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الفهرس 
 

صفحة الموضوع مسلسل 

 09تقدٌم  

 10مقدمة  

 11  معلومات عامة: الفصل األول  

 11ما هى التؤمٌنات االجتماعٌة وما هو المقصود منها  ؟  01

 11ما هو المقصود بمظلة التؤمٌن االجتماعى ؟  02

 11 ما هى الفئات التى ٌؽطٌها القانون الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر  ؟ 03

 سنة فى القطاع الخاص من نظام  التؤمٌن االجتماعى بالنسبة 18ما موقؾ العمالة التى ٌقل سنها عن  04
للعاملٌن لحساب الؽٌر  ؟ 

12 

 12ما هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى الخاص بالعاملٌن لحساب أنفسهم   ؟  05

 13ما هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج   ؟  06

 13ما هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى الشامل  ؟  07

 14ما هى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة  ؟  08

 14ما هو المقصود بالمعاشات االستثنائٌة وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام  ؟  09

 15ما هو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش  ؟  10

 15ما هو مدلول عبارة مظلة التؤمٌن االجتماعى  ؟  11

 16كٌؾ ٌتم االستفادة من مظلة التامٌن االجتماعى استفادة كاملة  ؟  12

 16ما هى الجهات القائمة على تنفٌذ نظام التؤمٌن االجتماعى والمعاشات  ؟  13

 18اجراءات االشتراك والنماذج المطلوبة : الفصل الثانى  

 18ماهو االجراء الخاص باشتراك المنشؤة لدى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص ؟  01

 فى القطاع 1975 لسنة 79ماهى اجراءات االشتراك عن المإمن علٌه الخاضع للقانون رقم  02
 الخاص؟

18 

 الخاص 1976 لسنة 108ما هى اجراءات االشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم  03
بالتؤمٌن االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ؟ 

18 

 19 ما هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشؤة فى القطاع الخاص  ؟ 04

ما هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم  05
 ؟ 1976 لسنة 108

19 

 19 ما هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة أى تؽٌٌر ٌطرأ على من لهم حق التوقٌع عن المنشؤة   ؟ 06

ما هى اآلثار المترتبة على التؤخٌر فى أداء االشتراكات أو فى تقدٌم المستندات إلى مكتب الهٌئة  07
 المختص ؟

20 

 20ما هو المقصود بالمبلػ اإلضافً الذى ٌتحمله صاحب العمل فى حالة التؤخٌر فى أداء االشتراكات  ؟  08

 20 إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة ؟ 6ما هو األثر المترتب على التؤخٌر فى تقدٌم االستمارة رقم  09

 21 مدد االشتراك والتموٌل: الفصل الثالث   

 21ما هى أهمٌة مدد االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى ؟  01

 21 ؟ 1975 لسنة 79ما هً نسب االشتراك فً القانون رقم  02

 21ما هو سبب الخالؾ فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل بٌن القطاعات المختلفة ؟  03

 22 ماهو سبب الخالؾ فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن المرض بٌن القطاعات المختلقة ؟ 04

 22ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ؟  05

 23 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن إصابات العمل ؟  06
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صفحة الموضوع مسلسل 

 23ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن المرض ؟  07

 23ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن البطالة ؟  08

 24من المسئول عن أداء االشتراكات وما هو الموعد القانونً لألداء ؟  09

 25من المسئول عن أداء األقساط والموعد القانونً لألداء ؟  10

 25ما هً اآلثار المترتبة علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات  واألقساط ؟  11

من المسئول عن أداء االشتراكات واالقساط فً حالة اإلجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج  12
واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟ وما هً العملة التى تإدي بها ؟ 

25 

ما هو الموعد القانونً ألداء االشتراكات واألقساط خالل مدة اإلجازة الخاصة للعمل بالخارج  13
واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟ 

25 

ما هً اآلثار المترتبة علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات واألقساط عن مدة اإلجازة الخاصة للعمل  14
بالخارج أو اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟ 

26 

ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه من جانب صاحب العمل فً حالة عدم أداء المإمن علٌه االشتراكات  15
واألقساط عن مدة اإلجازة للعمل بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟ 

26 

 26ما هو الموقؾ بالنسبة لمدة اإلجازة لؽٌر العمل من حسابها  فى نظام التؤمٌن االجتماعى  ؟  16

 27 من المسئول عن أداء االشتراكات واألقساط عن مدد اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ؟  17

ماهو اإلجراء إذا لم ٌقم المإمن علٌه بؤداء االشتراكات عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل فى حالة  18
ما إذا كان قد أبدى الرؼبة فى االشتراك عنها ؟ 

27 

ماهو األجر الذي تحسب علً أساسه االشتراكات خالل مدة اإلجازة الخاصة سواء كان ذلك للعمل  19
بالخارج او لؽٌر العمل ؟ 

27 

تجنٌد إلزامى أو استدعاء أو : ماهو الموقؾ بالنسبة لالشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرٌة  20
استبقاء أو تكلٌؾ فى خدمة القوات المسلحة ؟ 

28 

 28ماهو الهدؾ من شراء المدد فى نظام التؤمٌن االجتماعى  ؟  21

 28 أثناء العمل ؟ 1975 لسنة 79ما هى شروط شراء مدة فى األجر األساسى بالقانون رقم  22

 29 ؟ 1975 لسنة79كٌؾ  تحدد تكلفة شراء مدة  فى األجر األساسى بالقانون رقم  23

 لسنة 79ما هو الموقؾ فى حالة المإمن علٌه الذى ٌطلب شراء مدة فى األجر األساسى وفقا للقانون  24
  والٌستطٌع أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة ؟ 1975

 

29 

 30  فى سن صؽٌرة  ؟ 1975 لسنة  79ما أهمٌة شراء المدة فى األجر األساسى بالقانون رقم  25

 ماهً شروط شراء مدة فً األجر االساسً بعد انتهاء خدمة المإمن علٌه ؟ 26
 

30 

 30 ؟ 1975 لسنة 79كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة باألجر األساسً بعد انتهاء الخدمة بالقانون رقم  27

 31؟ 1975 لسنة 79ماهً شروط شراء مدة فً األجر المتؽٌر بالقانون رقم  28

  ؟ 1975 لسنة 79كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة فى األجر المتؽٌر بالقانون رقم  29
 

31 

 ؟1975 لسنة 79كٌؾ ٌمكن تقسٌط تكلفة شراء المدة فى األجر المتؽٌر بالقانون رقم  30
 

32 

 32 ؟ 1975 لسنة 79ما أهمٌة شراء المدة فى االجر المتؽٌر فى سن مبكرة بالقانون رقم  31

  ؟1975 لسنة 79ما هى شروط شراء مدة فى نظام المكافؤة بالقانون رقم  32
 

32 

 33  ؟1975 لسنة 79كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافؤة فى القانون رقم  33
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صفحة الموضوع مسلسل 

 

ما الموقؾ فى حالة عدم إمكان المإمن علٌه أداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافؤة بالقانون رقم   34
 دفعة واحدة ؟ 1975 لسنة 79

33 

   ؟ 1975 لسنة  79ما أهمٌه شراء مدة فى نظام المكافاة فى سن صؽٌرة  بالقانون رقم  35
 

34 

ما هو الموقؾ  بالنسبة لالقساط المستحقة حتً سن الستٌن نتٌجة شراء مدد فى األجر األساسى أو   36
 فى حالة عجز المإمن علٌه أو  وفاته؟ 1975 لسنة 79األجر المتؽٌر أو نظام المكافؤة بالقانون رقم 

34 

ماهو  الموقؾ فى حالة بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن دون أن تتوافر لة مدة  اشتراك مإهلة  37
  ؟ 1975 لسنة 79الستحقاق المعاش فى القانون رقم 

 

35 

 79ماهو المقصود  بؤجر االشتراك األساسى فى قانون  التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  38
 ؟ 1975لسنة 

35 

 لسنة 79ماهو المقصود  بؤجر االشتراك المتؽٌر فى قانون  التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  39
؟ 1975

36 

 79ماهو المقصود  بؤجر االشتراك  بصفة عامة فى قانون  التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  40
 ؟ 1975لسنة 

36 

 36هل قوانٌن التؤمٌن االجتماعً إجبارٌة أم  اختٌارٌة ؟  41

 الحقوق التؤمٌنٌة: الفصل الرابع  
 

38 

ما هو المقصود بالمعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  01
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لدى الؽٌر بالحكومة والقطاع العام 1975 لسنة 79بالقانون رقم 

والقطاع الخاص ؟ 

38 

ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن  02
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر سواء 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ؟ 

38 

فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز  (عن األجر األساسً فقط  )ما هو المقصود بتعوٌض المدة الزائدة  03
والوفاة  للعاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفقا لقانون التؤمٌن 

   ؟1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 

38 

   ؟1975 لسنة 79ماهو المقصود بالمكافؤة  وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  04
 

39 

 لسنة 79 ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  05
  ؟ 1975

39 

على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و  ماهو المقصود بمنحة الوفاة فى نظام التامٌن االجتماعى 06
  1975 لسنة 79القطاع العام و القطاع الخاص وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

؟ 

40 

 1975 لسنة 79ما هو المقصود بنفقات الجنازة فى قانون التامٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  07
للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام  والقطاع الخاص  ؟ 

40 

 1975 لسنة 79ماهو المقصود بمنحة الزواج فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  08
الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟ 

40 

 41 1975 لسنة 79ما هو المقصود بمنحة القطع فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  09
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صفحة الموضوع مسلسل 

الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  
؟ 

 1975 لسنة 79ما هو المقصود باالستبدال فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  10
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟

 

41 

 1975 لسنة 79ما هو المقصود بمعونة الفقد فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  11
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟

41 

ما هو المقصود بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن إصابات العمل المقررة بقانون التؤمٌن  12
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟ 

42 

 79ما هو تعوٌض األجر فى تؤمٌن إصابات العمل بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم   13
  ؟ 1975لسنة 

42 

ما هو المقصود بمصارٌؾ االنتقال فى تؤمٌن إصابات العمل فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  14
 ؟ 1975 لسنة 79بالقانون رقم 

42 

ما هو المقصود بالمعاش فى تامٌن اصابات العمل فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  15
 ؟ 1975 لسنة 79

43 

ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن إصابات العمل فى قانون التؤمٌن االجتماعً  16
 ؟ 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

43 

 سنوات لمعاش تؤمٌن إصابات العمل فى قانون التؤمٌن 5كل  % 5ما هو المقصود بزٌادة الـ  17
 ؟ 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم

43 

ما هو المقصود بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن المرض فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  18
 ؟ 1975 لسنة 79بالقانون رقم 

44 

ما هو المقصود بتعوٌض األجر فى تؤمٌن المرض فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  19
  ؟1975 لسنة 79

44 

ماهو المقصود بمصارٌؾ  االنتقال فى تامٌن المرض  فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون  20
  ؟1975 لسنة  79رقم

44 

 لسنة 79ما هو  تعوٌض االجر فى تامٌن  البطالة فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  21
 ؟ 1975

45 

ما هو المقصود  بتؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات فى قانون التؤمٌن االجتماعً  22
؟ 1975 لسنة 79الصادر بالقانون  رقم 

45 

 45 ؟ 1975 لسنة  79ماهو المقصود بإعانه العجز فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  23

 46 ؟ 1976  لسنة  108ما هو المقصود  بالمعاش  فى القانون رقم  24

 46 ؟ 1976  لسنة  108ما هو تعوٌض الدفعة الواحدة  فى القانون رقم  25

 46 ؟ 1976  لسنة  108ما هوالمقصود بتعوٌض المدة الزائدة  فى القانون رقم  26

 الخاص بالتؤمٌن على 1976  لسنة  108ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى  فى القانون رقم  27
 أصحاب األعمال  ومن حكمهم ؟ 

47 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة  108ما هى منحة الوفاة فى القانون رقم  28
ومن حكمهم ؟ 

47 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة  108ما هى نفقات الجنازة  فى القانون رقم  29
ومن حكمهم ؟ 

47 

 47 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة  108ما هى منحة الزواج فى القانون رقم  30
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صفحة الموضوع مسلسل 

ومن حكمهم ؟ 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة  108ما هى منحة القطع  فى القانون رقم  31
ومن حكمهم ؟ 

48 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب 1976  لسنة  108ما هو المقصود بإعانة العجز  فى القانون رقم  32
األعمال  ومن حكمهم ؟ 

48 

 48  ؟ 1978  لسنة  50ما هو المعاش  فى القانون رقم  33

 الخاص بالتؤمٌن 1978 لسنة 50ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى القانون رقم  34
االجتماعى على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل  ؟ 

49 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50ما هو المقصود بتعوٌض المدة الزائدة فى القانون رقم  35
للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟ 

49 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى فى القانون رقم  36
للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟ 

49 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى للعاملٌن 1978 لسنة 50ما هو المقصود بمنحة الوفاة وفقا  للقانون رقم  37
المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم  بالداخل ؟ 

50 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً 78 لسنة 50ماهو المقصود بنفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم  38
 للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟

50 

 الخاص 1978 لسنة 50ماهو المقصود بمنحة الزواج المستحقة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى رقم  39
بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟ 

50 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً 78 لسنة 50ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم  40
 علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟

51 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً 78 لسنة 50ماهو المقصود بإعانة العجز المستحقة وفقا للقانون رقم  41
علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟ 

51 

 52  الخاص بالتؤمٌن االجتماعً الشامل؟1980 لسنة 112ماهو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم  42

 53 لمستحقون فً المعاش: الفصل الخامس  

ماهً الشروط العامة الستحقاق المستحقٌن فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  01
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

53 

وفقا لقوانٌن التامٌن ماهً مستندات الصرؾ فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  02
 ؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

54 

ماهً اجراءات صرؾ المعاش للمستحقٌن عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  03
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

55 

ماهو  تارٌخ بدء صرؾ المعاش للمستحقٌن فى تارٌخ الوفاة وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  04
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

56 

ماهً قواعد اإلخطار عن حاالت القطع والوقؾ واستمرار االستحقاق للمعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  05
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

56 

ماهً االجراءات فً حالة توافر شروط االستحقاق بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا  06
 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978لسنة 

58 

ماهً اآلثار المترتبة علً  التخلؾ عن اإلخطار بالبٌانات الواجب  تقدٌمها للهٌئة المختصة أو تقدٌم  07
 و 1975 لسنة 79بٌانات ؼٌر صحٌحة وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108

58 

 58ماهً اآلثار المترتبة علً التخلؾ عن تقدٌم طلب الصرؾ فى الموعد القانونً وفقا لقوانٌن التامٌن  08
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صفحة الموضوع مسلسل 

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

ماهً شروط استحقاق مطلقة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقانون التؤمٌن  09
 ؟ 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

59 

ماهً شروط استحقاق أرملة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  10
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

60 

ماهً شروط استحقاق أرملة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  11
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

60 

ماهً شروط استحقاق ابن المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  12
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

61 

ماهً شروط استحقاق بنت المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  13
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

62 

ماهً شروط استحقاق والد المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  14
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

62 

ماهً شروط استحقاق والدة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  15
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

63 

ماهً شروط استحقاق أخ المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  16
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

63 

 64ماهً شروط استحقاق أخت المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟  17

ماهً شروط إثبات اإلعالة لألخ أو األخت وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام  18
؟  1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79

64 

كٌؾ ٌتم توزٌع المعاش فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  19
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

65 

ماهً االحتماالت المختلفة لتوزٌع المعاش بٌن المستحقٌن وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  20
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

65 

ماهً االحتماالت المختلفة لتوزٌع المعاش بٌن المستحقٌن وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  21
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

68 

 لسنة 79ماهً قواعد الجمع بٌن المعاشات وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام  22
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975

68 

ماهو الموقؾ فً حالة عدم استحقاق أحد المستحقٌن لنصٌبه فً المعاش جزئٌا أو كلٌا وفقا لقوانٌن  23
 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978

70 

ماهً قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  24
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

71 

ماهو الموقؾ فً حالة عدم استحقاق أحد المستحقٌن صرؾ نصٌبه فً المعاش جزئٌا أو كلٌا وفقا  25
 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978لسنة 

72 
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تقدٌم 

 
 ، بوصفه من ةالكتابة والبحث فى موضوعات التؤمٌنات ، مهمة شاقة ، ذلك أن قانون التؤمٌنات االجتماعً

القوانٌن الحدٌثة نسبٌا ، عرؾ من التعدٌالت ، والقرارات الوزارٌة والمنشورات ، كما هائال ٌكاد ٌصعب 
 لسنة 79، على صدور القانون  (ربع قرن من الزمن)حصره كذلك فإنه ، وبمرور خمس وعشرٌن عاما 

 ، فإن قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون ، بلؽوا سن المعاش ، أو واجهوا خطرا من المخاطر 1975
االجتماعٌة المإمن منها ، فصار تطبٌق قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ، ٌواجه كما متزاٌدا من الحاالت ، التى  

. تثٌر نقاطا قانونٌة الحصر لها ، وتحتاج إجابات ، وإلى توحٌد المبادىء 
 قبل –من كل ذلك ، نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ، شرحا مبسطا ٌفٌد منه 

وحسب ما نعلم ، فإن مثل هذه الشروح .  المإمن علٌهم أنفسهم –المتخصصٌن والقائمٌن على التطبٌق 
. المبسطة ، نادرة ، إن لم نقل ؼٌر موجودة باالسواق 

وكٌل أول وزارة  )محمد حامد الصٌاد / مما تقدم ، تبدو أهمٌة العمل الذى قام به األخ الفاضل األستاذ 
، حٌث استطاع ، من خالل تطبٌقات عملٌة أن ٌستعرض كما من الحاالت ، بٌن فٌها  (التؤمٌنات االجتماعٌة 

. كٌفٌة حساب مستحقات المإمن علٌه ، فى شتى فروع التؤمٌنات االجتماعٌة 
وال شك ، أن الخبرة الطوٌلة التى اكتسبها سٌادته ، من خالل المناصب التى توالها بالوزارة ، لم تكن وحدها 

 على البحث الدإوب ، وعلى دقة المالحظة ، فكان أن خرج الى النور هكافٌة ، إنما استكملت ، بقدرة سٌادت
هذا المإلؾ العملى ، الذى والبد وأن تزٌن به مكتبة كل متخصص ، وكل قائم على تطبٌق قانون التؤمٌنات 

. االجتماعٌة 
محمد حامد الصٌاد ، على هذا الجهد ، ندعو هللا أن ٌجازٌه خٌرا ، عن المإمن علٌهم / وإننا إذ نشكر األستاذ 

.  دون عناء– وهم فى حاجة إلى ذلك –، الذٌن ٌمكنهم دون عناء ، معرفة مستحقاتهم 
 
 

د  أحمد البرعى . أ 
استاذ ورئٌس قسم التشرٌعات االجتماعٌة 

  جامعة القاهرة–بكلٌة الحقوق 
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مقدمة 

 
 (تطبٌقات عملٌة  )التؤمٌنات االجتماعٌة : ٌسرنى بعد أن وفقنى هللا عز وجل فى إصدار سبعة كتب من سلسلة 

بهدؾ إٌصال المعلومة التؤمٌنٌة لكافة المهتمٌن بنظام التؤمٌن االجتماعى من مإمن علٌهم وأصحاب معاشات 
ومستحقٌن عنهم وقائمٌن بالصرؾ وأصحاب أعمال وفقا ألى من قوانٌن التؤمٌن االجتماعى السارٌة والتى 

. امتدت إلى كل مواطن على أرض مصر إما بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر 
: وحٌث قد استهدفت كل من الكتب المشار إلٌها موضوعا معٌنا على النحو التالى 

 معاش األجرٌن األساسى والمتؽٌر فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن  : الكتاب االول

 .1975 لسنة 79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر فى قانون   :   الكتاب الثانى

. 1975 لسنة 79التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 معاش وتعوٌض تؤمٌن إصابات العمل عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر فى قانون التؤمٌن : الكتاب الثالث 

 . 1975 لسنة 79االجتماعى رقم 
 توزٌع المعاش عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون :  الكتاب الرابع

. 1975 لسنة 79رقم 
. 1975 لسنة 79 نظام المكافؤة فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم :الكتاب الخامس 
 . (دراسة تحلٌلٌة) مدد االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى :الكتاب السادس 
 التٌسٌرات التى ٌقدمها قطاع التؤمٌن االجتماعى لمنشآت قطاع األعمال العام عند تحوٌلها إلى :الكتاب السابع 

. القطاع الخاص 
وحٌث قد اعتمدنا فى إٌصال المعلومة التؤمٌنٌة من خالل الكتب المشار إلٌها على األمثلة التطبٌقٌة والخرائط 
وجداول المقارنة ، فقد رأٌت أن ٌكون الكتاب الثامن مشتمال على مجموعة من األسئلة واألجوبة فى مجال 
التؤمٌنات االجتماعٌة تؽطى كافة االستفسارات المحتملة فى هذا المجال ، وحتى ٌمكن للقارىء العزٌز أن 

ٌصل إلى إجابة السإال الذى ٌرٌده فى سهولة وٌسر ، فقد رأٌت أن ٌتم تقسٌم هذه األسئلة واألجوبة إلى 
 :الفصول اآلتٌة 

                                                                                            
 معلومات عامة                                                      :الفصل األول   
 اجراءات االشتراك والنماذج المطلوبة                               :الفصل الثانى   
 مدد االشتراك والتموٌل                                             :الفصل الثالث   
  الحقوق التؤمٌنٌة                                                   :الفصل الرابع   
 المستحقون فً المعاش                                             :الفصل الخامس 

                                                                                     
وهللا الموفق والهادى إلى سواء السبٌل 

 
 

محمد حامد الصٌاد     
مستشار التؤمٌن االجتماعً  

 (سابقا )وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 
                                رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى  

 (سابقا)للعاملٌن بالقطاع الحكومى 
W :  www.elsayyad.net 

 
 

http://www.elsayyad.net/
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الفصل األول  
  معلومات عامة

 
 ما هى التؤمٌنات االجتماعٌة وما هو المقصود منها  ؟- 1

تهدؾ التؤمٌنات االجتماعٌة إلى تعوٌض المإمن علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن الخسارة التى ٌتعرض -ج 
بلوغ سن التقاعد  )لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتٌجة تحقق أحد المخاطر المإمن ضدها والتى تتمثل فى 

  . (ـ العجز ـ الوفاة ـ اإلصابة ـ المرض ـ البطالة 
      وهذه األخطار الستة تإدى إلى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التؤمٌنات االجتماعٌة لتعوٌض المإمن علٌه 

. بحسب األحوال عن هذا الدخل الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق أحد هذه المخاطر  (فى حالة الوفاة  )أو أسرته 
والتعوٌض الذى تقدمه التؤمٌنات االجتماعٌة فى حالة تحقق أحد هذه المخاطر ٌتمثل إما فى تعوٌض نقدى 

تعوٌض الدفعة الواحدة ـ -  المعاش  )أو تعوٌض عٌنى ، والتعوٌض النقدى ٌتمثل بصفة أساسٌة فى 
، أما التعوٌض العٌنى فٌتمثل فى العالج   (الخ ..المكافؤة ـ تعوٌض األجر فى حالة المرض واإلصابة 

.  والرعاٌة الطبٌة فى حالة تحقق خطر المرض أو خطر اإلصابة 
.       تلكم هى األهداؾ التى تبؽٌها التؤمٌنات االجتماعٌة 

 
 ما هو المقصود بمظلة التؤمٌن االجتماعى ؟- 2

: ٌقصد بمظلة التؤمٌن االجتماعى مجموعة القوانٌن التى تنظم التؤمٌنات االجتماعٌة التى تتمثل فى - ج 
  وهو خاص بالعاملٌن لحساب الؽٌر سواء كان هذا الؽٌر الحكومة قانون التؤمٌن االجتماعى األول* 

 ( . 1975 لسنة 79القانون رقم  )أوالقطاع العام أو القطاع الخاص 
 وهو خاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب أنفسهم من أصحاب قانون التؤمٌن االجتماعى الثانى* 

 ( .  1976 لسنة 108القانون رقم  )األعمال ومن فى حكمهم كالطبٌب والمهندس  والمحاسب 
 وهو خاص بالتؤمٌن على العاملٌن المصرٌٌن فى الخارج ؼٌر المإمن قانون التؤمٌن االجتماعى الثالث* 

( . 1978 لسنة 50القانون رقم )علٌهم داخل البالد 

 الخاص بالتؤمٌن على العمالة ؼٌر المنتظمة أو ما ٌطلق علٌه التؤمٌن قانون التؤمٌن االجتماعى الرابع 
الشامل الذى ٌتمثل بصفة أساسٌة فى التؤمٌن على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلٌن ـ 

 ( . 1980 لسنة 112القانون رقم  )صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم 
.   هذه هى القوانٌن األربعة الخاصة بالتؤمٌن االجتماعى على العاملٌن المدنٌٌن 

 ( .  1975 لسنة 90القانون رقم  ) خاص بالتؤمٌن على أفراد القوات المسلحة  قانون خامس      وهناك 

      وبهذه القوانٌن الخمسة تتكون مظلة التؤمٌن االجتماعى حٌث تمتد التؽطٌة التؤمٌنٌة لكل مواطن على 
. أرض مصر ، ولذلك سمٌت بمظلة التؤمٌن االجتماعى 

 
 ما هى الفئات التى ٌؽطٌها القانون الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر  ؟- 3

 79ٌؽطى قانون التؤمٌن االجتماعى الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر الصادر بالقانون رقم - ج 
:  الفئات اآلتٌة 1975لسنة 

.   العاملون بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة :الفئة األولى * 
العاملون بالوحدات االقتصادٌة التابعة ألى من الجهات المشار إلٌها وؼٌرها من الوحدات :الفئة الثانٌة  *    

. االقتصادٌة بالقطاع العام وقطاع األعمال العام 
 :وهم العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة  : الفئة الثالثة *     

.   سنة فؤكثر 18أن ٌكون سن المإمن علٌه - 1 
أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل عالقة منتظمة وٌقصد - 2 

بالعالقة المنتظمة أن ٌكون العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله 
. صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل ٌستؽرق ستة أشهر على األقل
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 .وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ
: وٌشترط لخضوع األجانب الخاضعون لقانون العمل لنظام التؤمٌن االجتماعى 

.  أال تقل مدة العقد عن سنة :أوال 
.  أن توجد اتفاقٌة للمعاملة بالمثل بٌن دولة هذا األجنبى ومصر :ثانٌا 

  تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى الخاص بالعاملٌن لحساب الؽٌر الصادر بالقانون رقم 
 . 1975 لسنة 79

 
 سنة فى القطاع الخاص من نظام  التؤمٌن االجتماعى بالنسبة 18ما موقؾ العمالة التى ٌقل سنها عن - 4

 للعاملٌن لحساب الؽٌر  ؟
: تسرى أحكام تامٌن إصابات العمل فى شؤن - ج 

.  سنة 18 العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن :أوال 
 المتدرجٌن وٌقصد بالعامل المتدرج كل من ٌتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو :ثانٌا 

صناعة ، وٌجب أن ٌكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة ومراحلها 
المتتابعة واألجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل  التعلٌم ، على أال ٌقل فى 

. المرحلة األخٌرة عن الحد األدنى لألجور لفئة العمال للمهنة التى ٌتدرج فٌها 
.  التالمٌذ الصناعٌٌن : ثالثا 
. الطالب المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى : رابعا 
 فى شؤن الخدمة العامة للشباب 1973 لسنة 76المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم : خامسا

. الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة 
هذه الفئات الخمس تخضع لتؤمٌن إصابات العمل وإذا كانت ال تتقاضى أجرا فإنها أٌضا تخضع لهذا 

التؤمٌن دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التؤمٌنات االجتماعٌة التعوٌض فى  حالة تحقق الخطر الخاص 
باإلصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العالج والرعاٌة الطبٌة أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز 

.   الكامل او الوفاة 
 
 ما هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى الخاص بالعاملٌن لحساب أنفسهم   ؟- 5

 لسنة 108ٌخضع لقانون التؤمٌن االجتماعى الخاص بالعاملٌن لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم - ج 
  :الفئات اآلتٌة  1976

األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجارٌا أو صناعٌا أو زراعٌا والحرفٌون وؼٌرهم ممن  - 01
. ٌإدون خدمات لحساب أنفسهم 

. الشركاء المتضامنون فى شركات األشخاص  - 02    
. الخ .. المشتؽلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبٌب والمهندس  - 03
. األعضاء المنتجون فى الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب أنفسهم  - 04
.  فؤكثر فدانمالكو األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها  - 05
.   فؤكثر فدانحائزو األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها  - 06
 جنٌها فؤكثر سنوٌا من قٌمتها اإلٌجارٌة 250مالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌبلػ نصٌب كل منهم  - 07

. المتخذة أساسا لربط الضرٌبة العقارٌة 
. أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص والبضائع  - 08
. المؤذونون الشرعٌون والموثقون المنتدبون من ؼٌر الرهبان  - 09
. األدباء والفنانون - 10
. العمد والمشاٌخ - 11
. المرشدون واألدالء السٌاحٌون - 12
. الوكالء التجارٌون - 13
. القساوسة والشمامسة المكرسون - 14
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. الشركاء المتضامنون فى شركات التوصٌة البسٌطة والتوصٌة باألسهم - 15
. أعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص - 16
. المدٌرون فى الشركات ذات المسئولٌة المحدودة - 17

. أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة ، وذلك إذا كان المنتفع ٌستخدم عامال أو اكثر- 18   
أصحاب المراكب الشراعٌة فى قطاعات الصٌد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع - 19   

.   ٌستخدم عامال أو اكثر 
 :صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع - 20   

. ٌستخدم عامال أو اكثر–          أ 
أو كان ٌباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شؤنه شروط القٌد فى –          ب 

السجل التجارى ، أو ٌكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخٌص من جانب أى من األجهزة 
. المعنٌة 

ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤة الفردٌة إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتٌة باإلضافة إلى شروط - 21   
 .االنتفاع األخرى 

.  إذا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورث ٌعمل بها أكثر من عامل–          أ 
إذا كان نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساسا لربط الضرٌبة ال ٌقل عن فئة –          ب 

المرفق بالقانون فى تارٌخ وفاة  (1)الحد األدنى لدخل االشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم 
. المورث 

.   متولى اإلدارة فى جمٌع األحوال –          ج 
 108                هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 

 .  1976لسنة 
 
 ما هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج   ؟- 6

 لسنة 50ٌخضع لقانون التؤمٌن االجتماعى الخاص بالعاملٌن المصرٌٌن بالخارج   الصادر بالقانون رقم - ج 
  :الفئات اآلتٌة  1978

. العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصٌة فى الخارج   - 1
. العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج  - 2

     بمعنى أن ٌخضع لهذا القانون العامل المصرى بالخارج سواء كان ٌعمل لحساب الؽٌر أو كان ٌعمل 
. لحساب نفسه  

ٌخضع لقانون التؤمٌن االجتماعى على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج العاملون بوحدات المنظمات  - 3
الدولٌة واإلقلٌمٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة باعتبار أن هذه الجهات ال تخضع لقانون التؤمٌن 

االجتماعى العام ، وبالتالى فمن ٌعمل فى هذه الجهات ٌخضع للقانون الخاص بالعاملٌن المصرٌٌن 
. بالخارج   

المهاجرون من الفئات المشار إلٌها المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌة بمعنى أنه طالما كان الشخص  - 4
محتفظا له بالجنسٌة المصرٌة فإنه ٌخضع لهذا القانون الخاص بالتؤمٌن االجتماعى على العاملٌن 

. المصرٌٌن بالخارج 
ٌضاؾ إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هإالء البحارة ٌعملون على سفن أجنبٌة ترفع علم دولة أجنبٌة ،  - 5

. فإنهم ٌكونون من الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعى على المصرٌٌن العاملٌن بالخارج 
 50تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج وفقا للقانون رقم 

 . 1978لسنة 
 
 ما هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى الشامل  ؟ -7

 جمٌع قوى الشعب 1980 لسنة 112ٌخضع لقانون التؤمٌن االجتماعى الشامل   الصادر بالقانون رقم - ج 
  :وتتمثل هذه الفئات فى العاملة التى لم تخضع ألى من القوانٌن السابق بٌانها 
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العاملون المإقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق  والبساتٌن ، أو فى مشروعات تربٌة  - 01
. الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة او الدواجن او المناحل أو فى أراضى االستصالح واالستزراع   

 سواء كانوا مالكا أو فدان واحدحائزو األراضى الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن  – 02
. مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة 

 . فدان واحدمالك األراضى الزراعٌة ؼٌر الحائزٌن لها ممن تقل ملكٌتهم عن  – 03
.  جنٌها  سنوٌا 250مالك المبانى الذٌن ٌقل نصٌب كل مالك فى رٌعها عن  - 04
. العاملون فى الصٌد لدى أصحاب األعمال فى القطاع الخاص  - 05
. عمال التراحٌل  - 06
صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجائلٌن ومنادى السٌارات وموزعى الصحؾ وماسحى  - 07

  :شؤنهم الشروط االتٌة األحذٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفئات المماثلة والحرفٌٌن متى توافرت فى 
.   عدم استخدام عمال         - 
. عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى         - 

  :الشرطان التالٌان المشتؽلون داخل المنازل الخاصة الذٌن ٌتوافر فً شؤنهم  - 08

. أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص - 
.  أن ٌكون العمل الذى ٌمارسه ٌدوٌا لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه - 

.  أصحاب المراكب الشراعٌة فى قطاعات الصٌد والنقل النهرى والبحرى  - 09
. المتدرجون بمراكز التدرٌب المهنى لمرضً الجذام - 10
المرتلون والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة ؼٌر الخاضعٌن لقانون التؤمٌن االجتماعى على أصحاب - 11

. األعمال 
. الناقهٌن من مرضى الدرن الملحقٌن بمراكز التدرٌب التابعة للجمعٌات المختلفة لمكافحة التدرن - 12

. الرائدات الرٌفٌات - 13   
. الرائدات الحضرٌات - 14   

. محفظى وقراء القرأن الكرٌم من الدرجة الثانٌة - 15
ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة الذٌن ال تسرى فى شؤنهم أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى - 16

 . 1976 لسنة 108الصادر بالقانون رقم 
.     أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة  – 17

. تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التؤمٌن االجتماعى الشامل أو ماٌطلق علٌهم العمالة ؼٌر المنتظمة 
 

 ما هى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة  ؟- 8

 الفئات 1975 لسنة 90ٌخضع لقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة  الصادر بالقانون رقم -ج 
:  االتٌة

. الضباط العاملون وضباط الشرؾ بالقوات المسلحة  - 1
. ضباط الصؾ والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوي الرواتب العالٌة بالقوات المسلحة  - 2

تلكم هى الفئات المخاطبة بؤحكام قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
  . 1975 لسنة 90

 
 ما هو المقصود بالمعاشات االستثنائٌة وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام  ؟- 9

 إما منح معاش استثنائى 1964 لسنة 71ٌقصد بالمعاشات االستثنائٌة الصادر بشؤنها القانون رقم - ج 
.  لشخص ما لم ٌسبق له الحصول على معاش أو تحسٌن معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش 

: وبالتالى فإن الفئات المستفٌدة من قانون المعاشات االستثنائٌة تتمثل فى 
  :العمال المدنٌٌن أو أسر من توفوا منهم الذٌن انتهت خدمتهم فى -  1

. الجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو المإسسات العامة -  أ 
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الوحدات االقتصادٌة التابعة للهٌئات العامة أو المإسسات العامة والمقصود بها شركات القطاع -   ب 
. العام وقطاع األعمال العام 

. من أدوا خدمات جلٌلة للبالد أو أسر من توفوا منهم  - 2
.     أسر من توفوا فى حادث ٌعتبر من قبٌل الكوارث العامة  - 3

والذى  1964 لسنة 71هذه هى الفئات الثالث المخاطبة بنظام المعاشات االستثنائٌة الصادرة بالقانون رقم 
: ٌهدؾ إما 

. منح معاش استثنائى لمن لم ٌتوافر بشؤنه شروط استحقاق معاش وفقا ألى من القوانٌن السابق بٌانها -  1
. أو زٌادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحاالت االجتماعٌة أو المرضٌة  - 2

. وذلك بصفة استثنائٌة 
 

 ما هو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش  ؟- 10
بعد ما امتدت مظلة التؤمٌن االجتماعى لتشمل كل من بلػ سن العمل سواء كان عامال لحساب الؽٌر أو - ج 

عامال لحساب نفسه سواء كان ذلك فى الداخل أو فى الخارج  وأٌا كان نوع العمل الذى ٌمارسه من خالل 
قوانٌن التؤمٌن االجتماعى المدنٌة األربعة السابق بٌانها أو من خالل قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات 

 ، ونظرا 1980للقوات المسلحة ، ونظرا ألن مجموعة هذه القوانٌن قد اكتملت فى صورتها النهائٌة عام 
ألن هذه القوانٌن ٌخضع لها من تتوافر فٌهم شروط الخضوع من حٌث السن ، وبالتالى فقد لوحظ وجود 

 :العاملٌن ممن لم ٌستفٌدوا من هذه القوانٌن إما بعض فئات 
 . 1/7/1980 سنة قبل 65بلوغ سن      - 
 . 1/7/1980او العجز الكامل قبل  -
  .1/7/1980او الوفاة قبل  -

 باعتبار أن هذا هو التارٌخ الذى صدر فٌه القانون الخاص بالعمالة ؼٌر 1/7/1980 وقد حدد تارٌخ 
المنتظمة أو ما ٌطلق علٌه قانون التؤمٌن الشامل ، وبالتالى كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة 

. التؤمٌن االجتماعى  
 هى الحاالت التى لم تلحق بقطار التؤمٌن االجتماعى أو لم إذا الحاالت المستفٌدة من معاش السادات

 :الفئات التالٌة تستفد من نظام التؤمٌن االجتماعى من خالل قوانٌنه المختلفة والتى تنحصر فى 

  1/7/1980 سنة قبل 65من بلػ سن . 

  1/7/1980من  ثبت عجزه الكامل قبل . 

  1/7/1980من توفى قبل . 
كل هذه الفئات هى المنتفعة بمعاش السادات وبهذا المعاش أصبح كل مواطن له الحق فى المعاش ، إما من 

. خالل قوانٌن التامٌن االجتماعى السابق بٌانها أو من خالل معاش السادات 
 

 ما هو مدلول عبارة مظلة التؤمٌن االجتماعى  ؟- 11
بعدما استعرضنا مجموعة قوانٌن التؤمٌن االجتماعى التى تتكون منها مظلة التامٌن االجتماعى والتى - ج 

اتضح لنا منها أنه ال ٌوجد مواطن إال وقد شملته هذه المظلة ألنها امتدت إلى كل من ٌعمل لحساب 
الؽٌر أو من ٌعمل لحساب نفسه سواء كان ٌعمل فى الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملٌن عمالة 

منتظمة أو عمالة ؼٌر منتظمة ، وسواء كان لم ٌلحق بقطار التؤمٌن االجتماعى وقرر له معاش السادات 
، وسواء  كان من افراد القوات المسلحة ، وسواء كان لم ٌستفد من نظام التؤمٌن االجتماعى وقرر له 

. معاش استثنائى 
من خالل مجموعة هذه القوانٌن نصل إلى نتٌجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حالٌا قد استفاد 

من نظام التؤمٌن االجتماعى  إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمإمن علٌه أو صاحب المعاش ، وإما 
بشكل ؼٌر مباشر وذلك ٌتمثل فى المستفٌدٌن عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش المتمثلٌن فى 

األرملة ـ األرمل ـ المطلقة ـ اإلبن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ األخ ـ  ): المستحقٌن فى المعاش عنه وهم  
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كل هذه الفئات تستفٌد عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش ، وبالتالى نجد هذه المظلة قد  (األخت 
امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر إلى كل مواطن على أرض مصر وبالتالى ٌمكن لنا ونحن 

. مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التؤمٌن االجتماعى قد تحقق بالفعل 
 

 كٌؾ ٌتم االستفادة من مظلة التامٌن االجتماعى استفادة كاملة  ؟- 12
ال شك أن مظلة التامٌن االجتماعى قد امتدت تشرٌعٌا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق أن - ج 

أوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر و حتى ٌمكن أن تتم االستفادة الكاملة من 
  البد أن تتعاون جمٌع األطراؾ المعنٌة فى تحقٌق ذلك ونذكر فى هذا المجال وبصفةلمظلةاهذه 

أساسٌة 
المإمن علٌه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بؤى من هذه القوانٌن علٌه أن ٌبادر  - 1

فى االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى وأن ٌكون االشتراك باألجر الحقٌقى حتى ٌضمن 
. االستفادة الكاملة من هذا النظام 

. إذا المسئولٌة تقع وبصفة أساسٌة بداٌة على المإمن علٌه 
ثم على صاحب العمل فعلٌه أال ٌتهرب من نظام التؤمٌن االجتماعى حتى ال ٌضار العامل أو أسرته  - 2

. نتٌجة هذا التهرب 
أٌضا على هٌئة التؤمٌن االجتماعى من خالل مفتشٌها الذٌن ٌنتشرون على مستوى الجمهورٌة  - 3

. التحقق من التؤمٌن على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى آخر جدٌة التؤمٌن 
أٌضا على  جمٌع األجهزة الحكومٌة التى تتعامل مع األفراد علٌها أن تعلق تعاملها معهم على تقدٌم  - 4

.  ما ٌفٌد االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى 
جمٌع هذه األطراؾ ٌإدى تعاونها معا إلى تحقٌق التؽطٌة التؤمٌنٌة الفعلٌة لكل مواطن على أرض 

. مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر 
أٌضا ال شك أن التنظٌمات النقابٌة لها دور هام فى هذا المجال من حٌث التوعٌة ومتابعة التؤمٌن  – 5

. على جمٌع العاملٌن من خالل اللجان النقابٌة 
أٌضا ال ٌفوتنى أن أنبه فى النهاٌة إلى أن هناك مسئوال آخر عن تفعٌل التؤمٌن االجتماعى عن كل  -6

فرد ، وهى الزوجة الموجودة فى المنزل ، علٌها أٌضا أن تتاكد من التؤمٌن على زوجها وتعرؾ 
إلخ ، حتى ٌكون الجمٌع متعاونٌن فى مد مظلة .. مكان عمله ورقمه التؤمٌنى واألجر المإمن به 

.    التؤمٌن االجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق االستفادة الكاملة من هذا النظام  
 

 ما هى الجهات القائمة على تنفٌذ نظام التؤمٌن االجتماعى والمعاشات  ؟- 13

ٌقوم على تنفٌذ نظام التؤمٌن االجتماعى فى القطاع المدنً الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى وذلك من - ج 
: خالل صندوقى التؤمٌن االجتماعى 

.   الخاص بالعاملٌن بالحكومة األول       
 الخاص بالعاملٌن فى قطاع األعمال العام والخاص ، وأصحاب األعمال فى القطاع الخاص ،        والثانً

. والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ، ونظام التؤمٌن االجتماعى الشامل 
 - االجتماعى إذا ٌتم تنفٌذ نظام التؤمٌن االجتماعى فى القطاع المدنى من خالل الهٌئة القومٌة للتؤمٌن 

.  الخاص بالعاملٌن بالحكومة والمركز الرئٌسى الخاص به فى مٌدان الظوؼلى الصندوق األول- 
.   ش األلفى3 الخاص بالعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص ومركزه الرئٌسى فى الصندوق اآلخر -

 التى تقوم بتنفٌذ قانون التقاعد ٌضاؾ إلى ذلك إدارة التؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة
. والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة 

    وجدٌر بالذكر أن الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى تقدم خدماتها من خالل مكاتبها المنتشرة على 
مستوى الجمهورٌة ، حٌث ٌوجد فى كل قسم شرطة مكتب خاص بالتؤمٌنات االجتماعٌة ، وٌضاؾ إلى 

ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة لإلشراؾ على تشؽٌل هذه 
المكاتب ، ثم ٌؤتى بعد ذلك دور المركز الرئٌسى لكل من صندوقى التؤمٌن االجتماعى األول الخاص 
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بالعاملٌن بالحكومة ، والثانى الخاص بالعاملٌن بالقطاع العام والخاص وأصحاب أعمال ومن فى 
. حكمهم فى اإلشراؾ والمتابعة فى تنفٌذ قوانٌن التؤمٌن االجتماعى 
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الفصل الثانى 
اجراءات االشتراك والنماذج المطلوبة 

 
 ماهو االجراء الخاص باشتراك المنشؤة لدى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص ؟  -1 

بالنسبة لصاحب العمل عندما ٌبدأ نشاطه علٌه إخطار مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص الذى ٌقع فى -ج 
 ، هذه االستمارة تسمى استمارة 2نطاقه محل نشاطه ، وهذا اإلخطار ٌتم بموجب نموذج استمارة رقم 

عنوان  )طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة ، وهذه االستمارة ٌبٌن فٌها 
وٌرفق  (صاحب المنشؤة ـ إسم المنشؤة ـ البٌانات الخاصة بالعاملٌن فى المنشؤة فى تارٌخ بداٌة النشاط 

المستند الذى ٌثبت بداٌة النشاط  ( التى تقدم لمكتب التؤمٌنات االجتماعٌة 2استمارة رقم )بهذا النموذج 
بالنسبة مثال ألصحاب المهن الحرة  (السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخٌص بمزاولة المهنة  )مثل 

كاألطباء أو المحاسبٌن أو المهندسٌن أوعقد اإلٌجار مثال أو الرخصة الصادرة من اإلدارة المحلٌة 
لممارسة نشاط معٌن أو أى من المستندات التى تفٌد بداٌة المنشؤة لنشاطها ، وٌرفق هذا المستند مع 

 الذى ٌمثل طلب االشتراك الذى تم اٌضاحه سابقا وٌتم تقدٌم النموذج و المستند 2نموذج االستمارة رقم 
لمكتب التؤمٌنات ، وٌتم من خالل مكتب التؤمٌنات تحرٌر نموذج توقٌع لصاحب العمل أو من ٌنوب عنه 
، بحٌث أن أى مستندات تقدم منه ٌتم مطابقة التوقٌع  الذى ٌرد بها على هذا النموذج ، وٌتم تحدٌد رقم 

تؤمٌنى للمنشؤة والذى ٌتم على أساسه بعد ذلك استمرارٌة تعاملها مع مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
. المختص 

. تلكم هى اجراءات االشتراك المتعلقة بالمنشؤة لدى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة  المختص 
 

  فى القطاع الخاص؟1975 لسنة 79ماهى اجراءات االشتراك عن المإمن علٌه الخاضع للقانون رقم - 2
بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند الحاق أحد العاملٌن لدٌه تحرٌر نموذج ٌسمى - ج 

 وهذه االستمارة موجودة بمكاتب التؤمٌنات ، وٌتم تحرٌر هذه االستمارة من أصل 1االستمارة رقم 
وصورتٌن ، وٌستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببٌانات المنشؤة وجزءا خاصا بٌانات العامل 

هذه االستمارة ٌرفق  (األجر األساسى والمتؽٌر )الذى ٌلتحق لدٌه وتارٌخ التحاقه واألجر الذى ٌلتحق به 
بها إذا لم ٌكن قد سبق تحدٌد رقم تامٌنى للعامل مستند المٌالد الدال على تارٌخ المٌالد او صورة منه 

حتى ٌمكن تحدٌد رقم تامٌنى للعامل ، وٌتم تسلٌم هذه االستمارة إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
المختص الذى تقع فى دائرته المنشؤة خالل أسبوعٌن من تارٌخ التحاق العامل لدى صاحب العمل  
وٌحتفظ بؤصل االستمارة  لدى مكتب التؤمٌنات وٌسلم صاحب العمل صورتٌن من هذه االستمارة  

حتى ٌكون لدى كل منهم المستند الدال على  (صورة ٌحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل  )      
.  االشتراك فى التؤمٌنات االجتماعٌة 

. تلكم هى اجراءات االشتراك عن العامل الذى ٌلتحق بالقطاع الخاص 
 
 الخاص 1976 لسنة 108ما هى اجراءات االشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم - 3

 بالتؤمٌن االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ؟

سبق أن أوضحنا إجراءات االشتراك عن المنشؤة ، وفى نفس الوقت إلى جانب االشتراك عن المنشؤة - ج 
باعتبارها كٌان مستقل ٌتم أٌضا االشتراك عن صاحب المنشؤة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى الصادر 

.   باعتباره مإمن علٌه 1976 لسنة 108بالقانون رقم 
 وهو نفس النموذج الذى ٌستخدم بالنسبة للعامل وهذا 1 لذا فعلٌه أٌضا أن ٌحرر استمارة نموذج رقم 

النموذج تثبت به بٌانات المنشؤة الخاصة بصاحب العمل  وبٌانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مإمنا 
 حٌث أن صاحب 1976 لسنة 108علٌه ، وبٌان فئة االشتراك التى اختارها لالشتراك فى القانون رقم 

العمل علٌه عند بداٌة االشتراك أن ٌختار فئة االشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات االشتراك به من 
 وٌتم تسلٌم هذه 1 جنٌه ، وعلٌه أن ٌبٌن ذلك فى النموذج الخاص باالستمارة رقم 1000 جنٌه إلى 100

االستمارة خالل أسبوعٌن من بداٌة نشاطه وٌحتفظ باألصل لدى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة وتسلم 
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صورة لصاحب العمل باعتباره مإمنا علٌه ، حتى ٌحتفظ بها لدٌه وحتى ٌكون لدٌه ملؾ متكامل عن 
. مدد اشتراكه فى نظام التؤمٌن االجتماعى 

 الخاص 1976 لسنة 108تلكم هى اجراءات االشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 
. بالتامٌن االجتماعى على اصحاب االعمال ومن فى حكمهم 

    
 ما هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشؤة فى القطاع الخاص  ؟-4

 أما فى حالة انتهاء الخدمة 1سبق أن أوضحنا اجراءات االشتراك فى البداٌة بتقدٌم استمارة نموذج رقم - ج 
 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشؤة ان ٌحرر 6ٌقدم نموذج آخر هذا النموذج هو استمارة رقم 

عن العامل الذى انتهت خدمته وهذا النموذج موجود فى مكاتب  ( 6استمارة رقم  )هذا النموذج 
التامٌنات االجتماعٌة وٌحرر من اصل وصورتٌن وتثبت به بٌانات المنشؤة وبٌانات المإمن علٌه الذى 

انتهت خدمته وتارٌخ انتهاء الخدمة ، وٌتم تسلٌم هذا النموذج إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص 
خالل أسبوع من تارٌخ انتهاء الخدمة وٌتم قٌده بسجالت مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة ، وٌحتفظ باألصل 

حتى ٌحتفظ بصورة  )لدى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة وٌسلم صاحب العمل صورتٌن من هذا النموذج 
هذه هى االجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المإمن  (لدٌه وصورة تسلم للعامل الذى انتهت خدمته 

. علٌه بالقطاع الخاص 
 
 108ما هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم - 5

  ؟1976لسنة 

 6عند انتهاء نشاط صاحب العمل علٌه أن ٌتقدم إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة بنموذج استمارة رقم - ج 
شؤنه شؤن العامل الذى انتهت خدمته وٌتم تحرٌر هذا النموذج بالبٌانات الخاصة بالمنشؤة والبٌانات 

الخاصة بصاحب العمل باعتباره مإمنا علٌه وتارٌخ انتهاء نشاطه على أن ٌرفق بهذا النموذج المستند 
الخ  .…حل شركة التضامن – محو السجل  التجارى – انتهاء الترخٌص  )المإٌد النتهاء النشاط مثل 

ألن النشاط له بداٌة وال بد من مستند ٌإٌدها وأٌضا له نهاٌة  (من المستندات التى تفٌد انتهاء النشاط 
. والبد من مستند ٌإٌدها 

 والمستند الدال على انتهاء النشاط إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص 6 وٌقدم نموذج استمارة رقم 
وٌتم تسجٌله بسجالتها وتسجٌله على الحاسب اآللى ضمن نظام المعلومات و أٌضا ٌحتفظ بؤصل 

 الخاصة بالمإمن علٌه صاحب العمل والمستند المإٌد النتهاء النشاط وتسلم صورة من 6االستمارة رقم 
.  لالحتفاظ بها  لدٌه 1976 لسنة 108النموذج بعد التسجٌل للمإمن علٌه وفقا للقانون رقم 

 
 ما هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة أى تؽٌٌر ٌطرأ على من لهم حق التوقٌع عن المنشؤة   ؟- 6

سبق أن أوضحنا أنه عند بداٌة اشتراك المنشؤة فى مكتب التامٌنات االجتماعٌة المختص ، اإلجراءات - ج 
التى تتم فى هذه الحالة والمتضمن تحرٌر نموذج توقٌع لمن لهم حق التوقٌع عن هذه المنشؤة وهو قد 

ٌكون صاحب العمل نفسه وقد ٌكون مدٌر شئون العاملٌن مثال أو اى شخص آخر ٌكلفه صاحب العمل 
نٌابة عنه بالتوقٌع عنه على المحررات التى تقدم إلى مكتب التؤمٌنات المختص وأى مستند ٌرد من 
المنشؤة  إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة البد أن ٌطابق التوقٌع الوارد بالمستند على نموذج التوقٌع 

المحتفظ به فى المكتب المختص ، وبالتالى فإن هذا النموذج ٌمثل أهمٌة قصوى ألنه ٌعول علٌه فى 
مدى جدٌة أى مستند ٌقدم من المنشؤة لمكتب الهٌئة المختص وبالتالى ٌجب فور وجود أى تؽٌٌر على 

من له حق التوقٌع ٌجب مباشرة إخطار مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة بنموذج التوقٌع الجدٌد ومن له حق 
التوقٌع فإذا ما كان مثال الخاتم الخاص بالمنشؤة ، قد فقد وٌخشى أن ٌستؽل فى تحرٌر مستندات تقدم إلى 
مكتب التؤمٌنات باسم المنشؤة فٌجب سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتؽٌٌر التوقٌعات وتؽٌٌر األختام او 

استبدالها حتى ال تقع أى مسئولٌة على المنشؤة نتٌجة التخلؾ عن اإلخطار او التراخى فى تقدٌم هذا 
.  النموذج الخاص باإلخطار عن التعدٌل على من له حق التوقٌع  عن المنشؤة 
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ما هى اآلثار المترتبة على التؤخٌر فى أداء االشتراكات أو فى تقدٌم المستندات إلى مكتب الهٌئة - 7
 المختص ؟

من المعروؾ أن نظام التؤمٌن االجتماعى  نظام ممول وبالتالى ٌعتمد فى التموٌل على االشتراكات التى - ج 
ٌمثل ٌلتزم بؤدائها صاحب العمل بالقطاع الخاص وما ٌلتزم به صاحب العمل فى القطاع الخاص 

: حصتٌن 
.  التى تقتطع من مرتبه حصة العامل - 

 التى ٌإدٌها عن العامل أو اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التؤمٌنات  حصة صاحب العمل-
 ٌوم 15والبد من أداء االشتراكات فى موعدها المحدد وهو أول الشهر التالى لشهر االستحقاق مع مهلة 

سعر الخصم المعلن من البنك  )= ، وفى حالة التؤخٌر فى أداء  االشتراكات ٌستحق مبلػ إضافى 
.  وذلك عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء 12 % (  / 2+ المركزي 

من قٌمة االشتراك األخٌر عن األجر األساسى فى حالة التؤخٌر فى  % 20كما ٌستحق مبلػ إضافى 
.  عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى تارٌخ تقدٌم االستمارة 6تقدٌم االستمارة رقم 

 
 ما هو المقصود بالمبلػ اإلضافً الذى ٌتحمله صاحب العمل فى حالة التؤخٌر فى أداء االشتراكات  ؟- 8

الموعد القانونى ألداء االشتراكات التى ٌلتزم بؤدائها صاحب العمل إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة -ج 
المختص هو أول الشهر التالى لشهر االستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر ٌناٌر مثال ٌستحق أول فبراٌر 

تقرٌبا شهرٌا عن كل شهر  %  1وبالتالى فإن أى تؤخٌر عن هذا المٌعاد ٌترتب علٌه مبلػ إضافى مقداره 
. تؤخٌر اعتبارا من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء 

 ٌوم األولى من 15وٌعفى صاحب العمل من أداء المبلػ اإلضافى المشار إلٌه إذا تم األداء خالل الـ 
 فبراٌر فإذا تم األداء ٌوم 1الشهر التالى لشهر االستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر ٌناٌر مثال ٌستحق فى 

 فبراٌر فلٌست هناك مشكلة ،  أما إذا تؤخر األداء 15 فبراٌر ال تكون هناك مشكلة ـ إذا تم االداء ٌوم 1
تقرٌبا عن االشتراك المستحق  % 1 فبراٌر ففى هذه الحالة ٌستحق 16عن ذلك بمعنى أن األداء تم ٌوم 

ـ  وإذا تؤخر إلى شهر أبرٌل ٌستحق  % 1× 2عن شهر ٌناٌر فإذا ما تؤخر إلى  شهر مارس ٌستحق 
تقرٌبا عن كل شهر تؤخٌر وٌحسب عدد  % 1وهكذا وبالتالى فهذا المبلػ اإلضافى  ٌمثل  % 1× 3

الشهور من تارٌخ االستحقاق وهو الٌوم التالى لشهر االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء وهذا المبلػ ال 
ٌجوز اإلعفاء منه ألى سبب من األسباب ، ألنه ٌمثل تعوٌضا لصندوق التؤمٌن االجتماعى عن عدم 

التزام صاحب العمل بؤداء االشتراكات فى موعدها وبالتالى حرمان صندوق التؤمٌن االجتماعى من رٌع 
.  استثمار أموال االشتراكات وبالتالى ال ٌجوز اإلعفاء من هذا   المبلػ 

 
  إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة ؟6ما هو األثر المترتب على التؤخٌر فى تقدٌم االستمارة رقم - 9

 وتقدٌمها إلى 6سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل على صاحب العمل تحرٌر االستمارة رقم - ج 
مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة خالل ثالثة أٌام من تارٌخ انتهاء خدمة العامل ، وحتى ال ٌتراخى صاحب 

 فى الموعد المشار إلٌه فإنه وفقا للقانون ٌتحمل صاحب العمل مبلػ 6العمل فى تقدٌم االستمارة رقم 
 :مقدارها  (ؼرامة  )إضافى 

. من اشتراك األجر األساسى عن آخر شهر كان فٌه المإمن علٌه بخدمة صاحب العمل   % 20ـ  
 مثال وكان أجره األساسى فى هذا 3بمعنى أنه إذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل فى شهر 

.  جنٌها 40% = 40 × 100 جنٌه بمعنى أن   االشتراك الشهرى 100التارٌخ 
 جنٌهات عن كل شهر ٌتؤخر 8 جنٌها    اى 40من الـ  % 20ففى هذه الحالة تحسب ؼرامة مقدارها 

.  إلى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص 6فٌه صاحب العمل عن تقدٌم االستمارة رقم 
 وؼٌرها من 6لذلك نهٌب باصحاب األعمال  فى القطاع الخاص بضرورة االلتزام بتقدٌم االستمارة رقم 

وٌجب تقدٌم هذه االستمارات والنماذج فى مواعٌدها  ( 2 ـ استمارة رقم 1استمارة رقم  )االستمارات   
وكذا أداء االشتراكات فى مواعٌدها حتى ال ٌتعرضوا إلى أٌة مبالػ إضافٌة تضاؾ على المبالػ 

.  المستحقة علٌهم 
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الفصل الثالث  
 مدد االشتراك والتموٌل

 
 ما هى أهمٌة مدد االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى ؟- 1

 :وذلك من ناحٌتٌن تمثل مدد االشتراك أهمٌة كبرى فى نظام التؤمٌن  االجتماعى - ج 
 أنه حتى تستحق المٌزة التؤمٌنٌة وبصفة خاصة المعاش  فإنة ٌشترط مدة مإهلة  :األهمٌة األولى      

 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد ٌتطلب مدة 20لالستحقاق ، فالمعاش المبكر مثال ٌتطلب مدة اشتراك 
 سنوات ، وبالتالى فإن توافر هذه المدة ضرورى الستحقاق المعاش لذلك تتمثل األهمٌة 10اشتراك 

األولى لمدد االشتراك فى أنها أحد شروط االستحقاق بمعنى أنه إذا لم ٌتوافر شرط المدة فإنه الٌستحق 
.   المعاش 

 لمدد االشتراك أنها تدخل فى تحدٌد قٌمة المٌزة التؤمٌنٌة سواء  كان ذلك معاش أو تعوٌض األهمٌة الثانٌة     
دفعة واحدة أو تعوٌض مدة زائدة أو المكافاة ،  وبالتالى فإن مدة االشتراك تعتبر أحد عناصر حساب 

. الحقوق التؤمٌنٌة 
     وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحٌح وبالتالى ٌمكن تلخٌص أهمٌة مدد االشتراك فى 

  :فى نقطتٌن  أساسٌتٌن نظام التؤمٌن االجتماعى 
.   أنها أحد شروط االستحقاق وبدونها ال ٌستحق المعاش أو المٌزة التؤمٌنٌة ألولىا -
 . أنها أحد عناصر الحساب  بمعنى أن قٌمتها تإثر فى تحدٌد قٌمة الحق التؤمٌنى لثانٌةا -

 
  ؟1975 لسنة 79ما هً نسب االشتراك فً القانون رقم  - 2

:   إلً حصتٌن 75 لسنة 79تنقسم نسب االشتراك فً قانون التؤمٌن االجتماعً رقم - ج 
حصة تتحملها المنشؤة والحصة األخري ٌتحملها المإمن علٌه وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التؤمٌن 

: االجتماعً المختلقة 
من قٌمة األجر  % 15تتحمل المنشؤة   : (المعاش  )فبالنسبة لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  

. من قٌمة األجر % 10وٌتحمل المإمن علٌه 
وفً % 2وفً القطاع العام % 1 تتحمل المنشؤة فً الحكومة :وبالنسبة لنظام تؤمٌن اصابات العمل 

% . 3القطاع الخاص 
وفً القطاع الخاص تتحمل % 3 فً الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشؤة :وبالنسٌة لتؤمٌن المرض 

. فى جمٌع القطاعات % 1وبالنسبة للمإمن علٌه % 4
 الٌوجد تؤمٌن البطالة فً الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل :وفً تؤمٌن البطالة 

 % . 2المنشؤة 
وفً القطاع % 19 بالنسبة للمنشؤة فً الحكومة وبذلك تكون اجمالً نسب االشتراك عن األجر المتؽٌر

. هذا عن األجر المتؽٌر % 11وبالنسبة للمإمن علٌه % 24وفً القطاع الخاص % 22العام 
: ٌضاؾ إلً ذلك بالنسبة لألجر االساسً  

وبذلك تكون إجمالً نسب % 3وٌتحمل المإمن علٌه % 2اشتراك المكافؤة حٌث تتحمل المنشؤة 
ـ وفً القطاع الخاص % 24وفً القطاع العام % 21االشتراك عن األجر األساسً فً الحكومة 

 % .14وبالنسبة للمإمن علٌه % 26
 
 ما هو سبب الخالؾ فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل بٌن القطاعات المختلفة ؟ -3

وفً % 2وفً القطاع العام % 1سبق أن ذكرنا أن حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل فً الحكومة - ج 
: ٌقدم ثالثة أنواع رئٌسٌة من الحقوق وذلك ألن تؤمٌن إصابات العمل % 3القطاع الخاص 

.   العالج والرعاٌة الطبٌة بكافة مشتمالتها :الحق األول  - 
 تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال طوال مدة تخلؾ المإمن علٌه عن العمل بسب :الحق الثانى -

. اإلصابة 
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.  المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة إذا تخلؾ عن اإلصابة عجز  أو حدثت وفاة :الحق الثالث - 

من اشتراك إصابات العمل  ، وعلً % 1هذه الحقوق الثالثة تخص كل منها نسبة 
فً هذا التؤمٌن % 3ذلك فإن صاحب العمل فً القطاع الخاص ٌسدد نسبة اشتراك 

لٌصبح نظام التؤمٌن االجتماعً مسئوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌه 
فً حالة تعرضه لإلصابة ، أما فً القطاع العام فحٌث أن المنشؤة تلتزم بتعوٌض األجر 

ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بها الذٌن ٌتعرضون إلصابات العمل ، لذلك فإن نسبة 
بهذا التؤمٌن بالنسبة للقطاع العام ، إنما تؽطً فقط مٌزتً % 2االشتراك المإداة    

العالج والرعاٌة الطبٌة والمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة ، واٌضا بالنسبة للمنشآت 
الحكومٌة تتحمل المنشؤة الحكومٌة تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بها الذٌن 

ٌتعرضون الصابات العمل ، لذلك والنخفاض معدل حاالت اإلصابة بٌن العاملٌن 
فً تؤمٌن إصابات العمل % 1بالمنشآت الحكومٌة ، فإن ما تإدٌه من نسبة اشتراك 

ٌؽطً مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة ، والمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة لكل من 
 %( . 0.5 )هاتٌن المٌزتٌن 

 
 ماهو سبب الخالؾ فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن المرض بٌن القطاعات المختلقة ؟- 4

  : ٌؽطً تؤمٌن المرض مٌزتٌن أساسٌتٌن-  ج 
. العالج والرعاٌة الطبٌة : األولً 
 تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال الذي ٌستحق للمإمن علٌه طوال تعطله عن العمل بسبب :الثانٌة 

. المرض 
ٌتحملها صاحب العمل والمٌزة الثانٌة نسبة % 3نسبة  (العالج والرعاٌة الطبٌة )ٌخص المٌزة األولً 

حٌث ٌسدد صاحب العمل فً منشآت القطاع الخاص % 4ٌتحملها صاحب العمل واالجمالً % 1
نسبة اشتراك تؤمٌن المرض وبالتالً ٌكون نظام التؤمٌن االجتماعً مسئوال عن تقدٌم المٌزتٌن % 4

المشار الٌهما للمإمن علٌه فً القطاع الخاص فً حالة تعرضه للمرض ، وهما مٌزتً العالج 
والرعاٌة الطبٌة ، تعوٌض االجر ومصارٌؾ االنتقال ، أما بالنسبة للمنشآت الحكومٌة ومنشآت القطاع 

العام فنظرا ألن المنشؤة فً هذٌن القطاعٌن تلتزم بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بهما 
الذٌن ٌتعرضون للمرض ، وبالتالً فإن التؤمٌنات االجتماعٌة مسئولة فقط عن تقدٌم العالج والرعاٌة 

. فقط فً تؤمٌن المرض% 3الطبٌة وبالتالً تتحمل المنشآت فً الحكومة والقطاع العام 
ذلكم هو سبب الخالؾ فً نسب اشتراك تؤمٌن المرض التى تتحملها المنشؤة فً القطاع العام 

 .والحكومة عما تتحمله المنشؤة فً القطاع الخاص 
 

 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ؟ - 5
األصل فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة أن ٌقؾ االنتفاع به إذا تجاوزت سن المإمن علٌه الستٌن ذلك - ج 

هو األصل ، أما االستثناءات علً ذلك فإنه ٌمتد تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إلً المإمن علٌه الذي 
  :الحاالت االتٌة تجاوز سن الستٌن فً 

 من مدت خدمته بقرار من السلطة المختصة من المإمن علٌهم بكل من القطاع الحكومى :الحالة األولً 
. والقطاع العام وقطاع األعمال العام 

. المإمن علٌه الذي ٌشؽل منصب وزٌر أو نائب وزٌر  :الحالة الثانٌة
حالة المإمن علٌه الذي بلػ سن الستٌن ولم ٌكن قد استكمل المدة الموجبة الستحقاق  :الحالة الثالثة

وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فً التؤمٌن مستبعدا منها  ( شهرا120)معاش الشٌخوخة   
المدة المشتراة التى أدي تكلفتها بالكامل التعطً الحق فً المعاش حٌث ٌكون له الحق 

 سنوات 10فً االستمرار فً العمل أو االلتحاق بعمل جدٌد حتى تارٌخ استكمال مدة 
. اشتراك فً التؤمٌن 
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حالة المإمن علٌه فً الحكومة أو القطاع العام الذٌن ٌكون سن تقاعدهم أكبر من سن  : الحالة الرابعة

. الستٌن 
 
 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن إصابات العمل ؟  - 6

 :ٌوجد استثناءان فً مجال تؤمٌن اصابات العمل بالنسبة لالشتراكات - ج 
  طوال وجود المإمن علٌه فً إجازة لؽٌر العمل ال ٌإدي عنه اشتراك تؤمٌن إصابات :االستثناء االول  

. العمل وذلك ألنه الٌعمل ، وبالتالً فلن تحدث له إصابة عمل خالل فترة اإلجازة 
 طوال وجود المإمن علٌه فً العمل خارج البالد ال ٌإدى عنه من اشتراك تؤمٌن :االستثناء الثانً 

. اصابات العمل إال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة  
وذلك ألنه طوال وجوده فً العمل خارج البالد الٌنتفع بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة 
وأٌضا تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال بمعنى أن المإمن علٌه ال ٌإدي عنه فً 

: هذه الحالة إال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة كما ٌلً 
% . 0.5بالنسبة للعاملٌن بالحكومة

% . 1بالنسبة للعاملٌن بالقطاع العام 
% . 1بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص 

:   تلكم هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن اصابات العمل والتً تتلخص كما ذكرنا فً استثنائٌن رئٌسٌٌن 
.  أنه طوال وجود المإمن علٌه فً إجازة لؽٌر العمل الٌإدي عنه اشتراك تؤمٌن اصابات العمل :األول 
 أنه طوال وجود المإمن علٌه فً العمل خارج البالد الٌإدي من اشتراك تؤمٌن اصابات العمل :الثانً 

بالنسبة له اال ما ٌقابل مٌزة المعاش ، و تعوٌض الدفعة الواحدة إذا ما تخلؾ عن اإلصابة عجز 
. أو حدثت وفاة 

 
 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن المرض ؟- 7

:  ال ٌإدي اشتراك تؤمٌن المرض فً الحاالت اآلتٌة -ج 

طوال انتداب المإمن علٌه إلً جهة ؼٌر خاضعة لتؤمٌن المرض حٌث انه  طوال هذه الفترة الٌنتفع  - 1
. بمزاٌا تؤمٌن المرض 

طوال استدعاء المإمن علٌه أو استبقائه أو تكلٌفه بخدمة القوات المسلحة ، وذلك ألن القوات المسلحة  - 2
هى المسئولة عن عالجه ورعاٌته الطبٌة طوال هذه الفترة وتكون جهة عمله ملتزمة بسداد أجره 

. عن هذه الفترة 
طوال وجود المإمن علٌه فً إجازه خارج البالد ، وذلك ألنه طوال هذه الفترة لن ٌنتفع بمزاٌا تؤمٌن  - 3

. المرض  لوجوده خارج البالد 
 : فً ثالث حاالت تلكم هً االستثناءات من أداء االشتراكات فً تؤمٌن المرض والتى تتلخص 

. طوال انتداب المإمن علٌه لجهة ؼٌر خاضعة لتؤمٌن المرض - 
.  طوال استدعاء المإمن علٌه أو استبقائه أو تكلٌفه بخدمة القوات المسلحة - 
طوال وجود المإمن علٌه فً إجازة خارج البالد  - 

 
 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن البطالة ؟- 8

:  الٌإدي اشتراك تؤمٌن البطالة فً الحاالت اآلتٌة - ج 
 العاملون بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة وذلك الستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم :أوال 

. حٌث ٌشترط فً الخطر حتً ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمال 
 من بلؽوا سن الستٌن ومستمرون فً العمل حتى ولو كان استمرارهم فً العمل بسبب أن سن :ثانٌا 

التقاعد ٌزٌد علً سن الستٌن أو مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة أو الستكمال المدة 
المإهلة الستحقاق المعاش ، وذلك ألنه من الشروط الواجب توافرها فً العامل المتعطل أن ٌكون 
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قادرا علً العمل وحٌث أن من بلػ  سن الستٌن ٌكون قد أصبح عاجزا حكما عن العمل فإنه ال 
. ٌنتفع بتؤمٌن البطالة 

العاملون الذىن ٌستخدمون فً أعمال عرضٌة أو مإقتة وعلً األخص عمال المقاوالت وعمال : ثالثا 

التراحٌل والعمال الموسمٌٌن وعمال الشحن والتفرٌػ ، وذلك ألن خطر البطالة بالنسبة لهم مإكد ، 
. حٌث ٌشترط فً الخطر حتى ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمال 

 حالة الشرٌك المتضامن الذي ٌعمل بؤجر فً شركته وذلك ألن خطر البطالة بالنسبة له ٌكون :رابعا 
مستحٌال ألنه أحد الشركاء فً الشركة وبالتالى لن ٌنقطع دخله إذا انتهت عالقته بالمنشؤة بصفته 

 . (1)عامال حٌث ٌستمر باعتباره شرٌك 
 حالة أفراد أسرة صاحب العمل فً المنشؤة الفردٌة حتى الدرجة الثانٌة وهم األفراد الذٌن ٌعولهم :خامسا 

فعال كاألوالد والوالدٌن واألخوة واألخوات والزوجة ، وٌرجع عدم خضوعهم لتؤمٌن البطالة أٌضا 
. ألن خطر البطالة بالنسبة لهم ٌكون مستحٌال باعتبار أن صاحب العمل هو المسئول عن إعالتهم 

 
 من المسئول عن أداء االشتراكات وما هو الموعد القانونً لألداء ؟- 9

طالما كان العامل فً الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بؤداء األجر له بمعنى أن ٌكون العامل متواجدا - ج 
فعال فً العمل ولٌس فً إجازة فً هذه الحالة تكون المنشؤة هً المسئولة عن أداء االشتراكات ، وٌتم 
أداء االشتراكات فً الموعد القانونً وهو أول الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراك بمعنى أن 

، إذا ..  اشتراك شهر مارس مثال ٌستحق أول أبرٌل واشتراك شهر أبرٌل ٌستحق أول ماٌو وهكذا 
المنشؤة هً المسئولة عن أداء االشتراكات طالما كان العامل موجودا بالخدمة ، وكانت ملتزمة بؤداء 

. األجر له 
       وتلتزم بؤداء االشتراكات حصة المإمن علٌه وحصة المنشؤة إلً الهٌئة التؤمٌنٌة فً أول الشهر التالً 
لشهر االستحقاق ، وحتى الٌكون هناك تزاحم من جانب أصحاب األعمال فً أداء االشتراكات فإن 

. القانون قد أعطً مهلة خمسة عشر ٌوما ٌإدى خاللها صاحب العمل االشتراكات المستحقة 
 

 
الٌه  نتهت محل نظر فً ضوء ما 1975 لسنة 79  من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 91هذا االستثناء من تامٌن البطالة الذي تضمنته المادة  (1)

 : فً العدٌد من أحكامها النقض محكمة

 1972 نوفمبر 15 قضائٌة الصادر فً جلسة 35 لسنة 20الطعن رقم   - 1

 بشؤن خضوع الشرٌك المتضامن للضرٌبة

 1982 أبرٌل 5 قضائٌة الصادر فً جلسة 46 لسنة 646الطعن رقم   - 2

 بشؤن الشرٌك المتضامن و عالقة العمل بالشركة

 1982 دٌسمبر 6 قضائٌة الصادر فً جلسة 48 لسنة 15الطعن رقم  - 3

 بشؤن الشرٌك المتضامن و عالقة العمل بالشركة

 1983 ماٌو16 قضائٌة الصادر فً جلسة 52 لسنة 654الطعن رقم   - 4

 بشؤن الشرٌك المتضامن و عالقة العمل بالشركة

 www.elsayyad.net  : الموجودة ضمن التشرٌعات بالموقع

  إلً أن

  لٌست عالقة عمل عالقة المدٌر الشرٌك المتضامن فً شركات التضامن وشركات التوصٌة البسٌطة

 وأن ما ٌتقاضاه لٌس أجرا وانما هو توزٌع للربح

 . وبالتالً فانه الٌخضع لقانون التؤمٌن االجتماعً بصفته عامل

واألمر ٌتطلب تعدٌل المادة المشار الٌها فً أول تعدٌل قادم للقانون سالؾ الذكر ان شاء هللا
 . 

 
         

http://www.elsayyad.net/
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 : إذا ٌمكن القول بؤن الموعد القانونً ٌنقسم إلً جزئٌن       
.  هو تارٌخ االستحقاق وهو أول الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراك :األول 
 ٌوما من تارٌخ االستحقاق بمعنى أن ٌتم أداء االشتراكات حتى الٌوم 15 هو المهلة وهً :الثانً

. الخامس عشر من الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراك 
 

 من المسئول عن أداء األقساط والموعد القانونً لألداء ؟- 10
طالما كان المإمن علٌه فً العمل وكان صاحب العمل ملتزما بؤداء أجره ، فإن صاحب العمل ٌلتزم -  ج 

باستقطاع األقساط المستحقة علً المإمن علٌه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة  وأقساط اإلجازات 
 الخ ، األقساط التى ٌكون المإمن علٌه …الخاصة و أقساط االستبدال و أقساط اإلعارات الخارجٌة 

ملتزما بها فً هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل باستقطاعها من أجره ، وٌكون مسئوال عن أداء هذه 
. األقساط إلً الهٌئة التؤمٌنٌة المختصة 

أما عن الموعد القانونً ألداء األقساط فإنه ٌتم أداء هذه األقساط فً أول الشهر التالً للشهر المستحق 
عنه هذه األقساط ، بمعنى أن األقساط المستحقة عن شهر ٌناٌر تإدي أول فبراٌر واالقساط المستحقة 

 ٌوما من تارٌخ االستحقاق 15عن فبراٌر تإدي اول مارس ، وهكذا واٌضا ٌعطً صاحب العمل مهلة 
 من الشهر التالً لشهر االستحقاق بمعنى أنه إذا تم االداء خالل هذه المدة ٌعتبر كما لو 15أي حتى ٌوم 

. كان قد تم فً تارٌخ االستحقاق وال ٌتم تحمٌله بؤٌة مبالػ إضافٌة 
 

 ما هً اآلثار المترتبة علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات  واألقساط ؟- 11

ٌترتب علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات واألقساط أن تتحمل المنشؤة بمبلػ إضافً شهري عن مدة - ج 
 12 / 1التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء حتً نهاٌة شهر األداء ، وٌحدد المبلػ اإلضافً بنسبة تساوي 

من سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه 
وٌسري ذلك علً جمٌع أصحاب األعمال بما فٌهم الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ، وذلك  (2%)

لتعوٌض صندوق التؤمٌن االجتماعً عما فاته من تحقٌق رٌع استثمار عن مبالػ االشتراكات واالقساط 
. التً لم ٌتم أدائها فً الموعد القانونً 

 
من المسئول عن أداء االشتراكات واالقساط فً حالة اإلجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج -  12

 واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟ وما هً العملة التى تإدي بها ؟
خروجا علً القاعدة التً تنص علً التزام صاحب العمل بؤداء االشتراكات واألقساط فإنه فً حالة وجود - ج 

المإمن علٌه فً إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو إعارة خارجٌة بدون أجر ، فإن المإمن 
بإحدى علٌه ٌلتزم بؤداء حصتى االشتراك حصته وحصة المنشؤة ، وعلٌه أن ٌقوم بؤداء هذه االشتراكات 

 ، أما عن األقساط التى تكون مستحقة علٌه العمالت األجنبٌة المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى
 الخ فإنه خالل مدة اإلجازة …فإنه ٌلتزم بؤدائها بالعملة المصرٌة كؤقساط االستبدال وشراء مدة  سابقة 

الخاصة للعمل بالخارج أو اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ٌلتزم المإمن علٌه بؤداء هذه األقساط أٌضا 
. ولكن بالعملة المصرٌة 

 
ما هو الموعد القانونً ألداء االشتراكات واألقساط خالل مدة اإلجازة الخاصة للعمل بالخارج واإلعارة - 13

  ؟الخارجٌة بدون أجر
كما سبق أن ذكرنا فإن المإمن علٌه ٌلتزم بؤداء االشتراكات واألقساط خالل مدة اإلجازة الخاصة للعمل -ج 

بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ،  والموعد  القانونً لألداء فً هذه الحالة هو أول الشهر التالً 
للشهر المستحق عنه االشتراك ، بمعنى أن اشتراك شهر ٌناٌر ٌستحق أول فبراٌر واشتراك شهر فبراٌر 

وحتى ٌكون هناك تٌسٌر فً أداء االشتراكات علً المإمن علٌه الموجود فً ..ٌستحق أول مارس وهكذا 
إجازة خاصة للعمل بالخارج أو إعارة خارجٌة بدون أجر فإن المشرع قد أعطاه مهلة أن ٌتم أداء 

االشتراكات خالل سنة اإلجازة فً المواعٌد التى ذكرناها وهً أول الشهر التالً لشهر االستحقاق عن كل 
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شهر علً حده وذلك بحد أقصً شهر من تارٌخ انتهاء سنة اإلجازة ، فإذا تم األداء خالل شهر من تارٌخ 
انتهاء سنة اإلجازة ال ٌتم تحمٌله بؤٌة مبالػ إضافٌة ـ أٌضا من باب التٌسٌر فإن المهلة التى تعطً للمإمن 

علٌه الموجود فً إجازه خاصة للعمل بالخارج أو إعارة خارجٌة بدون أجر بالنسبة للسنة االخٌرة تمتد 
إذاً الموعد القانونً فً األصل هو أول الشهر التالً لشهر .  إلً ستة أشهر من تارٌخ انتهاء اإلجازة 

االستحقاق ولكن ٌعطً المإمن علٌه مهلة شهر من تارٌخ انتهاء سنة اإلجازة تمتد إلً ستة أشهر من 
. تارٌخ إنتهاء السنة االخٌرة 

 
ما هً اآلثار المترتبة علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات واألقساط عن مدة اإلجازة الخاصة للعمل - 14

 بالخارج أو اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟
فً  وٌترتب علً التؤخٌرسبق أن أوضحنا الموعد القانونً فً أداء االشتراكات واألقساط فً هذه الحالة - ج 

  :أداء االشتراكات واألقساط 
:  بالنسبة لالشتراكات       

إذا تؤخر المإمن علٌه عن أداء االشتراكات فً الموعد القانونً الذى سبق أن أوضحناه فإنه ٌتم تحمٌله 
 من سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فً الشهر الذي 12 / 1بمبلػ اضافً ٌساوي 

 عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى نهاٌة شهر  %(2)ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه 
األداء ، بمعنى أنه اذا تؤخر عن أداء االشتراكات عن شهر ما ، لمدة ثالثة عشر شهرا أو أربعة عشر 

. شهرا مثال فانه ٌتم تحمٌله بالمبلػ اإلضافً عن كل شهر تؤخٌر
ذلكم هو المبلػ اإلضافً فً حالة التؤخٌر فً أداء االشتراكات عن اإلجازة الخاصة بدون أجر للعمل 

. بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون أجر 
 التى تكون مستحقة خالل مدة اإلجازة وٌتؤخر المإمن علٌه عن أدائها فإنه ٌتم أٌضا أما عن األقساط

إضافة المبلػ اإلضافً سابق اإلشارة إلٌه عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ استحقاق القسط وحتى نهاٌة 
. شهر األداء 

 
ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه من جانب صاحب العمل فً حالة عدم أداء المإمن علٌه االشتراكات  - 15

 واألقساط عن مدة اإلجازة للعمل بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟
فً حالة عدم التزام المإمن علٌه بؤداء االشتراكات واألقساط المستحقة عن مدة اإلجازة الخاصة للعمل - ج 

بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون اجر ، ٌلتزم صاحب العمل بتحدٌد قٌمة هذه االشتراكات والمبالػ 
اإلضافٌة المستحقة ، وٌتم تقسٌطها علً المإمن علٌه اعتبارا من أول الشهر التالً النتهاء مهلة أداء 

هذه االشتراكات واالقساط علً أساس سنه فً هذا التارٌخ وذلك وفقا للجدول المرفق بالقانون والخاص 
بتقسٌط المبالػ المستحقة حتً سن الستٌن ، وٌستحق القسط األول فً هذه الحالة من أجر الشهر التالً 
النتهاء مهلة األداء المحددة ، وعلً ذلك فإنه إذا كانت المهلة تنتهً بنهاٌة شهر أؼسطس مثال فإنه ٌتم 

تحدٌد قٌمة القسط علً أساس سن المإمن علٌه فً أول سبتمبر وٌتم خصم القسط األول من مرتب شهر 
سبتمبر المستحق أول أكتوبر، هذا هو التزام صاحب العمل فً حالة عدم أداء المإمن علٌه االشتراكات 

.   واألقساط المستحقة علٌه خالل مدة اإلجازة الخاصة للعمل بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون أجر
 

 ما هو الموقؾ بالنسبة لمدة اإلجازة لؽٌر العمل من حسابها  فى نظام التؤمٌن االجتماعى  ؟- 16

الخ طالما كانت اإلجازات .. بالنسبة لنظام اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل لمرافقة الزوج أو رعاٌة األسرة - ج 
للمإمن علٌه أن ٌبدى رؼبته فى اإلشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل قبل قٌامه لؽٌر العمل 

باإلجازة وبما ال ٌجاوز سنة من تارٌخ بداٌتها ، كما ٌجوز له أن ٌبدى هذه الرؼبة فى تارٌخ الحق لهذا 
.  المعٌاد وبما ال ٌجاوز تارٌخ تحقق واقعة اإلستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة

والٌجوز للمإمن علٌه أن ٌعدل عن رؼبته فى اإلشتراك بؤى حال من األحوال وٌراعى أن تشمل الرؼبة 
.  سنوات تجدٌد اإلجازة
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      وفى حالة وفاة المإمن علٌه ٌجوز للمستحقٌن عنه طلب حساب مدة اإلجازة وفقاً لما سبق فى مٌعاد 
ؼاٌته ثالثة شهور من تارٌخ ورود طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة للصندوق على أن تإدى المبالػ 

 .المستحقة دفعة واحدة خالل ثالثة شهور من تارٌخ تقدٌم طلب الحساب
      وفً حالة عدم إبداء المإمن علٌه لرؼبته فً االشتراك عن مدة اإلجازة ، فإنه فً هذه الحالة تعتبر رؼبة 

 أٌضا فإن هذه الرؼبة سواء كانت بطلب االشتراك عن مدة –ضمنٌة فً عدم االشتراك عن مدة اإلجازة 
اإلجازة او اعتبارها رؼبة ضمنٌة بعدم االشتراك فإن هذه الرؼبة تستمر طوال مدة اإلجازة وعن جمٌع 

. سنواتها وال ٌجوز العدول عنها 
 

 من المسئول عن أداء االشتراكات واألقساط عن مدد اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ؟ -  17
نظرا ألن المإمن علٌه خالل مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل الٌتقاضً أجرا فإنه تٌسٌرا علٌه فقد أعطً - ج 

 بمعنً  –المإمن علٌه الحق فً أداء االشتراكات خالل سنة اإلجازة بحد أقصً شهر من تارٌخ انتهائها
أن األمر هنا ٌختلؾ عن اإلجازة الخاصة للعمل بالخارج حٌث ٌكون للمإمن علٌه الحق فً حالة 

االجازة الخاصة لؽٌر العمل ان ٌإدي االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة فً أي وقت خالل  سنة 
اإلجازة وٌعطً مهلة شهر من تارٌخ انتهائها ، أما عن األقساط التً تكون مستحقة علً المإمن علٌه 

قبل قٌامه باإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ، فإن مدة التقسٌط بالنسبة لهذه األقساط تمد إلً مدة مساوٌة لمدة 
اإلجازة بمعنً أنه إذا كان علً المإمن علٌه قسط مدة مشتراة مستحقا حتً سن الستٌن وحصل علً 

إجازة خاصة لؽٌر العمل لمدة ثالث سنوات ، فإن مدة التقسٌط ٌتم مدها بمقدار مدة اإلجازة أي تمد مدة 
.    سنة 63التقسٌط حتً سن 

.        تلكم هً المسئولٌة عن أداء االشتراكات واالقساط وقواعد أدائها عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل  
 

ماهو اإلجراء إذا لم ٌقم المإمن علٌه بؤداء االشتراكات عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل فى حالة - 18
 ما إذا كان قد أبدى الرؼبة فى االشتراك عنها ؟

فً حالة عدم قٌام المإمن علٌه بؤداء االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التى -  ج 
أبدى الرؼبة فى االشتراك عنها ، فً هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بانتهاء المهلة المحددة ألداء هذه 
االشتراكات ، وهً كما سبق ان ذكرنا نهاٌة الشهر التالً النتهاء اإلجازة ٌلتزم صاحب العمل بحساب 

 من سعر الخصم المعلن من البنك 12 / 1االشتراكات المستحقة ، مضافا إلٌها مبلػ إضافً  شهري 
عن كل شهر تؤخٌر من   (%2)المركزي المصري فً الشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا إلٌه 

وٌقوم صاحب العمل بتقسٌط هذه – أول الشهر التالً النتهاء سنة األجازة  حتى نهاٌة شهر األداء 
المبالػ علً المإمن علٌه وفقا للجدول الخاص بالتقسٌط حتً سن الستٌن المرفق بالقانون ، وذلك علً 

جر الشهر التالً النتهاء Hاساس سنه فً أول الشهر التالً النتهاء المهلة وٌتم خصم القسط االول من 
 ماٌو وإذا لم ٌتم األداء 19ن مهلة األداء تنتهً إ إبرٌل ؾ20المهلة ، بمعنً أنه إذا انتهت اإلجازة فً 

حتً هذا التارٌخ ٌقوم صاحب العمل بتقسٌط المبلػ ، وذلك علً أساس سن المإمن علٌه فً أول  ٌونٌو 
. وٌستحق القسط األول من مرتب شهر ٌونٌو الذى ٌستحق صرفه أول ٌولٌو 

 
ماهو األجر الذي تحسب علً أساسه االشتراكات خالل مدة اإلجازة الخاصة سواء كان ذلك للعمل - 19

بالخارج او لؽٌر العمل ؟ 
ٌتم تحدٌد االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة سواء كانت للعمل بالخارج أو لؽٌر العمل على أساس - ج 

: النحو التالى علىاألجر الذى كان من المفترض أن ٌتقاضاه المإمن علٌه لوال وجوده فى اإلجازة وذلك 
ٌتم حساب االشتراكات على ما كان مفترضا أن ٌتقاضاه المإمن علٌه من : بالنسبة لألجر األساسى - 

أجر لوال وجوده فى اإلجازة ، بمعنى أنه مع كل زٌادة فى االجر األساسى ٌتم مراعاتها فى حساب 
 . االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة
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: فإنه ٌنقسم إلى نوعٌن من العناصر  : بالنسبة  لألجر المتؽٌر- با                          * 

. عناصر ؼٌر مرتبطة باإلنتاج كالبدالت والعالوات الخاصة   - 1                              
.  الخ..عناصر مرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌه كاألرباح والحوافز والمكافآت واألجور اإلضافٌة -2                      

                       بالنسبة للعناصر ؼٌر المرتبطة باالنتاج ٌتم تحدٌد االشتراكات عن هذه العناصر على أساس ما كان         
 مفترضا أن ٌتقاضاه المإمن علٌه منها لوال وجوده فى اإلجازة ، أما العناصر المرتبطة باإلنتاج فإن 
االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة الخاصة سواء كانت للعمل بالخارج أو لؽٌر العمل ٌتم تحدٌدها 

. على متوسط ما تقاضاه المإمن علٌه من هذه العناصر خالل السنة السابقة على بداٌة اإلجازة 
 

تجنٌد إلزامى أو استدعاء أو : ماهو الموقؾ بالنسبة لالشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرٌة - 20
 استبقاء أو تكلٌؾ فى خدمة القوات المسلحة ؟

 : ٌراعى اآلتىبالنسبة لالشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة العسكرٌة فإنه - ج 
 بالنسبة لمدة التجنٌد اإللزامى ٌعفى كل من صاحب العمل والعامل من االشتراكات المستحقة عن :أوال      

مدة التجنٌد اإللزامى ، وٌتم حساب هذه المدة ضمن مدة االشتراك فى التؤمٌن دون أداء أىة 
اشتراكات من جانب العامل أو صاحب العمل ، والحكمة فى ذلك أن العامل ال ٌتقاضى خالل مدة 

. التجنٌد اإللزامى أجرا من صاحب العمل 
 أما مدد االستبقاء أو االستدعاء أو التكلٌؾ فإن االشتراكات المستحقة عن هذه المدة ٌلتزم بؤدائها :ثانٌا      

صاحب العمل على أساس أنه ٌكون مسئوال عن أداء أجر للمإمن علٌه خاللها ، وٌقوم بخصم 
حصة المإمن علٌه من أجره ، وتإدى المنشؤة حصتها وٌتم أداء الحصتٌن إلى صندوق التؤمٌن 

. االجتماعى المختص 
 تلكم هى االشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرٌة سواء مدة التجنٌد اإللزامى أو مدد االستبقاء أو 

.  التكلٌؾ أو االستدعاء للقوات المسلحة 
 

 ماهو الهدؾ من شراء المدد فى نظام التؤمٌن االجتماعى  ؟- 21
. تلعب دورٌن هامٌن فى نظام التؤمٌن االجتماعى سبق أن أوضحنا أن مدد االشتراك - ج 

.  إنها أحد شروط االستحقاق للحقوق التؤمٌنٌة :األول 
 إنها أحد عناصر الحساب لهذه الحقوق :الثانى 

ذلك هو مرجع أهمٌة مدد االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى ، لذلك فقد أتاح قانون التؤمٌن 
االجتماعى للمإمن علٌه الحق فى زٌادة مدد اشتراكه فى هذا النظام وذلك من خالل طلب شراء 

مدد وذلك لتحقٌق إما شرط المدة المإهلة لإلستحقاق أو لزٌادة قٌمة المزاٌا التى ٌستحقها فمثال 
لذلك  (أقل من عشر سنوات )مإمن علٌه قارب الستٌن ومدد اشتراكه ال تعطٌه الحق فى معاش 

فإنه ٌلجؤ إلى شراء مدة حتى تتوافر بشؤنه المدة المإهلة الستحقاق المعاش ، أو أن المإمن علٌه 
له بالفعل مدد اشتراك مإهلة الستحقاق المعاش ، ولكن هذه المدة صؽٌرة وبالتالى ٌقوم المإمن 
علٌه بشراء مدة حتى ٌكون إجمالى مدد اشتراكه تعطٌه الحق فى مٌزة أكبر ، ألنه كما سبق أن 
ذكرنا فإن الحقوق التامٌنٌة ٌراعى فى تحدٌدها مدة االشتراك فى التؤمٌن وبالتالى ٌكون الهدؾ 

.     من شراء المدد  إما توافر شروط االستحقاق أو زٌادة الحقوق التامٌنٌة 
 

  أثناء العمل ؟1975 لسنة 79ما هى شروط شراء مدة فى األجر األساسى بالقانون رقم - 22 
  : شروط خمسة 1975 لسنة  79ٌشترط لشراء مدة  فى األجر األساسى بالقانون رقم - ج 

أن تكون المدة المطلوب شراإها قد  قضٌت فى عمل او نشاط بمعنى أن ٌكون المإمن علٌه  كان  (1)
 .ٌمارس خاللها عمال أو نشاطا وبالتالى فإن مدد اإلجازات الخاصة لؽٌر العمل الٌجوز شراإها 

  أن تكون  المدة المطلوب شراإها بعد بلوغ  المإمن علٌه سن الثامنة عشرة وبالتالى الٌجوز شراء (1)
.  مدد قبل بلوغ  هذه السن باعتبار أن سن  الثامنة عشرة هو السن المناسبة  للعمل 

.  أن تكون المدة  المطلوب شراإها  سنوات كاملة بمعنى أنه الٌجوز شراء كسر سنة (2)



تطبٌقات عملٌة   –                  كتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                           2014 أكتوبر                                                                       لثامن                               الكتاب ا

 

التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                               محمد حامد الصٌاد  
                                                                                       29/73                        w: www.elsayyad.net                     

 

 أن تكون المدة المطلوب شراإها ؼٌر مشترك عنها ألن من المبادىء التؤمٌنٌة مبدأ عدم االزدواج (3)
التؤمٌنى ، بمعنى أنه الٌجوز للمإمن  علٌه أن ٌكون مشتركا عن نفس المدة  فى قانون آخر  

 (  1980 لسنة 112باستثناء قانون التؤمٌن االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  )      
 أن  تكون المدة  المطلوب شراإها سابقة على مدة االشتراك األخٌرة بمعنى أنه الٌجوز شراء مدد  (4)

.  مستقبلٌة 
.  أال تجاوز المدة المطلوب شراإها مدة االشتراك الفعلً فً األجر األساسً (5)

  الواجب توافرها مجتمعة لشراء مدة فى االجر األساسى فى القانون  رقم الخمسة       تلكم هى الشروط  
 ، وهذه الشروط ٌجب أن تتوافر مجتمعة بمعنى أنه لو تخلؾ أحد هذه الشروط الٌجوز 1975 لسنة 79

. شراء  المدة 
 

  ؟1975 لسنة79كٌؾ  تحدد تكلفة شراء مدة  فى األجر األساسى بالقانون رقم - 23
على عنصرٌن  1975 لسنة 79ٌعتمد تحدٌد تكلفة شراء المدة فى االجر األساسى وفقا للقانون رقم - ج 

 : هامٌن
.  هو األجر األساسى فى  تارٌخ تقدٌم طلب الشراء العنصر االول 

 هو سن المإمن علٌه فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء حٌث أنه من خالل سن  المإمن علٌه العنصر الثانى
ٌتم تحدٌد معامل تكلفة شراء  المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بقانون التؤمٌن 

االجتماعى ، ونظرا ألن السن فى هذا الجدول سنوات كاملة ، لذلك فإنه فى تحدٌد معامل 
السن الذى تحسب على أساسه التكلفة ٌتم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة ، وتطبٌقا لذلك 

 79فإنه إذا افترضنا أن مإمنا علٌه تقدم لشراء مدة فى األجر األساسى وفقا للقانون رقم 
 جنٌه وسنه فى هذا 100 وكان أجره األساسى فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء 1975لسنة 

  سنة وشهرا فإنه ، فى هذه الحاله ٌتم تحدٌد معامل حساب تكلفة شراء المدة 45التارٌخ  
 جنٌه 4.87 سنة وهذا المعامل فى هذا الجدول ٌساوى 46من الجدول  على اساس سن 

لكل  جنٌه واحد من األجر الذى سٌتم شراء المدة على أساسه وعن سنة واحدة من المدة 
المشتراة ، وعلى ذلك فإن تكلفة شراء سنة واحدة فى االجر األساسى فى هذة الحالة 

4.87×  (األجر األساسى فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء  ) جنٌه 100ٌكون كالتالى 
 . ا جنٌه487 = (معامل الشراء)جنٌه 

 هذه هى تكلفة شراء سنة واحدة فى األجر األساسى                 
 

 79ما هو الموقؾ فى حالة المإمن علٌه الذى ٌطلب شراء مدة فى األجر األساسى وفقا للقانون  - 24
  والٌستطٌع أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة ؟ 1975لسنة 

 وكان المإمن علٌه الٌستطٌع 1975 لسنة 79فى حالة شراء مدة فى األجر األساسى وفقا للقانون رقم - ج  
أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة فإنه فى هذه الحالة ٌجوز له طلب تقسٌط هذه التكلفة ، وٌتم تحدٌد القسط 
الشهرى الذى ٌإدٌه المإمن علٌه مقابل هذه التكلفة على أساس المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة ، ٌتم 

معامل ٌتم استخراجه من جدول التقسٌط حتى سن الستٌن تبعا لسن المإمن علٌه فى تارٌخ × ضربه 
عدد الشهور الكاملة ÷ بداٌة التقسٌط بمراعاه جبر كسر السنة إلى سنة كاملة ، وٌتم قسمة المجموع 

المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن ، وبالتالى لو فرضنا أن المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة مثال 
وهو  جنٌه ومعامل السن المستخرج من الجدول تبعا لسن المإمن علٌه فى تارٌخ بداٌة التقسٌط 1000

 جنٌه مستحقة ، وكانت  المدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن مثال 100 جنٌه لكل 158.27كان  سنة 48
 1000 شهور، إذا فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد القسط الشهرى بضرب المبلػ المطلوب أداإه 6 سنة  و12

 جنٌه لكل 158.27ألن المعامل  )  100 جنٌه وٌتم القسمه على 158.27معامل التقسٌط × جنٌه 
 شهرا ، إذا القسط الشهرى حتى 150عدد الشهور الكاملة المتبقٌة × مضروبا  (  جنٌه مستحقة 100

.  جنٌها 11ٌجبر الً  جنٌه مقابل شراء هذه المدة 10.55سن الستٌن فى هذه الحالة ٌكون 
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   فى سن صؽٌرة  ؟ 1975 لسنة  79ما أهمٌة شراء المدة فى األجر األساسى بالقانون رقم  - 25

 1975 لسنة 79سبق أن أوضحنا كٌفٌة  تحدٌد  تكلفة شراء المدة فى األجر األساسى فى القانون رقم - ج 
وكذا كٌفٌة  تحدٌد  القسط فى حالة عدم  إمكان المإمن علٌه أداء التكلفة دفعة واحدة وقد  تبٌن أن تحدٌد 

  :عنصرٌن  أساسٌٌن هذه التكلفة ٌكون  على أساس 
.  هو األجر  األساسى فى  تارٌخ  تقدٌم طلب  الشراء :العنصر  األول

 هو المعامل المقابل  للسن فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء من الجدول  المرفق بالقانون ،  :العنصر الثانى 
. وأن هذا المعامل  ٌتزاٌد بزٌادة سن  المإمن علٌه 

 وبالنسبة للتقسٌط  فإن تحدٌد  القسط  الشهرى  ٌعتمد أٌضا على عدد الشهور المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌه 
. سن الستٌن 

: وعلى ذلك فإنه كلما  كان  شراء المدة  فى األجر  األساسى مبكرا أى فى سن صؽٌرة  
 كان أجر المإمن علٌه  صؽٌرا  وبالتالى التكلفة تكون  صؽٌرة ،  

 وكلما كان معامل  السن  صؽٌرا فى حساب التكلفة وبالتالى تكون  التكلفة قلٌلة ،  
 وأٌضا  تكون المدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن كبٌرة  وبالتالى فان  قسمة  جملة  المبلػ  المطلوب أداإه 

. بالتقسٌط  على عدد شهور أطول تإدى إلى أن تكون قٌمة القسط بسٌطة 
 تلكم هى أهمٌة التقدم لشراء المدة فى األجر األساسى فى سن مبكرة حتً تكون قٌمة التكلفة صؽٌرة 

. وحتً تكون قٌمة القسط بسٌطة 
 

 ماهً شروط شراء مدة فً األجر االساسً بعد انتهاء خدمة المإمن علٌه ؟ - 26

وبلوؼه سن الستٌن أو تجاوزها ، إبداء الرؼبة فى حساب مدة فى ، ٌجوز للمإمن علٌه بعد إنتهاء خدمته - ج 
 الشروط الخمس السابق بٌانها لشراء مدة فً األجر وافرٌشترط فً هذه الحالة ت ، واألجر األساسى

 :وهً األساسً أثناء وجود المإمن علٌه فً الخدمة ، 
 .ان تكون المدة المطلوب شراإها قد قضٌت فً عمل أو نشاط  (1)
.  أن تكون هذه المدة بعد بلوغ المإمن علٌه سن الثامنة عشرة  (1)
. أن تكون هذه المدة سنوات كاملة  (2)
.  أن تكون هذه المدة ؼٌر مشترك عنها  (3)
 .أن تكون هذه المدة سابقة علً مدة االشتراك األخٌرة  (4)
 .أال تجاوز المدة المطلوب شراإها مدة االشتراك الفعلً فً األجر األساسً  (5)

        تلكم هً الشروط الخمس األولً السابق إٌضاحها لشراء مدة فً األجر األساسً أثناء وجود المإمن 
:   أخريٌضاؾ إلً ذلك ثالثة شروطعلٌه فً الخدمة 

 10فً هذه الحالة وهً أن تكون المدة المطلوب شراإها بقدر المدة الالزمة الستحقاق المعاش  (6)
ال –  فال ٌجوز له شراء إال مدة ثالث سنوات فقط وات سن7 مثال فاذا كانت مدة اشتراكه سنوات ،

. أكثر و ال أقل 
. أن ٌتم أداء التكلفة دفعة واحدة بمعنً أنه الٌجوز التقسٌط فً هذه الحالة  (7)
.  ٌستحق المعاش من أول الشهر التالً ألداء التكلفة دفعة واحدة  (8)

إذا مجموع الشروط المطلوب توافرها لشراء مدة فً األجر األساسً بعد انتهاء الخدمة هً ثمانٌة 
. شروط ٌجب توافرها مجتمعة 

 
  ؟1975 لسنة 79كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة باألجر األساسً بعد انتهاء الخدمة بالقانون رقم  - 27
 79ٌتم تحدٌد تكلفة شراء المدة التً ٌتم طلب شرائها بعد انتهاء الخدمة باألجر األساسً بالقانون رقم - ج 

: عنصرٌن أساسٌٌن  علً أساس 1975لسنة 
 أجر المإمن علٌه األساسً فً تارٌخ انتهاء خدمته أو الحد األدنً لألجور فً تارٌخ  :العنصر االول 

تقدٌم طلب الشراء اٌهما أكبر، بمعنً أنه إذا كان األجر األساسً للمإمن علٌه فً 
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تارٌخ انتهاء الخدمة أقل من الحد األدنً لالجور فً تارٌخ تقدٌم طلب الشراء ، فإنه 
. ٌتم حساب التكلفة علً اساس الحد األدنً لألجر فً تارٌخ تقدٌم طلب الشراء 

 معامل سن المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم طلب الشراء من جدول تحدٌد تكلفة الشراء :العنصر الثانً  

المرفق بالقانون وبمراعاة جبر كسر السنة فً هذه السن إلً سنه كاملة ، فإذا افترضنا 
مثال أن المإمن علٌه تقدم بطلب لشراء مدة فً األجر األساسً بعد انتهاء خدمته وكان 

 جنٌه مثال ، وهو أكبر من الحد االدنً لألجور فً تارٌخ 200أجره األساسً األخٌر 
 4.87= إذا المعامل من الجدول  ) وكان قد تجاوز سن الستٌنتقدٌم طلب الشراء ، 

إذا تكلفة شراء سنة واحدة فً األجر األساسً بعد انتهاء الخدمة فً هذه الحالة  (جنٌه
 ، اما إذا كان اجره فً تارٌخ انتهاء الخدمة أقل ا جنٌه1090=  5.45 × 200ٌكون 

من الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ  تقدٌم طلب الشراء فإنه تتحدد التكلفة على 
أساس الحد االدنى ألجر االشتراك األساسً فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء وتكون تكلفة 

الحد األدنى ألجر االشتراك األساسً فى تارٌخ = شراء سنة واحدة فى هذه الحالة 
 جنٌه 5.45× تقدٌم طلب الشراء  

 
 ؟1975 لسنة 79ماهً شروط شراء مدة فً األجر المتؽٌر بالقانون رقم - 28
 : شروط ةتس 1975 لسنة  79ٌشترط لشراء مدة فً األجر المتؽٌر بالقانون رقم - ج 

أن تكون المدة المطلوب شراإها قد قضٌت فً عمل أو نشاط بمعنً أال ٌكون المإمن علٌه فً هذه  (1)
 . المدة مثال فً إجازة خاصة لؽٌر العمل

 بمعنً أنه الٌجوز –سن الثامنة عشرة  بعد بلوغ المإمن علٌه أن تكون المدة المطلوب شراإها بعد  (1)
. شراء مدة قبل سن الثامنة عشرة 

.  أن تكون المدة المطلوب شراإها سنوات كاملة بمعنً انه الٌجوز شراء كسر سنة  (2)
أن تكون المدة المطلوب شراإها ؼٌر مشترك عنها فً األجر المتؽٌر حتً الٌكون هناك ازدواج  (3)

. تؤمٌنً 
أن تكون المدة المطلوب شراإها سابقة علً آخر مدة اشتراك فً األجر المتؽٌر بمعنً أنه الٌجوز  (4)

. شراء مدة تالٌة لمدة االشتراك األخٌرة فً األجر المتؽٌر 
. أال تجاوز المدة المطلوب شراإها مدة االشتراك الفعلً فً األجر المتؽٌر  (5)
أال ٌإدي شراء هذه المدة فً األجر المتؽٌر إلً أن ٌصبح إجمالً مدة االشتراك فً األجر المتؽٌر  (6)

أكبر من إجمالً مدة االشتراك فً األجر األساسً  ، بمعنً أن االصل أن ٌكون المإمن علٌه 
مشتركا فً األجر االساسً ، وبالتالً الٌجوز أن تزٌد مدة االشتراك فً األجر المتؽٌر علً مدة 

. االشتراك فً األجر األساسً 
 لسنة 79 الواجب توافرها مجتمعة لشراء مدة فً األجر المتؽٌر بالقانون رقم ةتالس      تلكم هً الشروط 

1975 . 
 

  ؟ 1975 لسنة 79كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة فى األجر المتؽٌر بالقانون رقم  -   29

:  على أساس عنصرٌن أساسٌٌن 1975 لسنة 79 ج ـ تحدد تكلفة شراء مدة فى األجر المتؽٌر بالقانون رقم 
 هو المتوسط الشهرى لألجور التى أدٌت عنها االشتراكات فى األجر المتؽٌر خالل :العنصر االول 

كامل  مدة االشتراك الفعلى فى هذا االجر منذ بداٌة االشتراك فٌه حتى نهاٌة الشهر 
. السابق لتقدٌم طلب الشراء 

وهو معامل سن المإمن علٌه فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء الذى ٌتم استخراجه من  : العنصر الثانى

 وبمراعاة جبر كسر السن 1975 لسنة 79الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون رقم 
. إلى سنة كاملة 

 لسنة 79فلو فرضنا مثال ان المإمن علٌه الذى تقدم لشراء مدة فى األجر المتؽٌر وفقا للقانون رقم  - 
 كان متوسط األجر المتؽٌر الشهرى الذى ادٌت على أساسه االشتراكات خالل كامل مدة 1975
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جنٌه وكانت سن المإمن علٌه فى تارٌخ تقدٌم طلب 100اشتراكه الفعلى فى هذا األجر كان مثال 
 سنة 46 شهور ، إذا ٌتم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة وٌستخرج معامل سن 6 سنة و45الشراء 

من الجدول الخاص بتحدٌد التكلفة من القانون وهو جنٌهان فى هذه الحالة ، إذا تكلفة شراء سنة 
  جنٌه 4.87×  (متوسط األجر )جنٌه 100واحدة من األجر المتؽٌر ٌكون فى هذه الحالة 

 وذلك عن كل سنة مطلوب شراإها فى هذا ا جنٌه487 = (المعامل المستخرج من الجدول  )     
. األجر

 
 ؟1975 لسنة 79كٌؾ ٌمكن تقسٌط تكلفة شراء المدة فى األجر المتؽٌر بالقانون رقم - 30

 دفعة 1975 لسنة 79ج ـ إذا لم ٌستطع المإمن علٌه أداء تكلفة شراء المدة فى األجرالمتؽٌر بالقانون رقم 
واحدة فإنه ٌجوز له فى هذه الحالة طلب تقسٌط التكلفة على أقساط حتى بلوغ سن الستٌن ، وفى هذه 

الحالة ٌتم تحدٌد القسط الشهرى على أساس المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة وعلى أساس المعامل الذى 
ٌتم استخراجه من الجدول الخاص بالتقسٌط حتى سن الستٌن المرفق بالقانون وبمراعاة جبر كسر السنة 

ومعامل السن  جنٌه1000إلى سنة كاملة ، فإذا افترضنا مثال أن المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة 
 جنٌه 158.27كان  سنة 48وهو المستخرج من الجدول تبعا لسن المإمن علٌه فى تارٌخ بداٌة التقسٌط 

 شهور، إذا فى هذه 6 سنة  و12 جنٌه مستحقة ، وكانت  المدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن مثال 100لكل 
 : كما ٌلً الحالة ٌتم تحدٌد القسط الشهرى 

    (المعامل المقابل للسن  )  جنٌه         158.27×  (المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة  )جنٌه 1000  
  (المدة المتبقٌة ) شهرا 150× ( جنٌه100لكل   جنٌه158.27ألن المعامل المقابل للسن  ) جنٌه 100 

ٌجبر الً  جنٌه مقابل شراء هذه المدة 10.55 إذا القسط الشهرى حتى سن الستٌن فى هذه الحالة ٌكون 
.  جنٌها 11

  
  ؟1975 لسنة 79ما أهمٌة شراء المدة فى االجر المتؽٌر فى سن مبكرة بالقانون رقم  - 31

سبق أن أوضحنا كٌفٌة تحدٌد تكلفة شراء مدة فى االجر المتؽٌر وتبٌن لنا أن هذه التكلفة تقوم على - ج 
 :عنصرٌن اساسٌٌن  

 االشتراكات عن كامل مدة االشتراك ا وهو المتوسط الشهرى لألجور التى أدٌت علً أساسه:األول 
. الفعلى عن األجر المتؽٌر من بداٌة االشتراك فٌه حتى نهاٌة الشهر السابق لتقدٌم طلب الشراء 

 وهو المعامل الذى ٌتم استخراجه من الجدول الخاص بتحدٌد التكلفة وهذا المعامل ٌتزاٌد :الثانى 
. بزٌادة السن 

        كما سبق لنا أن أوضحنا أنه فى تحدٌد قٌمة القسط الشهرى ٌراعى عدد الشهور المتبقٌة لبلوغ المإمن 
. علٌه سن الستٌن ألن التقسٌط حتى سن الستٌن 

 :أهمٌة شراء المدة فى األجر المتؽٌر فى سن صؽٌرة إلى أن  إذا ترجع 
.         أجر المإمن علٌه ٌكون صؽٌرا ألنه فى بداٌة عمله ، إذا التكلفة تكون صؽٌرة 

        أٌضا نظرا ألن سنه تكون صؽٌرة فإن المعامل الذى ٌتم استخدامه من الجدول ٌكون صؽٌرا وبالتالى 
. التكلفة تكون بسٌطة 

المعامل المقابل للسن × المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة )         أٌضا عند تحدٌد القسط الشهرى ٌتم قسمة 
عدد الشهور المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن ، ونظرا ألن السن صؽٌرة فإن عدد ÷  9فً تارٌخ بداٌة التقسٌط 

. الشهور المتبقٌة تكون كبٌرة وبالتالى ٌكون القسط الشهرى صؽٌرا 
        إذا من المهم أن ٌبادر المإمن علٌه بشراء المدة فى األجر المتؽٌر فى سن صؽٌرة حتى تكون التكلفة 
بسٌطة وحتى ٌكون القسط الشهرى بسٌطا ، ألنه كلما كبر المإمن علٌه فى السن ازداد أجره وبالتالى 
تزٌد التكلفة وكلما زاد معامل السن فى حساب التكلفة وكلما كانت الشهور المتبقٌة لسن الستٌن بسٌطة 

. وبالتالى تكون قٌمة القسط كبٌرة 
 . 1975 لسنة 79 تلكم هى أهمٌة شراء مدة فى االجر المتؽٌر فى سن مبكرة بالقانون  رقم 
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  ؟1975 لسنة 79ما هى شروط شراء مدة فى نظام المكافؤة بالقانون رقم  - 32

 ٌعتبر مدة االشتراك فٌه 1/4/1984سبق أن أوضحنا أن نظام المكافؤة الذى بدأ العمل به اعتبارا من - ج 
مستقال عن مدة االشتراك فى كل من االجر االساسى واألجر المتؽٌر وكما سبق ان أوضحنا انه ٌجوز 
للمإمن علٌه شراء مدة فى األجر األساسى كما ٌجوز له شراء مدة فى االجر المتؽٌر، فؤٌضا ٌجوز له 

 :ة شروط تسشراء مدة فى نظام المكافؤة ، والشروط الخاصة بشراء مدة فى نظام المكافؤة هى 
ان تكون المدة المطلوب شراإها قد قضٌت فى عمل أو نشاط بمعنى اال ٌكون المإمن علٌه فً هذه  (1)

 .المدة مثال فى إجازة خاصة لؽٌر العمل 
.  أن تكون المدة المطلوب شراإها فى نظام المكافؤة بعد بلوغ المإمن علٌه سن الثامنة عشرة (1)
 ان تكون المدة المطلوب شراإها فى نظام المكافؤة سنوات كاملة بمعنى انه ال ٌجوز شراء كسر (2)

. السنة 
 أن تكون المدة المطلوب شراإها فى نظام المكافؤة ؼٌر مشترك عنها فى نظام المكافؤة حتى ال ٌكون (3)

. هناك ازدواج فى التامٌن 
 أن تكون المدة المطلوب شراإها فى نظام المكافؤة سابقة على آخر مدة اشتراك فى نظام المكافؤة (4)

.  بمعنى أنه ال ٌجوز شراء مدد مستقبلٌة 
 . نظام المكافاة أال تجاوز المدة المطلوب شراإها مدة االشتراك الفعلً فً (5)
 أال ٌإدى شراء المدة فى نظام المكافؤة إلى زٌادة إجمالى مدد االشتراك فى نظام المكافؤة علً (6) 

إجمالى مدد االشتراك فى األجر االساسى باعتبار أن مدة االشتراك فى االجر االساسى هى 
األساس وانه ال ٌجوز أن تزٌد مدة االشتراك فى نظام المكافؤة علً مدة االشتراك فى األجر 

. األساسى 
 الواجب توافرها لشراء مدة فى نظام المكافؤة ، وهذه الشروط ٌجب ان تكون ةتالستلكم هى الشروط 

.   مجتمعة بمعنى انه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فال ٌجوز شراء مدة فى نظام المكافؤة 
 

  ؟1975 لسنة 79كٌؾ تحدد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافؤة فى القانون رقم  - 33
 عنصرٌن على أساس 1975 لسنة 79تتحدد تكلفة شراء المدة فى نظام المكافؤة وفقا للقانون رقم - ج 

 :أساسٌٌن 
.      وهو األجر األساسى فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء :العنصر األول  
 المعامل المقابل للسن من الجدول الخاص بتحدٌد التكلفة المرفق بالقانون وبمراعاة جبر :العنصر الثانى 

. كسر السنة فى السن إلى سنة كاملة 
إذا العنصران األساسٌان هما األجر األساسى فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء ، والعنصر الثانى هو السن 

من قٌمة  % 30ثم هناك عنصر ثالث هو نسبة تمثل الذى  ٌحدد على أساسه معامل حساب التكلفة ، 
األجر األساسى فى =  معنى ذلك فإن تحدٌد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافؤة المعامل المبٌن بالجدول ،
المعامل المقابل للسن من الجدول الخاص بتحدٌد التكلفة المرفق بالقانون فى × تارٌخ تقدٌم طلب الشراء 
فإذا فرضنا مثال أن أجر المإمن علٌه األساسى فى تارٌخ تقدٌم ،   %30× تارٌخ تقدٌم طلب الشراء 

 شهرا إذا المعامل 11 سنة و 45 جنٌه مثال وكانت سنه 200طلب الشراء لمدة فى نظام المكافؤة كان 
 مطلوب شراإه فى سنة  / لكل  جنٌه جنٌه 0.83 سنة وهو 46من الجدول ٌتم تحدٌده على أساس سن 

=  نظام المكافؤة ، إذا التكلفة لشراء مدة فى نظام المكافؤة 
   جنٌها166 = (المعامل  ) جنٌه 0.83×  (األجر االساسى  ) جنٌه 200

. وذلك عن كل سنة مطلوب شراإها فى نظام المكافؤة 
 

ما الموقؾ فى حالة عدم إمكان المإمن علٌه أداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافؤة بالقانون رقم   - 34
  دفعة واحدة ؟1975 لسنة 79

 1975 لسنة 79فى حالة عدم إمكان المإمن علٌه اداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافؤة بالقانون رقم - ج 
دفعة واحدة ففى هذه الحالة ٌجوز له طلب تقسٌط التكلفة على أقساط شهرٌة حتى بلوؼه سن الستٌن ، 
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وٌتم تحدٌد القسط الشهرى فى هذه الحالة على أساس المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة ، والمعامل 
المقابل للسن فى تارٌخ  بداٌة التقسٌط من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون بمراعاة جبر كسر السنة 

 ألن معامل  التكلفة  الموضح  بالجدول  100فى هذه الحالة إلى سنة كاملة ، وٌتم قسمة الناتج على  
عدد ×  جنٌه  مطلوب  أداإها دفعة  واحدة 100الذى ٌمثل إجمالى االقساط  حتى سن الستٌن  لكل  

أن السن فً إذا افترضنا مثال انه الشهور الكاملة المتبقٌة لبلوغ  المإمن  علٌه سن الستٌن ،  معنى ذلك 
ومعامل السن  جنٌه1000أن المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة  شهور و6 سنة و 47بداٌة التقسٌط 

 جنٌه 158.27كان  سنة 48وهو المستخرج من الجدول تبعا لسن المإمن علٌه فى تارٌخ بداٌة التقسٌط 
 شهور، إذا 6 سنة  و12، وكانت  المدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن  دفعة واحدة  جنٌه مستحقة100لكل 

 : كما ٌلً فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد القسط الشهرى 
    (المعامل المقابل للسن  )  جنٌه         158.27×  (المبلػ المطلوب أداإه دفعة واحدة  )جنٌه 1000  
  (المدة المتبقٌة ) شهرا 150× ( جنٌه100لكل   جنٌه158.27ألن المعامل المقابل للسن  ) جنٌه 100 

ٌجبر الً  جنٌه مقابل شراء هذه المدة 10.55 إذا القسط الشهرى حتى سن الستٌن فى هذه الحالة ٌكون 
.  جنٌها 11

 
   ؟ 1975 لسنة  79ما أهمٌه شراء مدة فى نظام المكافاة فى سن صؽٌرة  بالقانون رقم  - 35
: سبق أن أوضحنا أن  تحدٌد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافاة ٌعتمد على  عنصرٌن أساسٌٌن - ج  

.  األجراألساسى فى تارٌخ الشراء :العنصر االول       
 المعامل  المقابل للسن من الجدول  الخاص  بتحدٌد التكلفة ، وهذا المعامل  ٌتزاٌد كلما :والعنصر الثانى       

. زاد السن 
      كما  أوضحنا أنه فى حالة عدم إمكان المإمن علٌه أداء التكلفة دفعة واحدة فإنه ٌطلب أداإها بالتقسٌط 

. حتى سن الستٌن 
       وبالتالى  كلما  كان السن فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء صؽٌرا ٌكون األجر مازال صؽٌرا  وبالتالى 

تكون التكلفة أقل ،  
       أٌضا كلما كان السن صؽٌرا فى تارٌخ طلب شراء المدة فى نظام المكافؤة كان معامل السن الذى ٌتم 

تحدٌد التكلفة على أساسه من الجدول المرفق  بالقانون صؽٌرا وبالتالى  أٌضا تكون  التكلفة صؽٌرة ، 
وأٌضا كلما كان  السن صؽٌرا فى  تارٌخ تقدٌم طلب شراء المدة فى  نظام المكآفاة  كانت المدة  المتبقٌة 

لبلوغ  سن  الستٌن كبٌرة ، وبالتالى إجمالى التكلفة ٌتم  تقسٌطها على عدد أكبر من الشهور وبالتالى 
تكون قٌمة القسط الشهرى صؽٌرة ، 

        أما إذا كان العكس وتم تقدٌم طلب شراء المدة فى نظام المكافاة فى سن  كبٌرة فإنه والشك سٌكون 
األجر كبٌرا  وسٌكون معامل السن فى  تحدٌد  التكلفة كبٌرا ، وسٌكون عدد الشهور المتبقٌة لبلوغ  سن 

الستٌن قلٌلة وبالتالى تكون التكلفة  كبٌرة وٌكون القسط الشهرى كبٌرا  
.          تلكم هى أهمٌة شراء  مدة فى نظام المكافاة فى سن مبكرة 

 
ما هو الموقؾ  بالنسبة لالقساط المستحقة حتً سن الستٌن نتٌجة شراء مدد فى األجر األساسى أو   - 36

  فى حالة عجز المإمن علٌه أو  وفاته؟ 1975 لسنة 79األجر المتؽٌر أو نظام المكافؤة بالقانون رقم 
  فإنه إذا كان  المإمن علٌه قد طلب تقسٌط تكلفة شراء  مدة فى 1975 لسنة 79وفقا للقانون رقم - ج  

األجر االساسى أو االجر المتؽٌر أو نظام المكآفؤة حتً سن الستٌن فإن هذه األقساط تسقط فى حالتٌن 
:  أساسٌتٌن 

 (الكلً أو الجزئً  )إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز       - 
.   فى حالة الوفاة سواء  كانت هذه الوفاة منهٌة للخدمة أو بعد انتهاء الخدمةاستحقاق المعاش       - 

 إذا تسقط األقساط الخاصة بشراء المدد فى األجر األساسى أو  األجر المتؽٌرأو نظام المكافؤة بالقانون 
:  فى حالة 1975  لسنة 79رقم 
. استحقاق المعاش للعجز الجزئى المنهى للخدمة -  
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. استحقاق المعاش للعجز الكامل المنهى  للخدمة  - 
.  الوفاة سواء كانت منهٌة للخدمة أو بعد  انتهاء  الخدمة  بسبب استحقاق المعاش - 

هذا والٌإدى سقوط األقساط إلى إلؽاء المدة التى تم شراإها حٌث ٌعتبر هذا الشراء صحٌحا وٌنتج 
. آثاره

 
ماهو  الموقؾ فى حالة بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن دون أن تتوافر لة مدة  اشتراك مإهلة  - 37

  ؟ 1975 لسنة 79الستحقاق المعاش فى القانون رقم 
 سن الستٌن ولم  تتوافر بشؤنه مدة اشتراك مقدارها 1975 لسنة 79إذا بلػ المإمن علٌه فى القانون رقم - ج 

ففى هذه الحالة ٌكون له الحق فى   (المدة المإهلة الستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد  ) سنوات 10
االستمرار فى الخدمة لدى  صاحب العمل األخٌر أو االلتحاق  بعمل آخر  حتى تارٌخ استكماله مدة 

. استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات 
      ذلكم هو حق المإمن علٌه فى االستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل األخٌر أو االلتحاق لدى صاحب 

عمل آخر ،  فإذا اختار المإمن علٌه االستمرار فى العمل لدى  صاحب العمل األخٌر ٌكون صاحب 
العمل األخٌر ملتزما بؤن ٌستمر المإمن علٌه فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإذا لم 

ٌرؼب صاحب  العمل فى  استمرار المإمن علٌه لدٌه حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإنه ٌكون 
ملزما فى هذه الحالة باداء حصته هو  كمنشاة فى اشتراك المعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

من األجر األخٌر عن عدد السنوات الكاملة الواجب % 15عن األجر  االساسى فقط ومقدارها 
 سنوات وٌعفى المإمن علٌه فى هذه الحالة من 10استكمالها لتوافر مدة االشتراك  المإهلة ومقدارها 

أداء حصته عن هذه المدة وٌستحق المعاش من اول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة ، فإذا  فرضنا مثال 
 جنٌه ونظرا ألن حصة اشتراك صاحب العمل فى 200أن اجر المإمن علٌه األساسى األخٌر كان  

، وكانت المدة المتبقٌة الالزمه الستكمال  % 15المعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة تساوى 
×  جنٌه 200مدة استحقلق المعاش ثالث سنوات ، إذا ما ٌلتزم  به صاحب العمل فى  هذه الحالة هو 

المدة الالزمة  ) سنوات 3×  جنٌها عن  السنة 360=  شهرا  12×  جنٌها شهرٌا 30 %  = 15
 جنٌها  وٌكون صاحب العمل ملزما بؤداء  مبلػ 1080 = (الستكمال المدة المإهلة الستحقاق المعاش 

 ٌوما لالداء فإذا تجاوز هذه المهلة 15 جنٌها أول الشهر التالى لشهر انتهاء الخدمة وٌعطى مهلة 1080
 من سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فً 12 / 1ٌلتزم بؤداء مبلػ إضافى ٌساوي 

 عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتى  %(2)الشهر الذي ٌتعٌن فٌه سداد المبلػ مضافا إلٌه 
. نهاٌة شهر االداء 

 
 لسنة 79ماهو المقصود  بؤجر االشتراك األساسى فى قانون  التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - 38

  ؟ 1975
ما   1975 لسنة 79ٌقصد بؤجر االشتراك األساسى فى قانون التؤمٌن االجتماعى  الصادر بالقانون رقم - ج 

 : ٌلى  
 ٌقصد باألجر األساسى األجر المحدد  فى جداول األجور بالنسبة للعاملٌن فى الحكومة والقطاع العام

المرفقة بلوائح التوظؾ ، ذلكم هو األجر األساسى بالنسبة  للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام وهو ٌمثل 
أجر الدرجة  الوظٌفٌة  وما  ٌضاؾ إلٌه من عالوات  دورٌة و عالوات  ترقٌة و عالوات تشجٌعٌة 

. وعالوات خاصة 
 فٌقصد  به األجر المنصوص علٌه فى عقد العمل أما األجر األساسى  بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص

مستبعدا منه  ما ٌعتبر من عناصر األجر المتؽٌر ، فمثال لو كان األجر المنصوص علٌه فى عقد العمل   
 جنٌه والمائة 200 جنٌه مثال بدل تمثٌل فإن األجر األساسى فى هذه الحالة ٌكون 100 جنٌه منها 300

جنٌه الخاصة ببدل التمثٌل تعتبر من عناصر األجر المتؽٌر ، وٌراعى  بالنسبة  للعاملٌن  بالقطاع 
الخاص أال ٌقل األجر األساسى عن الحد األدنى لألجر بجداول التوظؾ للعاملٌن بالحكومة والقطاع 

 .  جنٌه 84 = 1/7/2001وهو ٌساوى فً  )العام وما أضٌؾ إلٌه من عالوات خاصة 
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: وفى جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌؤتى 

الحد األقصً  ) 1/7/2014ٌتحدد الحدان األدنى واألقصى السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهما فى 
 جنٌها  1701=  الحد األدنً السنوي – ( جنٌه 1012.50= شهرٌا  ) جنٌها 12150= السنوي 

منسوبة % 10، وٌتم زٌادتهما سنوٌاً فى أول ٌولٌو من كل عام بنسبة  (( جنٌه 141.75= شهرٌا  )
إلى كل منهما فى شهر ٌونٌو السابق ، وفى تحدٌد الحدٌن المشار إلٌهما ٌراعى جبر كل من الحدٌن 

. األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات
  .1975 لسنة 79ذلكم هو األجر األساسى فى قانون التؤمٌن االجماعً الصادربالقانون رقم     

 
 لسنة 79ماهو المقصود  بؤجر االشتراك المتؽٌر فى قانون  التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  - 39

 ؟ 1975
 جمٌع 1975 لسنة 79ٌقصد بؤجر االشتراك المتؽٌر فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم -  ج 

 :وعلى ذلك تعتبر من عناصر األجر المتؽٌر عناصر األجر فٌما عدا األجر األساسى السابق إٌضاحه ، 

البدالت ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافآت الجماعٌة ـ المنح الجماعٌة ـ حصة المإمن علٌهم فى األرباح ـ 
العالوة االجتماعٌة ـ العالوة االضافٌة ـ العالوات الخاصة ـ ما زاد على الحد األقصى ألجر االشتراك 

 هو 2014 / 1 / 1الخ ، وٌراعى أن الحد األقصى ألجر االشتراك المتؽٌر فً ...... األساسى 
وٌزاد الحد األقصى ،  جنٌها شهرٌا 1590جنٌها سنوٌا بمعنى أن الحد األقصى الشهرى هو 19080

من الحد األقصى  لهذا األجر فى نهاٌة السنة السابقة ، وفً % 15فى بداٌة كل سنة مٌالدٌة بنسبة 
  . جنٌهات 10تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً جبر الحد األقصً الشهري إلً أقرب 

 
 79ماهو المقصود  بؤجر االشتراك  بصفة عامة فى قانون  التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  - 40

  ؟1975لسنة 
سبق أن أوضحنا المقصود  بكل من أجر االشتراك األساسى وأجر االشتراك المتؽٌر فى قانون التؤمٌن -  ج 

  فى المقصود بؤجر االشتراك بصفة عامة ، أما  1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 فهو كل  ما ٌحصل  علٌه المإمن علٌه 1975 لسنة 79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
نقدا من جهة عملة األصلٌة مقابل عمله األصلى ، إذا التعرٌؾ  العام لألجر فى قانون التؤمٌن 

 سواء كان أجرا أساسٌا أو متؽٌرا بصفة عامة وهو 1975 لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رقم  
   :الذى تإدى على أساسه االشتراكات 

كل ما  ٌحصل علٌه  المإمن علٌه    - 1     
من مقابل نقدى    - 2     
من جهة عمله األصلٌة   - 3     
لقاء عمله األصلى   - 4     

     وتمثل البنود الثالثة االخٌرة  الشروط  الواجب توافرها حتى ٌدخل األجر فى مفهوم قانون التؤمٌن 
هذه الشروط أن ٌكون األجر نقدا وأن  ٌكون من  - 1975  لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

جهة عمله األصلٌة وأن ٌكون لقاء عمله األصلى إذ أنه فى الحاالت  التى ٌنتدب  فٌها المإمن علٌه 
لبعض  الوقت إلى جهة أخرى وٌحصل  منها على مقابل الٌدخل  ذلك فى مفهوم  األجر ألنه لٌس من 

جهة عمله األصلٌة ، وأٌضا إذا كلؾ المإمن علٌه بعمل فى جهة عمله  األصلٌة الٌدخل فى مفهوم 
عمله األصلى  فإنه  الٌعتبر من عناصر األجر الذى ٌتم أداء االشتراكات على أساسه ألنه  لٌس مقابل 

عمله األصلى ، وٌستثنى  من ذلك إذا كان المإمن علٌه معارا أو  منتدبا  طول  الوقت  إلى جهة أخرى 
. فإن ما  ٌحصل علٌه فى  هذه الحالة ٌعتبر كؤنه من  جهة عمله األصلٌة 

  
 هل قوانٌن التؤمٌن االجتماعً إجبارٌة أم  اختٌارٌة ؟ - 41
 :أربعة قوانٌن سبق أن  ذكرنا أن قوانٌن التؤمٌن االجتماعً فً القطاع المدنً -  ج 
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 الخاص بالتؤمٌن علً 1975  لسنة 79 قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم :القانون األول        

. العاملٌن لحساب الؽٌر فً الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص 
 قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم :القانون الثانً        

.  الخاص بالتؤمٌن علً العاملٌن لحساب أنفسهم 1976 لسنة 108
 50 قانون التامٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج الصادربالقانون رقم :القانون الثالث             

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر 1978لسنة 
. المإمن علٌهم فً الداخل 

 الخاص 1980 لسنة 112 قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم :القانون الرابع       

.  بالتؤمٌن االجتماعً علً العمالة ؼٌر المنتظمة 
: هذه القوانٌن األربعة ثالثة  منها اجبارٌة وواحد فقط إختٌاري ، أما عن الثالثة قوانٌن اإلجبارٌة فهى       
 والتامٌن 1975  لسنة 79  هو قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم القانون االجباري األول      

طبق له اجباري ، طالما توافرت شروط عالقة العمل بٌن المإمن علٌه وجهة العمل ، فٌجب اجبارٌا أن 
.   ، ال اختٌار فً ذلك 1975 لسنة 79ٌخضع للقانون رقم 

  هو قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر القانون االجباري الثانى       
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن لحساب أنفسهم ، فطالما 1976 لسنة 108بالقانون رقم 

توافرت فٌهم شروط الخضوع لهذا القانون فإن المإمن علٌه مجبر علً أن ٌشترك فٌه ، باستثناء حاالت 
 :وتتمثل فى حالتٌن الخضوع االختٌارى 

. صاحب المعاش  -
و من بلػ سن الستٌن فى تارٌخ بداٌة النشاط   -

 1980 لسنة 112 هو قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم القانون االجباري الثالث       
. طالما  توافرت شروط الخضوع فً هذا القانون فإن المإمن علٌه ملزم باالشتراك فٌه 

 فهو قانون التامٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج الصادربالقانون أما القانون االختٌاري      
حٌث ٌتوقؾ –  الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج 1978 لسنة 50رقم 

االشتراك فٌه علً رؼبة المإمن علٌه إذا أراد أن ٌشترك كان له الحق فً ذلك ، وإذا أراد أال ٌشترك 
.  أٌضا  كان له الحق فً ذلك 

القوانٌن  : ثالثة منها إجبارٌة       إذا قوانٌن التؤمٌن االجتماعً المدنٌة األربعة كما سبق أن أوضحنا 
 1980 لسنة 112 و القانون رقم 1976 لسنة 108 و القانون 1975 لسنة 79الصادرة بالقانون رقم 

  . 1978 لسنة 50 فهو القانون الصادر بالنون رقم الوحٌد، أما القانون االختٌاري 
  
  
 
 

 
       
     

 
        

 
 
 
 
 
 



تطبٌقات عملٌة   –                  كتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                           2014 أكتوبر                                                                       لثامن                               الكتاب ا

 

التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                               محمد حامد الصٌاد  
                                                                                       38/73                        w: www.elsayyad.net                     

 

الفصل الرابع  
 الحقوق التؤمٌنٌة

 
ما هو المقصود بالمعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر - 1

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لدى الؽٌر بالحكومة والقطاع العام 1975 لسنة 79بالقانون رقم 
 والقطاع الخاص ؟

ٌعتبر المعاش هو المٌزة الرئٌسٌة التى ٌقدمها تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعاملٌن لدى الؽٌر ، سواء - ج 
كان هذا الؽٌر الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ، وٌعتبر المعاش هو المٌزة الرئٌسٌة لتؤمٌن 
الشٌخوخة والعجز والوفاة  وذلك ألن الهدؾ من نظام التؤمٌن االجتماعى هو تعوٌض المإمن علٌه أو 
أسرته فً حالة الوفاة عن الخسارة التى ٌتعرض لها نتٌجة تحقق أحد المخاطر المإمن ضدها ، ونظرا 

ألن الخسارة التى ٌتعرض لها المإمن علٌه عند تحقق خطر بلوؼه سن التقاعد أو ال قدر هللا الوفاة أو ال 
قدر هللا العجز تتمثل بصفة اساسٌة فى فقد الدخل من العمل نتٌجة تحقق أحد هذه المخاطر وهنا ٌؤتى 

دور التؤمٌنات االجتماعٌة لتعوٌض المإمن علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن هذه الخسارة ، وٌكون 
التعوٌض مناسبا عندما ٌؤخذ نفس الشكل و بقٌمة مناسبة للدخل الذى فقد نتٌجة تحقق أحد هذه المخاطر ، 

حٌث أن المعاش هو البدٌل لألجر الذى ٌفقده المإمن علٌه نتٌجة تحقق أحد هذه المخاطر، وكلما كان 
التؤمٌن عن كامل مدة العمل وكلما كان التؤمٌن باألجر الحقٌقى كلما كان المعاش مناسبا لألجر الذى ٌفقد 

.  فى هذه الحالة 
 
ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن - 2

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر سواء 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ؟

تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعاملٌن بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع - ج 
الخاص هو البدٌل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك أنه الستحقاق المعاش فى 

 :فمثال تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة البد من توافر مدة مإهلة لالستحقاق ، 

.  سنوات 10اذا كان االستحقاق لبلوغ سن التقاعد ٌشترط توافر مدة اشتراك  (1)
.  سنة 20  فعلٌةك اذا كان االستحقاق قبل سن التقاعد ولؽٌر العجز أوالوفاة ٌشترط مدة اشترا (2)

إذا فى الحاالت التى ال تتوافر فٌها المدة المإهلة الستحقاق المعاش ، هنا ٌكون البدٌل هو تعوٌض من 
دفعة واحدة ، ٌتم صرفه فى حاالت معٌنة كبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الهجرة او المؽادرة 

، أو االلتحاق بإحدى الجهات المستثناة  (بالنسبة لإلخوة المسٌحٌٌن  )، أو الرهبنة  (بالنسبة لألجانب  )
من تطبٌق قانون التامٌن االجتماعً ، أو ال قدر هللا الحكم نهائٌا على المإمن علٌه بالسجن لمدة عشر 

سنوات أو المدة المكملة لبلوغ سن الستٌن أٌهما أقل أو حالة المإمن علٌها المتزوجة أو المطلقة أو 
.  سنة 51المترملة أو التى لم ٌسبق لها الزواج وبلؽت 

 ذلكم هو تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز و الوفاة فً قانون التؤمٌن االجتماعً 
  ، وهو البدٌل للمعاش فى حالة عدم توافر المدة المإهلة 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 .   الستحقاق المعاش 
 

فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة   (عن األجر األساسً فقط  )ما هو المقصود بتعوٌض المدة الزائدة - 3
للعاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً 

   ؟1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة   (عن األجر األساسً فقط  )المقصود بتعوٌض المدة الزائدة - ج 
للعاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعوٌض الذى ٌستحق عن المدة 

 سنة أٌهما أكبر، فمن المعروؾ أن 36التى تزٌد على المدة الالزمة الستحقاق الحد األقصى للمعاش أو
من قٌمة أجر التسوٌة ، وللحصول على الحد األقصى للمعاش ٌتطلب % 80الحد األقصى للمعاش هو   
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 فإذا ما زادت مدة االشتراك 45 / 1 سنة اشتراك علً أساس معامل حساب 36فى معظم الحاالت مدة 
 عاما ٌكون للمإمن علٌه الحق فى تعوٌض المدة الزائدة 36فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة على 

عن كل شهر زائد عن المدة الالزمة للحصول % 15 عاما وٌحسب هذا التعوٌض على أساس 36على 
. على الحد األقصى للمعاش وذلك عن كل شهر من سنوات المدة الزائدة 

.        وذلك على أساس متوسط األجر الشهرى األساسً خالل السنتٌن األخٌرتٌن لمدة االشتراك 
فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  للعاملٌن  (عن األجر األساسً فقط  )      ذلكم هو تعوٌض المدة الزائدة 

 لسنة 79لدى الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون الصادر بالقانون رقم 
1975 . 

 
   ؟1975 لسنة 79ما هو المقصود بالمكافؤة  وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم - 4

المكافؤة هى أحد الحقوق المقررة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعاملٌن بالحكومة و القطاع العام و - ج 
 ، وهذا النظام وهو 1975 لسنة 79القطاع الخاص وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 بدال من نظام االدخار السابق ، وتستحق المكافؤة طالما 1/4/1984نظام المكافؤة قرر اعتبارا من  
استحق المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، بمعنى أنه ال توجد 

حاالت استحقاق مستقلة لمبلػ المكافؤة ، إنما تستحق المكافؤة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش او 
تعوٌض الدفعة الواحدة بحسب االحوال فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، وهذه المكافؤة ٌتم حسابها 

 أو من تارٌخ 1/4/1984على اساس شهر عن كل سنة من مدة االشتراك فى نظام المكافؤة اعتبارا من 
بداٌة االشتراك فى نظام المكافؤة إذا كان تالٌا لهذا التارٌخ ٌضاؾ إلى ذلك المدد المحسوبة فى نظام 

 ، وتستحق المكافؤة بحد ادنى عشرة 1/4/1984المكافؤة مقابل مبلػ االدخار عن المدة السابقة على 
أشهر فى حاالت انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، وٌحدد وعاء حساب المكافؤة بمتوسط األجر 

. الشهرى األساسى خالل السنتٌن األخٌرتٌن فى جمٌع حاالت االستحاق  
      تلكم هى المكافؤة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعاملٌن بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص 

. 1975 لسنة 79وفقا للقانون الصادر بالقانون رقم 
 
 لسنة 79ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم - 5

   ؟1975
 لسنة 79التعوٌض اإلضافى هو أحد الحقوق المقررة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم - ج 

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعوٌض 1975
 :إحدى الحاالت اآلتٌة اإلضافى عبارة عن مبلػ ٌصرؾ دفعة واحدة فى 

  انتهاء الخدمة بالوفاة  .

  انتهاء الخدمة بالعجز الكامل  .

  انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .

   ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل

  وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقٌن للمعاش  .
 المرفق بقانون التؤمٌن 5  وهذا التعوٌض اإلضافى ٌتم تحدٌده على أساس نسبة معٌنة وفقا للجدول رقم 

االجتماعى المشار الٌه ، وهذه النسبة تبدأ كبٌرة بالنسبة للمإمن علٌهم ذوى السن الصؽٌرة وتتناقص هذه 
النسبة كلما كانت السن أكبر ، وهذا التعوٌض ٌصرؾ دفعة واحدة فى الحاالت المشار الٌها على أساس 

هذه النسبة منسوبة إلى متوسط األجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على أساسه عن كل من األجر 
 (أى من متوسط األجر السنوى  )12× األساسً والمتؽٌر  مضروبا 
.      ذلكم هو التعوٌض االضافى 
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ما هو المقصود بمنحة الوفاة فى نظام التامٌن االجتماعى على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع - 6
   ؟1975 لسنة 79العام و القطاع الخاص وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 1975 لسنة 79منحة الوفاة هى أحد الحقوق اإلضافٌة المقررة  فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج 
الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة 

. تستحق فى حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
بؤجر شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له فى حالة وفاة المإمن علٌه  (منحة الوفاة  )     وتقدر هذه المنحة 

باالضافة إلى اجر اٌام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة 
الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له وذلك عن كل من معاش األجر األساسى 

. ومعاش األجر المتؽٌر معا 
      وتصرؾ هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش إلى من حددهم 

المإمن علٌه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الؽرض ، وفى حالة عدم التحدٌد ٌتم صرؾ 
قبل تطبٌق أحكام قواعد الجمع  )المنحة لألرمل فإذا لم ٌوجد تصرؾ الى األبناء المستحقٌن فى المعاش 

فإذا لم ٌوجد أوالد تصرؾ إلى الوالدٌن  فإذا لم ٌوجد والدان تصرؾ إلى األخوة  (بٌن المعاشات 
. واألخوات المستحقٌن فى المعاش ، فإذا لم ٌوجد أحد من هإالء ال تستحق منحة الوفاة 

 
 1975 لسنة 79ما هو المقصود بنفقات الجنازة فى قانون التامٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - 7

 للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام  والقطاع الخاص  ؟
 للعاملٌن بالحكومة و 1975 لسنة 79نفقات الجنازة فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - ج 

القطاع العام والقطاع الخاص هى أحد الحقوق اإلضافٌة المقررة بهذا القانون وتستحق نفقات الجنازة فى 
. حالة وفاة صاحب المعاش 

 جنٌه ، وفى تحدٌد هذه 200     وتقدر نفقات الجنازة على أساس المعاش المستحق عن شهرٌن بحد أدنى 
النفقات ٌراعى أن المقصود بالمعاش هو مجموع معاش األجر األساسى وما أضٌؾ إلٌه من زٌادات 

حتى تارٌخ الوفاة وكذا معاش األجر المتؽٌر وما أضٌؾ إلٌه من زٌادات العالوات الخاصة وما أضٌؾ 
إلٌه من زٌادات حتى تارٌخ الوفاة ، بمعنى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرٌن من مجموع  معاشى 

 جنٌه ، وتصرؾ نفقات الجنازة فى حالة وفاة 200األجرٌن األساسى والمتؽٌر وزٌادتٌهما بحد أدنى 
صاحب المعاش إلى األرمل ، فإذا لم ٌوجد ٌتم صرفها إلى أرشد األبناء أو من ٌثبت قٌامه بنفقات 

 .الجنازة بموجب شهادة ادارٌة 
 
 1975 لسنة 79ما هو المقصود بمنحة الزواج فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - 8

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟
ٌقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى ٌتم صرفها فى حالة قطع معاش البنت او األخت المستحقة فى - ج 

المعاش وذلك عند قطع معاشها للزواج ، حٌث أنه من شروط استحقاق البنت او األخت فى المعاش أال 
تكون متزوجة أى أنه إذا ما استحقت البنت او األخت فى المعاش ثم تزوجت ، فإنه ٌتم فى هذه الحالة 

قطع معاشها ، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش البنت أو األخت بحسب االحوال عن اثنى 
للبنت  (منحة الزواج  ) جنٌه وال تستحق هذه المنحة 200عشر شهرا أى معاش سنة ، وذلك بحد أدنى 

أو األخت إال لمرة واحدة ، بمعنى أنه إذا تزوجت البنت او األخت المستحقة فى المعاش وقطع معاشها 
وصرفت لها هذه المنحة ، ثم طلقت أو ترملت وأعٌد صرؾ المعاش إلٌها ثم تزوجت مرة أخرى ، فعند 
قطع معاشها للزواج للمرة الثانٌة ال تستحق منحة الزواج حٌث أن هذه المنحة ال تستحق إال لمرة واحدة 

. فقط 
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 1975 لسنة 79ما هو المقصود بمنحة القطع فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - 9
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  ؟

 الخاص بالتؤمٌن 1975 لسنة 79منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج 
. على العاملٌن لحساب الؽٌر ، سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص 

      وتستحق منحة القطع فى حالة قطع معاش االبن أو األخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه 
 سنة أو لبلوؼه سن 21 سنة أو النتهاء دراسته إذا كان ذلك بعد سن 21حالة االستحقاق إما لبلوؼه سن 

 سنة قبل انتهاء الدراسة أو لحصوله على مإهل عال أو متوسط  والتحاقه  بمهنة أو عمل أو بلوؼه 26
 سنة للحاصل على مإهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة او 24 سنة للحاصل على مإهل عالى أو 26

العمل ، ففى هذه الحاالت ٌتم قطع المعاش الخاص باالبن أو األخ وتصرؾ له منحة القطع فى هذه 
. الحالة 

     وتقدر منحة القطع لمعاش االبن أو األخ بمقدار المعاش المستحق له فى تارٌخ القطع عن اثنى عشر 
 جنٌه وال تستحق منحة قطع معاش االبن أو األخ إال لمرة 200شهرا أى معاش سنة وذلك بحد أدنى 

. واحدة 
     تلكم هى منحة القطع التى تستحق فى حالة قطع معاش االبن أو األخ السابق استحقاقه فى المعاش عند 

.   زوال سبب االستحقاق 
 

 1975 لسنة 79ما هو المقصود باالستبدال فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - 10
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟

 الخاص 1975 لسنة 79االستبدال هو أحد الحقوق اإلضافٌة المقررة بالقانون الصادر بالقانون رقم - ج 
بالتؤمٌن على العاملٌن بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وٌقصد باالستبدال االقتراض بضمان 

المعاش أى أن المإمن علٌه إذا كان له الحق فى معاش بمعنى أنه قد توافرت فى شؤنه المدة المإهلة 
 سنة لمن كانت سنه أقل من الستٌن وعشر سنوات لمن كانت سنه ستٌن سنة 20الستحقاق المعاش وهى 

فؤكثر وما زال خاضعا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  ، فى هذه الحالة طالما توافرت بشؤنه المدة 
المإهلة الستحقاق المعاش ٌكون له الحق فى االقتراض بضمان حقه فى المعاش ، أٌضا هذا الحق فى 

االقتراض أو ما ٌسمى باالستبدال  هو أٌضا حق لصاحب معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، 
حٌث ٌجوز لكل من المإمن علٌه الذى توافرت بشؤنه المدة المإهلة الستحقاق المعاش كما ٌجوز 

لصاحب المعاش أن ٌتقدم بطلب استبدال جزء من معاشه ، وفى هذه الحالة تصرؾ له القٌمة الحالٌة 
لمقدار الجزء من المعاش الذى ٌتم استبداله وفقا لجدول مرفق بالقانون تبعا للمدة التى ٌحددها لالستبدال 

. سواء كان ذلك لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات او خمسة عشرة سنة
      وتتحدد قٌمة الجزء من المعاش الذى ٌمكن استبداله فى ضوء قٌمة المعاش الخاص بالمإمن علٌه أو 

. صاحب المعاش 
.           ذلكم هو االستبدال أو بمعنى آخر االقتراض بضمان المعاش 

 
 1975 لسنة 79ما هو المقصود بمعونة الفقد فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - 11

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟
 الخاص 1975 لسنة 79المقصود بمعونة الفقد فى قانون التامٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم - ج 

بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص تلك المعونة التى تستحق 
فى حالة فقد المإمن علٌه ، بمعنى أنه فى حالة فقد المإمن علٌه وثبوت ذلك بموجب محضر الشرطة 

ومرور ثالثة أشهر على الفقد وتقدٌم ما ٌفٌد عدم العثور علٌه  حتى هذا التارٌخ ، هنا ٌكون لألسرة 
الحق فى  هذه المعونة  والتى ٌتم تحدٌدها كما لو كانت الحالة وفاة المإمن علٌه ، أى تحسب المعونة 

كمعاش الوفاة وٌتم توزٌع معونة الفقد على المستحقٌن فرضا فى المعاش وفقا للشروط المقررة بالقانون 
وٌستمر صرؾ هذه المعونة إلى حٌن ظهور المإمن علٌه حٌا أو ثبوت وفاته حقٌقة أو حكما ، حٌث ٌتم 

. هذه المعونة إلى معاش فى حالة ثبوت وفاة المإمن علٌه حقٌقة او حكما 
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 الخاص 1975 لسنة 79     تلكم هى معونة الفقد فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 .  بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص 

 
ما هو المقصود بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن إصابات العمل المقررة بقانون التؤمٌن - 12

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟

المقصود بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن إصابات العمل المقررة بقانون التؤمٌن االجتماعً - ج 
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر بالحكومة و القطاع 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

العام و القطاع الخاص  هى كافة الخدمات الالزمة لعودة المإمن علٌه إلى حالته الطبٌعٌة بعد وقوع 
اإلصابة له ، وٌشمل ذلك كافة الخدمات المطلوبة من خدمات طبٌة ٌإدٌها الممارس العام ومن خدمات 
طبٌة على مستوى اإلخصائٌٌن بما فى ذلك أخصائًٌ األسنان ـ الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند االقتضاء ـ 

العالج واإلقامة بالمستشفى أو المصحة  أو المركز المتخصص ـ العملٌات الجراحٌة وأنواع العالج 
االخرى حسب ما ٌلزم ـ الفحص باألشعة والبحوث المعملٌة الالزمة  وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما 
فى حكمها ـ صرؾ األدوٌة الالزمة فى جمٌع الحاالت المشار إلٌها فٌما تقدم ـ توفٌر الخدمات التـؤهٌلٌة 

وتقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة والتعوٌضٌة للحاالت التى ٌتطلب األمر فٌها ذلك ، بمعنى آخر 
جمٌع الخدمات المطلوبة لشفاء المإمن علٌه من اإلصابة التى حدثت له أو على األقل تؤهٌله بالشكل الذى 

. ٌتناسب مع حالته إلعادته إلى الوضع الطبٌعى كلما ـمكن ذلك  
 

 79ما هو تعوٌض األجر فى تؤمٌن إصابات العمل بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  - 13
   ؟1975لسنة 

 1975 لسنة 79ج ـ تعوٌض األجر فى تؤمٌن إصابات العمل بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
الخاص بالتامٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ٌقصد به 

تعوٌض األجر الذى ٌستحق للمإمن علٌه طوال فترة تعطله عن العمل بسبب اإلصابة ، وٌصرؾ هذا 
من األجر األساسى واألجر المتؽٌر الذى تم أداء االشتراكات على أساسه % 100التعوٌض على أساس 

، وٌحدد وعاء األجر لهذا التعوٌض بالنسبة لألجر األساسى بما كان مفترضا أن ٌتقاضاه المإمن علٌه 
من أجر أساسى لوال تعطله عن العمل بسبب اإلصابة ، وبالنسبة لألجر المتؽٌر حٌث ٌوجد مجموعة من 

العناصر ال ترتبط باإلنتاج مثل البدالت والعالوات الخاصة فإنه ٌصرؾ له التعوٌض على أساس هذه 
العناصر أى ما كان مفترضا أن ٌتقاضاه منها لوال وجوده فى إجازة نتٌجة اإلصابة ، أما العناصر 

إلخ فإنه ٌستحق …األخرى المرتبطة باإلنتاج كاألرباح والحوافز واألجور اإلضافٌة والعمولة والوهبة 
تعوٌض األجر عنها على أساس متوسط ما تقاضاه المإمن علٌه منها خالل السنة السابقة على حدوث 

من أجر االشتراك األساسى % 100اإلصابة ، وٌستمر صرؾ تعوٌض األجر للمإمن علٌه بنسبة 
.  والمتؽٌر حتى ٌتم شفاإه أو ٌثبت عجزه أو تقع وفاته ال قدر هللا دون تحدٌد لمدة معٌنة 

 
ما هو المقصود بمصارٌؾ االنتقال فى تؤمٌن إصابات العمل فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر - 14

  ؟1975 لسنة 79بالقانون رقم 
 لسنة 79المقصود بمصارٌؾ االنتقال فى تؤمٌن إصابات العمل فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج 

الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هً 1975
مصارٌؾ انتقال المصاب بوسائل االنتقال العادٌة من محل اإلقامة إلى مكان العالج إذا كان ٌقع خارج 

المدٌنة التى ٌقٌم بها وال تصرؾ فى حالة االنتقال بالوسائل العادٌة إذا كان مكان العالج ٌقع داخل 
المدٌنة التى ٌقٌم بها ، أٌضا االنتقال بوسائل االنتقال الخاصة إذا كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة التى 

ٌقٌم بها أو خارجها متى قرر الطبٌب المعالج أن حالة المصاب ال تسمح باستعمال وسائل االنتقال 
العادٌة ، كما ٌراعى أنه إذا قررت الجهة  الطبٌة أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان 
مكان العالج فى الداخل أو الخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعوٌض األجر سواء كانت جهة العمل او 
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التؤمٌنات االجتماعٌة  بحسب األحوال بمصارٌؾ االنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق ، بمعنى أنه 
. تستحق مصارٌؾ االنتقال للمرافق للمصاب الذى تتطلب حالته وجود مرافق معه بنفس األسلوب 

 
ما هو المقصود بالمعاش فى تامٌن اصابات العمل فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  - 15

  ؟1975 لسنة 79
 الخاص 1975 لسنة 79ٌقصد بالمعاش فى تؤمٌن إصابات العمل فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج 

بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص معاش العجز الكامل أو 
من  % 80الوفاة إذا ترتب على اإلصابة عجز كامل أو وفاة ، وٌقدر المعاش فى هذه الحالة بنسبة 

األجر األساسى واألجر المتؽٌر ، أما إذا كانت نسبة العجز المتخلؾ عن اإلصابة لٌست عجزا كامال 
فٌقدر  % 100إلى أقل من  % 35وإنما كانت عجزا جزئٌا وكانت نسبة هذا العجز تقدر بنسبة  

نسبة العجز ، بمعنى أنه إذا كان أجر المإمن × المعاش أٌضا عنها على أساس  معاش العجز الكامل 
.  جنٌها 80 % =   80 × 100=  جنٌه فإن معاش العجز الكامل 100علٌه مثال 

من معاش العجز الكامل بمعنى أنه  % 40فٌقدر المعاش بنسبة  % 40 أما إذا كانت نسبة العجز مثال 
 جنٌها  80 % = 80 × 100=  جنٌه فٌكون معاش العجز الكامل 100فى هذه الحالة نظرا ألن األجر 

 جنٌها ، وٌكون معاش العجز الكامل 32 جنٌها أى ٌكون 80من الـ  % 40= ومعاش العجز الجزئى 
 سنة وكذا 18 جنٌهات لمن ال ٌتقاضى أجرا من العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن 10أو الوفاة 

المتدرجون وكذا التالمٌذ الصناعٌون وكذا الطلبة فى فترات التشؽٌل الصٌفى ، وكذا من ٌإدون الخدمة 
 .العامة 

 
ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن إصابات العمل فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر - 16

  ؟1975 لسنة 79بالقانون رقم 
 لسنة 79المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن إصابات العمل فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج 

الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ذلك 1975
بمعنى أنه إذا ترتب علً  % 35التعوٌض الذى ٌستحق فى حالة ما إذا كانت نسبة العجز أقل من 

وٌقدر هذا . ففى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة  % 35اإلصابة عجز تقدر نسبته بؤقل من 
 شهرا ، بمعنى أنه إذا كان أجر 48التعوٌض بمعاش العجز الجزئى وفقا لما سبق ان بٌناه وذلك عن 

 جنٌه ، ففى هذه الحالة ٌقدر 100إذا كان األجر  % 10العامل الذى قدرت نسبة العجز له مثال بـ 
 جنٌها وٌقدر معاش العجز الجزئى على 80 % = 80 × 100معاش العجز الكامل على أساس 

 جنٌهات  وٌحدد تعوٌض الدفعة 8 %  = 10×  جنٌها   80 :كما ٌلى  % 10أساس نسبة العجز 

 شهرا من قٌمة هذا المعاش الخاص بالعجز الجزئى بمعنى أن ٌكون تعوٌض 48الواحدة على أساس  
.  جنٌها 384=  شهرا 48×  جنٌهات 8= الدفعة الواحدة فى هذه الحالة 

 
 سنوات لمعاش تؤمٌن إصابات العمل فى قانون التؤمٌن 5كل  % 5ما هو المقصود بزٌادة الـ - 17

  ؟1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم

 79 سنوات فى تـؤمٌن إصابات العمل وفقا للقانون الصادر بالقانون رقم 5كل  % 5المقصود بزٌادة الـ - ج 
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص 1975لسنة 

هو أنه ٌزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة إذا كانت كل من هذه الحاالت  
 % 5سببا فى إنهاء الخدمة فى هذه الحالة ٌزاد المعاش بنسبة  (العجز الكامل ـ العجز الجزئى ـ الوفاة  )       

 حقٌقة أو حكما ، بمعنى أنه إذا ثبت العجز الكامل 60 سنوات حتى بلوغ المإمن علٌه سن الـ 5كل 
 سنة ثم 52عند سن  % 5 سنة ففى هذه الحالة ٌزاد معاشه بنسبة 47مثال للمإمن علٌه وهو فى سن  

 سنة والمقصود بهذه الزٌادة هو تعوٌض المإمن علٌه الذى ٌثبت عجزه 57أخرى عند سن % 5ٌزاد 
الجزئى أو عجزه الكامل أو وفاته نتٌجة إصابة عمل انتهت بسببها الخدمة عن الزٌادة التى كانت 

.  منتظرة فى أجره لوال حدوث هذه اإلصابة فى سن مبكرة 
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ما هو المقصود بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن المرض فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر - 18
  ؟1975 لسنة 79بالقانون رقم 

 لسنة 79المقصود بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن المرض فى القانون الصادر بالقانون رقم  - ج 
الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص كل ما 1975

هو مطلوب لعودة المإمن علٌه إلى حالته الصحٌة الطبٌعٌة ، وذلك من خالل الخدمات الطبٌة التى 
ٌإدٌها الممارس العام ـ الخدمات الطبٌة على مستوى األخصائٌٌن بما فى ذلك أخصائٌٌن األسنان ـ 

الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند االقتضاء ـ العالج واإلقامة بالمستشفى أو المصحة او المركز المتخصص ـ 
العملٌات الجراحٌة وأنواع العالج األخرى حسب ما ٌلزم ـ الفحص باألشعة والبحوث المعملٌة الالزمة 

. وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما  فى حكمها 
. صرؾ األدوٌة الالزمة فى جمٌع الحاالت المشار إلٌها فٌما تقدم *  
. توفٌر الخدمات التؤهٌلٌة *  
. تقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة والتعوٌضٌة * 

 بمعنى آخر ووفقا لما أوضحناه فإن ما ٌقصد به من عالج ورعاٌة طبٌة فى تؤمٌن المرض فى القانون 
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

والقطاع العام والقطاع الخاص كل ما هو مطلوب من خدمات فى هذا المجال وذلك كله بالمجان دون 
.  أى مقابل سوى االشتراك الذى ٌإدٌه كل من صاحب العمل والمإمن علٌه فً هذا التؤمٌن

.  ذلكم هو المقصود  بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن المرض 
 

ما هو المقصود بتعوٌض األجر فى تؤمٌن المرض فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم - 19
  ؟1975 لسنة 79

الخاص 1975 لسنة 79المقصود بتعوٌض األجر فى تؤمٌن المرض فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج 
بالتؤمٌن على العاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ما ٌصرؾ للمإمن 

علٌه من تعوٌض أجر نتٌجة فقده ألجره نتٌجة تحقق الحالة المرضٌة ، وهنا نفرق بٌن األمراض  
 ٌوما بنسبة 90العادٌة واألمراض  المزمنة ، حٌث فى األمراض العادٌة ٌصرؾ هذا التعوٌض لمدة 

 ٌوما التالٌة 90عن % 85من أجر االشتراك األخٌر األساسى والمتؽٌر ثم تزاد هذة النسبة إلى % 75
 ٌوما  فى السنة المٌالدٌة 180، وذلك عن كل من  أجر االشتراك األخٌر األساسى والمتؽٌر بحد أقصى 

من أجر االشتراك  األخٌر   % 100الواحدة ، أما األمراض  المزمنة فٌصرؾ هذا التعوٌض  بنسبة 
أساسى ومتؽٌر دون مدة زمنٌة  محددة إلى أن ٌشفى المإمن علٌه أو تستقر  حالته استقرارا ٌمكنه من 

اما بالنسبة للمإمن علٌها فإنها تستحق باإلضافة إلى ذلك فى حالة . العودة لمباشرة عمله أو ٌتبٌن عجزه
 ٌوما بشرط أال تقل 90من أجرها األخٌر أساسى ومتؽٌر لمدة % 75الوضع تعوٌضا عن األجر ٌعادل 

. مدة اشتراكها فى التامٌن  عن عشرة أشهر وذلك لمدة ثالث  مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة 
:  وٌحدد األجر المتؽٌر األخٌر على أساس       

. االجر األخٌر بالنسبة لعناصر األجر ؼٌر المرتبطة باالنتاج       - 
أما تلك  المرتبطة باإلنتاج فٌحدد األجر األخٌر على أساس المتوسط الشهرى لألجور التى أدٌت على          - 

. أساسها االشتراكات عن هذه العناصرخالل السنة االخٌرة السابقة علً بداٌة استحقاق تعوٌض األجر 
 
ماهو المقصود بمصارٌؾ  االنتقال فى تامٌن المرض  فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون  -  20 

  ؟1975 لسنة  79رقم
 الخاص بالتؤمٌن 1975 لسنة 79مصارٌؾ االنتقال فى تؤمٌن المرض فى القانون الصادر بالقانون رقم -   ج 

على العاملٌن  لحساب الؽٌر فى  الحكومة والقطاع العام والقطاع  الخاص ٌقصد بها تلك المصارٌؾ 
التى ٌتكبدها المإمن علٌه فى االنتقال من محل إقامتة إلى مكان العالج ، فإن كان  االنتقال بوسٌلة  

انتقال  عادٌة وكان مكان العالج  ٌقع  خارج المدٌنة  التى  ٌقٌم بها تصرؾ  له مصارٌؾ االنتقال ، 
وال تصرؾ فى حالة االنتقال بالوسائل العادٌة إذا كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة التى ٌقٌم بها  ، أما 
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إذا كان االنتقال بوسٌلة  خاصة سواء كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة التً ٌقٌم بها او خارجها فإنه 
تصرؾ له مصارٌؾ االنتقال  متى قرر الطبٌب المعالج  أن حالة  المرٌض  ال تسمح  باستعماله وسائل  

االنتقال العادٌة ، أٌضا إذا قررت  الجهة  الطبٌة أن  حالة المرٌض  تستدعى وجود  مرافق ، سواء 
كان العالج  بالداخل أو الخارج فتتحمل الجهة الملتزمة بتعوٌض األجر بمصارٌؾ االنتقال للمرافق 

سواء  كانت هذه  الجهة هى جهة العمل او التؤمٌنات االجتماعٌة  فتتحمل هذه الجهة بمصارٌؾ  
 .االنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق بذات األسلوب الذى تحدد به بالنسبة للمإمن علٌه 

   
 لسنة 79ما هو  تعوٌض االجر فى تامٌن  البطالة فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  - 21

  ؟ 1975
  بالنسبة للعاملٌن 1975  لسنة  79تعوٌض األجر فى تؤمٌن البطالة فى  القانون الصادر بالقانون رقم - ج 

فى القطاع العام والقطاع الخاص ٌمثل التعوٌض الذى  ٌصرؾ  للمإمن علٌه فى حالة تعطله عن العمل 
من األجر األخٌر للمإمن علٌه  أساسى   % 60لسبب خارج عن ارادته وٌحدد هذا  التعوٌض ونسبته 

 أسبوعا لمن 16من األجر األساسى والمتؽٌر لمدة  % 60ومتؽٌر وٌستمر صرؾ هذا التعوٌض بنسبة 
 أسبوعا بالنسبة للمإمن 28 شهرا فما أقل وتمتد هذه المدة إلى 24تبلػ مدة اشتراكه فى هذا التامٌن 

 شهرا  وٌستمر صرؾ هذا التعوٌض لحٌن  24علٌه الذى له مدة اشتراك فى هذا التؤمٌن تبلػ أكثر من  
.  أسبوعا أو حتى التحاقه بعمل أى التارٌخٌن أقرب28 أسبوعا أو 16انتهاء  مدة استحقاقه سواء كانت 

  
ما هو المقصود  بتؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  - 22

 ؟ 1975 لسنة 79بالقانون  رقم 
 لسنة  79ٌقصد بتؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات وفقا للقانون الصادر بالقانون رقم  - ج 

المزاٌا  التى تقدم    بالنسبة للعاملٌن السابقٌن بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص  بعض 1975
  :   لهم  كما  ٌلى

.  انشاء دور لرعاٌة أصحاب المعاشات  (1)
. مرتٌن سنوٌا  كل منها  ذهابا وعودة  %  50تخفٌض فى أجور السفر بالسكك الحدٌدٌة بنسبة  (2)
. فى أسعار دخول المسارح  ودور  السٌنما  المملوكه للدولة  % 50تخفٌض  (3)
من رسوم دخول األسواق والمعارض  التى تقٌمها الهٌئة العامة  لشئون المعارض   % 50تخفٌض  (4)

. الدولٌة 
. من نفقات الرحالت  التى ٌنظمها القطاع العام  داخل الجمهورٌة أو خارجها  %  20تخفٌض  (5)
للرحالت الخارجٌة  %  5تخفٌض  فى أجور السفر  على طائرات شركة مصر للطٌران بنسبة  (6)

. للرحالت الداخلٌة  %  10و
ٌستحق صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ  (7)

ا من قٌمة ما ٌستحقه من معاش إذا قررت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أنه ٌحتاج  (%   20) ًٌ شهر
 . إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاته الٌومٌة 

 
       وٌقؾ صرؾ هذه اإلعانة فى حالة االلتحاق بعمل ، أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهٌئة المشار إلٌها

.  وفاته أو
 تلكم هى المزاٌا التى  ٌقدمها تؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌو ألصحاب المعاشات وفقا للقانون الصادر بالقانون 

 الخاص بالعاملٌن السابقٌن فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص  1975 لسنة 79رقم 
 

  ؟ 1975 لسنة  79ماهو المقصود بإعانه العجز فى قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  -  23
 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن فى 1975 لسنة 79إعانه العجز فى القانون الصادر بالقانون رقم - ج  

الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص تستحق  لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم وتقدر هذه 
من قٌمة المعاش المستحق شهرٌا إذا قررت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أنه ٌحتاج  %  20اإلعانة بـ 
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لإلعانة  الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاته الٌومٌة ، إذا استحقاق هذه اإلعانة تقرر فقط 
لصاحب  معاش  العجز الكامل المستدٌم الذى تتطلب حالته وجود  مرافق له لمساعدته فى القٌام بؤعباء 

من قٌمة ما  % 20حٌاته الٌومٌة وفقا لما تقرره الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى ، وهذه اإلعانة تقدر بـ 
. ٌستحقه شهرٌا من معاش األجر األساسى والمتؽٌر والزٌادات المضافة الٌهما 

كما تستحق هذه اإلعانة لألوالد المستحقٌن فً المعاش التً تتطلب حالتهم الحاجه لإلعانة الدائمه من 
من قٌمة ماٌستحقه كل منهم % 20شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاتهم الٌومٌة ، وتقدر هذه اإلعانة بنسبة 

. من معاش 
        وٌستمر استحقاق هذه اإلعانة الى حٌن اإللتحاق بعمل أو زوال حالة االحتٌاج لمرافق أو الوفاة حٌث  

. ٌتوقؾ  صرؾ هذه اإلعانة 
 

  ؟ 1976  لسنة  108ما هو المقصود  بالمعاش  فى القانون رقم  - 24
 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن حكمهم  هو 1976  لسنة 108المعاش فى القانون رقم -  ج 

الهدؾ األساسى من هذا التؤمٌن باعتباره تعوٌضا عن الدخل الدورى الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق أى من 
القانون )المخاطر المإمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المإمن ضدها فى هذا القانون 

بلوغ سن التقاعد  ( الخاص بالتامٌن على اصحاب االعمال ومن فى حكمهم 1976  لسنة 108رقم 
بلوغ سن التقاعد أو ) حٌث أنه بتحقق أحد هذه المخاطر ( سنة أو العجز الكامل أو الوفاة 65وهو 

ٌنقطع الدخل الذى كان ٌحصل علٌه المإمن علٌه  نتٌجة ممارسته المهنة التى  (العجز الكامل أو الوفاة 
كان ٌمارسها قبل تحقق أى من هذه المخاطر  وهنا ٌجٌئ دور التؤمٌنات االجتماعٌة بتعوٌضه عن هذا 

. الدخل وذلك فى صورة المعاش 
 1976 لسنة 108 لذلك فإن المعاش ٌعتبر أهم المزاٌا التى ٌتضمنها قانون التؤمٌن االجتماعى رقم 

. الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال ومن فى  حكمهم 
 

  ؟ 1976  لسنة  108ما هو تعوٌض الدفعة الواحدة  فى القانون رقم  - 25

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة 108تعوٌض الدفعة الواحدة فى القانون رقم -  ج 
وٌصرؾ هذا . ومن حكمهم  ٌقصد به ذلك البدٌل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش 

فمن المعلوم أن استحقاق معاش بلوغ سن التقاعد فى . التعوٌض فى حاالت خاصة حددها القانون 
 سنوات ، وبالتالى إذا بلػ المإمن 10 ٌتطلب توافر مدة اشتراك مقدارها 1976 لسنة 108القانون رقم 

علٌه هذه السن ولم تتوافر له هذه المدة  فال ٌستحق المعاش ، وهنا ٌستحق البدٌل وهو تعوٌض الدفعة 
 الخاص 1976 لسنة  108إذاً مرة اخرى ٌقصد بتعوٌض الدفعة الواحدة فى القانون رقم  . الواحدة 

بالتؤمٌن على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم تلك المٌزة التى هى بدٌل للمعاش فى حالة عدم توافر 
. شروط استحقاقه 

 
   ؟1976  لسنة  108ما هوالمقصود بتعوٌض المدة الزائدة  فى القانون رقم - 26
 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن 1976  لسنة 108تعوٌض المدة الزائدة فى القانون رقم -  ج 

حكمهم  ٌقصد به ذلك التعوٌض الذى ٌستحق عن المدة التى تزٌد علً المدة الالزمة الستحقاق الحد 
 1976 لسنة 108األقصى للمعاش بمعنى أنه من المعلوم انه عند حساب المعاش وفقا للقانون  رقم 

من متوسط  فئات االشتراك التى كان مإمنا  % 80فإنه ٌراعى أال ٌجاوز المعاش حدا أقصى ٌمثل 
ٌتطلب  % 80 عن كل سنة فإن الوصول الى الـ 1/45= علٌه بها ، ونتٌجة أن معامل حساب المعاش 

.  سنة 36مدة اشتراك مقدارها 
التى هى هنا .         فإذا زادت مدة اشتراك المإمن علٌه على المدة الالزمة الستحقاق الحد األقصى للمعاش 

.  سنة ففى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض المدة الزائدة عن هذا المقدار 36
  الخاص بالتؤمٌن على أصحاب 1976 لسنة 108 ذلكم هو تعوٌض المدة الزائدة فى القانون رقم 

 .االعمال ومن فى حكمهم 
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 الخاص بالتؤمٌن على 1976  لسنة  108ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى  فى القانون رقم - 27
 أصحاب األعمال  ومن حكمهم ؟ 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة  108ٌقصد بالتعوٌض اإلضافى  فى القانون رقم -  ج 
ومن فً حكمهم ذلك المبلػ الذى ٌصرؾ من دفعة واحدة والذى ٌإدى فى حاالت العجز الكامل والوفاة 
التى تإدى إلى انتهاء خدمة المإمن علٌه وفقا لهذا القانون ، إذا  ٌستحق مبلػ التعوٌض اإلضافى وهو 

 للعجز الكامل أو 1976 لسنة 108مبلػ من دفعة واحدة ، فى حاالت انتهاء الخدمة وفقا للقانون رقم 
الوفاة وٌرتبط تحدٌد هذا التعوٌض بسن المإمن علٌه فى تارٌخ استحقاقه حٌث ٌوجد جدول مرفق 

بالقانون ٌتضمن معامالت مختلفة تبعا لسن المإمن علٌه فى تارٌخ العجز الكامل أو الوفاة ، وتتناقص 
هذه المعامالت كلما كبر السن ، بمعنى أنها تكون  بمعامل اكبر فى السن الصؽٌرة وبمعامل أقل فى 

السن الكبٌرة وٌصرؾ هذا التعوٌض اإلضافى كما سبق أن ذكرنا فى حاالت انتهاء نشاط صاحب العمل 
.  بسبب العجز الكامل أو الوفاة 

 
 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن 1976  لسنة  108ما هى منحة الوفاة فى القانون رقم - 28

 حكمهم ؟ 
 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن حكمهم 1976  لسنة  108منحة الوفاة  فى القانون رقم -  ج 

تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش ، إذا منحة الوفاة تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش وتتحمل 
بها الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى وتقدر منحة الوفاة بمعاش شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له بمعنى 

أن منحة الوفاة تستحق عن ثالثة اشهر شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له وبذات القٌمة المستحقة من 
المعاش فى شهر الوفاة دون خصم أٌة استقطاعات من المعاش بمعنى أنه إذا كانت هناك أي أقساط 

الخ فإن المنحة تصرؾ عن .. كانت تستقطع من المعاش  نتٌجة شراء مدة سابقة او نتٌجة دٌون للهٌئة 
كامل المعاش دون استبعاد أٌة استقطاعات وكما سبق ان ذكرنا تحدد هذه المنحة على أساس معاش 

. شهر الوفاة عن شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له 
 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  1976  لسنة  108ما هى نفقات الجنازة  فى القانون رقم -  29
 ومن حكمهم ؟ 

 الخاص بالتامٌن على أصحاب األعمال  ومن 1976  لسنة  108تستحق نفقات الجنازة فى القانون رقم -  ج 
 جنٌه ، وذلك فى حالة وفاة صاحب المعاش وفى 100حكمهم على أساس معاش شهرٌن بحد ادنى 

تقدٌر نفقات الجنازة ٌتم تحدٌدها على اساس معاش شهر الوفاة دون أٌة استقطاعات ، مثل أقساط شراء 
الخ حٌث تحدد نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش وفقا .. مدة سابقة أو دٌون مستحقة للهٌئة 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم على أساس 1976 لسنة 108للقانون رقم 
معاش شهر الوفاة كامال مضافا إلٌه جمٌع الزٌادات التى استحقت حتى تارٌخ الوفاة وذلك عن شهرٌن 

 جنٌه  100وبحد ادنى 
 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن 1976  لسنة  108ما هى منحة الزواج فى القانون رقم - 30
 حكمهم ؟ 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن حكمهم 1976  لسنة  108منحة الزواج  فى القانون رقم -  ج 
تستحق فى حالة زواج البنت او األخت المستحقة فى المعاش ، بمعنى أنه ٌكون المإمن علٌه او صاحب 

المعاش قد توفى واستحقت عنه بنت او أخت ففى هذه الحالة تستحق منحة الزواج للبنت او األخت 
المستحقة فى المعاش وتقدر هذه المنحة على أساس نصٌبها فى المعاش المستحق فى تارٌخ الزواج عن 

 جنٌه وال تستحق إال لمرة واحدة ، بمعنى أن بنت او أخت صاحب 200اثنى عشر شهرا بحد أدنى 
 فى حالة زواجها ٌقطع معاشها ، وفى 1976 لسنة 108العمل المستحقة فى المعاش وفقا للقانون رقم 

 شهرا بمعنى إذا 12هذه الحالة تستحق منحة الزواج التى ٌتم تقدٌرها على أساس معاشها المستحق عن 
 جنٌه أما إذا كان معاشها 600 = 12 × 50 جنٌها فتقدر المنحة بـ 50كان المعاش مثال المستحق لها 
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 جنٌها وفى هذه الحالة ترفع إلى الحد األدنى 120 = 12 × 10=  جنٌهات فتكون المنحة 10مثال 
.  جنٌه وال تستحق هذه المنحة إال لمرة واحدة فقط 200ومقداره 

 
 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن 1976  لسنة  108ما هى منحة القطع  فى القانون رقم - 31

 حكمهم ؟ 
 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب األعمال  ومن 1976  لسنة  108تستحق منحة القطع  فى القانون رقم -  ج 

حكمهم فى حالة تحقق إحدى حاالت قطع معاش اإلبن او األخ المستحق فى المعاش وتقدر على أساس 
 جنٌه 200نصٌبه فى المعاش المستحق له فى تارٌخ تحقق سبب القطع عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 

 108وال تستحق إال لمرة واحدة ، إذا فى حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا للقانون رقم 
 سنة 21  وكان مستحقا عنه إبن أو أخ ، فإنه فى حالة قطع معاش اإلبن أو األخ لبلوغ سن 1976لسنة 

او انتهاء دراسته ، فى هذه الحالة تستحق له منحة تسمى منحة القطع تعادل معاشه المستحق فى تارٌخ 
 جنٌهات فتستحق المنحة 10 جنٌه بمعنى أنه إذا كان معاشه مثال 200 شهرا بحد أدنى 12القطع عن 
 جنٌه ، اما اذا كان المعاش المستحق له 200 جنٌها وترفع للحد االدنى 120 = 12 × 10ومقدارها 

.        جنٌه 1200 =  12 × 100 جنٌه ففى هذه الحالة ٌستحق منحة مقدارها 100مثال 
 

 الخاص بالتؤمٌن على أصحاب 1976  لسنة  108ما هو المقصود بإعانة العجز  فى القانون رقم - 32
 األعمال  ومن حكمهم ؟ 

 الخاص بالتامٌن على أصحاب األعمال  ومن حكمهم 1976  لسنة  108إعانة العجز  فى القانون رقم -  ج 
تستحق لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لهذا القانون الذى تتطلب حالته احتٌاجه الى مرافق لمعاونته 
فى قضاء حاجاته الٌومٌة وٌتقرر مدى حاجته لمعاونة من شخص آخر بقرار ٌصدر من الهٌئة العامة 

وتقدر إعانة العجز فى هذه الحالة لصاحب معاش العجز الكامل المستحق وفقا للقانون . للتؤمٌن الصحى 
من المعاش المستحق والزٌادات التى أضٌفت إلٌه كما أن  % 20 على أساس 1976 لسنة 108رقم 

ٌعاد تقدٌرها عن كل زٌادة فى المعاش فمثال إذا كان معاش العجز الكامل  (إعانة العجز  )هذه اإلعانة 
 جنٌها ، فإذا ما أضٌفت للمعاش زٌادة 20منه أى  % 20 جنٌه فإن اإلعانة تساوى 100المستحق    

 جنٌهات ففى هذه الحالة ٌعاد تقدٌر إعانة 110فٌصبح المعاش  % 10+  جنٌه 100ٌصبح  % 10
 جنٌها وٌستمر استحقاق هذه اإلعانة الى حٌن زوال الحالة التى 22 % = 20 × 110العجز لتصبح 

. تتطلب مرافق او االلتحاق بعمل او الوفاة 
كما تستحق هذه اإلعانة لألوالد المستحقٌن فً المعاش التً تتطلب حالتهم الحاجه لإلعانة الدائمه من 

من قٌمة ماٌستحقه كل منهم % 20شخص ىخر للقٌام بؤعباء حٌاتهم الٌومٌة ، وتقدر هذه اإلعانة بنسبة 
. من معاش 

        وٌستمر استحقاق هذه اإلعانة الى حٌن اإللتحاق بعمل أو زوال حالة االحتٌاج لمرافق أو الوفاة حٌث  
. ٌتوقؾ  صرؾ هذه اإلعانة 

       تلكم هى إعانة العجز المستحقه لصاحب معاش العجز الكامل ، واألوالد المستحقٌن فً المعاش وفقا 
.  الخاص بالتامٌن على اصحاب االعمال ومن فى حكمهم 1976 لسنة 108للقانون رقم 

 
  ؟ 1978  لسنة  50ما هو المعاش  فى القانون رقم - 33

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر 1978  لسنة  50المعاش  فى القانون رقم - ج 
المإمن علٌهم داخل البالد ، ٌقصد به تلك المٌزة التى هى الهدؾ األساسى أو الرئٌسى من هذا التامٌن 

باعتباره  تعوٌضا عن الدخل الدورى الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق أى من المخاطر المإمن ضدها وهى        
ذلك أنه بتحقق أحد هذه المخاطر وهً بلوغ المإمن علٌه  (بلوغ سن التقاعد ـ العجز الكامل ـ الوفاة  )

 الخاص بالتامٌن على العاملٌن المصرٌٌن فى الخارج سن الستٌن او 1978 لسنة 50وفقا للقانون رقم 
ثبوت عجز كامل له او حدوث وفاة هنا ٌنقطع دخله وبالتالى ٌجًء دور التؤمٌنات االجتماعٌة فى 
لذلك . تعوٌضه عن هذا الدخل ، وذلك فى صورة معاش شهرى ٌصرؾ له او ألسرته بحسب األحوال 
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فإن المعاش ٌعتبر هو الهدؾ األساسى من نظام التؤمٌن االجتماعى باعتباره بدٌل للدخل الذى ٌنقطع 
. نتٌجة تحقق أحد المخاطر المإمن ضدها 

 الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج 1978  لسنة  50ذلكم هو المعاش فى القانون رقم 
.      ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 

 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى القانون رقم - 34

 على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل  ؟
من المعروؾ أن الحق األساسى فى قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن  بالخارج ؼٌر المإمن - ج 

علٌهم بالداخل هو المعاش باعتبار أن هذا المعاش هو تعوٌض عن الدخل الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق أحد 
المخاطر المإمن ضدها ، وكما سبق ان أوضحنا أن استحقاق المعاش ٌتطلب مدة مإهلة ٌكون المإمن 
علٌه سدد خاللها اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة ، والمدة المإهلة الستحقاق معاش التقاعد فى القانون 

 سنة فإذا لم تتوافر المدة المإهلة الستحقاق المعاش ٌستحق تعوٌض 15 مقدارها 1978 لسنة 50رقم 
الدفعة الواحدة ، إذا المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة هو التعوٌض الذى ٌتم صرفه فى حالة عدم توافر 

 الخاص بالعاملٌن المصرٌٌن بالخارج 1978 لسنة 50المدة المإهلة الستحقاق المعاش فى القانون رقم 
ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل شؤنه فى ذلك شؤن تعوٌض الدفعة الواحدة المستحقة فى أى من القوانٌن 

السابق بٌانها سواء للعاملٌن لحساب الؽٌر او للعاملٌن لحساب انفسهم وٌصرؾ هذا التعوٌض فى حاالت 
. بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة طالما لم تتوافر المدة المإهلة الستحقاق المعاش  

 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50ما هو المقصود بتعوٌض المدة الزائدة فى القانون رقم - 35

 للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى للعاملٌن 1978 لسنة 50ٌقصد بتعوٌض المدة الزائدة فى القانون رقم - ج 

المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل التعوٌض المستحق عن المدة التى تزٌد على المدة 
الالزمة الستحقاق الحد األقصى للمعاش ، حٌث أنه من المعلوم أنه فى حساب المعاش المستحق وفقا 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن 1978 لسنة 50للقانون رقم 
من قٌمة أجر االشتراك % 80علٌهم بالداخل ٌراعى أال ٌجاوز قٌمة المعاش الحد األقصى المقرر وهو 

% 80أو متوسط أجور االشتراك التى أدٌت على أساسها االشتراكات ومن المعلوم أن استحقاق ال 
 36 سنة فإذا ما زادت مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن عن مدة الـ 36ٌتطلب مدة اشتراك مقدارها 

سنة المإهلة الستحقاق الحد األقصى للمعاش ، ففى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض المدة الزائدة وٌتم تحدٌد 
متوسط فئات االشتراك التى أدٌت ×  سنة 36تعوٌض المدة الزائدة على أساس المدة التى تزٌد على 

. وبذلك ٌنتج تعوٌض المدة الزائدة % 12 × 12× على أساسها االشتراكات 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50   ذلكم هو تعوٌض المدة الزائدة المستحق وفقا للقانون رقم 
. للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 

 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى فى القانون رقم - 36

 للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟
من المعروؾ أن الحق األساسى فى قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن - ج 

علٌهم بالداخل هو المعاش باعتبار أن هذا المعاش هو بدٌل عن الدخل الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق أحد 
المخاطر المإمن ضدها لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، ومع ذلك فهناك بعض الحقوق األخرى 

اإلضافٌة التى تصرؾ للمإمن علٌه كمزاٌا فى هذا القانون ومن هذه الحقوق التعوٌض اإلضافى ، 
والتعوٌض اإلضافى هذا الحق ٌصرؾ دفعة واحدة وٌستحق فى حالة العجز الكامل أو الوفاة التى تإدى 

إلى انتهاء  مدة االشتراك فى التؤمٌن  بمعنى  آخر  إذا  ما انتهت  مدة  االشتراك فى التؤمٌن  فى  
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى على العاملٌن  المصرٌٌن بالخارج ؼٌر 1978 لسنة  50القانون رقم 

ا هذا التعوٌض  اإلضافى ٌتم حسابه على  ًٌ المإمن علٌهم بالداخل فى هذة الحالة ٌستحق  تعوًٌضا اضاف
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أساس متوسط فئات االشتراك التى اشترك عنها المإمن علٌه خالل مدة اشتراكه  فى التؤمٌن  مضروبا 
معامل وفقا لسن المإمن علٌه ×  حتى ٌنتج المتوسط السنوى ، وهذا المتوسط السنوى ٌتم ضربه 12× 

فى تارٌخ الوفاة  أو  ثبوت  العجز الكامل ، وهذا  المعامل ٌستخرج من جدول مرفق  بالقانون ، هذا 
التعوٌض االضافى ٌستحق  فى حالة وفاة المإمن علٌه و ٌصرؾ لمن حددة المإمن  علٌه قبل وفاته ، 

. فإذا لم  ٌكن قد حدد أحدا لصرفه ٌتم  توزٌعه على الورثة الشرعٌٌن 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى 1978 لسنة 50   ذلكم  هو التعوٌض  االضافى المستحق  وفقا  للقانون رقم 
. للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 

 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعى للعاملٌن 1978 لسنة 50ما هو المقصود بمنحة الوفاة وفقا  للقانون رقم - 37

 المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم  بالداخل ؟
منحة الوفاة هى أحد الحقوق االضافٌة المستحقة وفقا لهذا القانون ، ومنحة الوفاة تستحق فى حالة وفاة - ج 

 الخاص بالتؤمٌن 1978 لسنة 50صاحب المعاش  الذى كان مإمنا علٌه وفقا  لهذا القانون رقم 
االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل بمعنى أنه فى حالة وفاة صاحب 

المعاش المستحق وفقا لهذا القانون ٌستحق عنه منحة وفاة هذه المنحة تقدر بمعاش  شهر الوفاة وذلك 
عن شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له أى أنه بفرض أن صاحب المعاش  توفى فى شهر مارس فتستحق 

منحة الوفاة عن شهر مارس وشهر ابرٌل وشهر ماٌو واستحقاق  هذه المنحه عن هذه الشهور الٌإثر فى 
استحقاق  المعاش من بداٌة شهر الوفاة بمعنى انه فى الثالثة  شهور األول للوفاة تستحق منحة الوفاة إلى 

جانب المعاش المستحق عن هذه الشهور وهذه المنحة ٌتم صرفها إلى من حددهم المإمن علٌه أو 
صاحب المعاش  قبل وفاته وإذا لم ٌكن قد حدد أحدا تصرؾ لألرمل فإذا لم ٌوجد أرمل تصرؾ لألوالد 

فإذا لم ٌوجد أوالد مستحقون  (قبل تطبٌق أحكام حدود الجمع بٌن المعاشات  )المستحقٌن فً المعاش 
. للمعاش تصرؾ للوالدٌن فإذا لم ٌوجد والدان تصرؾ لألخوة واألخوات المستحقٌن فً المعاش 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن 78 لسنة 50تلكم هً منحة الوفاة المستحقة وفقا للقانون رقم 
المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل  

 
 الخاص بالتؤمٌن 78 لسنة 50ماهو المقصود بنفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم - 38

 االجتماعً للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟
 المشار إلٌه تمثل أحد الحقوق اإلضافٌة التً تستحق وفقا 78 لسنة 50نفقات الجنازة وفقا للقانون رقم - ج 

قانون التامٌن االجتماعً على العاملٌن  )لهذا القانون ، ونفقات الجنازة وفقا للقانون المشار الٌه 
تستحق فقط فً حالة وفاة صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون وتقدر  (المصرٌٌن فى الخارج 

 جنٌها بمعنً إذا كان معاش صاحب المعاش المستحق 50نفقات الجنازة بمعاش شهر واحد بحد أدنً 
 جنٌه 300 جنٌه مثال فتستحق نفقات الجنازة بمقدار  300 مقداره 1978 لسنة 50وفقا للقانون رقم 

 جنٌها وتصرؾ نفقات الجنازة 50 جنٌها ٌتم رفع نفقات الجنازة إلً 50وإذا كان المعاش أقل من 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن 78 لسنة 50المستحقة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً رقم 

المصرٌٌن بالخارج إلً األرمل ، فإذا لم ٌوجد أرمل أو أرملة تصرؾ نفقات الجنازة إلً أرشد األوالد 
. أو من ٌثبت قٌامه بنفقات الجنازة وذلك بموجب شهادة إدارٌة 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً 78 لسنة 50تلكم هً نفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم 
. العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 

 
 1978 لسنة 50 ماهو المقصود بمنحة الزواج المستحقة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى رقم – 39

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟
 المشار إلٌه البنت واألخت وٌشترط 78 لسنة 50 من المستحقٌن فً المعاش وفقا للقانون رقم –ج 

الستحقاق البنت أو األخت فً المعاش أن تكون ؼٌر متزوجة فإذا ماتزوجت البنت أو األخت ٌقطع 
معاشها اعتبارا من أول الشهر التالً للشهر الذي تم فٌه الزواج وفً هذه الحالة تصرؾ للبنت أو األخت 
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 شهرا  بحد 12×  هذه المنحة تعادل المعاش المستحق لها فى تارٌخ الزواج مضروبا –منحة زواج 
 جنٌه بمعنً أنه إذا كان معاش البنت أو االخت التً تزوجت وسٌقطع معاشها لهذا السبب إذا 200أدنً 

 1200 = 12 × 100 جنٌه ففً هذه الحالة تستحق منحة زواج مقدارها 100كان معاشها مقداره 
 جنٌهات مثال ففً هذه الحالة تكون المنحة 10جنٌه أما إذا كان المعاش صؽٌرا أى نصٌبها فً المعاش 

 جنٌه ، هذه هً الطرٌقة التً تحدد علً أساسها 200 جنٌها ترفع إلً الحد األدنً 120 = 12 × 10
 50منحة زواج البنت أو األخت التً تستحق لها بسبب الزواج والتً تكون مستحقة وفقا للقانون رقم 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 78لسنة 
والتستحق هذة المنحة إال لمرة واحدة بمعنً أنه إذا استحقت اإلبنة هذه المنحة ثم طلقت ثم تزوجت مرة 
أخري بمعنى أنها بعد زواجها واستحقاق المنحة كانت قد طلقت ثم تزوجت مرة اخرى ، ففً هذه الحالة 

. التستحق لها المنحة مرة ثانٌة حٌث أن هذه المنحة تستحق مرة واحدة  
 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً 78 لسنة 50ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم  - 40

 علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟

تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون لإلبن أو األخ الذى ٌقطع معاشه لزوال سبب االستحقاق حٌث - ج 
 سنة ، وٌستثنى من 21سبق أن اوضحنا أنه ٌشترط الستحقاق اإلبن فى المعاش أن تكون سنه أقل من 

 سنة ، والحاصل 26 سنة كما ٌستثنى من ذلك الحاصل على مإهل عال حتى 26ذلك الطالب حتى سن 
 سنة أو االلتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب أى ٌستمر اإلبن او األخ فى 24على مإهل متوسط حتى 

صرؾ المعاش طالما توافرت شروط االستحقاق فإذا ما زالت شروط االستحقاق هنا ٌقطع المعاش وٌتم 
قطع المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ الواقعة التى أدت إلى قطع المعاش وفى هذه الحالة 

 جنٌه وال 200 شهرا  بحد أدنى 12تصرؾ لإلبن منحة قطع وهذه المنحة تعادل معاشه المستحق عن 
 جنٌها فٌستحق المنحة على أساس 50تصرؾ إال لمرة واحدة ، فإذا كان معاش اإلبن الذى سٌقطع مثال 

 10 جنٌه أما إذا كان المعاش أقل بمعنى إذا كان المعاش مثال ٌساوى 600= 12×50معاشه عن سنة 
 200 جنٌها ترفع إلى الحد األدنى 120 = 12×10جنٌهات ففى هذه الحالة تحدد المنحة على أساس 

جنٌه 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً 78 لسنة 50    تلكم هى منحة القطع المستحقة  وفقا للقانون رقم 

.    العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل 
 
 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً 78 لسنة 50ماهو المقصود بإعانة العجز المستحقة وفقا للقانون رقم  - 41

 علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ؼٌر المإمن علٌهم بالداخل ؟

 لسنة 50تعتبر إعانة العجز المستحقة وفقا لهذا القانون من الحقوق اإلضافٌة المقررة فى القانون رقم - ج
 وهذه 1978 لسنة 50 والتى ٌستحقها المإمن علٌه عندما ٌثبت عجزه الكامل وفقا للقانون رقم 1978
تستحق لصاحب معاش العجز الكامل الذى تتطلب حالته مرافقا لمساعدته فى  (إعانة العجز  )اإلعانة 

.   الخ …قضاء حاجته الٌومٌة ، كحالة العجز الكامل الناتج عن فقد البصر او الناتج عن شلل كلى مثال 
وتتحدد مدى الحاجه لمساعدة شخص آخر لصاحب معاش العجز الكامل فى قضاء حاجته الٌومٌة بقرار 
من اللجنة الطبٌة المختصة بالتؤمٌن الصحى والتى تقرر ما إذا كان صاحب معاش العجز الكامل ٌحتاج 

. إلى مرافق من عدمه 
فإذا ما قررت اللجنة الطبٌة حاجة صاحب معاش العجز الكامل إلى المرافق تحدد إعانة العجز الكامل 

 جنٌه 200من قٌمة المعاش المستحق له بمعنى إذا كان المعاش المستحق مثال مقداره  % 20بمقدار 
 جنٌها علما بؤن هذه اإلعانة ـ  إعانة العجز أو أحٌانا 40% = 20 × 200فإن إعانة العجز تكون 

ٌطلق علٌها إعانة المرافق ، هذه اإلعانة ٌتم تعدٌلها مع كل زٌادة تطرأ على المعاش بمعنى أنه إذا 
 جنٌها هنا ٌعاد 220على سبٌل المثال فؤصبحت قٌمته % 10أضٌؾ للمعاش بعد ذلك زٌادة نسبتها  

 وٌستمر صرؾ إعانة 40 جنٌها بدال من 44% = 20×  جنٌها 220حساب إعانة العجز فتصبح 
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العجز لصاحب معاش العجز الكامل إلى حٌن عودته للعمل مثال مرة اخرى ، أو زوال حالة العجز التى 
. تتطلب المرافق أو فى حالة وفاته 

كما تستحق هذه اإلعانة لألوالد المستحقٌن فً المعاش التً تتطلب حالتهم الحاجة لإلعانة الدائمة من 
من قٌمة ماٌستحقه كل منهم % 20شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاتهم الٌومٌة ، وتقدر هذه اإلعانة بنسبة 

من معاش وٌستمر استحقاق هذه اإلعانة إلى حٌن التحاقه بعمل أو زوال حالة احتٌاجه لمرافق أو وفاته 
. حٌث  ٌتوقؾ  صرؾ هذه اإلعانة 

 الخاص بالتؤمٌن االجتماعً علً 1978 لسنة 50تلكم هى إعانة العجز المستحقه وفقا للقانون رقم 
. العاملٌن المصرٌٌن بالخارج 

 
  الخاص بالتؤمٌن االجتماعً الشامل؟1980 لسنة 112ماهو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم  - 42 

 أو ما ٌسمى بالعمالة 1980 لسنة 112المعاش المستحق وفقا لقانون التامٌن االجتماعى الشامل رقم - ج 
ؼٌر المنتظمة وهى العمالة ؼٌر المرتبطة بعالقة عمل بشخص معٌن بالنسبة للفالحٌن وعمال الزراعة 
وصؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم ، والمعروؾ أن االشتراك الشهرى الخاص بهم جنٌها واحدا ، وهذا 

 جنٌها ، وٌستحق هذا 70  ومقداره 1980 لسنة 112المعاش رقم ثابت لجمٌع حاالت القانون رقم  
.  سنة أو فى حالة العجز الكامل أو فى حالة الوفاة 65المعاش فى حالة بلوغ سن التقاعد 

 لسنة 79 من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 165  وٌتم زٌادة هذا المعاش وفقا للمادة 
 بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى والمعاش المستحق وفقاً ألحكام القانون المشار 1975

. الٌه
وفقا لقرار رئٌس مجاس الوزراء  ( جنٌها 450أعلً فئة  ) 1/1/2014حٌث المعاش الضمانً من و

 (المعاش الضمانً سابقا  )المساعدة الشهرٌة الضمانٌة   2014 لسنة 375رقم 
 جنٌها 380 = 70 – 450= ٌتم زٌادة المعاش بمقدار الفرق وهو    

  جنٌها 450=     لٌكون المعاش المستحق 
 لسنة 458 جنٌهات مقابل منحة ماٌو التى تم إضافتها بالقرار الجمهورى رقم 10    هذا باإلضافة إلى 

 1/1/1999 إعتباراً من 1998
 1980 لسنة 112 إذاً الحاالت التى ٌستحق فٌها المعاش وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى الشامل رقم 

.  سنة ـ حاالت العجز الكامل ـ حاالت الوفاة قبل هذه السن 65هى حاالت بلوغ سن التقاعد 
 سنوات وفى حاالت العجز الكامل 10 وٌشترط الستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن التقاعد مدة اشتراك 

والوفاة ٌشترط توافر مدة اشتراك مقدارها  ثالثة شهور وقٌمة المعاش المستحق فى هذه الحالة لحاالت 
 جنٌهات خاصة ببدل منحة ماٌو التى 10 ٌضاؾ الٌه ا جنٌه450 =    1/10/2014االستحقاق من 

.  شهرٌاا جنٌه460 بمعنى ان المعاش المستحق وفقا لهذا القانون ٌصبح 1999قررت اعتبارا من ٌناٌر 
.  الخاص بالتامٌن الشامل 1980 لسنة 112 ذلكم هو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 
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الفصل الخامس                                                 
                                            المستحقون فً المعاش

 
العامة الستحقاق المستحقٌن فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  ماهً الشروط -1

 ؟1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 
من المهم فً البداٌة وقبل التعرض لشروط االستحقاق الخاصة بكل مستفٌد على حدة والتً ٌتم -  ج

  :أن نوضح الحقائق اآلتٌة مراجعتها بالنسبة لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ ـ 
 ـ حدد القانون المستحقون فً المعاش بؤفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وذلك علً 1

  :وهم  -سبٌل الحصر 
 لسنة 79بقانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  )وتشمل المطلقة -   فئة األزواج -       أ  

.  ، األرملة ، األرمل  ( فقط 1975
. وتشمل األبناء ، البنات -   فئة األوالد -      ب 
. وتشمل الوالد ، الوالدة -   فئة الوالدٌن -      جـ
. وتشمل األخوة ، األخوات -  فئة األخوة واألخوات   -      د  

:  وعلً ذلك فإنه ٌمكن القول بؤن 
:  وهم  (أربعة )فئات المستحقٌن -  أ         

. األخوة واألخوات - الوالدٌن - األوالد -               األزواج 
 :  وهم (تسعة  )أنواع المستحقٌن - ب        

 - ( فقط 1975 لسنة 79بقانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  )              المطلقة 
. األخت -   األخ   - الوالدة - الوالد -   البنت - االبن - األرمل - األرملة 

:   الوفاةوقد تكون-  ـ ٌشترط لتوزٌع المعاش بٌن المستحقٌن وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 2 
 وهً التً تثبت بموجب شهـــادة الوفاة أو المستند الرسمً الذي ٌحل محلها  :حقٌقٌة - أ        

 . (مستخرج رسمً من شهادة الوفاة   )                     
وهً التً تثبت بحكم من المحكمة أو بقرار من السلطة  المختصة بإثبات ذلك  : ةحكمً- ب        

. قانونا 
:  ونشٌر فً هذا الصدد إلى أنه                     

ٌحكم بموت المفقود الذي ٌؽلب علٌة الهالك بعد أربع سنوات من تارٌخ  ( 1)
. فقده 

ٌعتبر المفقود مٌتا بعد مضً خمسة عشر ٌوما على األقل من تارٌخ الفقد   (2           )
  :إذا ثبت بشؤنه إحدى الحاالت اآلتٌة فى حالة ما 

. كان علً ظهر سفٌنة ؼرقت  (أ  )                  
. كان فً طائرة سقطت  (ب)                  

.  كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العملٌات الحربٌة  (ج)                  
فى  )أو وزٌــر الدفاع  (فى الحالتٌن أ ، ب  )               وٌصدر رئٌس الوزراء 

وبعد التحري واستظهار القرائن التً ٌؽلب معها الهالك  (الحالة جـ 
قرارا بؤسماء المفقودٌن الذٌن اعتبروا أمواتا ، وٌقوم هذا القرار مقام 

. الحكم بموت المفقود 
                وفً األحوال األخرى ٌفوض فً تحدٌد المدة  التً ٌحكم بموت  المفقود بعدها 

علً أال تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجمٌع - إلً القاضً 
. الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حٌا أو مٌتا 

                وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئٌس مجلس الوزراء أو وزٌر الدفاع 
باعتباره مٌتا وفقا لما تقدم تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بٌن ورثته 



تطبٌقات عملٌة   –                  كتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                           2014 أكتوبر                                                                       لثامن                               الكتاب ا

 

التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                               محمد حامد الصٌاد  
                                                                                       54/73                        w: www.elsayyad.net                     

 

الموجودٌن وقت صدور الحكم أو نشر القرار فً الجرٌدة الرسمٌة ، كما تترتب 
. كافة اآلثار األخرى 

 وهً التً تفترض فٌها وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فى حالة الفقد :إفتراضٌة - جـ 

حٌث ٌصرؾ للمستحقٌن فً هذه الحــالة إعانة فقد بدٌال عن المعاش - 
:  بذات شروطه  إلً أن تثبت الوفاة 

أو - الحقٌقٌة  (1)
أو  - الحكمٌة  (2)
.   أن تمضً سنة أو أربع سنوات من تارٌخ الفقد بحسب األحوال  (3)

ٌشترط فً المستحق أن ٌكون حٌا فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ وٌعتبر فً  - 3
. حكم ذلك الحمل المستكن إذا انفصل حٌا 

ٌشترط فً المستحق أال ٌكون قد قام بقتل المإمن علٌه أو صاحب المعاش عمداً ،  أو تسبب  -  4
. فً قتله عمدا وذلك باستثناء حاالت الدفاع الشرعً عن النفس 

ال ٌشترط اتفاق الدٌانة بٌن كل من المإمن علٌه أو صاحب المعاش وبٌن أي من المستحقٌن  - 5
فقد ٌكون المإمن علٌه مسلما  وزوجته  مسٌحٌة  أو  قد ٌكون  - 1المشار  إلٌهم فى البند 

.  الخ …مسٌحٌا وزوجته ٌهودٌة 
           وذلك ألن األصل فً توزٌع المعاش أنه ٌتم  لٌس باعتباره تركة إنما ٌتم بٌن من كان المإمن  

علٌه أو صاحب المعاش ملتزما بإعالتهم حال حٌاته ، وبمعنى آخر فإن المعاش ال ٌوزع 
باعتباره مٌراثا ولكن باعتباره بدٌل النفقة التً كان ٌلتزم بها المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

.   السابق 1تجاه من كان ٌعولهم بالفعل أثناء حٌاته وذلك فً الحدود المبٌنة بالبند رقم 
:        واألساس فً ذلك هو أن الهدؾ من التؤمٌنات االجتماعٌة 

تعوٌض المإمن علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن الدخل الذي ٌنقطع نتٌجة تحقق أحد        " 
". (البطالة - المرض - اإلصابة - الوفاة - العجز– الشٌخوخة  )المخــاطر المإمن ضدها 

ٌراعً فً تحدٌد المستحقٌن توافر شروط االستحقاق الخاصة بكل منهم فً تارٌخ وفاة أو فقد  - 6
المإمن علٌه أو صاحب المعاش بحسب األحوال ولٌس فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ أو فً 

 . تارٌخ توزٌع المعاش علٌهم  أو فً أي تارٌخ آخر
 

وفقا لقوانٌن التامٌن  ماهً مستندات الصرؾ فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  -2
  ؟1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

بمكاتب ومناطق الهٌئة " مجانا "  المتوافر 119ٌقدم طلب الصرؾ علً النموذج رقم - 1– ج 
. المختصة بعد استٌفاء جمٌع بٌاناته واعتماده إدارٌا 

            ٌجوز عدم التصدٌق اإلدارى على هذا النموذج ، بشرط حضور أسرة المإمن علٌه أو 
صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب التؤمٌنى المختص للتوقٌع على النموذج أمام الموظؾ 

المختص وفى هذه الحالة ٌجب توقٌع الموظؾ ومدٌره المباشر بما ٌفٌد أن التوقٌع تم أمامه 
وٌعتمد النموذج من مدٌر المنطقة أو المكتب وٌختم بخاتم شعار الجمهورٌة الخاص بالمنطقة 

. أو المكتب التؤمٌنى 
:  ٌرفق بطلب الصرؾ المستندات اآلتٌة  - 2

أ  ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم شعار 
. الجمهورٌة 

شهادة من أحد معاهد أو جهات التعلٌم التى ال تجاوز مرحـلة الحصول على - ب 
البكالورٌوس أو اللٌسانس تثبت التحاق مستحق المعاش من األوالد أو األخوة الذكور 

الذٌن تجاوزوا سن الحادٌة والعشرٌن ولم ٌجاوزوا سن السادسة والعشرٌن  فى تارٌخ 
. وفاة المإمن علٌه أو صاحب  المعاش 

.     وذلك باإلضافة إلى إقرار معتمد إدارٌا بعدم اإللتحاق بعمل 
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الشهادة الدالة علً الحصول علً مإهل نهائى وذلك بالنسبة لألوالد واألخوة الذكور - جـ 
 : الشروط اآلتٌة الذٌن تتوافر فٌهم 

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

سن السادسة والعشرٌن بالنسبة   للحاصلٌن على اللٌسانس أو البكالورٌوس   (ا )
. الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المإهالت األقل (ب)

 مكرر المتوافرة بمكاتب ومناطق الهٌئة المختصة مجانا مستوفاة 119االستمارة رقم - د 
- ومعتمدة إدارٌا عن كل من األخوة واألخوات علً حده الذٌن ٌتضمنهم طلب الصرؾ 
بمراعاة أن ٌرفق بها المستندات المإٌدة للدخل فى الحاالت التى ال تتوافر فٌها بٌانات 
هذا الدخل بنظام المعلومات والذي ٌمكن االستعالم عنه بالرقم التؤمٌنً لصاحب هذا 

. الدخل 
. وثٌقة الطالق لمطلقة المإمن علٌه أو صاحب المعاش - هـ 
 :قرار وصاٌة فى حالة عدم وجود - و 

أو  " - األب " الولً الطبٌعً  (1)
. األم فى حالة وفاة األب  (2)
.   وهو الجد الصحٌح أى والد األب " الولً الشرعً  (3)

بٌان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش اآلخر للمستحق ٌتضمن قٌمة هذا المعاش - ز 
. وصلة قرابته بالمستحق عنه وتارٌخ االستحقاق 

وما ٌخصم منه من " أجر أساسً ومتؽٌر " بٌان معتمد بالدخل من عمل إن وجد - ح 
. ضرائب واشتراك التؤمٌن االجتماعً 

. بٌان معتمد بالدخل من مهنة وتارٌخ ممارستها - ط 
ٌلتزم المستحقون باستٌفاء بٌانات نموذج طلب الصرؾ المعد لهذا الؽرض فإذا تعذر استٌفاء  - 3

بٌانات بعضهم  فٌتم صرؾ النصٌب المستحق لمن استوفٌت بٌاناته بافتراض استحقاق 
. المستحقٌن الذٌن لم ٌوقعوا على النموذج 

 :  ال ٌتطلب األمر تعلٌق صرؾ المستحقات على أى من المستندات اآلتٌة- 4
" ؼٌر مطلوب " قرار الوصاٌة - أ  

     حٌث تصرؾ مستحقات القصر إلى الولً الطبٌعً وهو األب ، وفى حالة عدم وجوده 
وفً " والد األب " تصرؾ إلً والدتهم ، وفً حالة عدم وجودها إلً الولً الشرعً 

.  حالة عدم وجوده تصرؾ إلى الوصً 
" ؼٌر مطلوب " اإلعالم الشرعً - ب 

        حٌث تصرؾ المبالػ المستحقة للورثة الشرعٌٌن على أساس البٌانات الواردة بطلب 
. وذلك لتضمن طلب الصرؾ للوفاة جزءا خاصا ببٌانات الورثة الشرعٌٌن - الصرؾ 

" . ؼٌر مطلوبة " وثٌقة زواج األرملة أو المطلقة - جـ 

          حٌث ٌكتفً ببٌان أن الزواج موثق فى الحقل المخصص لهذا البٌان بالجزء   
 المخصص لكل من األرملة والمطلقة بنموذج طلب الصرؾ

 
ماهً اجراءات صرؾ المعاش للمستحقٌن عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 3

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 
  :وذلك وفقا للترتٌب اآلتً تصرؾ المعاشات والمبالػ المستحقة للقصر ، - 1- ج 

. الولً الطبٌعً وهو األب -        أ  
. وتعتبر األم فً حكم األب فى حالة عدم وجوده وتصرؾ لها معاشات القصر من أبنائها -       ب 
. الولً الشرعً وهو الجد الصحٌح أى والد األب -       جـ 
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.   الوصً-        د  
جنٌه ٌتم التؤشٌر على الشٌكات المستخرجة 3000إذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقصر علً   - 2

بالقدر الزائد علً هذا الحد بعدم الصرؾ إال بعد الحصول على إذن من نٌابة األحوال الشخصٌة 
ـ وٌقصد بهذه المبالػ تلك المستحقة دفعة واحدة كتعوٌض المدة الزائدة وتعوٌض الدفعة الواحدة 

. والتعوٌض اإلضافى والمكافؤة وال ٌسرى ذلك على متجمد المعاش باعتباره حقا دورٌا 
فى جمٌع األحوال تلتزم جهات الصرؾ بؤن تخطر نٌابة األحوال الشخصٌة المختصة بقٌمة  - 3

. المعاش والمبالػ المستحقة واسم من تصرؾ إلٌه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر 
ٌجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحدٌد الشخص الذى ٌصرؾ له  المعاشات والمبالػ المستحقة - 4

. للقصر بالمخالفة للترتٌب السابق
      وفى هذه الحالة ٌبدأ صرؾ المعاشات للشخص الذى عٌنته المحكمة  اعتبارا من أول الشهر التالً 

. إلخطار الهٌئة المختصة بقرار المحكمة 
 فى حالة تعٌٌن وصى ؼٌر األرملة على شئون القصر تصرؾ معاشات القصر إلٌه اعتبارا من – 5

. أول الشهر التالً لتارٌخ تقدٌم قرار الوصاٌة وكذلك المعاشات التى لم تصرؾ حتى هذا التارٌخ 
 فى حالة ما إذا كانت األرملة قاصرة فإنه ٌتم صرؾ مستحقاتها ومستحقات أوالدها إلى ولٌها – 6

. الطبٌعً أو الشرعً أو الوصً علٌها وبمراعاة هذا الترتٌب 
 فى حالة وجود حمل مستكن ٌتم توزٌع المعاش على المستحقٌن بافتراض عدم وجوده وٌعاد – 7

. توزٌع المعاش على المستحقٌن بما فٌهم الحمل اعتبارا من أول الشهر التالً لتارٌخ انفصاله حٌاً 
إلى الولً أو الوصً ما لم "  سنة 21"  ٌستمر صرؾ المعاشات للقصر بعد بلوؼهم سن الرشد – 8

. ٌتقدم أحدهم لصرؾ المعاش باسمه 
 إذا تزوجت األرملة بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو إذا كانت األم مطلقة وتزوجت – 9

من أخر فإنه ٌتم صرؾ مستحقات أوالدها طالما ظل األوالد فى رعاٌتها رؼم زواجها من ؼٌر 
. أبٌهم 

. أن األوالد ٌقٌمون معها بشهادة إدارٌة " األرملة أو المطلقة "       وتثبت األم 
      أما إذا انفصل األوالد القصر عن أمهم بعد زواجها فإن مستحقاتهم تصرؾ للولى الشرعى فإذا 

لم ٌوجد فٌتم الصرؾ للوصً  
.  المتوافر بمكاتب الهٌئة (190)ٌجوز صرؾ المعاشات بمقتضى توكٌل على النموذج رقم  - 10 

. وال ٌخل هذا التوكٌل بصرؾ المعاش لصاحب الشؤن بنفسه 
 

ماهو  تارٌخ بدء صرؾ المعاش للمستحقٌن فى تارٌخ الوفاة وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة - 4
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

ٌصرؾ المعاش للمستحقٌن الذٌن تتوافر فً شؤنهم شروط إستحقاق المعاش اعتبارا من أول  - 1- ج
الشهر الذى وقعت فٌه وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ولو كان تارٌخ الوفاة أخر ٌوم فى 

. الشهر 
. بالنسبة للحمل المستكن ٌصرؾ المعاش من أول الشهر التالً للشهر الذى ولد فٌه حٌاً  - 2

 
وفقا لقوانٌن التامٌن  ماهً قواعد اإلخطار عن حاالت القطع والوقؾ واستمرار االستحقاق للمعاش- 5

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 
على من ٌتولى صرؾ المعاش باسمه أو نٌابة عن ؼٌره إخطار الجهة الملتزمة بصرؾ المعاش  - 1-ج

بكل ما من شؤنه أن ٌإدى إلى وقؾ صرؾ المعاش كله أو بعضه أو قطعه وفقاً ألحكام القانون 
:  بمجرد حدوث سبب الوقؾ أو القطع وعلى األخص فى الحاالت اآلتٌة 

.  وفاة صاحب المعاش أو مستحقه –أ 
.  زواج المستحقات –ب 
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 اإللتحاق بؤي عمل أو االشتؽال بؤي مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح مع –ج 
ذكر تارٌخ اإللتحاق أو مباشرة المهنة والجهة التى ٌعمل بها ومقدار الدخل من هذا العمل وأي 

تعدٌل ٌطرأ  علٌه فى كل حالة وقٌمة ما ٌخصم منه من ضرائب واشتراكات التؤمٌن 
. االجتماعً 

.  ٌقدم بٌان بالدخل المعدل فى ٌناٌر من كل سنة –د 
 إستحقاق معاش أخر من الخزانة العامة أو الصندوق الملتزم بالمعاش أو الصندوق األخر –هـ 

. مع بٌان االستحقاق وقٌمة المعاش وصلة القرابة بالمستحق عنه 
.   فى جمٌع هذه األحوال ٌلزم تقدٌم المستند الدال على وجود سبب الوقؾ أو القطع – 2
 ٌتعٌن االمتناع عن صرؾ المعاش اعتبارا من أول الشهر التالً لتارٌخ تحقق سبب وقؾ أوقطع – 3

المعاش ، وذلك دون إخالل بحاالت الجمع بٌن المعاش والدخل فٌما عدا حالة الوفاة قبل صرؾ 
. المعاش فٌمتنع الصرؾ فٌها اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة 

على من ٌتولى صرؾ المعاش بموجب توكٌل أن ٌقدم إلى الجهة التؤمٌنٌة المختصة كل سنتٌن  – 4
 . ستمرار سرٌان التوكٌلبإ ( 197 )تبدأ من تارٌخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم 

وٌلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشؤن بنموذج اإلقرار المشار إلٌه فى المواعٌد 
  .المحدده

وٌعتبر تقدٌم اإلقرار المشار إلٌه فى المٌعاد المحدد شرطاً إلستمرار صرؾ المعاش بموجب 
 .  التوكٌل

تعلٌماته للبنوك الخاضعة إلشرافه بعدم صرؾ أٌة إلصدار البنك المركزى وٌتم التنسٌق مع 
. .معاشات من الحسابات الجارٌة بناء على توكٌل إال بعد إستٌفاء النموذج المشار إلٌه

  :أحد اإلجراءٌن اآلتٌٌن  فً السجن هٌتبع فً صرؾ المعاش أثناء وجود صاحب- 5
أن ٌصرؾ المعاش إلى متولً شئون األسرة أو إلى أحد أفرادها الذي ٌحدده صاحب المعاش - أ 

. وذلك بإقرار منه ٌعتمده مؤمور السجن الموجود به
أن ٌودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش فً أحد البنوك بناء على طلب منه ٌعتمده - ب 

 . وموافقة البنكمؤمور السجن
تعٌٌن قٌم فتتخذ اإلجراءات الخاصة بصرؾ المعاش إلٌه إعتباراً من معاش الشهر التالً وفى حالة 

 لتارٌخ تقدٌم قرار القوامة
 على األبناء أو األخوة الذكور من الطلبة عند بلوؼهم سن الحادٌة والعشرٌن أو متولى شئونهم أن – 6

ٌقدموا إلى الجهة الملتزمة بصرؾ المعاش شهادة من إحدى جهات التعلٌم التى ال تجاوز التعلٌم 
. الجامعً أو العالً بقٌدهم بها 

 ٌتعٌن على األبناء أو األخوة الذكور عند بلوؼهم سن الحادٌة والعشرٌن أو متولى شئونهم أن – 7
ٌقدموا طلباً إلى الهٌئة المختصة الستمرار صرؾ المعاش إذا كان اإلبن أو األخ عاجزاً عن 

.  على أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى –الكسب 
 أن  – على اإلبن أو األخ الذى جاوز سن الحادٌة والعشرٌن وكان حاصالً على مإهل نهائى – 8

ٌقدم إلى الهٌئة المختصة صورة من هذا المإهل مرفقاً به إقرار معتمداً إدارٌاً بعدم التحاقه 
 وٌقدم هذا اإلقرار سنوٌاً لحٌن التحاقه بالعمل أو بلوؼه سن السادسة والعشرٌن إذا كان –بالعمل 

حاصالً على مإهل عالى أو سن الرابعة والعشرٌن إذا كان حاصالً على مإهل متوسط بحسب 
. األحوال 

 فى حالة وجود حمل مستكن ٌعاد توزٌع المعاش باعتباره مستحقاً للمعاش من أول الشهر التالً – 9
لتارٌخ انفصاله حٌاً ، وٌكون ذلك بناًء على طلب مرفقاً به شهادة مٌالد الطفل أو صورة 
.  فوتوؼرافٌة منها تعتمد من الموظؾ المختص بالهٌئة المختصة بعد إطالعه على األصل 
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ماهً االجراءات فً حالة توافر شروط االستحقاق بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا – 6
 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978لسنة 

" على المستحقات الالتً ٌطلقن أو ٌترملن بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش التقدم بطلب  -1 – ج
مرفقاً به شهادة وفاة الزوج أو وثٌقة " لمنحهن معاشاً جدٌداً أو إلعادة صرؾ المعاش السابق قطعه 

الطالق منه أو صورة فوتوؼرافٌة من هذه المستندات مع مطابقتها مع األصل والتوقٌع بما ٌفٌد 
 على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة –إجراء المطابقة بمعرفة الموظؾ المختص بالهٌئة 

. إدارٌة تفٌد أن المتوفى كان زوجاً لها أو وثٌقة الزواج أو صورتها 
 تتقدم األرملة التى قطع معاشها بسبب زواجها إذا طلقت أو ترملت بذات المستندات المشار إلٌها – 2

.  السابق باإلضافة إلى شهادة إدارٌة تفٌد عدم استحقاقها ألى معاش عن الزوج األخٌر 1بالبند 
 على اإلبن أو األخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش أن ٌتقدم بطلب – 3

لمنحة معاشاً جدٌداً أو إلعادة صرؾ معاشه السابق قطعه على أن تثبت حالة العجز بشهادة من 
. الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى 

 على اإلبن أو األخ الذى لم ٌبلػ السادسة والعشرٌن وتم تجنٌده الزامٌا وكان المعاش المستحق له – 4
لم ٌرد على باقً المستحقٌن بعد قطعه أن ٌتقدم بطلب إلعادة صرؾ معاشه السابق على أن ٌرفق 

. بطلبه شهادة من القوات المسلحة ببٌان مدة التجنٌد اإللزامٌة 
 

ماهً اآلثار المترتبة علً  التخلؾ عن اإلخطار بالبٌانات الواجب  تقدٌمها للهٌئة المختصة أو تقدٌم  – 7
 و 1975 لسنة 79بٌانات ؼٌر صحٌحة وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108
 على الجهة الملتزمة بالصرؾ أن تطالب بالمبالػ التى تصرؾ بؽٌر وجه حق من الصندوق نتٌجة – 1- ج 

تقدٌم بٌانات ؼٌر صحٌحة أو االمتناع عن اإلخطار عن البٌانات الواجب تقدٌمها إلى الهٌئة وعلى 
.  األخص البٌانات الخاصة بوقؾ المعاش أو قطعه 

 ٌجوز لمدٌر عام الهٌئة أومن ٌنٌبه إعطاء مهلة لسداد هذه المبالػ أو تقسٌطها وذلك كله دون – 2
. اإلخالل بإبالغ النٌابة العامة إذا كان لذلك مقتضى 

 
ماهً اآلثار المترتبة علً التخلؾ عن تقدٌم طلب الصرؾ فى الموعد القانونً وفقا لقوانٌن التامٌن  – 8

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 
 ٌجب تقدٌم طلب صرؾ المعاش أو التعوٌض أو أى مبالػ مستحقة طبقاً ألحكام قانون التؤمٌن – 1- ج 

االجتماعً فى مٌعاد أقصاه خمس سنوات من التارٌخ الذى نشؤ فٌه سبب االستحقاق وإال انقضى 
. الحق فى المطالبة بها 

.  تعتبر المطالبة بؤي من المبالػ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالػ  المستحقة – 2
 ٌنقطع سرٌان المٌعاد المشار إلٌه بالنسبة إلى المستحقٌن جمٌعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد – 3

. المحدد 
 إذا قدم طلب الصرؾ بعد المٌعاد المشار إلٌه فٌتم صرؾ المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى – 4

قدم فٌه الطلب باإلضافة إلى قٌمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تارٌخ 
. تقدٌم طلب الصرؾ 

.             وٌسقط الحق فى صرؾ باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تارٌخ اإلستحقاق 
 ٌوقؾ أداء المعاش الذى ال ٌتم صرفه لمدة سنتٌن على أن ٌعاد الصرؾ بالكامل عند تقدٌم طلب – 5

 . من صاحب الشؤن 
 
 



تطبٌقات عملٌة   –                  كتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                           2014 أكتوبر                                                                       لثامن                               الكتاب ا

 

التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                               محمد حامد الصٌاد  
                                                                                       59/73                        w: www.elsayyad.net                     

 

ماهً شروط استحقاق مطلقة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقانون التؤمٌن  – 9
 ؟ 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

:  ٌشترط الستحقاق المطلقة ما ٌلً - ج 
:  ـ الزواج موثق 1

  :وذلك بمراعاة     بمعنى أن هناك وثٌقة زواج ـ أى أن الزواج لم ٌكن عرفٌا ـ 
ٌكتفى فى إثبات حالة التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرؾ     أ ـ 

  .ـ وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة الزواج " نعم"المعاش  أمام اسم المطلقة بعبارة 
 :أن ٌثبت الزواج إما    ب  ـ فى حالة عدم وجود اإلقرار بؤن الزواج موثق فإنه ٌتعٌن 

.  بحكم قضائى نهائى سواء أقٌمت الدعوى حال حٌاة الزوج أو بعد وفاته ـ أو  (1)
بموجب شهادة مٌالد أحد أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش منها ـ فى الحاالت  (2)

 .قد جرت  العادة فٌها علً عدم توثٌق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو التى تكون
:   ـ طلقت رؼم إرادتها 2

      بمعنى أن ٌكون طالقها من المإمن علٌه أو صاحب المعاش قد تم بؽٌر إرادتها ، وال ٌعتبر من 
:  قبٌل ذلك 

.      أ  ـ حاالت الطالق التى تإدى فٌها الزوجة ماال لزوجها مقابل حصولها على الطالق 
     ب ـ الحاالت التى تتنازل فٌها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطالق 

.     وٌتضح  ذلك جلٌا من وثٌقة الطالق فى الحالتٌن أ ، ب 
.     جـ ـ الحاالت التى تلجؤ فٌها الزوجة للقضاء لتطلٌقها 

:   ـ لم تتزوج من ؼٌره 3
     وذلك بعد طالقها األخٌر من المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ أى أنها ظلت منذ طالقها  األخٌر 

.  منه حتى وفاته لم تتزوج من آخر 
:  ـ مدة الزواج ال تقل عن عشرٌن سنة 4 

أى أن مدة زواجها بالمإمن علٌه أو صاحب المعاش قد استمرت مده ال تقل عن عشرٌن سنة  ـ       
  :وذلك بمراعاة اآلتً 

  بؤي   من      أ  ـ تدخل فى المدة المشار إلٌها فترة العدة من طالق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة 
 :  المدد اآلتٌة بحسب األحوال

.  بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق  (1)
.         بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل  (2)

   ب ـ ال ٌشترط أن تكون المدة المشار إلٌها متصلة حٌث ٌمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط 
  :وهً أن ٌتوافر  بالنسبة لكل من  هذه المدد المنفصلة الشروط الثالث السابق بٌانها 

. الزواج موثق  (1          )
. طلقت رؼم إرادتها  (2  )
. لم تتزوج من ؼٌره بعد طالقها منه  (3           )

جـ ـ ال ٌتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة الستكمال مدة العشرٌن سنة ـ 
حٌث ٌشترط أال تقل مدة الزواج عن عشرٌن سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طالق 

.  رجعً 
:  ـ لٌس لدٌها دخل من أى نوع ٌعادل قٌمة استحقاقها فى المعاش أو ٌزٌد علٌه5

:       وذلك بمراعاة اآلتً 
أ ـ ال ٌقتصر األمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما ٌشمل كافة أنواع الدخل أٌا كان 

 أٌا كانت درجــة -باستثناء المعاش المستحق عن شهٌد - عمل أو مهنة أو معاش  )مصدرها 
 . (الخ .. …القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعٌة    

.     ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش ٌربط لها من المعاش بمقدار الفرق بٌن المعاش والدخل
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    جـ ـ إذا كانت قٌمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثالثٌن جنٌها شهرٌا فٌربط لها من  المعاش 
. بالمقدار الذى ال ٌجاوز معه الدخل والمعاش معا ثالثون جنٌها شهرٌا 

:  ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق المطلقة إلً ما ٌلً 

 ـ ٌجب أن تتوافر الشروط الخمس الستحقاق المطلقة مجتمعة ـ بمعنً أنه إذا لم ٌتوافر  بشؤنها أي 1
. منها  أو بعضها فإنها ال تستحق فً المعاش 

 ـ عدم استحقاق المطلقة فً المعـاش الٌعنى حرمان أوالدها من المإمن علٌه أو صاحب المعاش من 2
استحقاق المعاش إذا ما توافرت فٌهم شروط االستحقاق الخــاصة بكل منهم  

 
وفقا لقوانٌن التامٌن  ماهً شروط استحقاق أرملة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش – 10

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 
من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحقة بصفتها أرملة أن تكون العالقة الزوجٌة قائمة - ج        

فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ وتكون هذه العالقة قائمة  إذا  ما توافرت إحدى 
:   الحالتٌن اآلتٌتٌن 

 .ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة  1        
  وتتحدد فترة العدة بآي من المدد اآلتٌة ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ 2

    :بحسب األحوال 
.               أ  ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق 

    .              ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل 
 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (شرط وحٌد  )         وٌشترط الستحقاق األرملة 

:           الزواج موثق 
:   ـ وذلك بمراعاة بمعنً أن هناك وثٌقة زواج أي أن الزواج لم ٌكن عرفٌا          

   أ  ـ ٌكتفً فى إثبات حالة التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب 
وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة " نعم " صرؾ المعاش أمام اسم األرملة بعبارة 

.  الزواج 
  :فإنه ٌتعٌن أن ٌثبت إما      ب  ـ فً حالة عدم وجود اإلقرار بؤن الزواج موثق 

بحكم قضائى نهائى سواء أقٌمت الدعوى حال حٌاة الزوج أو بعد وفاته     (1)
    ـ أو 

بموجب اإلعالم الشرعً ـ فً الحاالت التً تكون قد جرت العادة فٌها علً  (2 )
. عدم توثٌق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو 

:  ومن المهم ان نشٌر إلً أن      
عدم استحقاق األرملة فً المعاش ال ٌعنً حرمان أوالدها من المإمن علٌه أو صاحب المعاش  من      

. استحقاق المعاش إذا ما توافرت فٌهم شروط االستحقاق الخاصة بكل منهم 
 

وفقا لقوانٌن التامٌن  ماهً شروط استحقاق زوج المإمن علٌها أو صاحبة المعاش فً المعاش – 11
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحق بصفته أرمل أن تكون العالقة الزوجٌة –        ج 
قائمة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش ـ وتكون هذه العالقة قائمة  إذا  ما 

:   توافرت إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن 
.  ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة 1       
  وتتحدد فترة العدة بآي من المدد اآلتٌة ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ 2       

    :بحسب األحوال 
.             أ  ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .           ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل 
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:          وٌشترط الستحقاق األرمل ما ٌلً  
:  ـ الزواج موثق 1        

بمعنى أن  هناك وثٌقة زواج ـ أى أن الزواج لم ٌكن عرفٌا وٌكتفً فً إثبــات حالة               
التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرؾ المعاش أمام اسم 

 . وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة الزواج" نعم " األرمل بعبارة 
:  ـ تارٌخ الزواج قبل بلوغ المإمن علٌها أو صاحبة المعاش سن الستٌن 2                 

         وٌمتد حكم هذا الشرط إلى حاالت التصادق على الزواج التى تتم قبل بلوغ المإمن علٌها 
 :الحاالت االتٌةوٌستثنً من هذا الشرط – أو صاحبة المعاش سن الستٌن 

حالة الزوج الذي كان قد طلق المإمن علٌها أو صاحبة المعاش قبل بلوؼها سن -            أ
. الستٌن ثم عقد علٌها بعد هذه السن

 1/9/1975حاالت الزواج التً تمت قبل -            ب 
. أال ٌكون متزوجا من أخرى فى تارٌخ تحقق واقعة وفاة الزوجة -3           

        ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق األرمل

       ضرورة أن تتوافر الشروط الثالث السابق بٌانها  مجتمعة ـ بمعنى أنه إذا تخلؾ أى منها ال 
. ٌستحق األرمل فى المعاش 

 
ماهً شروط استحقاق ابن المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 12

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

فى تارٌخ وفاة   المإمن علٌه أو  (قاصر ) سنة 21ٌشترط الستحقاق االبن ـ أال ٌكون قد بلػ سن -        ج 
. صاحب المعاش 

: الحاالت اآلتٌة  (الوحٌد)         وٌستثنى من هذا الشرط 
:   ـ الطالب 1      

:            بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة 

           أ  ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطرٌق االلتحاق بدور التعلٌم أو باالنتساب إلٌها وٌعتبر 
الطالب المنتظم بؤحد مراحل التعلٌم متفرؼا للدراسة ، وٌثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب 

.  إقرار منه ٌتم التصدٌق علٌه إدارٌا ـ وذلك كله ما لم ٌثبت العكس 
ب ـ بؤحد مراحل التعلٌم التً ال تجاوز مرحلة الحصول علً البكالورٌوس أو اللٌسانس أو ما              

. ٌعادلـهما  
           هذا وقد انتهى رأى وزارة التؤمٌنات باالتفاق مع وزارة التعلٌم إلى أن نظام الدراسة المفتوح         

 مراحل التعلٌم الجامعً ٌسرى علٌها ما ٌسرى على نظام التعلٌم الجامعً من ٌمثل مرحلة من
. أحكام 

:   سنة 26              جـ ـ لم ٌبلػ سن 
بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة                     

:   ـ الحاصل على مإهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادله  2 
:            بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة 

.          أ  ـ لم ٌلتحق بعمل 
.          ب ـ لم ٌزاول مهنة 

.  سنة 26         جـ ـ لم ٌبلػ سن 
. بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة          

:   ـ الحاصل على مإهل أقل من اللٌسانس أو البكالورٌوس 3      
:         بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة        أٌا كان هذا المإهل متوسط أو فوق المتوسط

. أ  ـ لم ٌلتحق بعمل        
.       ب ـ لم ٌزاول مهنة 
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.  سنة 24      جـ ـ لم ٌبلػ سن 
.         بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة 

 السابقٌن مطلقٌن أى أنهما ؼٌر معلقان على 3 ، 2                وٌراعى أن الشرطٌن  أ ، ب  من البندٌن 
شرط قٌمه معٌنة للدخل من العمل أو المهنة ـ  بمعنى أن مجرد االلتحـــاق بالعمل أو مزاولة 

     المشار إلٌهما3 ، 2مهنة  فإنه  ٌكون قد تخلؾ أحد الشروط المطلوبة لالستحقاق فى البندٌن 
كما ٌراعى أن هذان الشرطان قد تم صٌاؼتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق                 

بعمل أو مهنة بعد الحصول على المإهل فإنه ال ٌستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك 
.   العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد 

:   ـ العاجز عن الكسب  4       
. وذلك دون التقٌد بسن معٌنة لإلبن فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش          

:                         وٌقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز ٌإدي إلى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن
. أ  ـ ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العمل             

 .علً األقل  % 50            ب ـ ٌنقص قدرته على العمل بواقع 
:               وبشرط أن ٌكون هذا العجز فى أى من الصورتٌن اآلتٌتٌن 

. أ  ـ ناشئا بالمٌالد              
.              ب ـ نتٌجة حادث أو مرض ٌصاب به الشخص قبل سن الستٌن 

:           ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق االبن ما ٌلً 
 ـ الشرط الوحٌد الستحقاق االبن أن ٌكون سنه فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌقل 1          

.   سنة 21عن 
. 4 ، 3 ، 2 ، 1ـ ٌستثنى من الشرط الوحٌد المشار إلٌه أربعة إستثناءات السابق بٌانها بالبنود   2             
 توافر ثالث شروط مجتمعة وفقا لما سبق بٌانه فى 3 ، 2 ، 1 ـ ٌشترط لتوافر كل من اإلستثناءات 3          

.   كل منها 
 

ماهً شروط استحقاق بنت المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 13
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

 ـ لمعاش ا الشرط الوحٌد الستحقاق اإلبنة أال تكون متزوجة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب-    ج 
:  بمعنى أن تكون حالتها االجتماعٌة فً هذا التارٌخ أى من الحاالت اآلتٌة 

.  ـ لم تتزوج1
.  ـ مطلقة 2
.  ـ مترملة 3

        وعلً ذلك فإن الحالة االجتماعٌة الوحٌدة التى تإدي إلى عدم استحقاقها فى المعاش أن تكون 
.   متزوجة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

 
ماهً شروط استحقاق والد المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 14

؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 
ال توجد أٌة شروط خاصة الستحقاق الوالد ـ حٌث ٌستحق فى المعاش طالما توافرت بشؤنه الشروط  - ج      

العامة لالستحقاق ، علً أن تطبق علٌه قواعد الجمع بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل من عمل أو 
.  مهنة 
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ماهً شروط استحقاق والدة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 15
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

ال توجد أٌة شروط خاصة الستحقاق الوالدة ـ حٌث تستحق فى المعاش طالما توافرت بشؤنها -    ج 
الشروط العامة لالستحقاق ، وذلك حتى لو كانت متزوجة من ؼٌر والد المإمن علٌه أو صاحب 

. المعاش ، علً أن تطبق علٌها قواعد الجمع بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة
 

ماهً شروط استحقاق أخ المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 16
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

من األب أو من األم   )سواء كان أخ شقٌق للمإمن علٌه أو صاحب المعاش أو أخ ؼٌر شـــقٌق -        ج 
 . (فقط              

 :         ٌراعً بشؤنه ماٌلً 
.  ٌعامل من حٌث شروط االستحقاق ذات معاملة اإلبن          

 . ٌضاؾ الى ذلك توافر شرط اإلعالة وفقا لما سٌتم إٌضاحه فٌما بعد

فى تارٌخ وفاة    (قاصر ) سنة 21وبالتالً فانه  ٌشترط الستحقاق األخ ـ أال ٌكون قد بلػ سن 
. المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

:           وٌستثنى من هذا الشرط الحاالت اآلتٌة 
:   ـ الطالب 1       

:            بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة 

           أ  ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطرٌق االلتحاق بدور التعلٌم أو باالنتساب إلٌها وٌعتبر 
الطالب المنتظم بؤحد مراحل التعلٌم متفرؼا للدراسة ، وٌثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب 

.  إقرار منه ٌتم التصدٌق علٌة إدارٌا ـ وذلك كله ما لم ٌثبت العكس 
ب ـ بؤحد مراحل التعلٌم التً ال تجاوز مرحلة الحصول علً البكالورٌوس أو اللٌسانس أو ما              

. ٌعادلـهما  
           هذا وقد انتهى رأى وزارة التؤمٌنات باالتفاق مع وزارة التعلٌم إلى أن نظام الدراسة المفتوح         

 مراحل التعلٌم الجامعً ٌسرى علٌها ما ٌسرى على نظام التعلٌم الجامعً من ٌمثل مرحلة من
. أحكام 

:   سنة 26              جـ ـ لم ٌبلػ سن 
 بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة                     

:   ـ الحاصل على مإهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادله  2 
:            بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة 

.          أ  ـ لم ٌلتحق بعمل 
.          ب ـ لم ٌزاول مهنة 

.  سنة 26         جـ ـ لم ٌبلػ سن 
. بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة          

:   ـ الحاصل على مإهل أقل من اللٌسانس أو البكالورٌوس 3      
:         بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة        أٌا كان هذا المإهل متوسط أو فوق المتوسط

. أ  ـ لم ٌلتحق بعمل        
.       ب ـ لم ٌزاول مهنة 

.  سنة 24      جـ ـ لم ٌبلػ سن 
.         بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة 

 السابقٌن مطلقٌن أى أنهما ؼٌر معلقان على 3 ، 2              وٌراعى أن الشرطٌن  أ ، ب  من البندٌن 
شرط قٌمه معٌنة للدخل من العمل أو المهنة ـ  بمعنى أن مجرد االلتحـــاق بالعمل أو مزاولة 

     المشار إلٌهما3 ، 2مهنة  فإنه  ٌكون قد تخلؾ أحد الشروط المطلوبة لالستحقاق فى البندٌن 



تطبٌقات عملٌة   –                  كتب التؤمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                           2014 أكتوبر                                                                       لثامن                               الكتاب ا

 

التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                               محمد حامد الصٌاد  
                                                                                       64/73                        w: www.elsayyad.net                     

 

كما ٌراعى أن هذان الشرطان قد تم صٌاؼتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق                  
بعمل أو مهنة بعد الحصول على المإهل فإنه ال ٌستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك 

.   العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد 
:   ـ العاجز عن الكسب  4       

. وذلك دون التقٌد بسن معٌنة لألخ فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش          
:                         وٌقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز ٌإدي الى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن

. أ  ـ ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العمل             
 .علً األقل  % 50            ب ـ ٌنقص قدرته على العمل بواقع 

:               وبشرط أن ٌكون هذا العجز فى أى من الصورتٌن اآلتٌتٌن 
. أ  ـ ناشئا بالمٌالد              

.              ب ـ نتٌجة حادث أو مرض ٌصاب به الشخص قبل سن الستٌن 
:           ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق ااألخ ما ٌلً 

 ـ الشرط األول الستحقاق األخ أن ٌكون سنه فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌقل 1          
.   سنة 21عن 

. 4 ، 3 ، 2 ، 1ـ ٌستثنى من الشرط أربعة إستثناءات السابق بٌانها بالبنود  2             
 توافر ثالث شروط مجتمعة وفقا لما سبق بٌانه فى 3 ، 2 ، 1 ـ ٌشترط لتوافر كل من اإلستثناءات 3          

.   كل منها 
. هذا كله باالضافة الً شرط االعالة           

 
ماهً شروط استحقاق أخت المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟  – 17

من األب أو من األم  ) سواء كانت أخت شقٌقة للمإمن علٌه أو صاحب المعاش أو أخت ؼٌر شقٌقة -    ج 
 . (فقط 

 :         ٌراعً بشؤنها ماٌلً 
. تعامل من حٌث شروط االستحقاق ذات معاملة البنت            

.          ٌضاؾ إلى ذلك توافر شرط اإلعالة وفقا لما سٌتم إٌضاحه فٌما بعد 
          وبالتالً فانه  ٌشترط الستحقاق األخت  أال تكون متزوجة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب

:   ـ بمعنى أن تكون حالتها االجتماعٌة فً هذا التارٌخ أى من الحاالت اآلتٌة لمعاشا
.  ـ لم تتزوج1
.  ـ مطلقة 2
.  ـ مترملة 3

      وعلً ذلك فإن الحالة االجتماعٌة الوحٌدة التى تإدي الى عدم استحقاقها فى المعاش أن تكون متزوجة 
.   فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

.           هذا كله باالضافة الً شرط االعالة 
 

ماهً شروط إثبات اإلعالة لألخ أو األخت وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام  – 18
؟  1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79
 إذا ما توافرت فً شؤنهم الشروط تثبت إعالة المإمن علٌه أو صاحب المعاش لألخوة واألخوات- ج 

:  اآلتٌة مجتمعة 
إذا لم ٌكن أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتً   ـ1

 . إذا كان قد تم قطع أو إٌقاؾ نصٌبهم فى المعاش
      وعلى ذلك فإنه فى الحاالت التى تتضمن فٌها استمارة طلب الصرؾ بٌانات أوالد وبٌانات أخوة 

وأخوات ،  فإنه ٌرجؤ بحث شروط استحقاق األخوة واألخوات إلى حٌن بحث مدى توافر شروط 
. االستحقاق بالنسبة لألوالد 
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      وتجدر اإلشارة إلً أنه فى حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو 
مطلقة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فإنه ٌرجؤ تحدٌد مدى توافر شروط استحقاق  المعاش 

لألخوة واألخوات إلى حٌن انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حٌا فإنه ٌكون قد  تخلؾ أحد 
الشروط الالزمة إلثبات اإلعالة حتى ولو مات هذا االبن بعد ساعات من انفصاله طالما 

استخرجت له شهادة المٌالد ـ أما إذا انفصل مٌتا فإنه ٌكون قد توافر لألخــوة واألخوات أحد 
. الشروط المطلوبة إلثبات اإلعالة 

أٌا كانت  )عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش " إذا لم ٌكن لألخ أو األخت دخل من أى مصدر   ـ2 
ٌعادل " الخ  ...  (صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهٌد

. قٌمة  استحقاقه فى  المعاش أو ٌزٌد علٌه 
إذا لم ٌكن لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جمٌعا من أى مصدر باستثناء   ـ3

 .المعاش المستحق عن الؽٌر ٌعادل  قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ٌزٌد علٌه 
 

كٌؾ ٌتم توزٌع المعاش فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وفقا لقوانٌن التامٌن  – 19
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

ٌترتب على تطبٌق شروط االستحقاق العامة منها والخاصة  بالنسبة لكل أفراد أسرة المإمن علٌه  -ج         
أو صاحب المعاش الذٌن وردت أسماإهم بطلب صرؾ المعاش ، تحدٌد من تتوافر فٌه شروط 

االستحقاق ومن ال تتوافر فٌه هذه الشروط  
              وحتى ٌمكن توزٌع المعاش على من تتوافر فٌهم شروط االستحقاق ، فقد أرفق بقانون التؤمٌن 

 (  3الجدول رقم  ) جدوال لتوزٌع المعاش 1975 لسنة 79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
تضمن كافة االحتمـاالت التى ٌمكن توقعها ألفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش الذٌن 

  .( احتمال 12عدد  )تتوافر فٌهم هذه الشروط 
:              وقد روعً فى كل االحتماالت المشار إلٌها توزٌع المعاش بٌن فئات المستحقٌن وهم 

 لسنة 79بقانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  ) ـ وتشمل المطلقة فئة األزواج  ـ 1

. ، األرملة ، األرمل  ( فقط 1975
.  ـ وتشمل األبناء ، البنات فئة األوالد ـ 2
.  ـ وتشمل الوالد ، الوالدة فئة الوالدٌن ـ 3
.  ـ وتشمل األخوة ، األخوات فئة األخوة واألخوات ـ 4

 .وذلك بتحدٌد نسبة من المعاش لكل من هذه الفئات فى كل االحتماالت  المشار إلٌها 
:  كما روعً فى توزٌع المعاش بٌن هذه الفئات 

 ـ تحدٌد النسب لفئات المستحقٌن بمراعاة مدى مسئولٌة المإمن علٌه أو صاحب المعاش عن 1
إعالتهم ، فعلً سبٌل المثال فإنه إذا ما كان توزٌع المعاش بٌن أوالد ووالدٌن فإن النسبة 

. وهكذا . …األكبر من المعاش تكون لألوالد  
.   ـ توزٌع المعاش بالكامل بٌن المستحقٌن فى معظم حاالت االستحقاق اإلثنً عشر 2
 ـ تحدٌد نصٌب الفئة من المعاش بصرؾ النظر عن وجود مستحق واحد أو أكثر فى هذه الفئة 3

. باستثناء حالة االبن أو األبناء وحدهم أو مع الوالدٌن 
.  ـ عدم وجود احتمال الستحقاق األخوة واألخوات مع األوالد 4
.  ـ تعامل المطلقة معاملة األرملة 5
 

ماهً االحتماالت المختلفة لتوزٌع المعاش بٌن المستحقٌن وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  – 20
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

 المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً 3فٌما ٌلً احتماالت توزٌع امعاش التً ٌتضمنها الجدول رقم – ج         
 : 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
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  3جدول رقم 
جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن 

 

رقم 
الحالة 

المستحق فى 
المعاش 

األنصبة المستحقة فى المعاش 

 األرملة
الزوج  أو

الوالدان األوالد 
األخوة      

و األخوات 

1  
 أو أرامل أو أرملة

 زوج   و ولد واحد
أكثر  أو

1/2  
ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 

التعدد 

1/2  
ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 

التعدد 

 - -

2  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج  و والد
والدٌن 

2/3   -

1/3  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

3  
 أو أرامل أو أرملة
 أخ أو أخت و زوج

أكثر  أو
3/4  - -

1/4  
لهم  أو ألٌهم

جمٌعاً 
بالتساوى 

4  
 أو أرامل أو أرملة

زوج فقط 

3/4 
و ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 

التعدد 

 - - -

5  

 أو أرامل أو أرملة
 أو زوج  و ولد
     أو اكثر و والد

والدٌن  

1/3  1/2  

1/6 
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

- ولد واحد   6
2/3 

المعاش 
 - -

- أكثر من ولد   7

كامل 
المعاش 
وٌوزع 

بالتساوي 

 - -

8  
 أو ولد واحد و والد

والدٌن  
 -2/3 

1/3  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -

9  
 اكثر من ولد و والد

والدٌن  أو
 -5/6 

1/6  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
بالتساوى 

 -
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10  
 أو والد واحد

والدٌن 
 - -

  ألٌهما1/2
كلٌهما  أو

بالتساوى 
 -

- - - أكثر   أو أخ أو أخت  11

  ألٌهم1/2
لهم  أو

جمٌعاً    و 
ٌوزع بٌنهم 

بالتساوى 

12  
 أو والد واحد

 أو والدٌن و أخ
 أكثر  أو أخت

 - -
  ألٌهما1/2
كلٌهما  أو

بالتساوى 

  ألٌهم1/4
لهم  أو

جمٌعاً 
بالتساوى 

 
( 3)مالحظات الجدول رقم 

 .تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم األرملة   -1
بعضه ٌإول إلى باقى المستحقٌن من فئة هذا  أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو فى حالة إٌقاؾ -2

المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذه الفئة ٌتم الرد على باقى المستحقٌن بالفئات 
األخرى فإذا زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى نصٌب  له بالجدول وفقا للحالة فى تارٌخ الرد رد 

 :الباقى على الفئة التالٌة وذلك كله بمراعاة الترتٌب الموضح فى الجدول التالى 
 

المقطوع  أو فئة المستحق الموقوؾ
معاشه 

 علٌه فئة المستحق الذى ٌرد
المعاش 

األرملة 
األوالد  -1
. الوالدان -2
. األخوة و األخوات -3

األوالد 
. األرملة -1
الوالدان  -2

الوالدان 

. األرملة  -1

. األوالد -2
. األخوة و األخوات -3

 
رده خصم ما ٌكون قد استحق من معاش دون المساس   أو  و ٌراعى قبل تنفٌذ قاعدة أٌلولة المعاش

.  بمعاشات باقى المستحقٌن 
بعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن جمٌع   أو فى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله- 3

.  المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب 
ٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب المحدد  -4

. بالجدول
.  قطعه  أو ال ٌرد المعاش الذى منح بالزٌادة عن معاش المورث فى حالة إٌقافه -5
 ٌإول الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة األرامل إلى 2فى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رقم  -6

.  األخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التارٌخ و ذلك فى حدود الربع
و فى حالة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة ٌإول ربع معاش المورث إلى 

.  األخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التارٌخ
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ماهً االحتماالت المختلفة لتوزٌع المعاش بٌن المستحقٌن وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  – 21
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

ٌتم توزٌع المعاش على فئات المستحقٌن الذٌن تتوافر فٌهم شروط االستحقاق ، وذلك وفقا  - 1-        ج 

للنسب الواردة بجدول توزٌع المعاش ، وفى ضوء رقم الحالة المناسب بهذا الجدول سابق 
. اإلشارة إلٌه  

 ـ فى الحــاالت التى ٌوجد فٌها حمل مستكن فإنه ٌتم توزٌع المعـاش بٌن  المستحقٌن الذٌن 2             
توافرت فٌهم شروط االستحقاق  دون  الحمل المستكن ـ وذلك  بمراعاة  أن  األخوة 

واألخوات ٌرجؤ تحدٌد  موقفهم  من استحقاقهم فى المعاش من عدمة بصفة نهائٌة إلى حٌن  
.    انفصال الحمل المستكن

                    ثم ٌعاد التوزٌع بٌن المستحقٌن بعد انفصال الحمل المستكن بمراعاة انفصاله حٌا أو مٌتا 
بحسب األحوال ، وفى حالة انفصاله حٌا ٌعتبر مستحقا للمعاش من أول الشهر التالً لتارٌخ 

. انفصاله حٌا 
 توزٌع نصٌب كل فئة فى حالة تعدد المستحقٌن بهذه الفئة دون تفرقة بٌن ذكر أو أنثى ـ ٌتم - 3      

حٌث أن األساس الذي ٌقوم علٌه توزٌع المعاش هو إعالة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
. للمستحقٌن عنه ولٌس باعتبار أن المعاش تركة توزع بٌن الورثة 

 
 لسنة 79ماهً قواعد الجمع بٌن المعاشات وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام  – 22

؟  1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975

ٌراعً فى حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش ألحد المستفٌدٌن من نظام التؤمٌن -         ج 
:   ٌطبق بشؤنه اآلتً االجتماعً ، أن

:  إذا كانت المعاشات المستحقة من الـخزانة العامة أو وفقا ألي من القوانٌن اآلتٌة :         أوال 
.  بإصدار قانون التؤمٌن االجتماعً 1975 لسنة 79 ـ القانون رقم 1       
.  بإصدار قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة 1975 لسنة 90 ـ القانون رقم 2       
 بإصدار قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال  1976 لسنة 108 ـ القانون رقم 3       

. ومن فى حكمهم 
 بإصدار قانون التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن المصرٌٌن فى 1978 لسنة 50ـ القانون رقم 4       

. الخارج
:                 ٌتبع بشؤنها اآلتً 

.  فقط ال ٌستحق من هذه المعاشات إال معاش واحد ـ 1       
تكون أولوٌة االستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش ـ بمعنً أن تكون  ـ 2       

  :االستحقاق كما ٌلى  أولوٌة
.             أ  ـ المعاش المستحق عن النفس 

.            ب  ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة 
.           جـ ـ المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة 
.           د   ـ المعاش المستحق عن اإلبن أو اإلبنة 
.           هـ ـ المعاش المستحق عن األخ أو األخت 

:   ـ إذا تساوت األولوٌة بالنسبة للمعاشٌن 3       
وٌقصد بذلك المعاش (الذى أستحق أوال  )               تكون األولوٌة فى االستحقاق للمعاش األسبق 

. الذي تكون واقعة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش قد وقعت أوال 
:  ـ إذا كان المعاش ذو األولوٌة األقل قٌمته أكبر 4       

.              أ  ـ ٌستحق فى هذه الحالة المعاش ذو األولوٌة األكبر 
             ب ـ وٌستحق من المعاش ذو األولوٌة األقل الفرق بٌن قٌمته وقٌمة المعاش ذو األولوٌة  

. األكبر 
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              وذلك حتى ال ٌضار المستفٌد الذي ٌكون قٌمة نصٌبه فى المعاش ذو األولوٌة األكبر أقل 
. من قٌمة نصٌبه فى المعاش ذو األولوٌة األقل 

:  جنٌه 100 ـ  ٌكون للمستفٌد الحق فى الجمع بٌن المعاشات فً حدود 5        

 السابق ـ تحدٌد حدود الجمع بٌن المعاشات 4وٌراعً فً تطبٌق كل من هذا البند والبند               
:  كما ٌلً 

.  جنٌه أو المعاش األكبر أٌهما أكبر 100        ٌكون الجمع بٌن المعاشات فى حدود 
: بمعنً أن ٌكون 

الجمع بٌن المعاشات فً حدود المعاش األكبر إذا كان أحد المعاشٌن أو كلٌهما أكبر         أ  ـ 

.   جنٌه 100من 
 جنٌه إذا كان كل من النصٌبٌن فى المعاشٌن 100الجمع بٌن المعاشات فى حدود         ب ـ 

.  جنٌه 100قٌمته أقل من أو ٌساوي 
:   ـ ٌكون الجمع  بٌن المعاشات بدون حدود فً الحاالت اآلتٌة  6        

عن نفسه بصفته كان مإمن علٌه والمعاش (أرمل أو أرملة  )                أ ـ المعاش المستحق للزوج 
. المستحق له  عن عن الزوج اآلخر 

.               ب ـ المعاش المستحق لإلبن أو اإلبنة عن كل من الوالد و الوالدة 
             جـ ـ المعاش المستحق ألى من المستفٌدٌن عن مإمن علٌه أو صاحب معاش واحد       

حاالت  )، وذلك  بالنسبة لحاالت استحقاق بعض المإمن علٌهم ألكثر من معاش 
 (قدٌمة قبل اٌقاؾ العمل بتحوٌل احتٌاطً المعاش بٌن القوانٌن المختلفة 

أٌا كانت صلة القرابة  ) ـ  ٌكون الجمع بٌن النصٌب فى المعاش المستحق عن  الشهٌد  7               
وبٌن أى من المعاشات األخري المستحقة وفقا ألى من القوانٌن المشار إلٌها  (به 

:   بدون حدود 
                          وعلً ذلك فإنه ٌمكن القول أنه فى حالة استحقاق أكثر من معاش بٌنها معاش مستحق 

فإن المعاش المستحق عن الشهٌد ال ٌإخذ فً  (أٌا كانت صلة القرابة به  )عن شهٌد 
. االعتبار ـ فً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات 

 (أوال )إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا ألى من القوانٌن المشار  إلٌها  بالبند   :           ثانٌا 
معاش السادات ، أو وفقا  ) 1980 لسنة 112والمعاش اآلخر مستحقا وفقا للقانون رقم 

لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون المشار إلٌه  ـ ٌتبع بشؤنها اآلتً ـ 
: وتجدر اإلشارة أن 

 ـ  هو ما ٌطلق  علٌه  معاش 1980 لسنة 112 ـ المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 1           
. السادات 

 ـ المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التؤمٌن  االجتماعى الشامل ـ  وهو ما ٌطلق علٌه   2           
معاش  التؤمٌن الشامل وهو الذي ٌستحق للمإمن علٌهم والمستحقٌن عنهم من فئات  

. العمالة  ؼٌر  المنتظمة الخاضعة ألحكام هذا القانون 
                 قواعد الجمع بٌن معاش السادات أو معاش التؤمٌن الشامل والمعاشات المستحقة وفقا 

: للقوانٌن األخري 
.  ـ ال تطبق جمٌع القواعد السابق إٌضاحها بالبند أوال 1                
 ـ تكون  أولوٌة  االستحقاق فى هذه  الحالة  للمعاش المستحق وفقا  للقوانٌن  األخري وذلك  2                 

. بصرؾ النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش 
 ـ إذا كان معاش  السادات أو معاش التؤمٌن  الشامل بحسب  األحوال  قٌمته أكبر فإنه  فً 3                 

هذه  الحالة ٌستحق منه الفرق بٌنه وبٌن النصٌب فً المعاش المستحق وفقا ألى من 
القوانٌن األخري  
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ماهو الموقؾ فً حالة عدم استحقاق أحد المستحقٌن لنصٌبه فً المعاش جزئٌا أو كلٌا وفقا لقوانٌن  – 23
 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 

؟ 1978

ٌترتب علً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات عدم استحقاق بعض المستحقٌن لنصٌبهم فً المعاش -       ج 
كلٌا أو جزئٌا وٌستتبع ذلك رد النصٌب فً المعاش الذي ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا علً باقً 

:  المستحقٌن وذلك بمراعاة اآلتً
: القواعد العامة :          أوال   
 ـ  ٌتم الرد علً باقً المستحقٌن من ذات الفئة وٌتم توزٌع النصٌب المعــاد توزٌعه علٌهم 1          

. بالتساوي دون تفرقة بٌن ذكر أو أنثً 
 ـ فً حـالة عدم وجــود مستحقٌن آخرٌن من ذات الفئة ٌتم توزٌع النصٌب المعاد توزٌعه 2                 

: علً باقً المستحقٌن من الفئــات  األخري بمراعاة الترتٌب الموضح بالجدول اآلتً 
 

الفئة التً ٌتم الرد علٌــــها الفئة ؼٌر المستحقة للنصٌب جزئٌا أو كلٌا 

فئة األزواج 
 
 
 

 ـ فئة األوالد 1
 ـ فئة الوالدٌن 2
 ـ فئة األخوة واألخوات 3

فئة األوالد 
 

 ـ فئة األزواج 1
 ـ فئة الوالدٌن 2

 ـ فئة األزواج 1فئة الوالدٌن 
 ـ فئة األوالد 2
 فئة األخوة واألخوات 3

 
 ـ ٌتحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب المحدد له 3                 

: بجدول التوزٌع 
:  بمعنى أنه ٌراعً أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذى ٌتم الرد علٌه الحدود اآلتٌة                         

 

الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول فئة المستحق 
التوزٌع 

 (واحد أو أكثر)األزواج 
ولد واحد فقط 
أكثر من ولد  

 
 (واحد أو اثنٌن )الوالدٌن 

 (واحد أو أكثر  )األخوة واألخوات 

 المعاش  4/ 3
 المعاش  3/ 2

كامل المعاش بمراعاة أال ٌزٌد نصٌب 
 المعاش 3/ 2الواحد منهم علً 

 المعاش 2/ 1
 المعاش  2/ 1

           
 السـابق 3 ـ ٌتحدد نصٌب الفئة التً ٌتم الرد علٌها بمراعاة الحد األقصى المشار إلٌه بالبند 4              

.  حتً ولو وجدت فئات أخري مستحقة جزئٌا فً الحالة الجاري توزٌع معاشها
 ـ فً حـالة زٌـادة  نصٌب الفئة التً ٌتم الرد علٌها علً الحد األقصى للنصٌب المحــدد لها 5                   

بجدول التوزٌع فإنه ٌتم رد هذه الزٌـــاده علً الفئة التالٌة وذلك بمراعاة األولوٌات السابق 
. إٌضاحها 
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ماهً قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقا لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة  – 24
؟ 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79بالقوانٌن أرقام 

: ٌراعً بالنسبة للمستحق فً المعاش الذى ٌحصل علً دخل من عمل أو مهنة ما ٌؤتى -        ج 
الدخل من عمل  :            أوال  

:       ٌراعى بالنسبة للدخل من عمل ما ٌؤتى 
 ـ ٌقصد به الدخل الذى ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب الؽٌر سواء كان هذا الؽٌر 1             

. حكومة أو قطاعا عاما أو قطاعا خاصا 
 ـ ٌتم التعامل معه علً أساس الدخل الصافً من العمل ، وٌمثل مجموع ما ٌحصل علٌه 2        

   :المستحق من أجر أساسً ومتؽٌر مخصوما منه 
.                     أ ـ حصة المستحق فً اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن هذا الدخل 

.                     ب ـ الضرائب المستحقة عن هذا الدخل 
 ـ ٌتم تحدٌده بالنسبة لألجر األساسً بالدخل الصافً المستحق فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو 3

. صاحب المعاش 
:  ـ ٌراعى فً تحدٌده بالنسبة لألجر المتؽٌر 4   

  ما ٌستحقه منها فً تارٌــخ …                    أ ـ عناصر األجــرؼٌر المرتبطة بإنتــاجٌة المإمن علٌه 
.  الخ . …الوفاة كالبدالت ، العالوات الخــاصة  ، العالوات االجتماعٌة 

                    ب ـ عناصر األجــر المرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌه ـ متوسـط ما استحق منها خالل سنة 
.  إلخ …سابقة علً تارٌخ الوفـاة كالحــوافز ،  المكافآت ، األجور اإلضافٌة  

 ـ إذا كان الدخل الصافً من العمل ٌساوى أو ٌزٌد علً قٌمة النصٌب المستحق فً المعاش 5          
. ـ ٌوقؾ صرؾ المعاش 

 ـ إذا قل الدخل الصافً من العمل عن قٌمة النصٌب المستحق فً المعاش ـ ٌصرؾ من 6          
. المعاش الفرق بٌنة وبٌن الدخل 

 جنٌه 100 ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من العمل ونصٌبه فً المعاش فى حدود 7          
. شهرٌا

 السابقٌن تكون حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصافً من 7 ، 6 ـ بمراعاة البندٌن 8          
: عمل كما ٌلى 

.  جنٌه أو قٌمة المعاش أٌهما أكبر 100                      
.  جنٌه 100 جنٌه إذا كانت قٌمة المعاش أقل من أو ٌساوى 100وٌكون الجمع فً حدود                       

.  جنٌه 100                      وٌكون الجمع فً حدود المعاش إذا ما كانت قٌمة المعاش أكبر من 
 ـ تجمع األرملة بٌن نصٌبها فً المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من العمل بدون 9               

. حدود
ٌجمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من العمل بدون - 10        

. حدود
الدخل من مهنة  :     ثانٌا 

:                  ٌراعى بالنسبة للدخل من مهنة ما ٌؤتى 
 ـ ٌقصد به الدخل الذى ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب نفسه ـ سواء كان ذلك 1        

. بمزاولته مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن   أو لوائح 
.  ـ ٌتم التعامل معه علً أساس الدخل الصافً من المهنة الخاضع للضرٌبة2   
 ـ ٌتم تحدٌده بالدخل الصافً فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وذلك علً 3        

. أساس أخر إقرار ضرٌبً سابق على هذا التارٌخ 
 ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من المهنة ونصٌبه المستحق فً المعاش بدون حد 4      

: أقصى وذلك لمدة خمس سنوات متصلة من تارٌخ مزاولة المهنة وعلً ذلك فإنه 
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        أ  ـ ال ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة إذا كـان قـد زاول المهنة  لمـدة  خمس سنوات فؤكثر 
. سابقة علً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

        ب ـ ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة بمقدار المدة المتبقٌة الستكمال خمس سنوات إذا كان 
قد زاول المهنة لمدة تقل عن خمس سنوات سابقة علً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو 

. صاحب المعاش 
                     جـ ـ ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة لمدة خمس سنوات إذا كان تارٌخ مزاولته تال لتارٌخ 

. وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
 ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من المهنة ونصٌبه المستحق فً المعاش فً حدود 5              

.  جنٌه شهرٌا فقط عن المدة التالٌة الستكمال خمس سنوات فً مزاولته المهنة 100
 السابقٌن تكون حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصافً من 5 ، 4 ـ بمراعاة البندٌن 6            

:  مهنة كما ٌؤتى 
 سنوات من تارٌخ مزاولة المهنة 5                         أ ـ بدون حدود لمدة 

 جنٌه فقط شهرٌا بعد انتهاء السنوات الخمس من تارٌخ مزاولة 100فً حدود - ب         
. المهنة

 تجمع األرملة بٌن نصٌبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من المهنة بدون – 7              
. حدود أٌا كانت مدة مزاولة المهنة 

ٌجمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من المهنة بدون  - 8             
. حدود أٌا كانت مدة مزاولة المهنة 

 
ماهو الموقؾ فً حالة عدم استحقاق أحد المستحقٌن صرؾ نصٌبه فً المعاش جزئٌا أو كلٌا وفقا  – 25

 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79لقوانٌن التامٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام 
 ؟1978لسنة 

ٌترتب علً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة عدم استحقاق صرؾ   -ج         
وٌستتبع ذلك رد النصٌب فً المعاش .. المعاش المستحق لبعض المستحقٌن كلٌا أو جزئٌا 

  :الذى ال ٌستحق صرفه كلٌا أو جزئٌا علً باقً المستحقٌن وذلك بمراعاة اآلتــى 
:  القواعد العامة  :             أوال 
 ـ ٌتم الرد علً باقً المستحقٌن من ذات الفئة وٌتم توزٌع النصٌب المعاد توزٌعه علٌهم 1        

.  بالتساوي دون تفرقة بٌن ذكر وأنثى 
 ـ فى حالة عدم وجود مستحقٌن أخرٌن من ذات الفئة الموقوؾ نصٌبها ٌتم توزٌع النصٌب 2       

المعاد توزٌعه علً باقً المستحقٌن من الفئات األخري بمراعاة الترتٌب الموضح 
: بالجدول اآلتً 

 

الفئة ؼٌر المستحقة الصرؾ للنصٌب 
جزئٌا أو كلٌا 

الفئة التى ٌتم الرد علٌها 
 

فئة األزواج 
 
 

 ـ فئة األوالد 1
 ـ فئة الوالدٌن 2
 ـ فئة األخوة واألخوات 3

 
فئة األوالد 

 ـ فئة األزواج 1
 ـ فئة الوالدٌن 2
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فئة الوالدٌن 
 

 ـ فئة األزواج 1
 ـ فئة األوالد 2
 ـ فئة األخوة واألخوات  3

 
 ـ ٌتحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب المحدد له 3          

:  بجدول التوزٌع 
:                            بمعنى أنه ٌراعً أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذى ٌتم الرد علٌه الحدود اآلتٌـــة

 فئة المستحق 
الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول 

التوزٌع 

 (واحد أو أكثر  )األزواج 
ابن واحد فقط 
أكثر من إبن 

 
  (واحد أو إثنٌن )الوالدان 

   (واحد أو أكثر)األخوة  واألخوات 

 المعاش 4/ 3
 المعاش 3/ 2

كامل المعاش بمراعاة أال ٌزٌد نصٌب 
 المعاش  3/ 2الواحد منهم علً 

 المعاش 2/ 1
 المعاش 2/ 1

 السابق 4 ـ ٌتحدد نصٌب الفئة التى ٌتم الرد علٌها بمراعاة الحد األقصى المشار إلٌه بالبند 4          
حتى ولو وجدت فئات أخري مستحقة الصرؾ جزئٌا فً الحالة الجارى توزٌع معاشها 

 .
 ـ فً حالة زٌادة نصٌب الفئة التى ٌتم الرد علٌها علً الحد األقصى للنصٌب المحدد لها 5        

بجدول التوزٌع  فإنه ٌتم رد هذه الزٌادة على الفئة التالٌة وذلك بمراعاة األولوٌات 
.  السابق إٌضاحها 

      
 


