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مقدمة
 -1اإلنسان المفقود هو الؽائب الذى ال يعرؾ مكانه والذى ال تعرؾ حالته  ،ويؽلب على ؼيابه
الهالك .
 -2تنص المادة  21من المرسوم بقانون رقم  25لسنة  1929المعدلة بالقانون رقم  33لسنة
 1992وبالقانون رقم  2لسنة  2006وبالقانون رقم  140لسنة 2017على أنه :
" يحكم بموت المفقود الذى يؽلب عليه الهالك بعد أرب سنوات من تاريخ فقده .
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى ثالثين يوما علي األقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه
كان على ظهر سفينة ؼرقت أو كان في طائرة سقطت  ،أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده
إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية  ،أو من أعضاء هيئة
الشرطة وفقد أثناء العمليات األمنية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية  ،بحسب األحوال  ،وبعد
التحرى وإستظهار القرائن التى يؽلب معها الهالك  ،قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا
أمواتا فى حكم الفقرة السابقة  ،ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفى األحوال األخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على
أال تقل عن أربع سنوات  ،وذلك بعد التحرى عنه بجمي الطرق الممكنة الموصلة إلى
معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا " .
 -3لما كانت حالة الفقد تؤدى إلى وقؾ عقد العمل والحرمان من األجر  ،ووقؾ صرؾ
المعاش إن كان المفقود صاحب معاش  ،وتصبح األسرة بدون عائل وبالتالى بدون دخل
حتى يظهر المفقود أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما .
فقد تناول المشرع التأمينى فى المادة  34من قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة  2019تنظيما خاصا للحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن
عليه أو صاحب المعاش المفقود  ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الواجب
اتخاذها إلثبات حالة الفقد  ،كما تحدد القواعد واإلجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالػ التي
صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.
وخالل هذه الدراسة سنعرض للقواعد التى ينظمها قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
للمعاملة التأمينية للمفقود – وذلك علً النحو التالى :
المطلب األول :اإلجراءات الواجب إتخاذها إلثبات حالة الفقد والمستندات المطلوبة لصرؾ
إعانة الفقد
المطلب الثانى :حقوق المستحقين عن المؤمن عليه المفقود قبل فوات أرب سنوات من تاريخ
الفقد أو قبل ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية
المطلب الثالث :حقوق المستحقين عن المؤمن عليه المفقود بعد فوات أرب سنوات من تاريخ
الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما
الفرع األول :حاالت إستحقاق الحقوق التأمينية
الفرع الثانى :القواعد المنظمة لصرؾ الحقوق التأمينية
الفرع الثالث :ميعاد تقديم طلب الصرؾ
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المطلب الرابع :ما يتب حيال المبالػ المنصرفة للمستحقين عن المفقود فى حالة العثور عليه حيا
أمثلة تطبٌقٌة
و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
لٌلى محمد الوزٌرى
محمد حامد الصٌاد
رئيس مجلس إدارة
مستشار التأمين االجتماعي
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين االجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
W : www.elsayyad.net
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المطلب األول
اإلجراءات الواجب اتخاذها إلثبات حالة الفقد
والمستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد
أوال ٌ :ثبت فقد المؤمن علٌه أو صاحب المعاش من خبلل تقدٌم المستندات التالٌة:
 -1صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
-2إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ الفقد.
- 3شهادة معتمدة من جهة العمل التاب لها المؤمن عليه توضح تفصيليًا نوع العمل الذى
فقد أثناء تأديته  ،وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
ثانٌا  :تتحدد المستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد وفقا لما ٌأتى :
المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة فٌما عدا شهادة الوفاة  ،وتتحدد هذه
المستندات فٌما ٌأتى:
 -1طلب صرف الحقوق التأمٌنٌة لحاالت المستفٌدٌن عن المؤمن علٌه أو صاحب
المعاش على النموذج رقم (.)31
ٌتضمن نموذج رقم ()31
طلب صرف الحقوق التأمٌنٌة لحاالت المستفٌدٌن
يعاقب بؽرامة التقل عن عشرين ألؾ جنيه والتجاوز خمسين ألؾ جنيه  ،كل من
حصل على أموال الهيئة بؽير حق أو قام بإعطاء بيانات ؼير صحيحة أو امتن
عن إعطاء بيانات مما يجب اإلفصاح عنها وف ًقا ألحكام هذا القانون أو القرارات أو
اللوائح المنفذة له م علمه بذلك ( م  166قانون  148لسنه .)2019
-1
-2
-3
-4

-5

مبلحظـــات هامــــة
يرفق م هذا النموذج شهادة الوفاه أو المستخرج الرسمى منها أو ملخص شهادة
الوفاه فى حالة عدم سابقة تقديمها,
في حاله وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميالد بمجرد انفصاله
في حاله وجود أبناء أو أخوة تجاوزوا سن  21سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو
حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل يرفق م هذه االستمارة شهادة تثبت ذلك.
فً حاله فقد المؤمن علٌه او صاحب المعاش ترفق المستندات األتٌة فٌما عدا
شهادة الوفاة :
 المستندات المطلوبة لصرؾ المعاش كما فى حالة الوفاة. صورة رسمية من محضر الشرطة المُحرر عن الفقد. شهادة إدارية على ان تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثرعليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ الفقد.
ً
 شهادة معتمدة من جهة العمل التاب لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوعالعمل الذى كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
ٌكون التوقٌع على هذا النموذج من المستحقٌن اآلتى بٌانهم وٌعد ذلك إقرار
منهم بصحة البٌانات:
(أ) األرمل أو االرملة عن أنفسهم وعن أبنائهم وبناتهم (إذا كانوا قصراً).
(ب) الوالدان.
(جـ)األبناء والبنات واألخوة واألخوات البالؽين.
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(د) الولى الشرعى عن األوالد واألخوة واألخوات ( إذا كانوا قصراً).
(هـ) متولى شئون القصر في حالة عدم وجود الولى الطبيعى أو األم أو الولى
الشرعى أو الوصى.
 -6يرفق نموذج رقم( ) 32بيانات مدى توافر شروط اإلعالة لألخ أو األخت عن
كل أخ وأخت.
 -7الحالة االجتماعٌة ٌوم الوفاة  :ويقصد بها آنسة ( لم يُعقد قرانها ) – متزوجة
(التى تم عقد قرانها) – مطلقة – مترملة.
 - 8يجوز عدم التصديق اإلدارى على هذا النموذج بشرط حضور أسرة المؤمن
عليه أو صاحب المعاش إلى المكتب التأمينى المختص للتوقي على هذا النموذج
أمام الموظؾ المختص وفي هذه الحالة يجب توقي الموظؾ ومديره المباشر بما
يفيد أن التوقي تم أمامه ويعتمد النموذج من مدير المكتب ويختم بخاتم شعار
الجمهورية الخاص بالمكتب التأمينى.
 - 2طلب صرف الحقوق التأمٌنٌة لؤلخوة واألخوات على النموذج رقم (.)32
تضمن النموذج رقم 32
طلـــب
صرف الحقوق التأمٌنٌة لئلخـوة واألخــــوات
يعاقب بؽرامة التقل عن عشرين ألؾ جنيه والتجاوز خمسين ألؾ جنيه  ،كل من
حصل على أموال الهيئة بؽير حق أو قام بإعطاء بيانات ؼير صحيحة أو امتن عن
إعطاء بيانات مما يجب اإلفصاح عنها وف ًقا ألحكام هذا القانون أو القرارات أو
اللوائح المنفذة له م علمه بذلك ( م  166قانون  148لسنه .)2019
أقر بصحة البيانات الواردة بهذا النموذج وتمثل حالتى في تاريخ وفاة العائل وال يوجد
أية دخول أخرى بخالؾ المدونة بالنموذج والمبينة تفصيالً به  ،وفي حالة استيفاء بيانات
ؼير صحيحة تؤدى إلى قيامى بصرؾ أية مبالػ دون وجه حق أكون مسئوالً عن صرؾ
هذه المبالػ.
وهذا إقرار منى بذلك.،،،
توقي األخ  /األخت
التاريخ / /
تم التوقيـــ إمامــي
اسم الموظؾ المختص  :ــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظيفة :
التـــــــــــــوقـــــيـــــــــــــــ  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20
/
/
التاريخ :
إرشادات
ٌشترط الستحقاق اإلخوة واألخوات بالمعاش توافر شروط استحقاق االبن أو البنت
باإلضافة إلى الشروط اآلتٌة:
أ -أال يكون أى من أوالد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
ب -أال يكون لألخ أو األخت دخالً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد
عليه.
ج  -أال يكون لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر
يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه  ،وال يعتبر من هذا
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الدخل المعاش المستحق عن الؽير.
لذلك استٌفائك كافه بٌانات النموذج تمنعك من الوقوع تحت طائله القانون.
ترفق المستندات التالٌة مع النموذج:
.1المستندات المؤٌدة للدخول المدونة بالنموذج وفقا ً لما ٌلى:
أ  -في حالة الحصول على معاش آخر أو دخل من عمل لدى الؽير يراعى استيفاء
المستندات المؤيدة لذلك ورقم المعاش اآلخر إذا كان مستحق من الهيئة.
ب  -صافي الدخل الخاض للضريبة إذا كان الدخل من مزاولة مهنة أو نشاط
مستقل.
ج  -بيان بالقيمة اإليجارية للقيراط إذا كان الدخل من أرض زراعية.
د  -بيان من الضرائب العقارية إذا كان الدخل من عقار.
ه  -بيان بري االستثمار إذا كان الدخل من ودائ لدى البنوك.
و  -بيان معاش إذا كان المعاش مستحق من ؼير الهيئة.
.2اإلقرار المرفق بعدم الحصول على أية دخول أخرى بخالؾ المدونة بالنموذج.
. 3صور شهادات ميالد مميكنة ألوالد األخ أو األخت أو صور بطاقات الرقم القومي.
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المطلب الثانى
حقوق المستحقٌن عن المؤمن علٌه المفقود
قبل فوات أربع سنوات من تارٌخ الفقد
أو قبل ثبوت الوفاة الحقٌقٌة أو الحكمٌة
عند فقد المؤمن علٌه أو صاحب المعاش ٌصرف للمستحقٌن عنه إعانة شهرٌة اعتباراً من
أول الشهر الذى فقد فٌه وتقدر اإلعانة وف ًقا لما ٌلى:
 -1فى حالة فقد المؤمن علٌه ( الموجود بالخدمة فً تارٌخ الفقد ) :
تعتبر خدمة المؤمن عليه المفقود منتهية من تاريخ فقده  ،ويصرؾ للمستحقين عنه إعانة
شهرية إعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه وتقدر وفقا لآلتى :
أ -معاش الوفاة المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(راج المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)
ب -فى حاالت فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل تقدر بمعاش الوفاة المقرر فى تأمين
إصابة العمل ومعاش الوفاة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويجم بينهما بدون
حدود.
(راج المذكرة التاسعة عشر بعد المائة  :تأمين إصابة العمل)
 -2فً حالة فقد المؤمن علٌه ( غٌر الموجود بالخدمة فً تارٌخ الفقد ) :
إذا لم يكن المؤمن عليه موجودا بالخدمة في تاريخ الفقد فيراعى ذلك عند تحديد مدى
إستحقاقه لمعونة الفقد  ،وكذا في تحديد كافة حقوقه التأمينية (بمعني أن يعامل معاملة الوفاة
خالل سنة أو بعد أكثر من سنة بحسب األحوال) .
(راج المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)
 -3فى حالة فقد صاحب المعاش:
يصرؾ للمستحقين عن صاحب المعاش المفقود إعانة شهرية تعادل قيمة المعاش فى تاريخ
الفقد  ،وذلك إعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه.
ٌ -4راعى بشأن اعانة الفقد :
تصرف إعانة الفقد لمستحقى المعاش بافتراض وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش ،
وٌسري بشأن هذه االعانة ما ٌسرى بشأن المعاش من أحكام:
أ -كافة قواعد وشروط توزي المعاش على المستحقين .
ب -قواعد الجم بين المعاشات وبين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
ج -حاالت القط واإليقاؾ والرد واأليلولة .
د -منحة الزواج ومنحة القط وإعانة العجز لألوالد .
 -5الزٌادات التى تضاف إلى إعانة الفقد :
تعامل إعانة الفقد معاملة المعاش من حيث إستحقاق الزيادات التى تقرر بموجب القوانين
والقرارات الجمهورية بزيادة المعاشات  ،كما تضاؾ الزيادة المقررة للمعاش االصابى.
(راج المذكرة التاسعة عشر بعد المائة  :تأمين إصابة العمل)
 -6مٌعاد تقدٌم طلب صرف إعانة الفقد :
أ – يقدم طلب صرؾ إعانة الفقد فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الفقد.
قواعد معاملة المؤمن علٌه وصاحب المعاش المفقود
فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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ب  -تعتبر إعانة الفقد حق دورى متجدد تسقط بمضى خمس سنوات على تاريخ استحقاق
كل شهر على حدة.
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المطلب الثالث
حقوق المستحقٌن عن المؤمن علٌه المفقود
بعد فوات أربع سنوات من تارٌخ الفقد
أو ثبوت الوفاة حقٌقة أو حكما
الفرع األول
حاالت إستحقاق الحقوق التأمٌنٌة
تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة الحقٌقٌة أو الحكمٌة أٌهما أسبق.
يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ الوفاة فى تقدير جمي الحقوق التأمينية  ،وتستحق هذه الحقوق
التأمينية عند توافر إحدى الحاالت اآلتٌة أٌها أسبق:
أ -فوات أرب سنوات من تاريخ الفقد.
ب -ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود  ،وتثبت الوفاة
الحقيقية بشهادة الوفاة .
ج -ثبوت الوفاة الحكمٌة  ،وتثبت بصدور أى من المستندات اآلتٌة بحسب األحوال :
( )1صدور حكم من المحكمة بموت المفقود  ،وٌصدر الحكم بعد أربع سنوات على األقل
من تارٌخ الفقد .
( )2صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتا  ،وٌصدر بعد مضى
ثبلثٌن ٌوما على األقل من تارٌخ الفقد  ،وذلك فى حالة إذا ما ثبت أن المفقود كان
على ظهر سفينة ؼرقت أو كان فى طائرة سقطت .
( )3صدور قرار من وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتا  ،وٌصدر بعد مضى سنة من تارٌخ
الفقد  ،وذلك إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .
( )4صدور قرار من وزير الداخلية بإعتبار المفقود ميتا  ،وٌصدر بعد مضى سنة من
تارٌخ الفقد  ،وذلك إذا كان المفقود من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات
األمنية .
الفرع الثانى
القواعد المنظمة لصرف الحقوق التأمٌنٌة
إعتبارا من تاريخ تحقق إحدى الحاالت سابق االشارة إليها بالفرع األول تؤدى الحقوق األتٌة :
 -1المعاش :
ً
يستمر صرؾ إعانة الفقد باعتبارها معاشا  ،وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة
الحقيقية أو الحكمية أو فوات أرب سنوات من تاريخ الفقد.
(راجع المذكرة الثامنة بعد المائة  :المستحقون فى المعاش)
 -2مبلغ التعوٌض اإلضافً ( بالنسبة للمؤمن علٌه الموجود بالخدمة فً تارٌخ الفقد):
يوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أرب سنوات
من تاريخ الفقد أيهما أسبق.
(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
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 - 3منحة الوفاة ( بالنسبة للمؤمن علٌه الموجود بالخدمة فً تارٌخ الفقد  ،وصاحب
المعاش):
توزع على المستحقين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أرب سنوات
من تاريخ الفقد أيهما أسبق.
وتلتزم بها جهة العمل في حالة فقد المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ الفقد  ،وتلتزم
بها الهيئة في حالة فقد صاحب المعاش.
(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
 -3المكافأة ( بالنسبة للمؤمن علٌه ) :
توزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أرب سنوات
من تاريخ الفقد أيهما أسبق.
(راج المذكرة العاشرة بعد المائة  :نظام المكافأة)
 -4تعوٌض الدفعة الواحدة ( بالنسبة للمؤمن علٌه ) :
في حالة عدم توافر شروط إستحقاق المعاش  ،وبالتالى عدم إستحقاق معونة الفقد  ،فإنه يتم
صرؾ تعويض الدفعة الواحدة إلى مستحقى المعاش حكما بإعتبار تاريخ توافر حالة
اإلستحقاق هو تاريخ وفاة المفقود..
(راج المذكرة التاسعة بعد المائة  :تعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة)
 -5نفقات الجنازة ( بالنسبة للمؤمن علٌه الموجود بالخدمة فى تارٌخ الفقد  ،وصاحب
المعاش ) :
ال تصرؾ نفقات الجنازة فى حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش.
(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
الفرع الثالث
مٌعاد تقدٌم طلب الصرف
 -1إذا كان المستحقون قد تقدموا بطلب صرف إعانة الفقد خبلل ( خمس سنوات من تارٌخ
الفقد ) فإنه بتحقق إحدى حاالت استحقاق الحقوق التأمٌنٌة المشار إلٌها بالفرع األول من
هذا المطلب وهً :
أ -فوات أرب سنوات من تاريخ الفقد .
ب -ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود  ،وتثبت
الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة .
ج -ثبوت الوفاة الحكمٌة  ،وتثبت بصدور أى من المستندات اآلتٌة بحسب األحوال :
( )1صدور حكم من المحكمة بموت المفقود  ،وٌصدر الحكم بعد أربع سنوات على
األقل من تارٌخ الفقد .
( )2صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتا  ،وٌصدر بعد مضى
ثبلثٌن ٌوما على األقل من تارٌخ الفقد  ،وذلك فى حالة إذا ما ثبت أن المفقود كان
على ظهر سفينة ؼرقت أو كان فى طائرة سقطت .
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( )3صدور قرار من وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتا  ،وٌصدر بعد مضى سنة من
تارٌخ الفقد  ،وذلك إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات
الحربية .
( )4صدور قرار من وزير الداخلية بإعتبار المفقود ميتا  ،وٌصدر بعد مضى سنة من
تارٌخ الفقد  ،وذلك إذا كان المفقود من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات
األمنية .
يستمر صرؾ االعانة باعتبارها معاشا  ،ويتم استيفاء المستندات المطلوبة لصرؾ باقى
الحقوق.
 -2اذا لم ٌكن قد تم تقدٌم طلب صرف إعانة الفقد خبلل الموعد المحدد (خمس سنوات من
تارٌخ الفقد )  ،فٌجب تقدٌم طلب صرف المعاش – وٌشمل هذا الطلب باقى الحقوق
التأمٌنٌة – فى مٌعاد أقصاه خمس سنوات :
أ  -من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
أو
ب  -من تاريخ فوات أرب سنوات تالية لتاريخ الفقد
أيها اسبق.
وذلك بمراعاة اآلتى :
أ  -اذا قدم طلب الصرؾ بعد مضى خمس سنوات من أى من التواريخ المشار إليها:
( )1بالنسبة للمعاش :
يتم صرؾ المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرؾ باإلضافة
إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب
بما فيها الزيادات التى طرأت على هذا المعاش .
( )2بالنسبة لباقً الحقوق التأمٌنٌة :
يسقط الحق فيها وال يتم صرفها ألى سبب من األسباب .
ب ٌ -تم تحدٌد القواعد المنظمة للمعاش وباقً الحقوق األخرى فً الحاالت المشار الٌها
بالبند أ السابق وفقا لآلتى :
( )1في حالة إتخاذ إجراءات إثبات حالة الفقد في حينه (وذلك بأن تم إبالغ قسم
الشرطة بواقعة الفقد ) أو تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد
يتم تحديد القواعد المنظمة للمعاش والحقوق األخرى بمراعاة تاريخ الفقد .
( )2في ؼير الحاالت المشار إليها في البند السابق يتم تحديد القواعد المنظمة للمعاش
والحقوق األخرى بمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو
الحكمية .
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المطلب الرابع
ما ٌتبع حٌال المبالغ المنصرفة للمستحقٌن
عن المفقود فى حالة العثور علٌه حٌا
إذا عثر على المفقود حٌا فٌتبع بشأن المبالغ التى صرفت للمستحقٌن عنه ما ٌأتى :
 -1بالنسبة إلعانة الفقد :
أ -فى حالة المؤمن علٌه :
اذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة ان الفقد كان بسبب خارج عن إرادته  ،كفقد
الذاكرة أو الجنون أو األسر أو ؼير ذلك من حاالت القوة القاهرة فيعتبر صحيحا ما
صرؾ من إعانة الفقد إلى المستحقين  ،وفى ؼير ذلك من حاالت تعتبر المبالػ
المنصرفة للمستحقين دينا عليه ويتعين على الهيئة اقتضاؤه منه وفقا لإلجراءات
المخولة لها قانونا.
ب -فى حالة صاحب المعاش :
يعتبر صحيحا ما صرؾ من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش
المستحق له  ،ويؤدى إليه الفرق إن وجد.
 -2بالنسبة للمبالغ التى تصرف للمستحقٌن بعد فوات أربع سنوات من تارٌخ الفقد أو فى
تارٌخ ثبوت الوفاة الحقٌقٌة أو الحكمٌة :
يلتزم المؤمن عليه أو صاحب المعاش برد جمي الحقوق التأمينية األخرى التي تم صرفها
للمستحقين عنه.
.
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أمثلة تطبٌقٌة
إعداد
محسن طنطاوي
مثال رقم ()1
بتاريخ  2020/1/22فقد أحد المؤمن عليهم العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة وكانت بياناته وفقا ً
لما يلى :
 -1تاريخ الميالد . 1971/1/25
 -2تاريخ التعيين . 1991/5/3
فما هى المستندات المطلوبة للصرؾ وما هى الحقوق التأمينية المستحقة عنه .
المستندات المطلوبة للصرف هى :
 -1المستندات المطلوبة لصرؾ معاش الوفاة فيما عدا شهادة الوفاة .
 -2صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .
 -3إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ الفقد.
.
الحقوق التأمٌنٌة المستحقة:
ال يستحق المستحقون إال إعانة فقد وتقدر بما يعادل قيمة المعاش الذى يحسب بفرض الوفاة
المنهية للخدمة فى  ، 2020/1/22ويصرؾ للمستحقين الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق
المعاش .
(راج المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)
(راجع المذكرة الثامنة بعد المائة  :المستحقون فى المعاش)
مثال رقم ()2
بفرض فى المثال السابق رقم ( )1أن المؤمن عليه فقد أثناء العمل ٌ ،ضاف الى ما تضمنه
المثال السابق:
 -4شهادة معتمدة من جهة العمل التاب لها المؤمن عليه توضح تفصيليًا نوع العمل الذى فقد
أثناء تأديته .
و يستحق المستحقون إعانة فقد وتقدر بما يعادل قيمة المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل والذى يحسب بفرض الوفاة اإلصابية المنهية للخدمة فى
 ، 2020/1/22ويصرؾ للمستحقين الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش .
(راج المذكرة التاسعة عشر بعد المائة  :تأمين إصابة العمل)
(راجع المذكرة الثامنة بعد المائة  :المستحقون فى المعاش)
مثال رقم ()3
بفرض فى المثال السابق رقم ( )2أنه قد مضى على تاريخ الفقد أكثر من أرب سنوات ولم تثبت
الوفاة الحقيقية أو الحكمية للمؤمن عليه .
ً
يتم اإلستمرار فى صرؾ إعانة الفقد بإعتبارها معاشا م مراعاة الزيادات السنوية التى تم زيادة
اإلعانة بها  ،وٌتم صرف باقى الحقوق وفقا ً لما ٌلى :
 يحسب التعويض اإلضافى فى  2020/1/22ويزاد  %50لحدوث الفقد بسبب العملويصرؾ للمستحقين فى التعويض االضافى فى ( 2024/1/22تاريخ فوات أرب سنوات
على تاريخ الفقد).
(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
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 تتولى جهة العمل صرؾ منحة الوفاة وتصرؾ للمستحقين للمنحة فى  ( 2024/1/22تاريخفوات أرب سنوات على تاريخ الفقد ).
(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
 تحسب المكافأة فى  2020/1/22وتصرؾ للمستحقين فى المعاش فى 2024/1/22( تاريخ فوات أرب سنوات على تاريخ الفقد ).
(راج المذكرة العاشرة بعد المائة  :نظام المكافأة)
مثال رقم ()4
بتاريخ  2020/3/15فقد أحد أصحاب المعاشات والذى يحصل على معاش من الصندوق  ،فما
هى المستندات المطلوبة للصرؾ وما هى الحقوق التأمينية المستحقة عنه .
تحدد مستندات الصرؾ بالمستندات المبينة بالمثال رقم ( )1وتصرؾ إعانة فقد تعادل قيمة
معاش صاحب المعاش وذلك للمستحقين الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ
الفقد .
(راجع المذكرة الثامنة بعد المائة  :المستحقون فى المعاش)
مثال رقم ()5
بفرض فى المثال السابق رقم ( )4أنه بتاريخ  2024/8/25صدر حكم من المحكمة بوفاة
صاحب المعاش .
يستمر صرؾ اإلعانة للمستحقين بإعتبارها معاشا ً وتصرؾ منحة الوفاة للمستحقين للمنحة فى
( 2024/3/14تاريخ مضي  4سنوات علي تاريخ الفقد)  ،وال يتم صرؾ نفقات جنازة .
(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
مثال رقم ()6
بفرض فى المثال رقم ( )1أن المستحقين لم يتقدموا بطلب الصرؾ إال فى  2027/9/3وسبق
لهم إتخاذ إجراءات إثبات الفقد فى حينه وذلك بأن تم إبالغ قسم الشرطة بواقعة الفقد .
ٌتم حساب الحقوق التأمٌنٌة وفقا ً لما ٌلى :
 -1يحسب المعاش بفرض الوفاة المنهية للخدمة فى  2020/1/22ويزاد بالزيادات التى
طرأت عليه سنويا ً .
(راج المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)
 -2يصرؾ المعاش إعتباراً من  ( 2024/1/1تاريخ فوات أرب سنوات على تاريخ الفقد )
 -3يتم حساب باقى الحقوق التأمينية ويتم صرفها للمستحقين فى . 2024/1/22
مثال رقم ()7
بفرض فى المثال السابق رقم ( )6أنه قد ثبتت الوفاة بحكم من المحكمة فى  2027/9/3وقد
تضمن الحكم الصادر تاريخ الفقد .
يتم حساب الحقوق التأمينية وفقا ً لما سبق ذكره فى المثال رقم (.)6
مثال رقم ()8
بفرض فى المثال السابق رقم ( )7أن الحكم لم يتضمن تاريخ الفقد وأن جهة العمل أنهت خدمة
المؤمن عليه باإلنقطاع عن العمل إعتباراً من . 2020/1/22
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يتم حساب المعاش فى  2027/9/3وفقا ً ألحكام البند رقم  6من المادة  18من قانون التأمين
اإلجتماعى  ،وال يستحق فى هذه الحالة تعويض إضافى وال منحة وفاة ويكون تاريخ إستحقاق
المعاش هو  2027/9/1وتصرؾ المكافأة للمستحقين فى .2027/9/3
(راج المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)
مثال رقم ()9
بفرض فى المثال السابق رقم ( )8أن جهة العمل لم تنه خدمة المؤمن عليه وظلت عالقة العمل
قائمة حتى إنتهاء الخدمة بالوفاة بناء على حكم المحكمة فى . 2027/9/3
ٌتم تقدٌر الحقوق التأمٌنٌة وفقا ً لما ٌلى :
 يحسب المعاش على أساس إنتهاء الخدمة بالوفاة  ،م اسقاط المدد من تاريخ فقده  ،ويحددأجر التسوية بالمتوسط الشهرى فى .2020/1/22
(راج المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)
 يستحق تعويض إضافى. يستحق منحة وفاة من جهة العمل.(راج المذكرة الحادية عشرة بعد المائة  :الحقوق االضافية)
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