب معتمد من مؤمور السجن لحجز مستحقاته لدى الهٌئة لحٌن  –د      

 . مدة السجن
 
 العجز الكامل المنهى للخدمة : – 4

 المإمن علٌه .القرار الصادر من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت عجز 
 

 العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة : – 5
 القرار الصادر من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت عجز المإمن علٌه . 
 

 نقضاء سنة من ترك الخدمة :إالعجز الكامل بعد  – 6
 القرار الصادر من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت عجز المإمن علٌه . 
 

 ة المنهٌة للخدمة :الوفا – 7
المتوافر " مجانا " بمكاتب ومناطق الهٌئة  119ٌقدم طلب الصرؾ علً النموذ  رصقم 

 المختصة بعد إستٌفاء جمٌع بٌاناته وإعتماده إدارٌا .
وٌجوز عدم التصدٌق اإلدارى على هذا النموذ  ة بشرط حضور أسرة المإمن علٌه أو 

ؤمٌنى المخت  للتوصقٌع على النموذ  أمام الموظؾ صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب الت
المخت  وفى هذه الحالة ٌجب توصقٌع الموظؾ ومدٌره المباشر بما ٌفٌد أن التوصقٌع تم أمامه 
وٌعتمد النموذ  من مدٌر المنطقة أو المكتب وتختم بخاتم شعار الجمهورٌة الخا  بالمنطقة 

 أو المكتب التؤمٌنى .
 لمستندات اآلتٌة :وٌرفق بطلب الصرؾ ا      

أ  ـ شةةهادة الوفةةاة أو مسةةتخر  رسةةمى منهةةا أو ملخةة  شةةهادة الوفةةاة المختةةوم بخةةاتم شةةعار 
 الجمهورٌة .
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ب ـ شةةةهادة مةةةن أحةةةد معاهةةةد أو جهةةةات التعلةةةٌم التةةةى ال تجةةةاوز مرحةةةـلة الحصةةةول علةةةى      
ذكور البكةةالورٌوس أو اللٌسةةانس تثبةةت إلتحةةاق مسةةتحق المعةةاش مةةن األوالد أو األخةةوة الةة

الذٌن تجاوزوا سن الحادٌة والعشرٌن ولم ٌجةاوزوا سةن السادسةة والعشةرٌن  فةى تةارٌخ 
 وفاة المإمن علٌه أو صاحب  المعاش ..

 وذلك باإلضافة إلى إصقرار معتمد إدارٌا بعدم اإللتحاق بعمل .       
ة التذكور ـ الشهادة الدالة علً الحصول علً مؤهل نهائى وذلتك بالنستبة لتؤلوالد واألختو    

 الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة : 
 (   تجاوز سن الحادٌة والعشرٌن فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .1)      
 (  لم ٌلتحق بعمل أو لم ٌزاول مهنة ـ مع تقدٌم إصقرار بذلك معتمدا إدارٌا . 2)      
 (  لم ٌبلؽوا سن :3)      

 النسبة   للحاصلٌن على اللٌسانس أو البكالورٌوس. )ا ( السادسة والعشرٌن ب 
 )ب(الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المإهبلت األصقل . 

مكرر المتةوافرة بمكاتةب ومنةاطق الهٌئةة المختصةة مجانةا مسةتوفاة  119د ـ اإلستمارة رصقم   
لصةرؾ ـ ومعتمدة إدارٌا عن كل من األخوة واألخوات علً حدة الذٌن ٌتضةمنهم طلةب ا

بمراعاة أن ٌرفق بها المستندات المإٌةدة للةدخل فةى الحةاالت التةى ال تتةوافر فٌهةا بٌانةات 
هذا الةدخل بنظةام المعلومةات والةذي ٌمكةن االسةتعبلم عنةه بةالرصقم التةؤمٌنً لصةاحب هةذا 

 الدخل .
 هـ ـ صقراروصاٌة المتضمن متولً شئون القصر فى حالة عدم وجود :   

 ٌعً " األب " ـ أو ( الولً الطب1)      
 ( األم فى حالة وفاة األب .2)      
 ( الولً الشرعً " وهو الجد الصحٌح أى والد األب .  3)      
 وذلك بمراعاة أولوٌة هذا الترتٌب .      
و ـ بٌان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش اآلخر للمستحق ٌتضمن صقٌمةة هةذا المعةاش   

 نه وتارٌخ اإلستحقاق .وصلة صقرابته بالمستحق ع
ز ـ بٌةةان معتمةةد بالةةدخل مةةن عمةةل إن وجةةد " أجةةر أساسةةً ومتؽٌةةر " ومةةا ٌخصةةم منةةه مةةن 

 ضرائب وإشتراك التؤمٌن اإلجتماعً .
 ح ـ بٌان معتمد بالدخل من مهنة وتارٌخ ممارستها .  
ا تعذر المعد لهذا الؽرض فإذ وٌلتزم المستحقون بإستٌفاء بٌانات نموذج طلب الصرؾ        

إستٌفاء بٌانات بعضهم  فٌتم صرؾ النصٌب المستحق لمن أستوفٌت بٌاناته بإفتراض 
 إستحقاق المستحقٌن الذٌن لم ٌوصقعوا على النموذ  .

 وال ٌتطلب األمر تعلٌق صرؾ المستحقات على أى من المستندات اآلتٌة :        
 أ  ـ قرار الوصاٌة " ؼٌر مطلوب " :  

تصرؾ مستحقات القصر إلى الولى الطبٌعى وهو األب ة وفى حالة عدم وجوده  حٌ                
تصرؾ مستحقاتهم إلى والدتهم ة وفى حالة عدم وجودها تصرؾ إلى الولى الشرعى ) 
 والد األب ( وفى حالة عدم وجوده ٌكون الصرؾ للوصً بوجب صقرار الوصاٌة . 

 ب ـ اإلعبلم الشرعً " ؼٌر مطلوب " :  
حٌ  تصرؾ المبالػ المستحقة للورثة الشرعٌٌن على أساس البٌانات الواردة بطلب               

 الصرؾ ـ وذلك لتضمن طلب الصرؾ للوفاة جزءا خاصا ببٌانات الورثة الشرعٌٌن .
 جـ ـ وثٌقة زواج األرملة " ؼٌر مطلوبة " :  

ٌان بالجزء   حٌ  ٌكتفً ببٌان أن الزوا  موثق فى الحقل المخص  لهذا الب        
 المخص  لؤلرملة بنموذ  طلب الصرؾ .
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 الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة : – 8
 . السابق 7المستندات المبٌنة بالبند      
 
 نقضاء سنة من ترك الخدمة :إالوفاة بعد  – 9
 . السابق 7المستندات المبٌنة بالبند      
 
 المؤمن علٌها المتزوجة : -10
 . وثٌقة الزوا      
 

 المؤمن علٌها المطلقة : -11
 . شهار الطبلقإ     
 

 : ةالمؤمن علٌها المترمل – 12
 . شهادة وفاة الزو  -أ         

 .وثٌقة الزوا   -ب 
 

 : سنة ولم تتزوج 51المؤمن علٌها التى بلؽت  -13
 خ المٌبلد.صقم التؤمٌنى تتضمن تارٌن بٌانات الرذلك أل –ٌة مستندات أال ترفق بطلب الصرؾ      
 

 جنبى :المؽادرة النهائٌة لؤل -14
 . صورة فوتوؼرافٌة من تؤشٌرة المؽادرة النهائٌة     
فى الببلد لمدة خمس سنوات  صقامتهإجنبى الذى تستمر وهى تمنح لؤل –أو تؤشٌرة الرحٌل      

            .فؤكثر
 .أو تؤشٌرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر     
 . صقامة دون تجدٌدهانتهاء مدة اإلإأو ما ٌفٌد      
 .وثائق السفر وذلك بشهادة من مصلحة     
 

 جنبى فى الخارج بصفة دائمة :شتؽال األإ -15
  .فى الخار   ةصورة عقد العمل ؼٌر محدد المد     
 تكون هذه المستندات :ن أفى الخار  لحساب نفسه على  هشتؽالإأو شهادة تفٌد      
 . العربٌة ة باللؽةمحرر ( أ)
 . لى هذه اللؽةإأو مترجمة ترجمة رسمٌة           
  . )ب(مصدصقا علٌها من السفارة أو القنصلٌة المصرٌة فى الخار       
 . ) (معتمدة من وزارة الخارجٌة      
 
   : دبلوماسٌة لسفارة أو قنصلٌة دولتهجنبى بالبعثة اللتحاق األإ -16
 . من وزارة الخارجٌة المصرٌةشهادة تفٌد ذلك       
 

 هجرة المصرى : -17
 . فوتوؼرافٌة من تؤشٌرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة صورة     
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 نتظام فى سلك الرهبنة :اإل -18
  دارٌة المختصة ) مدٌرٌةن تعتمد من الجهة اإلأالدٌنٌة المختصة على  شهادة من الجهة     

 . (مناأل
 

 نهائٌا على المؤمن علٌه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر :  الحكم -19
 . شهادة من مصلحة السجون تفٌد بٌان مدة السجن –أ      
معتمد من مؤمور السجن الموجود به بتحدٌد الشخ  الذى  توكٌل من المإمن علٌه –ب  

 . لٌه مبلػ التعوٌضإٌصرؾ 
نتهاء إجن لحجز مستحقاته لدى الهٌئة لحٌن وٌجوز له التقدم بطلب معتمد من مؤمور الس –       

 . مدة السجن
 

سن  لخمسٌن بقدر المدة الباقٌة لبلوؼهالحكم نهائٌا على المؤمن علٌه الذى جاوز سن ا -20
 : الستٌن

 . السابق 19المستندات المبٌنة بالبند        
 

 : حدى الجهات المستثناة من تطبٌق هذا القانونإلتحاق بعمل باإل -21
 ن :أشهادة تفٌد  –أ      

التى التحق بها لها نظام معاشات ٌتضمن مزاٌا ال تقل عن المزاٌا المقررة  ةالجه (1)
 . جتماعىبقانون التؤمٌن اإل

 . ( نظام الجهة ٌسمح بضم مدة الخدمة السابقة2)           
ض المستحق صقٌمة التعوٌستخدام إلتحق بها على إالتى  الجهةدارة النظام بإموافقة  –ب       

داء تكالٌؾ ضم المدد السابقة فى أجتماعى فى وفقا لقانون التؤمٌن اإل للمإمن علٌه
 . نظامها

 
 الفقد : -22
 فٌما عدا شهادة الوفاة . –المستندات المطلوبة لصرؾ معاش الوفاة  -أ
 صورة رسمٌة من محضر الشرطة المحرر عن الفقد . -ب
الشرطة المخت  بؤن المفقود لم ٌعثر علٌه خبلل  شهادة إدارٌة علً أن تعتمد من صقسم - 

 ثبلثة أشهر من تارٌخ الفقد .
 

 : مبلحظات
 نتهاء  الخدمة :إفى الحاالت التى تكون صقد مضت فٌها مدة زمنٌة بٌن تارٌخ  – 1

 . وتحقق واصقعة االستحقاق ) فى حاالت بلوغ سن الستٌن والعجز والوفاة ( ( أ)
 . خرىنسبة للحاالت األٌم طلب الصرؾ بال)ب(أو تقد      

ى من نظم التؤمٌن إدارٌة تفٌد عدم خضوعه أل اؾ للمستندات السابق بٌانها شهادةتض          
ستحقاق ة أو اإل إنتهاء الخدمة حتى تارٌخ تحقق واصقعةجتماعى المعمول بها منذ تارٌخ اإل

 .تقدٌم طلب الصرؾ بحسب االحوال 
صل صل المستند لمطابقة الصورة على األأتقدٌم  فى حالة تقدٌم صور مستندات ٌراعى – 2

بما ٌفٌد المطابقة بمعرفة الموظؾ المخت  بالهٌئة العامة للتؤمٌن  والتوصقٌع على الصورة
     .جتماعى اإل
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 لفصل الثانىا
 جر المتؽٌرتعوٌض الدفعة الواحدة عن األ

 
وحٌ   – 1975لسنة  79م شتراك بالقانون رصقجر اإلاساسى كجزء من جر األن عرفنا األأسبق 

جر المتؽٌر فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ة فقد نتناول هنا تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ
المؤمن علٌه )  هجر المتؽٌر هو كل ما ٌحصل علٌاألن أن توضح أٌضا اٌكون من المناسب 

 خص :ٌضاحه ( وعلى األإساسى السابق شتراك األجر اإلأبخبلؾ 
 . الحوافز – 1
 . ةالعمول – 2
 .الوهبة  – 3
 .ستثناء بدل التمثٌل إالبدالت فٌما عدا تلك التى تكون مقابل نفقة فعلٌة ب – 4
 . جور عن جهود ؼٌر عادٌةاأل – 5
 . التعوٌض عن جهود ؼٌر عادٌة – 6
 . عانة ؼبلء المعٌشةإ – 7
 . جتماعٌةاإل ةالعبلو – 8
 . ضافٌةجتماعٌة اإلالعبلوة اإل – 9
 . المنح الجماعٌة -10
 . المكافؤة الجماعٌة -11
 . رباحفى األ هنصٌب المإمن علٌ -12
 . ساسىشتراك األجر اإلصقصى ألما زاد على الحد األ -13
ساسى حتى التارٌخ المقرر شتراك األجر اإلألى إالعبلوات الخاصة التى لم ٌتم ضمها بعد  -14

 .لٌه إلضمها 
صقصى من هذه تى تم ضمها إلى األجر األساسى على الحد األما زاد من العبلوات الخاصة ال -15

 . إلى األجر األساسى االعبلوات المسموح بضمه
 

شتتتراك المتؽٌتتر متتن كافتتة العناصتتر المشتتار إلٌهتتا والتتتى ٌتتتم وٌراعتتى أال ٌجتتاوز مجمتتوع أجتتر اإل
 شتراك المتؽٌر :قصى ألجر اإل% من قٌمتها الحد األ 100شتراك عنها بنسبة اإل

 
 

 بارا منإعت
 شتراك المتؽٌر )جنٌه(الحد األقصً ألجر اإل

لمن ٌشؽل منصب وزٌر ومن ٌعامل معاملة 
 هذا المنصب من حٌث المرتب والمعاش

 باقً المؤمن علٌهم
 

 شهري سنوي  شهري سنوي 

1/04/1984 45000 0375 45000 3750 

1/07/1987 90000 7500   

1/07/1992   60000 5000 

1/07/2008 12000 1000 07500 0625 

1/07/2009 18000 1500 09000 0750 

2010/07/1   10800 0900 

2011/07/1   12600 1050 

2012/07/1 21600 1800 14400 1200 

 % سنوٌا  منه فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة 15ٌزاد الحد األصقصى المشار إلٌه بنسبة 

2013/01/1 24840 2070 16560 1380 

ٌكون الحد األصقصى ألجر االشتراك المتؽٌر  2014/01/1
جنٌها سنوٌا  أو الحد  24840 لهذه الفئة
 لباصقً المإمن علٌهماألصقصى 
 أٌهما أكبر

جنٌه 19080ٌكون الحد األصقصى ألجر االشتراك المتؽٌر  بواصقع  1/1/2014إعتبارا  من 
لحد األصقصى  لهذا % من ا15سنوٌا  ة وٌزاد الحد األصقصى فى بداٌة كل سنة مٌبلدٌة بنسبة 

األجر فى نهاٌة السنة السابقة ة وفً تحدٌد الحد األصقصً السنوي ٌراعً جبر الحد األصقصً 
 جنٌهات . 10الشهري إلً أصقرب 

24840 2070 19080 1590 

1/01/2015 24840 2070 21960 1830 

1/01/2016 25320 2110 25320 2110 

1/01/2017 29160 2430 29160 2430 

1/01/2018 33600 2800 33600 2800 

1/01/2019 38640 3220 38640 3220 
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شةتراكه األساسةى إشتراك المةإمن علٌةه األساسةى فقةد ٌكةون أجةر إوذلك بصرؾ النظر عن أجر   
 جنٌها . 2110شتراكه المتؽٌر الشهرى إجنٌه وأجر  200الشهرى مثبل 

 
 مر بٌان ذلك فٌما ٌلى :تطلب األٌٌر جر المتؽولتحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األ

 . ستحقاق وشروط كل منها: حاالت اإل ولالمبحث األ
 .: خطوات حساب تعوبض الدفعة الواحدة  المبحث الثانى
ساسى جر األمثلة شاملة على تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة عن كل من األأ:  المبحث الثالث

 . جر المتؽٌرواأل
 
 
 

 ولالمبحث األ
 ستحقاق وشروط كل منهاحاالت اإل

 
حدى حاالت إجر المتؽٌر طالما توافرت فى شؤن المإمن علٌه ألٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن ا

 .ساسى جر األستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة عن األإ
 –جر المتؽٌر هى ذاتها ستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة عن األإن تكون حالة أوال ٌعنى ذلك ضرورة 

إستحقاق تعوٌض الدفعة ساسى ة حٌ  تحدد حاالت ألجر ااق تعوٌض الدفعة الواحدة عن األستحقإحالة 
 جر وتارٌخ تحقق الواصقعةشتراك عن هذا االنتهاء مدة اإلإساس تارٌخ أجر المتؽٌر على عن األ الواحدة
 .ستحقاق المنشئة لئل

 تٌة :آلونبٌن فٌما ٌلى ما تقدم تفصٌبل فى البنود ا
جر المتؽٌر هو ذاته تارٌخ نهاٌة مدة ألشتراك عن اذا كان تارٌخ نهاٌة مدة اإلإما فى حالة  وال :أ

 . ساسىجر األشتراك عن األاإل
شتراك جر المتؽٌر عن تارٌخ نهاٌة مدة اإلشتراك عن األختبلؾ تارٌخ نهاٌة مدة اإلإفى حالة  ثانٌا :

 . ساسىجر األعن األ
 مبلحظات عامة ثالثا :
  
تارٌخ نهاٌة مدة  اتهجر المتؽٌر هو ذألشتراك عن اذا كان تارٌخ نهاٌة مدة اإلإا وال : فى حالة مأ

جرٌن حتى تارٌخ شتراك المؤمن علٌه عن األإستمرار إبمعنى  –ساسى جر األشتراك عن األاإل
 . نهاٌة الخدمة

 

 جر المتؽٌرستحقاق عن األحالة اإل ساسىجر األستحقاق عن األحالة اإل م

ة لبلوغ سن الستٌن أو إنتهاء الخدم 01
 تجاوزها

 إنتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن أو تجاوزها

 بلوغ سن الستٌن بعد إنتهاء الخدمة بلوغ سن الستٌن بعد إنتهاء الخدمة 02

 العجز الجزئى خبلل مدة السجن  العجز الجزئى خبلل مدة السجن  03

 دمةالعجز الكامل المنهى للخ العجز الكامل المنهى للخدمة 04

العجز الكامل خبلل سنة من ترك  05
 الخدمة

 العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة

العجز الكامل بعد إنقضاء سنة من  06
 ترك الخدمة

العجز الكامل بعد إنقضاء سنة من ترك 
 الخدمة

 الوفاة المنهٌة للخدمة الوفاة المنهٌة للخدمة 07

 خبلل سنة من ترك الخدمة الوفاة الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة 08
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 جر المتؽٌرستحقاق عن األحالة اإل ساسىجر األستحقاق عن األحالة اإل م

الوفاة بعد إنقضاء سنة من ترك  09
 الخدمة

 الوفاة بعد إنقضاء سنة من ترك الخدمة

 المإمن علٌها المتزوجة المإمن علٌها المتزوجة 10

 المإمن علٌها المطلقة المإمن علٌها المطلقة 11

 المإمن علٌها المترملة المإمن علٌها المترملة 12

سنة ولم  51ها التى بلؽت المإمن علٌ 13
 تتزو 

 سنة ولم تتزو  51المإمن علٌها التى بلؽت 

 المؽادرة النهائٌة لؤلجنبى المؽادرة النهائٌة لؤلجنبى 14

إشتؽال األجنبى فى الخار  بصفة  15
 دائمة

 إشتؽال األجنبى فى الخار  بصفة دائمة

إلتحاق األجنبى بالبعثة الدبلوماسٌة  16
 ة دولتهلسفاره أو صقنصلٌ

إلتحاق األجنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفاره أو 
 صقنصلٌة دولته

 هجرة المصرى هجرة المصرى 17

 اإلنتظام فى سلك الرهبنة اإلنتظام فى سلك الرهبنة 18

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن  19
 مدة عشر سنوات فؤكثر  

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن مدة 
 ت فؤكثر  عشر سنوا

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه الذى  20
جاوز سن الخمسٌن بقدر المدة المتبقٌة 

 لبلوؼه سن الستٌن 

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه الذى جاوز سن 
 الخمسٌن بقدر المدة المتبقٌة لبلوؼه سن الستٌن 

اإللتحاق بالعمل بإحدى الجهات  21
 المستثناة من تطبٌق القانون

اق بالعمل بإحدى الجهات المستثناة من اإللتح
 تطبٌق القانون

 
 ( :1مثال رقم )
وتقدم لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للهجرة بتارٌخ  5/7/2015فى  إنتهت خدمة مإمن علٌه     

جر ساسى واألجر األوكان فى تارٌخ انتهاء الخدمة مشتركا عن كل من األ 15/7/2015
 4جــر المتؽٌر فى األ سنوات ومدة اشتراكه 8اسى سجر األفى األ المتؽٌر ومدة إشتراكه

 سنوات ة وسنه فى تارٌخ 
  ةشهر  سن                        

 49    4  طلب الصرؾ       
 كما ٌلى : تحدد مستحقاته     
 ساسىألجر ااأل – 1     

وٌضا من دفعة إنه ٌستحق تعف سنة 20أصقل من ساسى جر األشتراكه فى األإ أن مدةطالما           
 جر عن هذا األ واحدة

 جر المتؽٌر األ – 2     
ٌستحق تعوٌضا من  إنهساسى فجر األألستحق تعوٌضا من دفعة واحدة عن اإنه أطالما           

 جر المتؽٌردفعة واحدة عن األ
 

 ( :2مثال رقم )
شهور من ترك  4الكامل بعد سنة و  أن المإمن علٌه فى المثال السابق ثبت عجزهبفرض      
  5/11/2016ى فى أ - الخدمة
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :     
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 ساسى :جر األعن األ – 1     
 نه ٌستحق تعوٌضا من دفعة واحدةإصقل من عشر سنوات فأ طالما ان مدة اشتراكه              

 جر المتؽٌرعن األ – 2     
نه ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إساسى فجر األستحق تعوٌض دفعة واحدة عن األإطالما            

 . جر المتؽٌرعن األ
 

جر المتؽٌر عن تارٌخ نهاٌة مدة شتراك عن األختبلؾ تارٌخ نهاٌة مدة اإلإ فى حالة ثانٌا :
جر المتؽٌر قبل نهاٌة مدة شتراك عن األنتهاء مدة اإلإساسى بمعنى جر األشتراك عن األاإل
 ساسى جر األشتراك عن األاإل

 

 جر المتؽٌرستحقاق عن األحالة اإل ساسىجر األاالستحقاق عن األحالة  م

نتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن أو إ 01
 تجاوزها

 جر المتؽٌربلوغ سن الستٌن بعد توصقؾ األ

 جر المتؽٌربلوغ سن الستٌن بعد توصقؾ األ نتهاء الخدمةإبلوغ سن الستٌن بعد  02

 لجزئى خبلل مدة السجن العجز ا العجز الجزئى خبلل مدة السجن 03

تارٌخ ستحقاق وفقا للفترة ما بٌن تحدد حالة اإل العجز الكامل المنهى للخدمة  04
جر المتؽٌر وبٌن تارٌخ ثبوت العجز توقؾ األ

 الكامل وذلك كما ٌلى :
 الفرق بٌن التارٌخٌن ال ٌزٌد على سنة –أ 
 : ستحقاقذا تكون حالة اإلإ    
من تارٌخ  توصقؾ  نةالعجز الكامل خبلل س     
 جر المتؽٌراأل
 الفرق بٌن التارٌخٌن ٌزٌد على سنة  –ب 
 ستحقاق :ذا تكون حالة اإلإ     
نقضاء سنة من      إالعجز الكامل بعد      

 جر المتؽٌرتوصقؾ األ

العجز الكامل خبلل سنة من ترك  05
 الخدمة

ستحقاق وفقا للفترة ما بٌن تارٌخ تحدد حالة اإل
المتؽٌر وبٌن تارٌخ ثبوت العجز  جرتوصقؾ األ
 الكامل

حدى إستحقاق ن تكون حالة اإلأبمعنى 
 حالتٌن:
العجز الكامل خبلل سنة من تارٌخ توصقؾ  –أ 
 جر المتؽٌراأل
العجزالكامل بعد مضى سنة من توصقؾ  –ب 
 جر المتؽٌراأل

نقضاء سنة من ترك إالعجز الكامل بعد  06
 الخدمة 

نة من ترك العجز الكامل بعد إنقضاء س
 الخدمة

تحدد حالة االستحقاق وفقا للفترة ما بٌن تارٌخ  الوفاة المنهٌة للخدمة  07
توصقؾ االجر المتؽٌر وبٌن تارٌخ حدو  الوفاة 

 وذلك كما ٌلى :
 الفرق بٌن التارٌخٌن ال ٌزٌد على سنة –أ 
 ستحقاق : ذا تكون حالة اإلإ    
 ٌرجر المتؽالوفاة خبلل سنة من توصقؾ األ    
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 جر المتؽٌرستحقاق عن األحالة اإل ساسىجر األاالستحقاق عن األحالة  م

 الفرق بٌن التارٌخٌن ٌزٌد على سنة  –ب 
 :ذا تكون حالة االستحقاق إ    
جر نقضاء سنة من توصقؾ األإالوفاة بعد     

 المتؽٌر 

ستحقاق وفقا للفترة ما بٌن تارٌخ تحدد حالة اإل الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة 08
جر المتؽٌر وبٌن تارٌخ وصقوع الوفاة توصقؾ األ
حدى إستحقاق الة اإلن تكون حأبمعنى 
 حالتٌن :

 جر المتؽٌرالوفاة خبلل سنة من توصقؾ األ –أ   
جر نقضاء سنة من توصقؾ األإالوفاة بعد  –ب 

 المتؽٌر

 الوفاة بعد إنقضاء سنة من الترك الوفاة بعد إنقضاء سنة من الترك 09

 المإمن علٌها المتزوجة المإمن علٌها المتزوجة 10

 المإمن علٌها المطلقة لقةالمإمن علٌها المط 11

 المإمن علٌها المترملة المإمن علٌها المترملة 12

سنة ولم  51المإمن علٌها التى بلؽت  13
 تتزو 

 سنة ولم تتزو  51المإمن علٌها التى بلؽت 

 المؽادرة النهائٌة لؤلجنبى المؽادرة النهائٌة لؤلجنبى 14

إشتؽال األجنبى فى الخار  بصفة  15
 دائمة

 ؽال األجنبى فى الخار  بصفة دائمةإشت

إلتحاق األجنبى بالبعثة الدبلوماسٌة  16
 لسفارة أو صقنصلٌة دولته

إلتحاق األجنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو 
 صقنصلٌة دولته

 هجرة المصرى هجرة المصرى 17

 اإلنتظام فى سلك الرهبنة اإلنتظام فى سلك الرهبنة 18

مإمن علٌه بالسجن الحكم نهائٌا على ال 19
 مدة عشر سنوات فؤكثر

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن مدة 
 عشر سنوات فؤكثر

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه الذى  20
جاوز سن الخمسٌن بقدر المدة المتبقٌة 

 لبلوؼه سن الستٌن

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه الذى جاوز سن 
 لوؼه سن الستٌنالخمسٌن بقدر المدة المتبقٌة لب

اإللتحاق بالعمل بإحدى الجهات  21
 المستثناة من تطبٌق هذا القانون

اإللتحاق بالعمل بإحدى الجهات المستثناة من 
 تطبٌق هذا القانون

 
 : (3مثال رقم )

جر نتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام وكان مشتركا فى تارٌخ نهاٌة الخدمة عن كل من األإ
ت القطاع آحدى منشإلدى  نتهاء خدمتهشترك من الٌوم التالى إلإلمتؽٌر ة وجر اساسى واألاأل

ؼه سن نتهت خدمته لبلوإاشهر ثم أساسى فقط وذلك لمدة خمسة أجر أالخا  حٌ  لم ٌتقاض سوى 
نتهت فٌه الخدمة بالقطاع الخا  إفى ذات الشهر الذى  احدةو الستٌن وطلب صرؾ تعوٌض دفعة

 . سنوات 5جر المتؽٌر سنوات وعن اال 8ساسى جر األعن األ هإشتراكجمالى مدد إوبلؽت 
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :

 ساسى :جر األعن األ – 1
 . نتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌنإ –ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة      
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 جر المتؽٌر :ألعن ا – 2
 . جر المتؽٌربلوغ سن الستٌن بعد توصقؾ األ –ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة      
 

 : (4مثال رقم )
 ستقالة فى نتهاء خدمته باإلإن المإمن علٌه بالمثال السابق كان أبفرض 
 شهر  سنة      
 نتهاء الخدمةإثم ثبت عجزه بعد سنة وشهرٌن من  48    8سن   

 كما ٌلى : تحدد مستحقاته
 ساسى :جر األعن اال – 1
 سنة من ترك الخدمة  نقضاءإالعجز الكامل بعد  –ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة      

 جر المتؽٌرعن األ – 2
 جر المتؽٌرنقضاء سنة من توصقؾ األإالعجز الكامل بعد  –ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة      

 
  ثالثا : مبلحظات عامة :

مام كل منها من أستحقاق الموضحة فٌما ٌلى ، معاملة الحاالت المبٌنة تعامل حاالت اإل – 1     
 : الدفعة الواحدةحٌث تحدٌد قٌمة تعوٌض 

جر المتؽٌر = تعوٌض الدفعة تعوٌض الدفعة الواحدة لبلوغ السن بعد توصقؾ األ –أ           
 . نتهاء مدة الخدمةإالواحدة لبلوغ السن بعد 

جر المتؽٌر = تعوٌض تعوٌض الدفعة الواحدة للعجز الكامل خبلل سنة من توصقؾ األ –ب           
 . بلل سنة من ترك الخدمةدفعة واحدة للعجز الكامل خ

جر المتؽٌر = نقضاء سنة من توصقؾ األإتعوٌض دفعة واحدة للعجز الكامل بعد  –            
 . من ترك الخدمة  إنقضاء سنةللعجز الكامل بعد  تعوٌض دفعة واحدة

جر المتؽٌر = تعوٌض دفعة تعوٌض دفعة واحدة للوفاة خبلل سنة من توصقؾ األ –د           
  . للوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة واحدة

جر المتؽٌر = تعوٌض دفعة نقضاء سنة من توصقؾ األإتعوٌض دفعة واحدة للوفاة بعد  -هـ          
 . نقضاء سنة من ترك الخدمةإواحدة للوفاة بعد 

 
جر المتؽٌر طبقا لما سبق ستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة عن األإٌحدد تارٌخ  - 2

 . ساسىجر األبل فى تعوٌض الدفعة الواحدة عن األتفصٌ إلٌهشارة اإل
 
ستحقاق وحساب تعوٌض الدفعة تٌة توارٌخ هامة فى تحدٌد حالة اإلتمثل التوارٌخ اآل – 3     

  : الواحدة
  .ساسى (  جر األفى األ هٌضاحإ) طبقا لما سبق تارٌخ بلوغ سن التقاعد  –أ           
ون سابقا على تارٌخ نهاٌة المتؽٌر ) وصقد ٌكجر اك عن األشترتارٌخ نهاٌة اإل –ب           

 . (الخدمة
جر ٌضاحه فى األإ) طبقا لما سبق ستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة إتارٌخ  –ج           

 . (ساسىاأل
 

 : (5مثال رقم )
 ضافةساسٌا باإلأجرا أتقاضى ٌوكان  3/8/2015نتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع الخا  فى إ
نتهاء خدمته بثبلثة عشر شهرا لم ٌحصل على العمولة إجر متؽٌر ( وصقبل أولة مبٌعات ) لى عمإ

 109ساسى لم تبلػ جر األشتراكه فى األإنتهاء خدمته لبلوغ سن الستٌن ومدة إلٌها وكان إالمشار 
 . شهرا
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 جرٌن كما ٌلى :ذا تحدد مستحقاته عن كل من األإ     
 . نتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌنعة واحدة إل: تعوٌض دف ساسىجر األعن األ – 1
 . جر المتؽٌر: تعوٌض دفعة واحدة لبلوغ سن الستٌن بعد توصقؾ األ جر المتؽٌرعن األ – 2
 

همٌة قصوى حٌث ٌؤثر تأثٌرا أستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة إٌمثل تحدٌد تارٌخ  – 4
وفقا لما سبق  –انون مباشرا فى تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة ، بمراعاة الق

 .ساسى األ جرفى تعوٌض الدفعة الواحدة عن األبٌانه تفصٌبل 
 
 
 

 المبحث الثانى
 خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة

 
فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  جر المتؽٌرٌراعى فى حساب تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ

 تباع الخطوات االتٌة :إ
 . شتراك: حصر مدد اال والأ     

 . : تحدٌد معامل كل مدة ثانٌا     
 . جر التسوٌةأ: تحدٌد  ثالثا     
 . : حساب تعوٌض الدفعة الواحدة الخام رابعا     
 . شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةإلصقصى لمدة ا: مراعاة الحد األ خامسا     
 .%6إضافة مبلػ إضافً :  سادسا     
 

 ن :أر ومن الجدٌر بالذك
ستحقاق إٌها تطبق بالكامل على كل حالة من حاالت إلالمشار  لى رابعاإوال أالخطوات من  – 1

 . لٌها بالمبح  السابقإشارة جر المتؽٌر السابق اإلتعوٌض الدفعة الواحدة عن األ
 

 ستحقاق المبٌنة فٌما ٌلى :إلتطبق فقط بالنسبة لحاالت ا الخطوة خامسا – 2
 . جنبىالنهائٌة لؤل المؽادرة –أ      
  .جنبى فى الخار  بصفة دائمة شتؽال األإ –ب      
 . جنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دولتهأللتحاق اإ –      
 . هجرة المصرى –د      
 
 ستحقاق المبٌنة فٌما ٌلى :تطبق فقط بالنسبة لحاالت اإل الخطوة سادسا –3
نتهاء الخدمة حتى بلوغ سن إذا كانت المدة من تارٌخ إ –نتهاء الخدمة إٌن بعد بلوغ سن الست –أ            

 .الستٌن تبلػ سنة فؤكثر 
 . نقضاء سنة من ترك الخدمةإالعجز الكامل بعد  –ب                     
  . نقضاء سنة من ترك الخدمةإالوفاة بعد  –                      

 : لٌها تفصٌبلإوٌض الدفعة الواحدة المشار ونوضح فٌما ٌلى خطوات حساب تع
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 شتراكوال : حصر مدد اإلأ
 

جر المتؽٌر بأنواعها المختلفة ، والتى نوضحها فٌما شتراك فى األٌشمل ذلك كافة مدد اإل – 1
 ٌلى :  

( لحقأٌهما أجر المتؽٌر راك عن األشتإلأو تارٌخ ا 1/4/1984شتراك فعلى )من إمدة  –أ      
جتماعى المستحقة ) حصة كل من المنشؤة شتراكات التؤمٌن اإلإدٌت عنها أك التى وهى تل

 . والمإمن علٌه (
 . 1/4/1984جر المتؽٌر المشترك عنها صقبل حتٌاطى عناصر األإمدة محول عنها  –ب     

 البدالت ( –الوهبة  –العمولة  –) الحوافز 
التى ٌكون المإمن علٌه طلب حسابها بعد جر المتؽٌر ) وهى تلك فى األ مدة مشتراة –       

 .( سواء كان صقد سدد تكلفتها دفعة واحدة أو بالتقسٌط  1/4/1984
 . جرأعارة الخارجٌة بدون جازات الخاصة للعمل بالخار  ومدد اإلمدد اإل –د      
 .ا شتراك عنهرؼبته فى اإل أبدى المإمن علٌهجازات الخاصة لؽٌر العمل التى مدة اإل -هـ     
لزامى طالما وصقعت خبلل فترة عبلصقة عمل بٌن المنشؤة والمإمن علٌه وكان مدة التجنٌد اإل -و 

لزامٌا ة إنه مجندا تجنٌدا أجرا  متؽٌرا لوال أن ٌتقاضى خبللها المإمن علٌه أمن المفترض 
 جتماعى عنهاشتراكات التؤمٌن اإلإداء أعفاء كل من المنشؤة والمإمن علٌه من إوذلك رؼم 
 .ستحقاق المإمن علٌه اجرا خبللها إوذلك لعدم 

 
 : (1مثال رقم )

وتقدم لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة للهجرة  31/7/1990ستقالة فى باإلإنتهت خدمة مإمن علٌه 
 جر المتؽٌركما ٌلى :فى األ كهشتراإوكانت بٌانات مدد 

 

 الى من شتراكنوع مدة اإل

 31/07/1990 1/4/1984 مدة فعلٌة

 31/03/1984 1/1/1982 جر متؽٌرأحتٌاطى إل عنها مدة محو

 31/12/1981 1/1/1975 جر المتؽٌرفى األ مدة مشتراة

 
 جر المتؽٌر كما ٌلى :فى األ شتراكهإذا  تحدد مدة إ
 سنة شهر ٌوم  سنة شهر ٌوم 

محول عنها  مدة 90 7 31 مدة فعلٌة
 حتٌاطىإ

31 3 84 

 01 4 84  01 1 82 

 00 4 6  00 3 2 

     81 12 31 مدة مشتراة
 01 01 75     

 00 00 7 
 

    

 : ما ٌلى 1/4/1984عتبارا من إجر المتؽٌر شتراك عن األٌراعى حصر مدد اإل – 2
 .شتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى ٌتم حسابها بالٌوم إمدد  –أ      
 شتراك بالقطاع الخاص ، ٌراعى فى تحدٌدها :مدد اإل –ب      

شتراكات فى ن اإلأحٌ   –لتحاق ٌا كان ٌوم اإلأ 1ٌحسب من ٌوم  شهر البداٌة (1)
 . عتباره شهرا كامبلإلتحاق بالقطاع الخا  تإدى عن شهر اإل
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حٌ    –خر ٌوم فى الشهر آ نتهاء الخدمةإذا كان تارٌخ إال إال ٌحسب  شهر النهاٌة (2)           
خر ٌوم آذا كان إال إبالقطاع الخا   نتهاء الخدمةإشتراك عن شهر إنه ال ٌإدى أ

 . ( 31 – 30 – 29 – 28ٌام الشهر ) أفى الشهر ة وبمراعاة عدد 
 . نه شهر كاملأساس أذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على إ (3)           

 : قواعد عامة –ج      
فى ذات الشهر فى نتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت إذا إ (1)

ن شهر البداٌة ٌحسب بالكامل فى القطاع الخا  ة القطاع الخا  ة ونظرا أل
نتهاء الخدمة إلذا ٌعتبر  –شتراك زدوا  فى حساب مدد اإلإوحتى ال ٌكون هناك 

 . به نتهاء الخدمةبالقطاع العام أو القطاع الحكومى = نهاٌة الشهر السابق إل
لتارٌخ نهاٌتها  خ بداٌتها من الٌوم التالىشتراك بطرح تارٌمدد اإل تحدد (2)

 : وبمراعاة
 . ببند ب السابقالقواعد الواردة  )أ(         
 .خر ٌوم فى الشهر آ اذا كان تارٌخ النهاٌة )ب(
ول من الشهر ٌام شهر النهاٌة ( ٌتم الطرح من الٌوم األأ) تراعى عدد      

 .التالى 
خر ٌوم فى شهر آ)  ى السنةم فخر ٌوآذا كان تارٌخ النهاٌة إ ) (

ول من شهر ٌناٌر من السنة التالٌة ( ٌتم الطرح من الٌوم األدٌسمبر
 . لسنة نهاٌة الخدمة

عنها ال تدخل فى حساب مدد  جازات الخاصة لؽٌر العمل ؼٌر المشتركمدد اإل (3)
 . ( ةشتراك وتطلق علٌها ) مدة ساصقطاإل

نه ال أبمعنى  لواحد الصحٌحساس اأشتراك بصفة دائمة على تحدد مدد اإل (4)
 تلك التى صقضٌت فى القوات المسلحة المدد سواء أحكام مضاعفةٌسرى فى شؤنها 

 ز الخ .....زمن الحرب أو تلك التى صقضٌت فى المناطق النائٌة 
 . لى شهر كاملإشتراك جمالى مدد اإلإٌجبر كسر الشهر فى   (5)

 
 :( 2مثال رقم )
جر شتراكه عن األإوكانت مدد  28/2/1990ع العام فى نتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاإ     

 المتؽٌر كما ٌلى :

 الى من شتراكنوع مدة اإل

 24/3/1986 01/04/1984 شتراك فعلى إمدة 
 12/9/1987 21/05/1986 شتراك فعلىإمدة 
 28/2/1990 01/11/1987 شتراك فعلىإمدة 

 ٌلى : شتراكه كماإتحدد مدة          
 سنة شهر  ٌوم نةس شهر مٌو سنة شهر ٌوم
25 3 86 13 9 87 1 3 90 
1 4 84 21 5 86 1 11 87 
24 11 1 22 3 1 00 4 2 
   

    1 11 24 شتراكمجموع مدد اإل
   22 3 1    
   00 4 2    

   16 7 5    
    5 8 00 لىإتجبر 
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 : (3مثال رقم )
ال السابق مدة سنة واحدة خدمة بالقوات نه صقد تخللت مدة خدمة المإمن علٌه بالمثأبفرض      

ة وكذا مدة خدمة بمحافظة أسوان مقدارها سنتٌن  30/4/1985حتى  1/4/1984المسلحة من 
 . 31/12/1989حتى  1/1/1988من 
شتراك عن األجر المتؽٌر السابق إٌضاحها بالمثال المشار إلٌه ال تختلؾ نتٌجة حساب مدد اإل  

على أساس الواحد الصحٌح وال  1/4/1984عتبارا من إهذا األجر شتراك فى حٌ  تحدد مدد اإل
شتراك إلزامى ٌتم حسابها كمدة ن مدة التجنٌد اإلأكما  –عتبارٌة إٌسرى بشؤنها أحكام إضافة مدد 

 .فعلى 
 

 : (4مثال رقم )
 .كانت بالقطاع الخا   2ن مدد خدمة المإمن علٌه بالمثال رصقم أبفرض      

 كما ٌلى :تحدد مدد اشتراكة 
 
 سنة شهر ٌوم سنة شهر ٌوم سنة شهر ٌوم 
1 3 86 1 9 87 1 3 90 
1 4 84 1 5 86 1 11 87 
00 11 1 00 4 1 00 4 2 
   

    1 11 00 شتراكإلمجموع مدد ا
   00 4 1    
   00 4 2    
   00 7 5    
       

 : (5مثال رقم )
جر المتؽٌر شتراكه عن األإوكانت مدد  12/7/1991نتهت  خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام فى ؼ

 كما ٌلى :
 31/3/1984الى  11/3/1980جر متؽٌر من أحتٌاطى إمحول عنها  مدة
 12/7/1991الى   01/4/1984من                       إشتراك فعلٌة مدة

 إشتراكه كما ٌلى :تحدد مدد 
 شتراك فعلىإمدة     حتٌاطىإمدة محول عنها 

 سنة شهر ٌوم    سنة رشه ٌوم 
1 4 84    13 7 91 
11 3 80    1 4 84 
20 00 4    12 3 7 
    

نه ٌتم جمعهما وجبر كسر إ% ( ة ف 15لٌهما بمعامل واحد )إشتراك المشار ن مدتى اإلونظرا أل
 الشهر فى المجموع كما ٌلى :

 
 سنة شهر ٌوم 

 4 00 20 حتٌاطىإمدة محول عنها 
 7 3 12 ىشتراك فعلإمدة 

 2 4 11 
 11 5 00 لىإتجبر 
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 ثانٌا : تحدٌد معامل كل مدة
 

 جر المتؽٌرفٌما ٌلى :عن األ عامبلت حساب تعوبض الدفعة الواحدةتنحصر م – 1
 

 طبٌعة المدة نوع المدة المعامل

 عمال خطرةأ شتراكإمدة  % 15

 عمال صعبةأ شتراكإمدة  % 15

 عمال عادٌةأ شتراكإمدة  % 15

 
 
 

 جر التسوٌةأثالثا : تحدٌد 
 

ٌتم تحدٌد أجر التسوٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة  – ستثناءإستحقاق دون فى جمٌع حاالت اإل –1
شتراك الفعلى شتراك الشهرى عن كامل مدة اإلعن األجر المتؽٌرعلى أساس متوسط أجر اإل

 . 1/4/1984فى هذا األجر إعتبارا من 
 
شتراك الفعلى فى هذا األجر عن كل سنة كاملة من مدة اإلٌضاؾ للمتوسط الناتح نسبة   –2

 :  1/4/1984عتبارا من إ
 % . 2=  2014/  9/   30ستحقاق حتً حاالت اإل –ا       
 % . 3=  2014/  10/   1ستحقاق من حاالت اإل -ب       
 وفى تحدٌد عدد السنوات الكاملة ٌراعى جبر كسر الشهر الى شهرا كامبل  .     
 
إلً زٌادة المتوسط على الحد األصقصً ألجر  2ٌراعً أال تؤدى الزٌادة المبٌنة بالبند  - 3

 ستحقاق وفقا لما ٌلً :شتراك المتؽٌر فً تارٌخ اإلاإل
 

 الحد األقصً الشهري ) جنٌه ( ستحقاق منإلحاالت ا

1/4/1984 0375 

1/7/1992 0500 

1/7/2008 0625 

1/7/2009 0750 

1/7/2010 0900 

1/7/2011 1050 

1/7/2012 1200 

1/1/2013 1380 

1/1/2014 1590 

1/1/2015 1830 

1/1/2016 2110 

1/1/2017 2430 

1/1/2018 2800 

1/1/2019 3220 
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 عامة : أجر التسوٌة بصفةٌراعى فى تحدٌد  –4
 : شتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومىمدد اإل –أ
 نتهاء الخدمة  .إفى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم  خٌر بالكامل( ٌدخل الشهر األ1)
 شتراك أول ٌوم فى الشهر .ذا كان بداٌة اإلإ( ٌهمل شهر البداٌة إال 2)
 شتراك الفعلى عن كل شهر .(  ٌحسب المتوسط على أساس أجر اإل3)
 شتراك عن الشهر األخٌر على أساس :إل(  ٌحدد أجر ا4)

  30×  هرأجر أٌام العمل خبلل هذا الش       
 عدد أٌام العمل فٌه                                             

 
 : شتراك بالقطاع الخاصمدد اإل –ب 

 ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌا  كان ٌوم بداٌة الخدمة . (1)
شةتراك آخةر ٌةوم فةى الشةهر )  ٌراعةى ٌهمـل شهـر النهاٌـة إال إذا كـان نهاٌةة اإل  (2)

 ٌام شهر النهاٌة ( .عدد أ
 إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل . (3)
 ٌحسب المتوسط على أساس :   (4)

شتراك ) أجر شهر اإللتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌبلدٌة األولى من مدة اإل -أ 
 حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة ( .

 ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة (.أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة  -ب 
ختتبلل الستتنة نتٌجتتة رفتتع الحتتد  2ستتتمارة إٌراعتتً فتتً الحتتاالت التتتً تقتتدم فٌهتتا  (5)

 ٌحسب المتوسط على أساس: -شتراك األقصً ألجر اإل
شةتراك  لتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌبلدٌةة األولةى مةن مةدة اإل)أ( أجر شهر اإل

خبلل السنة نتٌجة رفع الحد األصقصً  2رة ستماإحتى الشهر السابق لشهرتقدٌم 
 شتراك ة أو حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال  .ألجر اإل

خةبلل  2)ب( أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة حتى الشهر السابق لشهرتقدٌم اسةتمارة 
السنة نتٌجة رفع الحد األصقصً ألجر االشتراك ة أو حتى شهر دٌسمبر من هذه 

 حوال .السنة بحسب األ
خةةبلل السةةنة نتٌجةةة رفةةع الحةةد األصقصةةً ألجةةر  2) ( أجةةر شةةهرتقدٌم اسةةتمارة 

 شتراك حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة .اإل
 
 قواعد عامة :  –ج

(إذا انتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فى القطاع 1)
عتبار فى تحدٌد المتوسط ) حٌ  ٌإخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا  فى اإلالخاص ، 
شتراك عنه على أساس شهر كامل ( وٌهمل شهر النهاٌة بالقطاع العام أو إلٌإدى ا
 الحكومى .

 شتراك ولٌست مجرد مدة زمنٌة : إ(مدة المتوسط المطلوبة هى مدة 2)
شةتراك ولةو كةان ذلةك خةبلل فتةرة بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد اإل

لةةى فتةةرة المتوسةةط نتٌجةةة وجةةود بعةةض المةةدد التةةى التةةدخل فةةى حسةةاب عتزٌةةد زمنٌةةة 
 المتوسط .

 شتراكات وهى : إ(ٌدخل فى حساب المتوسط المدد التى أدٌت عنها 3)
حصته فى  عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤة شتراك الفعلى التى أدى)أ( مدة اإل
 شتراكات .اإل

 . )ب( مدد اإلجازات الخاصة المشترك عنها



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               61/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

والمإمن  من المنشؤة شتراكات عنها كلالتى ٌعفى من أداء اإل)ج( مدد التجنٌد اإللزامى 
علٌه ة وٌحدد أجر هذه الفترة الذى ٌدخل  فى حساب المتوسط بما كان مفترضا أن 

شتراك األجر المتؽٌر لو لم ٌكن صقد جند تجنٌدا إٌتقاضاه المإمن علٌه وٌإدى عنه 
 لزامٌا وذلك كما ٌلى :إ
عناصر األجر ؼٌر المرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌه كالبدالت والعبلوات  ×

جتماعٌة ... الخ تحدد بما كــان مفترضا أن ٌتقاضاه منها وٌإدى عنها اإل
 شتراك ة لوال التجنٌد .اإل
عناصر األجر المرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌه كالحوافز واألرباح والعمولة × 

شتراك عنها خبلل السنة د على أساس متوسط أجر اإلوالوهبة .......الخ ة وتحد
شتراك عن هذا األجر إن الشهر السابق ( للتجنٌد أو مدة اإل ةالسابقة ) حتى نهاٌ
 صقلت عن ذلك .

 :تٌة  ( ال تدخل فى حساب المتوسط المدد اآل4)
 . )أ( المدد المشتراة

 . حتٌاطىإ)ب( المدة المحول عنها 
 . ٌر العمل ؼٌر المشترك عنهاالخاصة لؽ ( مدة اإلجازة) 

شتراك المتؽٌر التى أدٌت عنها ( ال ٌدخل فى حساب المتوسط إال عناصر أجر اإل5) 
 شتراك المتؽٌر والتى كانت :إلالقواعد الخاصة بتحدٌد أجر ا شتراكات وبمراعاةاإل
% من 100شتراك عن  بعضها على أساس بؤداء اإل 1/7/1992)أ( تقضى صقبل  

% من أجر المإمن  50% منه وفى حدود  50 ض اآلخر بنسبةالعنصر والبع
  .%  100% أو  75علٌه إال إذا كانت هاتٌن النسبتٌن صقد عدلتا إلى

عن كافة عناصر األجر بنسبة  شتراكباإل 1/7/1992)ب( تقضى إعتبارا من 
100 %. 

 شتراك المتؽٌر هو :( الحد األقصى ألجر اإل6)
 

 قصًالحد األ ستحقاق منحاالت اإل

 السنوي ) جنٌه ( الشهري ) جنٌه (

1/4/1984 0375 04500 

1/7/1992 0500 60000 

1/7/2008 0625 07500 

1/7/2009 0750 09000 

1/7/2010 0900 10800 

1/7/2011 1050 12600 

1/7/2012 1200 14400 

1/1/2013 1380 16560 

1/1/2014 1590 19080 

1/1/2015 1830 21960 

1/1/2016 2110 25320 

1/1/2017 2430 29160 

1/1/2018 2800 33600 

1/1/2019 3220 38640 
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على الحد األصقصى فإن ذلك  شتراك المتؽٌرفى حالة زٌادة إجمالى عناصر أجر اإل( 7)
شتراك عن بعض العناصر دون البعض ال ٌعنى أن هناك ترتٌبا معٌنا ألولوٌة اإل
شتراكات ألجر المتؽٌر الخاضعة ألداء اإلاآلخر ة ولكن تعتبر جمٌع عناصر ا

عتبار أنها جمٌعا تمثل وعاء األجر إشتراك المتؽٌر ة وذلك بممثلة فى أجر اإل
 لٌه .إشتراك عنه الحد األصقصى المشار المتؽٌر الذى ٌراعى فٌه أال ٌجاوز أجر اإل

 
ستحقاق الت اإلٌراعى فى تحدٌد أجر تسوٌة تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر المتؽٌر لحا –5

 ما ٌلى : 1/7/1992من 
شتراك الفعلى فى هذا األجر عن كل سنة كاملة من مدة اإلٌضاؾ للمتوسط الناتح نسبة  -أ 
بشرط أال ٌجاوز المتوسط بعد هذه اإلضافة الحد األصقصً ألجر  1/4/1984عتبارا من إ
 ستحقاق : شتراك المتؽٌر فً تارٌخ اإلاإل
 % . 2=  2014/  9/   30ستحقاق حتً ( حاالت اإل1)
 % . 3=  2014/  10/   1ستحقاق من ( حاالت اإل2)
 لى شهرا كامبل  .إوفى تحدٌد عدد السنوات الكاملة ٌراعى جبر كسر الشهر          
% من كل منها إعتبارا من  100شتراك عن جمٌع عناصر األجر المتؽٌر بنسبة اإل –ب 
1/7/1992 . 
 – 7/  1شتراك المتؽٌر فً تم تعدٌل الحد األقصً ألجر اإلبالنسبة للسنوات التً  –ج 

 مثال ذلك : -شتراك خبلل النصؾ الثانً من السنة  ٌراعً تحقق الزٌادة فً أجر اإل
شهرٌا( إعتبارا من  500جنٌه سنوٌا ) 6000زٌادة الحد األصقصى ألجر االشتراك المتؽٌر 

جر المتؽٌر التى تإدى إلى ة وذلك بمراعاة ضرورة أن تتحقق عناصر األ 1/7/1992
 ة (1/7/1992)أى من  1992زٌادة الحد األصقصى خبلل النصؾ الثانى من عام 

جنٌه  4500شتراك ) بمعنى أنه إذا ما كان هناك فائض عــن الحد األصقصى ألجر اإل
 1/1/1992من  ) الفترة 1992النصؾ االول من عام جنٌها شهرٌا ( فى  375سنوٌا ة 
نه ال ٌمكن تحوٌله إلى النصؾ الثانى من هذا العام ) الفترة من إف ( 30/6/1992الى 
( إال فى الحدود البلزمة للوصول إلى الحد األصقصى  31/12/1992 – 1/7/1992

شهرٌا دون أن ٌمتد ذلك إلى زٌادة الحد  375جنٌه سنوٌا ة  4500ألجر االشتراك 
 هرٌا(جنٌه ش 500جنٌه سنوٌا و 6000األصقصى ألجر االشتراك إلى

شتراك األساسى من أجر التسوٌة تستبعد العبلوات الخاصة من تارٌخ ضمها إلى أجر اإل –د
 من الفصل الثانى من هذا الباب ( . 4المتؽٌر ) وفقا لما سبق بٌانه بالبند 

 
 : (6مثال رقم )

وكان تدر  أجره المتؽٌر كما  15/8/1990إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام للتقاعد فى 
 :ٌلى
 

 1 1 1 1 1 1 4 الشهر

 90 89 88 87 86 85 84 السنة

 200 170 140 150 120 90 100 األجر

 
بمراعاة  1/4/1984شتراكه الفعلى فى األجر المتؽٌر من إٌحدد المتوسط الشهرى عن كامل مدة 

 عتبار الشهر األخٌر شهرا كامبل كما ٌلى :إ
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 ألجور )جنٌه(جملة ا جراأل× عــدد األشهر بداٌة األجر

4/84   09   ×100  =900 

1/85   12  ×090  =1080 

1/86   12  ×120  =1440 

1/87   12  ×150  =1800 

1/88   12  ×140  =1680 

 1600=  200×  08   31/8/90حتى 

  10540  77   اإلجمالى

 
 جنٌه                                                                               

 136.89=                                    77÷  10540المتوسط الشهري = 
 % عن عدد السنوات الكاملة من مدة   2ٌضاؾ 
 شتراك الفعلى فى األجـــر المتؽٌـــراإل
 016.43=       % 12% =  2× سنوات  6=  31/8/90حتى  1/4/84من 
         153.32=          اسه تعوٌض األجر المتؽٌر  أجر التسوٌة الذى ٌحدد على أس 

 
 :( 7مثال رقم )

لى إ 1/4/91جر المتؽٌر من شتراك فى األإنتهت خدمة مإمن علٌها بالقطاع العام عن مدة إ
جنٌها  480جر المتؽٌر شتراكات األإدٌت عنها أجور الشهرٌة التى وكان متوسط األ 2/3/95

سنوات ( وتقدمت لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة  4جر ) هذا األ شتراكها الفعلى فىإخبلل مدة 
 . للزوا 

 جنٌه ٌحدد المتوسط الشهرى كما ٌلى :
 480.00 جر المتؽٌر الشهرىن متوسط األنظرا أل
 38.40 سنوات 4% ×  2ٌضاؾ 

 518.40 شتراكها الفعلى عنإوذلك بمراعاة جبر كسر الشهر فى مدة 
 ====== لى شهر كاملإ 2/3/95حتى  1/4/91المتؽٌر من 
  شتراك المتؽٌر وهو الذىجر اإلصقصى أللى الحد األإٌخفض 
 500.00 جرساسه تحدٌد المعاش عن هذا األأٌتم على 

 
 :( 8ثال رقم )م
  30/3/1991فى  ستقالةنتهت خدمة مإمن علٌها بالقطاع الخا  باإلإ

 ةشهر  سن            
 ٌض دفعة واحدة وكانت مدد وتقدمت لصرؾ تعو 54     4وعمرها    

 جر عنه كما ٌلى :جر المتؽٌر وتدر  األشتراكها عن األإ
  31/3/84لى إ 5/12/80المدة من  – 1

شتراك المتؽٌر من جر اإلأساس متوسط أجر متؽٌر ) تم التحوٌل على أحتٌاطى إمحول عنها 
 جنٌه (   100ومقداره  31/3/85 – 1/4/84

 12/7/85لى إ 1/4/84المدة من  – 2
 ما ٌلى :جر المتؽٌر خبللها كجر المتؽٌر بالقطاع العام ة وتدر  األشتراك فعلى فى األإ
     4/84            1/85 
 جنٌها 130جنٌها         90     

 31/12/86لى إ 15/7/85المدة من  – 3
  :ما ٌلى جر المتؽٌر خبللها كجر المتؽٌر بالقطاع الخا  ة وتدر  األشتراك فعلى فى األإ     
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     7/85           1/86 
 جنٌها 250جنٌه        200     

 31/12/88لى إ 1/1/87المدة من  – 4
 جر المتؽٌرفى األ مشتراة     

 30/3/91لى إ 28/2/89المدة من  – 5
 . جنٌها 375جر المتؽٌر خبللها جر المتؽٌر بالقطاع الخا  ة وتدر  األشتراك فعلى فى األإ

 جر المتؽٌر كما ٌلى :ط الشهرى لؤلٌحدد المتوس
 تٌة ال تدخل فى حساب المتوسطاآل دالمد – 1
 ( 1بالبند  أجر متؽٌر ) المبٌنةحتٌاطى إالمدة المحول عنها  –أ      
 ( 4جر المتؽٌر ) المبٌنة بالبند فى األ المدة المشتراة –ب      
 
 جر المتؽٌر راك الفعلى فى األشتتٌة تدخل فى حساب المتوسط ، وهى مدد اإلالمدد اآل – 2

 ( : 5،  3،  2بالبنود  ) المبٌنة       
) صقطاع عام ( حٌ  بدأت المإمن علٌها الخدمة فى ذات  12/7/85الى  1/4/84من  –أ        

 الشهر بالقطاع الخا  
 ( 85) ٌولٌو  ٌهمل شهر النهاٌة

 : شهر عن هذه الفترةجور وعدد األجمالى األإذا إ       
 

 جمله االجور االجر عدد االشهر  لتارٌخا

4/84 9 090 810 
1/85 6 130 780 
    30/6/85حتى 

 1590  15 جمالىاإل
    

       
 ) صقطاع خا  ( 31/12/86لى إ 15/7/85من  –ب  

حٌ  سددت عنه  –عتبار ( بالكامل فى اإل 85ٌإخذ شهر البداٌة ) ٌولٌو 
عتبار ( بالكامل فى اإل 86ر النهاٌة  ) دٌسمبر شتراكات بالكامل ة كما ٌإخذ شهاإل
 .شتراك خر ٌوم فٌه وبالتالى فقد سدد عنه اإلآ إنتهت الخدمةحٌ  

 شهر عن هذه الفترة :جر وعدد األجمالى األإذا إ                
 

 جوراأل جملة جراأل شهر عدد األ التارٌخ

7/85 06 200 1200 
1/86 12 250 3000 
    31/12/86حتى 

 4200  18 جمالىاإل
    

     
 ) صقطاع خا  ( 30/3/91الى  28/2/89من  –         
خر آلتحاق ن تارٌخ اإلأرؼم  –عتبار ( بالكامل فى اإل 89ٌإخذ شهر البداٌة ) فبراٌر              

 . شتراكات بالكاملٌوم فى الشهر حٌ  سددت عنه اإل
خر ٌوم فى آلٌس  إنتهاء الخدمةن تارٌخ أ( حٌ   91س خٌر ) ماروٌهمل الشهر األ             

 .منه  30نتهاء الخدمة ٌوم إٌوما ( وتارٌخ  31الشهر ) مارس 
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 جنٌها ( 375)  جر المتؽٌر ثابت خبلل هذه الفترةوحٌ  األ             
   شهرا 25=     28/2/91حتى  1/2/89شهر من ذا عدد األإ                
 جنٌها 9375=                  375×  25جور ألجملة ا         
           

 = شتراك فى الفترات الثبلثشهر اإلأجور المتؽٌرة وعدد جملة األ – 3     
 

 شهرعدد األ جور جملة األ البٌان

 15 1590 ولىالفترة األ –أ 
 18 4200 الفترة الثانٌة –ب 
 25 9375 الفترة الثالثة –  

 58 15165 جمالىاإل
   

 جنٌه                      
 شتراك المتؽٌرجر اإلالمتوسط الشهرى أل – 4

15165÷58  =   261.47 
     

من  % عن كل سنة من السنوات الكاملة 2ٌضاؾ  – 5
 جر المتؽٌر ومقدارهاشتراك الفعلى فى األمدة اإل

     

 20.92=      %  8سنوات =  4% ×  2=  سنة 10/4
ساسه تعوٌض الدفعه الواحدة أالذى ٌحدد على  أجر التسوٌة
 جر المتؽٌرعن األ

    282.39 

 
 
 

     

 رابعا : حساب تعوٌض الدفعة الواحدة الخام
 

ى من أجراء إجر التسوٌة ة المدة ة المعامل ( وصقبل أساس ثبل  عوامل ) أوهو الذى ٌحدد على 
تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق  الخطوات التى سٌرد ذكرها فٌما بعد والتى ٌترتب علٌها

 .جر المتؽٌر فى صورته النهائٌة عن األ
 % (  15المعامل )× المدة ×  12× الشهرى  أجر التسوٌة=  تعوٌض الدفعة الواحدة الخام

 
 : (9مثال رقم )

تعوٌــض الدفعـة الواحدة  وتقدمت لصرؾ 12/9/1991ستقالة فى نتهت خدمة مإمن علٌها باإلإ
 :  جر المتؽٌر كما ٌلىشتراكها فى األإ  وكانت مدد للزوا
 سنة شهر 

 2 4 جر متؽٌرأحتٌاطى إمدة محول عنها 
 5 4 جر المتؽٌرشتراك فى األإمدة 

 8 0 جر المتؽٌرمدة مشتراة فى األ
 جنٌها 180جر المتؽٌر هو جر التسوٌة عن األأن أوبفرض 

 ٌحدد المعاش الخام كما ٌلى :
  سنة شهر 
 حتٌاطىإمحول عنها  2 4 شتراكلى مدد اإلجماإ
 فعلٌة 5 4 
 مشتراة 8 0 

 8      15  
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  هجنٌ    8        
تعوٌض الدفعة الواحدة 

 الخام
 5076 = % 15 ×   15 ـ × 12 × 180 =

      12     
 
 

 شتراك خامسا : مراعاة الحد االقصى لمدة اإل
 المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة

 
جر المتؽٌر على ال تزٌد صقٌمة معاش األأجر المتؽٌر نه ٌراعى فى حساب معاش األنظرا أل         

 جر ستحقاق عن هذا األ% من متوسط هذا االجر فى جمٌع حاالت اإل 80
 : ةتٌستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى الحاالت اآلإوحتى ال تكون حاالت          
  . جنبىالمؽادرة النهائٌة لؤل – 1
  . جنبى فى الخار  بصفة دائمةشتؽال األإ – 2
 .  جنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دولتهلتحاق األإ – 3
 .هجرة المصرى  – 4
شتراك تزٌد إستحقاق المعاش عندما تتوافر للمإمن علٌه مدة إمن حاالت  فضلأفى وضع           

ال تزٌد أٌجب مراعاة  هنإنسبى للمعاش ة فصقصى  الستحقاق الحد األعلى المدة البلزمة إل
 .المدة المشار الٌها  لًالمدة المستحق عنها التعوٌض ع

صقصى لٌها فإن الحد األإستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة المشار إوبتطبٌق ذلك على حاالت      
 شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة ٌكون كما ٌلى :لمدة اإل
ال تزٌد صقٌمة المعاش المستحق على أساسى جر األنه ٌراعى فى حساب معاش األنظرا أل           

 .% (  80الحد االصقصى النسبى ) 
 

ستحقاق هذا الحد األقصً ، من خبلل ضرب   مقام شتراك البلزمة إلحدد مدة اإلتوحٌث 
 تٌة :% كما فً األمثلة اآل 80× ساب المعاش  حمعامل 

           

 % 80ستحقاق  المدة البلزمة إل معامل حساب المعاش

 سنة %72 =  80×  90 90/ 1

 سنة %68 =  80×  85 85/ 1

 سنة %48 =  80×  60 60/ 1

 سنة %40 =  80×  50 50/ 1

 سنة %36.8 =  80×  46 46/ 1
 شهر 9.6=  0.8×  12
 ٌوم18=  0.6×  30

 ٌوم   شهر   سنة
18   09     36 

 سنة %36 =  80×  45 45/ 1

     
 مبلحظات :

نه ٌشترط فٌها أباصقى حاالت تعوٌض الدفعة الواحدة ال ٌثار بالنسبة لها هذه الخطوة حٌ   – 1
ما الحاالت أ –شتراك تعطٌه الحــق فى المعاش إال ٌتوافر للمإمن علٌه فٌها مدة أجمٌعا 

علٌه ن هذه الخطوة ٌجب مراعاتها حٌ  ٌكون للمإمن إربع حاالت ( فأالسابق بٌانها ) 
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ستحقاصقه ( وبٌن تعوٌض الدفعة إختٌار بٌن المعاش ) فى حالة توافر شروط الحق فى اإل
 .الواحدة 

  باصقى المدة التى ال تدخل فى حساب تعوٌض الدفعة الواحدة ال ٌستحق عنها شىء ) حٌ   - 2
 . جر المتؽٌر ال ٌستحق بالنسبة له تعوٌض المدة الزائدة (ن األأ
 
 ( :10مثال رقم )  

 .سنة   37شتراكه إتقدم مإمن علٌه لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للهجرة وكانت مدد 
 . شهور 8سنة و  55وسنه فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ 

 . همال كسر السنةؼوحٌ  ٌحدد معامل حساب المعاش المبكرعلً أساس السن مع 
 . 50/  1 لسن الخامسة والخمسٌن هو 9وحٌ  معامل حساب المعاش المبكر من جدول 

 . سنة 40% =  80×  50% =  80ستحقاق الحد األصقصً تكون المدة المإهلة إل
 .سنة  37شتراكه كاملة وهً إوبالتالً ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدة 

   
 ( :11مثال رقم )
 .شهور 8سنة و  59ن سن المإمن علٌه فً المثال السابق فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ أبفرض 
 . 46/  1لسن التاسعة والخمسٌن هو  9امل حساب المعاش المبكر من جدول وحٌ  مع

 . سنة  36.8% =  80×  46% =  80ستحقاق الحد األصقصً تكون المدة المإهلة إل
      ٌوم   شهر   سنة                                                      
 . فقط 36     09    18 وبالتالً ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدة 

 ٌوم   شهر   سنة     ٌوم   شهر  سنة                                
 00     02   12=   36     09  18   – 37وباصقى المدة وهى   
 عنها شئ .ال ٌستحق   
 

 
 % 6إضافة مبلػ إضافً سادسا : 

 
نتهاء الخدمة أو تارٌخ إمن تارٌخ عن المدة %6مبلػ إضافً لى تعوٌض الدفعة الواحدة إٌضاؾ      

ستحقاق ) بلوغ السن أو العجز الكامل أو حتى تحقق واصقعة اإل حوالجر المتؽٌر بحسب األتوصقؾ األ
 تٌة :الوفاة ( عن كل سنة كاملة من المدة المشار الٌها وذلك بالنسبة للحاالت اآل

ذا إحوال وذلك ؽٌر بحسب األجر المتنتهاء الخدمة أو بعد توصقؾ األإبلوغ سن الستٌن بعد  – 1
حوال وحتى جر المتؽٌر بحسب األنتهاء الخدمة أو من تارٌخ توصقؾ األإكانت المدة من تارٌخ 

 . بلوغ سن الستٌن تبلػ سنة كاملة فؤكثر
جر المتؽٌر بحسب نقضاء سنة من تارٌخ ترك الخدمة أو توصقؾ األإالعجز الكامل بعد –  2

 .االحوال
 . حوالجر المتؽٌر بحسب األسنة من تارٌخ ترك الخدمة أو توصقؾ األ نقضاءإالوفاة بعد  - 3

 
 : (12مثال رقم )

بلػ سن  14/3/2016وبتارٌخ  28/3/2015نتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع الخا  بتارٌخ إ
 جر المتؽٌر كما ٌلى :الستٌن وتقدم لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة وكانت بٌانات األ

 سنة شهر 
 4 5 جر المتؽٌرى األشتراك فمدة اإل

% عن كل سنة  3لٌه إجر مضافا شتراك الفعلى فى هذا األجر الشهرى خبلل مدة اإلمتوسط اال
 . جنٌها 90شتراك الفعلى من مدة اإل
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 ذا تعوٌض الدفعة الواحدة المستحقإ
   5      
 جنٌه 715.50 = % 15 × 4 ــ  × 12×  90 =
   12      

 لخدمة حتى تارٌخ بلوغ سن الستٌن =نتهاء اإالمدة من تارٌخ 
 سنة شهر ٌوم
14 3 2016 
28 3 2015 
 أى ال توجد سنوات كاملة  0000 11 16

 %6إضافة مبلػ إضافً وبالتالى ال ٌستحق 
 جنٌه  715.5وتظل صقٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق كما هى 

                                
 : (13مثال رقم )
 – 1/1/2015عتبارا من إجره المتؽٌر صقد توصقؾ أالمإمن علٌه بالمثال السابق كان ن أبفرض 

 بفرض ثبات باصقى البٌانات
 جر المتؽٌر حتى تارٌخ بلوغ سن الستٌن =ن المدة من تارٌخ توصقؾ األإف

 سنة  شهر  ٌوم
14 3 2016 
1 1 2015 

13 2 1 
 ن عدد السنوات الكاملة = سنة واحدةأى أ 

جر المتؽٌر حتى تارٌخ بلوغ سن عن كل سنة كاملة من تارٌخ توصقؾ األ%6إضافً ٌضاؾ مبلػ 
 الستٌن 
 جنٌه 42.93سنة =  %1 ×  6×  715.5= 
 المستحق تعوٌض الدفعة الواحدة ذا جملةإ
 جنٌه 758.43=  42.93+  715.50= 
  

 : (14مثال رقم )
( كان للعجز 13ثال السابق رصقم )ستحقاق المإمن علٌه لتعوٌض الدفعة الواحدة فى المإن أبفرض 

 14/3/2016الكامل الذى ثبت بتارٌخ 
 14/3/2016أو الوفاة التى وصقعت بتارٌخ 

ستثمار المضاؾ سٌتم حسابها بذات الطرٌقة السابق ن صقٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة وصقٌمة رٌع اإلإف
 . بٌانها فى المثال المشار الٌه

 
ستحقاق التى تم بٌانها فى ن نوضح كل من حاالت اإلأبحث وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا الم

ول وعبلقتها بخطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة التى تم تحدٌدها تفصٌبل بهذا ألالمبحث ا
 تى : وذلك فى الجدول  اآل –المبحث 
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 خطوات الحساب حاالت االستحقاق م

  1 2 3 4 5 6 

 ال ال نعم نعم نعم نعم و تجاوزهانتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌن أإ 01

نتهاء الخدمة أو بلوغ إبلوغ سن الستٌن بعد  02
 جرسن الستٌن بعد توصقؾ األ

 نعم ال نعم نعم نعم نعم

 ال ال نعم نعم نعم نعم العجز الجزئى خبلل مدة السجن 03

 ال ال نعم نعم نعم نعم العجز الكامل المنهى للخدمة 04

ة من ترك الخدمة العجز الكامل خبلل سن 05
أو العجز الكامل خبلل سنة من توصقؾ 

 جر المتؽٌراأل

 ال ال نعم نعم نعم نعم

نقضاء سنة من ترك إالعجز الكامل بعد  06
 جر المتؽٌرالخدمة أو سنة من توصقؾ األ

 نعم ال نعم نعم نعم نعم

 ال ال نعم نعم نعم نعم الوفاة المنهٌة للخدمة 07

ك الخدمة أو الوفاة الوفاة خبلل سنة من تر 08
 جر المتؽٌرخبلل سنة من توصقؾ األ

 ال ال نعم نعم نعم نعم

نقضاء سنة من ترك الخدمة أو إالوفاة بعد   09
جر نقضاء سنة من توصقؾ األإالوفاة بعد 
 المتؽٌر

 نعم ال نعم نعم نعم نعم

 ال ال نعم نعم نعم نعم المإمن علٌها المتزوجة 10

 ال ال نعم نعم نعم نعم المإمن علٌها المطلقة  11

 ال ال نعم نعم نعم نعم المإمن علٌها المترملة 12

سنة ولم  51المإمن علٌها التى بلؽت  13
 تتزو 

 ال ال نعم نعم نعم نعم

 ال نعم نعم نعم نعم نعم جنبىالمؽادرة النهائٌة لؤل 14

 ال نعم نعم نعم نعم نعم جنبى فى الخار  بصفة دائمة شتؽال األإ 15

سٌة لسفارة جنبى بالبعثة الدبلومالتحاق األإ 16
 أو صقنصلٌة دولته

 ال نعم نع نعم نعم نعم

 ال نعم نعم نعم نعم نعم هجرة المصرى 17

 ال ال نعم نعم نعم نعم نتظام فى سلك الرهبنةاإل 18

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن مدة   19
 عشر سنوات فؤكثر

 ال ال نعم نعم نعم نعم

الحكم نهائٌا على المإمن علٌه الذى جاوز  20
سن الخمسٌن بقدر المدة الباصقٌة لبلوؼه سن 

 الستٌن

 ال ال نعم نعم نعم نعم

حدى الجهات المستثناة إلتحاق بالعمل باإل 21
 من تطبٌق هذا القانون

 ال ال نعم نعم نعم نعم
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 المبحث الثالث
 مثلة شاملة على تحدٌد تعوٌض الدفعةأ
 جر المتؽٌرساسى واألجر األحدة عن األالوا

 
ساسى جر األألمثلة المتكاملة فى تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة عن انقدم فى هذا المبح  بعض األ

ستعرضناها تفصٌبل فى كل إحتماالت التى إلجر المتؽٌر ة لٌس بهدؾ حصر كافة الصور واواأل
  طوات تحدٌد هذا التعوٌض من حٌث :ولكن بؽرض التدرٌب على خ –ول والثانى من المبح  األ

 .ستحقاق بمراعاة الشروط الواجب توافرها فى كل حالة تحدٌد حالة اإل – 1
تعوٌض الدفعة الواحدة  المستحق بمراعاة خطوات حساب تعوبض الدفعة الواحدة  تحدٌد صقٌمة – 2

 . جر المتؽٌرساسى واألجر األعن كل من األ
 

 : (1مثال رقم )
 للهجرة وكانت بٌاناته كما ٌلى: لصرؾ تعوٌض دفعة واحدة 20/8/1995بتارٌخ  تقدم مإمن علٌه
 1/5/1941تارٌخ المٌبلد 
 7/8/1970لتحاق تارٌخ اإل
 30/4/1991نتهاء الخدمة إتارٌخ 
 خٌرة صقطاع عامالعمل األ جهة

 شتراكخٌرة من مدة اإلساسى عن السنوات التسع األجر األتدر  األ
 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 الشهر

 90 89 88 87 76 85 84 83 82 السنة

 160 150 140 130 120 110 100 90 80 جراأل

 
  1/4/1984جر المتؽٌر من شتراك فى األتارٌخ اإل

 جنٌه 3000شتراكات بما فى ذلك العبلوات الخاصة = جور المتؽٌرة المإدى عنها اإلجمالى األإ
 : ساسىجر األوال : بالنسبة لؤلأ

  ستحقاقاإل تحدٌد حالة – 1
 سنة شهر ٌوم    

 91 5 1 = شتراك الفعلىمدة اإل
  7 8 70 

  24 8 20 
 20 9 00  لىإتجبر 
ستحقاق صقبل ) تارٌخ اإلشهرا  229شتراك تزٌد على إستقالة ة وتوافر مدة إلنتهاء الخدمة بانظرا إل
1  /10  /2014 . ) 
 ستحقاق المعاشإشروط  هذا ٌتوافر بشؤنإ

 ض الدفعة الواحدة ٌختٌار صرؾ تعوإطلب الصرؾ للهجرة ون أولكن حٌ  
ستحقاق بتارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ وهو ذا ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للهجرة وٌحدد تارٌخ اإلإ
20/8/1995  
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الوحدة    – 2

 شتراك حصر مدد اإل –أ 
 سنة شهر ٌوم 

 20 9 00 والأسبق تحدٌدها فى 
 % 15تحدٌد معامل المدة =  –ب      
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 جر التسوٌة :أتحدٌد  –ج      
 شتراكخٌرتٌن من مدة اإلجر الشهرى خبلل السنتٌن األمتوسط األ          
 خٌرة بالقطاع العامشتراك األخٌرة ة حٌ  مدة اإلشهر األ 24جر عن تدر  األ          

 

 جورجملة األ جراأل× شهر عدد األ الفترة

   الى من

1/7/90 30/4/91 10  ×160  =1600 
1/7/89 30/6/90 12  ×150  =1800 
1/5/89 30/6/89 2    ×140  =280 

 2680=  24 جمالى اإل
  

 
 جنٌه 153.34=  24÷  3680المتوسط الشهرى =           

 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د 
 جنٌه    9    
 5727.25 = %15 ×  20ــ  12 × 153.34 =

    12     

 شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ -هـ
 سنة  36شتراك لم تتجاوز مدة اإل          

 سنة شهر 
شتراك وعلى ذلك ٌستحق التعوٌض عن كامل مدة اإل          

 ومقدارها 
9 20 

 %6إضافة مبلػ إضافً  –و      
 : ذه الخطوة حٌ  الحالةال محل لتطبٌق ه          

 نتهاء الخدمةإلٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز كامل بعد           
 

 : جر المتؽٌرثانٌا : بالنسبة لؤل
 ستحقاقتحدٌد حالة اإل – 1
نه ٌستحق تعوٌض دفعة إساسى فجر األستحقاصقه تعوٌض دفعة واحدة للهجرة عن األنظرا إل     

ستحقاق بتارٌخ طلب الصرؾ وهو متؽٌر وٌحدد تارٌخ اإلجر الواحدة للهجرة عن األ
20/8/1995 

 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة   – 2
 شتراك  حصر مدد اإل -أ      

 سنة شهر ٌوم
1 5 91 
1 4 84 

00 1 7 

 % 15تحدٌد معامل المدة  –ب      
 جر التسوٌةأتحدٌد  –ج      

 لمتؽٌرة المإدىجور ان اجمالى األنظرا أل           
 جنٌه 3000شتراك =  عنها اإل           
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 سنة شهر          
 7 1 = جر المتؽٌرشتراك الفعلى فى األن مدة اإلونظرا أل

 جنٌه 35.30=  85÷   3000جر المتؽٌر = ذا المتوسط الشهرى لؤلإ           
 شتراك الفعلى% عن كل سنة كاملة من مدة اإل 2ٌضاؾ            
 جنٌه 4.94=                                 %35.30 ×  2×  7=             

                                                                           40.24 
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د        

                              1 
 جنٌه 513.06% =  15×  7ــ ×  12×40.24            

                              12 
 الواحدة شتراك المستحق عنها تعوٌض  الدفعةقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ -هـ      

 سنة 36شتراك لم تتجاوز ن مدة اإلأال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ               
 %6إضافة مبلػ إضافً  –و       

هذه الخطوة حٌ  الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز كامل  ال محل لتطبٌق           
 نتهاء الخدمةإبعد 

 
 . ساسى والمتؽٌرجرٌن األثالثا : مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ

 جنٌه  
 5727 25 ساسى جر األألتعوٌض الدفعة الواحدة عن ا
 513 06 جر المتؽٌرتعوٌض الدفعة الواحدة عن األ

 6240 31 التعوٌض المستحقجمالى إ
  

 : (2مثال رقم )
 15/7/53لتحاصقه = إن المإمن علٌه بالمثال السابق كان : تارٌخ أبفرض 

 سنة 30جر المتؽٌر = باأل وله مدة مشتراة
 ساسى :جر األوال : بالنسبة لؤلأ

 ستحقاقتحدٌد حالة اإل – 1      
 01/05/91 = شتراك الفعلى اإل مدة
  15/07/53 

  16/09/37 
 00/10/37  لىإتجبر 
 شهرا 229شتراك تزٌد على إستقالة ة وتوافر مدة نتهاء الخدمة باإلونظرا إل              
 ( . 2014/  10/  1) تارٌخ االستحقاق صقبل               
ن طلب الصرؾ للهجرة أولكن حٌ   ة ستحقاق المعاشإذا ٌتوافر بشؤنه شروط إ
 –ذا ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة للهجرة إدفعة الواحدة ختٌار صرؾ تعوٌض الإو

  20/8/1995ستحقاق بتارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ وهو وٌحدد تارٌخ اإل
 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2      

 سنة شهر ٌوم 
 37 10 00 شتراكحصر مدد اإل –أ 
 والأسبق تحدٌدها فى                  

 % 15عامل المدة  = تحدٌد م –ب             
 جر التسوٌةأتحدٌد  –ج             

 جنٌه 153.34سبق تحدٌده بالمثال السابق =                    
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د             
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      10     
 جنٌه 10442.45 = %15×  37  ــ× 12 × 153.34 =
      12     

                      شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةقصى لمدة اإلاألمراعاة الحد  –هـ            
 (. 2014/  10/  1ستحقاق صقبل ) تارٌخ اإل سنة 36شتراك حٌ  تجاوزت مدة اإل

 سنة  36لى إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة إوعلى ذلك تخفض مدة               
 ساسى جر األحدة المستحق عن األوٌكون تعوٌض الدفعة الوا              
 جنٌه %9936.43 =  15×  36×  12×  153.34=               
ستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة ومقدارها إللمدة التى تزٌد على المدة التى  وبالنسبة              
= 

 سنة شهر    10
 1 10 =  36 -      37ــ
12      

 عنها ستحقاق تعوٌض المدة الزائدةإتوافر شروط ٌتم بح  مدى               
 %6إضافة مبلػ إضافً  –و           

ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ  الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز                 
         نتهاء الخدمةإ بعد  كامل

 
 : جر المتؽٌرثانٌا : بالنسبة لؤل

 حقاقستتحدٌد حالة اإل – 1      
 رٌجر المتؽاأل حدبدها بالمثال السابق = تعوٌض دفعة واحدة للهجرة عنتسبق             

 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة   – 2      
 شتراك  حصر مدد اإل -أ              

 سنة شهر 
 7 1 شتراك الفعلى ) من المثال السابق (مدة اإل

 30 00 جر المتؽٌرمدة مشتراة فى األ

 37 1 جر المتؽٌر شتراك فى األجمالى مدد اإلإ
 % 15تحدٌد معامل المدة  –ب              
 جر التسوٌةأتحدٌد  –ج              

             جنٌه  40.24من المثال السابق                        =                    
 ى حساب المتوسطال تدخل ف أن المدة المشتراةحٌ                     

 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د            
                                      1 

 جنٌه 2686.02% =  15×  37ــ ×  12× 40.24                   
                                     12 

 الواحدة تعوٌض الدفعة شتراك المستحق عنهاقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ -هـ           
إستحقاق تعوٌض سنة وعلى ذلك تخفض مدة  36شتراك حٌ  تجاوزت مدة اإل                   

 (. 2014/  10/  1ستحقاق صقبل ) تارٌخ اإل سنة 36لى إالواحدة  الدفعة
 متؽٌرجر الوٌكون تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن األ                 
 جنٌه %2607.55 =  15×  36×  12×  40.24=                   
ستحق عنها تعوٌض الدفعة إوال ٌستحق شىء عن المدة التى تزٌد على المدة التى                    

 الواحدة ومقدارها
 سنة شهر    1  
 1 1 = 36 - 37ــ =
  12      

  جر المتؽٌرعن األ حٌ  ال ٌستحق تعوٌض مدة زائدة                 
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 %6إضافة مبلػ إضافً  –و             
ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ  الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز                    

 نتهاء الخدمةإكامل بعد 
 

 . ساسى والمتؽٌرجرٌن األثالثا : مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن اال
 جنٌه    

 9936 43 ساسى ألا جرألتعوٌض الدفعة الواحدة عن ا
 2607 55 جر المتؽٌرتعوٌض الدفعة الواحدة عن األ

 12543 98 جمالى التعوٌض المستحقإ
  

 : (3مثال رقم )
( كان تقدمه لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة لبلوغ سن 1ن المإمن علٌه بالمثال رصقم )أبفرض 
 حٌ  كان : –الستٌن 

   1/5/1931تارٌخ مٌبلده = 
 17/9/1982اق لتحوتارٌخ اإل

 
 ساسى :جر األوال : بالنسبة لؤلأ

 ستحقاقتحدٌد حالة اإل – 1أ      
 01/5/91 = شتراك الفعلى اإل مدة
  17/9/82 

  14/7/8 
 00/8/8  لىإتجبر 

 9شتراك تزٌد على إمع عدم توافر مدة  –ونظرا لتقدمه للصرؾ لبلوغ سن الستٌن            
 نتهاء الخدمة لبلوغ سن الستٌنالدفعة الواحدة إلنه ٌستحق تعوٌض إف –سنوات 

ستحقاق وهى بلوغ سن الستٌن ستحقاق بتارٌخ تحقق الواصقعة المنشئة لئلوٌحدد تارٌخ اإل            
 (30/4/91  ) 

 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2     
 شتراك حصر مدد اإل –أ           

 سنة شهر ٌوم 
 8 8 00 والأفى سبق تحدٌدها        

 % 15تحدٌد معامل المدة  =  –ب          
 جر التسوٌةأتحدٌد  –ج          

 جنٌه 153.34(                         = 1من المثال رصقم )
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د           
       8       
 جنٌه 2392.10 = %15×  8  ــ× 12 × 153.34 =
      12     
                  شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةمراعاة الحد االقصى لمدة اإل –هـ          

   سنة 36شتراك لم تتجاوز ن مدة اإلأال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ  
 %6إضافة مبلػ إضافً  –و           

وبالتالى ال توجد فترة  –الستٌن  ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ  الحالة بلوغ سن                 
    من تارٌخ الترك حتى تارٌخ بلوغ هذه السن ) لتزامنهما ( زمنٌة
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 جر المتؽٌر :ثانٌا : بالنسبة لؤل
 ستحقاقتحدٌد حالة اإل – 1      

نه ٌستحق عن إف إنتهاء الخدمةجر المتؽٌر حتى تارٌخ ستحقاصقه لؤلإستمرار نظرا إل            
 لبلوغ سن الستٌن نتهاء الخدمةالمتؽٌر تعوٌض الدفعة الواحدة إل جراأل
ستحقاق وهى بلوغ سن الستٌن ستحقاق بتارٌخ تحقق الواصقعة المنشئة لئلوٌحدد تارٌخ اإل            
 (30/4/1991 ) 

 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2      
 شتراك حصر مدد اإل –أ             

  ةسن شهر 
  7 1  (1من المثال رقم )       

 % 15تحدٌد معامل المدة  =  –ب              
 جر التسوٌةأتحدٌد  –ج             

 جنٌه 40.24(                         = 1من المثال رصقم )                   
 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام –د              

 جنٌه 513.06(                         = 1)من المثال رصقم                   
 شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ –هـ             

 سنه   36ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ  ان مدة االشتراك لم تتجاوز                   
 %6إضافة مبلػ إضافً  –و             
وبالتالى   -الستٌن  نتهاء الخدمة لبلوغ سنإن اال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ                     

     من تارٌخ الترك حتى تارٌخ بلوغ هذه السن ) لتزامنهما ( ال توجد فترة زمنٌة
 

 ساسى والمتؽٌر .جرٌن األثالثا  : مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ
 جنٌه  
 2932 10 ساسىجر االاال تعوٌض الدفعة الواحدة عن 
 513 06 جر المتؽٌرتعوٌض الدفعة الواحدة عن اال 

 3445 16 جمالى التعوٌض المستحقإ 
 

 : (4مثال رقم )
وكان صقد ثبت عجزه  1/5/1941( كان تارٌخ مٌبلده 3ن المإمن علٌه بالمثال رصقم )أبفرض      

 : 20/9/1995وتقدم لصرؾ التعوٌض بتارٌخ  15/8/1994الكامل بتارٌخ 
 ساسى :جر األلؤل اوال : بالنسبة     

  ستحقاقاإل تحدٌد حالة – 1            
 ةشهر   سنشتراك الفعلى     اإل مدة                 
  8     8(        3من المثال رصقم )                 
 رك الخدمةمن ت سنةاكثر من نظرا لتقدمه للصرؾ لثبوت العجز الكامل بعد مضى                  

إنه ٌستحق تعوٌض الدفعة سنوات ف 9شتراك تزٌد على إ مع عدم توافر مدة –
وٌحدد تارٌخ  أكثر من سنة من ترك الخدمةلثبوت العجز الكامل بعد مضى  الواحدة
 ستحقاق وهى ثبوت العجز الكامل لئل ستحقاق بتارٌخ تحقق الواصقعة المنشئةاإل
                  (15/8/1994  ) 
 تعوٌض الدفعة الواحدة قٌمة تحدٌد – 2            

 شتراك حصر مدد اإل –أ                    
 ةشهر   سن      وال  أسبق تحدٌدها فى                          
  8      8    (        1من المثال رصقم )                         
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 % 15=        لمدةتحدٌد معامل ا –ب                    
 اجر التسوٌةتحدٌد  –ج                    

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

 جنٌه 2932.10(         3من المثال رصقم )                           
   شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةقصى لمدة اإلراعاة الحد األم -هـ           
  سنة 36شتراك لم تتجاوز اإل ةن مدأحٌ   المحل لتطبٌق هذه الخطوة                        
 %6إضافة مبلػ إضافً  –و                     

ستحقاق لئل ئةالمنش ارٌخ تحقق الواصقعةإنتهاء الخدمة حتى تمن تارٌخ  المدة                        
 ( 15/8/1994وهى ثبوت العجز الكامل )

 ةسن شهر ٌوم
15 8 94 
30 4 91 

15 3 3 
 حتى إنتهاء الخدمةمن تارٌخ  إذا عدد السنوات الكاملة                        

 سنوات  3 = تارٌخ ثبوت العجز الكامل
 3% ×6×2932.10 = مبلػ إضافً 

 جنٌه 527.78 = 
+  2932.10ساسى = جر األالمستحق عن األ جمله تعوٌض الدفعة الواحدة –ز                   

 جنٌه 3459.88=  527.78
 

 جر المتؽٌر : لؤل ثانٌا : بالنسبة
 ستحقاق اإل تحدٌد حالة - 1               

ه ٌستحق إنف إنتهاء الخدمةٌخ جر المتؽٌر حتى تارستحقاصقه لؤلإستمرار نظرا إل                    
أكثر من لثبوت العجر الكامل بعد مضى  ألجر المتؽٌر تعوٌض الدفعة الواحدةعن ا
 . من تارٌخ الترك سنة
ستحقاق وهى ثبوت العجز لئل ستحقاق بتارٌخ تحقق الواصقعة المنشئةوٌحدد تارٌخ اإل                 

 ( 15/8/1994الكامل )
 حدةالوا د قٌمة تعوٌض الدفعةتحدٌ  - 2             

 شتراكحصر مدد اإل –أ                    
  شهر  سنة 

  7      1 (3من المثال رصقم )
  % 15=   تحدٌد معامل المدة –ب 
    أجر التسوٌةتحدٌد  –ج 
   40.24=  (3من المثال رصقم )      

   تعوٌض الدفعة الواحدة –د 
  13.06=  (3من المثال رصقم )     
شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة قصى لمدة اإلمراعاه الحد األ -هـ                        

 الواحدة
  سنة 36شتراك لم تتجاوز ن مدة اإلأال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ                               
 %6إضافة مبلػ إضافً  -و                        

المنشئة  اء الخدمة حتى تارٌخ تحقق الواصقعةنتهإمن تارٌخ  المدة                             
 ( 15/8/1994ستحقاق وهى ثبوت العجز الكامل )لئل
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 سنوات 3ساسى = جر األمثل األ                             
  3% × 6×  513.06=  مبلػ إضافً                             

 جنٌه          92.35=                                                     
 513.06 المستحق عن االجرالمتؽٌر= جمله تعوٌض الدفعة الواحدة –ز                           

 جنٌه 605.41=  92.35+ 
 

 ساسى والمتؽٌر جرٌن األثالثا : مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة عن األ   
تعوٌض الدفعة  جملة     
 عن  واحدةال

 جنٌه 

 3459 88               ساسى األاألجر 
جملة تعوٌض الدفعة 

 جر عن األ الواحدة
41 605 

   المتؽٌر
 4065 29 التعوٌض المستحقة جمل

  
 (  :5مثال رقم )

خٌرة صقطاع خا  وكان تدر  ( كانت جهة عمله األ1ن المإمن علٌه بالمثال رصقم )أبفرض      
 :  شتراك كما ٌلىخٌرة من مدة اإلنوات األجره عن العشر سأ
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الشهر

 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82    السنة

 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 جراأل

 
 ستثناء مراعاة :إٌضاحها بإتتبع ذات الخطوات السابق 

تحاق ة شهر لٌا كان ٌوم اإلأر كامل شه إعتبار شهر البداٌةساس أشتراك على حساب مدد اإل – 1
 خر ٌوم بالشهرآذا كان إال إال ٌحسب  النهاٌة

جر ال ٌزٌد متوسط األأذا ٌراعى إة  إستحقاق معاش للعجز أو الوفاةلٌست  ةعتبار الحالإب – 2
جر الشهرى خبلل الخمس % من متوسط األ 140خٌرتٌن على ألالشهرى عن السنتٌن ا
 شتراك فى التؤمٌناإل خٌرتٌن من مدةتٌن األسنوات السابقه على السن

 ساسى :جر األلؤل وال : بالنسبةأ
  ستحقاق :اإل تحدٌد حالة – 1       
 شتراكاإل مدة            

  سنة شهر ٌوم  
 30/4/91  إنتهاء الخدمةحٌ   91 5 1 
 07/8/70   حٌ  بداٌة الخدمة 70 8 1 

 00 9 20  
من تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ  واحدة للهجرةال إستحقاق تعوٌض الدفعةخ وٌحدد تارٌ               
 20/8/1995وهو 

 : تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2       
 سنة شهر ٌوم  
 20  9  00 شتراكحصر مدد اإل –أ 

 % 15تحدٌد معامل المدة =  –ب            
 أجر التسوٌةتحدٌد  –ج            
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 خٌرتٌن : شهرى خبلل السنتٌن األجر المتوسط األ (1)
 

 جوراأل ةجمل جراأل× شهر عدد األ الفترة    

   الى من

1/1/91 30/04/91  =04 × 170  =680 
1/1/90 31/12/90  =12  ×160  =1920 
1/5/89 31/12/89  =08  ×150  =1200 

 3800    شهرا  24   جمالىاإل

        
 جنٌه 158.34 = 24÷  3800المتوسط الشهرى =   

على  الشهرى خبلل الخمس سنوات السابقة جرمتوسط األ (1)
 خٌرتٌنالسنتٌن األ

 

 جوراأل جملة جراأل× شهر عدد األ الفترة

   الى من

1/1/89 30/4/89  =04  ×150  =600 
1/1/88 31/12/88  =12  ×140  =1680 
1/1/87 31/12/87   =12  ×130  =1560 
1/1/86 31/12/86 =  12 × 120  =1440 
1/1/85 31/12/85 =  12  ×110  =1320 
1/5/84 31/12/84  = 08  ×100  =800 

 7400   شهرا  60    جمالىاإل
   

 
 جر الشهرى خبلل متوسط األ

 

 123.34=  60÷  7400=  الخمس سنوات  
 جر الشهرى% من متوسط األ 140            
 جنٌه  

 172 68 % 140×  123.34خبلل خمس سنوات = 
   جر الشهرى خبلل السنتٌن ن متوسط األونظرا أل
 158 34 خٌرتٌناأل
   جر الشهرى خبللأل% من متوسط ا 140صقل من أ

 172 68 الخمس سنوات السابقة
 ======= 
 158 34 أجر تسوٌةساس أذا تحدد المستحقات على إ
  

 تعوٌض الدفعة الواحدة الخام  –د            
    9      
 جنٌه 5914 = %15 × 20ــ  × 12 × 158.34 =
    12      

      
 شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةمراعاة الحد االقصى لمدة اإل -هـ        

 (. 2014/  10/  1ستحقاق صقبل ) تارٌخ اإل سنة 36شتراك لم تتجاوز مدة اإل              
 شتراك ومقدارها اإل مل مدةلى ذلك ٌستحق التعوٌض عن كاوع
 ةسن شهر 
 9 20 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               79/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 %6إضافة مبلػ إضافً  –و        
أو عجز كامل  ال محل لتطبٌق هذه الخطوة حٌ  الحالة لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة            

 إنتهاء الخدمةبعد 
 

 : جر المتؽٌرلؤل ثانٌا : بالنسبة
 ستحقاقاإل تحدٌد حالة – 1       
إنه ٌستحق تعوٌض ساسى فجر األعن األ دفعة واحدة للهجرة ستحقاصقه تعوٌضنظرا إل            

 جر المتؽٌرألعن ا دفعة واحدة للهجرة
  20/8/1995ستحقاق بتارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ وهو    وٌحدد تارٌخ اإل            

 تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2       
 شتراكحصر  مدد اإل –أ              

 شتراك الفعلى مدد اإل                  
  سنة شهر  ٌوم
 30/4/1991 إنتهاء الخدمةحٌ   91 5 1
1 4 84  

00 1 7  
 % 15=  تحدٌد معامل المدة –ب 
  أجر التسوٌةتحدٌد  –ج 
 جنٌه 40.24=  (1من المثال رصقم )     

  تعوٌض الدفعه الواحده الخام –د 
 جنٌه 513.06=  (1م )من المثال رصق     
 شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ - هـ           
 سنة 36شتراك لم تتجاوز ن مدة اإلأحٌ   ال محل لتطبٌق هذه الخطوة                

 %6إضافة مبلػ إضافً  –و            
لٌست بلوغ سن الستٌن أو وفاة أو عجز  حٌ  الحالة محل لتطبٌق هذه الخطوةال                

 إنتهاء الخدمةكامل بعد 
 

 ساسى والمتؽٌر جرٌن األعن األ ثالثا : مجموع تعوٌض الدفعة الواحدة
 جنٌه  

 914 00 ساسىجر األعن األ تعوٌض الدفعة الواحدة
 513 06 جر المتؽٌرعن األ تعوٌض الدفعة الواحدة

 6427 06 قجمالى التعوٌض المستحإ
  

 : (6مثال رقم )
 ( كان :5ن المإمن علٌه بالمثال السابق رصقم )أبفرض 
 17/8/1981تحاصقه إلتارٌخ  – 1
 جر المتؽٌرلم ٌشترك عن األ – 2
 1989 /15/9نتهاء خدمته إ – 3
 15/8/1994ال بعد ثبوت عجزه الكامل بتارٌخ إ لم ٌتقدم لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة – 4
 :كما ٌلى  89 – 82جره عن السنوات من أ  كان تدر – 5
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 1 1 1 1 1 1 1 1 الشهر

 89 88 87 86 85 84 83 82 السنة

 170 150 130 110 90 70 50 30 جراأل

      
 بالمثال السابق تحدد مستحقاته كما ٌلى : إنه بمراعاة القواعد الموضحةف

 ساسى :جر األلؤل أوال : بالنسبة
         ستحقاقاإل ةتحدٌد حال – 1       

 سنة شهر ٌوم 
 89 9 1 مدة االشتراك

 1 8 81 

 00 1 8 
 120شتراك إة وعدم توافر مدة  إنتهاء الخدمةبعد  30/4/91ونظرا لبلوغ سن التقاعد )            

لبلوغ السن بعد  ستحقاق = تعوٌض الدفعة الواحدةاإل إذا حالةسنوات (  10شهرا ) 
 إنتهاء الخدمة

  30/4/1991وحٌ  بلوغ السن            
 تحققت فٌه واصقعة بالتارٌخ الذى إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدةذا ٌحدد تارٌخ إ           

 30/4/1991ستحقاق وهو بلوغ سن التقاعد اإل
 : تحدٌد قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة – 2      

 سنة شهر  ٌوم  
 8 1 00 شتراكحصر مدد اإل –أ 
  

 دٌد معامل المدةتح –ب 
 
 أجر التسوٌةتحدٌد  -ج

 =15 % 
 

 خٌرتٌنألجر الشهرى خبلل السنتٌن امتوسط األ (1)
 

 جوراأل جملة جرألا× شهر عدد األ الفترة  
   الى من
1/1/89 31/8/89  =80   ×170  =1360 
1/1/88 31/12/88  =12   ×150  =1800 
1/9/87 31/12/87  =04   ×130  =520 

  3680    شهرا  24   جمالىاإل
   

                     
 جنٌه 153.34=  24÷  3680ذا المتوسط = إ                        
على  الشهرى خبلل الخمس سنوات السابقة جرمتوسط األ (2)

 لسنتٌن االخٌرتٌن
 

 جوراأل جملة جراأل× شهر عدد األ الفترة

   لىإ من

1/1/87 31/8/87  =08  ×130  =1040 
1/1/86 31/12/86  =12  ×110  =1320 
1/1/85 31/12/85  =12  ×90  =1080 
1/1/84 31/12/84  =12  ×70  =840 
1/1/83 31/12/83  =12  ×50  =600 
1/9/82 31/12/82  =04  ×30  =120 

 5000   شهرا  60    جمالىإلا
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  خبللجر الشهرى متوسط األ

    
   جنٌه     

 83.34=  60÷  5000 = الخمس سنوات  
   
 جر الشهرى% من متوسط األ 140            
 جنٌه  

 116 68 % 140×  83.34خبلل خمس سنوات = 
   جر الشهرى خبلل السنتٌن ن متوسط األونظرا أل
 153 34 خٌرتٌناأل
   جر الشهرى خبلل% من متوسط األ 140كبر من أ

 116 68 الخمس سنوات السابقة
 جنٌه 116.68=      اجر تسوٌةساس أذا تحدد المستحقات على إ            

 الخام تعوٌض الدفعة الواحدة –د           
    1       
  هجنٌ 1697.69 = % 15 × 8ــ  × 12 × 116.68 =
     12       

  شتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدةقصى لمدة اإلمراعاة الحد األ -هـ         
  سنة 36شتراك لم تتجاوز اإل أن مدةحٌ   المحل لتطبٌق هذه الخطوة               

 (. 2014/  10/  1ستحقاق صقبل ) تارٌخ اإل               
 %6إضافة مبلػ إضافً  –و          

 حتى تارٌخ ثبوت إنتهاء الخدمةمن تارٌخ  المدة              
 سنة شهر ٌوم 

 94 8 15 العجز الكامل =
 15 9 89 

 00 11 4 
 4حتى تارٌخ ثبوت العجز الكامل =  إنتهاء الخدمةمن تارٌخ  إذا عدد السنوات الكاملة              

 سنوات
 جنٌه 407.45=  4% ×  6×  1697.69 = مبلػ إضافً             

 ساسىجر األالمستحق عن األ جمله تعوٌض الدفعة الواحدة –ز          
 جنٌه 2105.14=  407.45+  1697.69=              

 
 ثانٌا : بالنسبة لؤلجر المتؽٌر :

 ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر        
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 الفصل الثالث
 قساط الواجب خصمهاقٌمة األ

 من تعوٌض الدفعة الواحدة
 

من  بقٌةصقساط المتاأل مر خصم صقٌمةعندئذ ٌتطلب األ –صقساط أصقد ٌكون مستحقا على المإمن علٌه  
 ٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة .صق
 : تٌةلى النقاط اآلإمر لبح  هذا الموضوع تقسٌمه وٌتطلب األ 
 أنواع المبالػ المستحقة التى ٌتم تقسٌطها فى حالة عدم أدائها دفعة واحدة .:  والأ

 . : طرق التقسٌط نٌاثا
      .جر أو تعوٌضا عنه أستحقاق إعدم  : الموصقؾ فى حالة ثالثا

 . صقساط: حاالت سقوط األابعا ر
 صقساط المتبقٌة .لؤل ٌةالحال : القٌمةخامسا 
 .صقساط الواجب خصمها من مبلػ التعوٌض األ : جملة سادسا
 
 :   ةواحد  ةدائها دفعأعدم  أنواع المبالػ المستحقة التى ٌتم تقسٌطها فى حالةوال : أ

 دفعة واحدة فى حالة داءاال للمبالػ المستحقةٌط التقس إلى طرٌقةجتماعى ٌلجؤ نظام التؤمٌن اإل     
مإمن لتزام من جانب الوكذا فى حاالت عدم اإلة  دائها بطرٌق التقسٌط أختٌار المإمن علٌه إ

 : تٌةوذلك فى الحاالت اآل –جتماعى علٌه لنظام التؤمٌن اإل علٌه بسداد المبالػ المستحقة
 .ساسى جر األفى األ حساب مدة سابقة – 1    
 . جر المتؽٌرفى األ حساب مدة سابقة – 2    
 حساب مدة سابقة فى نظام المكافؤة . – 3    
 . ساسىجر األلؤل رفع معامل حساب المدة السابقة – 4    
شتراكات واالصقساط التى ال ٌتم سدادها فى المواعٌد المحدده عن مدد االجازه الخاصه اإل – 5    

 بدون اجر للعمل بالخار  واالعارات الخارجٌه
 . لؽٌر العمل جازة الخاصةاالشتراكات التى الٌتم سدادها خبلل مدة اإل – 6    
 . عودة المهاجر صقٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة الذى ال ٌتم رده خبلل المهلة المحددة فى حالة – 7    
 . للمإمن علٌه دون وجه حق المبالػ المنصرفة – 8    

 لى ذلكإٌضاؾ           
 . صقتراض بضمان المعاش (ستبدال ) اإلصقساط اإلأ – 9    
 

 ط :ٌثانٌا : طرق التقس
 : ةتٌحدى طرق التقسٌط اآلإب ٌتم التقسٌط للمبالػ المستحقة     

 . جتماعى   ) حتى سن الستٌن (المرفق بقانون التؤمٌن اإل 6التقسٌط وفقا للجدول رصقم  – 1     
 . جتماعى     ) االستبدال (مرفق بقانون التؤمٌن اإلال 7التقسٌط وفقا للجدول رصقم  – 2     

ستبدال ٌقتضى توافر إلفى ؼٌر حاالت ا 7ن التقسٌط وفقا للجدول رصقم أ شارةوتجدر اإل           
 : تٌةالشروط اآل

 . 1/4/1934تارٌخ مٌبلد المإمن علٌه صقبل  –أ           
نتهاء خدمته إفتراض إٌه الحق فى المعاش بساسى تعطجر األشتراك فى األإ له مدة –ب           

ذا كانت هى إساسى جر األفى األ بما فى ذلك المدة المشتراة –التقسٌط  ٌخ بداٌةفى تار
 .محل التقسٌط 

سنة فى تارٌخ  55كما فى حالة تجاوز سن المإمن علٌه  –خمس سنوات  التقسٌط لمدة – 3     
 . جرأبدون  عارات الخارجٌةالخار  واإلللعمل ب جازات الخاصةالتفسٌط عن اإل بداٌة
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 جر أو تعوٌضا عنه :أستحقاق إعدم  موقؾ فى حالةثالثا : ال
جرا أعلى المإمن علٌه فى جمٌع الحاالت التى ال ٌستحق عنها  صقساط المستحقةٌتوصقؾ سداد األ     

 جرستحقاق األإستبدال وٌستؤنؾ السداد فورصقساط اإلأجر بما فى ذلك أو تعوٌضا عن األ
 . صقساطوصقؾ فٌها سداد األأالتى  وتزاد مدة التقسٌط بمقدار المدة     
 

 : (1مثال رقم )     
وكان  6وتم تحدٌد القسط المستحق علٌه وفقا للجدول رصقم  تقدم مإمن علٌه لشراء مدة سابقة     

ه أجر لمرافقبدون  إجازةحصل على  سنة 52سنة وعندما بلػ سن  50سنه عند بدء التقسٌط 
إلى ى أ جازةاإل دة التقسٌط بمقدار مدةٌتم مد م سنوات فى هذه الحالة 3زوجته بالخار  لمدة 

  سنة . 63سن 
 

 : (2مثال رقم )     
سنوات ٌنتهى  10 إستبدال لمدةن المإمن علٌه بالمثال السابق كان مستحقا علٌه صقسط أبفرض      

  سنة . 58عند بلوؼه سن 
 3ومقدارها  جازةاإل ستبدال بمقدار  مدةالتقسٌط عن اإل مد مدة اٌضا ٌتم فى هذه الحالة 

 سنة . 61إلى سن ى أ سنوات 
 

 :قساط رابعا : حاالت سقوط األ
 ن : ألى إ شارةاإل وٌجدر بنا بداٌة     
التى تم تحدٌد القسط بها بصرؾ النظر عن سبب الدٌن  صقساط ترتبط بالطرٌقةسقوط األ – 1     

  فقا لهذه الطرٌقة .الذى تم تقسٌطه و
ستحقت أما التى أ –صلى ستحقاصقها األإط التى تسقط هى تلك التى لم ٌحل موعد اصقساأل – 2     

لٌه بالبند ثالثا السابق فبل تسقط وٌتم خصمها من مستحقات إ شارةجلت وفقا لما سبق اإلأو
 . حوالالمإمن علٌه أو المستحقٌن عنه بحسب األ

 
 . قساطحاالت سقوط األونستعرض فٌما ٌلى      
 : ( ) حتى سن الستٌن 6قساط التى تم تحدٌدها وفقا للجدول رقم األ – 1     

 آلتٌة :حدى الحاالت اإفى  6وفقا للجدول رصقم  صقساط المحددةتسقط األ           
 أستحق معاش أو تعوٌض دفعة واحدة .سواء  الوفاة المنهٌة للخدمة –أ            
 ة .واحد أستحق معاش أو تعوٌض دفعةسواء  إنتهاء الخدمةمن  الوفاة خبلل سنة –ب            
تعوٌض دفعة ستحق معاش أوأسواء  إنتهاء الخدمةمن  أكثر من سنةبعد  الوفاة –             

 واحدة .
  إستحقاق معاش نتٌجة العجز الكلى  المنهى للخدمة . –د            
 تٌجة العجز الجزئى المنهى للخدمة .إستحقاق معاش ن-هـ           

 
 : ( ستبدال) اإل 7قسط التى تم تحدٌدها وفقا للجدول رقم األ – 2     

 :ة تٌحدى الحاالت اآلإفى  7وفقا للجدول رصقم  صقساط المحددةتسقط األ           
 أستحق معاش أو تعوٌض دفعة واحدة .سواء  الوفاة المنهٌة للخدمة –أ            
 أستحق معاش أو تعوٌض دفعة واحدة .سواء  إنتهاء الخدمةمن  الوفاة خبلل سنة –ب            

  دفعة واحدة. ستحق معاش أو تعوٌضأسواء  إنتهاء الخدمةمن  أكثر من سنةبعد  الوفاة –             
 

 : سنوات 5 أساس التقسٌط لمدةاالقساط التى تم تحدٌدها على  – 3    
 . أو العجز ط سواء بالوفاةال تسق           
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 :قساط  المتبقٌة لؤل خامسا : القٌمة الحالٌة
 7أو  6صقسط والتى تكون صقد تم تحدٌدها وفقا للجدول رصقم لؤل القٌمة الحالٌة ٌتم تحدٌد          

وذلك  –صلى بعد ستحقاصقها األإصقساط التى لم ٌحل موعد وذلك عن األ –حوال بحسب األ
 تى : وفقا لآل

 :) حتى سن الستٌن (  6وفقا للجدول رقم  االقساط المحددة – 1          
 : 31/3/1984االقساط التى تم تحدٌدها وفقا للجدول المشار الٌه حتى  – أ              

 تى :للقسط وفقا لآل ٌتم تحدٌد القٌمة الحالٌة (1)
 =  القٌمة الحالٌة                       
لبلوغ سن الستٌن (  المعامل المقابل للسن ) أو للمدة المتبقٌة × 12×  القسط                       

المرفق بقرار رئٌس  1م ٌقاؾ العمل بالتقسٌط من الجدول رصقإفى تارٌخ 
بشؤن  1964 لسنة 1جتماعٌة رصقم للتؤمٌنات اإل مجلس إدارة الهٌئة العامة

تؤمٌن فى  شتراكات المستحقة عن المدة السابقةوضاع تقسٌط اإلأشروط و
 . ( 1) مرفق رقم  الشٌخوخة

 
 : (3مثال رقم ) 
أنها كانت صقد طلبت شتراكها وتبٌن إ دمت مإمن علٌها لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدةتق

جنٌهات  5سنوات بقسط شهرى مقداره  3شتراكها فى التؤمٌن مقدارها إ حساب مدة ضمن مدة
إٌقاؾ العمل ن سنها فى تارٌخ أوبفرض  1/4/1984التفسٌط صقبل  وكان بداٌة –حتى سن الستٌن 
  سنة . 58بالتقسٌط هو 
=  إستقطاعها من تعوٌض الدفعة الواحدةالواجب  إذا القٌمة الحالٌةسنتان  أن المدة المتبقٌةبمعنى 
 . جنٌه 112.56=  1.876×  12×  5
 

ٌتم  إذا كانت المدة المتبقٌة عبارة عن سنوات كاملة وكسر سنةما  فى حالة (2)
 كما ٌلى : هذه المدة خراج معاملستإ
 . من  الجدول المعامل المقابل للسنوات الصحٌحة )أ( تحدٌد                       
 .)ب( تحدٌد المعامل السابق له من الجدول                         
عامل المقابل ) ( ٌتم تحدٌد الفرق بٌن المعاملٌن بطرح المعامل السابق من الم                       

  للسنوات الصحٌحة .
                                                    عدد الشهور× المعاملٌن بضرب الفرق بٌن  )د( ٌتم تحدٌد معامل كسر السنة                       

                                                                                                   12              
إضافة معامل كسر ب كسر السنة المتضمنة )هـ( بتم تحدٌد معامل المدة المتبقٌة                       

 إلى معامل السنوات الصحٌحة . السنة
 

 :( 4مثال رقم )
 ٌقاؾ العمل بالتقسٌط كان علٌها بالمثال السابق فى تارٌخ إ ن سن المإمنأبفرض 

 نةشهر   س                            سنة شهر 
 1     3بمعنى ان المده المتبقٌه     58      9
 ذا ٌتم تحدٌد معامل الثبل  شهور كما ٌلى :إ
 1.876 = مقدارها سنتان معامل مدة متبقٌة – 1
 0.968 = معامل مدة متبقٌة مقدارها سنة واحدة – 2
 0.908 = الفرق بٌن المعاملٌن – 3
    0.227   = 3×  .908 = شهور 3معامل  – 4
      12  
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 شهر  سنة              
 1.195=              0.227+  0.968=   1   3معامل    – 5

 إستقطاعها من تعوٌض الدفعة الواحدةالواجب  القٌمة الحالٌة
 جنٌه 71.7=  1.195×  12×  5= 
 

وحتً 1/4/1984عتبارا من إلٌه إلجدول المشار قساط التى تم تحدٌدها وفقا لاأل –ب        
30/9/2014 : 
صقساط التى تم تحدٌدها لؤل طوات السابق بٌانها لتحدٌد القٌمة الحالٌةتتبع ذات الخ               

ستخدام الجدول المرفق بالقرار إستثناء وحٌد وهو إوذلك ب 31/3/1984حتى 
القرار المرفق ب 2رصقم الجدول ة ومن بعده  1984لسنه  69الوزارى رصقم 
ذلك بدال من الجدول المشار  – ( 2) مرفق رقم  2007لسنة  554الوزاري 

 .( من أ السابق1لٌه بالبند رصقم )إ
 

 : (5مثال رقم )
 10/2014/ 1وصقبل  1/4/1984( كانت صقد حددت بعد 3صقساط فى المثال رصقم )ن األأبفرض 

  الدفعة الواحدةإستقطاعها من تعوٌض الواجب  إذا القٌمة الحالٌة
 . جنٌه 111.48=  1.858×  12×  5= 
 

 : (6مثال رقم )
 10/2014/ 1وصقبل  1/4/1984( كانت صقد حددت بعد 4بفرض ان االصقساط فى المثال رصقم )

 دٌد معامل الثبل  شهور كما ٌلى :ٌتم تح إذا
 1.858 =  مقدارها سنتان  معامل مدة متبقٌة – 1
 0.963 = ا سنة واحدةمعامل مدة متبقٌة مقداره – 2
 0.895 = الفرق بٌن المعاملٌن – 3

                                         3   
 0.22375 = ــ ×   0.895شهور =  3معامل  – 4

                                         12   
   شهر  سنة             

 1.11875 = .22375+0.895=    1    3معامل   – 5
 

   الواحدة     إستقطاعها من تعوٌض   الدفعةالواجب  القٌمة الحالٌة    
     5  ×12  ×1.11875 
 

األقساط التى تم تحدٌدها وفقا للجدول المشار إلٌه إعتبارا من  –ج 
1/10/2014 : 
تتبع ذات الخطوات السابق بٌانها لتحدٌد القٌمة الحالٌة                

وذلك  31/3/1984م تحدٌدها حتى لؤلصقساط التى ت
المرفق بالقرار  2رصقم بإستثناء وحٌد وهو إستخدام الجدول 

بعد تعدٌله بالقرار  2007لسنة  554الوزارى رصقم 
 –  ( 3) مرفق رقم     2014لسنة  126الوزاري رصقم 

( من أ 1ذلك بدال من الجدول المشار إلٌه بالبند رصقم )
 السابق .

 
 

 جنٌها 67.13 =
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 ( :7مثال رقم )
( كانت صقد حددت بعد 3أن األصقساط فى المثال رصقم ) بفرض
إذا القٌمة الحالٌة الواجب إستقطاعها من تعوٌض الدفعة  1/10/2014

 الواحدة 
 . اجنٌه 111=  1.85×  12×  5= 
 
 :(  ستبدالإل) ا 7وفقا للجدول رقم  االقساط المحددة – 2

 تى :للقسط وفقا لآل ةٌتم تحدٌد القٌمة الحالٌ –أ       
 ٌقاؾ العمل بالتقسٌطإالمعامل المقابل للسن فى تارٌخ × = القسط  القٌمة الحالٌة          
المرفق بالقرار الوزارى  1من جدول رصقم  بمراعاة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة            

 554 القرار الوزاري رصقمالمرفق ب 5الجدول رصقم ومن بعده 1986لسنه  84رصقم 
   . ( 4) مرفق رقم  2007لسنة 
 . ذلك بمراعاة مدة التقسٌط المتبقٌةو            

 
 : (8مثال رقم )

شتراك لبلوؼه سن الستٌن دون توافر مدد اإل ةدتقدم مإمن علٌه لصرؾ تعوٌض دفعة واح
ده جنٌهات تم تحدٌ 3نه مستحق علٌه صقسط شهرى أوصقد تبٌن  –ستحقاق المعاش المإهلة إل

 .سنوات  8صلٌه هى وكانت المدة المتبقٌة من مدة التقسٌط األ 7ا للجدول رصقم وفق
  إستقطاعها من تعوٌض الدفعة الواحدةالواجب  إذن القٌمة
 جنٌه  217.5=  72.5×  3= 
والتناسب  لتحدٌد المبلػ المقابل لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طرٌقة النسبة –ب        

 اللتٌن تقع بٌنهما المدة المطلوبة لصحٌحتٌنبٌن المدتٌن ا
 

                              :( 9مثال رقم )
 سنة شهر  

 7 2 المثال السابق كانت فً صلٌة المتبقٌةألأن مدة التقسٌط ابفرض 
   تحدٌد المبلػ المقابل كما ٌلى : ذا ٌتمإ
 78.5=  سنوات 8مقدارها  المعامل المقابل لمدة متبقٌة – 1
 72.5=  سنوات 7مقدارها  المعامل المقابل لمدة متبقٌة – 2
 6.0=  الفرق بٌن المعاملٌن – 3
 1.0=  2/12×  6شهر =  2معامل   – 4

   شهر  سنة           
 73.5 =  1.0+  72.5=   7   2معامل  – 5
   ستقطاعها من تعوٌضإالواجب  القٌمة الحالٌة     
 220.5 = 73.5×  3=  الدفعة الواحدة    

 
 : (10مثال رقم )
 جتماعى ستمر مشتركا بنظام التؤمٌن اإلإكان صقد  9ن المإمن علٌه بالمثال السابق رصقم أبفرض 

 شهر  سنة                  
 ستحقاق المعاش إ ستكمال مدةستمرار إلولم ٌرؼب فى اإل  62    3حتى بلوؼه سن  

 : ٌراعى عند تحدٌد القٌمة الحالٌة
 ) حٌ  ٌتم جبر كسر السن ( سنة 63تحدٌد المعامل المقابل لسن  ٌتم – 1
 69.70=  سنوات  8مقدارها  المعامل المقابل لمدة متبقٌة – 2 
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 63.60=  سنوات 7مقدارها  المعامل المقابل لمدة متبقٌة – 3 
 6.10=  الفرق بٌن المعاملٌن – 4 
 1.0167=  2/12×  6.10شهر =  2معامل  – 5 

  شهر  سنة             
 64.6167=  1.0167+  63.6=    7   2معامل   – 6 

   الواحدة إستقطاعها من تعوٌض الدفعةالواجب  القٌمة الحالٌة
 =3  ×64.6167  =193.85 

 
 قساط الواجب خصمها من مبلػ التعوٌض :األ سادسا : جملة
وصقؾ أالتى  مدة التقسٌط بمقدار المدة أنه تزادلى إشرنا بالبند ثالثا من هذا الفصل أن أسبق     

 صقساط فٌها سداد األ
صقساط التى تسقط هى تلك التى لم ٌحل موعد ن األألى إشرنا بالبند رابعا من هذا الفصل أكما   
جلت فبل تسقط وٌتم خصمها من مستحقات أستحقت وأما تلك التى أ –صلى ستحقاصقها األإ

 .وال حبحسب األعنه المإمن علٌه أو المستحقٌن 
 تى :خصمها من مبلػ التعوٌض ٌراعى اآل صقساط التى ٌتمإنه عند تحدٌد جملة األوعلى ذلك ف  
صلى وفقا لما تم بٌانه ستحقاصقها األإصقساط التى لم ٌحل موعد تحدٌد القٌمة الحالٌة لؤل – 1          

  . بالبند خامسا السابق
 . سبق بٌانه بالبند ثالثا السابقجلت وفقا لما أستحقت وأصقساط التى األ ةتحدٌد جمل – 2
 .السابقٌن 2 و 1البندٌن  واجب خصمها من مبلػ التعوٌض بجملةصقساط الاأل تحدٌد جملة -  3
 

 : (11مثال رقم )
وصقبل 1/4/1984) بعد  طلبت مإمـن علٌها حســاب مـدة سابقة مقــدارها سنة واحدة

1/10/2014   ) 
  شهر  سنة                                               
جنٌه وذلك عن  100ساسى جرها األأو  45   2 الصرؾ وكان سنها فى تارٌخ تقدٌم طلب
 . 6طرٌق التقسٌط وفقا للجدول رصقم 

 وصقد حددت تكلفة شراء المدة كما ٌلى :
جتماعً الصادر مٌن اإلؤالمرفق بقانون الت 4من جدول رصقم  46) معامل السن  2×  100= 

 جنٌه 200( = 2014لسنة  120صقٌل تعدٌله بالقانون رصقم  1975لسنة  79 بالقانون رصقم
المرفق بقانون التؤمٌن  6من جدول رصقم  46) علً أساس معامل سن كما حدد القسط 

لسنة  120صقٌل تعدٌله بالقانون رصقم  1975لسنة  79اإلجتماعً الصادر بالقانون رصقم 
 كما ٌلى :(  2014
 ( 6من جدول رصقم  46) معامل سن  159.30×  200
 لبلوغ السن ( ) عدد األشهر الكاملة المتبقٌةشهر  178×  100
   3160 

 بعد جبر كسر القرش 1.79=  1.789=       = ـــــ 
   17800 

ثبل  سنوات ثم عادت  إجازة لمرافقة الزو  لمدةسنتٌن حصلت على  وبعد سداد القسط لمدة
  الواحدة ة وبعد سنة طلبت صرؾ تعوٌض الدفعةللعمل 
 شتراكها ال تعطٌها الحق فى المعاش .إ إعتبارها متزوجة ومدةب      
 صقساط الواجب خصمها من مبلػ التعوٌض كما ٌلى :األ ٌتم تحدٌد جملة 
 التقسٌط حتى تارٌخ طلب صرؾ التعوٌض المدة من تارٌخ بداٌة – 1
 سنوات     6=  جازةبعد اإل + سنة إجازةسنوات  3+  سنة صقبل اإلجازة 2     
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                           شهر  سنة                                           
 سنوات  6 –التقسٌط  مدة  14  10لبلوغ سن الستٌن =  المدة المتبقٌة – 2

 شهر   سنة         
  شهر  سنة                                8     10=        
 6التقسٌط +  السن فى تارٌخ بداٌة 45   2ٌط =  قاؾ العمل بالتقسٌإالسن فى تارٌخ  – 3

 سنوات (
  شهر  سنة       
      =2    51 

                                  شهر سنة                              
 مقدارها )معامل مدة متبقٌة  51  2المقابل للسن   المعامل – 4
   شهر  سنة    
 ( 4) مرفق رقم  1984لسنه  69( من الجدول المرفق بالقرار الوزارى رصقم   8    10    

 7.070=  سنوات 9 معامل مدة متبقٌة
 6.426=  سنوات 8 ل مدة متبقٌةمعام
 0.644=  الفرق
 0.5367=    10/12×  0.644=  شهور 10معامل 

 6.4260=   سنوات 8ٌضاؾ معامل 
 ـــــ  شهر   سنة 

 6.9627=  8     10  امقداره ة متبقٌةإذا معامل مد
 صلىستحقاصقها األإصقساط التى لم ٌحل موعد القٌمة الحالٌة لؤل – 5

 جنٌه 149.56=  6.9627×  12× ) القسط الشهرى (  1.79=         
 جنٌه  64.44=  سنوات 3×  12×  1.79=  جملة األصقساط المإجلة – 6
 جنٌها 214.00=  لػ التعوٌضصقساط الواجب خصمها من مباأل جملة – 7
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 الفصل الرابع
 ساسىجرٌن األعن األ توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة

 المؤمن علٌه ستحقاقه لوفاةإوالمتؽٌر فى حالة 
 

 : وال : تمهٌدأ
جةر الثانى من هذا الباب تعوٌض الدفعةة الواحةدة عةن كةل مةن األول وتناولنا فى الفصلٌن األ       
لسةةنة  79جتمةةاعى الصةةادر بالقةةانون رصقةةم جةةر المتؽٌةةر فةةى صقةةانون التةةؤمٌن اإلساسةةى واألاأل

1975 . 
فصل الرابع عن توزٌع تعوٌض ن ٌكون الأستكماال لهذا الموضوع فقد كان من الضرورى إو      

 إستحقاق التعوٌض للوفاة . المستحقٌن عن المإمن علٌه فى حالةعلى  الدفعة الواحدة
 أن عملٌة أن نشٌر منذ البداٌةنه ٌكون من الضرورى إوعندما نتناول هذا الموضوع ف       

  النسبة لتعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن المإمن علٌه كوحدة واحدةنما تتم بإالتوزٌع 
 :متضمنا 
 . جر المتؽٌرساسى واألجر األعن كل من األ تعوٌض الدفعة الواحدة – 1
 . جر المتؽٌرساسى واألجر األمن األ ستثمار عن كلرٌع اإل – 2
 

 :ةالواحد ثانٌا : خطوات توزٌع تعوٌض الدفعة
المةإمن علٌةه بعةدة خطةوات وذلةك  ض الدفعة الواحدة فى تارٌخ وفاةتمر عملٌه توزٌع تعوٌ 

 على الترتٌب التالى :
 . سماإهم بطلب الصرؾاستحقاق لكل من وردت مراجعة شروط اإل – 1
 ة المناسب من جدول التوزٌع لةتحدٌد رصقم الحا – 2
 . على فئات المستحقٌن توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة – 3
 . بالتساوى ى المستحقٌن بهذه الفئةعل توزٌع نصٌب كل فئة – 4
لٌهةةا بالشةةرح إربةةع المشةةار وصقبةةل التعةةرض لكةةل مةةن الخطةةوات األ ومةةن المهةةم فةةى البداٌةةة       

نةه مةن الضةرورى أن نوضةح أ –علةى ذلةك  العملٌةة إعطةاء االمثلةة التطبٌقٌةةوالتفصٌل مةع 
 . التوزٌع ةلٌها بذات الترتٌب سالؾ البٌان حتى نضمن سبلمإتطبٌق الخطوات المشار 

 ٌها مبحثا صقائما بذاته ة وذلك على النحوالتالى :إلونفرد لكل من الخطوات المشار       
 . هم بطلب الصرؾسماإأستحقاق لكل من وردت شروط اإل مراجعةول : المبحث األ

 . المناسب من جدول التوزٌع تحدٌد رصقم الحالةالمبحث الثانى : 
 على فئات المستحقٌن توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدةالمبحث الثالث : 
 .بالتساوى  توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بهذه الفئةالمبحث الرابع : 

 ن عن المإمن علٌه فى تارٌخ الوفاةللمستفٌدٌ ستحقاق المطلوبةوحٌ  صقد التتوافر شروط اإل        
الشةةرعٌٌن ونتنةةاول هةةذا  للورثةةة إنةةه ٌةةتم فةةى هةةذه الحالةةة صةةرؾ تعةةوٌض الدفعةةة الواحةةدةف

 الموضوع فى :
 . الشرعٌٌن توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة على الورثةالمبحث الخامس :        

بذلك  إلجراءات المتعلقةوا الواحدة مر بٌان مستندات صرؾ تعوٌض الدفعةحٌ  ٌتطلب األو         
 : لذا فقد خصصنا لهذا الموضوع –

 المةإمن للمسةتحقٌن عةن فعةة الواحةدةبصةرؾ تعةوٌض الد أحكةام خاصةةالمبحث الستادس :        
 . علٌه
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 ولالمبحث األ
 ستحقاقشروط اإل مراجعة

 سماؤهم بطلب الصرؾألكل من وردت 
 

ٌكون بٌن  إن توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدةحكام القانون ففقا ألنه وأ ن نوضح بداٌةأمن المهم      
ذا لم ٌوجد إف –المإمن علٌه  خ  وفاةستحقاق فى تارٌط اإلرومستحقى المعاش الذٌن تتوافر فٌهم ش

 .الشرعٌٌن  االتارٌخ ٌتم توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة على الورثة مستحقٌن للمعاش فى هذا
 فى نقطتٌن كما ٌلى : ونتناول موضوع هذا المبح 

 . ستحقاقلئل الشروط العامة –وال أ
 . ستحقاقئلل الشروط الخاصة –ثانٌا 
 
 

 ستحقاقلئل ةالشروط العام –وال أ
 

من المهم فً البداٌة وصقبل التعةرض لشةروط اإلسةتحقاق الخاصةة بكةل مسةتفٌد علةى حةدة والتةً ٌةتم 
  أن نوضح الحقائق اآلتٌة :مراجعتها بالنسبة لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ ـ 

حدد القانون المستحقون فً المعاش بؤفراد أسرة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش وذلةك علةً ـ  1
 وهم : ـ  سبٌل الحصر

  األرملة ة األرمل .أ    ـ  فئة األزواج ـ وتشمل        
 األبناء ة البنات .ب   ـ  فئة األوالد ـ وتشمل        
 الوالد ة الوالدة .لوالدٌن ـ وتشمل جـ ـ  فئة ا       
 . األخوة ، األخواتد    ـ  فئة األخوة واألخوات ـ وتشمل        
 وعلً ذلك فإنه ٌمكن القول بأن :   
 أ   ـ فئات المستحقٌن ) أربعة ( وهم :        

 األزوا  ـ األوالد ـ الوالدٌن ـ األخوة واألخوات .              
 المستحقٌن ) ثمانٌة ( وهم : ب ـ أنواع        

 . األرملة ـ األرمل ـ االبن ـ البنت ـ   الوالد ـ الوالدة ـ األخ   ـ  األخت             
 
ـ  ٌشترط لتوزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة بٌن المستحقٌن وفاة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاشـ  2

 وقد تكون الوفاة : 
موجةب شهــةـادة الوفةاة أو المسةتند الرسةمً الةذي ٌحةل محلهةا  وهً التً تثبةت بأ ـ حقٌقٌة :        

 . )مستخر  رسمً من شهادة الوفاة  (
وهً التً تثبت بحكم من المحكمة أو بقرار من السلطة  المختصة بإثبات ذلك ب ـ حكمٌة :        

 . صقانونا
 ونشٌر فً هذا الصدد إلى أنه :             
ؽلب علٌه الهةبلك بعةد أربةع سةنوات مةن تةارٌخ ( ٌحكم بموت المفقود الذي 1ٌ)

 فقده .
(  ٌعتبر المفقود مٌتا بعد مضً خمسة عشر ٌوما على األصقل من تارٌخ الفقد 2)             

  إذا ثبت بشأنه إحدى الحاالت اآلتٌة :فى حالة ما 
 ) أ ( كان علً ظهر سفٌنة ؼرصقت .                     
 كان فً طائرة سقطت .)ب(                      
 .  ) ( كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العملٌات الحربٌة                     
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وٌصةةدر رئةةٌس الةةوزراء ) فةةى الحةةالتٌن أ ة ب ( أو وزٌةةر الةةدفاع ) فةةى                 
الحالةةة جةةـ ( وبعةةد التحةةري واسةةتظهار القةةرائن التةةً ٌؽلةةب معهةةا الهةةبلك 

المفقةةودٌن الةةذٌن اعتبةةروا أمواتةةا ة وٌقةةوم هةةذا القةةرار مقةةام  صقةةرارا بؤسةةماء
 الحكم بموت المفقود .

وفً األحوال األخرى ٌفوض فً تحدٌد المدة  التً ٌحكم بموت  المفقةود                 
بعدها إلً القاضً ـ علً أال تقل عةن أربةع سةنوات ة وذلةك بعةد التحةري 

معرفةة إن كةان المفقةود حٌةا أو عنه بجمٌع الطرق الممكنة الموصةلة إلةى 
 مٌتا .
وعند الحكم بموت المفقود أو نشر صقرار رئٌس مجلس الوزراء أو وزٌةر                     

الدفاع بإعتباره مٌتا وفقا لمةا تقةدم تعتةد زوجتةه عةدة الوفةاة وتقسةم تركتةه 
وصقةةت صةةدور الحكةةم أو نشةةر القةةرار فةةً الجرٌةةدة  لموجةةودٌنا بةٌن ورثتةةه
 . كما تترتب كافة اآلثار األخرىالرسمٌة ة 

 
وٌعتبر فى حكم ذلك الحمل  –المإمن علٌه  أن ٌكون حٌا فى تارٌخ وفاةٌشترط فى المستحق   - 3

 .نفصل حٌا إذا إالمستكن 
 

عمدا ة أو تسبب فى صقتله عمدا وذلك  المإمن علٌهال ٌكون صقد صقام بقتل أٌشترط فى المستحق   - 4
 . رعى عن النفسستثناء حاالت الدفاع الشإب
 

لٌهم فى البند إى من المستحقٌن المشار أبٌن كل من المإمن علٌه وبٌن  إتفاق الدٌانةال ٌشترط  – 5
أو صقد ٌكون مسٌحٌا وزوجته  ة المإمن علٌه مسلما وزوجته مسٌحٌة فقد ٌكون ( السابق ة 1)

 الخ     ...... ٌهودٌة
نما ٌتم بٌن من كان المإمن إ اره تركةعتبإلٌس بنه ٌتم أصل فى توزٌع المعاش ن األوذلك أل     

ة وحٌ  تعوٌض الدفعة الواحدة هو بدٌل عالتهم حال حٌاته إعلٌه أو صاحب المعاش ملتزما ب
 عن المعاش الذي لم تتوافر شروط إستحقاصقه ة لذا ٌراعً تطبٌق ذات المبدأ .

 
 كل منهم فى تارٌخ وفاةستحقاق الخاصة بٌراعى فى تحدٌد المستحقٌن توافر شروط اإل – 6

 ؾ أو فى تارٌخ توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدةالمإمن علٌه ولٌس فى تارٌخ تقدٌم طلب الصر
 .خر أى تارٌخ أعلٌهم أو فى 

 
 ( :1مثال رقم )

 عن أرملة وإبن صقاصر وإبنة ؼٌر متزوجة ووالدة . 2/7/2015توفً مإمن علٌه بتارٌخ 
 توفٌت الوالدة . 13/08/2015وبتارٌخ 
 سنة ولم ٌكن طالبا أو عاجزا . 21بلػ اإلبن  04/09/2015وبتارٌخ 
 تقدمت األسرة بطلب الصرؾ . 29/10/2015وبتارٌخ 
 تزوجت اإلبنة . 02/11/2015وبتارٌخ 
 طلقت إحدى بناته التً كانت متزوجة فً تارٌخ وفاته.  14/12/2015وبتارٌخ 
الصةةةرؾ وتوزٌةةةع المعةةةاش بةةةٌن صقةةةام الموظةةةؾ المخةةةت  ببحةةة  طلةةةب  15/01/2016وبتةةةارٌخ 

 المستحقٌن.          
بصرؾ النظر عن  لمستحقٌن للتعوٌض فى تارٌخ الوفاةن ٌتم تحدٌد اأ ٌراعى فى هذه الحالة

 نه :إوعلى ذلك ف –التطورات التى حدثت بعد هذا التارٌخ 
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 –المكافؤة ستحقاصقها فى إفى التعوٌض مع ما ٌترتب على ذلك من  تعتبر الوالدة مستحقة –أ      
نصٌب فى كل من  نها مع ذلك ٌحدد لهاإالمستحقات صقد تمت بعد وفاتها ف أن تسوٌةوحٌ  

 . ستحق لها على ورثتها ) هى ( الشرعٌٌنأما  التعوٌض والمكافؤة ة وٌتم توزٌع جملة
  إستحقاصقه فى المكافؤة .بن مستحقا فى التعوٌض مع ما ٌترتب على ذلك من ٌعتبر اإل –ب      
فى التعوٌض مع ما ٌترتب  التى لم تكن متزوجة فى تارٌخ الوفاة مستحقة بنةتعتبر اإل –       

 ة .ستحقاصقها فى المكافؤإعلى ذلك من 
والدها حٌ  لم ٌكن ٌتوافر فٌها شروط  نة التى طلقت بعد تارٌخ وفاةبال تستحق اإل –د      

 .ستحقاق فى تارٌخ وفاته اإل
المبح   وال من هذاألٌهم بالبند إستحقاق لكل من المستحقٌن المشار ط اإلنناصقش فى البند ثانٌا شروو

    .لبلستحقاق (   وهى تمثل ) الشروط الخاصة
 
 

 ستحقاقلئل الشروط الخاصة –ثانٌا 
 

 ن ٌتم ذلك بالترتٌب التالى :أللمستحقٌن  ٌراعى فى بح  الشروط الخاصة
 . االخت –خ األ – الوالدة –الوالد  –البنت  –بن اإل –رمل األ – االرملة
لمستحقٌن االخرٌن ستحقاق بعض المستحقٌن بمدى توافر شروط استحقاق بعض اإرتباط وذلك إل

 وذلك كما ٌلى :
عدم إستحقاق األخ أو األخت إذا وجد إبن أو بنت مستحقة فً التعةوٌض ة كمةا ٌرجــةـؤ إسةتحقاصقهما 

إنفصال هذا الحمل ة فإذا مةا إنفصةل حٌةا فً التعوٌض فى حالة وجود حمل مستكن وذلك إلى حٌن 
فى التعوٌض ة وذلك بعكس ما إذا إنفصل مٌتا فإنه ٌكةون صقةد تةوافر لهمةا أحةد الشةروط  نال ٌستحقا

الواجب توافرها إلثبات اإلعالة وهو عدم إستحقاق أى مةن أوالد المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش  
 فً التعوٌض .

  .لٌهم بالترتٌب سالؾ الذكر إقاق لكل من المستفٌدٌن المشار ستحونتناول فٌما ٌلى شروط اإل     
 

 أوال  : األرملة :  
من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحقة بصفتها أرملة أن تكون العبلقة      

الزوجٌة قائمة فى تارٌخ وفاة المؤمن علٌه ، وتكون هذه العبلقة قائمة  إذا  ما توافرت 
 اآلتٌتٌن :  إحدى الحالتٌن 

 ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة . 1
وتتحدد فترة العدة بآي من المدد ـ وقوع الوفاة خبلل فترة العدة من طبلق رجعى ـ  2

    بحسب األحوال :  اآلتٌة
 أ  ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطبلق .      
    ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ط إلستحقاق األرملة ما ٌلً :                                   تروٌش 
 الزواج موثق :  
 ـ وذلك بمراعاة :  بمعنً أن هناك وثٌقة زوا  أي أن الزوا  لم ٌكن عرفٌا 
إثبةات حالةة التوثٌةق بإسةتٌفاء البٌةان الخةا  بهةل الةزوا  موثةق الموضةح ـ ٌكتفً فةى  1

بطلب صرؾ المعةاش أمةام إسةم األرملةة بعبةارة " نعةم " وذلةك طالمةا ال ٌوجةد نةزاع 
 حول صحة الزوا  . 

  فإنه ٌتعٌن أن ٌثبت إما :ـ فً حالة عدم وجود اإلصقرار بؤن الزوا  موثق  2
 الدعوى حال حٌاة الزو  أو بعد وفاته .   بحكم صقضائى نهائى سواء أصقٌمت -أ 
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 ـ أو    
بموجب اإلعبلم الشرعً ـ فً الحاالت التةً تكةون صقةد جةرت العةادة فٌهةا علةً  -ب  

 عدم توثٌق الزوا  كما هو الحال بالنسبة للبدو .
عدم استحقاق األرملة فً المعاش ال ٌعنً حرمان أوالدها من المإمن علٌه من  مبلحظة :

 تعوٌض إذا ما توافرت فٌهم شروط اإلستحقاق الخاصة بكل منهم استحقاق ال
 :   وفٌما ٌلً بعض األمثلة اإلٌضاحٌة لبٌان ما تقدم

  
 2 1 مثال رقم

 )ال( نعم ـ هل الزوا  موثق ؟

 ـ تستحق فً  التعوٌض 
 ـ ال تستحق فً التعوٌض

× 
 

 
× 

 
 مبلحظة : 

 ستحقاق .ثل السبب فً عدم اإلجابة بٌن القوسٌن فً األمثلة السابقة تماإل  
 

 ثانٌا  : األرمل :  
من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحق بصفته أرمل أن تكون العبلقة     

الزوجٌة قائمة فى تارٌخ وفاة المؤمن علٌها ـ وتكون هذه العبلقة قائمة  إذا  ما توافرت 
 إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن :  

 تى تارٌخ الوفاة .ـ استمرار الزواج ح 1
وتتحدد فترة العدة بآي من المدد ـ وقوع الوفاة خبلل فترة العدة من طبلق رجعى ـ  2

    بحسب األحوال :  اآلتٌة
 أ  ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطبلق .      
       ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 وٌشترط الستحقاق األرمل ما ٌلً  : 

 موثق : ـ الزواج 1 
أى أن الزوا  لم ٌكن عرفٌا وٌكتفً فً إثبــات حالة بمعنى أن  هناك وثٌقة زواج ـ        

التوثٌق باستٌفاء البٌان الخا  بهل الزوا  موثق الموضح بطلب الصرؾ أمام إسم 
 األرمل بعبارة " نعم " وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة الزوا  .

 
 قبل بلوغ المؤمن علٌها أو صاحبة المعاش سن الستٌن : ـ تارٌخ الزواج 2           

وٌمتد حكم هذا الشرط إلى حاالت التصادق على الزوا  التى تةتم صقبةل بلةوغ المةإمن   
 الحاالت اآلتٌة:وٌستثنً من هذا الشرط  –علٌها سن الستٌن 

لٌهةا حالة الزو  الذي كان صقد طلق المإمن علٌها صقبل بلوؼها سن الستٌن ثم عقةد ع -أ  
 بعد هذه السن.

 1/9/1975حاالت الزوا  التً تمت صقبل  -ب   
 

 فى تارٌخ تحقق واصقعة وفاة المإمن علٌها .أال ٌكون متزوجا من أخرى - 3
 

 ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط إستحقاق األرمل
 ضرورة أن تتوافر الشروط الثبلث السابق بٌانها  مجتمعة ـ بمعنى أنه إذا تخلؾ أى منها

 ال ٌستحق األرمل فى المعاش .
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 وفٌما ٌلً بعض األمثلة اإلٌضاحٌة لبٌان ما تقدم :
  
 

 6 5 4 3 مثـــــــــال رقــــــم

 ـ هل الزوا  موثق ؟ 
 ـ هل تارٌخ الزوا  أو التصادق علً الزوا  صقبل بلوغ المإمن علٌها سن الستٌن ؟ 
 ؟  لزوجةمتزوجا من أخرى فى تارٌخ تحقق واصقعة وفاة ا هل ـ 

 نعم
 نعم
 ال

 نعم
 نعم
 )نعم(

 نعم
 )ال(
 ال

 )ال(
 نعم
 ال

 ـ ٌستحق فً التعوٌض 
   ـ ال ٌستحق فً التعوٌض 

×  
× 

 
× 

 
× 

 
 مبلحظة : 

 ستحقاق .اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإل     
 

 بنا : اإلثالث
المإمن  سنة ) صقاصر ( فى تارٌخ وفاة 21د بلػ سن ال ٌكون صقأ –بن ستحقاق اإلإل ٌشترط       

 .علٌه 
 : تٌةوٌستثنى من هذا الشرط ) الوحٌد ( الحاالت اآل        
 الطالب : – 1        

 :  تٌة مجتمعةتوافر الشروط اآل بمراعاة            
 لٌها إنتساب و باإللتحاق بدور التعلٌم أسواء كان ذلك بطرٌق اإل المتفرغ للدراسة –أ              

ة وٌثبت تفرغ الطالب  ؤحد مراحل التعلٌم متفرؼا للدراسةوٌعتبر الطالب المنتظم ب                  
وذلك كله ما لم ٌثبت  –دارٌا إصقرار منه ٌتم التصدٌق علٌه إالمنتسب بموجب 

 . العكس
البكالورٌوس أو اللٌسانس الحصول على  راحل التعلٌم التى ال تجاوز مرحلةحد مؤب –ب            

 .أو ما ٌعادلهما 
أن نظام لى إالتعلٌم  تفاق مع وزارةنتهى رأى وزارة التؤمٌنات باإلإهذا وصقد                   

من مراحل التعلٌم الجامعى ٌسرى علٌها  الدراسة بالتعلٌم المفتوح ٌمثل مرحلة
 . حكامأما ٌسرى على نظام التعلٌم الجامعى من 

 سنة . 26لم ٌبلػ سن  –             
 إنه ال ٌعامل بهذه الصفة .حد هذه الشروط فأذا تخلؾ إنه أبمعنى             

 
 : ماالحاصل على مؤهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادله – 2     

 : بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة     
 . لم ٌلتحق بعمل –أ     
 لم ٌزاول مهنة . –ب     
 سنة . 26لم ٌبلػ سن  –      
  إنه ال ٌعامل بهذه الصفة .حد هذه الشروط فأذا تخلؾ إنه أبمعنى          

 
متوسط أو هذا المؤهل  ٌا كانأقل من اللٌسانس أو البكالورٌوس أالحاصل على مؤهل  – 3     

 فوق المتوسط :
 ة .مجتمع ةتٌتوافر الشروط اآل بمراعاة          
 ٌلتحق بعمل . لم –أ      
 لم ٌزاول مهنة . –ب     
 سنة . 24لم ٌبلػ سن  –      
 بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة .          
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اى انهما ؼٌر معلقان  السابقٌن مطلقٌن 3،  2وٌراعى ان الشرطٌن أ ، ب من البندٌن   
لتحاق بالعمل أو بمعنى ان مجرد اإل – هنةمن العمل أو الم للدخل على شرط صقٌمة معٌنة

المشار  3ة  2ستحقاق فى البندٌن لئل أحد الشروط المطلوبةنه ٌكون صقد نخلؾ إف مزاولة مهنة
 .الٌهما 
 

 :العاجز عن الكسب  – 4 
 بن فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .وذلك دون التقٌد بسن معٌنة لئل  
 لى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن:         إالكسب كل شخ  مصاب بعجز ٌإدي  وٌقصد بالعاجز عن       

 أ  ـ ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العمل .      
 % علً األصقل . 50ب ـ ٌنق  صقدرته على العمل بواصقع       
  وبشرط أن ٌكون هذا العجز فى أى من الصورتٌن اآلتٌتٌن :      
 أ  ـ ناشئا بالمٌبلد .      
       .  ب ـ نتٌجة حاد  أو مرض ٌصاب به الشخ  صقبل سن الستٌن        

 ستحقاق االبن ما ٌلى :إلشروط  ومن المهم أن نشٌر بالنسبة        
 21ن ٌكون سنه فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه ٌقل عن أبن ستحقاق اإلالشرط الوحٌد إل – 1       

 سنة .
 3ة  2ة  1ستثناءات السابق بٌانها بالبنود إ أربعةه إلٌٌستثنى من الشرط الوحٌد المشار  – 2       

 . 4ة 
وفقا لما  توافر ثبل  شروط مجتمعة 3ة  2ة  1ستثناءات ٌشتراط لتوافر كل من اإل – 3       

 .سبق بٌانه فى كل منها 
 لبٌان ما تقدم : إلٌضاحٌةا وفٌما ٌلى بعض األمثلة

 
 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 مثال رقم

 ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال نعم ؟ سنة 21أصقل من هل السن 

 ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال نعم نعم نعم نعم  هل طالب ؟× 
           )ال( نعم نعم نعم  ؟  هل متفرغ للدراسة× 
راحل التعلٌم التى حد مؤهل ب× 

الحصول على  ال تجاوز مرحلة
 سانس أو ما ٌعادلها ؟ اللٌ

           نعم )ال( نعم نعم 

           نعم نعم )ال( نعم  ؟ سنة26اصقل من هؤل× 

هل حاصبل على مإهل × 
 اللٌسانس أو البكالورٌوس ؟ 

 ال ال ال ال ال ال نعم نعم نعم نعم     

       )ال( نعم نعم نعم      هل لم ٌلتحق بعمل ؟× 
       نعم )ال( نعم نعم      ؟ ل مهنةهل لم ٌزاو× 
       نعم نعم )ال( نعم      ؟ سنة 26أصقل من هل × 

صقل أهل حاصل على مإهل  ×
 من اللٌسانس أو البكالورٌوس ؟

 ال ال نعم نعم نعم نعم         

   )ال( نعم نعم نعم          هل لم ٌلتحق بعمل ؟ × 
   نعم ()ال نعم نعم          ؟ هل لم ٌزاول مهنة× 
   نعم نعم )ال( نعم           ؟ سنة 24أصقل من هل × 

 )ال( نعم              هل عاجز عن الكسب ؟× 

  ×    ×    ×    × × ٌستحق فى التعوٌض -
 ×  × × ×  × × ×  × × ×   الٌستحق فى التعوٌض -

 
 :ةمبلحظ

 . دم االستحقاقتمثل السبب فى ع اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة
 

 : رابعا : اإلبنة
ن أبمعنى  –المإمن علٌه  أال تكون متزوجة فى تارٌخ وفاة بنةستحقاق اإلالشرط الوحٌد إل          

 : تٌةى من الحاالت اآلأفى هذا التارٌخ  جتماعٌةتكون حالتها اإل
 لم تتزو  . – 1         
 مطلقة . – 2         
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 مترملة . – 3         
أن ستحقاصقها فى التعوٌض إلى عدم إالتى تإدى  ةالوحٌد ةجتماعٌاإل لةوعلى ذلك فان الحا         

 .المإمن علٌه  تكون متزوجة فى تارٌخ وفاة
 

 سا : الوالدخام
طالما توافرت بشؤنه الشروط حٌ  ٌستحق  –الوالد أٌه شروط خاصة إلستحقاق ال توجد          

 . ستحقاقلئل العامة
 

 الوالدة :  دساسا
الما توافرت بشؤنها الشروط حٌ  تستحق ط – ستحقاق الوالدةإل أٌه شروط خاصةالتوجد          

 . من ؼٌر والد المإمن علٌه ستحقاق ة وذلك حتى لو كانت متزوجةلئل العامة
 

 خ :ا : األسابع
 م   فقط (ب أو من األسواء كان شقٌق المإمن علٌه أو ؼٌر شقٌق ) من األ         
 .بن السابق بٌانها اإل ستحقاق ذات معاملةٌعامل من حٌ  شروط اإل         
 .ٌضاحه فٌما بعد إوفقا لما سٌتم  عالةٌضاؾ الى ذلك توافر شرط اإل         
 

 ا : االخت :ثامن
 م فقط (ب أو من األ) من األ سواء كانت شقٌقة المإمن علٌه أو ؼٌر شقٌقة         
 .البنت السابق بٌانها  ستحقاق ذات معاملة  شروط اإلتعامل من حٌ         

 ٌضاؾ الى ذلك توافر شرط اإلعالة وفقا لما سٌتم إٌضاحه فٌما بعد .
  
 خت :خ أو األلؤل عالةثبات اإلإشروط 
  تٌة مجتمعةذا ما توافرت فى شؤنهم  الشروط اآلإخوات واأل خوةالمإمن علٌه لؤل إعالةتثبت 

 : ستحقوا فى التعوٌضإاوالد المؤمن علٌه قد ى من أاذا لم ٌكن  – 1
والد وبٌانات أطلب الصرؾ بٌانات  إستمارةنه فى الحاالت التى تتضمن فٌها إوعلى ذلك ف     

لى حٌن بح  مدى توافر إخوات واأل خوةستحقاق األإنه ٌرجؤ بح  شروط إخوات ة فأو أخوة
 .والد لؤل نسبةستحقاق بالشروط اإل

عوٌض مع وجود حمل مستكن والد مستحقٌن للتأعدم وجود  أنه فى حالةلى إه شاروتجدر اإل     
ستحقاق التعوٌض إنه ٌرجؤ تحدٌد مدى توافر شروط إالمإمن علٌه ف لدى أرملة او مطلقة

نه ٌكون صقد تخلؾ إنفصل حٌا فإذا ما إنفصال الحمل المستكن ة فإلى حٌن إواالخوات  خوةلؤل
نفصاله طالما إبن بعد ساعات من حتى ولو مات هذا اإل عالةثبات اإلإل أحد الشروط البلزمة
أحد خوات خوه واألنه ٌكون صقد توافر لؤلإنفصل مٌتا فإذا إما أ –المٌبلد  أستخرجت له شهادة
 عالة .ثبات اإلإل الشروط المطلوبة

ٌا امعاش )  –ودائع  –عقار  – هنةم –" عمل  ى مصدرأخت دخل من خ أو األؤللذا لم ٌكن إ – 2 
ستحقاصقه فى المعاش أو إ الخ " ٌعادل صقٌمة ...بالمستحق عنه هذا المعاش (  كانت صلة القرابة

 .ٌزٌد علٌه 
 :ة مبلحظ

  هذا الشرط ال محل لتطبٌقه بالنسبة لتوزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة .
ل ٌعاد ى مصدرأبن أو بنت متوسط دخولهم جمٌعا من إخت والد أو خ أو األذا لم ٌكن لؤلإ – 3

 معاش المإمن علٌه أو ٌزٌد علٌه ة وال ٌعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الؽٌر صقٌمة
 : مبلحظة     
 ال محل لتطبٌقه بالنسبة لتوزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة زٌضا أهذا الشرط     
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 : ةالتالٌ مثلةفى األ عالةثبات اإلشروط إٌضاح إنه ٌمكن إوعلى ذلك ف
 

 36 35 مثال رقم

والد المإمن علٌه فى التعوٌض أو ٌوجد أى من أستحق إهل  -
 نفصل حٌا (إالمإمن علٌه )  أرملة أو مطلقةحمل مستكن لدى 

 )نعم( ال

  × عالةتثبت اإل -
 ×  عالةال تثبت اإل -

    
 : ةمبلحظ   
 إلعالة .ثبات اإتمثل السبب فى عدم  مثلة السابقةجابه بٌن القوسٌن فى األاإل      

 
 : (37ال رقم )مث

تى بالجـــدول اآل لب الصرؾ متضمنا البٌانات الموضحةتوفى مإمن علٌه وتقدم المستحقٌن عنه بط
سماإهم بطلب الصرؾ ة حٌ  تم تحدٌد من أستحقاق كل من وردت إشروط  وصقد تم مراجعة –

كل منهم  ستحقاق ومن ال تتوافر فٌهم هذه الشروط وفقا لما هو موضح صقرٌنتتوافر فٌهم شروط اإل
 كما ٌلى :

 
صلة  م

 القرابة
 مبلحظات ستحقاقاإل البٌان

  ال ٌستحق ٌستحق   

الزوا  )  ٌتوافر فٌها الشرط أرملة 01
 موثق(

 . ستحقاقلتوافر شرط اإل  نعم

ال ٌتوافر فٌها الشرط   أرملة 02
 )الزوا  ؼٌر موثق(

 لعدم توافر شرط اإلستحقاق . نعم 

 18فاة سنه فى تارٌخ الو إبن 03
 سنة وملتحق بعمل

سنه وٌمراعاة ان الدخل من  21حٌ  لم ٌبلػ   نعم
 العمل ال ٌحول بٌنه وبٌن اإلستحقاق .

 25سنه فى تارٌخ الوفاة  إبن 04
سنة وطالب بدبلوم تجارة 

 ومتفرغ للدراسة

لتوافر شروط اإلستثناء الخا  بالطالب ) أصقل   نعم
لٌمً سنة ة متفرغ للدراسة وبمرحلة تع 26من 

 ال تجاوز مرحل اللٌسانس أو البكالورٌوس ( .

 25سنه فى تارٌخ الوفاة  إبن 05
سنة وحاصل على دبلوم 

 تجارة ولم ٌعمل

سنة حٌ  مإهله متوسط وذلك رؼم  24لتجاوزه  نعم 
 أنه لم ٌعمل .

 25سنه فى تارٌخ الوفاة  إبن 06
سنة وحاصل على 
 بكالورٌوس تجارة ولم ٌعمل

 26اصل على بكالورٌوس ولم ٌبلػ حٌ  أنه ح  نعم
 سنة ولم ٌعمل .

 لكونها متزوجة . نعم  متزوجة بنت 07

 لكونها ؼٌر متزوجة .  نعم لم تتزو  بنت 08

لكونها ؼٌر متزوجة وبمراعاة أن الدخل من   نعم مطلقة وتعمل بنت 09
 عمل ال ٌحول بٌنها وبٌن اإلستحقاق.

مترملة ولها معاش عن  بنت 10
 زوجها

 لكونها ؼٌر متزوجة .  عمن

 حٌ  ال توجد شروط محددة إلستحقاق الوالد.  نعم له معاش عن نفسه والد 11

متزوجة من ؼٌر والد  والدة 12
المإمن علٌه ولها دخل من 

 عمل

حٌ  ال توجد شروط محددة إلستحقاصقها وأن   نعم
الدخل من عمل ال ٌحول بٌنها وبٌن إستحقاصقها 

 فى التعوٌض .
 

 وذلك لوجود أوالد مستحقٌن  نعم  عاجز عن الكسب أخ 13

مترملة وال تستحق معاش  أخت 14
 عن زوجها

 وذلك لوجود أوالد مستحقٌن  نعم 
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سماإهم بطلب أستحقاق كل من وردت إوعلى ذلك فانه ٌكون صقد ترتب على تطبٌق شروط 
وعدم توافر  –مستفٌدٌن  9ستحقاق فى عدد توافر شروط اإل –مستفٌد  17الصرؾ وعددهم 

 .مستفٌدٌن  5للباصقى منهم وعددهم  ستحقاق بالنسبةشروط اإل
 
 

 

 المبحث الثانى 
 المناسب  تحدٌد رقم الحالة

 من جدول التوزٌع
 

سةماإهم أالمةإمن علٌةه الةذٌن وردت  أسرةفراد ألكل  ستحقاق بالنسبةٌترتب على تطبٌق شروط اإل
 مول مةن هةذا الفصةل تحدٌةد مةن تتةوافر فةٌهحة  األبطلب الصرؾ وفقا لما سبق بٌانه تفصٌبل بالمب

 .هذه الشروط  مستحقاق ومن ال تتوافر فٌهإلشروط ا
رفق بقانون التؤمٌن أستحقاق ة فقد وحتى ٌمكن توزٌع التعوٌض على من تتوافر فٌهم شروط اإل

(  3جدوال لتوزٌع المعاش ) الجدول رصقم  1975لسنه  79جتماعى الصادر بالقانون رصقم اإل
المإمن علٌه الذٌن تتوافر فٌهم هذه الشروط   ةسرأفراد من كافه االحتماالت التى ٌمكن توصقعها ألتض
 (  . 5) مرفق رقم  حتمال (إ 12) عدد 
 

 : وهم –ن ٌكون التوزٌع بٌن فئات المستحقٌن ألٌها إحتماالت المشار وقد روعى فى كل من اإل
 . رملة األ األرملةوتشمل  –زوا  ة األفئ – 1
 . بناء ة البناتوتشمل األ –والد األ فئة – 2
 . لوالدةوتشمل الوالد ة وا –الوالدٌن  فئة – 3
 . خواتة األ خوةوتشمل األ –خوات واأل ةخواأل فئة – 4

 .حتماالت المشار الٌها لكل من هذه الفئات فى كل من اإل وذلك بتحدٌد نسبة
 كما روعى فى التوزٌع بٌن هذه الفئات :

عةالتهم ة فعلةى سةبٌل إالمإمن علٌه عن  لنسب لفئات المستحقٌن بمراعاة مدى مسئولٌةٌد اتحد – 1
 .وهكذا ......والد كبر تكون لؤلاأل إن النسبةوالد ووالدٌن فأذا ما كان التوزٌع بٌن إنه إالمثال ف

 . ثنى عشرستحقاق اإلالتوزٌع بالكامل بٌن المستحقٌن فى معظم حاالت اإل – 2
 إستثناء حالةب أكثر فى هذه الفئةبصرؾ النظر عن وجود مستحق واحد أو  الفئةتحدٌد نصٌب  – 3

 . بناء وحدهم أو مع الوالدٌنبن أو األاإل
 . والدخوات مع األواأل خوةستحقاق األحتمال إلإعدم وجود  – 4
 رملة .األ زو  المستحق معاملةعامل الٌ – 5
 

 : (1مثال رقم )
سةتحقاق كةل إترتب على تطبٌةق شةروط  –ول من هذا الفصل أل( من المبح  ا37فى المثال رصقم )
 : تٌةستحقاق الفئات اآلإسماإهم بطلب الصرؾ أمن وردت 

 

 مبلحظات عدد المستحقٌن الفئة

 أرملة 1 راملاأل

 بنات 3بناء + أ 3 6 والداأل

 والدة 1والد +  1 2 الوالدٌن

 9  
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رصقةم  فى هذا المثال هى الحالةة  ( 5) مرفق رقم  3 المناسب من الجدول إن رصقم الحالةوعلى ذلك ف
(5 ). 
 

 : مبلحظة هامة
المإمن علٌه ٌإخذ الحمل المستكن  سب من جدول التوزٌع فى تارٌخ وفاةالمنا لةفى تحدٌد رصقم الحا

للةولً الطبٌعةً )الوالةد( نفصاله حٌا ٌتم صرؾ نصٌبه إوعند  –عتبار حٌ  ٌحدد له نصٌب فى اإل
ذا لةم إف ذا لم ٌوجد أي منهما ٌتم الصرؾ للولً الشرعً )والد الوالد(إألحوال ة فأو الوالدة بحسب ا

ٌضةا أالسابق تحدٌده ٌعاد النظر فٌه  إن رصقم الحالةنفصل مٌتا فإذا إما أ ة ٌوجد ٌتم الصرؾ للوصً
 خةوةلبل عالةنفصاله مٌتا توافر شروط اإلإ) حٌ  صقد ٌترتب على  ضوء باصقى المستحقٌن بالحالة فى
 . خوات (األو
 

 : (2مثال رقم )
ستحقاق عدا الشرط خ متوافر فٌه جمٌع شروط اإلألدٌها حمل مستكن و أرملةتوفى مإمن علٌه عن 

 .(عتبر من صقبٌل ذلك وجود حمل مستكنوالد المإمن علٌه ) والذى ٌأى من أستحقاق إالخا  بعدم 
 فى هذه الحالة

 نفصال الحمل المستكنإلحٌن  عدمه بصفة مإصقتةخ من ستحقاق األٌرجؤ تحدٌد الموصقؾ النهائى إل
لمةإمن علٌةه ا إنه ٌةتم توزٌةع التعةوٌض بةٌن األرملةة والحمةل المسةتكن فةى تةارٌخ وفةاةوعلى ذلك ف

 وولد واحد (  أرملة)  1من الجدول هى الحاله رصقم  وبذلك ٌكون رصقم الحالة
إبةن مسةتحق وٌظةل وٌض لوجةود خ بذلك ال ٌكون مستحقا فى التعن األإنفصل الحمل حٌا فإذا ما إف

 . بن (إو أرملة)  1رصقم  الجدول هى الحالة من رصقم الحالة
إسةتحقاق التعةوٌض وذلةك خ ٌكون بذلك صقد توافرت بشةؤنه شةروط ن األإذا انفصل الحمل مٌتا فإما أ

خٌرٌن ال محل لتطبٌقهما فى حالةة توزٌةع تعةوٌض الدفعةة الواحةدة ة األ عالةن شرطى اإلأ بمراعاة
 . خ (أو أرملة)  3 هى الحالة   ( 5) مرفق رقم  3رصقم من الجدول  ح رصقم الحالةوٌصب
 

 : (3مثال رقم )
 . لدٌها حمل مستكن ووالد أرملةتوفى مإمن علٌه عن 

 فى هذه الحالة
 وولد ووالد ( أرملة)   5رصقم   ٌكون رصقم الحالة من جدول التوزٌع فى تارٌخ الوفاة هى الحالة

 . كما هو دون تؽٌٌر مل حٌا ٌظل رصقم الحالةإنفصل الحذا ما إف
 .ووالد (  أرملة)   2رصقم  ٌصبح رصقم الحالة من الجدول هى الحالةنفصل الحمل مٌتا إذا إما أ
 
 
 

 المبحث الثالث
 توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة
 على فئات المستحقٌن

 

وفقا لما تم بٌانةه  حدٌدهمعلى فئات المستحقٌن الذٌن ٌتم ت ةالواحد ٌتم توزٌع تعوٌض الدفعة – 1
دول التوزٌةع ة وفةى بجة الفصةل ة وذلةك وفقةا للنسةب الةواردة ول مةن هةذاتفصٌبل بالمبحة  األ
لٌةه وفقةا لمةا سةبق بٌانةه تفصةٌبل بالمبحة  إالمناسب بجدول التوزٌةع المشةار  ضوء رصقم الحالة

 . الثانى من هذا الفصل
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 : (1مثال رقم )
 المناسب هو  أن رصقم الحالةلى إنتهٌنا إلثانى من هذا الفصل ( من المبح  ا1فى المثال رصقم )

 . ( 5رصقم  ) الحالة
 بٌن فئات المستحقٌن كما ٌلى : إنه ٌكون توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدةوعلى ذلك ف

 

 من المعاش النسبة الفئة  

 1/3 راملاأل

 1/2 والداأل

 1/6 الوالدٌن

 
من هذا التعوٌض  إن نصٌب كل فئةجنٌه ة ف 6000مقداره  الواحدة أن تعوٌض الدفعةوبفرض 

 ٌكون كما ٌلى :
 

 النصٌب المستحق الفئة

 جنٌه 
 2000 راملاأل

 3000 والداأل

 1000 الوالدٌن

 6000 جمالى اإل

 
 :( 2مثال رقم )

ى بن فبن واحد فقط ٌكون نصٌب اإلإوالد كان ألا أن المستحقٌن من فئة( بفرض 1فى المثال رصقم )
رصقم  والد فى الحالةاأل جنٌه ( حٌ  ٌستحق لفئة 3000كما هو فى المثال المشار الٌه ) هذه الحالة

 .كثر ( أالتعوٌض بصرؾ النظر عن عددهم ) واحد أو  1/2( من الجدول 5)
 
نةه ٌةتم توزٌةةع التعةوٌض بةٌن المسةتحقٌن الةةذٌن إف فتى الحتاالت التتى ٌوجتد فٌهتتا حمتل مستتكن – 2

خةةوة ن األأ وذلةةك بمراعةةاة –سةةتحقاق بمةةا فةةى ذلةةك الحمةةل المسةةتكن ط اإلتةةوافرت فةةٌهم شةةرو
لةى حةٌن إ إستحقاصقهم فى التعةوٌض مةن عدمةه بصةفة نهائٌةةخوات ٌرجؤ تحدٌد موصقفهم من واأل
ول مةن هةةذا وضةةحناه فةى هةةذا الشةؤن بالمبحةة  األأن أنفصةال الحمةل المسةةتكن وفقةا لمةةا سةبق إ

 .الفصل 
إنفصةاله حٌةا  ال الحمل المستكن مٌتةا ة وفةى حالةةنفصإ حقٌن فى حالةاد التوزٌع بٌن المستوٌع     

ٌتم صرؾ نصٌبه للولً الطبٌعً )الوالد( أو الوالدة بحسب األحوال ة فإذا لةم ٌوجةد أي منهمةا 
 ٌتم الصرؾ للولً الشرعً )والد الوالد( فإذا لم ٌوجد ٌتم الصرؾ للوصً .

 
طبقةا للنسةب  لتم ٌستتؽرقوا كامتل التعتوٌض واحتدةئتة ذا كتان المستتحقٌن متن فإمتا  فى حالتة – 3

 وهذه الحاالت هى : –بالجدول ٌصرؾ التعوٌض لهم   بالكامل  الواردة
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 رقم الحالة
المستحق فى 

 المعاش

 األنصبة المستحقة فى المعاش

 أو األرملة
 الزوج

 الوالدان األوالد
األخوة      و 

 األخوات

04 
 أو أرامل أو أرملة

 زو  فقط

و ٌوزع  3/4
بالتساوى فى 
 حالة التعدد

- - - 

 - ولد واحد 06
2/3 

 المعاش
- - 

10 
 أو والد واحد
 والدٌن

- - 
 أو ألٌهما 1/2

 كلٌهما بالتساوى
- 

 - - - أكثر  أو أخ أو أخت 11
لهم  أو ألٌهم 1/2

جمٌعا     و ٌوزع 
 بٌنهم بالتساوى

 
 . حٌ  ٌتم فى هذه الحاالت صرؾ التعوٌض بالكامل

 
 : (3مثال رقم )

جنٌه وكان المستحقون عنه  2000مقداره  ٌه وٌستحق عنه تعوٌض دفعة واحدةتوفى مإمن عل
 .فقط  أرملة

  رملة .ٌصرؾ التعوٌض بالكامل لؤل فى هذه الحالة
 

 : (4مثال رقم )
ٌصرؾ  ق كانوا والدٌن فقط فى هذه الحالةن المستحقٌن عن المإمن علٌه فى المثال السابأبفرض 

 .جنٌه  1000لهما التعوٌض بالكامل وٌقسم بٌنهما بالتساوى لكل منهما 
 
طبقا للنسب  كثر من فئة ولم ٌستؽرقوا كامل التعوٌضأذا كان المستحقون إما  فى حالة – 4

 –بجدول التوزٌع  ٌصرؾ لهم التعوٌض بالكامل بمراعاة النسب المحددةبالجدول  الواردة
 هى :  وهذه الحالة

 

 المستحق فى المعاش رقم الحالة
 األنصبة المستحقة فى المعاش

 أو األرملة
 الزوج

 الوالدان األوالد
األخوة      و 

 األخوات

12 
والدٌن  أو والد واحد
أكثر  أو أخت أو و أخ

 - - 
 أو ألٌهما 1/2

كلٌهما 
 بالتساوى

لهم  أو ألٌهم 1/4
 جمٌعا  بالتساوى

   
 خوات كما ٌلى :خوة واألكل من الوالدٌن واأل تحٌد نصٌب حٌ  ٌتم فى هذه الحالة    
 
   1  1 

 4  2 = النسب طبقا للجدول
  2  1 

 4  4 = بتوحٌد المقامات 
 1 : 2 = حذؾ المقامب
 
 . التعوٌض 2/3ى ٌستحق للوالدٌن أ

 . التعوٌض 1/3خوات واأل خوةوٌستحق لؤل
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 : (5مثال رقم )
جنٌه وكان المستحقون عنه  3000مقداره  واحدة أستحق عنه تعوٌض دفعةتوفى مإمن علٌه و

 . ختأخ وأوالدٌن و
 كما ٌلى : فى هذه الحالة ٌوزع تعوٌض الدفعة

 . جنٌه 2000=  2/3×  3000التعوٌض =  2/3الوالدٌن 
 .جنٌه  1000ٌستحق لكل منهما  – حٌ  ٌستحق هذا النصٌب مناصفة لكل من الوالد والوالدة

 . جنٌه 1000=  1/3×  3000وٌض = التع 1/3خوات خوه واألاأل
 جنٌه . 500كل منهما لٌستحق  –خت خ وااللكل من األ حٌ  ٌستحق هذا النصٌب مناصفة

 
 
 

 المبحث الرابع
 توزٌع نصٌب كل فئة

 بالتساوى على المستحقٌن بهذه الفئة
 

دد مبحةة  الثالةة  مةةن هةةذا الفصةةل فةةى حالةةة تعةةوفقةةا لمةةا سةةبق بٌانةةه بال ٌةةتم توزٌةةع نصةةٌب كةةل فئةةة
ساس الذى ٌقوم علٌه ن األأحٌ   –نثى أبٌن ذكر و اوى دون تفرصقةبٌنهم بالتس المستحقٌن بهذه الفئة

  أن المعاش تركة توزع بٌن الورثةعتبار إالمإمن علٌه للمستحقٌن عنه ولٌس ب إعالةالتوزٌع هو 
وفقا لمةا سةبق  وذلك –ستحقاصقه (إهو بدٌل للمعاش الذى لم تتوافر شروط  ) تعوٌض الدفعة الواحدة

 . ول من هذا الفصلستحقاق بالمبح  األلئل مةٌضاحه فى الشروط العاإ
 

 (1مثال رقم )
( من المبح  الثال  1ستكماله فى المثال رصقم )إ( من المبح  الثانى والذى تم 1فى المثال رصقم )

 :كما ٌلى أعداد المستحقٌن بكل فئة ونصٌب كل فئة من التعوٌضن فئات المستحقٌن وألى إتوصلنا 
 

النصٌب المستحق  الفئة  
 من التعوٌض

 مبلحظات عدد المستحقٌن

   جنٌه 
 أنثً 1 2000 راملاأل

 نا إ 3ذكور ة  3 6 3000 والداأل

 نثىأ 1ذكر ة  1 2 1000 الوالدٌن

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

 جنٌه             جنٌه                                      
 2000=  1÷  2000=                   االرملةنصٌب 

 500=  6÷  3000=             إبنةبن وإنصٌب كل 
 500=  2÷  1000=    نصٌب كل من الوالد والوالدة
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 المبحث الخامس
 توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة

 الشرعٌٌن على الورثة
 

ى ممةن أول مةن هةذا الفصةل فةى سةتحقاق وفقةا لمةا سةبق بٌانةه بالمبحة  األإلذا لم تتوافر شةروط اإ
الشةرعٌٌن  وزٌةع تعةوٌض الدفعةة الواحةدة علةى الورثةةنه ٌةتم تإف –سماإهم بطلب الصرؾ أوردت 

 تى :للمإمن علٌه بمراعاة اآل
 علٌه .المإمن  أن ٌكون على صقٌد الحٌاة فى تارٌخ وفاةٌشترط فى المستحق  – 1
فى المستحق أال ٌكون صقد صقام بقتل المإمن علٌه عمدا ة أو تسبب فى صقتله عمدا وذلك  ٌشترط – 2

 بإستثناء حاالت الدفاع الشرعى عن النفس .
 ٌشترط إتفاق الدٌانة بٌن كل من المإمن علٌه وبٌن أى من المستحقٌن عنه . – 4
مبلػ التعوٌض ٌتم توزٌعه فى حالة وفاة أحد المستحقٌن بعد وفاة المإمن علٌه فإن نصٌبه فى  – 5

 بٌن ورثته الشرعٌٌن ) ورثة المستحق ( .
 

 (1مثال رقم )
جنٌه ولم تتوافر شروط  1200توفى مإمن علٌه وأستحق عنه تعوٌض الدفعة الواحدة ومقداره 

إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرملة ) فرض جدلً حٌ  ال ٌشترط إلستحقاق 
  ا  موثق ( واإلبن واإلبنة .األرملة إال شرط الزو

من )جدول التوزٌع  3ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم بإعتبارهم ورثة شرعٌٌن وفقا للحالة رصقم 
 كما ٌلى :  على الورثه الشرعٌٌن (

  جنٌها 150=  1/8×  1200=  1/8األرملة 
  جنٌها 1050=  7/8×  1200=  7/8األوالد 

 األنثى  ٌتم توزٌع نصٌب األوالد للذكر ضعؾ
 وحٌ  ٌوجد بالحالة إبن وإبنة

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

 وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى :
 جنٌه  

 150األرملة           
 700اإلبن             

 350           اإلبنة  
   1200اإلجمالى         

 
 ( :2مثال رقم )

بفرض أنه فى المثال السابق كان ٌوجد مع األرملة واألوالد والدٌن ) فرض جدلى ألن الوالدٌن 
 لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة (

 من الجدول كما ٌلى : 9ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم وففا للحالة رصقم 
   جنٌها 150=   3/24×  1200=   3/24األرملة 
  جنٌه 200=  24/ 4×  1200=   4/24الوالد   
 جنٌه 200=   4/24×  1200=   4/24الوالدة  
 جنٌه 650=  13/24×  1200= 13/24األوالد 

 جنٌه 433.33=  2/3×  650نصٌب األوالد =  2/3وٌكون نصٌب اإلبن 
 جنٌه 216.67=  1/3×  650نصٌب األوالد =  1/3وٌكون نصبب اإلبنة 
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 وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى :
 جنٌه 

 150.00 األرملة
 433.33 اإلبن
 216.67 اإلبنة
 200.00 الوالد
 200.00 الوالدة
 1200.00 اإلجمالى

 
 (3مثال رقم )

جنٌه ولم تتوافر  2600توفٌت مإمن علٌها وأستحق عنها مبلػ تعوٌض دفعة واحدة  مقداره 
تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرمل وبنت ووالدٌن ) فرض جدلى ألن  شروط إستحقاق

 الوالدٌن لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة (
 من الجدول كما ٌلى : 22ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رصقم 

 جنٌه  600=  3/13×  2600=  3/13األرمل 
 جنٌه 1200=  6/13×  2600=  6/13اإلبنة 
 جنٌه  400=  2/13×  2600=  2/13الوالد 
 جنٌه  400=  2/13×  2600=  2/13الوالدة 

 جنٌه 2600وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة    = 
 

 (4مثال رقم )
 بفرض أنه فى المثال السابق كانت توجد أكثر من بنت مستحقة 

 ى :من الجدول كما ٌل 39ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رصقم 
 جنٌها  520.00=  3/15×  2600=  3/15األرمل 
 جنٌه ٌوزع بٌنهن بالتساوى 1386.66=  8/15×  2600=  8/15  البنات
 جنٌه  346.67=  2/15×  2600=  2/15 الوالد 
 جنٌه   346.67=  2/15×  2600=  2/15الوالدة 

 جنٌه 2600.00وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة    = 
 

 (5م )مثال رق
جنٌه  ولم تتوافر شروط  2100توفٌت مإمن علٌها وأستحق عنها تعوٌض دفعة واحدة مقداره 

 إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرمل والوالد والوالدة وال ٌوجد أخوة وأخوات 
) فرض جدلى حٌ  أن الوالد والوالدة لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة ( ٌتم توزٌع التعوٌض 

 من الجدول كما ٌلى : 54وفقا للحالة رصقم بٌنهم 
 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6األرمل 
 جنٌه 700=  2/6×  2100=  2/6الوالد  
 جنٌها 350=  1/6×  2100=  1/6الوالدة 

 جنٌه  2100وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  = 
 

 (6مثال رقم )
 خوات بفرض أن فى المثال السابق كان ٌوجد أخوة وأ
 من الجدول كما ٌلى : 55ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رصقم 

 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6األرمل 
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 جنٌه 700=  2/6×  2100=  2/6الوالد  
 جنٌها 350=  1/6×  2100=  1/6الوالدة 

 جنٌه 2100وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  = 
 

 (7مثال رقم )
جنٌه ولم تتوافر شروط  2700إمن علٌها وأستحق عنها تعوٌض دفعة واحدة مقداره توفٌت م

إستحقاق التعوٌض فى الوالدٌن ) فرض جدلى حٌ  أن الوالدٌن لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة ( 
من الجدول كما  65مع عدم وجود أخوة وأخوات ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم وفقا للحالة رصقم 

 ٌلى:
 جنٌه 1800=  2/3×  2700=  2/3الوالد 
 جنٌه 900=  1/3×  2700=  1/3الوالدة 

 جنٌه 2700وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  = 
 

 (8مثال رقم )
 بفرض أن فى المثال السابق كان ٌوجد فقط أخوة وأخوات مع والد ووالدة

 ى :من الجدول كما ٌل 66ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم وفقا للحالة رصقم 
 جنٌها 2250=  5/6×  2700=  5/6الوالد  
 جنٌها 450=  1/6×  2700=  1/6الوالدة 

 جنٌه  2700وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  = 
 

 (9مثال رقم )
بفرض أن الوالد فى المثال السابق كان صقد توفى صقبل صرؾ نصٌبه فى مبلػ التعوٌض  وكان 

أبناء وبنت ٌتم توزٌع نصٌبه فى التعوٌض بٌنهم وفقا  3( و المستحقون عنه األرملة ) الوالدة 
 من الجدول كما ٌلى : 3للحالة رصقم 
 جنٌه 281.25=  1/8×  2250=  1/8األرملة 
 جنٌه 1968.75=  7/8×  2250=  7/8األوالد 

 أبناء وبنت وحٌ  للذكر ضعؾ األنثى  3ونظرا لوجود 
 إذا ٌكون عدد األجزاء بالنسبة لؤلوالد =

     3 ×2   =6  
     1  ×1  =1 

                 7 

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

 جنٌه 281.25=  1/7×   1968.75وٌكون نصٌب اإلبنة        = 

 وٌكون التوزٌع النهائى لنصٌب الوالد فى مبلػ التعوٌض عن المإمن علٌه  كما ٌلى :
 

 281.25 دة المإمن علٌه (نصٌب األرملة ) وال
 1687.50 ) أخوة المإمن علٌه (  562.5×  3نصٌب األبناء 

 281.25 نصٌب البنت ) أخت المإمن علٌه (

 2250.00 جملة مبلػ التعوٌض المستحق للوالد
  

ومن المهم أن نشٌر إلى أن جملة ما تستحقه الوالدة من مبلػ التعوٌض فى هذه الحالة ٌكون كما 
 ٌلى:
 450.00 ( 8لمستحق لها بصفتها والدة المإمن علٌه ) من المثال رصقم ا
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 281.25 المستحق لها بصفتها أرملة الوالد 
 731.25 اإلجمالى

 
 (10مثال رقم )

جنٌه ولم تتوافر شروط  2400توفى مإمن علٌه وأستحق عنه مبلػ تعوٌض دفعة واحدة مقداره 
جدلً ( لدٌها حمل مستكن ة ووالد ) فرض جدلى  إستحقاق التعوٌض فى كل من األرملة ) فرض
 حٌ  أن الوالد لٌس له شروط إستحقاق خاصة (

من  5ٌتم توزٌع مبلػ التعوٌض بٌنهم ) بمراعاة إفتراض أن الحمل المستكن ذكر ( وفقا للحالة رصقم 
 الجدول كما ٌلى :

 300.00=    3/24×  2400=  3/24األرملة 
 1700.00=  17/24×  2400=  17/24ذكر الحمل المستكن بإفتراض أنه 

 400.00=    4/24×  2400=   4/24الوالد 
  2400.00=                           جمله التوزٌع لمبلػ التعوٌض

                         
 وٌمكن أن نفترض فى هذه الحالة الفروض اآلتٌة :

 ذكر واحد –بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا  – 1
وفى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو ٌستحق اإلبن الذكر نصٌبه المحدد له بإعتباره حمل               

  جنٌه 1700.00مستكن وهو                                                  
 ذكرٌن . –بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا  – 2 

ٌستحق كل من اإلبنٌن نصؾ النصٌب المحدد للحمل فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو و      
 أى ٌستحق كل منهما  –المستكن 
 جنٌها 850.00=                                              2÷    1700

 ذكر وأنثى  –بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا  – 3
 ا ٌلى :فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق الذكر ضعؾ األنثى كم     
=   2/3×  1700النصٌب المحدد للحمل المستكن=  2/3اإلبن الذكر ٌستحق       

1133.33 
 566.67=  1/3×  1700النصٌب المستحق للحمل المستكن   =  1/3وتستحق اإلبنة       

 أنثى واحدة –بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا  – 4
 من الجدول كما ٌلى : 17لة رصقم فى هذه الحالة بعاد التوزٌع وفقا للحا     
 جنٌه  300.00=              1/8×  2400=  1/8األرملة      
  وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى     
 جنٌه 1200.00=    4/8×  2400=  4/8اإلبنة      
 جنٌه  900.00=  3/8×  2400=  3/8الوالد      
ٌب المستحق له فى التوزٌع    وهو ٌزٌد على النص      

 المبدئى ومقداره
 جنٌه   400.00= 

 جنٌه  500.00=  400 – 900إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما =       
 أنثتٌن . –بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا  – 5 

 من الجدول كما ٌلى : 35فى هذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رصقم      
 جنٌه  300.00=  3/24×  2400=  3/24األرملة      
  وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزبع المبدئى      
 جنٌه 1600.00=  16/24×  2400=  16/24البنتٌن       
  تستحق لكل منهما النصؾ ) حٌ  ٌتم توزٌع نصٌبهن     

 جنٌه  800.00=   2÷  1600بالتساوى ( وبالتالى تستحق كل بنت 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               107/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 جنٌه  500.00=  5/24×  2400=  5/24تحق الوالد وٌس     
    ===== 
 جنٌه 400=  وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى     
 جنٌه  100=   400 – 500إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما     
 بفرض أن الحمل المستكن إنفصل مٌتا . – 6
 من الجدول كما ٌلى : 57حالة رصقم فى هذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا لل     
 جنٌه 600.00=  ¼×  240=  1/4األرملة      
وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى     

 ومقداره
 جنٌه 300.00= 

 جنٌه 300.00=   300 – 600لذا ٌستحق لها الفرق بٌنهما =      
 هجنٌ 1800.00=   3/4×  2400=   3/4الوالد      
 جنٌه 400.00=  النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره وهو ٌزٌد على     
 جنٌه  1400.00=  400 – 1800إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما =      
 وصقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا المثال أن نلخ  نتائج التوزٌع فى هذا المثال كما ٌلى :   
 

حمل  أرملة التوزٌع
 مستكن

 االجمالى الوالد  2بنت  1بنت  2ابن  1بن ا

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

 2400 400     1700 300 المبدئى

 2400 400    1700.00  300  1االحتمال رصقم 

 2400 400   850.00 850.00  300 2االحتمال رصقم 

 2400 400  566.67  1133.33  300 3االحتمال رصقم 

 2400 900  1200.00    300 4ل رصقم االحتما

 2400 500 800 800.00    300 5االحتمال رصقم 

 2400 1800      600 6االحتمال رصقم 

  
 
 

 المبحث السادس
  احكام خاصة بصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة

 للمستحقٌن عن المؤمن علٌه
 

 :: مستندات الصرؾ  والأ
 ل .وسبق بٌانها بالمبح  الثال  من الفصل األ

 
 ثانٌا  : إجراءات الصرؾ :

ـ تصرؾ المعاشات والمبالػ المستحقة للقصر للولً أو الوصً الذى تحدد صفته بقرار  1      
 وصاٌة ، وذلك وفقا للترتٌب اآلتً : 

 أ  ـ الولً الطبٌعً وهو األب .             
اشات القصر من ب ـ وتعتبر األم فً حكم األب فى حالة عدم وجوده وتصرؾ لها مع      

 أبنائها .
 جـ ـ الولً الشرعً وهو الجد الصحٌح أى والد األب .            
 د  ـ للوصً المتولً شئون القصر وتثبت صفته بقرار وصاٌة .               
جنٌه فٌتعٌن التؤشٌر على الشٌكات  3000ـ إذا زادت صقٌمة المبالػ المستحقة للقصر علً  2      

قدر الزائد علً هذا الحد بعدم الصرؾ إال بعد الحصول على إذن من نٌابة المستخرجة بال
المدة الزائدة  األحوال الشخصٌة ـ وٌقصد بهذه المبالػ تلك المستحقة دفعة واحدة كتعوٌض
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وتعوٌض الدفعة الواحدة والتعوٌض اإلضافى والمكافؤة وال ٌسرى ذلك على متجمد 
 المعاش بإعتباره حقا دورٌا .

ـ فى جمٌع األحوال تلتزم جهات الصرؾ بؤن تخطر نٌابة األحوال الشخصٌة المختصة  3       
 بقٌمة المعاش والمبالػ المستحقة وإسم من تصرؾ إلٌه وعنوانه ودرجة صقرابته للقصر.

ٌجوز للمحكمة أن تصدر صقرارا بتحدٌد الشخ  الذى ٌصرؾ له المعاشات والمبالػ  - 4      
 فة للترتٌب السابق.المستحقة للقصر بالمخال

وفى هذه الحالة ٌبدأ صرؾ المعاشات للشخ  الذى عٌنته المحكمة إعتبارا من أول             
 الشهر التالً إلخطار الهٌئة المختصة بقرار المحكمة .

فى حالة تعٌٌن وصةى ؼٌةر األرملةة علةى شةئون القصةر تصةرؾ معاشةات القصةر إلٌةه  – 5
تةةارٌخ تقةةدٌم صقةةرار الوصةةاٌة وكةةذلك المعاشةةات التةةى لةةم إعتبةةارا مةةن أول الشةةهر التةةالً ل
 تصرؾ حتى هذا التارٌخ.

فى حالة ما إذا كانت األرملة صقاصرة فإنه ٌتم صرؾ مستحقاتها ومستحقات أوالدهةا إلةى  –6
ولٌها الطبٌعً أو الشرعً أو الوصً علٌها أو متةولً شةئونها الةذى ٌثبةت صةفته بقةرار 

 وصاٌة وبمراعاة هذا الترتٌب .
فى حالة وجود حمل مستكن ٌتم توزٌع المعاش على المسةتحقٌن بةإفتراض عةدم وجةوده  – 7

وٌعاد  توزٌع المعاش على المستحقٌن بمةا فةٌهم الحمةل إعتبةارا مةن أول الشةهر التةالً 
 لتارٌخ إنفصاله حٌا .

سةةنة " إلةةى الةةولً أو  21ٌسةةتمر صةةرؾ المعاشةةات للقصةةر بعةةد بلةةوؼهم سةةن الرشةةد "  – 8
 ائم على شئونهم ما لم ٌتقدم أحدهم لصرؾ المعاش باسمه .الوصً الق

إذا تزوجت األرملة بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعةاش أو إذا كانةت األم مطلقةة  – 9        
وتزوجةةت مةةن آخةةر فإنةةه ٌةةتم صةةرؾ مسةةتحقات أوالدهةةا  لهةةا طالمةةا ظةةل األوالد فةةى 

 رعاٌتها رؼم زواجها من ؼٌر أبٌهم .
 األم " األرملة أو المطلقة " أن األوالد ٌقٌمون معها بشهادة إدارٌة .وتثبت       
أمةةا إذا انفصةةل األوالد القصةةر عةةن أمهةةم بعةةد زواجهةةا فةةإن مسةةتحقاتهم تصةةرؾ للةةولى    

 الشرعى فإذا لم ٌوجد فتصرؾ للقائم على شئونهم وتثبت صفته بقرار وصاٌة .
( المرفةةق بةةالقرار 190النمةةوذ  رصقةةم )ٌجةةوز صةةرؾ المعاشةةات بمقتضةةى توكٌةةل علةةى  - 10     

 . 2007لسنة  554الوزاري رصقم 
 والٌخل هذا التوكٌل بصرؾ المعاش لصاحب الشؤن بنفسه.        
 

 :ثالثا : التخلؾ عن تقدٌم طلب الصرؾ فى الموعد القانونى 
ٌجب تقدٌم طلب صةرؾ المعةاش أو التعةوٌض أو أى مبةالػ مسةتحقة طبقةا  ألحكةام صقةانون  – 1

ؤمٌن االجتمةةاعً فةةى مٌعةةاد أصقصةةاه خمةةس سةةنوات مةةن التةةارٌخ الةةذى نشةةؤ فٌةةه سةةبب التةة
 االستحقاق وإال انقضى الحق فى المطالبة بها .

 تعتبر المطالبة بؤي من المبالػ المتقدمة شاملة المطالبة بباصقى المبالػ  المستحقة . – 2       
ى المسةتحقٌن جمٌعةا  إذا تقةدم أحةدهم بطلةب ٌنقطع سرٌان المٌعاد المشار إلٌه بالنسةبة إلة – 3       

 فى الموعد المحدد 
 وذلك بمراعاة اآلتً : - 4

 : 2009لسنة  130تارٌخ العمل بالقانون رقم  2009/  6/  12قبل  –أ             
اذا صقدم طلب الصرؾ بعد مضً خمس سنوات من أي من التوارٌخ المشار إلٌهةا                

تبارا من أول الشهر الذى صقدم فٌه طلةب الصةرؾ ة وتسةقط ٌتم صرؾ المعاش اع
الحقوق التؤمٌنٌة األخرى ة على انةه ٌجةوز التجةاوز عةن التةؤخٌر فةى تقةدٌم طلةب 

 الصرؾ خبلل المٌعاد المحدد اذا كانت هناك أسباب تبرر التؤخٌر.
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 2009لستتنة  130تتتارٌخ العمتتل بالقتتانون رقتتم  2009/  6/  12اعتبتتارا متتن  -ب         
 ٌراعً اآلتً:

 ( بالنسبة للمعاش : 1)             
اذا صقدم طلب الصرؾ بعد مضةً خمةس سةنوات مةن أي مةن التةوارٌخ المشةار             

إلٌها ٌتم صرؾ المعةاش إعتبةارا  مةن أول الشةهر الةذى صقةدم فٌةه طلةب الصةرؾ 
 باإلضافة إلى صقٌمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علةى تةارٌخ

 تقدٌم الطلب بما فٌها الزٌادات التى طرأت على هذا المعاش .
 ( بالنسبة لباقً الحقوق التأمٌنٌة : 2)         

اذا صقةةدم طلةةب الصةةرؾ بعةةد مضةةً خمسةةة عشةةرة سةةنة مةةن أي مةةن التةةوارٌخ                 
 المشار إلٌها ة فإنه ٌسقط الحق فٌها وال ٌتم صرفها ألى سبب من األسباب.
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 الفصل الخامس
 تعوٌض المدة الزائدة

 ساسىجر األعن األ
 

 لسنة 79شتراك بالقانون رصقم جر اإلأن أ ول من هذه الدراسةالفصل األ وضحنا فى بداٌةأأن سبق 
 لى :إٌنقسم  1975
 .ساسى شتراك األجر اإلأ – 1
 . شتراك المتؽٌرجر اإلأ – 2
 

 أن تعةةوٌض المةةدة الزائةةدة ٌقتصةةر علةةى مةةدة هتتذا الفصتتل نتتوه فتتى بداٌتتةنن أومتتن الجتتدٌر بالتتذكر 
جةر المتؽٌةر وٌسةتحق تعةوٌض المةدة شةتراك فةى األاإل ساسى فقةط دون مةدةجر االشتراك فى األاإل

 .ستحق أمتى  الزائدة
ة متةً تةوافرت مةدة تزٌةد علةً المةدة المإهلةة إلسةتحقاق سةتحقاق ٌا كان سبب اإلأ –المعاش   - 1

 صقصً للمعاش .الحد األ
بصةورها المختلفةة ة  جنبةىلؤل تعوٌض الدفعة الواحدة فى حةالتى الهجةرة للمصةرى والمؽةادرة - 2

متةةً تةةوافرت مةةدة تزٌةةد علةةً المةةدة المإهلةةة إلسةةتحقاق الحةةد األصقصةةً لتعةةوٌض الدفعةةة 
 الواحدة.
 

 : ساسى جر األعن األ ولتحدٌد تعوٌض المدة الزائدة 
 ٌلى :مر بٌان ذلك فٌما ٌتطلب األ
 : المدة الزائدة . ولألالمبحث ا

 : تحدٌد صقٌمة تعوٌض المدة الزائدة . المبحث الثانى
 . لى معاشإ إختٌار تحوٌل المدة الزائدة:  المبحث الثالث

 
 
 

 ولالمبحث األ
 دة الزائدةالم

 
 : تٌةونتناول هذا الموضوع فى النقاط اآل

 . وتحدٌدها : تعرٌؾ المدة الزائدة والا
 تحدٌد المدد المستبعدة من تعوٌض المدة الزائدة .:  ثانٌا
 . المستحق عنها التعوٌض : تحدٌد صافى المدة ثالثا
 
 

 : وتحدٌدها أوال : تعرٌؾ المدة الزائدة
ماتضمنه البند خامسا من المبح  الثانً من الفصل األول وذلك  عٌدمن المفٌد بداٌة ان ن        

 علً النحو التالً :
ة  1975لسةنة  79مةن صقةانون التةؤمٌن اإلجتمةاعً الصةادر بالقةانون رصقةم  36تتضمن المادة 

 إذا زادت مدة اإلشتراك فى التؤمٌن على :
 ست وثبلثٌن سنة .   
 أو   
 القدر المطلوب إلستحقاق الحد األصقصى للمعاش الذى ٌتحمل به الصندوق .   
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 أٌـهما أكبر .   
السةـنوى عةن  األجةـر % مةن15حةدة ٌقةدر بواصقةع إسـتحق المإمن علٌه تعوٌضا  من دفعة وا   

 كل سنة من السنوات الزائدة .
      
 وحتى ال تكون حاالت إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى الحاالت اآلتٌة :        
  المؽادرة النهائٌة لؤلجنبى . – 1        
 إشتؽال األجنبى فى الخار  بصفة دائمة . – 2        
 حاق األجنبى بالبعثة الدبلوماسٌة لسفارة أو صقنصلٌة دولته .إلت – 3        
 هجرة المصرى . – 4        
   من حاالت إستحقاق المعاش عندما تتوافر للمإمن علٌه مدة إشتراك تزٌد  فى وضع أفضل        

على المدة البلزمة إلستحقاق الحد األصقصى النسبى للمعاش ة فإنه ٌجب مراعاة أال تزٌد 
 المستحق عنها التعوٌض عن المدة المشار الٌها . المدة

وبتطبٌق ذلك على حاالت إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة المشار إلٌها فإن الحد األصقصى         
 لمدة اإلشتراك المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة ٌكون كما ٌلى :

صقٌمة المعاش المستحق على  نظرا ألنه ٌراعى فى حساب معاش األجر األساسى أال تزٌد        
 % ( . 80الحد األصقصى النسبى ) 

 
وحٌث تحدد مدة اإلشتراك البلزمة إلستحقاق هذا الحد األقصً ، من خبلل ضرب مقام         

 % كما فً األمثلة اآلتٌة : 80× معامل حساب المعاش  
           

 % 80المدة البلزمة إلستحقاق  معامل حساب المعاش

 سنة %72 =  80×  90 90/ 1

 سنة %68 =  80×  85 85/ 1

 سنة %48 =  80×  60 60/ 1

 سنة %40 =  80×  50 50/ 1

 سنة %36.8 =  80×  46 46/ 1
 شهر 9.6=  0.8×  12
 ٌوم18=  0.6×  30

 ٌوم   شهر   سنة
18   09     36 

 سنة %36 =  80×  45 45/ 1

 
 : اتمبلحظ
لواحدة الٌثار بالنسبة لها هذه الخطوة حٌ  أنه ٌشترط فٌها جمٌعا باصقى حاالت تعوٌض الدفعة ا – 1

أما الحاالت السابق بٌانها  –أال تتوافر للمإمن علٌه فٌها مدة إشتراك تعطٌه الحق فى المعاش 
) أربع حاالت ( فإن هذه الخطوة ٌجب مراعاتها حٌ  ٌكون للمإمن علٌه الحق فى اإلختٌار 

 ر شروط إستحقاصقه ( وبٌن تعوٌض الدفعة الواحدة .تواف’ بٌن المعاش ) فى حال
باصقى مدد اإلشتراك التى ال تدخل فى حساب تعوٌض الدفعة الواحدة ٌتم بح  مدى توافر  – 2

 شروط إستحقاق تعوٌض مدة زائدة عنها من عدمه .
إذا وجدت مدد سابقة ضمن مدد اإلشتراك ٌراعى تحوٌلها إلى مدة إشتراك بضربها فى معامل  –3

 % صقبل تحدٌد المدة المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة . 60
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 ( :1مثال رقم )
 سنة . 47تقدم مإمن علٌه لصرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للهجرة وكانت مدد إشتراكه 

 شهور . 8سنة و  59وسنه فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ 
دٌم طلب الصرؾ مع وحٌ  ٌحدد معامل حساب المعاش المبكرعلً أساس السن فً تارٌخ تق

 إهمال كسر السنة .
 . 46/  1لسن التاسعة والخمسٌن هو  9وحٌ  معامل حساب المعاش المبكر من جدول 
 سنة .  36.8% =  80×  46% =  80تكون المدة المإهلة إلستحقاق الحد األصقصً 

      ٌوم   شهر   سنة                                                      
 . فقط 36     09    18 التالً ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن مدة وب

 ٌوم   شهر   سنة    ٌوم   شهر  سنة                                 
 . 10     02   12=   36     09  18   – 47وباصقى المدة وهى   
 تعتبر مدة زائدة .  
 

 ( :2مثال رقم )
 ( السابق كانت كما ٌلى :1علٌه بالمثال رصقم ) بفرض أن مدد إشتراك المإمن     
 . 1/45مدد إشتراك فعلى بمعامل  35     
 .  1/75مدد سابقة بمعامل         12     
 ٌتم تحوٌل المدة السابقة إلى مدة إشتراك كما ٌلى :     
     12  ×60  = %7.2 

 سنة شهر ٌوم      
= 12 2 7 

 كما ٌلى : 1/45بمعامل  وتكون إجمالى مدة إشتراكه      
  سنة شهر ٌوم
 1/45مدة بمعامل  35 00 00
 1/45الى  1/75مدة محولة من  07 2 12
12 2 42  

       ٌوم   شهر  سنة                                            
     36     09  18وحٌ  ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة عن 

 إذا باصقى المدة وهى :     
 سنة هر ش ٌوم
12 2 42 
00 6 37 

12 8 4 
 تعتبر مدة زائدة.     

 
ن لدٌته أى أ – 1/45شتراك بمعامل ٌزٌتد علتى إللمؤمن علٌه الذى لدٌه مدد  ٌراعى بالنسبة– 4

قصتى ستتحقاق الحتد األإل إن المدة المؤهلتةوبالتالى ف ، 1/36أو  1/40شتراك بمعامل إمدد 
 36إال بالمتدد التتى تزٌتد علتى  تتد بالنستبة لهتذه الحالتةإنه ال ٌع، ف سنة 36النسبى تقل عن 

 .فقط  سنة
 

 ( :3مثال رقم )
 إشتراكه على النحو التالى :وكانت مدد  –شتراك مإمن علٌه لبلوؼه سن الستٌن إ إنتهت مدة
 أعمال خطرة . 1/36بمعامل  سنة 12
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 أعمال عادٌة 1/45بمعامل  ةسن 23
 . العمل العادى أثناء ممارسةخدمته نتهت إو جنٌه 900 أجر التسوٌةوكان 
 جنٌه 300  = 1/36×  12×  900ذا المعاش = إ

   جنٌه 460  = 1/45×  23×  900=              
                          35                 760 

 جنٌه 900 أجر التسوٌةن أوحٌ  
 جنٌها 720=  900% ×  80صقصى النسبى ذا الحد األإ

صقصى ألالمعاش على الحد ا إلى زٌادةدت أصقد  شتراك بالنسبة لهذه الحالةمدد اإل نإوعلى ذلك ف
 . النسبى
أن تزٌد حٌ  ٌشترط  إنه ال ٌستحق تعوٌض المدة الزائدةفقط ف سنة 35شتراك ن مدد اإلأوحٌ  
 . كبرأٌهما أصقصى ستحقاق الحد األإل سنة أو المدة المإهلة 36المدة على 

 
ن لدٌته أى أ – 1/45شتتراك بمعامتل ٌقتل عتن إؤمن علٌه الذى لدٌته متدد للم ٌراعى بالنسبة– 5

إذا كانت لدٌته متدة نه ٌجب قبل تحدٌد ما إف 1/60أو  3/200أو  1/75امل بمعشتراك إمدد 
 1/45بمعامتل  إلتى متدة 1/45قل عتن شتراك ذات المعامل األمن عدمه تحوٌل مدد اإل زائدة

 : آلتٌةستخدام معامبلت التحوٌل اإب
 

 1/45بمعامل  إلى مدةمعامل التحوٌل  1/45قل من المعامل األ

1/45 0.600 
3/200 0.675 
1/60 0.750 

 
 : (4مثال رقم )
 إشتراكه على النحو التالى :وكانت مدد  –شتراك مإمن علٌه لبلوؼه سن الستٌن إ إنتهت مدة
 1/45بمعامل  سنة 35    
 1/75سنوات بمعامل  4    
 جنٌه 900 أجر التسوٌةوكان 
 على النحو التالى : 1/45بمعامل  إلى مدة 1/75بمعامل  ٌتم تحوٌل المدة 
 سنة شهر ٌوم  

         4  ×60 = %2.4 = 24 4 2 
 35 00 00 = 1/45شتراك بمعامل اإل إلٌها مدةٌضاؾ 

 37 4 24 = 1/45اجمالى مدد االشتراك بمعامل 
 36 00 00 = صقصىللحصول على الحد األ ٌستبعد المدة المإهلة

 1 4 24 =  المدة الزائدة
 
 :خر كما ٌلى آسلوب أب وٌمكن تحدٌد المدة الزائدة – 6

 . شتراكمدد اإل ٌتم حصر كافة –أ       
 ٌتم تحدٌد معامل كل مدة . –ب       
 أجر التسوٌة .ٌتم تحدٌد  –        
 . ٌتم حساب المعاش الخام –د       
 أجر التسوٌة . صقصى للمعاش بمراعاةلحد األٌتم تحدٌد ا -هـ      
 هـ –= د  ٌتم تحدٌد المعاش المقابل للمدة الزائدة –و       
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 وذلك كما ٌلى :  1/45إلى مدة بمعامل  ٌتم تحوٌل المعاش المقابل للمدة الزائدة –ز       
                                             45  

 = ــــ  المدة الزائدةمقابل  المعاش           
 أجر التسوٌة                                         

 
 : (5مثال رقم )
 (4للمثال رصقم ) السابق فى تحدٌد المدة الزائدة 6لبند رصقم با إستخدام الطرٌقة المبٌنةٌمكن 

 وذلك على النحو التالى :
 سنة 39شتراك = جمالى مدد اإلإ –أ 
 1/75سنوات بمعامل  4ة  1/45بمعامل  سنة 35معامل كل مدة =  –ب 
 جنٌه 900=  أجر التسوٌة –  
  700.00=  1/45×  35×  900المعاش الخام =  –د 

                      =090  ×4    ×1/75  =48.00  
                                                     748.00    

 00720.=     %       80×  090صقصى= الحد األ -هـ
  28.00=            معاش المقابل للمدة الزائدة   ال -و  
  1/45بمعامل  لمعاش المدة الزائدة ةالمقابل المدة –ز 

 سنة 1.4=  45/900×  28.00=            
 ٌوم   شهر سنة  
 =24   4    1 
 
 والذى ٌحدد المدة 1/45 شتراك بمعامل ٌقل عنإللمؤمن علٌه الذى له مدد  ٌراعى بالنسبة – 7

أال ٌجبر كسر الشهر فى المدة السابقٌن  6ة  5له وفقا لما تم بٌانه بالبندٌن  ة بالنسبةالزائد
طوات حساب المعاش أو من خ أن جبر كسر الشهر  ٌتم فى مرحلة سابقةحٌ   الزائدة

تطبق إنه ال لذلك ف –شتراك اإلحصر مدد  حوال وهى خطوةبحسب األ تعوٌض الدفعة الواحدة
بالنسبة للمدة الزائدة وذلك سواء كانت هذه القاعدة صقد طبقت بالفعل عند جبر كسر الشهر  صقاعدة

لتطبٌقها ة وٌتم حساب تعوٌض المدة شتراك أو لم ٌكن هناك محبل حصر مدد اإل تنفٌذ خطوة
بح  ٌضاحه فى المإوفقا لما سٌتم  –والشهر والٌوم  الزائدة عن المدة الزائدة كما هى بالسنة

 . الثانى من هذا الفصل
 
 – بصةورها المختلفةة إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة للهجرة والمؽادرةٌراعى فى حاالت  – 8 

فضةل مةن المةإمن علٌةه الةذى ٌطلةب أوحتى ال ٌكون المإمن علٌه فى هذه الحاالت فى وضع 
عنهةا الحةد التةى كةان ٌسةتحق  إسةتحقاق الدفعةة الواحةدة عةن المةدةن ٌكةون أ –صرؾ المعاش 

 ة زائدة .عتباره مدإوما زاد على ذلك ٌعامل بة صقصى للمعاش األ
  2و  1راجع المثالٌن       
 

 : ثانٌا : تحدٌد المدد المستبعدة من تعوٌض المدة الزائدة
 : تٌةعن المدد اآل ال ٌستحق تعوٌض المدة الزائدة        
   فتراضٌة :المدة اإل – 1        

كامةل والعجةز الجزئةى المنهةى والعجةز ال إضافتها فى حاالت الوفةاةى تلك التى ٌتم وه              
 3ومقةدارها  – للخدمة وكذا حالتى الوفاة والعجز الكامل خبلل سةنة مةن تةرك الخدمةة

 . ٌهما اصقلألسن التقاعد  سنوات أو المدة المكملة
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 : 1/9/1975عتبارا من إ المدة المشتراة – 2        
 ارٌخ تقةةدٌم طلةةب الشةةراء ولةةٌس المةةدةفةةى تحدٌةةد هةةذا التةةارٌخ بتةة أن العبةةرةوٌبلحةةظ               

 . فى حد ذاتها ةالمشترا
ٌستحق عنهةا تعةوٌض  1/9/1975بل ن الحاالت التى صقدم فٌها طلب الشراء صقأبمعنى               

عنهةا فةبل ٌسةتحق  1/9/1975عتبةارا مةن إما التى صقدم فٌهةا طلةب الشةراء أ مدة زائدة
 تعوٌض مدة زائدة .

 
 إستحقاق تعوٌض مدة زائدةالتى لم ٌنص قانون مضاعفتها على  عتبارٌةاإل المدة – 3        

 عتبارٌةةاإل إستحقاق تعوٌض المدة الزائدة من عدمه بالنسبة للمدةفى  أن العبرةبمعنى               
إسةةتحقاق علةةى  ةر مضةةاعفة المةةدة صقةةد نةة  صةةراحذا كةةان القةةانون الةةذى صقةةرإهةةو مةةا 

   :لذلك  مثلةوفٌما ٌلى بعض األ –عنها من عدمه  تعوٌض مدة زائدة
  مدة مضاعفة ٌستحق عنها تعوٌض مدة زائدة : –أ               
والقةوانٌن السةابقة  1975لسنه  90م بالقانون رصق وتمثل المدد المضاعفة المقررة                    

 : خاصة وبصفة
للقةانون  ٌن بمجةال الطٌةران بةالقوات المسةلحة الخاضةعةٌالمدن مدة خدمة  (1)

ن مةن القةانو 9 مةن المةادة 2زمن السةلم وفقةا للبنةد  1975لسنه  79رصقم 
 . سنه وربع ( ) تحسب السنة  1975لسنه  90رصقم 

الخاضةعٌن للقةانون  ٌن بمجال الطٌران بالقوات المسةلحةالمدنٌ مدة خدمة  (2)
مةةن  9 مةةن المةةادة 1لبنةةد رصقةةم السةةلم وفقةةا لزمةةن  1975لسةةنه  79رصقةةم 
   .ونصؾ (   ) تحسب السنة سنة 1975لسنه  90ون رصقم القان

الةةةدفاع  مةةةدة خدمةةةة المةةةدنٌٌن بصةةةفة عامةةةة بةةةالقوات المسةةةلحة ووزارة (3)
مةن  8 زمن الحرب وفقةا للمةادة 1975لسنه  79الخاضعٌن للقانون رصقم 

 . سنتٌن ( ) تحسب السنة 1975لسنه  90ون رصقم القان
ومةةدد  31/12/85إلةةى  5/6/67مةةن  المةةدة 1967د حةةرب ومنهةةا مةةد 

 . 1/3/57لى إ 31/10/56من  المدة 1956حرب 
ومنهةا مةدد حةرب  –الحةرب  لزامٌة بالقوات المسلحة فتةرةاإل مدد الخدمة (4)

 .31/12/1985لى إ 5/6/1967من  المدة 1967
) تحسب  1/3/1957إلى  31/10/1956من  المدة 1956ومدد حرب                             

 . سنتٌن ( السنة
ها المإمن علٌه أو المستبقى المكلؾ أو المستدعى خبلل ( مدة الخدمة5)                        

 المدة 1967ومنها حرب  –الحرب  أثناء فترة بخدمة القوات المسلحة
  . 1985/ 31/12لى إ 5/6/1976من 
) تحسب  1/3/1957إلى  31/10/1956من  دةالم 1956حرب  ومدة                            

 . سنتٌن ( السنة
علٌه أو المستبقى أو المكلؾ المستدعى خبللها المإمن  ( مدة الخدمة6)                        

إحدى وحدات الصاعقة أو السلم وذلك ب أثناء فترة بخدمة القوات المسلحة
 2ذلك وفقا للبند و ة الضفادع البشرٌة أو الؽواصات أو القوات الجوٌة

) تحسب السنة سنة  1975لسنة  90من القانون رصقم  9من المادة 
 (وربع

علٌه أو المستبقى أو المكلؾ المستدعى خبللها المإمن  ( مدة الخدمة7)                        
إحدى وحدات الصاعقة أو السلم وذلك ب أثناء فترة بخدمة القوات المسلحة
من  1ؽواصات أو القوات الجوٌة وذلك وفقا للبند أو ال الضفادع البشرٌة

 ونصؾ ( ) تحسب السنة سنة 1975لسنة  90من القانون رصقم  9المادة 
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من  43 بؽٌر الطرٌق التؤدٌبى طبقا للمادةالفصل  ( المدة المضافة فى حالة8)                       
 . 1975لسنه  79القانون رصقم 

من  42 فصل بالطرٌق التؤدٌبى طبقا للمادةفى حالة  ال لمضافةا مدة( ال9)                       
 .1975لسنه  79القانون رصقم 

 مدد مضاعفة ال ٌستحق عنها تعوٌض مدة زائدة : –ب                
 : لهذه المدد مثلةفٌما ٌلى بعض األ                       

ة  1961 لسنة 90أرصقام وفقا للقوانٌن  الخدمة بالمناطق النائٌة مدة (1)
 .وربع ( ) تحسب السنة سنة  1978لسنة  30ة  1963لسنة  132

وبمحافظات  4/6/75لى إ 5/6/67بمحافظات القنال من  مدة الخدمة (2)
سنة  28وفقا للقانون رصقم  24/4/1982لى إ 5/6/67سٌناء من 
 . سنتٌن ( ) تحسب السنة    1976

رر من مك 95 للمادة المدة المضافة فى حالة التقاعد التٌسٌرى وفقا  (3)
 .1978 لسنة 47القانون رصقم 

فى حالة الفصل بؽٌر الطرٌق التؤدٌبى طبقا للمادة   المدة المضافة  (4)
 . 1975لسنه  79من القانون رصقم  176

 بشؤن  الوظائؾ القٌادٌة 1991لسنه  5بالقانون رصقم  المدة المضافة (5)
 . العام عمالوالقطاع العام وصقطاع األ إلدارى للدولةفى الجهاز ا

حكام بشؤن بعض األ  1987 لسنة 113لمدة المضافة بالقانون رصقم ا( 6)                            
 . للعاملٌن الذٌن ٌحالون للتقاعد بعد سن الستٌن الخاصة

 
 المستحق عنها التعوٌض : ثالثا : تحدٌد صافى المدة الزائدة

هذا  وال منأالسابق تحدٌدها وفقا للبند  ة الزائدةٌمثل صافى المدة الزائدة الفرق بٌن المد        
ستعراضها بالبند ثانٌا من إوالتى تم  المبح  وبٌن المدد المستبعدة من تعوٌض المدة الزائدة

 . هذا المبح 
الذى سٌتم بٌانه  إن وجد فى تحدٌد صقٌمة تعوٌض المدة الزائدة وٌستخدم صافى المدة الزائدة
 . صلبالمبح  الثانى من هذا الف

 
 : (6مثال رقم )
ة بعد مشترا ةشتراكه مدإ( السابق كانت ضمن مدد 5ن المإمن علٌه بالمثال رصقم )أبفرض 
 المستحق عنها التعوٌض  المدة الزائدة ٌكون صافى مقدارها سنة واحدة فى هذه الحالة 1/9/1975
 سنة شهر ٌوم  

 1 4 24 جملة المدة الزائدة
 1 00 00 المدة المستبعدة

 00 4 24 فى المدة الزائدةصا
  
 

 : (7مثال رقم )
 سنوات  3( كانت 6بالمثال السابق رصقم ) 1/9/1975بعد  أن المدة المشتراةبفرض 

  فى هذه الحالة ال ٌوجد صافى مدة زائدة ٌستحق عنها تعوٌض مدة زائدة
 سنة شهر ٌوم 

 1 4 24 حٌ  جملة المدة الزائدة
 3 00 00 المدد المستبعدة

 00 00 00 ٌوجد صافى المدة الزائدةال 
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 المبحث الثانى
 تحدٌد قٌمة تعوٌض المدة الزائدة

 
 توافر ثبلث عناصر هى : ٌتطلب تحدٌد قٌمة تعوٌض المدة الزائدة – 1
 . وهى التى تم تحدٌدها تفصٌبل بالمبح  السابق صافى المدة الزائدة –أ      
 حوال :ى جمٌع األوهو ف – الزائدة معامل حساب المدة –ب      

 أنواع المدد ) عادٌةلجمٌع  وذلك بالنسبة –شتراك الفعلى اإل % بالنسبة لمدة 15 (1)
 ( 1/36 خطرة - 1/40صعبة  – 1/45
 أنواع المدد ) عادٌةلجمٌع  وذلك بالنسبة – شتراك السابقةاإل % بالنسبة لمدة 9  (2)

 (1/60 خطرة - 3/200صعبة  – 1/75
 :ق بما فى ذلك حالتى العجز والوفاة  ٌمثلستحقافى جمٌع حاالت اإل وهو – ر التسوٌةجأ –       

 .شتراك فى التؤمٌن اإل خٌرتٌن من مدةجر الشهرى خبلل السنتٌن األمتوسط األ (1)
 . 12× المتوسط السنوى = المتوسط الشهرى   (2)

أجر ٌد ٌضاحه تفصٌبل بالبند ثالثا ) تحدإما سبق  أجر التسوٌة بصفة عامةوٌراعى فى تحدٌد      
 ة .ول من هذه الدراس( من المبح  الثانى من الفصل األ التسوٌة

 
 ( 1مثال رقم )

  ن التقاعد وصقد توافرت له صافى مدة زائدةانتهت خدمه مإمن علٌه لبلوغ س
 شهر سنة         
شتراكه فى التؤمٌن إ خٌرتٌن من مدةجره الشهرى خبلل السنتٌن األأوكان متوسط   3   5مقدارها  
 كما ٌلى : جنٌه ٌحدد تعوٌض المدة الزائدة 1000 هو
          
  جنٌها 6150 = % 15 × 3  5 × 12×1000 =   
   12       
 

 : (2مثال رقم )
  ن التقاعد وصقد توافرت له صافى مدة زئدةمإمن علٌه لبلوغ س إنتهت خدمة

   شهر    سنة         
 1/45بمعامل      1      8  امقداره
 1/75بمعامل       0      4          

 جنٌها 750جره الشهرى أوكان متوسط 
 ٌحدد تعوٌض المدة الزائدة كما ٌلى :

 = 1/45بمعامل  المدة الزائدة
     

 جنٌها 2250.00 % =15 × 1   8 × 12×750
 12    

 = 1/75بمعامل  المدة الزائدة
     

 جنٌها 270.00 % =9 ×  4 × 12×750
 12    
 جنٌها 2520.00 ض المدة الزائدةتعوٌ لةجم
   
فى  دون ضربه  أساس المتوسط الشهرى مباشرةعلى  ٌمكن حساب تعوٌض المدة الزائدة – 2

 .تستخدم المدة بالشهور ولٌس بالسنوات  وفى هذه الحالة 12
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 : (3مثال قم )
 كما ٌلى :  ( السابق ٌحسب تعوٌض المدة الزائدة2رصقم ) فى المثال
 جنٌها  450% =  15× شهرا  20×  750=  1/45بمعامل  المدة

 جنبها    54=   %  9× شهور   4×  507=  1/75               
 جنٌها  504                                  جملة تعوٌض المدة الزائدة

                                                              
ٌضاحه بالمبحث إتتضمن كسر شهر وفقا لما سبق  المدة الزائدةكانت  ذاإما  فى حالة – 3

 ٌراعى فى حساب تعوٌض المدة الزائدة ما ٌلى : –السابق 
 . ٌوما 360ٌام على األ ٌتم صقسمة –ساس المتوسط السنوى أذا كان سٌتم الحساب على إ –أ      
 . ٌوما 30ٌام على األ م صقسمةٌت –ساس المتوسط الشهرى أذا كان سٌتم الحساب على إ –ب     
 

 : (4مثال رقم )
 سنة شهر ٌوم 

 3 2 20 حد المإمن علٌهم =أل أن المدة الزائدةبفرض 
 جنٌه 1200جر الشهرى = متوسط األ

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

 نٌهاج 6480 = % 15 × 3 ×    12 × 1200
 جنٌها 360 = % 15 × 2/12 × 12 × 1200
 جنٌها 120 = % 15 × 20/360 × 12 × 1200
 جنٌها 6960 =   التعوٌض المستحق جملة
      
   ساس المتوسط الشهرىأذا كان سٌتم الحساب على إ –ب 

 جنٌها 6840 =   % 15 × 38 × 1200
 جنٌها 120 =   % 15 × 20/30 ×  1200
 جنٌها 6960 = ٌض المستحقالتعو جملة
          
 
ٌراعى حساب تعوٌض  – إستحقاق تعوٌض مدة زائدةمع  فى حاالت الهجرة والمؽادرة – 4

 أوال ثم حساب تعوٌض المدة الزائدة . الدفعة الواحدة
 

 : (5مثال رقم )
 كما ٌلى : من المبح  السابق ٌحدد تعوٌض المدة الزائدة 5فى المثال رصقم 

 = دفعة الواحدةتعوٌض ال 
 جنٌها 58320 = 15% × 36 × 12 × 900
        =====  

   تعوٌض المده الزائده =
 جنٌها 1620 = 15% ×  1 × 12 × 900
 جنٌها 540 = 15% × 4/12 × 12 × 900
 جنٌها 108 = 15% × 24/360 × 12 × 900

 جنٌها 2160 =  = جملة تعوٌض المدة الزائدة
 جنٌها 20196 = ة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدةالدفع جمالى تعوٌضإ
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 المبحث الثالث
 لى معاشإ إختٌار تحوٌل المدة الزائدة
 
ه ن ٌستبدلوا بكل مبلػ التعوٌض أو بجزء منأٌجوز لكل من صاحب المعاش والمستحقٌن عنه 

عن حق لى المعاش المستإوٌضاؾ  عن كل سنة من السنوات الزائدة 1/75معاش ٌحسب بواصقع 
صقصى الرصقمى عدم تجاوز مجموع المعاشٌن الحد األ األجر األساسً ة وٌعتبر جزء منه مع مراعاة

 . ستحقاق المعاشإالمعمول به فى تارٌخ األجر األساسً لمعاش 
 وٌمكن تفصٌل ذلك على النحو التالى :

 : ةالزائد ةستبدال معاش بتعوٌض المدإمن له حق طلب  – 1
 . صاحب المعاش –أ      
 . المستحقٌن عنه –ب      
إضافة بٌان الرؼبة فى صرؾ معاش  صمٌم طلب صرؾ المستحقات التؤمٌنٌةوصقد روعى فى ت     

ستٌفاء طلب إبداء رؼبته فى ذلك عند إبحٌ  ٌتاح لمقدم الطلب  بدال من تعوٌض المدة الزائدة
 .الصرؾ 

 
 : إستبدال معاش بتعوٌض المدة الزائدةالحق فى طلب  – 2
 . عن كل مبلػ التعوٌض –أ      

 أو
 . عن جزء منه–ب      
ٌتم تحدٌده بعدد السنوات الزائدة بالكامل أو بجزء  لٌهإستبدال المشار ن اإلأوجدٌر بالذكر             

 منها.
 

 : ساب المعاش المستبدل بتعوٌض المدة الزائدةمعامل ح – 3
والتى تحسب فى المعاش  ن السنوات الزائدةعن كل سنة م 1/75حسب المعاش بمعامل ٌ –أ      

 . 1/36أو  1/40أو  1/45معامل بصبل أ
ن ٌتم تحوٌلها أٌراعى  – 1/45صقل من أللمدد ذات معامل الحساب فى المعاش  بالنسبة – ب    

 كما ٌلى : –وذلك بضربها فى معامل التحوٌل المناسب  1/45بمعامل  إلى مدةوال أ
            

 1/45معامل التحوٌل الى مده بمعامل  1/45ل من المعامل االق

1/75 60 % 

3/200 67.5 % 

1/60 75 % 

 
  أجر التسوٌة : – 4
لٌه فى المبح  الثانى من إالمشار  الذى ٌستخدم فى حساب تعوٌض المدة الزائدة جرذات األ     

 .هذا الفصل 
 
 مستبدل بتعوٌض المدة الزائدة :سى والمعاش الساجر األقصى للجمع بٌن معاش األألالحد ا – 5
ساسى المعمول به جر األصقصى للمعاش عن األال ٌجاوز مجموع المعاشٌن الحد األأٌراعى  –أ      

 ستحقاق المعاش وهو على النحو التالى :إفى تارٌخ 
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 الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى تارٌخ إستحاق المعاش
 )جنٌه(

  01/7/2015 0896 

  01/7/2016 0992 

   01/7/2017 1096 

    01/7/2018 1208 

   01/7/2019 1336 

      
إستبدال معاش بتعوٌض المدة ٌقتصر  –صقصى مجموع المعاشٌن على الحد األ فى حالة زٌادة –ب       

صقمى فقط وما زاد على ذلك من صقصى الرلى الحد األإللوصول  الزائدة على المدة البلزمة
  زائدة ٌستحق عنها تعوٌض المدة الزائدة .المدة ال

 
 : (1مثال رقم )
 وكانت بٌاناته كما ٌلى : 24/3/2016مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد بتارٌخ  إنتهت خدمة

 ةسن شهر  
 2 4 1/45بمعامل  مدة زائدة
 جنٌها 720 ساسى  جر األمعاش األ

 جنٌه 900 أجر التسوٌة لتعوٌض المدة الزائدة
   الى معاش ل المدة الزائدةطلب تحوٌ

 = المعاش المقابل للمدة الزائدة
 اجنٌه 28 = 1 ×    2    4 × 900
  12  75    
 ساسى =جر األمعاش األ جملة
 اجنٌه 748 =   9.34 + 250
        
 جنٌها 896صقصى الرصقمى للمعاش فى هذا التارٌخ : الحد األ ملحوظة 
 

 : (2مثال رقم )
 جنٌه 

 896 ( السابق كان1ساسى فى المثال رصقم )جر األمعاش األ نأبفرض 
 1120 = أجر التسوٌة لتعوٌض المدة الزائدةو

 جنٌها ( 896ساسى صقد بلػ الحد االصقصى الرصقمى )جر األن معاش األنظرا أل
 إستبدال معاش بتعوٌض المدة الزائدةنه ال ٌجوز إف

 وٌحدد كما ٌلى : وٌستحق صرؾ تعوٌض المدة الزائدة
 اجنٌه 4704 = 15% × 2    4 × 12 × 1120
    12      

 
 : (3مثال رقم ) 

) وبالتالً ٌكون أجر جنٌها  880ن ( السابق كا2ساسى بالمثال رصقم )جر األن معا ش األأبفرض 
 كما ٌلى : ٌحدد معاش المدة الزائدة(  1100التسوٌة 

         
 جنٌه   22.34 = 1 × 2    4 × 1100 =
 جنٌه  914.22 = 75  12   

 00896. = صقصى الرصقمىلى الحد األإٌخفض 
 جنٌه      18.22 = صقصى الرصقمى  جزء المعاش الزائد عن الحد األ
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 ول من هذا الفصل كما ٌلىوضحناه فى المبح  االأوفقا لما سبق أن  إلى مدة زائدةٌتم تحوٌله 
 ستخدام معاملإ اة) وذلك بمراع

 45     بدال من 75     
 أجر التسوٌة  أجر التسوٌة 
 سنة  1.242273=  75/1100×  18.22= 

 للمعاشصقصى الرصقمى على الحد األ تعوٌض المدة  الزائدة عن المدة الزائدة
 جنٌه %2459.70 =  15×   1.242273×12× 1100= 
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 فصل السادسال
 توزٌع تعوٌض المدة الزائدة

 ستحقاقه للوفاةإساسى فى حالة ر األجعن األ
 

 تمهٌد :
ا فى الفصل الخامس من هذه الدراسة تعوٌض المدة الزائدة عن األجر األساسى فى صقانون تناولن

 . 1975 لسنة 79ماعى الصادر بالقانون رصقم جتالتؤمٌن اإل
ٌض عن توزٌع تعون ٌكون الفصل السادس أستكماال لهذا الموضوع فقد كان من الضرورى إو

إستحقاق هذا التعوٌض  المستحقٌن عن المإمن علٌه فى حالةساسى على المدة الزائدة عن األجر األ
  للوفاة .

 ونتناول هذا الموضوع على النحو التالى :
 وفقا لما ٌلى : نه ٌتم توزٌع تعوٌض المدة الزائدةستحقاق معاشا عإالمإمن علٌه و فى حالة وفاة

 . لهم بجدول توزٌع المعاش نصبة المحددةاأل المعاش بنسبةالتوزٌع على مستحقى  ٌتم – 1
ٌبلػ النصٌب لم  تحق واحد أو اكثر من مستحق من فئة واحدةذا لم ٌوجد سوى مسإ – 2

بالكامل  هم تعوٌض المدة الزائدةالمستحق له أو لهم فى المعاش الواحد الصحٌح صرؾ له أو ل
) ال فرق بٌن ذكر وانثى ( وٌنطبق ذلك على ن ٌتم التوزٌع بٌنهم بالتساوى أ مع مراعاة –

 من جدول التوزٌع : تٌةالحاالت اآل
 

 رقم الحالة
المستحق فى 

 المعاش

 األنصبة المستحقة فى المعاش

 أو األرملة
 الزوج

 الوالدان األوالد
األخوة      و 

 األخوات

04 
 أو أرامل أو أرملة

 زو  فقط

و ٌوزع  3/4
بالتساوى فى 
 حالة التعدد

- - - 

 - ولد واحد 06
2/3 

 المعاش
- - 

10 
 أو والد واحد
 والدٌن

- - 
 أو ألٌهما 1/2

 كلٌهما بالتساوى
- 

 - - - أكثر  أو أخ أو أخت 11
لهم  أو ألٌهم 1/2

جمٌعا     و ٌوزع 
 بٌنهم بالتساوى

 
لهم فى  ةالمستحق ةنصباأل  ةق من فئتٌن مختلفتٌن لم تبلػ جملكثر من مستحأوجد  ذاإ – 3

والتناسب  ةبٌنهم بالكامل بالنسب ةالزائد ةنه ٌتم توزٌع تعوٌض المدإالمعاش الواحد الصحٌح ة ف
من جدول  12رصقم  ةى الحالعللهم بجدول التوزٌع ة وٌنطبق ذلك  ةالمحدد ةنصببٌن األ

الوالدٌن النصؾ  ةكثر ( حٌ  ٌستحق لفئأخت أو أخ أو أالتوزٌع ) والد واحد أو والدٌن و
 المعاش 3/4خوات الربع ة وبالتالى ٌكون مجموع نصٌب هاتٌن الفئتٌن واأل ةوخاإل ةولفئ
 والتناسب  كما ٌلى : ةبٌنهما بالكامل بالنسب ةالزائد ةوٌتم توزٌع تعوٌض المد      
    1/2  :1/4 
 1/4: 2/4وبتوحٌد المقامات       
 1:  2 ةات والتعامل مع البسط تصبح النسبوبحذؾ المقام      
 ةالزائد ةمن هاتٌن الفئتٌن فى تعوٌض المد ستحقاق كلإن ٌكون أبمعنى       
 الوالدٌن ةلفئ 2/3   
 خواتخوة واألألا لفئ 1/3   
ال فرق بٌن ذكر  –على المستحقٌن بها بالتساوى  ةن ٌتم توزٌع نصٌب كل فئأ ةمع مراعا      
 نثى .أو
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 . الشرعٌٌن ةعلى الورث ةالزائد ةالمد ذا لم ٌوجد مستحقٌن للمعاش ٌتم توزٌع تعوٌضإ – 4
 
نها كلها أالسابق بٌانها نجد  ةحتماالت المختلفتبعا لئل ةقواعد توزٌع تعوٌض المده الزائد ستقراءإب

 .ستحقاق فى المعاش من عدمه تدور حول اإل
 ةن تكون العبرأ ةالزائد ةتحدٌد من ٌوزع علٌهم تعوٌض المد مر ٌقتضى عندن األإف وعلى ذلك      
من خطوات  6رصقم  ةعتماد على ناتج الخطووذلك باإل –ن للمعاش من عدمه ٌهل ٌوجد مستحقب

 توزٌع المعاش وهى كما ٌلى :
خطوات توزٌع المعاش : ) ٌرجع فى ذلك تفصٌبل للكتاب الرابع من هذه الدراسة : " التأمٌنات 

 عملٌة "  ( اتجتماعٌة ـ تطبٌقاإل
 . سماإهم بطلب الصرؾأل من وردت ستحقاق لكشروط اإل ةمراجع – 1
 . المناسب من جدول التوزٌع ةتحدٌد رصقم الحال – 2
 . توزٌع المعاش على فئات المستحقٌن – 3
 . بالتساوى ةعلى المستحقٌن بهذه الفئ ةتوزٌع نصٌب كل فئ – 4
 . حدود الجمع بٌن المعاشات ةمراعا – 5
 . ستحق كلٌا أو جزئٌاللنصٌب فى المعاش الذى ال ٌ ةٌلولالرد واأل – 6
 ة .بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنحدود الجمع  ةمراعا – 7
 . ٌقافه جزئٌا أو كلٌاإللنصٌب فى المعاش الذى ٌتم  ةٌلولالرد واأل – 8

رصقم  ةبالمستحقٌن للمعاش ) ناتج الخطو ةالزائد ةفى توزٌع تعوٌض المد ةالعبر ن تكونأبمعنى             
النصٌب المستحق لهم ذا كان هإالء المستحقٌن مستحقٌن لصرؾ إرؾ النظر عما ( ة وذلك بص6

 .( من عدمه  8رصقم  ة) ناتج الخطو
 : ةتٌاآل ةمثلٌضاح ذلك فى األإوٌمكن 
 

 : (1مثال رقم )
جنٌه ة وكان المستفٌد عنه وفقا لما جاء بطلب الصرؾ  2000توفى مإمن علٌه عن معاش مقداره 

  ة .ولم ٌكن لدٌه دخل من عمل أو مهن ن مستحقا لمعاشالوالد فقط ة ولم ٌك
 الوالد كما ٌلى : ةنه ٌتم بح  حالإٌضاحه من خطوات توزٌع المعاش ة فإووفقا لما سبق 

 . ستحقاق الوالدإب ةحٌ  ال توجد شروط خاص –ٌستحق  -1
 . والد واحد أو والدٌن –( 10من جدول التوزٌع ) ةرصقم الحال -2
 المعاش وبالتالى ٌستحق   1/2( 10رصقم ) ةلحالالوالدٌن فى ا ةنصٌب فئ -3
 جنٌه 1000=   1/2×  2000     
 .جنٌه 1000ى أ –نه ٌستحق كامل هذا النصٌب إة ف ةنه المستحق الوحٌد فى هذه الفئنظرا أل -4
 .ٌظل مستحقا لهذا النصٌب لكونه ؼٌر مستحقا لمعاشات اخرى   -5
ستحقاق كلٌا أو لعدم اإل ةر علٌه نتٌجخآٌظل مستحقا لهذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب  -6

 . خرٌنآجزئٌا لمستحقٌن 
 ة .عدم حصوله على دخل من عمل أو مهنٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب ل -7
ستحقاق إلعدم  ةخر علٌه نتٌجآٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب  -8

 . خرٌنآالصرؾ كلٌا أو جزئٌا لمستحقٌن 
بنه إٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش المستحق له عن  ةهذه الحال ن الوالد فىإف وعلى ذلك

ة وبالتالى ٌستحق تعوٌض  ةعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنوٌصرؾ له هذا النصٌب ل
 .بالكامل  ةالزائد ةالمد
 

 : (2مثال رقم )
  .هاجنٌ 1001مقداره  عن نفسه( السابق كان له معاش 1ن الوالد فى المثال رصقم )أراض تفإب
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 ٌضاحها بهذا المبح   كما ٌلى :إٌتم بح  حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 
 . (1كما هو فى المثال رصقم ) 4لى إ 1الخطوات من 

جنٌه (  1000بنه ) إبتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌصبح الوالد ؼٌر مستحق فى معاش  – 5
 (  اجنٌه 1001)  هكبر منأ( وصقٌمته  ستحقاصقه معاش عن نفسه ) ذو اولوٌه أعلىوذلك إل

على  ةالزائد ةوٌتم توزٌع تعوٌض المد ةهناك مستحق للمعاش فى هذه الحال ال ٌكون وعلى ذلك
 ةالزائد ةن تعوٌض المدإف –الوالد  بن مستفٌدٌن سوىوحٌ  ال ٌوجد لئل –الشرعٌٌن  ةالورث

 .بصفته مستحقا فى المعاش عتباره الوار  الشرعى الوحٌد له ولٌس إٌصرؾ له بالكامل ب
 

   :( 3مثال رقم )
 .جنٌها  999مقداره  عن نفسه( كان له معاش 1ن الوالد فى المثال رصقم )أفتراض إب

 ٌضاحها بهذا المبح   كما ٌلى :إٌتم بح  حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 
 . (1كما هى فى المثال رصقم ) 4 – 1الخطوات من 

بنه جنٌه واحد فقط إلجمع بٌن المعاشات ة ٌصبح الوالد مستحق من معاش بتطبٌق حدود ا – 5
جنٌه ( والمعاش المستحق له عن  1000) بنهإوهو ٌمثل الفرق بٌن المعاش المستحق له عن 

 .بن إلعلى عن معا ش اأولوٌته أ( حٌ   اجنٌه 999نفسه )
لعدم  ةخر علٌه نتٌجآب ٌظل مستحقا لهذا النصٌب ) جنٌه واحد ( كما هو لعدم رد نصٌ – 6

 . خرٌنآستحقاق جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن اإل
  ة .م  حصوله على دخل من  عمل أو مهنٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعد – 7
ستحقاق إلعدم  ةخر علٌه نتٌجآٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب  – 8

 . خرٌنآالصرؾ جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن 
بنه وٌصرؾ له هذا إٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش عن  ةن الوالد فى هذه الحالإف وعلى ذلك

 ةة وبالتالى ٌستحق تعوٌض المد ةعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنبنه لإالجزء من معاش 
 بنه (إنه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن أبالكامل ) رؼم  ةالزائد

 
 : (4مثال رقم )

 جنٌها  1001( كان له دخل صافى من عمل 1ن الوالد فى المثال رصقم )أاض فترإب
 ٌضاحها بهذا المبح  كما ٌلى :إٌتم بح  حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 

 . (1كما هى فى المثال رصقم ) 6الى  1الخطوات من 
حق الصرؾ فى بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ة ٌصبح الوالد ؼٌر مست – 7

كبر من أجنٌها (  1001جنٌه ( وذلك لحصوله على دخل من عمل ) 1000بنه ) إمعاش 
 .كبر من حدود الجمع بٌنهما أبنه وإالنصٌب المستحق له فى معاش 

ن ذلك ال ٌنفى إبنه ة فإستحقاق الوالد لصرؾ النصٌب المستحق له فى معاش إمع عدم و وعلً ذلك
من  6رصقم  ةستحقاق ٌتحدد بناتج الخطواإل ن أوضحنا أن أحٌ  سبق  –نه مستحقا لهذا النصٌب أ

 . 8رصقم  ةات توزٌع المعاش ولٌس ناتج الخطوخطو
رفه ( وبالتالى نه ال ٌصأٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعاش ) رؼم  ةن الوالد فى هذه الحالإف

 . بالكامل ةالزائد ةٌستحق تعوٌض المد
 

 :( 5مثال رقم )
 جنٌها 999( كان له دخل صافى من عمل 1لوالد فى المثال رصقم )ن اأفتراض إب
          كما ٌلى :ٌضاحها بهذا المبح  إٌتم بح  حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق  

 . (1كما هى فى المثال رصقم ) 6الى  1الخطوات من 
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ق الصرؾ فى معاش بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ة ٌصبح الوالد مستح – 7
جنٌه ( لمبلػ جنٌه واحد فقط ة وذلك لحصوله على دخل صافى من عمل  1000بنه ) إ

 . جنٌها 999مقداره 
ن ذلك ال ٌنفى أال إجنٌه واحد فقط ة  ةمستحق الصرؾ للوالد فى هذه الحالن الأورؼم  ذلكوعلً       

فقط ( وبالتالى  نه ٌصرؾ منه جنٌه واحدأبنه ) رؼم إنه المستحق الوحٌد فى المعاش عن أعنه 
 ٌستحق تعوٌض المده الزائده بالكامل

 تى :فى الجدول اآل 5لى إ 1من  ةمثلوٌمكن تلخٌص األ
 

ثال م
 رقم

نصٌب الوالد 
 بنهإفى معاش 

المعاش المستحق 
 عن نفسه

المستحق للوالد عن 
 ( 6 ةبنه ) ناتج الخطوإ

الدخل الصافى 
 للوالد من عمل

المستحق الصرؾ للوالد عن 
 ( 8 ةناتج خطو بنه )إ

 ةمستحق تعوٌض المد
 عتبارهبإ ةالزائد

  جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 
 مستحق فى المعاش 1000 0000 1000 0000 1000 1

 مٌرا  شرعى 0000 0000 0000 1001 1000 2

 مستحق فى المعاش 0001 0000 0001 0999 1000 3

 مستحق فى المعاش 0000 1001 1000 0000 1000 4

 عاشمستحق فى الم 0001 0999 1000 0000 1000 5

 
 مبلحظات :

نه أرؼم  3عتباره مستحقا للمعاش فى المثال رصقم إللوالد ب ةالزائد ةتم صرؾ تعوٌض المد – 1
  . مستحق جزء منه فقط

نه ؼٌر أرؼم  4عتباره مستحقا للمعاش فى المثال رصقم إللوالد ب ةالزائد ةرؾ تعوٌض المدتم ص  -2
 . مستحق صرفه

نه أرؼم  5عتباره مستحقا للمعاش فى المثال رصقم إب للوالد ةالزائد ةتم صرؾ تعوٌض المد – 3
 . مستحق صرؾ جزء منه
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 المرفقات
 

 (1مرفق رقم )
 

 (1جدول رقم )
 دارة الهٌئه العامةإالمرفق بقرار رئٌس مجلس 

 جتماعٌه بشأنللتأمٌنات اإل
 لقسط سنوى مقداره جنٌه واحد سبق تحدٌده وفقا : القٌمة الحالٌة

 .1964لسنة  63المرافق للقانون رصقم  6ل رصقم للجدو – 1
 .1967لسنة  989المرافق للقرار الجمهورى رصقم  2للجدول رصقم  – 2
 .31/3/1984حتى  1975لسنة  79المرافق للقانون رصقم  6للجدول رصقم  – 3
 

المدة  السن
 المتبقٌة

لبلوغ سن 
 الستٌن

لقسط  القٌمة الحالٌة
ره جنٌه سنوى مقدا

ٌدفع طوال المدة 
لبلوغ سن  لمتبقٌةا

 الستٌن

المدة  السن
 المتبقٌة

لبلوغ سن 
 الستٌن

لقسط  القٌمة الحالٌة
سنوى مقداره جنٌه 
ٌدفع طوال المدة 

لبلوغ سن  المتبقٌة
 الستٌن

 جنٌه ملٌم ةسن  جنٌه ملٌم ةسن 
20 40 232 18 41 19 234 12 
21 39 056 18 42 18 803 11 
22 38 857 17 43 17 356 11 
23 37 661 17 44 16 892 10 
24 36 459 17 45 15 409 10 
25 35 233 17 46 14 908 90 
26 34 009 17 47 13 386 90 
27 33 777 16 48 12 843 80 
28 32 529 16 49 11 277 80 
29 31 264 16 50 10 686 70 
30 30 000 16 51 09 070 70 
31 29 727 15 52 80 426 60 
32 28 436 15 53 70 757 50 
33 27 135 15 54 60 055 50 
34 26 823 14 55 50 318 40 
35 25 493 14 56 40 546 30 
36 24 151 14 57 30 736 20 
37 23 797 13 58 20 876 10 
38 22 431 13 59 10 968 - 
39 21 052 13 60 00 000 00 
40 20 650 12     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               127/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 2مرفق رقم 
 

 بشأن 84لسنة  69الجدول المرفق بالقرار الوزارى رقم 
 لقسط سنوى مقداره جنٌه واحد ةالحالٌ ةالقٌم

 2014/  9/  30وحتً  1/4/1984عتبارا من إ
  ومن بعده

  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – 2جدول رقم  
جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن  المقابلة للمدة  1رها القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قد - 

  المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن

وٌعمل به  22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126ستبداله بالقرار الوزاري إقبل 
 1/10/2014عتبارا من إ

ول رقم وفقا للجد نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها )  
 ( . 2014لسنة  120ستبداله بالقانون رقم إقبل  6

 
القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 

جنٌه ٌدفع طوال المدة  1قدره 
 الستٌنالمتبقٌة لبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
 لبلوغ سن الستٌن

 السن
 1القٌمة الحالٌة لقسط سنوى قدره 
جنٌه ٌدفع طوال المدة المتبقٌة 

 الستٌنلبلوغ سن 

بقٌة المدة المت
لبلوغ سن 

 الستٌن
 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

11 267 20 40 14 920 40 20 

10 955 19 41 14 820 39 21 

10 631 18 42 14 716 38 22 

10 284 17 43 14 603 37 23 

9 922 16 44 14 487 36 24 

9 534 15 45 14 359 35 25 

9 129 14 46 14 227 34 26 

8 697 13 47 14 083 33 27 

8 244 12 48 13 933 32 28 

7 761 11 49 13 771 31 29 

7 252 10 50 13 603 30 30 

6 711 9 51 13 421 29 31 

6 140 8 52 13 232 28 32 

5 532 7 53 13 028 27 33 

4 889 6 54 12 817 26 34 

4 203 5 55 12 590 25 35 

3 473 4 56 12 354 24 36 

2 693 3 57 12 102 23 37 

1 858 2 58 11 839 22 38 

. 963 1 59 11 558 21 39 
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 ( 3مرفق رقم )
 

  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – 2جدول رقم  
جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن المقابلة للمدة  1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  -

 المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن 
عتبارا إوٌعمل به  22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126القرار الوزاري مستبدل ب

  1/10/2014من 
ن وفقا للجدول رقم ٌجنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الست 1) القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 

 ( . 2014لسنة  120المستبدل بالقانون رقم  6
 

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
وال المدة جنٌه ٌدفع ط 1قدره 

 الستٌنالمتبقٌة لبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
 لبلوغ سن الستٌن

 السن
 1القٌمة الحالٌة لقسط سنوى قدره 
جنٌه ٌدفع طوال المدة المتبقٌة 

 الستٌنلبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن
 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

10 18 20 40 12 36 40 20 

9 96 19 41 12 31 39 21 

9 72 18 42 12 26 38 22 

9 46 17 43 12 21 37 23 

9 18 16 44 12 15 36 24 

8 87 15 45 12 08 35 25 

8 55 14 46 12 01 34 26 

8 19 13 47 11 94 33 27 

7 81 12 48 11 85 32 28 

7 40 11 49 11 77 31 29 

6 96 10 50 11 67 30 30 

6 48 9 51 11 57 29 31 

5 96 8 52 11 46 28 32 

5 40 7 53 11 34 27 33 

4 80 6 54 11 21 26 34 

4 14 5 55 11 07 25 35 

3 44 4 56 10 91 24 36 

2 68 3 57 10 75 23 37 

1 85 2 58 10 57 22 38 

0 96 1 59 10 38 21 39 
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 (4مرفق رقم )
 
 

 (1جدول رقم )
 بشأن 86لسنة  64المرفق بالقرار الوزارى رقم  

لكل جنٌه من المعاش الشهرى  ةستبدال بالنسبالمبالػ التى ترد عند وقؾ العمل باإل بٌان
 المستبدل
 ومن بعده

 (5جدول رقم ) 
 ستبدالبٌان المبالػ التى ترد عند وقؾ العمل باإل

 من المعاش الشهرى المستبدل هبالنسبة لكل جنٌ
 2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم 
 

السن فى 
ؾ تارٌخ وق
العمل 

 ستبدالباإل

 ستبداللئل ةصلٌاأل ةمن المد ةالمتبقٌ ةالمد
1 2 3 4 5 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

40 700 11 900 22 500 33 600 43 300 53 
41 700 11 900 22 500 33 600 43 250 53 
42 700 11 900 22 500 33 600 43 200 53 
43 700 11 900 22 450 33 550 43 150 53 
44 700 11 900 22 400 33 500 43 100 53 
45 700 11 850 22 400 33 450 43 050 53 
46 700 11 800 22 400 33 400 43 950 52 
47 700 11 800 22 350 33 350 43 850 52 
48 700 11 800 22 300 33 300 43 750 52 
49 700 11 800 22 300 33 250 43 650 52 
50 700 11 800 22 300 33 200 43 550 52 
51 700 11 750 22 250 33 100 43 450 52 
52 700 11 700 22 200 33 000 43 300 52 
53 700 11 700 22 150 33 900 42 150 52 
54 700 11 700 22 100 33 800 42 000 52 
55 700 11 650 22 100 33 650 42 800 51 
56 700 11 600 22 900 32 500 42 600 51 
57 650 11 500 22 800 32 350 42 350 51 
58 600 11 500 22 700 32 200 42 100 51 
59 600 11 450 22 600 32 150 42 800 50 
60 600 11 400 22 500 32 900 41 500 50 
61 600 11 350 22 400 32 650 41 150 50 
62 600 11 300 22 300 32 400 41 800 49 
63 550 11 250 22 100 32 100 41 350 49 
64 500 11 200 22 900 31 800 40 900 48 
65 500 11 100 22 700 31 400 40 400 48 
66 500 11 00 22 500 31 100 40 950 47 
67 450 11 900 21 250 31 700 39 300 47 
68 400 11 800 21 200 31 300 39 700 46 
69 400 11 650 21 750 30 850 38 000 46 
70 400 11 500 21 500 30 400 38 300 45 
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 (4تابع مرفق رقم )
 

السن فى 
ؾ تارٌخ وق
العمل 

 ستبدالباإل

 ستبداللئل ةصلٌاأل ةمن المد ةالمتبقٌ ةالمد
6 7 8 9 10 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

40 400 62 100 71 400 79 300 87 800 94 
41 350 62 550 71 300 79 150 87 600 94 
42 300 62 000 71 200 79 000 87 400 94 
43 250 62 900 70 100 79 850 86 200 94 
44 200 62 800 70 000 79 700 86 000 94 
45 100 62 650 70 800 78 450 86 700 93 
46 000 62 500 70 600 78 200 86 400 93 
47 850 61 350 70 400 78 950 85 100 93 
48 700 61 200 70 200 78 700 85 800 92 
49 550 61 000 70 900 77 350 85 400 92 
50 400 61 800 69 600 77 000 85 900 91 
51 250 61 550 69 250 77 550 84 400 91 
52 100 61 300 69 900 76 100 84 800 90 
53 850 60 950 68 500 76 600 83 200 90 
54 600 60 600 68 100 76 100 83 500 89 
55 300 60 200 68 600 75 450 82 800 88 
56 000 60 800 67 100 75 800 81 000 88 
57 650 59 350 67 550 74 050 81 100 87 
58 300 59 900 66 900 73 300 80 100 86 
59 900 58 350 66 200 73 400 79 100 85 
60 500 58 800 65 500 72 500 78 00 84 
61 000 58 100 65 600 71 450 77 800 82 
62 500 57 400 64 700 70 400 76 400 81 
63 850 56 600 63 700 69 150 75 900 79 
64 200 56 800 62 700 68 900 73 300 78 
65 500 55 850 61 500 67 450 72 700 76 
66 800 54 900 60 300 66 000 71 000 75 
67 950 53 800 59 650 64 400 69 150 73 
68 100 53 700 58 600 63 800 67 300 71 
69 200 52 550 57 150 62 050 66 300 69 
70 300 51 400 56 700 60 300 64 300 67 
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 (4تابع مرفق رقم )
  

 
السن فى 

ؾ تارٌخ وق
العمل 

 ستبدالباإل

 ستبداللئل ةصلٌاأل ةمن المد ةالمتبقٌ ةالمد
11 12 13 14 15 

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

40 800 101 650 108 900 114 900 120 600 126 
41 600 101 300 108 600 114 550 120 100 126 
42 400 101 000 108 300 114 200 120 600 125 
43 150 101 700 107 950 113 750 119 100 125 
44 900 100 400 107 600 113 300 119 600 124 
45 550 100 000 107 100 113 750 118 100 124 
46 200 100 600 106 600 112 200 118 500 123 
47 800 990 100 106 000 112 550 117 700 122 
48 400 990 600 105 400 111 900 116 900 121 
49 900 980 000 105 770 110 050 116 000 121 
50 400 980 400 104 000 110 200 115 000 120 
51 750 970 650 103 100 109 150 114 900 118 
52 100 970 900 102 200 108 100 113 700 117 
53 300 960 950 101 150 107 900 111 400 116 
54 500 950 000 101 100 106 700 110 900 114 
55 600 940 900 990 850 104 250 109 300 113 
56 700 930 800 980 600 103 800 107 600 111 
57 600 920 550 970 100 102 150 106 800 109 
58 500 910 300 960 600 100 500 104 900 107 
59 200 900 800 940 900 980 550 102 800 105 
60 900 880 300 930 200 970 600 100 600 103 
61 400 870 550 910 250 950 400 980 200 101 
62 900 850 800 890 300 930 200 960 800 980 
63 150 840 850 870 050 910 750 930 100 960 
64 400 820 900 850 800 880 300 910 400 930 
65 450 800 650 830 350 860 600 880 500 900 
66 500 780 400 810 900 830 900 850 600 870 
67 350 760 500 790 300 810 100 830 600 840 
68 200 740 700 760 700 780 300 800 600 810 
69 000 720 250 740 050 760 450 770 600 780 
70 800 690 800 710 470 730 600 740 600 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               132/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 (5)مرفق رقم 
 

  3جدول رقم 
 بتوزٌع المعاش على المستحقٌن

  1975لسنة  79صادر بالقانون رقم الالمرفق بقانون   التأمٌن اإلجتماعً 
 

رقم 
 الحالة

المستحق فى 
 المعاش

 األنصبة المستحقة فى المعاش

 الوالدان األوالد الزوج أو األرملة
األخوة      

 و األخوات

1  
 أو أرامل أو أرملة

 زو    و ولد واحد
 أكثر أو

1/2 
ٌوزع بالتساوى فى 
 حالة التعدد

1/2 
ٌوزع بالتساوى 

 التعدد فى حالة
- - 

2  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زو   و والد
 والدٌن

2/3 - 
1/3 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

3  
 أو أرامل أو أرملة
 أخ أو أخت و زو 
 أكثر أو

3/4 - - 

1/4 
لهم  أو ألٌهم

جمٌعا  
 بالتساوى

4  
 أو أرامل أو أرملة

 زو  فقط

3/4 
و ٌوزع بالتساوى فى 
 حالة التعدد

- - - 

5  

 أو أرامل أو أرملة
 أو زو   و ولد
 أو     أكثر و والد
 والدٌن 

1/3 1/2 
1/6 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد  6

 - أكثر من ولد  7
 كامل المعاش
 وٌوزع بالتساوي

- - 

8  
 أو ولد واحد و والد

 والدٌن 
- 2/3 

1/3 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

9  
 الدأكثر من ولد و و

 والدٌن أو
- 5/6 

1/6 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

10  
 أو والد واحد
 والدٌن

- - 
كلٌهما  أو ألٌهما 1/2

 بالتساوى
- 

 - - - أكثر  أو أخ أو أخت  11

 ألٌهم 1/2
لهم  أو

جمٌعا     و 
ٌوزع بٌنهم 
 بالتساوى

12  
 أو والد واحد
 أو والدٌن و أخ

أكثر  أو أخت
 

- - 
كلٌهما  أو ألٌهما 1/2

 التساوىب

 ألٌهم 1/4
لهم  أو

جمٌعا  
 بالتساوى

 
 (3مبلحظات الجدول رقم )

 ٌعتبر الزو  المستحق فى حكم األرملة  . -1
بعضه ٌإول إلى باصقى المستحقٌن من فئة  أو صقطع معاش أحد المستحقٌن كله أو فى حالة إٌقاؾ -2

لى باصقى هذا المستحق ة وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذه الفئة ٌتم الرد ع
المستحقٌن بالفئات األخرى فإذا زاد نصٌب المردود علٌه على أصقصى نصٌب  له بالجدول وفقا 
فى للحالة فى تارٌخ الرد رد الباصقى على الفئة التالٌة وذلك كله بمراعاة الترتٌب الموضح 

 الجدول التالى :
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المقطوع  أو فئة المستحق الموقوؾ
 معاشه

 علٌه فئة المستحق الذى ٌرد
 المعاش

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

 األوالد
 األرملة. -1
 الوالدان -2

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

 
ستحق من معاش دون أرده خصم ما ٌكون صقد أو  و ٌراعى صقبل تنفٌذ صقاعدة أٌوله المعاش
 المساس بمعاشات باصقى المستحقٌن . 

بعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن  أو  سبب إٌقاؾ المعاش كلهفى حالة زوال  -3
 جمٌع المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب . 

ٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األصقصى للنصٌب  -4
 .(1)المحدد بالجدول 

 . هصقطع  أو لة إٌقافهال ٌرد المعاش الذى منح بالزٌادة عن معاش المور  فى حا -5
ٌإول الباصقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة  2فى حالة صقطع معاش الوالدٌن فى الحالة رصقم  -6

ستحقاق المعاش فى هذا التارٌخ إخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط األرامل إلى األ
 و ذلك فى حدود الربع. 

ر إلٌها بالفقرة السابقة ٌإول ربع معاش و فى حالة صقطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشا
ستحقاق المعاش فى هذا التارٌخ إخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط المور  إلى األ

(2) . 
 
 
 
 
 
 . 1/4/1984عتبارا من إوٌعمل به  1987لسنة  107( بند معدل بالقانون رصقم 1)

 .1/4/1984عتبارا من إلفقرة األولى منها وٌعمل با 1987لسنة  107( مبلحظة مضافة بالقانون رصقم 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطبٌقات عملٌة  –جتماعٌة كتب التأمٌنات اإل
                                                                                            2016الكتاب الثانً                                                                                      أبرٌل                

 

 محمد حامد الصٌاد                               134/136       ةتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائد
                                                  www.elsayyad.netw:                                            

                                        
 
  

 (6)مرفق رقم 
 

 جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن
 

 الباقى أخوة وأخوات والدة والد أوالد أرملة أرمل الحالة م

إبن أو أكثر أحدهم على  01
 األصقل ذكر

  1   ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  02
 األصقل ذكر وأرمل

1/4  3/4   ×  

بن أو أكثر أحدهم على إ 03
 األصقل ذكر وأرملة

 1/8 7/8   ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  04
 األصقل ذكر وأرمل ووالد

3/12  7/12 2/12  ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  05
 األصقل ذكر وأرملة ووالد

 3/24 17/24 4/24  ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  06
 األصقل ذكر وأرمل ووالدة

3/12  7/12  2/12 ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  07
 األصقل ذكر وأرملة ووالدة

 3/24 17/24  4/24 ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  08
 األصقل ذكر وأرمل ووالدٌن

3/12  5/12 2/12 2/12 ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  09
األصقل ذكر وأرملة 

 ووالدٌن

 3/24 13/24 4/24 4/24 ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  10
 ووالداألصقل ذكر 

  5/6 1/6  ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  11
 األصقل ذكر ووالدة

  5/6  1/6 ×  

إبن أو أكثر أحدهم على  12
 األصقل ذكر ووالدٌن

  4/6 1/6 1/6 ×  

بنت فقط وال ٌوجد أرمل  13
أو أرملة أو والدٌن أو 

 أخوة وأخوات

  1/2    1/2 

بنت فقط وأرمل وال ٌوجد  14
 واتوالدٌن أو أخوة وأخ

1/4  2/4    1/4 

بنت فقط وأرملة وال  15
ٌوجد والدٌن أو أخوة 

 وأخوات

 3/24 12/24    9/24 

  ×  3/12 6/12  3/12 بنت فقط وأرمل ووالد 16

  ×  3/8 4/8 1/8  بنت فقط وأرملة ووالد 17

بنت فقط وارمل ووالده  18
 وال ٌوجد اخوه واخوات

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

وأرمل ووالد و  بنت فقط 19
 ٌوجد أخوة أو أخوات

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

بنت فقط وأرملة ووالدة  20
 وال ٌوجد أخوة أو أخوات

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

بنت فقط وأرملة ووالدة  21
 وٌوجد أخوة أو أخوات

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

بنت فقط وأرمل ووالد  22
 ووالدة

3/13  6/13 2/13 2/13 ×  

بنت فقط وأرملةووالد  23
 ووالدة

 3/24 12/24 5/24 4/24 ×  

  ×  1/2 1/2   بنت فقط ووالد 24

بنت فقط ووالدة وال ٌوجد  25
 أخوة أو أخوات

  3/6  1/6  2/6 

بنت فقط ووالدة وأخوة أو  26
 أخوات

  3/6  1/6  2/6 
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 الباقى أخوة وأخوات والدة والد أوالد أرملة أرمل الحالة م

  × 1/6 2/6 3/6   بنت فقط ووالد ووالدة 27

أخوة بنت فقط وأرمل و 28
 وأخوات

3/12  6/12    3/12 

بنت فقط وأرملة واخوة  29
 وأخوات

 1/8 4/8    3/8 

 1/2    1/2   بنت فقط وأخوة واخوات 30

أكثر من بنت وال ٌوجد  31
ارمل أو أرملة أو والدٌن 

 أو أخوة وأخوات

  2/3    1/3 

أكثر من بنت وأرمل وال  32
ٌوجد والدٌن أو أخوة 

 وأخوات

3/12  8/12    1/12 

اكثر من بنت وأرملة وال  33
ٌوجد والدٌن أو أخوة أو 

 أخوات

  3/24 16/
24 

  5/24 

أكثر من بنت وأرمل  34
 ووالد

3/13  8/13 2/13  ×  

اكثر من بنت وأرملة  35
 ووالد

 3/24 16/24 5/24  ×  

أكثر من بنت وأرمل  36
 ووالدة

3/13  8/13  2/13 ×  

أكثر من بنت وأرملة  37
ووالدة وال ٌوجد أخوة 

 وأخوات

 3/24 16/24  4/24  1/24 

أكثر من بنت وأرملة  38
 ووالدة واخوة

 3/24 16/24  4/24  1/24 

أكثر من بنت وأرمل  39
 ووالد ووالدة

3/15  8/15 2/15 2/15 ×  

أكثر من بنت وأرملة  40
 ووالد ووالدة

 3/27 16/27 4/27 4/27 ×  

  ×  1/3 2/3   أكثر من بنت ووالد 41

أكثر من بنت ووالدة وال  42
 ٌوجد أخوة واخوات

  4/6  1/6  1/6 

أكثر من بنت ووالدة  43
 واخوة وأخوات

  4/6  1/6  1/6 

أكثر من بنت ووالد  44
 ووالدة

  4/6 1/6 1/6 ×  

أكثر من بنت وأرمل  45
 وأخوة وأخوات

3/12  8/12    1/12 

أكثر من بنت وأرملة  46
 واتوأخوة وأخ

 3/24 16/24    5/24 

أكثر من بنت وأخوة  47
 وأخوات

  2/3    1/3 

أرمل فقط وال ٌوجد اوالد  48
أو والدٌن أو أخوه 

 وأخوات

1/2      1/2 

أرمله فقط وال ٌوجد أوالد  49
أو والدٌن أو أخوة 

 وأخوات

 ¼     3/4 

  ×  1/2   1/2 ارمل ووالد 50

أرمل ووالدة وال ٌوجد  51
 وأخواتأخوة 

3/6    2/6  1/6 

أرمل ووالدة وأكثر من  52
 أخ وأخت

3/6    1/6  2/6 

أرمل ووالدة وأخ أو أخت  53
 فقط

3/6    2/6  1/6 

أرمل ووالد ووالدة وال  54
 ٌوجد أخوة وأخوات

3/6   2/6 1/6   
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 الباقى أخوة وأخوات والدة والد أوالد أرملة أرمل الحالة م

أرمل ووالد ووالدة وأخوة  55
 وأخوات

3/6   2/6 1/6   

 1/2      1/2 أرمل وأخوة وأخوات 56

  ×  3/4  ¼  أرمل ووالد 57

أرملة ووالدة وال ٌوجد  58
 أخوه وأخوات

 3/12   4/12  5/12 

أرملة ووالدة وأخوة  59
 وأخوات

 3/12   2/12  7/12 

أرملة ووالد ووالدة وال  60
 ٌوجد أخوة وأخوات

 3/12  6/12 3/12   

أرملة ووالد ووالدة وأكثر  61
 من أخ أو أخت

 3/12  7/12 2/12   

أرملة ووالد ووالدة وأخ  62
 أو أخت فقط

 3/12  6/12 3/12   

 3/4     1/4  أرملة وأخوه وأخوات 63

  ×  1    والد فقط 64

والد ووالدة وال ٌوجد  65
 أخوة وأخوات

   2/3 1/3   

والد ووالدة وأخوة  66
 وأخوات

   5/6 1/6   

والدة وال ٌوجد أخوة  67
 وأخوات

    1/3  2/3 

 5/6  1/6     والدة وأكثر من أخ وأخت 68

 2/3  1/3     والدة وأخ أو أخت فقط 69

أخوة أحدهم على األصقل  70
 ذكر

      1 

 1       أخت فقط 71

 1       أكثر من أخت 72

ال أوالد وال زو  أو  73
 والدٌن أو أخوة

      1 

 
 مبلحظات :

راعى فى تحدٌد أنصبة األوالد واألخوة إذا كانوا جمٌعا من ٌ –فى حالة وجود أكثر من مستحق  – 1
  ذات النوع ) ذكور أو إنا  ( أن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوى .

ٌعنى أنه ال توجد تفرصقة فٌما إذا كانت الحالة ×  ( جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به ) – 2
 بها أخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أخوة وأخوات .

 بالنسبة لؤلوالد إذا ما وجد ذكور وإنا  داخل الفئة فإن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب األنثى . – 3
ٌتم تحدٌد الورثة الشرعٌٌن المستحقٌن له وأنصبتهم من خبلل اإلعبلم  –فى حالة وجود باصقى  – 4

ختصة تحدٌد الشرعى أو ٌتم تحدٌدهم بشهادة إدارٌة على أن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة الم
 أنصبتهم .

 


