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 تقدٌم
 

، بوصفه من  ةالكتابة والبحث فى موضوعات التؤمٌنات ، مهمة شاقة ، ذلك أن قانون التؤمٌنات االجتماعٌ
القوانٌن الحدٌثة نسبٌا ، عرؾ من التعدٌالت ، والقرارات الوزارٌة والمنشورات ، كما هائال ٌكاد ٌصعب 

لسنة  79ذلك فإنه ، وبمرور خمس وعشرٌن عاما )ربع قرن من الزمن( ، على صدور القانون حصره ك
، فإن قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون ، بلؽوا سن المعاش ، أو واجهوا خطرا من المخاطر  1975

ٌدا من الحاالت ، التى  االجتماعٌة المإمن منها ، فصار تطبٌق قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ، ٌواجه كما متزا
 تثٌر نقاطا قانونٌة الحصر لها ، وتحتاج  جابات ، و لى توحٌد المبادىء .

قبل  –من كل ذلك ، نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ، شرحا مبسطا ٌفٌد منه 
ن مثل هذه الشروح المإمن علٌهم أنفسهم . وحسب ما نعلم ، فإ –المتخصصٌن والقائمٌن على التطبٌق 

 المبسطة ، نادرة ،  ن لم نقل ؼٌر موجودة باالسواق .
مما تقدم ، تبدو أهمٌة العمل الذى قام به األخ الفاضل األستاذ / محمد حامد الصٌاد ) وكٌل أول وزارة 
ها التؤمٌنات االجتماعٌة ( ، حٌث استطاع ، من خالل تطبٌقات عملٌة أن ٌستعرض كما من الحاالت ، بٌن فٌ

 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 

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

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

 دون عناء. –وهم فى حاجة  لى ذلك  –ستحقاتهم ، الذٌن ٌمكنهم دون عناء ، معرفة م
 
 

 أ . د  أحمد البرعى
 استاذ ورئٌس قسم التشرٌعات االجتماعٌة

 جامعة القاهرة –بكلٌة الحقوق 
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 مقدمة
كتب من سلسلة : التؤمٌنات االجتماعٌة ) تطبٌقات عملٌة (  عشرصدار  ن وفقنى هللا عز وجل فى أٌسرنى بعد 

صحاب معاشات أٌصال المعلومة التؤمٌنٌة لكافة المهتمٌن بنظام التؤمٌن االجتماعى من مإمن علٌهم و  بهدؾ
تى كان معموال ى من قوانٌن التؤمٌن االجتماعى العمال وفقا ألأصحاب أومستحقٌن عنهم وقائمٌن بالصرؾ و

مباشر أو بشكل ؼٌر  ما بشكل رض مصر أى كل مواطن على  لوالتى امتدت  2019/  12/  31بها حتى 
 مباشر .

 لٌها موضوعا معٌنا على النحو التالى : وحٌث قد استهدفت كل من الكتب المشار 
ساسى والمتؽٌر فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن جرٌن األمعاش األ :  ولالكتاب األ

 .1975لسنة  79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
ساسى والمتؽٌر فى قانون جرٌن األتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة عن األ : الكتاب الثانى

 .1975لسنة  79التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
ساسى والمتؽٌر فى قانون التؤمٌن جرٌن األصابات العمل عن األ معاش وتعوٌض تؤمٌن  : الكتاب الثالث

 . 1975لسنة  79االجتماعى رقم 
ساسى والمتؽٌر فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون جرٌن األتوزٌع المعاش عن األ :  اب الرابعالكت

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

 . القطاع الخاص
 التؤمٌنات االجتماعٌة سإال وجواب. الكتاب الثامن :
 والمتوسطة.التؤمٌنات االجتماعٌة والعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة  الكتاب التاسع :
 .تموٌل التؤمٌنات االجتماعٌة الكتاب العاشر :

مثلة التطبٌقٌة والخرائط لٌها على األ وحٌث قد اعتمدنا فى  ٌصال المعلومة التؤمٌنٌة من خالل الكتب المشار 
الكتب فى ضوء قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر اعادة نشر هذه فقد رأٌت ،  وجداول المقارنة

 . 2020/  1/  1المعمول به اعتبارا من  2019لسنة  148القانون رقم ب
 ترقٌمها ذات الترقٌم السابق مضافا الٌه عبارة "بعد المائة".وأن ٌكون 

فى مجال التؤمٌنات االجتماعٌة  ةجوبمشتمال على مجموعة من األسئلة واألبعد المائة ن ٌكون الكتاب الثامن أو
لى  ن ٌصل أفسارات المحتملة فى هذا المجال ، وحتى ٌمكن للقارىء العزٌز تؽطى كافة االستوالمعاشات 

 تٌة :اآللفصول لى ا  ةجوبسئلة واألن ٌتم تقسٌم هذه األأوٌسر ، فقد رأٌت  ةجابة السإال الذى ٌرٌده فى سهول 
                                                      معلومات عامة : ول  الفصل األ

                               اجراءات االشتراك والنماذج المطلوبة :  صل الثانى الف
                                             مدد االشتراك والتموٌل :   الفصل الثالث

                                                   الحقوق التؤمٌنٌة  :  الفصل الرابع 
                                             المستحقون فً المعاش امس :الفصل الخ

                                                     
 لى سواء السبٌل وهللا الموفق والهادى 
 

 محمد حامد الصٌاد    
 مستشار التؤمٌن االجتماعً 

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات ) سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى                                 

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

http://www.elsayyad.net/
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 ول الفصل األ
  معلومات عامة

 

 ما هى التؤمٌنات االجتماعٌة وما هو المقصود منها  ؟ - 01

عن الخسارة التى ، حوال و أسرته بحسب األألى تعوٌض المإمن علٌه  ات االجتماعٌة مٌنؤتهدؾ الت -ج 
حد المخاطر المإمن ضدها والتى تتمثل فى ) بلوغ أنتٌجة تحقق ، ٌتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل 

 سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ اإلصابة ـ المرض ـ البطالة (  .
مٌنات االجتماعٌة لتعوٌض المإمن علٌه ؤلى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل الت إدى خطار الستة توهذه األ      
حد هذه المخاطر . أحوال عن هذا الدخل الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق و أسرته ) فى حالة الوفاة ( بحسب األأ

نقدى  حد هذه المخاطر ٌتمثل  ما فى تعوٌضأمٌنات االجتماعٌة فى حالة تحقق ؤوالتعوٌض الذى تقدمه الت
تعوٌض الدفعة الواحدة ـ   -ساسٌة فى ) المعاش أو تعوٌض عٌنى ، والتعوٌض النقدى ٌتمثل بصفة أ

ما التعوٌض العٌنى فٌتمثل فى العالج أ صابة ..الخ (  ،جر فى حالة المرض واإلالمكافؤة ـ تعوٌض األ
 صابة . و خطر اإلأوالرعاٌة الطبٌة فى حالة تحقق خطر المرض 

 مٌنات االجتماعٌة .ؤهداف التى تبغٌها التى األتلكم ه      
 

 ما هو المقصود بمظلة التؤمٌن االجتماعى ؟ - 02

بصفة  التى تتمثل، ومٌنات االجتماعٌة ؤالتى تنظم الت التشرٌعاتمٌن االجتماعى مجموعة ؤٌقصد بمظلة الت -ج 
لٌن لحساب الؽٌر والعاملٌن ، والذى ٌشمل كافة فئات العام 2019لسنة  148أساسٌة فى القانون رقم 

 حٌث ٌشمل الفئات اآلتٌة :،  لحساب أنفسهم 
و القطاع أوالقطاع العام أالعاملٌن لحساب الؽٌر سواء كان هذا الؽٌر الحكومة وتشمل الفئة األولى : * 

 الخاص.
عمال ومن فى حكمهم كالطبٌب صحاب األأنفسهم من أالعاملٌن لحساب  وتشملالفئة الثانٌة : * 

 . .... الخ لمهندس  والمحاسبوا
 العاملٌن المصرٌٌن فى الخارج ؼٌر المإمن علٌهم داخل البالد  . وتشمل : الفئة الثالثة* 

 : مٌن على عمال الزراعة ـ ؤساسٌة فى التأبصفة وتتمثل لعمالة ؼٌر المنتظمة وتشمل ا الفئة الرابعة
 . .......... الخ  نفسهمأ خدم المنازل ـ الباعة الجائلٌن ـ صؽار المشتؽلٌن لحساب

  العاملٌن المدنٌٌن . منمٌن االجتماعى ؤالتنظام   ربع التى ٌشملهااأل الفئاتهذه هى  
  .( 1975لسنة  90القانون رقم الصادر بفراد القوات المسلحة ) أمٌن على ؤخاص بالت آخرقانون وهناك       
رض أمٌنٌة لكل مواطن على ؤحٌث تمتد التغطٌة الت مٌن االجتماعىؤمظلة الت تتكون انونالق انوبهذ      

 مٌن االجتماعى .ؤمصر ، ولذلك سمٌت بمظلة الت
 

 العاملٌن لحساب الغٌر  ؟ تتضمنها فئةالتى  مجموعاتما هى ال - 03

 تٌة :اآل تشمل الفئة األولى المجموعات –ج   
إسسات العامة والوحدات االقتصادٌة العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والم -1

 التابعة ألي من هذه الجهات.
، وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة التابعة لها العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2

 بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون فً شركات قطاع األعمال العام.
لى العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات المنصوص كما تسري أحكام هذا القانون ع

 (.2،  1علٌها بالبندٌن )
أن تكون عالقة العمل التى بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل، مع مراعاة  العاملٌن -3

تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة، وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال 
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والتفرٌػ وعمال الصٌد وعمال النقل البرى، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد  الشحن
 والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة.

المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل وتحددهم  - 4
 .التنفٌذٌة لهذا القانون الالئحة

بشرط توافر الشروط المنصوص  أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه ، وٌعولهم فعالً ، - 5
 (.3علٌها فى البند )

 أال تقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر. ( 5،  4،  3فى البنود ) وٌشترط
 ماعىمٌن االجتؤلنظام التالخاضعون لقانون العمل جانب لخضوع األالقانون شروطا  تضمنٌلم و
 . "العاملٌن لحساب الغٌر" مجموعات التى تشملها الفئة األولىتلكم هى ال  

 

 سنة فى القطاع الخاص من نظام  التؤمٌن االجتماعى  ؟ 18ما موقف العمالة التى ٌقل سنها عن  - 04

 صابات العمل فى شؤن :إحكام تامٌن أتسرى  -ج 
 سنة . 18عمارهم عن أالعاملٌن الذٌن تقل  أوال :

و أالمتدرجٌن وٌقصد بالعامل المتدرج كل من ٌتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة  نٌا :ثا
ن ٌكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة ومراحلها أصناعة ، وٌجب 

ال ٌقل فى أجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل  التعلٌم ، على المتتابعة واأل
 جور لفئة العمال للمهنة التى ٌتدرج فٌها .دنى لألخٌرة عن الحد األالمرحلة األ

 التالمٌذ الصناعٌٌن . ثالثا : 
 : الطالب المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى .رابعا 
فى شؤن الخدمة العامة للشباب  1973لسنة  76: المكلفٌن بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم خامسا

 تعلٌمٌة .نهى المراحل الأالذى 
جرا فإنها أٌضا تخضع لهذا أو ذا كانت ال تتقاضى ، مٌن  صابات العمل ؤهذه الفئات الخمس تخضع لت

مٌنات االجتماعٌة التعوٌض فى  حالة تحقق الخطر الخاص ؤمٌن دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التؤالت
أو تعوٌض الدفعة لمعاش شكل اباإلصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العالج والرعاٌة الطبٌة أو فى 

 .   فى حالة حدوث العجز او الوفاةالواحدة 
 

 العاملٌن لحساب أنفسهم   ؟ المجموعات التى تتضمنها فئةما هى  - 05

 تشمل الفئة الثانٌة المجموعات اآلتٌة : -ج 
رهم ممن األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌاً أو زراعٌاً والحرفٌون وؼٌ -1

ٌإدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ، وٌشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانٌن خاصة ، أو ٌلزم 
 لمزاولتها الحصول على ترخٌص بذلك من الجهة اإلدارٌة المختصة.

الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم، ورإساء وأعضاء مجالس  -2
منتدبٌن فً الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمدٌرٌن فً الشركات ذات اإلدارة واألعضاء ال
 المسئولٌة المحدودة.

 مالك شركات الشخص الواحد. -3
وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة بؤحكام هذا القانون  المشتؽلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة، -4

 بقرار من رئٌس الهٌئة.
 جمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب أنفسهم.األعضـاء المنتجٌن فً ال -5
 مالكً األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر. -6
حائزي األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر، سواء كانوا مالكاً أومستؤجرٌن باألجرة أو  -7

 بالمزارعة أو كلٌهما معاً.
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 ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد األدنـى ألجر االشتراك مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال -8
 ، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضائع ، بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى  -9
 والجوى.

 الوكالء التجارٌٌن. -10
 ب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة.أصحا -11
 المؤذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر الرهبان. -12
 العمد والمشاٌخ. -13
 المرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصً األثر. -14
 األدباء والفنانٌن. -15
 وع.ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط الخض -16
 أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة. -17
 (.2020/  1/  1وٌعمل به من  2020لسنة  101بند مضاؾ بقرار رئٌس  الهٌئة رقم ) .نالقساوسة والشمامسة المكرسو - 18

فى شؤن أعضاء نقابة الصحفٌٌن  2020لسنة  123بقرار رئٌس الهٌئة رقم  ند مضاؾب) أعضاء نقابة الصحفٌٌن المقٌدٌن بجدول المشتؽلٌن. -19

 .(1202/  1/  1المقٌدٌن بجدول المشتؽلٌن وٌعمل به اعتبارا من 

وأال تقل  عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقاً للبند أوالً من هذه المادة، وٌشترط لالنتفاع بؤحكام هذا البند
 سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌن.

هٌئة  ضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن ٌحدد القرار تارٌخ بدء االنتفاع وٌجوز بقرار من رئٌس ال
 والشروط األخرى لالنتفاع بؤحكام هذا القانون.

                    
 تلكم هى المجموعات التى تشملها الفئة الثانٌة "العاملٌن لحساب الغٌر" .            

 

 العاملٌن المصرٌٌن بالخارج   ؟فئة  التى تتضمنها مجموعاتما هى ال - 06

  تشمل الفئة الثالثة المجموعات اآلتٌة : -ج 
 العاملٌن المرتبطٌن بعقود عمل شخصٌة. -1
 العاملٌن لحساب أنفسهم. -2
 المهاجرٌن من الفئات المشار  لٌها فً البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة المصرٌة. -3
ن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة وذلك خالل فترة سرٌان جواز العاملٌن البحرٌٌن الذٌن ٌعملون على سف -4

 السفر البحرى.
المصري بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل جمهورٌة مصر  العاملوٌعتبر 

 العربٌة المرتبط بعقد عمل شخصً وال ٌسرى فً شؤنه قانون العمل فً حكم العامل المصري بالخارج.
 بؤحكام هذا البند ما ٌلً: لإلنتفاع وٌشترط

 أال ٌكون خاضعاً ألحكام البندٌن أوالً وثانٌاً من هذه المادة. -
 أال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشرة. -

 العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ". " تلكم هى المجموعات التى تشملها الفئة الثالثة
 

 ؟ لة غٌر المنتظمةالتى تتضمنها فئة العما المجموعاتما هى  - 07

  :تشمل الفئة الرابعة المجموعات اآلتٌة : -ج 
 مالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد األدنـى ألجر االشتراك. -1
 عمال التراحٌل. -2
ألحذٌة صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجائلٌن ومنادي السٌارات وموزعً الصحؾ وماسحً ا -3

 المتجولٌن وؼٌرهم من الفئات المماثلة و الحرفٌٌن.
 خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل. -4
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 محفظً القرآن الكرٌم وقرائه. -5
 المرتلٌن والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة. -6
هم الشروط ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤت الفردٌة غٌر الخاضعٌن للبند ثانٌا متى توافرت فى شؤن -7

 اآلتٌة:
 )أ( أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت وفاة مورثها.

)ب( أن ٌكون نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساساً لربط الضرٌبة على الدخل أقل من 
 الحد األدنى ألجر اإلشتراك.
 )ج(أال ٌكون قائماً بإدارة المنشؤة.

الحقول والحدائق والبساتٌن أو فً مشروعات تربٌة الماشٌة أو العاملٌن المإقتٌن فً الزراعة سواء فً  -8
الحٌوانات الصؽٌرة أو الدواجن أو فً المناحل أو فً أراضً االستصالح واالستزراع ، وٌقصد بالعاملٌن 
المإقتٌن من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي ٌزاولونه ال  

 فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط.ٌدخل بطبٌعته 
حائزي األراضً الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا مالًكا أو مستؤجرٌن باألجرة أو  -9

 بالمزارعة.
 مالك األراضً الزراعٌة ) ؼٌر الحائزٌن لها( ممن تقل ملكٌتهم عن فدان. -10

.الرائدات االجتماعٌات -11
 .(2202/  1/  1وٌعمل به من  2202لسنة  494ئٌس  الهٌئة رقم بند مضاؾ بقرار ر) 

 
ا وثالًثا، وأال  لإلنتفاع بؤحكام هذا البند وٌشترط ًٌ عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبًقا للبنود أوالً وثان

 ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر.
، على أن ٌحدد القرار تارٌخ بدء اإلنتفاع وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة  ضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند

 بؤحكام هذا القانون وقواعد و جراءات سداد االشتراكات.والشروط األخرى لإلنتفاع 
 . "غٌر المنتظمة العمالةهى المجموعات التى تشملها الفئة الرابعة "تلكم 
 

 سلحة  ؟ما هى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات الم - 08

 1975لسنة  90رقم  مٌن والمعاشات للقوات المسلحة  الصادر بالقانونؤالتالتقاعد وٌخضع لقانون  -ج 
  تٌة:الفئات اآل

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

مٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ؤالتالتقاعد والمخاطبة بؤحكام قانون  هى الفئات تلكم
 .  1975لسنة  90

 

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

ما منح معاش استثنائى   1964لسنة  71القانون رقم  شؤنهاٌقصد بالمعاشات االستثنائٌة الصادر ب -ج 
و تحسٌن معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش أ، لشخص ما لم ٌسبق له الحصول على معاش 

 لمعاشات االستثنائٌة تتمثل فى :الفئات المستفٌدة من قانون ان إ.  وبالتالى ف
  العمال المدنٌٌن أو أسر من توفوا منهم الذٌن انتهت خدمتهم فى : - 1

 .دارى للدولة أو الهٌئات العامة أو المإسسات العامة هاز اإلالج-أ   
والمقصود بها شركات القطاع  للهٌئات العامة أو المإسسات العامةالوحدات االقتصادٌة التابعة  -ب   

 العام وقطاع األعمال العام .
 من أدوا خدمات جلٌلة للبالد أو أسر من توفوا منهم . - 2
 ث ٌعتبر من قبٌل الكوارث العامة .    أسر من توفوا فى حاد - 3
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والذى  1964لسنة  71هذه هى الفئات الثالث المخاطبة بنظام المعاشات االستثنائٌة الصادر بالقانون رقم 
 ٌهدف إما :

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

 وذلك بصفة استثنائٌة .
 

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

و أمٌن االجتماعى لتشمل كل من بلػ سن العمل سواء كان عامال لحساب الؽٌر ؤبعد ما امتدت مظلة الت -ج 
ٌا كان نوع العمل الذى ٌمارسه من أو، و فى الخارج  أسواء كان ذلك فى الداخل ، عامال لحساب نفسه 

مٌن ؤالتالتقاعد وو من خالل قانون أربعة السابق بٌانها مٌن االجتماعى المدنٌة األؤخالل قوانٌن الت
 ن مجموعة هذه القوانٌن قد اكتملت فى صورتها النهائٌة عامونظرا أل، والمعاشات للقوات المسلحة 

ن هذه القوانٌن ٌخضع لها من تتوافر فٌهم شروط الخضوع من حٌث السن ، وبالتالى ، ونظرا أل 1980
 :بسبب العاملٌن ممن لم ٌستفٌدوا من هذه القوانٌن إما فقد لوحظ وجود بعض فئات 

 . 1/7/1980سنة قبل  65بلوغ سن  -     
 . 1/7/1980او العجز الكامل قبل  -
 . 1/7/1980او الوفاة قبل  -
ن هذا هو التارٌخ الذى صدر فٌه القانون الخاص بالعمالة ؼٌر أباعتبار  1/7/1980وقد حدد تارٌخ  

مٌن الشامل ، وبالتالى كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة ؤو ما ٌطلق علٌه قانون التأالمنتظمة 
 مٌن االجتماعى  .ؤالت
و لم أمٌن االجتماعى ؤالتى لم تلحق بقطار الت هى الحاالت ذا الحاالت المستفٌدة من معاش الساداتإ

 الفئات التالٌة :مٌن االجتماعى من خالل قوانٌنه المختلفة والتى تنحصر فى ؤتستفد من نظام الت

  1/7/1980سنة قبل  65من بلػ سن . 

  1/7/1980من  ثبت عجزه الكامل قبل . 

  1/7/1980من توفى قبل . 
صبح كل مواطن له الحق فى المعاش ،  ما من ألسادات وبهذا المعاش كل هذه الفئات هى المنتفعة بمعاش ا

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

 ما هو مدلول عبارة مظلة التؤمٌن االجتماعى  ؟ -11

كون منها مظلة التامٌن تت التىو التشرٌعات التى تنظم التؤمٌنات االجتماعٌةمجموعة  بعدما استعرضنا -ج 
ألنها امتدت  لى كل ، نه ال ٌوجد مواطن  ال وقد شملته هذه المظلة أوالتى اتضح لنا منها ، االجتماعى 

من ٌعمل لحساب الؽٌر أو من ٌعمل لحساب نفسه سواء كان ٌعمل فى الداخل أو الخارج وسواء كان من 
مٌن االجتماعى وقرر له ؤكان لم ٌلحق بقطار الت العاملٌن عمالة منتظمة أو عمالة ؼٌر منتظمة ، وسواء

مٌن ؤمعاش السادات ، وسواء  كان من افراد القوات المسلحة ، وسواء كان لم ٌستفد من نظام الت
 االجتماعى وقرر له معاش استثنائى .

من خالل مجموعة هذه القوانٌن نصل  لى نتٌجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حالٌا قد استفاد 
 ما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمإمن علٌه أو صاحب المعاش ، و ما  ،مٌن االجتماعى ؤظام التمن ن

بشكل ؼٌر مباشر وذلك ٌتمثل فى المستفٌدٌن عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش المتمثلٌن فى 
خ ـ األخت ( األبن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ المستحقٌن فى المعاش عنه وهم  : ) األرملة ـ األرمل ـ اإل

و صاحب المعاش ، وبالتالى نجد هذه المظلة قد امتدت  ما أكل هذه الفئات تستفٌد عن المإمن علٌه 
وبالتالى ٌمكن لنا ونحن ، بشكل مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر  لى كل مواطن على أرض مصر 

 مٌن االجتماعى قد تحقق بالفعل .ؤمطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة الت
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 ستفادة كاملة  ؟إمٌن االجتماعى ؤكٌف ٌتم االستفادة من مظلة الت -12

ن أمٌن االجتماعى قد امتدت تشرٌعٌا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق ؤال شك أن مظلة الت -ج 
ن تتم االستفادة الكاملة من أوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غٌر مباشر و حتى ٌمكن أ

البد أن تتعاون جمٌع األطراف المعنٌة فى تحقٌق ذلك ونذكر فى هذا المجال وبصفة هذه المظلة 
 :أساسٌة

ن ٌبادر أى من هذه القوانٌن علٌه ؤالمإمن علٌه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب ب - 1
 وأن ٌكون االشتراك باألجر الحقٌقى حتى ٌضمن، مٌن االجتماعى ؤفى االشتراك فى نظام الت

 االستفادة الكاملة من هذا النظام .
  ذا المسئولٌة تقع وبصفة أساسٌة بداٌة على المإمن علٌه .

حتى ال ٌضار العامل أو ، مٌن االجتماعى ؤثم على صاحب العمل فعلٌه أال ٌتهرب من نظام الت - 2
 أسرته نتٌجة هذا التهرب .

لذٌن ٌنتشرون على مستوى الجمهورٌة مٌن االجتماعى من خالل مفتشٌها اؤأٌضا على هٌئة الت - 3
 مٌن .ؤخر جدٌة التآمٌن على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى ؤالتحقق من الت

ن تعلق تعاملها معهم على تقدٌم أفراد علٌها جهزة الحكومٌة التى تتعامل مع األٌضا على  جمٌع األأ - 4
 مٌن االجتماعى . ؤما ٌفٌد االشتراك فى نظام الت

رض أمٌنٌة الفعلٌة لكل مواطن على ؤلى تحقٌق التغطٌة التإطراف ٌإدى تعاونها معا ه األجمٌع هذ
 . و بشكل غٌر مباشرأمصر سواء كان ذلك بشكل مباشر 

ن التنظٌمات النقابٌة لها دور هام فى هذا المجال من حٌث التوعٌة ومتابعة التؤمٌن أأٌضا ال شك  – 5
 .النقابٌة على جمٌع العاملٌن من خالل اللجان 

مٌن االجتماعى عن كل ؤالت فعٌلن هناك مسئوال آخر عن تألى  نبه فى النهاٌة أن أٌضا ال ٌفوتنى أ- 6
مٌن على زوجها وتعرؾ ؤفرد ، وهى الزوجة الموجودة فى المنزل ، علٌها أٌضا أن تتاكد من الت

متعاونٌن فى مد مظلة حتى ٌكون الجمٌع ، مٌنى واألجر المإمن به ..  لخ ؤمكان عمله ورقمه الت
 مٌن االجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق االستفادة الكاملة من هذا النظام  .   ؤالت

 

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

االجتماعى وذلك من  مٌنؤمٌن االجتماعى فى القطاع المدنً الهٌئة القومٌة للتؤٌقوم على تنفٌذ نظام الت -ج 
 :االجتماعى  مٌنؤلتل واحد خالل صندوق

مٌن ؤالتالتقاعد والتى تقوم بتنفٌذ قانون  مٌن والمعاشات للقوات المسلحةؤٌضاف إلى ذلك إدارة الت       
 .1975لسنة  90الصادر بالقانون رقم لقوات المسلحة لوالمعاشات 

االجتماعى تقدم خدماتها من خالل مكاتبها المنتشرة على مٌن ؤوجدٌر بالذكر أن الهٌئة القومٌة للت    
وٌضاؾ  لى ، مٌنات االجتماعٌة ؤمستوى الجمهورٌة ، حٌث ٌوجد فى كل قسم شرطة مكتب خاص بالت

شراؾ على تشؽٌل هذه ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة لإل
 مٌن االجتماعى .ؤصندوق التلرئٌسى تى بعد ذلك دور المركز الؤالمكاتب ، ثم ٌ
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 الفصل الثانى
 جراءات االشتراك والنماذج المطلوبةإ

 

 ماهً االجراءات الخاصة باشتراك المنشؤة لدى مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص ؟ - 1

تص الذى ٌقع فى مٌنات االجتماعٌة المخؤخطار مكتب الت بالنسبة لصاحب العمل عندما ٌبدأ نشاطه علٌه  -ج  
هذه االستمارة تسمى استمارة طلب ،  2خطار ٌتم بموجب استمارة رقم وهذا اإل،  ه محل نشاطهنطاق

وهذه االستمارة ٌبٌن فٌها ) عنوان صاحب ، مٌنات االجتماعٌة ؤاشتراك وهى متوافرة فى مكاتب الت
تارٌخ بداٌة النشاط ( وٌرفق بهذا سم المنشؤة ـ البٌانات الخاصة بالعاملٌن فى المنشؤة فى  المنشؤة ـ 

 مٌنات االجتماعٌة ( المستند الذى ٌثبت بداٌة النشاط مثل ؤالتى تقدم لمكتب الت 2النموذج )استمارة رقم 
صحاب المهن الحرة بالنسبة مثال ألالشركة ـ الترخٌص بمزاولة المهنة ) السجل التجارى ـ عقد        

أو الرخصة الصادرة من اإلدارة المحلٌة  -ٌجار مثال أوعقد اإل -ن طباء أو المحاسبٌن أو المهندسٌكاأل
أو أى من المستندات التى تفٌد بداٌة المنشؤة لنشاطها ، وٌرفق هذا المستند مع  -لممارسة نشاط معٌن 

 ة والمستند ستماروٌتم تقدٌم اإل، الذى ٌمثل طلب االشتراك الذى تم اٌضاحه سابقا  2االستمارة رقم 
مٌنات تحرٌر نموذج توقٌع لصاحب العمل أو من ٌنوب عنه ؤمٌنات ، وٌتم من خالل مكتب التؤلمكتب الت       

ٌتم مطابقة التوقٌع  الذى ٌرد بها على هذا مٌنات ؤ لً مكتب التتقدم منه التً ى مستندات أن أ، بحٌث 
تمرارٌة تعاملها مع مكتب مٌنى للمنشؤة والذى ٌتم على أساسه بعد ذلك اسؤالنموذج ، وٌتم تحدٌد رقم ت

 مٌنات االجتماعٌة المختص .ؤالت
 مٌنات االجتماعٌة  المختص .ؤجراءات االشتراك المتعلقة بالمنشؤة لدى مكتب التاتلكم هى 

 

 ؟ من العاملٌن بالقطاع الخاصماهى اجراءات االشتراك عن المإمن علٌه  - 2

حد العاملٌن لدٌه تحرٌر نموذج ٌسمى أل عند الحاق بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص على صاحب العم -ج 
صل أوٌتم تحرٌر هذه االستمارة من ، مٌنات ؤوهذه االستمارة موجودة بمكاتب الت،  1االستمارة رقم 

وصورتٌن ، وٌستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببٌانات المنشؤة وجزءا خاصا بٌانات العامل 
هذه االستمارة ٌرفق بها  ذا لم ، ( أجر االشتراكه واألجر الذى ٌلتحق به )الذى ٌلتحق لدٌه وتارٌخ التحاق

مٌنى للعامل مستند المٌالد الدال على تارٌخ المٌالد او صورة منه حتى ٌمكن ؤٌكن قد سبق تحدٌد رقم ت
تقع  مٌنات االجتماعٌة المختص الذىؤمٌنى للعامل ، وٌتم تسلٌم هذه االستمارة  لى مكتب التؤتحدٌد رقم ت

وٌحتفظ بؤصل   ، من تارٌخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ٌنفى دائرته المنشؤة خالل أسبوع
 مٌنات وٌسلم صاحب العمل صورتٌن من هذه االستمارة ؤاالستمارة  لدى مكتب الت

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

 تلكم هى اجراءات االشتراك عن العامل الذى ٌلتحق بالقطاع الخاص .
 

أصااحاب األعمااال وماان فااى " للفئااة ثانٌااامااا هااى اجااراءات االشااتراك لصاااحب العماال عاان نفسااه وفقااا  - 3
 ؟ "حكمهم

لةى جانةب االشةتراك عةن المنشةؤة وفةى نفةس الوقةت  ، سبق أن أوضحنا  جراءات االشةتراك عةن المنشةؤة  -ج 
ات االجتماعٌةةة مٌنةةؤٌةةتم أٌضةةا االشةةتراك عةةن صةةاحب المنشةةؤة وفقةةا لقةةانون الت، باعتبارهةةا كٌةةان مسةةتقل 

 باعتباره مإمن علٌه .  2019لسنة  148رقم الصادر بالقانون  والمعاشات
ت المنشؤة الخاصة بصاحب وهذا النموذج تثبت به بٌانا ، 1لذا فعلٌه أٌضا أن ٌحرر استمارة نموذج رقم  

وبٌانةةات خاصةةة بصةةاحب العمةةل باعتبةةاره مإمنةةا علٌةةه ، وبٌةةان فئةةة االشةةتراك التةةى اختارهةةا ، العمةةل  
ن صةاحب العمةل علٌةه عنةد بداٌةة االشةتراك أن أحٌةث ،  2019لسةنة  148لالشتراك فةى القةانون رقةم 

 ناٌرٌ)  جنٌه 7000جنٌه  لى  1000 ٌختار فئة االشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات االشتراك به من
وٌةتم تسةلٌم هةذه االسةتمارة خةالل  1ن ٌبٌن ذلك فى النموذج الخاص باالستمارة رقم أوعلٌه  ، ( 2020
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مٌنات االجتماعٌة وتسلم صورة لصاحب العمل ؤمن بداٌة نشاطه وٌحتفظ باألصل لدى مكتب الت ٌنأسبوع
حتى ٌكةون لدٌةه ملةؾ متكامةل عةن مةدد اشةتراكه فةى نظةام باعتباره مإمنا علٌه ، حتى ٌحتفظ بها لدٌه و

 مٌن االجتماعى .ؤالت
 .2019لسنة  148تلكم هى اجراءات االشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 

   

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

ما فى حالة انتهاء الخدمة أ،  1حنا اجراءات االشتراك فى البداٌة بتقدٌم استمارة نموذج رقم وضأن أسبق  -ج 
فعنةد انتهةاء خدمةة العامةل علةى صةاحب المنشةؤة ان ،  6خر هذا النموذج هةو اسةتمارة رقةم آٌقدم نموذج 

جود فى مكاتب وهذا النموذج مو، ( عن العامل الذى انتهت خدمته  6ٌحرر هذا النموذج ) استمارة رقم 
وبٌانات المإمن علٌه الةذى ، صل وصورتٌن وتثبت به بٌانات المنشؤة أمٌنات االجتماعٌة وٌحرر من ؤالت

مٌنات االجتماعٌة المختص ؤوتارٌخ انتهاء الخدمة ، وٌتم تسلٌم هذا النموذج  لى مكتب الت، انتهت خدمته 
صةل مٌنات االجتماعٌة ، وٌحةتفظ باألؤتب التمن تارٌخ انتهاء الخدمة وٌتم قٌده بسجالت مك أسبوعخالل 

مٌنات االجتماعٌة وٌسلم صاحب العمل صورتٌن من هذا النمةوذج ) حتةى ٌحةتفظ بصةورة ؤلدى مكتب الت
 .ى انتهت خدمته (لذلدٌه وصورة تسلم للعامل ا

 هذه هى االجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المإمن علٌه بالقطاع الخاص .      
 

 هى االجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل ؟ ما - 5

 6مٌنات االجتماعٌة بنموذج استمارة رقم ؤلى مكتب الت ن ٌتقدم أعند انتهاء نشاط صاحب العمل علٌه  -ج 
وٌتم تحرٌر هذا النموذج بالبٌانات الخاصة بالمنشؤة والبٌانات ، شؤنه شؤن العامل الذى انتهت خدمته 

ن ٌرفق بهذا النموذج المستند أعلى  ،اصة بصاحب العمل باعتباره مإمنا علٌه وتارٌخ انتهاء نشاطه الخ
الخ  ….حل شركة التضامن  –محو السجل  التجارى  –المإٌد النتهاء النشاط مثل ) انتهاء الترخٌص 
ٌضا له نهاٌة أإٌدها ون النشاط له بداٌة وال بد من مستند ٌمن المستندات التى تفٌد انتهاء النشاط ( أل

 والبد من مستند ٌإٌدها .
 مٌنات االجتماعٌة المختصؤلى مكتب الت والمستند الدال على انتهاء النشاط  6وٌقدم نموذج استمارة رقم  
صل ؤٌضا ٌحتفظ بألى ضمن نظام المعلومات و وٌتم تسجٌله بسجالتها وتسجٌله على الحاسب اآل ،

والمستند المإٌد النتهاء النشاط وتسلم صورة  ( صاحب العمل) ن علٌه الخاصة بالمإم 6االستمارة رقم 
 من النموذج بعد التسجٌل للمإمن علٌه لالحتفاظ بها  لدٌه .

 

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

مٌنات االجتماعٌة المختص ، اإلجراءات ؤلمنشؤة فى مكتب التنه عند بداٌة اشتراك اأوضحنا أن أسبق  -ج 
وهو قد ، التى تتم فى هذه الحالة والمتضمن تحرٌر نموذج توقٌع لمن لهم حق التوقٌع عن هذه المنشؤة 

خر ٌكلفه صاحب العمل آى شخص او أٌكون صاحب العمل نفسه وقد ٌكون مدٌر شئون العاملٌن مثال 
ى مستند ٌرد من أو، مٌنات المختص ؤلى مكتب الت على المحررات التى تقدم نٌابة عنه بالتوقٌع عنه 

ن ٌطابق التوقٌع الوارد بالمستند على نموذج التوقٌع أمٌنات االجتماعٌة البد ؤلى مكتب الت المنشؤة  
نه ٌعول علٌه فى مدى همٌة قصوى ألأن هذا النموذج ٌمثل إالمحتفظ به فى المكتب المختص ، وبالتالى ف

وبالتالى ٌجب فور وجود أى تؽٌٌر على من له ، جدٌة أى مستند ٌقدم من المنشؤة لمكتب الهٌئة المختص 
 ، مٌنات االجتماعٌة بنموذج التوقٌع الجدٌد ومن له حق التوقٌعؤخطار مكتب الت حق التوقٌع ٌجب مباشرة 

لى مكتب  حرٌر مستندات تقدم ن ٌستؽل فى تأفإذا ما كان مثال الخاتم الخاص بالمنشؤة ، قد فقد وٌخشى 
جراءات الالزمة لتؽٌٌر التوقٌعات وتؽٌٌر األختام او فٌجب سرعة اتخاذ اإل، مٌنات باسم المنشؤة ؤالت

استبدالها حتى ال تقع أى مسئولٌة على المنشؤة نتٌجة التخلؾ عن اإلخطار او التراخى فى تقدٌم هذا 
 حق التوقٌع  عن المنشؤة .  النموذج الخاص باإلخطار عن التعدٌل على من له
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مااا هااى اآلثااار المترتبااة علااى التااؤخٌر فااى أداء االشااتراكات أو فااى تقاادٌم المسااتندات إلااى مكتااب الهٌئااة  - 7
 المختص ؟

مٌن االجتماعى  نظام ممول وبالتالى ٌعتمد فى التموٌل على االشتراكات التى ؤن نظام التأمن المعروؾ  -ج 
ٌمثل بالقطاع الخاص وما ٌلتزم به صاحب العمل فى القطاع الخاص دائها صاحب العمل ؤٌلتزم ب

 حصتٌن :
 .التى تقتطع من مرتبه  حصة العامل - 
مٌنات ؤو اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التأالتى ٌإدٌها عن العامل  حصة صاحب العمل -

مع مهلة شهر االستحقاق ول الشهر التالى لأداء االشتراكات فى موعدها المحدد وهو أوالبد من ، 
مبلػ  ضافى بنسبة تساوى متوسط داء  االشتراكات ٌستحق أخٌر فى ؤوفى حالة التٌوم ،  15

 صدارات الخزانة من األذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ 
 داء .نهاٌة شهر األ عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق حتىوذلك ،  12/   %(2مضاًفا  لٌه )

مدة اشتراك المإمن  من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر األخٌر من%  20كما ٌستحق مبلػ  ضافى 
عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ انتهاء الخدمة حتى  6فى حالة التؤخٌر فى تقدٌم االستمارة رقم علٌه 

 . ، مع  همال كسر الشهر تارٌخ تقدٌم االستمارة
 

 قصود بالمبلغ اإلضافً الذى ٌتحمله صاحب العمل فى حالة التؤخٌر فى أداء االشتراكات  ؟ما هو الم - 8

مٌنات االجتماعٌة ؤالموعد القانونى ألداء االشتراكات التى ٌلتزم بؤدائها صاحب العمل  لى مكتب الت -ج 
 ستحق أول فبراٌربمعنى أن اشتراك شهر ٌناٌر مثال ٌ، المختص هو أول الشهر التالى لشهر االستحقاق 

)متوسط  صدارات الخزانة من = وبالتالى فإن أى تؤخٌر عن هذا المٌعاد ٌترتب علٌه مبلػ  ضافى  ،
عن كل شهر  ، 12% (  /  2 + األذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ

 االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء . تارٌخعتبارا من اتؤخٌر 
ٌوم األولى من  15لٌه  ذا تم األداء خالل الـ  داء المبلػ اإلضافى المشار أفى صاحب العمل من وٌع

فبراٌر فإذا تم األداء  1بمعنى أن اشتراك شهر ٌناٌر مثال ٌستحق فى ، الشهر التالى لشهر االستحقاق 
ذا تؤخر  ما أمشكلة ،  فبراٌر فلٌست هناك  15فبراٌر ال تكون هناك مشكلة ـ  ذا تم االداء ٌوم  1ٌوم 
عن  المبلػ اإلضافً فبراٌر ففى هذه الحالة ٌستحق  16ن األداء تم ٌوم أداء عن ذلك بمعنى األ

 المبلػ اإلضافً عن شهرٌن لى  شهر مارس ٌستحق  فإذا ما تؤخر ، االشتراك المستحق عن شهر ٌناٌر 
وبالتالى فهذا المبلػ ، وهكذا  أشهر .. المبلػ اإلضافً  عن ثالثةبرٌل ٌستحق ألى شهر  ـ  و ذا تؤخر 
األول من االستحقاق وهو الٌوم  تارٌخحسب عدد الشهور من تو، عن كل شهر تؤخٌر  ٌستحقاإلضافى  

ال ٌجوز اإلعفاء منه ألى اإلضافً وهذا المبلػ ، التالى لشهر االستحقاق حتى نهاٌة شهر األداء الشهر 
مٌن االجتماعى عن عدم التزام صاحب العمل بؤداء ؤصندوق التسبب من األسباب ، ألنه ٌمثل تعوٌضا ل

مٌن االجتماعى من رٌع استثمار أموال ؤوبالتالى حرمان صندوق الت، االشتراكات فى موعدها 
وبالتالى ال ٌجوز اإلعفاء من هذا   أخذ فً االعتبار عند تحدٌد اشتراكات النظام ،  ىالذاالشتراكات 

 . ً هذا الشؤن  ال بقانون ٌصدر فالمبلػ 
 

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

لى  وتقدٌمها  6على صاحب العمل تحرٌر االستمارة رقم ، سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل  -ج 
وحتى ال ٌتراخى صاحب العمل ، هاء خدمة العامل من تارٌخ انت أسبوعمٌنات االجتماعٌة خالل ؤمكتب الت

 نه وفقا للقانون ٌتحمل صاحب العمل مبلػ  ضافى إف، لٌه  فى الموعد المشار  6فى تقدٌم االستمارة رقم 
 مقدارها :) ؼرامة (      

كان فٌه المإمن مدة اشتراك المإمن علٌه  من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر األخٌر من%  20ـ  
 لٌه بخدمة صاحب العمل  .ع
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فى هذا  اشتراكهأجر مثال وكان  3ذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل فى شهر  نه أبمعنى 
 . اجنٌه 0119% =  29.75×  0004ن االشتراك الشهرى أجنٌه بمعنى  0004التارٌخ 

ن كل شهر ع جنٌها 238اى  ،جنٌها  1190% من الـ  20ففى هذه الحالة تحسب ؼرامة مقدارها 
 مٌنات االجتماعٌة المختص .ؤلى مكتب الت  6خر فٌه صاحب العمل عن تقدٌم االستمارة رقم ؤٌت

وؼٌرها من  6عمال  فى القطاع الخاص بضرورة االلتزام بتقدٌم االستمارة رقم لذلك نهٌب باصحاب األ
 ت والنماذج فى مواعٌدهاوٌجب تقدٌم هذه االستمارا، (  2ـ استمارة رقم  1االستمارات ) استمارة رقم 

لى أٌة مبالػ  ضافٌة تضاؾ على المبالػ  وكذا أداء االشتراكات فى مواعٌدها حتى ال ٌتعرضوا  ،
 المستحقة علٌهم . 
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 الفصل الثالث 
 مدد االشتراك والتموٌل

 

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

 :وذلك من ناحٌتٌن  مٌن  االجتماعىؤكبرى فى نظام التتمثل مدد االشتراك أهمٌة  -ج 
مدة مإهلة  توافر ٌشترط  ، فإنهمٌنٌة وبصفة خاصة المعاش ؤنه حتى تستحق المٌزة التأ ولى :همٌة األاأل     

 50معاش ال ٌقل عن اشتراك تإهل المإمن علٌه الستحقاق اش المبكر مثال ٌتطلب مدة لالستحقاق ، فالمع
سنة  25تزاد الى  سنة 20بشرط أن ٌكون منها مدة فعلٌة ال تقل عن  التسوٌة األخٌر أو دخل % من أجر

فعلٌة تزاد الى سنوات  10ومعاش بلوغ سن التقاعد ٌتطلب مدة اشتراك  ، 2025اعتبارا من أول ٌناٌر 
لذلك  ،  ذه المدة ضرورى الستحقاق المعاشه وبالتالى فإن توافر،  2025سنة اعتبارا من أول ٌناٌر  15

بمعنى أنه  ذا لم ٌتوافر شرط المدة ، تتمثل األهمٌة األولى لمدد االشتراك فى أنها أحد شروط االستحقاق 
 فإنه الٌستحق المعاش .  

ش أو سواء  كان ذلك معا، مٌنٌة ؤلمدد االشتراك أنها تدخل فى تحدٌد قٌمة المٌزة الت همٌة الثانٌةاأل     
، مٌنٌة ؤحد عناصر حساب الحقوق التتعوٌض دفعة واحدة أو المكافاة ،  وبالتالى فإن مدة االشتراك تعتبر أ

 .وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحٌح 
  ساسٌتٌن :أفى نقطتٌن  مٌن االجتماعى ؤٌمكن تلخٌص أهمٌة مدد االشتراك فى نظام الت فً ضوء ماتقدم     

 مٌنٌة . ؤأنها أحد شروط االستحقاق وبدونها ال ٌستحق المعاش أو المٌزة الت ىألولا -
 مٌنى .ؤبمعنى أن قٌمتها تإثر فى تحدٌد قٌمة الحق الت، أنها أحد عناصر الحساب   لثانٌةا -

 

 ؟العاملٌن لحساب الغٌر" للفئة أوال "ما هً نسب االشتراك  - 2

  لً حصتٌن :  عاملٌن لحساب الؽٌر"؟للفئة أوال " ال تنقسم نسب االشتراك -ج 
وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع ، والحصة األخري ٌتحملها المإمن علٌه ، حصة تتحملها المنشؤة 

 :التؤمٌن االجتماعً المختلقة 
% من قٌمة األجر  12تتحمل المنشؤة :   فبالنسبة لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ) المعاش ( 

 % من قٌمة األجر . 9ه وٌتحمل المإمن علٌ
وفً ، %  1.25تتحمل المنشؤة فً الحكومة وفً القطاع العام  وبالنسبة لنظام تؤمٌن اصابات العمل :  

 .من قٌمة األجر %  1.5القطاع الخاص 
 وفً القطاع الخاص تتحمل، %  3فً الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشؤة  وبالنسٌة لتؤمٌن المرض :

 فى جمٌع القطاعات .من األجر % 1وبالنسبة للمإمن علٌه من األجر ،   % 3.25 المنشؤة
وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل ، الٌوجد تؤمٌن البطالة فً الحكومة  وفً تؤمٌن البطالة :

 . من قٌمة األجر %  1المنشؤة 
 األجر. من قٌمة%  1% وٌتحمل المإمن علٌه  1تتحمل المنشؤة  :اشتراك المكافؤة 

 وبذلك تكون  جمالً نسب االشتراك
، %18.75وفً القطاع الخاص  ،% 18.25وفً القطاع العام ، %17.25فً الحكومة  المنشؤة:عن

 .قٌمة األجر من% 11للمإمن علٌه  وبالنسبة
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 االشتراكات الممولة للنظام
 

مإمن  صاحب العمل الملتزم
 علٌه

 االجمالً

 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص عامقطاع  حكومة نوع التؤمٌن

 % 21 % 21 % 21 % 09  %12 %12 %12 (1شٌخوخة وعجز ووفاة)

 % 02 % 02 % 02 % 01 % 01 % 01 % 01 (2المكافؤة)

( 5%)01.25 إصابات العمل
(7) 

01.25 
(%5( )7) 

01.50 
(%6()7) 

××× 01.25%
(5( )7) 

01.25 
(%5( )7) 

01.50 
(%6( )7) 

 03.25 % 03 % 03 (10المرض )
(%8) 

01 % 04 % 04 % 04.25 
(%9) 

 %01 %01 ××× ××× %01 %01 ××× البطالة

 %29.75 %29.25 %28.25 %11 %18.75 %18.25 %17.25 جملة االشتراكات 

 
عمل والمإمن علٌه، على أال تتجاوز %، وتقسم مناصفة بٌن صاحب ال1تزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة  (1)

 %.26 جمالى نسبة االشتراكات 

 من أجر االشتراك. (2)

 من دخل االشتراك. (3)

 من الحد األدنى ألجر االشتراك. (4)

 % للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة. 0.25% من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  1 (5)

 % لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال. 0.25% للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة ،  0.25% من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  1 (6)

% تبعاً لمخاطر نشاط المنشؤة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة  1حتى تصل  لى تتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة (7)

 لهذا القانون فى هذا الشؤن.

 % لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال. 0.25جر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ، % من أ 3 (8)

 % لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال. 0.25% من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  4 (9)

لهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً ، وذلك دون االخالل ( تسري أحكام هذا التؤمٌن تدرٌجٌا علً المإمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس مجلس ادارة ا10)

 لسنة . 79بحقوق المإمن علٌهم الذٌن انتفعوا بتؤمٌن المرض وفقا ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 

 ما هو سبب الخالف فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن إصابات العمل بٌن القطاعات المختلفة ؟ - 3

وفً ، %  1.25فً الحكومة وفً القطاع العام صابات العمل  كرنا أن حصة المنشؤة فً تؤمٌن سبق أن ذ -ج 
 ع رئٌسٌة من الحقوق :اٌقدم ثالثة أنوصابات العمل  وذلك ألن تؤمٌن ، %  1.5القطاع الخاص 

 العالج والرعاٌة الطبٌة بكافة مشتمالتها .  الحق األول  : -
صارٌؾ االنتقال طوال مدة تخلؾ المإمن علٌه عن العمل بسب جر ومتعوٌض األ الحق الثانى : -

 صابة .اإل
 صابة عجز  أو حدثت وفاة .المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة  ذا تخلؾ عن اإل الحق الثالث : -
 على النحو التالى : تخص كل منها نسبة ةهذه الحقوق الثالث                    
 .% 1العالج والرعاٌة الطبٌة  -
 % . 0.25تعوٌض األجر ومصاربؾ االنتقال  -
 % . 0.25المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة فى حالتى العجز والوفاة  -

لٌصبح ، هذا التؤمٌن  % فً 1.5وعلً ذلك فإن صاحب العمل فً القطاع الخاص ٌسدد نسبة اشتراك 
 همإمن علٌه فً حالة تعرضلٌها لل نظام التؤمٌن االجتماعً مسئوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار 

جر ومصارٌؾ االنتقال ن المنشؤة تلتزم بتعوٌض األأالقطاع العام فحٌث الحكومة و فًلإلصابة ، أما 
% بهذا التؤمٌن  1.25للعاملٌن بها الذٌن ٌتعرضون إلصابات العمل ، لذلك فإن نسبة االشتراك المإداة  

والمعاش وتعوٌض ، مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة قطاع العام ،  نما تؽطً فقط حكومة والبالنسبة لل
 الدفعة الواحدة.
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 ة ؟فماهو سبب الخالف فً حصة المنشؤة فً تؤمٌن المرض بٌن القطاعات المختل - 4

 :  ساسٌتٌنأٌغطً تؤمٌن المرض مٌزتٌن   -ج 
 : العالج والرعاٌة الطبٌة .ولً األ

لذي ٌستحق للمإمن علٌه طوال تعطله عن العمل بسبب ا، جر ومصارٌؾ االنتقال تعوٌض األ الثانٌة :
 المرض .

 والمٌزة الثانٌة، % ٌتحملها صاحب العمل  3ٌخص المٌزة األولً )العالج والرعاٌة الطبٌة ( نسبة 
، %  3.25واالجمالً ، % ٌتحملها صاحب العمل  0.25نسبة ) تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال ( 

وبالتالً ، % نسبة اشتراك تؤمٌن المرض  3.25شآت القطاع الخاص حٌث ٌسدد صاحب العمل فً منو
ٌكون نظام التؤمٌن االجتماعً مسئوال عن تقدٌم المٌزتٌن المشار الٌهما للمإمن علٌه فً القطاع الخاص 

االنتقال ،  فً حالة تعرضه للمرض ، وهما مٌزتً العالج والرعاٌة الطبٌة ، تعوٌض االجر ومصارٌؾ
لمنشآت الحكومٌة ومنشآت القطاع العام فنظرا ألن المنشؤة فً هذٌن القطاعٌن تلتزم بتعوٌض أما بالنسبة ل

األجر ومصارٌؾ االنتقال للعاملٌن بهما الذٌن ٌتعرضون للمرض ، وبالتالً فإن التؤمٌنات االجتماعٌة 
%  3العام لقطاع الرعاٌة الطبٌة وبالتالً تتحمل المنشآت فً الحكومة واالعالج ومسئولة فقط عن تقدٌم 
 . فقط فً تؤمٌن المرض

 ذلكم هو سبب الخالف فً نسب اشتراك تؤمٌن المرض التى تتحملها المنشؤة فً القطاع العام والحكومة
 عما تتحمله المنشؤة فً القطاع الخاص . ،

 

 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن إصابات العمل ؟  - 5

 : ابات العمل بالنسبة لالشتراكاتٌوجد استثناءان فً مجال تؤمٌن اص -ج 
ات ال ٌإدي عنه اشتراك تؤمٌن  صاب، جازة لؽٌر العمل  طوال وجود المإمن علٌه فً   ول :االستثناء األ

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

 ال ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة  . اصابات العمل 
 وذلك ألنه طوال وجوده فً العمل خارج البالد الٌنتفع بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة

بمعنى أن المإمن علٌه ال ٌإدي عنه ، جر ومصارٌؾ االنتقال ضا تعوٌض األأٌو ،
 : % 0.25الواحدة ما ٌقابل مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة   اله الحالة فً هذ

 تلكم هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن اصابات العمل والتً تتلخص كما ذكرنا فً استثنائٌن رئٌسٌٌن : 
 .عمل ال اتجازة لؽٌر العمل الٌإدي عنه اشتراك تؤمٌن اصاب أنه طوال وجود المإمن علٌه فً  األول :

العمل  اتأنه طوال وجود المإمن علٌه فً العمل خارج البالد الٌإدي من اشتراك تؤمٌن اصاب ً :الثان
صابة ذا ما تخلؾ عن اإل ، و تعوٌض الدفعة الواحدة  ، بالنسبة له اال ما ٌقابل مٌزة المعاش

 . ةعجز أو حدثت وفا
 

 ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن المرض ؟ - 6

 مٌن المرض فً الحاالت اآلتٌة : ؤت ال ٌإدي اشتراك -ج 
نه  طوال هذه الفترة الٌنتفع ألً جهة ؼٌر خاضعة لتؤمٌن المرض حٌث  طوال انتداب المإمن علٌه  - 1

 بمزاٌا تؤمٌن المرض .
، وتكون جهة عمله ملتزمة أو تكلٌفه بخدمة القوات المسلحة  هطوال استدعاء المإمن علٌه أو استبقائ - 2

عن عالجه ورعاٌته الطبٌة  ة، وذلك ألن القوات المسلحة هى المسئولهذه الفترة  بسداد أجره عن
 .طوال هذه الفترة 

جازه خارج البالد ، وذلك ألنه طوال هذه الفترة لن ٌنتفع بمزاٌا تؤمٌن  طوال وجود المإمن علٌه فً  - 3
 المرض  لوجوده خارج البالد .

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

 

 البطالة ؟ما هً االستثناءات فً مجال تؤمٌن  - 7

 تٌة : فً الحاالت اآل ةالٌإدي اشتراك تؤمٌن البطال -ج 
والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات االقتصادٌة  العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة أوال :

حٌث ٌشترط فً ، وذلك الستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم ، التابعة ألي من هذه الجهات 
 . حتً ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمالالخطر 

العاملٌن الذٌن ٌستخدمون فً أعمال عرضٌة أو مإقتة وعلى األخص عمال المقاوالت وعمال  ثانٌا :
المحاجر والمالحات وعمال التراحٌل والعمال الموسمٌٌن وعمال الشحن والتفرٌػ وعمال النقل 

نسبة لهم مإكد ، حٌث ٌشترط فً الخطر حتى البرى وعمال الصٌد ، وذلك ألن خطر البطالة بال
 ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمال .

، ٌكون مستحٌال  موذلك ألن خطر البطالة بالنسبة له، الشركاء الذٌن ٌعملون بؤجر فً شركاتهم  :ثالثا 
من  مبالمنشؤة بصفته مذا انتهت عالقته  موبالتالى لن ٌنقطع دخله، فً الشركة  شركاءألنه 

 . كاءشر مباعتباره مدخلهحٌث ٌستمر ،  عاملٌنال
 اتمٌنؤقانون التالالئحة التفٌذٌة ل من 190ي تضمنته المادة ذهذا االستثناء من تؤمٌن البطالة الو          

محل نظر فً ضوء ما انتهت  ، 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتاإلجتماعٌ
قضائٌة الصادر فً جلسة  35لسنة  20) الطعن رقم أحكامها  لٌه محكمة النقض فً العدٌد من 

 646م ارقأن وو الطع بشؤن خضوع الشرٌك المتضامن للضرٌبة ، 1972نوفمبر سنة  15
قضائٌة الصادر فً  48لسنة  15،  1982أبرٌل سنة  5قضائٌة الصادر فً جلسة  46لسنة 
 1983ماٌو سنة  16ً جلسة قضائٌة الصادر ف 52لسنة  654،  1982سنة  دٌسمبر 6جلسة 

الموجودة ضمن التشرٌعات بالموقع : الصٌاد  –بشؤن الشرٌك المتضامن وعالقة العمل بالشركة 
 لً أن عالقة المدٌر الشرٌك المتضامن فً شركات التضامن وشركات التوصٌة ( دوت نت 

وبالتالً فإنه ،  البسٌطة لٌست عالقة عمل ، وان ما ٌتقاضاه لٌس أجرا ، و نما هو توزٌع للربح
 .اعادة النظر فى هذا االستثناءمر ٌتطلب ال ٌخضع لقانون التؤمٌن اإلجتماعً بصفته عامل ، واأل

ومستمرون فً العمل ، وذلك ألنه من الشروط الواجب  سن الشٌخوخة ا : العاملٌن الذٌن ٌبلغونرابع
ن بلػ  سن الشٌخوخة ٌكون وافرها فً العامل المتعطل أن ٌكون قادرا علً العمل ، وحٌث أن مت

 قد أصبح عاجزا حكما عن العمل فإنه ال ٌنتفع بتؤمٌن البطالة .
) راجع  األجازات الخاصةاإلعارات الخارجٌة  ودى اشتراك تؤمٌن البطالة فً جمٌع حاالت إال ٌمالحظة : 
 .من الالئحة التنفٌذٌة للقانون( 94و  90المادتٌن 
 

 وما هو الموعد القانونً لألداء ؟، اكات من المسئول عن أداء االشتر - 8

بمعنى أن ٌكون العامل متواجدا ، جر له طالما كان العامل فً الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بؤداء األ -ج 
فً هذه الحالة تكون المنشؤة هً المسئولة عن أداء االشتراكات ، وٌتم ، جازة  فعال فً العمل ولٌس فً 

بمعنى أن ، وهو أول الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراك ، موعد القانونً فً ال أداء االشتراكات
ذا  ،  و وهكذا .. برٌل ٌستحق أول ماٌأبرٌل واشتراك شهر أاشتراك شهر مارس مثال ٌستحق أول 

المنشؤة هً المسئولة عن أداء االشتراكات طالما كان العامل موجودا بالخدمة ، وكانت ملتزمة بؤداء 
 .جر له األ

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

 شتراكات المستحقة .القانون قد أعطً مهلة خمسة عشر ٌوما ٌإدى خاللها صاحب العمل اال
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 : إذا ٌمكن القول بؤن الموعد القانونً ألداء االشتراكات ٌنقسم إلً جزئٌن      
 هو تارٌخ االستحقاق ، وهو أول الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراك . األول :

حتى الٌوم  ٌوما من تارٌخ االستحقاق بمعنى أن ٌتم أداء االشتراكات 15هً المهلة ، وهً  الثانً : 
 الخامس عشر من الشهر التالً للشهر المستحق عنه االشتراك .

 وٌمكن تعرٌف كل منهما كما ٌلً :
 هو التارٌخ الذي ٌبدا منه حساب المبلػ اإلضافً  ذا لم ٌتم األداء خالل المهلة .تارٌخ االستحقاق : 

 و كان قد تم فً تارٌخ االستحقاق .هً الفترة الزمنٌة التً  ذا تم الداء خاللها ٌعتبر كما لالمهلة : 
 

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

جره ، فإن صاحب العمل ٌلتزم أطالما كان المإمن علٌه فً العمل وكان صاحب العمل ملتزما بؤداء   -ج 
جازات وأقساط اإل لمدد المشتراة مثل أقساط ا، باستقطاع األقساط المستحقة علً المإمن علٌه من أجره 

لسنة  79)التى تمت فى ظل قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  أقساط االستبدال والخاصة 
قساط التى ٌكون المإمن علٌه ملتزما بها فً هذه الخ ، األ …أقساط اإلعارات الخارجٌة  و( 1975

 لً الهٌئة. قساط وٌكون مسئوال عن أداء هذه األ ، همن أجر هاالحالة ٌلتزم صاحب العمل باستقطاع
قساط فً أول الشهر التالً للشهر المستحق ء هذه األاقساط فإنه ٌتم أدأما عن الموعد القانونً ألداء األ

قساط المستحقة ول فبراٌر واالأٌناٌر تإدي شهر قساط المستحقة عن ن األأقساط ، بمعنى عنه هذه األ
ٌوما من تارٌخ  15ٌضا ٌعطً صاحب العمل مهلة أو، وهكذا  ...س ول ماراعن فبراٌر تإدي 

ذا تم االداء خالل هذه المدة  بمعنى أنه ، من الشهر التالً لشهر االستحقاق  15حتى ٌوم  ىاالستحقاق أ
 ضافٌة . مبالػ  ةٌعتبر كما لو كان قد تم فً تارٌخ االستحقاق وال ٌتم تحمٌله بؤٌ

 

 بة علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات  واألقساط ؟ما هً اآلثار المترت - 10

عن مدة  شهريقساط أن تتحمل المنشؤة بمبلػ  ضافً ٌترتب علً التؤخٌر فً أداء االشتراكات واأل -ج 
 12/  1المبلػ اإلضافً بنسبة تساوي  دد، وٌححتً نهاٌة شهر األداء التؤخٌر من تارٌخ وجوب األداء 
ألذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ متوسط  صدارات الخزانة من ا

وٌسري ذلك علً جمٌع أصحاب األعمال بما فٌهم الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات %(  ،2مضاًفا  لٌه )
ن مبالػ ه من تحقٌق رٌع استثمار علتعوٌض صندوق التؤمٌن االجتماعً عما فات، وذلك  العامة

 .التً لم ٌتم أدائها فً الموعد القانونً قساط االشتراكات واأل
 

ماان المساائول عاان أداء االشااتراكات واالقساااط فااً حالااة اإلجااازة الخاصااة باادون أجاار للعماال بالخااارج   - 11
 واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟ وما هً العملة التى تإدي بها ؟

نه فً حالة إف، قساط االشتراكات واألخروجا علً القاعدة التً تنص علً التزام صاحب العمل بؤداء  -ج 
خارجٌة بدون أجر ، فإن  ةأو  عاربالخارج جازة خاصة بدون أجر للعمل  وجود المإمن علٌه فً 

وعلٌه أن ٌقوم بؤداء هذه االشتراكات ، المإمن علٌه ٌلتزم بؤداء حصتى االشتراك حصته وحصة المنشؤة 
قساط التى تكون ، أما عن األ بنك المركزى المصرىبإحدى العمالت األجنبٌة المعلن لها سعراً بال

)التى تمت فى ظل قانون التؤمٌن  قساط االستبدالؤمستحقة علٌه فإنه ٌلتزم بؤدائها بالعملة المصرٌة ك
جازة نه خالل مدة اإلإالخ ف …مدة  سابقة  وشراء (1975لسنة  79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

قساط أٌضا ولكن عارة الخارجٌة بدون أجر ٌلتزم المإمن علٌه بؤداء هذه األالخاصة للعمل بالخارج أو اإل
 بالعملة المصرٌة .

 

ما هو الموعد القانونً ألداء االشتراكات واألقساط خالل مدة اإلجازة الخاصة للعمل بالخارج واإلعارة  - 12
 ؟ بدون أجر الخارجٌة
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جازة الخاصة للعمل قساط خالل مدة اإلء االشتراكات واألكما سبق أن ذكرنا فإن المإمن علٌه ٌلتزم بؤدا -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 ، هكذا ..ٌستحق أول مارس و
داء أن ٌتم ؤبن المشرع قد أعطاه مهلة إف، عارة خارجٌة بدون أجر  و أجازة خاصة للعمل بالخارج  فً 

ن كل جازة فً المواعٌد التى ذكرناها وهً أول الشهر التالً لشهر االستحقاق عاإل سنةاالشتراكات خالل 
داء خالل شهر من ذا تم األإجازة ، فوذلك بحد أقصً شهر من تارٌخ انتهاء سنة اإل،  ةشهر علً حد

مبالػ  ضافٌة ـ أٌضا من باب التٌسٌر فإن المهلة التى تعطً  ةال ٌتم تحمٌله بؤٌ ةجازتارٌخ انتهاء سنة اإل
ة بدون أجر بالنسبة للسنة االخٌرة جازه خاصة للعمل بالخارج أو  عارة خارجٌ للمإمن علٌه الموجود فً 

 جازة . شهر من تارٌخ انتهاء اإلألً ستة  تمتد 
ولكن ٌعطً المإمن علٌه مهلة ، صل هو أول الشهر التالً لشهر االستحقاق ذاً الموعد القانونً فً األ      

 االخٌرة .نتهاء السنة  لً ستة أشهر من تارٌخ  د تجازة تمشهر من تارٌخ انتهاء سنة اإلللسداد 
 

ما هً اآلثاار المترتباة علاً التاؤخٌر فاً أداء االشاتراكات واألقسااط عان مادة اإلجاازة الخاصاة للعمال  - 13
 بالخارج أو اإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟

 وٌترتب علً التؤخٌر، قساط فً هذه الحالة سبق أن أوضحنا الموعد القانونً فً أداء االشتراكات واأل -ج   
  قساط :شتراكات واألفً أداء اال

 بالنسبة لالشتراكات :       
فإنه ٌتم تحمٌله ، ذا تؤخر المإمن علٌه عن أداء االشتراكات فً الموعد القانونً الذى سبق أن أوضحناه  

من متوسط  صدارات الخزانة من األذون والسندات فى الشهر السابق  12/  1 ً ٌساويبمبلػ اضاف
عن كل شهر تؤخٌر من تارٌخ االستحقاق  ، وذلك  %(2المبالػ مضاًفا  لٌه )للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد 

شهرا  عشر لمدة ثالثة بمعنى أنه اذا تؤخر عن أداء االشتراكات عن شهر ما ،، حتى نهاٌة شهر األداء 
 .عن كل شهر تؤخٌر بالمبلػ اإلضافًشهرا مثال فانه ٌتم تحمٌله  عشر أو أربعة

جازة الخاصة بدون أجر للعمل فً حالة التؤخٌر فً أداء االشتراكات عن اإلذلكم هو المبلػ اإلضافً 
 عارة الخارجٌة بدون أجر .بالخارج واإل

فإنه ٌتم أٌضا ، أدائها  عنجازة وٌتؤخر المإمن علٌه التى تكون مستحقة خالل مدة اإل:  قساطأما عن األ
من تارٌخ استحقاق القسط وحتى نهاٌة عن كل شهر تؤخٌر  المبلػ اإلضافً سابق اإلشارة  لٌه ضافة 
 داء .شهر األ

 

ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه من جاناب صااحب العمال فاً حالاة عادم أداء الماإمن علٌاه االشاتراكات  - 14
 واألقساط عن مدة اإلجازة للعمل بالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون أجر ؟

كات واألقساط المستحقة عن مدة اإلجازة الخاصة للعمل فً حالة عدم التزام المإمن علٌه بؤداء االشترا -ج 
جر ، ٌلتزم صاحب العمل بتحدٌد قٌمة هذه االشتراكات والمبالػ أبالخارج واإلعارة الخارجٌة بدون 

اإلضافٌة المستحقة ، وٌتم تقسٌطها علً المإمن علٌه اعتبارا من أول الشهر التالً النتهاء مهلة أداء هذه 
الالئحة بالمرفق  4رقم  وذلك وفقا للجدول، ساس سنه فً هذا التارٌخ أعلً ، اط قساالشتراكات واأل
مجموع األقساط المفروض أداإها فً حالة السداد حتى بلوغ سن الشٌخوخة مقابل التنفٌذٌة للقانون )

وٌستحق القسط األول فً هذه الحالة من أجر الشهر التالً النتهاء  ، (جنٌه من المبلػ المستحق  100
فإنه ٌتم تحدٌد ، ؼسطس مثال أبنهاٌة شهر  ىذا كانت المهلة تنته مهلة األداء المحددة ، وعلً ذلك فإنه 

ول من مرتب شهر وٌتم خصم القسط األ، ساس سن المإمن علٌه فً أول سبتمبر أقٌمة القسط علً 
علٌه االشتراكات  داء المإمنأسبتمبر المستحق أول أكتوبر، هذا هو التزام صاحب العمل فً حالة عدم 

   . عارة الخارجٌة بدون أجرجازة الخاصة للعمل بالخارج واإلقساط المستحقة علٌه خالل مدة اإلواأل
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 بالنسبة لمدة اإلجازة لغٌر العمل من حسابها  فى نظام التؤمٌن االجتماعى  ؟ ما هو الموقف - 15

جازات طالما كانت اإل، سرة .. الخ و رعاٌة األأج اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل لمرافقة الزو مدةبالنسبة ل -ج 
للمإمن علٌه أن ٌبدى رؼبته فى اإلشتراك عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل قبل قٌامه ، لؽٌر العمل 

اد وبما ال ٌجاوز تارٌخ تحقق ٌعباإلجازة ، كما ٌجوز له أن ٌبدى هذه الرؼبة فى تارٌخ الحق لهذا الم
 مٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. واقعة اإلستحقاق فى تؤ

وٌراعى أن تشمل ، والٌجوز للمإمن علٌه أن ٌعدل عن رؼبته فى اإلشتراك بؤى حال من األحوال 
 الرؼبة سنوات تجدٌد اإلجازة. 

وفى حالة وفاة المإمن علٌه ٌجوز للمستحقٌن عنه طلب حساب مدة اإلجازة وفقاً لما سبق فى مٌعاد       
على أن تإدى المبالػ ،من تارٌخ ورود طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة للصندوق ؼاٌته ثالثة شهور 

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

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

 .سنواتها وال ٌجوز العدول عنها 
 

 صة لغٌر العمل ؟ من المسئول عن أداء االشتراكات واألقساط عن مدد اإلجازة الخا  - 16

نه تٌسٌرا علٌه فقد إف، جرا أن المإمن علٌه خالل مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل الٌتقاضً نظرا أل -ج 
ن أبمعنً  ، ئهاانتها شهر من تارٌخقصً أجازة بحد اإل سنةداء االشتراكات خالل أعطً الحق فً أ

كون للمإمن علٌه الحق فً حالة االجازة جازة الخاصة للعمل بالخارج حٌث ٌمر هنا ٌختلؾ عن اإلاأل
جازة اإل سنةجازة فً أي وقت خالل  الخاصة لؽٌر العمل ان ٌإدي االشتراكات المستحقة عن مدة اإل

قساط التً تكون مستحقة علً المإمن علٌه قبل قٌامه ما عن األأ ، ئهاانتها شهر من تارٌخوٌعطً مهلة 
 جازةلً مدة مساوٌة لمدة اإل د تقساط تمالتقسٌط بالنسبة لهذه األجازة الخاصة لؽٌر العمل ، فإن مدة باإل
بمعنً أنه  ذا كان علً المإمن علٌه قسط مدة مشتراة مستحقا حتً سن الستٌن وحصل علً  جازة  ، 

خاصة لؽٌر العمل لمدة ثالث سنوات ، فإن مدة التقسٌط ٌتم مدها بمقدار مدة اإلجازة أي تمد مدة التقسٌط 
   .ة سن 63 بلوؼهحتً 

 .جازة الخاصة لؽٌر العمل  عن مدة اإلوقواعد أدائها قساط تلكم هً المسئولٌة عن أداء االشتراكات واأل       
 

ماهو اإلجراء إذا لم ٌقم المإمن علٌه بؤداء االشتراكات عن مدة اإلجازة الخاصة لغٌر العمال فاى حالاة  - 17
 ا ؟ما إذا كان قد أبدى الرغبة فى االشتراك عنه

داء االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التى ؤفً حالة عدم قٌام المإمن علٌه ب  -ج 
داء هذه أبدى الرؼبة فى االشتراك عنها ، فً هذه الحالة ٌلتزم صاحب العمل بانتهاء المهلة المحددة أل

اء اإلجازة ٌلتزم صاحب العمل بحساب االشتراكات ، وهً كما سبق ان ذكرنا نهاٌة الشهر التالً النته
متوسط  صدارات الخزانة من من  12/  1شهري   مبلػ  ضافً لٌها  اضافماالشتراكات المستحقة ، 

عن كل شهر %(  2األذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضاًفا  لٌه )
وٌقوم صاحب العمل ،  حتى نهاٌة شهر األداء  جازة من أول الشهر التالً النتهاء سنة األ، تؤخٌر 

مجموع الئحة التنفٌذٌة للقانون )بالالمرفق  4، وفقا للجدول رقم بتقسٌط هذه المبالػ علً المإمن علٌه 
جنٌه من المبلػ  100األقساط المفروض أداإها فً حالة السداد حتى بلوغ سن الشٌخوخة مقابل 

جر أول من وٌتم خصم القسط األ ،أول الشهر التالً النتهاء المهلة علً اساس سنه فً ،  (المستحق 
ماٌو  19داء تنتهً ن مهلة األإ برٌل ف 20الشهر التالً النتهاء المهلة ، بمعنً أنه  ذا انتهت اإلجازة فً 

ساس سن المإمن أو ذا لم ٌتم األداء حتً هذا التارٌخ ٌقوم صاحب العمل بتقسٌط المبلػ ، وذلك علً 
 .ول ٌولٌوأول من مرتب شهر ٌونٌو الذى ٌستحق صرفه ه فً أول  ٌونٌو وٌستحق القسط األعلٌ
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ماهو األجر الذي تحسب علاً أساساه االشاتراكات خاالل مادة اإلجاازة الخاصاة ساواء كاان ذلاك للعمال  - 18
 بالخارج او لغٌر العمل ؟

ساس أو لؽٌر العمل على ألعمل بالخارج جازة سواء كانت لٌتم تحدٌد االشتراكات المستحقة عن مدة اإل - ج
 :النحو التالى علىجازة وذلك ن ٌتقاضاه المإمن علٌه لوال وجوده فى اإلأجر الذى كان من المفترض األ
ن ٌتقاضاه المإمن علٌه من أ: ٌتم حساب االشتراكات على ما كان مفترضا ساسى جر األبالنسبة لأل -

ساسى ٌتم مراعاتها فى حساب جر األه مع كل زٌادة فى األجازة ، بمعنى أنجر لوال وجوده فى اإلأ
 . االشتراكات المستحقة عن مدة اإلجازة

 لى نوعٌن من العناصر : نه ٌنقسم إ: ف جر المتغٌرلأل بالنسبة  - * با                         
 .ت الخاصة  نتاج كالبدالت والعالواعناصر ؼٌر مرتبطة باإل - 1                             

 . ٌة ..الخجور اإلضافرباح والحوافز والمكافآت واألنتاجٌة المإمن علٌه كاألإعناصر مرتبطة ب-2                      
         كانساس ما أللعناصر ؼٌر المرتبطة باالنتاج ٌتم تحدٌد االشتراكات عن هذه العناصر على  بالنسبة                       

ن إنتاج فجازة ، أما العناصر المرتبطة باإلتقاضاه المإمن علٌه منها لوال وجوده فى اإلن ٌأمفترضا  
ٌتم تحدٌدها ، و لؽٌر العمل أجازة الخاصة سواء كانت للعمل بالخارج االشتراكات المستحقة عن مدة اإل

على بداٌة  ما تقاضاه المإمن علٌه من هذه العناصر خالل السنة السابقةل الشهري متوسطأساس العلى 
 اإلجازة .

 

ماهو الموقف بالنسبة لالشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرٌة : تجنٌد إلزامى أو استدعاء أو  - 19
 استبقاء أو تكلٌف فى خدمة القوات المسلحة ؟

 : تىٌراعى اآل بالنسبة لالشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة العسكرٌة فإنه -ج 
االشتراكات المستحقة أداء لزامى ٌعفى كل من صاحب العمل والعامل من ة لمدة التجنٌد اإلبالنسب وال :أ       

اشتراكات من  ةٌأمٌن دون أداء ؤمدة ، وٌتم حساب هذه المدة ضمن مدة االشتراك فى التهذه العن 
ن العامل ال ٌتقاضى خالل مدة التجنٌد أو صاحب العمل ، والحكمة فى ذلك أجانب العامل 

 . جرا من صاحب العملأمى اإللزا
ن االشتراكات المستحقة عن هذه المدة ٌلتزم بؤدائها إأو التكلٌؾ ف و االستدعاءأما مدد االستبقاء أ ثانٌا :     

جر للمإمن علٌه خاللها ، وٌقوم بخصم أداء أنه ٌكون مسئوال عن أساس أصاحب العمل على 
مٌن ؤلى صندوق الت داء الحصتٌن أوٌتم جره ، وتإدى المنشؤة حصتها أحصة المإمن علٌه من 
 االجتماعى المختص .

و مدد االستبقاء أتلكم هى االشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرٌة سواء مدة التجنٌد اإللزامى  
 و االستدعاء للقوات المسلحة . أأو التكلٌف 

 

 ماهو الهدف من شراء المدد فى نظام التؤمٌن االجتماعى  ؟ -  20

 مٌن االجتماعى .ؤتلعب دورٌن هامٌن فى نظام الت ن مدد االشتراكأوضحنا أن أسبق  -ج 
 مٌنٌة .ؤحد شروط االستحقاق للحقوق التأنها أ ول :األ

 . حد عناصر الحساب لهذه الحقوقأنها أ الثانى :
مٌن ؤمٌن االجتماعى ، لذلك فقد أتاح قانون التؤهمٌة مدد االشتراك فى نظام التأذلك هو مرجع 

وذلك من خالل طلب ، االجتماعى للمإمن علٌه الحق فى زٌادة مدد اشتراكه فى هذا النظام 
، و لزٌادة قٌمة المزاٌا التى ٌستحقها أ، ستحقاق ما شرط المدة المإهلة لإل حقٌق لت ،شراء مدد 

 50ٌرؼب فى صرؾ معاش مبكر ومدد اشتراكه ال تحقق معاشا ال ٌقل عن فمثال مإمن علٌه 
سنة بحسب  25أو  20ن أجر التسوٌة األخٌر ، فى حٌن أن لدٌه مدة االشتراك الفعلٌة % م

معاشا ال ٌقل لى شراء مدة حتى تتوافر بشؤنه المدة المإهلة الستحقاق  لذلك فإنه ٌلجؤ  األحوال ،
ن المإمن علٌه له بالفعل مدد اشتراك مإهلة أو أ ، أجر التسوٌة األخٌر% من  50عن 

معاش ، ولكن هذه المدة صؽٌرة وبالتالى ٌقوم المإمن علٌه بشراء مدة حتى ٌكون الستحقاق ال
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ن ذكرنا فإن الحقوق التامٌنٌة أكبر ، ألنه كما سبق أ جمالى مدد اشتراكه تعطٌه الحق فى مٌزة 
 ما توافر ، وبالتالى ٌكون الهدؾ من شراء المدد  ، مٌن ؤٌراعى فى تحدٌدها مدة االشتراك فى الت

 و زٌادة الحقوق التامٌنٌة .    أاالستحقاق شروط 
 

 ما هى شروط شراء مدة  ؟ - 21

 ة شروط : أربع 2019لسنة   148رقم  القانونشراء مدة  فى ٌشترط ل -ج 
وبالتالى الٌجوز شراء ،  لسن بداٌة الخضوع ألحكام القانونتالٌة ن تكون  المدة المطلوب شراإها أ( 1) 

  .للعمل   ةالمناسب ىه هذه السنن أباعتبار ، وذلك  هذه السنمدد قبل بلوغ  
، وذلك تٌسٌرا نه الٌجوز شراء كسر سنة أن تكون المدة  المطلوب شراإها  سنوات كاملة بمعنى أ( 2)

 .للعملٌات الحسابٌة 
مٌنٌة ؤن من المبادىء التأللنظام التؤمٌن اإلجتماعً ،  خاضعةتكون المدة المطلوب شراإها ؼٌر ن أ( 3) 

عن نفس المدة  خاضعا ن ٌكون أ هنه الٌجوز للمإمن  علٌأمٌنى ، بمعنى ؤعدم االزدواج الت أمبد
 .لنظام التؤمٌن اإلجتماعً

نه الٌجوز شراء مدد  أبمعنى ، خٌرة ن  تكون المدة  المطلوب شراإها سابقة على مدة االشتراك األأ( 4)
  ة .مستقبلٌ

ن تتوافر أالشروط ٌجب  توافرها مجتمعة لشراء مدة ، وهذه الواجب  ربعتلكم هى الشروط  األ       
 .ٌجوز شراء  المدة  هذه الشروط ال حدألو تخلف  نهأمجتمعة بمعنى 

 

 ؟ كٌف  تحدد تكلفة شراء مدة  - 22

 : على عنصرٌن هامٌن ٌعتمد تحدٌد تكلفة شراء المدة -ج 
وفقا لقانون التؤمٌنات  أساسها االشتراكاتالمتوسط الشهري لألجور التً أدٌت علً هو  ولالعنصر األ 

حتى نهاٌة الشهر السابق  2019لسنة  148االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
 .الشراء  تقدٌم طلب لتارٌخ 

نه من خالل سن  المإمن علٌه أحٌث ، فى تارٌخ تقدٌم طلب الشراء  ههو سن المإمن علٌ العنصر الثانى                  
 قانون ،الالخاص بذلك المرفق ب 3رقم  تم تحدٌد معامل تكلفة شراء المدة من الجدولٌ

ن السن فى هذا ونظرا أل،  سنة( 65الى  60وبمراعاة سن الشٌخوخة المعامل به )من 
التكلفة  هساسأنه فى تحدٌد معامل السن الذى تحسب على فإالجدول سنوات كاملة ، لذلك 

  .كاملة  لى سنة كسر السنة ٌتم جبر 
تقدم لشراء مدة سنة(  60) سن الشٌخوخة المعامل به ن مإمنا علٌه أا افترضنا  ذ هنإف وتطبٌقا لذلك                   

 32ٌجبر الى سنة وٌومٌن ) 31فى هذا التارٌخ   هوسن، جنٌه  1000متوسط أجره وكان  ،سنة واحدة 
على  60/  3رقم تكلفة شراء المدة من الجدول ٌتم تحدٌد معامل حساب  فى هذه الحالةفإنه  ،سنة( 

جر الذى سٌتم من األواحد  هجنٌ لكل ٪671وهذا المعامل فى هذا الجدول ٌساوى ، سنة  40ساس سن أ
ن تكلفة شراء سنة واحدة فى إ، وعلى ذلك فوعن سنة واحدة من المدة المشتراة ساسه أشراء المدة على 

 حتى نهاٌة الشهر السابقجر األمتوسط جنٌه ) 1000التالى ساسى فى هذة الحالة ٌكون كجر األاأل
 . اهجنٌ 6710( = )معامل الشراء هجنٌ ٪ لكل671× الشراء ( تقدٌم طلب تارٌخ ل

 ، ٌتم ضربها فً عدد السنوات المطلوب شراءها . هذه هى تكلفة شراء سنة واحدة 
 

 2019لسنة  148رقم وفقا للقانون ما هو الموقف فى حالة المإمن علٌه الذى ٌطلب شراء مدة  - 23
 والٌستطٌع أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة ؟ 

داء تكلفة أالٌستطٌع  هوكان المإمن علٌ 2019لسنة  148فى حالة شراء مدة وفقا للقانون رقم  -ج  
 على النحو التالى :التكلفة  هالحالة ٌجوز له طلب تقسٌط هذ هفى هذه نإف، واحدة الشراء دفعة 
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سط الشهري = المتوسط الشهري لألجور التً أدٌت علً أساسها االشتراكات حتً نهاٌة الشهر الق 
 السابق لتقدٌم الطلب 

المعامل المقابل للسن فً بداٌة التقسٌط ) عادة أول الشهر التالً لتقدٌم الطلب( بمراعة جبر كسر السن × 
وبمرعاة سن الشٌخوخة  لقانونالخاص بذلك المرفق با 4الً سنة كاملة وذلك من الجدول رقم 
 المعامل به ومدة التقسٌط المختارة,

 المدة المشتراة بالسنوات ×       

لمدة السابق  22فً المثال بالبند داإه دفعة واحدة أالمطلوب  المبلػه سٌتم تقسٌط نأوبالتالى لو فرضنا      
 :كما ٌلى سنة ، ٌكون القسط الشهرى المطلوب بمراعاة ما تقدم 15

 جنٌه( 1000القسط الشهري = المتوسط الشهري لألجور )     
= سنة  15ومدة تقسٌط  60/ 4من الجدول رقم سنة(  40) المعامل المقابل للسن فً بداٌة التقسٌط×      

6.4 ٪ 
 المدة المشتراة )سنة واحدة(×      
 جنٌها. 64=      

 

 فى سن صغٌرة  ؟   2019 لسنة  148ما أهمٌة شراء المدة فى القانون رقم  -  24

وكذا كٌفٌة  تحدٌد  ،  2019لسنة  148وضحنا كٌفٌة  تحدٌد  تكلفة شراء المدة فى القانون رقم أن أسبق  -ج 
 .داء التكلفة دفعة واحدةأ هالقسط فى حالة عدم   مكان المإمن علٌ

 ساسٌٌن : أساس عنصرٌن  أن تحدٌد هذه التكلفة ٌكون  على أوقد  تبٌن       
 . تارٌخ  تقدٌم طلب  الشراءل  الشهرى حتى نهاٌة الشهر السابق جراألمتوسط هو  ول:األ العنصر

المرفق  3رقم طلب الشراء من الجدول تقدٌم هو المعامل المقابل  للسن فى تارٌخ  العنصر الثانى:
 . هن هذا المعامل  ٌتزاٌد بزٌادة سن  المإمن علٌأو  ، بالقانون

 على عنصرٌن  أساسٌٌن: ٌضاأن تحدٌد  القسط  الشهرى  ٌعتمد إف بالنسبة للتقسٌط و 
عدد  علىمتوسط األجر الشهرى حتى نهاٌة الشهر السابق  لتارٌخ  تقدٌم طلب  الشراء   العنصر األول:

 .الشهور المتبقٌة لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن 
المرفق بالقانون ،   4من الجدول رقم  سٌطفى تارٌخ بداٌة التقهو المعامل المقابل  للسن  العنصر الثانى:

 وأن هذا المعامل  ٌتزاٌد بزٌادة سن  المإمن علٌه .
 :كلما  كان  شراء المدة مبكرا أى فى سن صغٌرة  هنإوعلى ذلك ف 
 ،  أقلوبالتالى التكلفة تكون ، جر المإمن علٌه  صؽٌرا  أمتوسط كان  
 ،  أقلوبالتالى تكون ، لفة وكلما كان معامل  السن  صؽٌرا فى حساب التك 
 وكلما كان معامل  السن  صؽٌرا فى تحدٌد القسط الشهرى وبالتالى تكون التكلفة أقل . 
مبكرة حتً تكون قٌمة  فى سن 2019لسنة  148فى القانون رقم لشراء المدة  التقدم همٌةأتلكم هى  

 . أقلوحتً تكون قٌمة القسط  أقل ،التكلفة 
 

 بالنسبة لألقساط المستحقة فى حالة عجز المإمن علٌه أو  وفاته؟  ما هو الموقف  - 25

 :  2019لسنة  148رقم من القانون  133تضمنت المادة  -ج  
( 4" وٌجوز للهٌئة قبول أداء المبالػ المستحقة لها على المإمن علٌه بالتقسٌط وفقاً للجدول رقم )

( من 21المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً ألحكام المادة )المرفق، وتسقط األقساط المتبقٌة فى حالة استحقاق 
 هذا القانون."

قساط تسقط فإن هذه األ، قد طلب تقسٌط تكلفة شراء  مدة  هذا كان  المإمن علٌ  هنإفبناء على هذه المادة 
 :  الحاالت اآلتٌةفى 

 . لعجز الجزئى المنهى للخدمةاستحقاق المعاش ل  -      
 .وبعد ترك الخدمة لعجز الكامل المنهى  للخدمةاستحقاق المعاش ل - 
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 و بعد  انتهاء  الخدمة . أالوفاة سواء كانت منهٌة للخدمة استحقاق المعاش بسبب  - 
وٌراعى أن األقساط التى تسقط تلك التى لم ٌحل موعد استحقاقها األصلى ، دون األقساط المإجلة فهى 

 واجبة األداء. 
من القانون " وٌوقؾ سداد األقساط المستحقة على  133تضمنته المادة  وٌقصد باألقساط المإجلة ما 

المإمن علٌه فى جمٌع الحاالت التى ال ٌستحق عنها أجراً أو تعوٌضاً عن األجر وٌستؤنؾ السداد فور 
  ستحقاق األجر وتزاد مدة التقسٌط بقدر المدة التى أوقؾ فٌها سداد األقساط."

 انتجمى إلغاء المدة التى تم شراإها حٌث ٌعتبر هذا الشراء صحٌحا ولإقساط هذا والٌإدى سقوط األ
 . ثارهآل

 

ات االجتماعٌة فى قانون  التؤمٌن)بالنسبة لفئة العاملٌن لدى الغٌر( ماهو المقصود  بؤجر االشتراك  - 26
  ؟ 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  والمعاشات

التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات فى قانون  ة العاملٌن لدى الؽٌر()بالنسبة لفئجر االشتراك ؤٌقصد ب -ج   
 ما ٌلى :  2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى. 
 وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً :

 : األجر الوظٌفً – 1
وقد ،  2016لسنة  81لنسبة للعاملٌن الخاضعٌن لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم با 

ٌُحدد األجر الوظٌفً للوظائؾ وفقاً للجداول أرقام ) 36المادة تضمنت  ، 1من القانون المشار الٌه " 
ن ُمستبًقى ( الملحقة بهذا القانون . وٌستحق الموظؾ أجره من تارٌخ تسلمه العمل، ما لم ٌك3، 2

 .بالقوات المسلحة فٌستحق أجره من تارٌخ التعٌٌن
  :األجر األساسً  – 2

بالنسبة للعاملٌن فى الحكومة من غٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة سابق االشارة الٌه ،  -أ       
 والعاملٌن بالقطاع العام وقطاع األعمال العام:

وما ٌضاؾ  توظفهم ،منصوص علٌه فى الجداول المرفقة بنظم األجر ال ٌقصد باألجر األساسى :      
 لٌه من عالوات ، أو األجر المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضةاؾ  لٌةه مةن عةالوات مسةتبعداً 
منه العناصر التى تعتبر جزءاً من األجر المتؽٌر، وذلك بالنسبة للعاملٌن الذٌن تةربطهم بالجهةات 

 عرضٌة بحسب األحوال. المشار  لٌها عالقة تعاقدٌة أو 
 : بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص -ب    

األجةةر المنصةةوص علٌةةه فةةى عقةةد العمةةل مسةةتبعدا منةةه  مةةا ٌعتبةةر مةةن  ٌقصااد باااألجر األساسااى :      
 عناصر األجر المتؽٌر ، وما ٌضاؾ الٌه من عالوات .

 : األجر المكمل -3
، وقد  2016لسنة  81مدنٌة الصادر بالقانون رقم بالنسبة للعاملٌن الخاضعٌن لقانون الخدمة ال  

ٌصدر بنظام األجر المكمل قرار من رئٌس مجلس من القانون المشار الٌه " 41تضمنت المادة 
الوزراء بمراعاة طبٌعة عمل كل وحدة ونوعٌة الوظائؾ بها وطبٌعة اختصاصاتها ومعدالت أداء 

ختص وبعد موافقة وزٌر المالٌة ودراسة موظفٌها بحسب األحوال بناًء على عرض الوزٌر الم
 ."الجهاز

 وافز .حال – 4
 العموالت. –5
 الوهبة ، متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة: –6

أن ٌكون قد جري العرؾ علً أن ٌدفعها عمالء المنشؤة علً أساس نسبة مئوٌة محددة مقدما من )أ( 
 المبالػ المستحقة علً العمالء.

 ترك فً المنشؤة توضع فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال. )ب(أن ٌكون لها صندوق مش
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 رب العمل والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها علٌهم. بٌن علٌه )علٌها()ج(أن تكون قواعد متفق 
 البدالت ، فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جزءا من أجر االشتراك. – 7

سات وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ للمإمن علٌه )أ(بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجل
 مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته  وٌستثنً من ذلك بدل التمثٌل.

 )ب(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ مقابل مزاٌا عٌنٌة.
 وقت داخل جهة عمله األصلٌة أو خارجها.)ج(البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض ال

 )د(البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج البالد.
 األجور اإلضافٌة.  - 8
 التعوٌض عن الجهود ؼٌر العادٌة. – 9

  عانة ؼالء المعٌشة. – 10
 العالوات االجتماعٌة. – 11
 العالوات االجتماعٌة اإلضافٌة. – 12
 منح الجماعٌة.ال – 13
 المكافآت الجماعٌة. – 14
      ما زاد علً الحد األقصً لألجر األساسً. – 15
 العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً. – 16

، والحد  الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألقصً ألجر االشتراكمن  53وتضمنت المادة 
 على النحو التالى: ستبعدة ،األقصى للبدالت الم

ع بواقة 1/1/2020ٌتحدد الحد األدنى ألجر االشتراك بالنسبة للمةإمن علةٌهم العةاملٌن لةدى الؽٌةًر مةن  " 
 7000) جنٌه سنوٌاً  84000وٌتحدد حده االقصى بواقع جنٌه شهرٌا( ، 1000)جنٌه سنوٌاً  12000

 .جنٌه شهرٌا(
% فً أول ٌناٌر مةن كةل عةام منسةوبة  لٌةه فةً شةهر دٌسةمبر  15وٌتم زٌادة هذٌن الحدٌن سنوٌاً بواقع

السةابق لمةدة سةبع سةنوات ، ثةم ٌةتم زٌةادة هةذٌن الحةدٌن سةنوٌاً بنسةبة التضةخم ، وٌراعةً جبةر الحةةدٌن 
 األدنى واألقصى الشهري  لى أقرب مائة جنٌه.

% مةن أجةر 30مجمةوع البةدالت المسةتبعدة مةن أجةر االشةتراك وفً جمٌةع االحةوال ٌجةب أال ٌجةاوز  
 "اشتراك المإمن علٌه.

ماعً تقانون التؤمٌن االجفى )بالنسبة لفئة العاملٌن لدى الغٌر( االشتراك جر أذلكم هو  
 .2019لسنة  148قم  القانون رالصادرب

 

 اتفى قانون  التؤمٌن)بالنسبة لفئة العاملٌن لدى الغٌر( ماهو المقصود  بؤجر االشتراك  بصفة عامة  - 27
 ؟ 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتىاالجتماع

 اتقانون التؤمٌنفى  )بالنسبة لفئة العاملٌن لدى الؽٌر( ؤجر االشتراكبن أوضحنا المقصود  أسبق  -ج 
بصفة  ؤجر االشتراكالمقصود ب، أما   2019لسنة  148القانون رقم الصادر ب ة والمعاشاتاالجتماعٌ

ه مقابل عملاألصلٌة  ه نقدا من جهة عملهالمإمن علٌ هفهو كل  ما ٌحصل  علٌ هذا القانون ،فى   عامة
 .صلى األ
ة االجتماعٌ اتقانون التؤمٌنفى   االشتراك )بالنسبة لفئة العاملٌن لدى الؽٌر( جرذا التعرٌؾ  العام أل       

 هساسأعلى الذى تإدى وهو ، بصفة عامة  2019لسنة   148رقم   الصادر بالقانون والمعاشات
   االشتراكات :

  . هالمإمن علٌ  هكل ما  ٌحصل علٌ - 1     
  .من مقابل نقدى  - 2     
 .صلٌة األ همن جهة عمل - 3     
 .صلى األ هعمل مقابل - 4     
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 اتقانون التؤمٌنجر فى مفهوم الشروط الواجب توافرها حتى ٌدخل األ االخٌرة وتمثل البنود الثالث     
 هً :الشروط  هذه ، 2019لسنة   148رقم  الصادر بالقانون ة والمعاشاتٌاالجتماع

 اي لٌس عٌنا كوجبة ؼذائٌة أو وسٌلة انتقال أو ملبس ... الخ . ، جر نقدان ٌكون األأ - 1    
 هفى الحاالت  التى ٌنتدب  فٌها المإمن علٌ أنه ذ ،  صلٌةاأل همن جهة عملما ٌتقاضاه ن  ٌكون أ - 2

، كانتداب بعض العاملٌن للمراقبة فً  خرى وٌحصل  منها على مقابلألى جهة  قت لبعض الو
 .صلٌة األ هلٌس من جهة عمل هنألجر الٌدخل ذلك فى مفهوم األ،  اآلمتحانات بالجامعات 

فإن ما  ، وٌستثنى من ذلك  ذا كان المإمن علٌه معارا أو  منتدبا  طول  الوقت   لى جهة أخرى  
 من  جهة عمله األصلٌة . فً حكم ما ٌتقاضاههذه الحالة ٌعتبر  ٌحصل علٌه فى 

  هبعمل فى جهة عمل هذا كلؾ المإمن علٌ  ، حٌث أنه أن ٌكون ما ٌتقاضاه مقابل عمله األصلى - 3
داء االشتراكات أجر الذى ٌتم الٌعتبر من عناصر األ هفإن، صلى األ هعمل نطاقصلٌة الٌدخل فى األ

، كؤن ٌكون ما ٌتقاضاه مثال بمناسبة عضوٌته لفرٌق  صلىاأل هلٌس مقابل عملنه أل،  اساسهأعلى 
 . كرة القدم الذي ٌمثل جهة العمل فً النشاط الرٌاضً

       

ى أم  إجبار 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتالتؤمٌن انونهل ق - 28
 ؟اختٌارى

 2019لسنة  148لتؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم قانون ان أن  ذكرنا أسبق   -ج 
 : فئاتربع أ ٌشمل

وتشمل العاملٌن لحساب الؽٌر سواء كان هذا الؽٌر الحكومة أوالقطاع العام أو القطاع الفئة األولى : * 
 الخاص.

مهم كالطبٌب وتشمل العاملٌن لحساب أنفسهم من أصحاب األعمال ومن فى حكالفئة الثانٌة : * 
 والمهندس  والمحاسب .... الخ. 

 وتشمل العاملٌن المصرٌٌن فى الخارج ؼٌر المإمن علٌهم داخل البالد  . : الفئة الثالثة* 

 : وتشمل العمالة ؼٌر المنتظمة وتتمثل بصفة أساسٌة فى التؤمٌن على عمال الزراعة ـ  الفئة الرابعة
 لمشتؽلٌن لحساب أنفسهم .......... الخ  .خدم المنازل ـ الباعة الجائلٌن ـ صؽار ا

 ، على النحو التالى:تنقسم من حٌث الخضوع الى مجموعتٌن ربع األ فئاتهذه ال      
 المجموعة األولى : تخضع اجبارى ، وتشمل ثالث فئات :      
لما توافرت شروط ، وتخضع للقانون اجباري ، طاهى فئة العاملٌن لحساب الغٌر الفئة االجبارٌة األولى      

،  2019لسنة  148عالقة العمل بٌن المإمن علٌه وجهة العمل ، فٌجب اجبارٌا أن تخضع للقانون رقم 
 ال اختٌار فً ذلك . 

، فطالما توافرت فٌهم شروط الخضوع لهذه الفئة  هى فئة العاملٌن لحساب أنفسم الفئة االجبارٌة الثانٌة       
 ، ال اختٌار فً ذلك .  2019لسنة  148أن ٌشترك فى القانون رقم ، فإن المإمن علٌه مجبر علً 

،  فطالما توافرت فٌهم شروط الخضوع لهذه الفئة  هى فئة العمالة غٌر المنتظمة الفئة االجبارٌة الثالثة       
 ، ال اختٌار فً ذلك .  2019لسنة  148، فإن المإمن علٌه مجبر علً أن ٌشترك فى القانون رقم 

 المجموعة الثانٌة : تشمل فئة العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ، وٌراعى بشؤنها :       
 ، ٌكون خضوعم اختٌارى . بالدول التى ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة المصرٌةالعاملٌن  – 1      

على العاملٌن بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة المصرٌة ، لرئٌس مجلس الوزراء بناء  - 2
 عرض رئٌس الهٌئة  صدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن علٌهم.
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 لفصل الرابعا
 الحقوق التؤمٌنٌة

 ٌة والمعاشاتاالجتماع اتقانون التؤمٌنفى 
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  

 

ة االجتماعٌ اتما هو المقصود بالمعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن - 1
 ؟ 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  المعاشاتو

لكال مان الفئاات األرباع مٌن الشٌخوخة والعجةز والوفةاة ، ؤٌعتبر المعاش هو المٌزة الرئٌسٌة التى ٌقدمها ت -ج 
 –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –العاملٌن لحساب أنفسهم  –الخاضعة للقانون )العاملٌن لحساب الغٌر 

وذلةك ، مٌن الشٌخوخة والعجةز والوفةاة  ؤالمعاش هو المٌزة الرئٌسٌة لت ، وٌعتبر ظمة(العمالة غٌر المنت
عةن الخسةارة أو أسرته فً حالة الوفاة مٌن االجتماعى هو تعوٌض المإمن علٌه ؤن الهدؾ من نظام التأل

ن الخسةةارة التةةى ٌتعةةرض لهةةا حةةد المخةةاطر المةةإمن ضةةدها ، ونظةةرا ألأالتةةى ٌتعةةرض لهةةا نتٌجةةة تحقةةق 
بصةفة  تتمثةلو ال قةدر هللا العجةز أو ال قةدر هللا الوفةاة أالمإمن علٌه عند تحقق خطر بلوؼه سةن التقاعةد 

مٌنةات االجتماعٌةة ؤوهنةا ٌةؤتى دور الت، حةد هةذه المخةاطر أساسٌة فى فقد الدخل من العمل نتٌجة تحقةق أ
عوٌض مناسبا عندما ٌؤخذ وٌكون الت، عن هذه الخسارة أو أسرته بحسب األحوال لتعوٌض المإمن علٌه 

ن المعةاش هةو البةدٌل أحد هذه المخاطر ، حٌث ألدخل الذى فقد نتٌجة تحقق مناسبة لقٌمة بنفس الشكل و 
،  عمةلمٌن عن كامةل مةدة الؤحد هذه المخاطر، وكلما كان التأجر الذى ٌفقده المإمن علٌه نتٌجة تحقق لأل

 جر الذى ٌفقد فى هذه الحالة . لمعاش مناسبا لألكان ا كلما، جر الحقٌقى مٌن باألؤوكلما كان الت
 

فاى قاانون التؤمٌناات ما هو المقصود بتعاوٌض الدفعاة الواحادة فاى تاؤمٌن الشاٌخوخة والعجاز والوفااة  - 2
 ؟ 2019لسنة  148االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

هةو البةدٌل للمعةاش فةى حالةة عةدم تةوافر  ،مٌن الشةٌخوخة والعجةز والوفةاة ؤتعوٌض الدفعة الواحةدة فةى تة -ج 
العااملٌن  –لكل من الفئات األربع الخاضعة للقاانون )العااملٌن لحسااب الغٌار ، شروط استحقاق المعاش 

نةه السةتحقاق المعةاش أ، ذلك ، العمالة غٌر المنتظمة( –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –لحساب أنفسهم 
 فمثال :د من توافر مدة مإهلة لالستحقاق ، مٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة البؤفى ت
أو ثبوت العجزالكامةل أو الوفةاة بعةد أكثةر مةن سةنة مةن توقةؾ ذا كان االستحقاق لبلوغ سن التقاعد  ( 1)

سةنة  15، تةزاد الةى سةنوات  10 فعلٌةة ال تقةل عةن  ٌشترط تةوافر مةدة اشةتراكالعمل أو النشاط ، 
 .2025اعتبارا من عام 

مةدة تةوافر ٌشةترط )معةاش مبكةر( ، والوفةاة أسن التقاعد ولؽٌر العجةز بلوغ تحقاق قبل كان االس  ذا( 2)
 % من أجر التسوٌة األخٌةر ، علةى أن تتضةمن هةذه المةدة مةدة 50تحقق معاش التقل عن ك اشترا

 .2025سنة اعتبارا من عام  25تزاد الى ، سنة  20 ال تقل عنفعلٌة  اشتراك
كةةان االسةةتحقاق أو الجزئةةى ،  ٌن بالقطةةاع الخةةاص النتهةةاء الخدمةةة للعجةةز(  ذا كةةان االسةةتحقاق للعةةامل3)

للعةاملٌن بالقطةةاع الخةةاص والعةةاملٌن لحسةةاب أنفسةةهم والعةةاملٌن المصةةرٌٌن بالخةةارج والعمالةةة ؼٌةةر 
لوفاة ، أو العجز الكامةل او الوفةاة خةالل المنتظمة النتهاء العمل أو النشاط لثبوت العجز الكامل أو ا

 ، ٌشترط توافر مدة اشتراك ثالثة اشهر متصلة او سنة اشهر متقطعة .الخدمة  سنة من ترك 
ذا فى الحاالت التى ال تتوافر فٌها المدة المإهلة الستحقاق المعةاش ، هنةا ٌكةون البةدٌل هةو تعةوٌض مةن  

 .دفعة واحدة 
  -وٌصرف هذا التعوٌض فً الحاالت اآلتٌة: 
ا أو اشتؽ -1 ًٌ اله فً الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسٌة فى مؽادرة األجنبً للبالد نهائ

 سفارة أو قنصلٌة دولته.
 هجرة المإمن علٌه. -2
ا على المإمن علٌه بالسجن بقدر المدة الباقٌة لبلوؼه سن الشٌخوخة. -3 ًٌ  الحكم نهائ
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  ذا نشـؤ لدى المإمن علٌه خالل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل. -4
 تظام المإمن علٌه فى سلك الرهبنة.ان -5
 عجز المإمن علٌه عجًزا كامال. -6
وفاة المإمن علٌه، وفى هذه الحالة تصرؾ المبالػ المستحقة بؤكملها  لى مستحقى المعاش عنه حكًما  -7

موزعة علٌهم بنسبة أنصبتهم فً المعاش فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد للمعاش أدٌت  لٌه هذه 
 إذا لم ٌوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعٌٌن.المبالػ بالكامل، ف

 بلوغ المإمن علٌه سن الشٌخوخة. -8
ة االجتماعٌا اتفً قاانون التؤمٌنامٌن الشٌخوخة والعجز و الوفاة ؤذلكم هو تعوٌض الدفعة الواحدة فى ت

المادة ، وهو البدٌل للمعاش فى حالاة عادم تاوافر   2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  والمعاشات
 المإهلة الستحقاق المعاش .   

 

 ما هو المقصود بالمكافؤة  ؟ - 3

 148الصةادر بالقةانون رقةم  ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتقانون التؤمٌنحد الحقوق المقررة فى أالمكافؤة هى  -ج 
معاش المكافؤة طالما استحق ال ، وتستحق وٌخضع لهذا النظام فقط فئة العاملٌن لدى الغٌر،  2019لسنة 

نةه ال توجةد حةاالت اسةتحقاق أبمعنةى فةً تةؤمٌن الشةٌخوخة والعجةز والوفةاة ، و تعوٌض الدفعة الواحةدة أ
مستقلة لمبلػ المكافؤة ،  نما تسةتحق المكافةؤة طالمةا تةوافرت شةروط اسةتحقاق المعةاش او تعةوٌض الدفعةة 

تتمثةل فةى الرصةٌد المتةوافر ؤة وهذه المكاففً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، الواحدة بحسب االحوال 
فى الحساب الشخصى للمكافؤة عند تحقق واقعة استحقاق المعاش أو تعوٌض الدفعة فى تةؤمٌن الشةٌخوخة 

 .والعجز والوفاة 
 وٌتكون الحساب الشخصى من :     

ًٌا.1حصة ٌلتزم بها المإمن علٌه بواقع ) -1  %(  من أجر االشتراك شهر
ا.1مل بواقع )حصة ٌلتزم بها صاحب الع -2 ًٌ  %( من أجر اشتراك المإمن علٌه لدٌه شهر

وتودع المبالػ المذكورة فى الحساب الشخصى الخاص بالمإمن علٌه ، وٌستحق عن المبالػ الفعلٌة 
المودعة فً هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى إلٌداع المبالػ فً الحساب وحتى 

المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز تارٌخ استحقاق  نهاٌة الشهر السابق على
   والوفاة.

ٌصرؾ هذا الرصٌد لمستحقى المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة وفًقا  وفى حالة وفاة المإمن علٌه
ٌه القانون، فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدى  لب بجدول توزٌع المعاش المرفقألنصبتهم المحددة 

 ، وفى حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش ٌصرؾ هذا الرصٌد للورثة الشرعٌٌن. بالكامل
لساانة  148رقاام الصااادر بالقااانون التؤمٌنااات االجتماعٌااة والمعاشااات تلكاام هااى المكافااؤة وفقااا لقااانون      

2019. 
 

 ؟ما هو المقصود بالتعوٌض اإلضافى  - 4

التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون وفقا لقانون ررة ضافى هو أحد الحقوق المقالتعوٌض اإل -ج 
العااملٌن  –لكل من الفئات األرباع الخاضاعة للقاانون )العااملٌن لحسااب الغٌار ،  2019 لسنة 148رقم 

ضةافى ، وهةذا التعةوٌض اإلالعمالاة غٌار المنتظماة(  –العااملٌن المصارٌٌن بالخاارج  –لحساب أنفسهم 
 إحدى الحاالت اآلتٌة :صرؾ دفعة واحدة فى عبارة عن مبلػ ٌ

 انتهاء خدمة المإمن علٌه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك الستحقاقه معاًشا.-1      
  ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة  صابة عمل بعد انتهاء الخدمة.-2

ًعا لسن المإمن علٌه فً تارٌخ ثبةوت العجةز أو وٌكون هذا التعوٌض معادالً لنسبة من األجر السنوى تب
وهذه النسبة تبدأ كبٌرة بالنسبة للمإمن علةٌهم ذوى السةن ( المرافق للقانون ، 6الوفاة وفقاً للجدول رقم )

 .كبرأوتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن ، الصؽٌرة 



 تطبٌقات عملٌة   –االجتماعٌة  كتب التؤمٌنات                 
                                                                                           2202 أغسطس                                                             بعد المائة لثامنالكتاب ا                           

 

 حامد الصٌاد التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                         محمد 
                                                                   34/57                        w: www.elsayyad.net                     

 

 ا فً  ثنى عشر.وٌقصد باألجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوٌة المعاش مضروبً         
 % فى الحاالت الناتجة عن  صابة عمل.  50ة وفى جمٌع األحوال ٌزاد مبلػ التعوٌض اإلضافى بنسب        
وٌضةاعؾ مبلةػ التعةةوٌض اإلضةافى فةةى حالةة اسةةتحقاقه النتهةاء خدمةة المةةإمن علٌةه بالوفةةاة ولةم ٌوجةةد         

 مستحقون للمعاش.
ت  ستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم ٌوجد سوى وٌإدى مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حاال

 مستحق واحد أدى  لٌه بالكامل ، فإذا لم ٌوجد أى مستحق صرؾ للورثة الشرعٌٌن.
 ذلكم هو التعوٌض االضافى .      
 

 ؟ ما هو المقصود بمنحة الوفاة  - 5

تؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر وفقةا لقةانون الضةافٌة المقةررة  حد الحقوق اإلأمنحة الوفاة هى  -ج   
 وذلك على النحو التالى :،  2019 لسنة 148بالقانون رقم 

 فئة العاملٌن لدى الغٌر فقط أوال : وفاة المإمن علٌه :      
تقدر هذه المنحة ) منحة الوفاة ( بؤجر شهر الوفاة والشهرٌن التةالٌٌن لةه ، باالضةافة  لةى أجةر اٌةام       

شةهر الوفةاة ، دون التقٌةد بالحةد األقصةى ألجةر االشةتراك التةؤمٌنً، حٌةث تقةدر المنحةة العمل عةن 
 بكامل األجر حتى لو تخطى الحد األقصى ألجر االشتراك

العااملٌن  –ثانٌا : صاحب المعاش : لكل من الفئات األرباع الخاضاعة للقاانون )العااملٌن لحسااب الغٌار 
 ،العمالة غٌر المنتظمة(  –ارج العاملٌن المصرٌٌن بالخ –لحساب أنفسهم 

ال ٌإثر و،  تقدر هذه المنحة ) منحة الوفاة ( على أساس معاش شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له     
فى استحقاق المنحة عن ثالثة أشهر صرؾ صاحب المعاش معاش شهر الوفاة من عدمه ) دلٌل 

 .(2021/  12نسخة  –حساب الحقوق التؤمٌنٌة 
فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدٌت  لٌةه ، تستحق المنحة لمستحقى المعاش  قى المنحة :ثالثا : مستح
، وٌةةتم صةةرؾ المنحةةة دفعةةة واحةةدة.، وال تسةتحق المنحةةة فةةً حالةةة عةةدم وجةةود مسةةتحقٌن  بالكامةل
 للمعاش.

         

 ؟ما هو المقصود بنفقات الجنازة  - 6

قةا لقةانون التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر بالقةانون هى أحد الحقوق المقةررة وفنفقات الجنازة  -ج 
العااملٌن  –لكل من الفئات األربع الخاضاعة للقاانون )العااملٌن لحسااب الغٌار ،  2019 لسنة 148رقم 

نفقات الجنةازة فةى  وتستحقالعمالة غٌر المنتظمة( ،  –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –لحساب أنفسهم 
ن أوفةةى تحدٌةةد هةةذه النفقةةات ٌراعةةى ، ، وتقةةدر بواقةةع معةةاش ثالثةةة أشةةهر عةةاش حالةةة وفةةاة صةةاحب الم

وال تةدخل  عانةة ، لٌه من زٌادات حتى تارٌخ الوفةاة  ضٌؾ أمعاش وما الالمقصود بالمعاش هو مجموع 
ضةمن المعةاش عنةد تحدٌةد قٌمةة 1998لسنة  458العجز والمنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم 

 نفقات الجنازة
 وُتصرف نفقات الجنازة وفًقا للترتٌب التالً:  
األرمل أو األرملة بؽض النظر عن استحقاق المعاش ، وفً حالة وجود أكثر من أرملة تةوزع بٌةنهن  - 1

 بالتساوي.
 أرشد األوالد)أكبر الراشدٌن من األوالد سناً(. -2
 من ٌثبت قٌامه بصرؾ نفقات الجنازة. - 3
 ه النفقات خالل ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب.وٌجب أن ٌتم صرؾ هذ     
 

 فى ما هو المقصود بمنحة الزواج  - 7

العاملٌن لحساب  –لكل من الفئات األربع الخاضعة للقانون )العاملٌن لحساب الغٌر ٌقصد بمنحة الزواج  -ج 
المنحة التى ٌتم صرفها فى حالة  لكتالعمالة غٌر المنتظمة( ،  –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –أنفسهم 
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نةةه مةةن أ، حٌةث  وذلةك عنةةد قطةةع معاشةها للةةزواج، خةةت المسةةتحقة فةى المعةةاش او األ بنةتقطةع معةةاش ال
خةت أى أنه  ذا ما استحقت البنت او األ، ال تكون متزوجة أخت فى المعاش شروط استحقاق البنت او األ
ع معاشها ، وعندئذ تسةتحق منحةة الةزواج التةى تقةدر فى هذه الحالة قطٌتم نه إفى المعاش ثم تزوجت ، ف

 500دنةى أمعةاش سةنة ، وذلةك بحةد ى أخت بحسب االحوال عةن اثنةى عشةر شةهرا و األأ لبنتبمعاش ا
ذا تزوجت  نه أبمعنى ، ال لمرة واحدة  خت و األأوال تستحق هذه المنحة ) منحة الزواج ( للبنت ، جنٌه 

و ترملةت أاش وقطةع معاشةها وصةرفت لهةا هةذه المنحةة ، ثةم طلقةت خةت المسةتحقة فةى المعةالبنت او األ
خرى ، فعند قطع معاشها للزواج للمةرة الثانٌةة ال تسةتحق أثم تزوجت مرة ، لٌها  عٌد صرؾ المعاش أو

 . فقط ال لمرة واحدة ن هذه المنحة ال تستحق أمنحة الزواج حٌث 

بةل صةرفها فتعتبةر مةن قبٌةل التركةة وتصةرؾ فً حالة استحقاق منحة الزواج ثةم وقعةت وفةاة المسةتحق ق
 للورثة الشرعٌٌن.

 

 ؟ما هو المقصود بمنحة القطع  - 8

قانون التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر بالقةانون رقةم منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى  -ج 
العاملٌن لحساب  –ٌر لكل من الفئات األربع الخاضعة للقانون )العاملٌن لحساب الغ، 2019لسنة  148

وتستحق منحة القطع فى حالةة قطةع  ،العمالة غٌر المنتظمة(  –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –أنفسهم 
 21سةن  همةا لبلوؼة ، خ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنةه حالةة االسةتحقاق و األأمعاش االبن 

و أ، سنة قبل انتهاء الدراسة  26لبلوؼه سن  وأ، سنة  21ذا كان ذلك بعد سن  و النتهاء دراسته أ، سنة 
سنة للحاصل على مإهل  26و بلوؼه أ، و عمل أو متوسط  والتحاقه  بمهنة ألحصوله على مإهل عال 

فى هذه الحةاالت ٌةتم قطةع ، للحاصل على مإهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة او العمل  ةسن 24عالى أو 
 منحة القطع فى هذه الحالة . خ وتصرؾ لهو األأالمعاش الخاص باالبن 

خ بمقةدار المعةاش المسةتحق لةه فةى تةارٌخ القطةع عةن اثنةى عشةر و األأوتقدر منحة القطع لمعاش االبةن      
ال لمرة  خ و األأوال تستحق منحة قطع معاش االبن ، جنٌه  500دنى أوذلك بحد ى معاش سنة أ، شهرا 
 .واحدة 

 احدة فقط .ال تستحق منحة القطع  ال لمرة و     

وفً حالة استحقاق منحة القطع ثةم وقعةت وفةاة المسةتحق قبةل صةرفها فتعتبةر مةن قبٌةل التركةة وتصةرؾ 
 للورثة الشرعٌٌن.

خ السابق استحقاقه فى المعاش عند و األأتلكم هى منحة القطع التى تستحق فى حالة قطع معاش االبن       
 زوال سبب االستحقاق .  

  

 ؟نة الفقد إعاما هو المقصود ب - 09

لسةةنة  148التؤمٌنةةات االجتماعٌةةة والمعاشةةات الصةةادر بالقةةانون رقةةم نةةة الفقةةد فةةى قةةانون إعاالمقصةةود ب -ج 
العااملٌن لحسااب أنفساهم  –لكل من الفئات األربع الخاضعة للقانون )العاملٌن لحسااب الغٌار ،  2019

نةةة التةةى تسةةتحق فةةى حالةةة فقةةد عااإل تلةةك ،العمالااة غٌاار المنتظمااة(  –العاااملٌن المصاارٌٌن بالخااارج  –
نه فى حالة فقد المإمن علٌه وثبوت ذلك بموجةب محضةر الشةرطة ومةرور ثالثةة أبمعنى ، المإمن علٌه 

فقد وتقدٌم ما ٌفٌد عدم العثور علٌه  حتةى هةذا التةارٌخ ، هنةا ٌكةون لألسةرة الحةق فةى  هةذه الشهر على أ
، نةة كمعةاش الوفةاة عاى تحسةب اإلأالة وفاة المةإمن علٌةه ، نة  والتى ٌتم تحدٌدها كما لو كانت الحعااإل

 كما تستحق هذه االعانة فى حالة فقد صاحب المعاش.
وفقةةا للشةروط المقةةررة بالقةةانون وٌسةةتمر ، نةةة الفقةد علةةى المسةةتحقٌن فرضةةا فةى المعةةاش  عاوٌةتم توزٌةةع      

 هةذهتعةدٌل ٌتم و،  و حكماأحقٌقة  و ثبوت وفاتهأ، لى حٌن ظهور المإمن علٌه حٌا  نة عاصرؾ هذه اإل
 لى معاش فى حالة ثبوت وفاة المإمن علٌه حقٌقة او حكما . نة عااإل

لساانة  148قاانون التؤمٌنااات االجتماعٌاة والمعاشاات الصاادر بالقاانون رقام تلكام هاى معوناة الفقاد فاى      
2019.   
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 ابات العمل ؟ما هو المقصود بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن إص - 10

التؤمٌنةات االجتماعٌةة بقةانون صةابات العمةل المقةررة  مٌن ؤالمقصود بمٌزة العالج والرعاٌة الطبٌة فى تة -ج 
وٌخضاع لهاذا التاؤمٌن  فقاط فئاة العااملٌن لادى  ، 2019لسةنة  148والمعاشات الصةادر بالقةانون رقةم 

وقةوع  التةً كةان علٌهةا قبةل لتةه الطبٌعٌةة لةى حا هى كافة الخدمات الالزمة لعودة المةإمن علٌةه  ، الغٌر
على مسةتوى وصابة له ، وٌشمل ذلك كافة الخدمات المطلوبة من خدمات طبٌة ٌإدٌها الممارس العام اإل
خصائٌٌن بما فى ذلةك أخصةائًٌ األسةنان ـ الرعاٌةة الطبٌةة المنزلٌةة عنةد االقتضةاء ـ العةالج واإلقامةة اإل

نةواع العةالج االخةرى حسةب مةا أـ العملٌةات الجراحٌةة و صتخصلمو المركز اأو المصحة  أبالمستشفى 
شعة والبحوث المعملٌة الالزمة  وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما فى حكمها ـ صرؾ ٌلزم ـ الفحص باأل

طةراؾ هٌلٌة وتقةدٌم األـؤلٌهةا فٌمةا تقةدم ـ تةوفٌر الخةدمات التة دوٌة الالزمة فى جمٌةع الحةاالت المشةار األ
خةةر جمٌةةع الخةةدمات آبمعنةةى ، مةةر فٌهةةا ذلةةك عٌة والتعوٌضةةٌة للحةةاالت التةةى ٌتطلةةب األجهةةزة الصةةناواأل

هٌلةه بالشةكل الةذى ٌتناسةب مةع ؤقةل تو علةى األأصابة التى حدثت له المطلوبة لشفاء المإمن علٌه من اإل
 مكن ذلك  .ألى الوضع الطبٌعى كلما  عادته حالته إل

 

 ؟العمل ما هو تعوٌض األجر فى تؤمٌن إصابات  - 11

التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر بالقةانون رقةم بقةانون صةابات العمةل  مٌن ؤجر فى تتعوٌض األ ج ـ
جةر الةذى ٌقصد بةه تعةوٌض األ ، وٌخضع لهذا التؤمٌن  فقط فئة العاملٌن لدى الغٌر،  2019لسنة  148

سةاس أرؾ هةذا التعةوٌض علةى وٌصة، صةابة للمإمن علٌه طوال فترة تعطله عن العمل بسةبب اإل ستحقٌ
جةر لهةذا التعةوٌض بالنسةبة وٌحةدد وعةاء األ، ساسةه أاالشةتراكات علةى  حةددتجةر الةذى % من األ 100

لوال تعطله  منهان ٌتقاضاه المإمن علٌه أبما كان مفترضا  وعناصر األجر األخرى الثابتة ساسىلألجر األ
جةةور واأل كةةالحوافزنتةةاج ى المرتبطةةة باإلخةةراألاألجرعناصةةر لصةةابة ، وبالنسةةبة عةةن العمةةل بسةةبب اإل

مةا الشةهري لمتوسةط السةاس أجةر عنهةا علةى تعوٌض األ ستحقنه ٌإف،  لخ …ضافٌة والعمولة والوهبة اإل
 جةةروٌسةتمر صةةرؾ تعةوٌض األ ،صةةابة تقاضةاه المةإمن علٌةةه منهةا خةةالل السةنة السةةابقة علةى حةدوث اإل

دون تحدٌةد  وفاتةهو تقةع أ عجةزهو ٌثبةت أم شةفاإه جر االشةتراك حتةى ٌةتأ% من 100بنسبة  للمإمن علٌه
 .  ةلمدة معٌن

 

 ؟  ما هو المقصود بمصارٌف االنتقال فى تؤمٌن إصابات العمل - 12

التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر بقةانون صةابات العمةل  مٌن ؤالمقصود بمصارٌؾ االنتقال فى ت -ج 
مصةارٌؾ  ًهة،  التؤمٌن  فقط فئاة العااملٌن لادى الغٌار وٌخضع لهذا،  2019لسنة  148بالقانون رقم 

ذا كان ٌقع خارج المدٌنةة التةى  لى مكان العالج  قامة انتقال المصاب بوسائل االنتقال العادٌة من محل اإل
ذا كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة التةى ٌقةٌم  وال تصرؾ فى حالة االنتقال بالوسائل العادٌة ، ٌقٌم بها 

و التةى ٌقةٌم بهةةا أذا كةان مكةان العةالج ٌقةةع داخةل المدٌنةة  ٌضةا االنتقةال بوسةائل االنتقةةال الخاصةة أ ،بهةا 
كمةةا  ،ن حالةة المصةاب ال تسةمح باسةةتعمال وسةائل االنتقةال العادٌةة أخارجهةا متةى قةرر الطبٌةب المعةةال  

مكةان العةالج فةى ن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان أذا قررت الجهة  الطبٌة  نه أٌراعى 
مٌنات االجتماعٌةة  ؤجر سواء كانت جهة العمل او التو الخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعوٌض األأالداخل 

نةه تسةتحق مصةارٌؾ االنتقةال أقامةة الخاصةة بةالمرافق ، بمعنةى حوال بمصارٌؾ االنتقةال واإلبحسب األ
 لوب .سللمرافق للمصاب الذى تتطلب حالته وجود مرافق معه بنفس األ

 

 ؟  ما هو المقصود بالمعاش فى تؤمٌن اصابات العمل - 13

بقةانون التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر بالقةانون رقةم صابات العمةل  مٌن ؤٌقصد بالمعاش فى ت -ج 
و الوفةاة أمعاش العجز الكامةل  ، وٌخضع لهذا التؤمٌن  فقط فئة العاملٌن لدى الغٌر،  2019لسنة  148

 جةةرأ% مةةن  80وٌقةةدر المعةةاش فةةى هةةذه الحالةةة بنسةةبة ، و وفةةاة أصةةابة عجةةز كامةةل تةةب علةةى اإلذا تر 
نمةا كانةت عجةزا جزئٌةا  صابة لٌست عجزا كامال وذا كانت نسبة العجز المتخلؾ عن اإل ما أ ، االشتراك
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ساس  أٌضا عنها على أفٌقدر المعاش ، %  100قل من ألى  %  35وكانت نسبة هذا العجز تقدر بنسبة  
ن معةاش إجنٌةه فة 1000المإمن علٌه مثال  أجرذا كان  نه أبمعنى ، نسبة العجز × معاش العجز الكامل 

 . جنٌه 800% =    80×  100 العجز الكامل =
نةه أبمعنةى ، % من معاش العجز الكامل  40% فٌقدر المعاش بنسبة  40ذا كانت نسبة العجز مثال  ما أ 

 800% =  80×  1000جنٌه فٌكةون معةاش العجةز الكامةل =  1000ر جن األفى هذه الحالة نظرا أل
 .جنٌها  320ى ٌكون أ جنٌه 800% من الـ  40ومعاش العجز الجزئى = جنٌها ، 

سةنة  18عمارهم عن أمن العاملٌن الذٌن تقل  اجرأو الوفاة لمن ال ٌتقاضى أوٌكون معاش العجز الكامل       
صةناعٌون وكةذا الطلبةة فةى فتةرات التشةؽٌل الصةٌفى ، وكةذا مةن ٌةإدون وكذا المتدرجون وكذا التالمٌذ ال

 % من الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ االستحقاق 65بواقع الحد األدنً للمعاش )، الخدمة العامة 
٪ فؤكثر 35عن اإلصابة عجز جزئً مستدٌم تقدر نسبته بـ  نشؤأما  ذا ،  (الجنٌه 900، وبما ال ٌقل عن 

 لمصاب معاشا ٌساوى نسبة ذلك العجز من المعاش سابق بٌانه. ستحق ا
       

 ؟  ما هو المقصود بتعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن إصابات العمل - 14

التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات بقةانون مٌن  صةابات العمةل ؤالمقصود بتعةوٌض الدفعةة الواحةدة فةى تة -ج  
ذلةك ،  وٌخضع لهذا التؤمٌن  فقاط فئاة العااملٌن لادى الغٌار،  2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 لةًذا ترتةب ع نةه أبمعنةى ، %  35قةل مةن أذا كانت نسبة العجةز  التعوٌض الذى ٌستحق فى حالة ما 
 % ففى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة .  35قل من ؤصابة عجز تقدر نسبته باإل
ذا  نةه أبمعنةى  ،شهرا  48ن بٌناه وذلك عن ألعجز الجزئى وفقا لما سبق وٌقدر هذا التعوٌض بمعاش ا      

جنٌه ، ففى هذه الحالةة  1000جر كان األو%  10العجز له مثال بـ ة جر العامل الذى قدرت نسبأكان 
وٌقدر معةاش العجةز الجزئةى  جنٌه ، 800% =  80×  1000ساس أٌقدر معاش العجز الكامل على 

وٌحةةدد تعةةوٌض   جنٌهةةا ، 80%  =  10×  جنٌةةه 800 كمااا ٌلااى :%  10 سةةاس نسةةبة العجةةزأعلةةى 
ن ٌكةون أبمعنةى ، شهرا من قٌمة هذا المعاش الخاص بةالعجز الجزئةى  48ساس  أالدفعة الواحدة على 

 جنٌها . 3840شهرا =  48× جنٌها  80تعوٌض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة = 
 بالنسبة لمن ال ٌتقاضى أجراً وفقاً لما ٌلً:وٌقدر تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى    

 

 ؟لمعاش تؤمٌن إصابات العمل  سنوٌا%  1ما هو المقصود بزٌادة الـ  - 15

التؤمٌنةةات االجتماعٌةةة لقةةانون صةةابات العمةةل وفقةةا  مٌن ـؤفةةى تةة سةةنوٌال % كةة 1المقصةةود بزٌةةادة الةةـ  -ج   
 وٌخضع لهذا التؤمٌن  فقط فئة العاملٌن لدى الغٌر،  2019لسنة  148والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 ذا كانت كل من هذه الحاالت نه ٌزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة أهو ، 
 1فةى هةذه الحالةة ٌةزاد المعةاش بنسةبة ، العجز الكامل ـ العجز الجزئى ـ الوفاة ( سببا فى  نهاء الخدمة  )       

ذا ثبةت العجةز الكامةل مةثال  نةه أحقٌقةة أو حكمةا ، بمعنةى  60حتى بلوغ المإمن علٌةه سةن الةـ  سنوٌا% 
سنة ثةم ٌةزاد  48عند سن %  1ففى هذه الحالة ٌزاد معاشه بنسبة ، سنة  47للمإمن علٌه وهو فى سن  

والمقصةود بهةذه الزٌةادة هةو تعةوٌض المةإمن علٌةه الةذى ، ، وهكةذا .....سةنة  49خرى عند سن أ%  1
صابة عمل انتهت بسةببها الخدمةة عةن الزٌةادة التةى  و وفاته نتٌجة أو عجزه الكامل أٌثبت عجزه الجزئى 
،  1000فإذا كان معاش  صابة العمةل  ،صابة فى سن مبكرة جره لوال حدوث هذه اإلأكانت منتظرة فى 
جنٌهةا ، وٌةتم زٌادتةه  1010لتصبح قٌمة المعاش =  تجنٌها 10% =  1بنسبة  48ٌتم زٌادته فً سن 

 .، وهكذا......جنٌه  1020.10جنٌه لتصبح قٌمة المعاش =  10.10% =  1بنسبة   49فً سن 
 

 ؟لمرض ما هو المقصود بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى تؤمٌن ا - 16

التؤمٌنات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر قانون فى  المرضمٌن ؤالمقصود بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى ت -ج 
العااملٌن لحسااب  –لكال مان الفئاات الاثالث )العااملٌن لحسااب الغٌار ،  2019لسةنة  148بالقانون رقم 

     شهر. 48× نسبة العجز × معاش العجز الكامل أوالوفاة اإلصابٌة لمن ال ٌتقاضى أجراً                               
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لةى حالتةه الصةحٌة الطبٌعٌةة ،  لٌه كل ما هو مطلوب لعودة المإمن ع ،العمالة غٌر المنتظمة( –أنفسهم 
وذلك من خالل الخدمات الطبٌة التى ٌإدٌها الممارس العام ـ الخةدمات الطبٌةة علةى مسةتوى األخصةائٌٌن 

و أقامةة بالمستشةفى سنان ـ الرعاٌة الطبٌة المنزلٌةة عنةد االقتضةاء ـ العةالج واإلخصائٌٌن األأبما فى ذلك 
نةواع العةالج األخةرى حسةب مةا ٌلةزم ـ الفحةص أت الجراحٌةة وص ـ العملٌةاتخصةالمصحة او المركز الم

 .شعة والبحوث المعملٌة الالزمة وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما  فى حكمها باأل
 .لٌها فٌما تقدم  دوٌة الالزمة فى جمٌع الحاالت المشار *  صرؾ األ

 . هٌلٌةؤ*  توفٌر الخدمات الت
 .عوٌضٌة جهزة الصناعٌة والتطراؾ واأل* تقدٌم األ

قةانون فةى  المةرضمٌن ؤن ما ٌقصد به من عةالج ورعاٌةة طبٌةة فةى تةإوضحناه فأبمعنى آخر ووفقا لما 
كةةل مةةا هةةو مطلةةوب مةةن  ، 2019لسةةنة  148التؤمٌنةات االجتماعٌةةة والمعاشةةات الصةةادر بالقةةانون رقةةم 

صةاحب ل مةن كةى مقابةل سةوى االشةتراك الةذى ٌإدٌةه أخدمات فى هذا المجال وذلك كله بالمجان دون 
 . والمإمن علٌه فً هذا التؤمٌن العمل

 . المرضمٌن ؤذلكم هو المقصود  بالعالج والرعاٌة الطبٌة فى ت
 

 ؟ما هو المقصود بتعوٌض األجر فى تؤمٌن المرض  - 17

التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشةات الصةادر بالقةانون قانون مٌن المرض فى ؤجر فى تالمقصود بتعوٌض األ -ج 
ٌصرؾ للمإمن علٌه من  ما،  وٌخضع لهذا الحق  فقط فئة العاملٌن لدى الغٌر،  2019لسنة  148رقم 

مةةراض  العادٌةةة وهنةةا نفةةرق بةةٌن األ، جةةره نتٌجةةة تحقةةق الحالةةة المرضةةٌة جةةر نتٌجةةة فقةةده ألأتعةةوٌض 
% مةن 75ٌوما بنسبة  90مراض العادٌة ٌصرؾ هذا التعوٌض لمدة مراض  المزمنة ، حٌث فى األواأل
ٌوما  فةى  180قصى أٌوما التالٌة ، بحد  90% عن 85لى  ثم تزاد هذة النسبة ، خٌر جر االشتراك األأ

 جةةرأ% مةةن  100هةةذا التعةةوٌض  بنسةةبة  فٌصةةرؾ مةةراض  المزمنةةةالسةةنة المٌالدٌةةة الواحةةدة ، أمةةا األ
 من هستقرارا ٌمكنا هتستقر  حالتو أ هن ٌشفى المإمن علٌألى  دون مدة زمنٌة  محددة خٌر االشتراك  األ

 .  و ٌتبٌن عجزهأ هالعودة لمباشرة عمل
جةر فى حالة الوضع تعوٌضا عةن األ ما تقدم ، وذلكلى  ضافة نها تستحق باإلإما بالنسبة للمإمن علٌها فا      

، تإدٌه الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر ، وذلك عن مةدة  جةازة جرها األخٌر أ% من  75ٌعادل 
بالقطةاع العةام  أو أوبؤنظمةة العةاملٌن المةدنٌٌن بالدولةة منصةوص علٌهةا بقةانون العمةلالحمةل والوضةع ال
 .شهر أتقل مدة اشتراكها فى التامٌن عن عشرة  الأبشرط ،  بحسب األحوال

 خٌر على أساس : جر األوٌحدد األ      
 نتاج .باإل ةجر ؼٌر المرتبطخٌر بالنسبة لعناصر األجر األاأل -      
دٌةت علةى أجور التى ساس المتوسط الشهرى لألأخٌر على جر األنتاج فٌحدد األما تلك  المرتبطة باإلأ -         

 .السابقة علً بداٌة استحقاق تعوٌض األجر أساسها االشتراكات عن هذه العناصرخالل السنة 
 

 ؟ماهو المقصود بمصارٌف  االنتقال فى تامٌن المرض    -  18

التؤمٌنات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر بالقةانون رقةم قانون مٌن المرض فى ؤفى تمصارٌؾ االنتقال   -ج  
ٌقصةد بهةا تلةك المصةارٌؾ   ، وٌخضع لهذا الحاق  فقاط فئاة العااملٌن لادى الغٌار،  2019لسنة  148
لةى مكةان العةالج ، فةإن كةان  االنتقةال بوسةٌلة   قامتةة  مةن محةل  فةى االنتقةال هٌتكبدها المإمن علٌةالتى 

المدٌنة  التةى  ٌقةٌم بهةا تصةرؾ  لةه مصةارٌؾ االنتقةال ،  دٌة وكان مكان العالج  ٌقع  خارجنتقال  عاا
ما أ ،ذا كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة التى ٌقٌم بها   وال تصرؾ فى حالة االنتقال بالوسائل العادٌة 

 هنةإاو خارجهةا فالتً ٌقةٌم بهةا دٌنة ذا كان االنتقال بوسٌلة  خاصة سواء كان مكان العالج ٌقع داخل الم 
وسائل   هال تسمح  باستعمال  رٌضن حالة  المأتصرؾ له مصارٌؾ االنتقال  متى قرر الطبٌب المعال   

تسةتدعى وجةود  مرافةق ، سةواء   رٌضن  حالةة المةأذا قةررت  الجهةة  الطبٌةة  ٌضا ، أاالنتقال العادٌة 
جةر بمصةارٌؾ االنتقةال للمرافةق بتعةوٌض األ ةجهةة الملتزمةو الخةارج فتتحمةل الأكان العالج  بالةداخل 



 تطبٌقات عملٌة   –االجتماعٌة  كتب التؤمٌنات                 
                                                                                           2202 أغسطس                                                             بعد المائة لثامنالكتاب ا                           

 

 حامد الصٌاد التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                         محمد 
                                                                   39/57                        w: www.elsayyad.net                     

 

مٌنةةات االجتماعٌةةة  فتتحمةةل هةةذه الجهةةة بمصةةارٌؾ  ؤو التاسةةواء  كانةةت هةةذه  الجهةةة هةةى جهةةة العمةةل 
 . هسلوب الذى تحدد به بالنسبة للمإمن علٌقامة الخاصة بالمرافق بذات األاالنتقال واإل

   

 ؟البطالة ما هو  تعوٌض االجر فى تامٌن   - 19

 148التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقةانون رقةم قانون مٌن البطالة فى  ؤجر فى تتعوٌض األ -ج   
، ٌسةتحق تعةوٌض البطالةة  بالقطاعٌن العام والخاص وٌخضع لهذا التؤمٌن  فقط العاملٌن،  2019لسنة 

ٌسةتمر صةرؾ التعةوٌض ل بحسةب األحةوال ، و بتداء من الٌوم الثامن لتارٌخ انتهاء الخدمةة أو عقةد العمة
أسبوًعا أٌهما أسبق، وتمتد هذه المةدة  لةى  12 لى الٌوم السابق لتارٌخ التحاق المإمن علٌه بعمل أو لمـدة 

 36أسبوًعا عند تعطةل المةإمن علٌةه للمةرة األولةى  ذا كانةت مةدة االشةتراك فةى هةذا التةؤمٌن تجةاوز  28
 ل فترة التدرٌب المهنى التى ٌقررها مكتب القوى العاملة.كما ٌصرؾ التعوٌض خال  شهًرا ،

 ٌقدر تعوٌض البطالة للمإمن علٌه خالل مدة التعطل وفًقا للنسب اآلتٌة من أجر االشتراك األخٌر:
 % لألربعة أسابٌع األولى.75 -1
 % لألربعة أسابٌع الثانٌة.65 -2
 % لألربعة أسابٌع الثالثة.55 -3
 % لباقى األسابٌع.       45 -4

  

 ؟الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات بالمقصود ما هو  - 20

التؤمٌنةات االجتماعٌةة والمعاشةات الصةادر لقةانون صةحاب المعاشةات وفقةا االجتماعٌةة أل ةٌقصد بالرعاٌ -ج 
 –لكل من الفئات األربع الخاضاعة للقاانون )العااملٌن لحسااب الغٌار  ، 2019لسنة  148بالقانون رقم 

من المزاٌا   بعض ،العمالة غٌر المنتظمة(  –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –ب أنفسهم العاملٌن لحسا
خةةالل قةةرار ٌصةةدره رئةةٌس مجلةةس الةةوزراء بنةةاًء علةةى عةةرض رئةةٌس الهٌئةةة بمةةنح أصةةحاب المعاشةةات 

 وعلى األخص ما ٌؤتى:تٌسٌرات خاصة 
مواصالت العامة المملوكة تخفٌض نسبً فى تعرٌفة المواصالت بالسكك الحدٌدٌة، وكذا وسائل ال -1

 للدولة داخل المدن.
 تخفٌض فى أسعار دخول النوادى والمتاحؾ والمعارض ودور السٌنما والمسارح المملوكة للدولة. -2
 تخفٌض نفقات اإلقامة فى دور العالج التابعة للجهاز اإلدارى للدولة. -3
و الهٌئات العامة أو المإسسات تخفٌض نفقات الرحالت التى ٌنظمها الجهاز اإلدارى للدولة أ - 4

 العامة أو الوحدات اإلقتصادٌة التابعة ألى منها داخل الجمهورٌة وخارجها.
 % من القٌمة الرسمٌة.75وٌكون التخفٌض فً جمٌع األحٌان بما ال ٌجاوز         
أولوٌات فً التسهٌالت التً ٌقررها مجلس  دارة شركة مصر للطٌران بالنسبة ألجور السفر  - 5

 بطائراتها.
 أولوٌات فى التٌسٌرات التى تقدمها الهٌئة العامة لبنك ناصر االجتماعى والبنوك والجهات األخرى - 6
 .صحاب المعاشات أل ةاالجتماعٌ ةمٌن الرعاٌؤتلكم هى المزاٌا التى  ٌقدمها ت 

 

 ؟ماهو المقصود بإعانه العجز   - 21

لكل ،  2019لسنة  148عٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم التؤمٌنات االجتماقانون عانه العجز فى   -ج 
العاملٌن  –العاملٌن لحساب أنفسهم  –من الفئات األربع الخاضعة للقانون )العاملٌن لحساب الغٌر 

تستحق  لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم وتقدر  ،العمالة غٌر المنتظمة(  –المصرٌٌن بالخارج 
 همٌن الصحى أنؤذا قررت الهٌئة العامة للت شهرٌا المستحق قٌمة المعاش  %  من 20هذه اإلعانة بـ 
عانة تقرر فقط اإل هالٌومٌة ،  ذا استحقاق هذ هعباء حٌاتؤالدائمة من شخص آخر للقٌام ب  ةٌحتاج لإلعان

ء عباؤب فى القٌام وجود  مرافق له لمساعدته هالمستدٌم الذى تتطلب حالتالكامل لصاحب  معاش  العجز 
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ما  % من قٌمة 20تقدر بـ  مٌن الصحى ، وهذه اإلعانةؤالٌومٌة وفقا لما تقرره الهٌئة العامة للت هحٌات
 .ٌستحقه شهرٌا من معاش والزٌادات المضافة الٌهما 

من  المعاش التً تتطلب حالتهم الحاجة لإلعانة الدائمة كما تستحق هذه اإلعانة لألوالد المستحقٌن فً
% من قٌمة ماٌستحقه كل منهم 20عباء حٌاتهم الٌومٌة ، وتقدر هذه اإلعانة بنسبة ؤخر للقٌام بآشخص 

 من معاش .
حٌث   الوفاةلمرافق أو  الحتٌاجو زوال حالة اأبعمل  تحاقلالى حٌن اإل ةوٌستمر استحقاق هذه اإلعان        

 ٌتوقؾ  صرؾ هذه اإلعانة .
 

 ماهو المقصود بالمعاش االضافً ؟ - 22

ٌجوز للمإمن علٌه الذى ٌزٌد أجره عن الحد األقصى ألجر االشتراك التؤمٌنى أن ٌطلب الحصول  - 1 –ج 
على معاش  ضافى من الهٌئة مقابل االشتراك عن الجزء الزائد عن الحد األقصى ألجر االشتراك 

 %( من الحد األقصى ألجر االشتراك.100التؤمٌنى بما ال ٌجاوز )
 : ظامالن ٌخضع لهذا – 2        

فئة العاملٌن المصرٌٌن  -فئة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم   -فئة العاملٌن لدى الؽٌر                 
 بالخارج.

 .% شهرٌاً ٌتحملها المإمن علٌه10نسبة اإلشتراكات فً نظام المعاش اإلضافى بواقع  - 3       
علٌه تودع فٌه حصٌلة اإلشتراكات  تقوم الهٌئة بإنشاء حساب شخصً للمعاش اإلضافً لكل مإمن - 4

 المحصلة ، وعائد االستثمار من أول الشهر التالى إلٌداع المبالػ فً الحساب الشخصى.
ٌستحق المعاش االضافً فً حالة استحقاق المإمن علٌه معاشاً وفقاً ألي حالة من حاالت استحقاق            - 5

ٌحسب المعاش اإلضافى بقسمة رصٌد الحساب و، المعاش فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
الشخصى على دفعة الحٌاة فً تارٌخ االستحقاق، وٌضاؾ هذا المعاش  لى المعاش المستحق فً 

 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
فةةى حالةةة وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب المعةةاش دون وجةةود مسةةتحقٌن للمعةةاش ٌصةةرؾ الرصةةٌد  - 6

 ورثة الشرعٌٌن.المتوافر فً الحساب الشخصى لل
فً حالة استحقاق المإمن علٌه تعوٌض الدفعة الواحدة لعدم توافر شروط استحقاق المعاش فً تؤمٌن  - 7

ٌيصةةةرؾ الرصةةةٌد المتةةةوافر فةةةً الحسةةةاب الشخصةةةً للمةةةإمن علٌةةةه أو  الشةةةٌخوخة والعجةةةز والوفةةةاة، 
  المستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة بحسب األحوال.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطبٌقات عملٌة   –االجتماعٌة  كتب التؤمٌنات                 
                                                                                           2202 أغسطس                                                             بعد المائة لثامنالكتاب ا                           

 

 حامد الصٌاد التامٌنات االجتماعٌة سإال وجواب                                                                                         محمد 
                                                                   41/57                        w: www.elsayyad.net                     

 

 لخامسالفصل ا
 المستحقون فً المعاش

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  فى قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
 لكل من الفئات األربع الخاضعة للقانون

 العمالة غٌر المنتظمة( –العاملٌن المصرٌٌن بالخارج  –العاملٌن لحساب أنفسهم  –)العاملٌن لحساب الغٌر 
 

 عامة الستحقاق المستحقٌن فً المعاش ؟ال ماهً الشروط -  01

والتً ٌتم ، من المهم فً البداٌة وقبل التعرض لشروط االستحقاق الخاصة بكل مستفٌد على حدة  - ج     
  أن نوضح الحقائق اآلتٌة :مراجعتها بالنسبة لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ ـ 

المإمن علٌه أو صاحب المعاش وذلك علً سبٌل ـ حدد القانون المستحقون فً المعاش بؤفراد أسرة  1
  وهم : -الحصر 

 وتشمل األرملة ، األرمل .  -فئة األزواج   -أ   
 وتشمل األبناء ، البنات . -فئة األوالد   -ب  
 وتشمل الوالد ، الوالدة . -فئة الوالدٌن   -جـ 
 وتشمل األخوة ، األخوات . -فئة األخوة واألخوات   -د 

 إنه ٌمكن القول بؤن : وعلً ذلك ف
 ( وهم : ةفئات المستحقٌن ) أربع  -أ   

 األخوة واألخوات . -الوالدٌن  -األوالد  -األزواج        
 :  ة ( وهمثمانٌأنواع المستحقٌن )  -ب  

 األخت . -األخ  -الوالدة  -الوالد  -البنت  -االبن  -األرمل  -األرملة        
  : الوفاة وقد تكون -ٌن المستحقٌن وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ ٌشترط لتوزٌع المعاش ب 2

 وهً التً تثبت بموجب شهـــادة الوفاة أو المستند الرسمً الذي ٌحل محلها  حقٌقٌة : -أ 
 .) مستخرج رسمً من شهادة الوفاة  (                

سلطة  المختصة بإثبات ذلك الأو بقرار من ، التً تثبت بحكم من المحكمة  وهً:  ةحكمٌ -ب  
  .قانونا

 نه : أونشٌر فً هذا الصدد إلى                   
 ( ٌحكم بموت المفقود الذي ٌؽلب علٌة الهالك بعد أربع سنوات من تارٌخ فقده .1)
(  ٌعتبر المفقود مٌتا بعد مضً خمسة عشر ٌوما على األقل من تارٌخ الفقد فى 2)        

  بشؤنه إحدى الحاالت اآلتٌة : إذا ثبتحالة ما 
 ) أ ( كان علً ظهر سفٌنة ؼرقت .              

 )ب( كان فً طائرة سقطت .              
 )ج( كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العملٌات الحربٌة .              
فى الحالة  أو وزٌــر الدفاع )، وٌصدر رئٌس الوزراء ) فى الحالتٌن أ ، ب (       

قرارا بؤسماء ، وبعد التحري واستظهار القرائن التً ٌؽلب معها الهالك ، جـ ( 
 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  -اضً  لً الق

 الطرق الممكنة الموصلة  لى معرفة  ن كان المفقود حٌا أو مٌتا .
وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئٌس مجلس الوزراء أو وزٌر الدفاع                    

وتقسم تركته بٌن ورثته ، وفاة تعتد زوجته عدة ال، باعتباره مٌتا وفقا لما تقدم 
الموجودٌن وقت صدور الحكم أو نشر القرار فً الجرٌدة الرسمٌة ، كما 

 تترتب كافة اآلثار األخرى .
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 -أو صاحب المعاش فى حالة الفقد  هوهً التً تفترض فٌها وفاة المإمن علٌ : ةإفتراضٌ -جـ 
ن المعاش بذات حٌث ٌصرؾ للمستحقٌن فً هذه الحــالة  عانة فقد بدٌال ع

 أن تثبت الوفاة :  ًشروطه   ل
 أو -لحقٌقٌة ا (1)
 أو  -الحكمٌة  (2)
 .  حسب األحوالأو أربع سنوات من تارٌخ الفقد ب ٌوما 15أن تمضً  (3)

أو صاحب المعاش ـ وٌعتبر فً حكم  هٌشترط فً المستحق أن ٌكون حٌا فً تارٌخ وفاة المإمن علٌ - 3
 ا .ذلك الحمل المستكن  ذا انفصل حٌ

ٌشترط فً المستحق أال ٌكون قد قام بقتل المإمن علٌه أو صاحب المعاش عمداً ،  أو تسبب فً   -  4
 قتله عمدا وذلك باستثناء حاالت الدفاع الشرعً عن النفس .

أو صاحب المعاش وبٌن أي من المستحقٌن المشار   هال ٌشترط اتفاق الدٌانة بٌن كل من المإمن علٌ - 5
أو  قد ٌكون مسٌحٌا ، مسلما  وزوجته  مسٌحٌة   هفقد ٌكون المإمن علٌ - 1د  لٌهم فى البن

 الخ . …وزوجته ٌهودٌة 
 نما ٌتم بٌن من كان المإمن  ، وذلك ألن األصل فً توزٌع المعاش أنه ٌتم  لٌس باعتباره تركة      

ال ٌوزع باعتباره علٌه أو صاحب المعاش ملتزما بإعالتهم حال حٌاته ، وبمعنى آخر فإن المعاش 
مٌراثا ولكن باعتباره بدٌل النفقة التً كان ٌلتزم بها المإمن علٌه أو صاحب المعاش تجاه من كان 

 السابق .  1وذلك فً الحدود المبٌنة بالبند رقم ، ٌعولهم بالفعل أثناء حٌاته 
 واألساس فً ذلك هو أن الهدؾ من التؤمٌنات االجتماعٌة :    
من علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن الدخل الذي ٌنقطع نتٌجة تحقق أحد " تعوٌض المإ     

 .البطالة (" -المرض  -اإلصابة  -الوفاة  -العجز –المخــاطر المإمن ضدها ) الشٌخوخة 
 ال ٌشترط اتفاق الجنسٌة ، فقد ٌكون صاحب المعاش مصرٌا واألرملة أجنبٌة والعكس صحٌح. – 6
قٌن توافر شروط االستحقاق الخاصة بكل منهم فً تارٌخ وفاة أو فقد ٌراعً فً تحدٌد المستح - 7

أو فً ن ولٌس فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ ، المإمن علٌه أو صاحب المعاش بحسب األحوال 
 أو فً أي تارٌخ آخر.  ،تارٌخ توزٌع المعاش علٌهم 

 

 ؟ماهً مستندات الصرف فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  - 02

المتوافر " مجانا " بمكاتب المرفق بالالئحة التنفٌذٌة  28ٌقدم طلب الصرؾ علً النموذج رقم  -1 –ج      
 جمٌع بٌاناته واعتماده  دارٌا . ومناطق الهٌئة بعد استٌفاء

ٌجوز عدم التصدٌق اإلدارى على هذا النموذج ، بشرط حضور أسرة المإمن علٌه أو صاحب     
وفى  ،و المكتب التؤمٌنى المختص للتوقٌع على النموذج أمام الموظؾ المختص المعاش  لى المنطقة أ

وٌعتمد النموذج من ، هذه الحالة ٌجب توقٌع الموظؾ ومدٌره المباشر بما ٌفٌد أن التوقٌع تم أمامه 
 مدٌر المنطقة أو المكتب وٌختم بخاتم شعار الجمهورٌة الخاص بالمنطقة أو المكتب التؤمٌنى .

 بطلب الصرف المستندات اآلتٌة :  ٌرفق - 2
 الجمهورٌة .شعار أ  ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم 

شهادة من أحد معاهد أو جهات التعلٌم التى ال تجاوز مرحـلة الحصول على البكالورٌوس أو  -ب 
األخوة الذكور الذٌن تجاوزوا سن الحادٌة اللٌسانس تثبت التحاق مستحق المعاش من األوالد أو 

والعشرٌن ولم ٌجاوزوا سن السادسة والعشرٌن  فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب  
 المعاش .

 . أو مزاولة مهنة وذلك باإلضافة  لى  قرار معتمد  دارٌا بعدم اإللتحاق بعمل 
ة لألوالد واألخوة الذكور الذٌن الشهادة الدالة علً الحصول علً مإهل نهائى وذلك بالنسب -جـ 

 الشروط اآلتٌة : تتوافر فٌهم 
 . وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاشتجاوز سن الحادٌة والعشرٌن فى تارٌخ  (1)
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 لم ٌلتحق بعمل أو لم ٌزاول مهنة ـ مع تقدٌم  قرار بذلك معتمدا  دارٌا   (2)
 لم ٌبلغوا سن : (3)

 .على اللٌسانس أو البكالورٌوس  )ا ( سن السادسة والعشرٌن بالنسبة   للحاصلٌن
 )ب(الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المإهالت األقل .

 ىمسةةتوف المتةةوافر بمكاتةب ومنةاطق الهٌئةة مجانةا  المرفةق بالالئحةة التنفٌذٌةة  29رقةم  نمةوذجال -د 
 -الةةذٌن ٌتضةةمنهم طلةةب الصةةرؾ  ، عةةن كةةل مةةن األخةةوة واألخةةوات علةةً حةةدة دارٌةةا  ومعتمةةد

المستندات المإٌدة للدخل فى الحاالت التى ال تتوافر فٌها بٌانات هذا الةدخل  راعاة أن ٌرفق بهبم
 بنظام المعلومات والذي ٌمكن االستعالم عنه بالرقم التؤمٌنً لصاحب هذا الدخل .

 فى حالة عدم وجود : قرار وصاٌة -هـ 
 أو  -الولً الطبٌعً " األب "  (1)
 األم فى حالة وفاة األب . (2)
 لً الشرعً " وهو الجد الصحٌح أى والد األب .  الو (3)

بٌان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش اآلخر للمستحق ٌتضمن قٌمة هةذا المعةاش وصةلة  -ز          
 قرابته بالمستحق عنه وتارٌخ االستحقاق .

حصةة " ومةا ٌخصةم منةه مةن ضةرائب و كامةل األجةربٌان معتمةد بالةدخل مةن عمةل  ن وجةد "  -ح 
 التؤمٌن االجتماعً . اتاشتراكالمإمن علٌه فً 

 بٌان معتمد بالدخل من مهنة وتارٌخ ممارستها . -ط     
ٌلتزم المستحقون باستٌفاء بٌانات نموذج طلب الصرؾ المعد لهذا الؽرض فإذا تعذر استٌفاء بٌانةات  - 3

اق المستحقٌن الةذٌن فٌتم صرؾ النصٌب المستحق لمن استوفٌت بٌاناته بافتراض استحق، بعضهم  
 لم ٌوقعوا على النموذج .

 :  ال ٌتطلب األمر تعلٌق صرف المستحقات على أى من المستندات اآلتٌة -4
 قرار الوصاٌة " غٌر مطلوب " -أ  

حٌث تصرؾ مستحقات القصر  لى الولً الطبٌعً وهو األب ، وفى حالة عدم وجوده تصرؾ  
ً الولً الشرعً " والد األب " وفةً حالةة عةدم وجةوده  لً والدتهم ، وفً حالة عدم وجودها  ل

  الوصً .تصرؾ  لى 
 اإلعالم الشرعً " غٌر مطلوب " - ب

 -حٌث تصرؾ المبالػ المستحقة للورثة الشرعٌٌن على أساس البٌانات الواردة بطلب الصرؾ        
 وذلك لتضمن طلب الصرؾ للوفاة جزء خاصا ببٌانات الورثة الشرعٌٌن .

 ثٌقة زواج األرملة " غٌر مطلوبة " .و -جـ 
 ذلكحٌث ٌكتفً ببٌان أن الزواج موثق فى الحقل المخصص لهذا البٌان بةالجزء المخصةص لة

 طلب الصرؾب
 

 ماهً اجراءات صرف المعاش للمستحقٌن عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش ؟ –  03

  ترتٌب اآلتً :وذلك وفقا للتصرؾ 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 
 لوصً.  ا -د  

ٌحةدد بقةرار مةن رئةٌس الهٌئةة   ذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقصر دون متجمد المعةاش علةى مبلةػ - 2
فٌتعةةٌن الحظةةر علةةى صةةرؾ هةةذه المبةةالػ  ال بعةةد الحصةةول علةةى  ذن مةةن نٌابةةة األحةةوال الشخصةةٌة، 
وٌقصد بهذه المبالػ تلك المستحقة دفعة واحدة كتعوٌض الدفعة الواحدة والتعوٌض اإلضافى والمكافةؤة  
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آخةةر فعلةةى جهةةة الصةةرؾ  تخةةاذ  فةةإذا قةةررت المحكمةةة أن ٌصةةرؾ المعةةاش أو تلةةك المبةةالػ لشةةخص، 
 اإلجراءات الخاصة لتنفٌذ هذاالقرار  عتباراً من الشهر التالً إلخطار الجهه بالقرار.

فى جمٌع األحوال تلتزم جهات الصرؾ بؤن تخطر نٌابة األحوال الشخصٌة المختصة بقٌمة المعاش  - 3
 لقصر .واسم من تصرؾ  لٌه وعنوانه ودرجة قرابته ل، والمبالػ المستحقة 

ٌجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحدٌد الشخص الذى ٌصرؾ له  المعاشات والمبالػ المستحقة للقصر  -4
 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  لٌه اعتبارا من أول  – 5
 .وكذلك المعاشات التى لم تصرؾ حتى هذا التارٌخ ،  ةالشهر التالً لتارٌخ تقدٌم قرار الوصاٌ

ا فإنه ٌتم صرؾ مستحقاتها ومستحقات أوالدها  لى ولٌه ،فى حالة ما  ذا كانت األرملة قاصر – 6
 بمراعاة هذا الترتٌب .ذلك الشرعً أو الوصً علٌها والولً أو أو والدتها الطبٌعً 

وٌعاد ، فى حالة وجود حمل مستكن ٌتم توزٌع المعاش على المستحقٌن بافتراض عدم وجوده  – 7
 .لشهر التالً لتارٌخ انفصاله حٌاً اعتبارا من أول ا، توزٌع المعاش على المستحقٌن بما فٌهم الحمل 

ما لم ، سنة "  لى الولً أو الوصً  21ٌستمر صرؾ المعاشات للقصر بعد بلوؼهم سن الرشد "  – 8
 ٌتقدم أحدهم لصرؾ المعاش باسمه .

أو  ذا كانت األم مطلقة وتزوجت ،  ذا تزوجت األرملة بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  – 9
ما ظل األوالد فى رعاٌتها رؼم زواجها من طال لٌها فإنه ٌتم صرؾ مستحقات أوالدها ، خر آمن 

 ؼٌر أبٌهم .
 وتثبت األم " األرملة أو المطلقة " أن األوالد ٌقٌمون معها بشهادة  دارٌة .   
فإن مستحقاتهم تصرؾ للولى الشرعى فإذا ن أما  ذا انفصل األوالد القصر عن أمهم بعد زواجها    

 .للوصً الصرؾ ٌتم لم ٌوجد ف
المرفق بالالئحة التنفٌذٌة ( 37بمقتضى توكٌل على النموذج رقم )ؾ المعاشات ٌجوز صر - 10 

  .توافر بمكاتب الهٌئةالم
 . وال ٌخل هذا التوكٌل بصرؾ المعاش لصاحب الشؤن بنفسه

 

 ماهو  تارٌخ بدء صرف المعاش للمستحقٌن فى تارٌخ الوفاة ؟ - 04

ر فً شؤنهم شروط  ستحقاق المعاش اعتبارا من أول الشهر ٌصرؾ المعاش للمستحقٌن الذٌن تتواف - 1 -ج      
 ولو كان تارٌخ الوفاة أخر ٌوم فى الشهر .، الذى وقعت فٌه وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

 بالنسبة للحمل المستكن ٌصرؾ المعاش من أول الشهر التالً للشهر الذى ولد فٌه حٌاً . - 2
 

 ؟ ت القطع والوقف واستمرار االستحقاق للمعاشماهً قواعد اإلخطار عن حاال - 05

 خطار الجهة الملتزمة بصرؾ المعاش ، على من ٌتولى صرؾ المعاش باسمه أو نٌابة عن ؼٌره  - 1-ج
بكل ما من شؤنه أن ٌإدى  لى وقؾ صرؾ المعاش كله أو بعضه أو قطعه وفقاً ألحكام القانون 

  فى الحاالت اآلتٌة :وعلى األخص بمجرد حدوث سبب الوقؾ أو القطع 
 وفاة صاحب المعاش أو مستحقه . –أ 
 زواج المستحقات . –ب 
مع ، اإللتحاق بؤي عمل أو االشتؽال بؤي مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح  –ج 

ذكر تارٌخ اإللتحاق أو مباشرة المهنة والجهة التى ٌعمل بها ومقدار الدخل من هذا العمل وأي 
ٌل ٌطرأ علٌه فى كل حالة وقٌمة ما ٌخصم منه من ضرائب واشتراكات التؤمٌن تعد

 االجتماعً .
 ٌقدم بٌان بالدخل المعدل فى ٌناٌر من كل سنة . –د 
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 ستحقاق معاش أخر من الخزانة العامة أو الصندوق الملتزم بالمعاش أو الصندوق األخر مع  –هـ 
 ة بالمستحق عنه .بٌان االستحقاق وقٌمة المعاش وصلة القراب

 فى جمٌع هذه األحوال ٌلزم تقدٌم المستند الدال على وجود سبب الوقؾ أو القطع .  – 2
عتبارا من أول الشهر التالً لتارٌخ تحقق سبب وقؾ أوقطع  ٌتعٌن االمتناع عن صرؾ المعاش  – 3

 المعاش ، وذلك دون  خالل بحاالت الجمع بٌن المعاش والدخل.
صرؾ المعاش بموجب توكٌل أن ٌقدم  لى الجهة التؤمٌنٌة المختصة كل سنتٌن تبدأ  على من ٌتولى – 4

 .  ستمرار سرٌان التوكٌلبإ ( 38من تارٌخ العمل به  قراراً من الموكل على النموذج رقم ) 
  .المشار  لٌه فى المواعٌد المحددة  وٌلتزم الصندوق بإخطار صاحب الشؤن بنموذج اإلقرار

 لٌه فى المٌعاد المحدد شرطاً إلستمرار صرؾ المعاش بموجب  إلقرار المشاروٌعتبر تقدٌم ا
 التوكٌل.  

تعلٌماته للبنوك الخاضعة إلشرافه بعدم صرؾ أٌة معاشات إلصدار البنك المركزى وٌتم التنسٌق مع     
 . من الحسابات الجارٌة بناء على توكٌل  ال بعد  ستٌفاء النموذج المشار  لٌه

  أحد اإلجراءٌن اآلتٌٌن :فً السجن  هصرؾ المعاش أثناء وجود صاحب ٌتبع فً -5
، أن ٌصرؾ المعاش  لى متولً شئون األسرة أو  لى أحد أفرادها الذي ٌحدده صاحب المعاش  -أ  

 . وذلك بإقرار منه ٌعتمده مؤمور السجن الموجود به
بناء على طلب منه ٌعتمده ، أن ٌودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش فً أحد البنوك  -ب  

 . وموافقة البنك مؤمور السجن
تعٌٌن قٌم فتتخذ اإلجراءات الخاصة بصرؾ المعاش  لٌه  عتباراً من معاش الشهر التالً وفى حالة 

 . لتارٌخ تقدٌم قرار القوامة
أن ، ونهم على األبناء أو األخوة الذكور من الطلبة عند بلوؼهم سن الحادٌة والعشرٌن أو متولى شئ – 6

ٌقدموا  لى الجهة الملتزمة بصرؾ المعاش شهادة من  حدى 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 ٌقدموا  – 7
على  ،ر صرؾ المعاش  ذا كان اإلبن أو األخ عاجزاً عن الكسب طلباً  لى الهٌئة المختصة الستمرا

 أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى .
أن  ٌقدم  –على اإلبن أو األخ الذى جاوز سن الحادٌة والعشرٌن وكان حاصالً على مإهل نهائى  – 8

 – قرار معتمداً  دارٌاً بعدم التحاقه بالعمل مرفقاً به ،  لى الهٌئة المختصة صورة من هذا المإهل 
وٌقدم هذا اإلقرار سنوٌاً لحٌن التحاقه بالعمل أو بلوؼه سن السادسة والعشرٌن  ذا كان حاصالً على 

 مإهل عالى أو سن الرابعة والعشرٌن  ذا كان حاصالً على مإهل متوسط بحسب األحوال .
عاش باعتباره مستحقاً للمعاش من أول الشهر التالً فى حالة وجود حمل مستكن ٌعاد توزٌع الم – 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  طالعه على األصل . 

 

 اق بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ؟ماهً االجراءات فً حالة توافر شروط االستحق – 06

ٌطلقن أو ٌترملن بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش التقدم بطلب  الالتً لبنات واألخواتاعلى - 1 – ج
" لمنحهن معاشاً جدٌداً أو إلعادة صرؾ المعاش السابق قطعه " مرفقاً به شهادة وفاة الزوج أو 

وؼرافٌة من هذه المستندات مع مطابقتها مع األصل والتوقٌع بما وثٌقة الطالق منه أو صورة فوت
على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة ، ٌفٌد  جراء المطابقة بمعرفة الموظؾ المختص بالهٌئة 

  دارٌة تفٌد أن المتوفى كان زوجاً لها أو وثٌقة الزواج أو صورتها .
اة المإمن علٌه أو صاحب المعاش أن ٌتقدم بطلب على اإلبن أو األخ  ذا عجز عن الكسب بعد وف – 2

على أن تثبت حالة العجز بشهادة من ، لمنحة معاشاً جدٌداً أو إلعادة صرؾ معاشه السابق قطعه 
 الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى .
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ات ماهً اآلثار المترتبة علً  التخلف عن اإلخطار بالبٌانات الواجب  تقدٌمها للهٌئة أو تقدٌم بٌان – 07
 غٌر صحٌحة ؟

على الجهة الملتزمة بالصرؾ أن تطالب بالمبالػ التى تصرؾ بؽٌر وجه حق من الصندوق نتٌجة  – 1 -ج 
وعلى ، تقدٌم بٌانات ؼٌر صحٌحة أو االمتناع عن اإلخطار عن البٌانات الواجب تقدٌمها  لى الهٌئة 

 األخص البٌانات الخاصة بوقؾ المعاش أو قطعه . 
ء مهلة لسداد هذه المبالػ أو تقسٌطها وذلك كله دون اإلخالل بإبالغ النٌابة العامة  ذا كان ٌجوز  عطا – 2

 لذلك مقتضى .
 

 ماهً اآلثار المترتبة علً التخلف عن تقدٌم طلب الصرف فى الموعد القانونً ؟ – 08

نون التؤمٌن ٌجب تقدٌم طلب صرؾ المعاش أو التعوٌض أو أى مبالػ مستحقة طبقاً ألحكام قا – 1-ج 
و ال انقضى ، فى مٌعاد أقصاه خمس سنوات من التارٌخ الذى نشؤ فٌه سبب االستحقاق ، االجتماعً 

 الحق فى المطالبة بها .
 تعتبر المطالبة بؤي من المبالػ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالػ  المستحقة . – 2
 ذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد ، لمستحقٌن جمٌعاً ٌنقطع سرٌان المٌعاد المشار  لٌه بالنسبة  لى ا – 3

 المحدد .
فٌتم صرؾ المعاش  عتباراً من أول الشهر الذى قدم ،  ذا قدم طلب الصرؾ بعد المٌعاد المشار  لٌه  – 4

باإلضافة  لى قٌمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تارٌخ تقدٌم ، فٌه الطلب 
 . طلب الصرؾ

 تارٌخ اإلستحقاق .  من خمس سنواتوٌسقط الحق فى صرؾ باقى الحقوق بإنقضاء        
 

 ؟ ماهً شروط استحقاق أرملة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش – 09

أن تكون العالقة الزوجٌة قائمة فى ، من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحقة بصفتها أرملة  -ج       
ة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ وتكون هذه العالقة قائمة  ذا ما توافرت  حدى الحالتٌن تارٌخ وفا
 اآلتٌتٌن :  

 ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة . 1
بحسب   وتتحدد فترة العدة بآي من المدد اآلتٌةـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ  2

    األحوال :
 الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق . أ  ـ بالنسبة لؽٌر 
    ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :                                                                                                                            ) شرط وحٌد ( الستحقاق األرملة  وٌشترط
 الزواج موثق : 

 ـ وذلك بمراعاة :  أي أن الزواج لم ٌكن عرفٌا، بمعنً أن هناك وثٌقة زواج 
ـ ٌكتفً فى  ثبات حالة التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرؾ  1

 وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة الزواج . ، "  المعاش أمام اسم األرملة بعبارة " نعم
  فإنه ٌتعٌن أن ٌثبت إما :ـ فً حالة عدم وجود اإلقرار بؤن الزواج موثق  2

   .بحكم قضائى نهائى سواء أقٌمت الدعوى حال حٌاة الزوج أو بعد وفاته  -أ 
 أو
ها علً عدم توثٌق بموجب اإلعالم الشرعً ـ فً الحاالت التً تكون قد جرت العادة فٌ -ب 

 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      
 . ذا ما توافرت فٌهم شروط االستحقاق الخاصة بكل منهم ، استحقاق المعاش 
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 ؟ استحقاق زوج المإمن علٌها أو صاحبة المعاش فً المعاش ماهً شروط – 10

من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحق بصفته أرمل أن تكون العالقة الزوجٌة قائمة فى   –ج 
ـ وتكون هذه العالقة قائمة   ذا  ما توافرت  حدى  تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش

   الحالتٌن اآلتٌتٌن :
 ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة . 1
بحسب   وتتحدد فترة العدة بآي من المدد اآلتٌةـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ  2

    األحوال :
 أ  ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق .    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .   

 لً  : وٌشترط الستحقاق األرمل ما ٌ
 ـ الزواج موثق : 1

وٌكتفً فً  ثبــات حالة التوثٌق ، بمعنى أن  هناك وثٌقة زواج ـ أى أن الزواج لم ٌكن عرفٌا               
باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرؾ المعاش أمام اسم األرمل بعبارة 

 . " نعم " وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة الزواج
 . أال ٌكون متزوجا من أخرى فى تارٌخ تحقق واقعة وفاة الزوجة -2    

 ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق األرمل  
ـ بمعنى أنه  ذا تخلؾ أى منها ال ٌستحق  ٌنا  مجتمعمالسابق بٌانه الشرطٌنتوافر ٌضرورة أن     

 األرمل فى المعاش .
 

 مإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟ماهً شروط استحقاق ابن ال – 11

سنة )قاصر ( فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب  21ٌشترط الستحقاق االبن ـ أال ٌكون قد بلػ سن   -ج      
 المعاش .

 وٌستثنى من هذا الشرط )الوحٌد( الحاالت اآلتٌة :      
 ـ الطالب :  1    

  بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة :       
وٌعتبر ، أ  ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطرٌق االلتحاق بدور التعلٌم أو باالنتساب  لٌها          

الطالب المنتظم بؤحد مراحل التعلٌم متفرؼا للدراسة ، وٌثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب 
  دارٌا ـ وذلك كله ما لم ٌثبت العكس .  ه قرار منه ٌتم التصدٌق علٌ

ـ بؤحد مراحل التعلٌم التً ال تجاوز مرحلة الحصول علً البكالورٌوس أو اللٌسانس أو ما  ب            
 ٌعادلـهما  .

هذا وقد انتهى رأى وزارة التؤمٌنات باالتفاق مع وزارة التعلٌم  لى أن نظام الدراسة المفتوح                    
 ما ٌسرى على نظام التعلٌم الجامعً منمراحل التعلٌم الجامعً ٌسرى علٌها  ٌمثل مرحلة من

 أحكام .
 سنة :  26جـ ـ لم ٌبلػ سن             
 بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة                   

 :   ماـ الحاصل على مإهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادله 2
 عة : بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتم       
 أ  ـ لم ٌلتحق بعمل .      
 ب ـ لم ٌزاول مهنة .      
 سنة . 26جـ ـ لم ٌبلػ سن       
 بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة .      

 ـ الحاصل على مإهل أقل من اللٌسانس أو البكالورٌوس :  3     
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 بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة :        وسطأٌا كان هذا المإهل متوسط أو فوق المت    
 أ  ـ لم ٌلتحق بعمل .    
 ب ـ لم ٌزاول مهنة .   
 سنة . 24جـ ـ لم ٌبلػ سن    
 بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة .     
أى أنهما ؼٌر معلقان على ، طلقٌن السابقٌن م 3،  2وٌراعى أن الشرطٌن  أ ، ب  من البندٌن              

شرط قٌمه معٌنة للدخل من العمل أو المهنة ـ  بمعنى أن مجرد االلتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة  
   . المشار  لٌهما 3،  2فإنه  ٌكون قد تخلؾ أحد الشروط المطلوبة لالستحقاق فى البندٌن 

ؼتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق كما ٌراعى أن هذان الشرطان قد تم صٌا             
فإنه ال ٌستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك ، مهنة بعد الحصول على المإهل زاول بعمل أو 

 العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .  
 ـ العاجز عن الكسب  :  4      

 . من علٌه أو صاحب المعاشبن فى تارٌخ وفاة المإوذلك دون التقٌد بسن معٌنة لإل        
 :          لى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌنإكل شخص مصاب بعجز ٌإدي ، وٌقصد بالعاجز عن الكسب               

 أ  ـ ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العمل .            
 % علً األقل . 50 نسبةب ـ ٌنقص قدرته على العمل ب            
 هذا العجز فى أى من الصورتٌن اآلتٌتٌن :  وبشرط أن ٌكون             
 أ  ـ ناشئا بالمٌالد .             
 سن الستٌن .بلوؼه ب ـ نتٌجة حادث أو مرض ٌصاب به الشخص قبل              

 ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق االبن ما ٌلً :          
ٌكون سنه فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌقل  ـ الشرط الوحٌد الستحقاق االبن أن 1          

 سنة .  21عن 
 .4،  3،  2،  1بق بٌانها بالبنود ـ ٌستثنى من الشرط الوحٌد المشار  لٌه أربعة  ستثناءات السا  2             
لما سبق بٌانه فى  توافر ثالث شروط مجتمعة وفقا 3،  2،  1ـ ٌشترط لتوافر كل من اإلستثناءات  3          

 كل منها .  
 

 ماهً شروط استحقاق بنت المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟ – 12

ـ  لمعاشا أال تكون متزوجة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب بنتالشرط الوحٌد الستحقاق ال  -ج 
 ة : بمعنى أن تكون حالتها االجتماعٌة فً هذا التارٌخ أى من الحاالت اآلتٌ

 ـ لم تتزوج. 1
 ـ مطلقة . 2
 ـ مترملة . 3
لى عدم استحقاقها فى المعاش أن تكون متزوجة  وعلً ذلك فإن الحالة االجتماعٌة الوحٌدة التى تإدي      

 فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .  
 

 ماهً شروط استحقاق والد المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟ – 13

  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 . 
 

 ؟ ماهً شروط استحقاق والدة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش – 14
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ال توجد أٌة شروط خاصة الستحقاق الوالدة ـ حٌث تستحق فى المعاش طالما توافرت بشؤنها الشروط  -ج      
، علً أن العامة لالستحقاق ، وذلك حتى لو كانت متزوجة من ؼٌر والد المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

 .مهنة تطبق علٌها قواعد الجمع بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل من عمل أو
 

 ماهً شروط استحقاق أخ المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟ – 15

 فقط ( .سواء كان أخ شقٌق للمإمن علٌه أو صاحب المعاش أو أخ ؼٌر شـــقٌق ) من األب أو من األم  -ج 
 ٌراعً بشؤنه ماٌلً :     

 .  بنٌعامل من حٌث شروط االستحقاق ذات معاملة اإل     
 . ذلك توافر شرط اإلعالة وفقا لما سٌتم إٌضاحه فٌما بعدٌضاف الى 

سنة )قاصر ( فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه  21وبالتالً فانه  ٌشترط الستحقاق األخ ـ أال ٌكون قد بلػ سن 
 أو صاحب المعاش .

 وٌستثنى من هذا الشرط )الوحٌد( الحاالت اآلتٌة :      
 ـ الطالب :  1    

 شروط اآلتٌة مجتمعة : بمراعاة ال       
أ  ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطرٌق االلتحاق بدور التعلٌم أو باالنتساب  لٌها ، وٌعتبر          

الطالب المنتظم بؤحد مراحل التعلٌم متفرؼا للدراسة ، وٌثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب 
 ثبت العكس .  قرار منه ٌتم التصدٌق علٌه  دارٌا ـ وذلك كله ما لم ٌ

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  لى أن نظام الدراسة المفتوح                    
 الجامعً ٌسرى علٌها ما ٌسرى على نظام التعلٌم الجامعً من مراحل التعلٌم ٌمثل مرحلة من

 أحكام .
 سنة :  26جـ ـ لم ٌبلػ سن             
 بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة                   

 ـ الحاصل على مإهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادلهما  :  2
 ة الشروط اآلتٌة مجتمعة : بمراعا       
 أ  ـ لم ٌلتحق بعمل .      
 ب ـ لم ٌزاول مهنة .      
 سنة . 26جـ ـ لم ٌبلػ سن       
 بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة .      

 ـ الحاصل على مإهل أقل من اللٌسانس أو البكالورٌوس :  3     
 بمراعاة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة :        هل متوسط أو فوق المتوسطأٌا كان هذا المإ    
 أ  ـ لم ٌلتحق بعمل .    
 ب ـ لم ٌزاول مهنة .   
 سنة . 24جـ ـ لم ٌبلػ سن    
 بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة .     
السابقٌن مطلقٌن ، أى أنهما ؼٌر معلقان على  3،  2دٌن وٌراعى أن الشرطٌن  أ ، ب  من البن             

شرط قٌمه معٌنة للدخل من العمل أو المهنة ـ  بمعنى أن مجرد االلتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة  
 .   المشار  لٌهما 3،  2فإنه  ٌكون قد تخلؾ أحد الشروط المطلوبة لالستحقاق فى البندٌن 

ان الشرطان قد تم صٌاؼتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق كما ٌراعى أن هذ             
بعمل أو زاول مهنة بعد الحصول على المإهل ، فإنه ال ٌستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك 

   العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .
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 ـ العاجز عن الكسب  :  4      
 فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش . وذلك دون التقٌد بسن معٌنة لألخ        
 وٌقصد بالعاجز عن الكسب ، كل شخص مصاب بعجز ٌإدي إلى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن :                       

 أ  ـ ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العمل .            
 % علً األقل . 50ب ـ ٌنقص قدرته على العمل بنسبة             

 وبشرط أن ٌكون هذا العجز فى أى من الصورتٌن اآلتٌتٌن :              
 أ  ـ ناشئا بالمٌالد .             
 ب ـ نتٌجة حادث أو مرض ٌصاب به الشخص قبل بلوؼه سن الستٌن .             

 ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق األخ ما ٌلً :          
الستحقاق االخ أن ٌكون سنه فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌقل  ـ الشرط الوحٌد 1          

 سنة .  21عن 
 .4،  3،  2،  1ـ ٌستثنى من الشرط الوحٌد المشار  لٌه أربعة  ستثناءات السابق بٌانها بالبنود   2             
شروط مجتمعة وفقا لما سبق بٌانه فى  توافر ثالث 3،  2،  1ـ ٌشترط لتوافر كل من اإلستثناءات  3          

 كل منها .  
 عالة .هذا كله باالضافة الً شرط اإل         
 

 ماهً شروط استحقاق أخت المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً المعاش ؟ – 16

سواء كانت أخت شقٌقة للمإمن علٌه أو صاحب المعاش أو أخت ؼٌر شقٌقة ) من األب أو من األم فقط   -ج 
 ). 
 ٌراعً بشؤنها ماٌلً :    
 . تعامل من حٌث شروط االستحقاق ذات معاملة البنت      
 ٌضاف 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
 ن حالتها االجتماعٌة فً هذا التارٌخ أى من الحاالت اآلتٌة : ـ بمعنى أن تكو لمعاشا
 ـ لم تتزوج. 1
 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 .  
 ضافة الً شرط االعالة .هذا كله باال       

 

 ماهً شروط إثبات اإلعالة لألخ أو األخت ؟  – 17

إذا ما توافرت فً شؤنهم الشروط اآلتٌة  تثبت  عالة المإمن علٌه أو صاحب المعاش لألخوة واألخوات -ج     
 مجتمعة : 

ش ، وذلك حتً  ذا لم ٌكن أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعا ـ 1
 .  ذا كان قد تم قطع أو  ٌقاؾ 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  لى حٌن بحث مدى توافر شروط 

 .االستحقاق بالنسبة لألوالد 
وتجدر اإلشارة  لً أنه فى حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو       

فإنه ٌرجؤ تحدٌد مدى توافر شروط استحقاق  المعاش ، مطلقة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
لؾ أحد لألخوة واألخوات  لى حٌن انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حٌا فإنه ٌكون قد  تخ
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الشروط الالزمة إلثبات اإلعالة حتى ولو مات هذا االبن بعد ساعات من انفصاله طالما 
استخرجت له شهادة المٌالد ـ أما  ذا انفصل مٌتا فإنه ٌكون قد توافر لألخــوة واألخوات أحد 

 الشروط المطلوبة إلثبات اإلعالة .
أٌا كانت  ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش )  ذا لم ٌكن لألخ أو األخت دخل من أى مصدر " عمل ـ 2 

( ...  الخ " ٌعادل  باستثناء المعاش المستحق عن شهٌد، صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش 
 قٌمة  استحقاقه فى  المعاش أو ٌزٌد علٌه .

ناء باستث،  ذا لم ٌكن لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جمٌعا من أى مصدر  ـ 3
 ٌعادل  قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ٌزٌد علٌه .، المعاش المستحق عن الؽٌر 

 

 كٌف ٌتم توزٌع المعاش فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ؟ – 18

والخاصة  بالنسبة لكل أفراد أسرة المإمن علٌه أو ، ٌترتب على تطبٌق شروط االستحقاق العامة منها  -ج 
احب المعاش الذٌن وردت أسماإهم بطلب صرؾ المعاش ، تحدٌد من تتوافر فٌه شروط االستحقاق ص

 .ومن ال تتوافر فٌه هذه الشروط 
التؤمٌنات االستحقاق ، فقد أرفق بقانون وحتى ٌمكن توزٌع المعاش على من تتوافر فٌهم شروط        

الجدول رقم  جدوال لتوزٌع المعاش )  2019لسنة  148االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
(  تضمن كافة االحتمـاالت التى ٌمكن توقعها ألفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش الذٌن  7

 احتمال ( . 12تتوافر فٌهم هذه الشروط ) عدد 
 وقد روعً فى كل االحتماالت المشار إلٌها توزٌع المعاش بٌن فئات المستحقٌن وهم :        
 ـ وتشمل األرملة ، األرمل . فئة األزواجـ   1
 ـ وتشمل األبناء ، البنات . فئة األوالدـ  2
 ـ وتشمل الوالد ، الوالدة . فئة الوالدٌنـ  3
 ـ وتشمل األخوة ، األخوات . فئة األخوة واألخواتـ  4

 ا .وذلك بتحدٌد نسبة من المعاش لكل من هذه الفئات فى كل االحتماالت  المشار  لٌه
 كما روعً فى توزٌع المعاش بٌن هذه الفئات : 

ـ تحدٌد النسب لفئات المستحقٌن بمراعاة مدى مسئولٌة المإمن علٌه أو صاحب المعاش عن  عالتهم  1
، فعلً سبٌل المثال فإنه  ذا ما كان توزٌع المعاش بٌن أوالد ووالدٌن فإن النسبة األكبر من 

 . وهكذا .…المعاش تكون لألوالد  
 ـ توزٌع المعاش بالكامل بٌن المستحقٌن فى معظم حاالت االستحقاق اإلثنً عشر .  2
ـ تحدٌد نصٌب الفئة من المعاش بصرؾ النظرعن وجود مستحق واحد أو أكثر فى هذه الفئة   3

 وحدهم أو مع الوالدٌن .،  أوالدأو  ولد واحدباستثناء حالة 
 خوات مع األوالد .ـ عدم وجود احتمال الستحقاق األخوة واأل  4
 معاملة األرملة . زوج المستحقعامل الٌـ  5

 

 ماهً االحتماالت المختلفة لتوزٌع المعاش بٌن المستحقٌن ؟ – 19

التؤمٌنات االجتماعٌة المرفق بقانون  7رقم جدول الالتً ٌتضمنها  معاشلاحتماالت توزٌع افٌما ٌلً  –ج 
 : 2019 لسنة 148والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
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 (7جدول رقم )
 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن

 

 المستحق رقم
 االنصبة المستحقة فً المعاش

 األخوة واألخوات الوالدٌن األوالد الزوج أو األرملة

1 
 زوج  أو أرملة

 أو وولد واحد
 أكثر

1/2  
وٌوزع بالتساوى 
 فً حالة التعدد

1/2  
  وٌوزع

بالتساوى فً 
 دحالة التعد

- - 

2 
 زوج أو أرملة
 والدٌن أو ووالد

2/3  - 

1/3  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
 بالتساوى

- 

3 
 وزوج أرملةأ
 أو أخ أو وأخت

 أكثر
3/4 - - 

1/4  
 لهم جمٌعاً بالتساوى أو ألٌهم

4 
وزوج  أرملةأ

 فقط
3/4 

 
- - - 

5 
 زوج أو أرملة
اكثر  أود وول

 والدٌن  ووالد أو
1/3  1/2  

1/6 
 أو ألٌهما
ٌهما كل

 بالتساوى

- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد 6

 - أكثر من ولد 7
كامل المعاش 

  وٌوزع
 بالتساوى 

- - 

8 
 ولد واحد و والد

 والدٌن  أو
- 2/3 

1/3  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
 بالتساوى

- 

9 
اكثر من ولد و 

 والدٌن أو والد
- 5/6 

1/6  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
 بالتساوى

- 

10 
 أو والد واحد
 ٌنوالد

- - 

1/2  
 أو ألٌهما

كلٌهما 
 بالتساوى

- 

11 
أخ أو أخت 
 أوأكثر 

- - - 
لهم جمٌعاً  أو ألٌهم 1/2

 وٌوزع بٌنهم بالتساوى

12 
والد واحد أو 
والدٌن و أخ 
 أوأخت أوأكثر

- - 

1/2  
 أو ألٌهما
 كلٌهما
 بالتساوى

أولهم جمٌعاً  ألٌهم¼ 
 بالتساوى
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 توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن ؟ماهً االحتماالت المختلفة ل – 20

، وذلك وفقا للنسب  تتوافر فٌهم شروط االستحقاقٌتم توزٌع المعاش على فئات المستحقٌن الذٌن  - 1  -ج 
 ٌه  .سابق اإلشارة  لبهذا الجدول  الواردة بجدول توزٌع المعاش ، وفى ضوء رقم الحالة المناسب

ل مستكن فإنه ٌتم توزٌع المعـاش بٌن  المستحقٌن الذٌن توافرت ـ فى الحــاالت التى ٌوجد فٌها حم 2       
فٌهم شروط االستحقاق  دون  الحمل المستكن ـ وذلك  بمراعاة  أن  األخوة واألخوات ٌرجؤ تحدٌد  

 .    نفصال الحمل المستكن لى حٌن   بصفة نهائٌة  ى المعاش من عدمهموقفهم  من استحقاقهم ف
ن بعد انفصال الحمل المستكن بمراعاة انفصاله حٌا أو مٌتا بحسب ٌالتوزٌع بٌن المستحق ثم ٌعاد               

 .الشهر التالً لتارٌخ انفصاله حٌااألحوال ، وفى حالة انفصاله حٌا ٌعتبر مستحقا للمعاش من أول 
كر أو دون تفرقة بٌن ذبالتساوي توزٌع نصٌب كل فئة فى حالة تعدد المستحقٌن بهذه الفئة  ٌتم - 3

أنثى ـ حٌث أن األساس الذي ٌقوم علٌه توزٌع المعاش هو  عالة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
 . للمستحقٌن عنه ولٌس باعتبار أن المعاش تركة توزع بٌن الورثة

 

 ماهً قواعد الجمع بٌن المعاشات ؟  – 21

أو من الخزانة العامة، فال إذا توافرت فً المستحق شروط االستحقاق ألكثر من معاش من الهٌئة  -ج 
 ٌستحق منها إال معاًشا واحًدا وتكون أولوٌة االستحقاق وفًقا للترتٌب اآلتً:

 فقط . ال ٌستحق من هذه المعاشات إال معاش واحدـ  1
 تكون أولوٌة االستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش ـ بمعنً أن تكون أولوٌةـ  2

  االستحقاق كما ٌلى :
 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 الذي ،  فى االستحقاق للمعاش األسبق ) الذى أستحق أوال ( تكون األولوٌة   

 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 . 
 الفرق بٌن قٌمته وقٌمة المعاش ذو األولوٌة  األكبر .، ذو األولوٌة األقل ب ـ وٌستحق من المعاش 

وذلك حتى ال ٌضار المستفٌد الذي ٌكون قٌمة نصٌبه فى المعاش ذو األولوٌة األكبر أقل من       
 قٌمة نصٌبه فى المعاش ذو األولوٌة األقل .

% من  65للمعاش )الرقمى د األدنى الحـ ٌكون للمستفٌد الحق فى الجمع بٌن المعاشات فً حدود 5
 . جنٌه( 900الحد األدنى ألجر االشتراك بما ال ٌقل عن 

 السابق ـ تحدٌد حدود الجمع بٌن المعاشات كما ٌلً : 4وٌراعً فً تطبٌق كل من هذا البند والبند      
أو المعاش األكبر ، نه السابق بٌاالحد األدنى الرقمى للمعاش ٌكون الجمع بٌن المعاشات فى حدود          

 بمعنً أن ٌكون : ،أٌهما أكبر
الحد  ذا كان أحد المعاشٌن أو كلٌهما أكبر من ، الجمع بٌن المعاشات فً حدود المعاش األكبر أ  ـ 

 .السابق بٌانه األدنى للمعاش
 ذا كان كل من ، السابق بٌانه الحد األدنى الرقمى للمعاش الجمع بٌن المعاشات فى حدود ب ـ 

 .السابق بٌانهالحد األدنى الرقمى للمعاش النصٌبٌن فى المعاشٌن قٌمته أقل من أو ٌساوي 
 ـ ٌكون الجمع  بٌن المعاشات بدون حدود فً الحاالت اآلتٌة  :  6
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) أرمل أو أرملة (عن نفسه بصفته كان مإمن علٌه والمعاش المستحق  زوجأ ـ المعاش المستحق لل  
 . عن الزوج اآلخرعن   له

 ب ـ المعاش المستحق لإلبن أو اإلبنة عن كل من الوالد و الوالدة .
وذلك  بالنسبة  ،جـ ـ المعاش المستحق ألى من المستفٌدٌن عن مإمن علٌه أو صاحب معاش واحد 

ٌقاؾ العمل بتحوٌل  حاالت قدٌمة قبل  )لحاالت استحقاق بعض المإمن علٌهم ألكثر من معاش 
 . ( ٌن المختلفةحتٌاطً المعاش بٌن القوان 

ـ  ٌكون الجمع بٌن النصٌب فى المعاش المستحق عن  الشهٌد  ) أٌا كانت صلة القرابة به ( وبٌن  7 
 :   بدون حدود لما سبق بٌانهأى من المعاشات األخري المستحقة وفقا 

أٌا  عن شهٌد ) وعلً ذلك فإنه ٌمكن القول أنه فى حالة استحقاق أكثر من معاش بٌنها معاش مستحق           
فً تطبٌق حدود  ،عتبار فإن المعاش المستحق عن الشهٌد ال ٌإخذ فً اإل، (  كانت صلة القرابة به
 .الجمع بٌن المعاشات 

           

 ماهو الموقف فً حالة عدم استحقاق أحد المستحقٌن لنصٌبه فً المعاش جزئٌا أو كلٌا ؟ – 22

ن المعاشات عدم استحقاق بعض المستحقٌن لنصٌبهم فً المعاش كلٌا ٌترتب علً تطبٌق حدود الجمع بٌ -ج   
وٌستتبع ذلك رد النصٌب فً المعاش الةذي ال ٌسةتحق كلٌةا أو جزئٌةا علةً بةاقً المسةتحقٌن ، أو جزئٌا 

 :  وذلك بمراعاة اآلتً
 أوال   : القواعد العامة :       

وٌةتم المستفٌد الذي لم ٌستحق جزئٌا أو كلٌةا ، ئة ـ  ٌتم الرد علً باقً المستحقٌن من ذات ف 1          
 توزٌع النصٌب المعــاد توزٌعه علٌهم بالتساوي دون تفرقة بٌن ذكر أو أنثً .

فئةة المسةتفٌد الةذي لةم ٌسةتحق جزئٌةا أو ـ فً حـالة عدم وجــود مستحقٌن آخرٌن مةن ذات  2                   
علةةً بةةاقً المسةةتحقٌن مةةن الفئـةةـات  األخةةري  ٌةةتم توزٌةةع النصةةٌب المعةةاد توزٌعةةه،  كلٌةةا

 :ة الترتٌب الموضح بالجدول اآلتً بمراعا
 

المقطوع  أو فئة المستحق الموقوف
 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

 
ـ ٌتحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب المحدد لاه  3                 

 بجدول التوزٌع :
 بمعنى أنه ٌراعً أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذى ٌتم الرد علٌه الحدود اآلتٌة :                       

 
 الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع فئة المستحق

 المعاش  4/ 3 األزواج )واحد أو أكثر(

 المعاش  3/ 2 ولد واحد فقط

كامةةل المعةةاش بمراعةةاة أال ٌزٌةةد نصةةٌب الواحةةد  أكثر من ولد 
 المعاش 3/ 2منهم علً 

 المعاش 2/ 1 واحد أو اثنٌن ( الوالدٌن )

 المعاش 2 /1 األخوة واألخوات ) واحد أو أكثر (
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السةـابق  3ـ ٌتحدد نصٌب الفئة التً ٌةتم الةرد علٌهةا بمراعةاة الحةد األقصةى المشةار  لٌةه بالبنةد  4              
 .  حتً ولو وجدت فئات أخري مستحقة جزئٌا فً الحالة الجاري توزٌع معاشها

ً الحةد األقصةى للنصةٌب المحـةـدد لهةا ـ فً حـالة زٌـادة  نصٌب الفئة التةً ٌةتم الةرد علٌهةا علة 5                  
وذلةةك بمراعةةاة األولوٌةةات ، علةةً الفئةةة التالٌةةة  ، فإنةةه ٌةةتم رد هةةذه الزٌــةةـادةبجةةدول التوزٌةةع 
 .السابق  ٌضاحها 

 

 ماهً قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة ؟ – 23

 عمل أو مهنة ما ٌؤتى : ٌراعً بالنسبة للمستحق فً المعاش الذى ٌحصل علً دخل من  -ج    
 أوال : الدخل من عمل          

 ٌراعى بالنسبة للدخل من عمل ما ٌؤتى :     
سةواء كةان هةذا ، نتٌجةة لعملةه لحسةاب الؽٌةر ، ـ ٌقصد به الدخل الذى ٌحصل علٌةه المسةتحق  1               

 الؽٌر حكومة أو قطاعا عاما أو قطاعا خاصا .
ل معاه علاً أسااس الادخل الصاافً مان العمال ، وٌمثال مجماوع ماا ٌحصال علٌاه ـ ٌتم التعام 2        

   المستحق من أجر مخصوما منه :
 أ ـ حصة المستحق فً اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن هذا الدخل .                    
 ب ـ الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .                    
جر األساسً بالدخل الصافً المستحق فً تارٌخ وفاة المةإمن علٌةه أو ـ ٌتم تحدٌده بالنسبة لأل 3

 صاحب المعاش .
 ـ ٌراعى فً تحدٌده بالنسبة لألجر المتغٌر : 4   

ما ٌستحقه منهةا فةً تارٌـةـخ ،   …أ ـ عناصر األجــرؼٌر المرتبطة بإنتــاجٌة المإمن علٌه                     
 . الخ . …لخــاصة  ، العالوات االجتماعٌة الوفاة كالبدالت ، العالوات ا

ب ـ عناصر األجــر المرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌةه ـ متوسةـط مةا اسةتحق منهةا خةالل سةنة                     
  لخ . …سابقة علً تارٌخ الوفـاة كالحــوافز ،  المكافآت ، األجور اإلضافٌة  

ٌساوى أو ٌزٌد علً قٌمة النصٌب المستحق فً المعةاش ، عمل ـ  ذا كان الدخل الصافً من ال 5           
 ـ ٌوقؾ صرؾ المعاش .

عةن قٌمةة النصةٌب المسةتحق فةً المعةاش ـ ٌصةرؾ مةن ن ـ  ذا قل الدخل الصافً من العمل  6        
 المعاش الفرق بٌنة وبٌن الدخل .

الحاد األدناى حادود معاش فةى ونصٌبه فً ال، ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من العمل  7        
 . شهرٌا السابق بٌانه الرقمى للمعاش

الساابقٌن تكاون حادود الجماع باٌن المعااش والادخل الصاافً مان  7،  6ـ بمراعااة البنادٌن  8          
 عمل كما ٌلى :

 أو قٌمة المعاش أٌهما أكبر . السابق بٌانه الحد األدنى الرقمى للمعاش                      
 ذا كانةت قٌمةة المعةاش  السةابق بٌانةه الحد األدنى الرقمى للمعااشوٌكون الجمع فً حدود                       

 .السابق بٌانه الحد األدنى الرقمى للمعاشأقل من أو ٌساوى 
الحاد األدناى الرقماى وٌكون الجمع فً حدود المعاش  ذا مةا كانةت قٌمةة المعةاش أكبةر مةن                       

 .السابق بٌانه معاشلل
ودخلها من العمةل بةدون ، ـ تجمع األرملة بٌن نصٌبها فً المعاش المستحق لها عن زوجها  9               

 حدود.
ودخله من العمل بدون ، ٌجمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته  -10        

 حدود.
 ثانٌا : الدخل من مهنة 

 ى بالنسبة للدخل من مهنة ما ٌؤتى : ٌراع                
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ـ ٌقصد به الةدخل الةذى ٌحصةل علٌةه المسةتحق نتٌجةة لعملةه لحسةاب نفسةه ـ سةواء كةان ذلةك  1          
، وال ٌعتبةر مةن قبٌةل هةذا بمزاولته مهنة تجارٌةة أو ؼٌةر تجارٌةة منظمةة بقةوانٌن أو لةوائح 

 الدخل، الدخل النات  من الممتلكات.
 ل معه علً أساس الدخل الصافً من المهنة الخاضع للضرٌبة.ـ ٌتم التعام 2  
ـ ٌةتم تحدٌةده بالةدخل الصةافً فةً تةارٌخ وفةاة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش وذلةك علةً  3       

 خر  قرار ضرٌبً سابق على هذا التارٌخ .آأساس 
المعةاش بةدون حةد  ـ ٌجمةع المسةتحق بةٌن الةدخل الصةافً مةن المهنةة ونصةٌبه المسةتحق فةً 4           

متصةةلة أو متقطعةةة مةةن تةةارٌخ مزاولةةة المهنةةة ولمةةرة وذلةةك لمةةدة خمةةس سةةنوات ، أقصةةى 
 واحدة فقط.

 وعلً ذلك فإنه :          
 ذا كـان قـد زاول المهنةة  لمةـدة  خمةس سةنوات فةؤكثر ، أ  ـ ال ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة     

 لمعاش .سابقة علً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب ا
 ذا كةان قةد ، ب ـ ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة بمقدار المدة المتبقٌة الستكمال خمةس سةنوات   

زاول المهنةةة لمةةدة تقةةل عةةن خمةةس سةةنوات سةةابقة علةةً تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو 
 صاحب المعاش .

تةال المهنةة مزاولتةه  ذا كةان تةارٌخ ، جـ ـ ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة لمةدة خمةس سةنوات                 
 لتارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .

فً حةدود ، ونصٌبه المستحق فً المعاش ، ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من المهنة  5           
عةةن المةةدة التالٌةةة السةةتكمال خمةةس ، فقةةط  السةةابق بٌانةةه الحااد األدنااى الرقمااى للمعاااش
 سنوات فً مزاولته المهنة .

الساابقٌن تكاون حادود الجماع باٌن المعااش والادخل الصاافً مان  5،  4ـ بمراعاة البندٌن  6          
 مهنة كما ٌؤتى : 

 . سنوات من تارٌخ مزاولة المهنة 5أ ـ بدون حدود لمدة                          
نتهاء السنوات بعد ا، فقط شهرٌا السابق بٌانه الحد األدنى الرقمى للمعاش فً حدود  -ب         

 . الخمس من تارٌخ مزاولة المهنة

ٌتم التعامل على أساس الدخل الصافً الخاضةع للضةرٌبة أو الةدخل الخاضةع إلشةتراكات  - 7
 التؤمٌن االجتماعً أٌهما أكبر.

لتطبٌق أحكام مراعةاة حةدود الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل مةن مهنةة التةؤمٌن  ال ٌشترط – 8
 لقانون.على المستحق وفًقا ألحكام ا

ودخلها من المهنة ، تجمع األرملة بٌن نصٌبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها  – 9              
 .أٌا كانت مدة مزاولة المهنة  بدون حدود

ودخله من المهنة بدون ، ٌجمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته  - 10             
 .المهنة أٌا كانت مدة مزاولة  حدود

 

 ماهو الموقف فً حالة عدم استحقاق أحد المستحقٌن صرف نصٌبه فً المعاش جزئٌا أو كلٌا ؟ – 24

عدم استحقاق صرف المعاش ، ٌترتب علً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة  -ج  
عاش الذى ال ٌستحق المستحق لبعض المستحقٌن كلٌا أو جزئٌا .. وٌستتبع ذلك رد النصٌب فً الم

  وذلك بمراعاة اآلتــى :، صرفه كلٌا أو جزئٌا علً باقً المستحقٌن 
 أوال : القواعد العامة  :       

وٌتم توزٌع النصٌب المعاد توزٌعه علٌهم ، ـ ٌتم الرد علً باقً المستحقٌن من ذات الفئة  1    
 بالتساوي دون تفرقة بٌن ذكر وأنثى . 
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ٌتم توزٌع النصٌب ، جود مستحقٌن أخرٌن من ذات الفئة الموقوؾ نصٌبها ـ فى حالة عدم و 2
بمراعاة الترتٌب الموضح بالجدول ، المعاد توزٌعه علً باقً المستحقٌن من الفئات األخري 

 اآلتً :
 

 الفئة التى ٌتم الرد علٌها الفئة غٌر المستحقة الصرف للنصٌب جزئٌا أو كلٌا
 

 األرملة
 األوالد -1
 الدانالو -2
 األخوة و األخوات - 3

 األوالد
 األرملة -1
 الوالدان -2

 الوالدان
 األرملة  -1
 األوالد -2
 األخوة و األخوات -3

 
بمةا ال ٌجةاوز الحةد األقصةى للنصةٌب المحةدد لةه ، ـ ٌتحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الةرد علٌةه  3         

 بجدول التوزٌع : 
 :  عً أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذى ٌتم الرد علٌه الحدود اآلتٌـــةبمعنى أنه ٌرا                 

 
 الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع فئة المستحق 

 المعاش  4/ 3 األزواج )واحد أو أكثر(

 المعاش  3/ 2 ولد واحد فقط

كامةةل المعةةاش بمراعةةاة أال ٌزٌةةد نصةةٌب الواحةةد مةةنهم  أكثر من ولد 
 اشالمع 3/ 2علً 

 المعاش 2/ 1 الوالدٌن )واحد أو اثنٌن (

 المعاش 2/ 1 األخوة واألخوات ) واحد أو أكثر (

        
السةابق  3بمراعاة الحد األقصةى المشةار  لٌةه بالبنةد ، ـ ٌتحدد نصٌب الفئة التى ٌتم الرد علٌها  4        

 وزٌع معاشها .حتى ولو وجدت فئات أخري مستحقة الصرؾ جزئٌا فً الحالة الجارى ت
ـ فةً حالةة زٌةادة نصةٌب الفئةة التةى ٌةتم الةرد علٌهةا علةً الحةد األقصةى للنصةٌب المحةدد لهةا  5        

وذلةةك بمراعةةاة األولوٌةةات ، فإنةةه ٌةةتم رد هةةذه الزٌةةادة علةةى الفئةةة التالٌةةة ، بجةةدول التوزٌةةع  
 السابق  ٌضاحها . 

      
 


