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تقدٌم
الكتابة والبحث فى موضوعات التؤمٌنات  ،مهمة شااقة  ،ذلاك أن قاانون التؤمٌناات اإلجتماعٌاة ،
بوصفه من القوانٌن الحدٌثة نسبٌا  ،عرؾ من التعادٌبلت  ،والقارارات الوزارٌاة والمنشاورات ،
كمااا هااائبل ٌكاااد ٌصااعب حصاار كااذلك فإنااه  ،وبماارور خمااس وعشاارون عامااا ( ربااع قاارن ماان
الزمن)  ،على صدور القانون  79لسنة  ، 1975فإن قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون
 ،بلؽوا سن المعاش  ،أو واجهوا خطرا مان المخااطر اإلجتماعٌاة الماإمن منهاا  ،فصاار تطبٌاق
قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة ٌ ،واجه كما متزاٌدا من الحاالت  ،التى تثٌر نقاطاا قانونٌاة الحصار
لها  ،وتحتاج إجابات  ،وإلى توحٌد المبادىء .
من كل ذلك نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة  ،شرحا مبسطا ٌفٌاد مناه ،
قبل المتخصصٌن والقائمٌن على التطبٌق – المإمن علٌهم أنفساهم  .وحساب ماا نعلام  ،فاإن مثال
هذ الشروح المبسطة  ،نادرة  ،إن لم نقل ؼٌر موجودة باألسواق .
مما تقدم  ،تبدو أهمٌة العمل الذى قام به األخ الفاضل األستاذ  /محمد حامد الصاٌاد ( وكٌال أول
وزارة التؤمٌنات االجتماعٌة )  ،حٌث استطاع  ،من خبلل تطبٌقات عملٌة أن ٌستعرض كما مان
الحاالت  ،بٌن فٌها كٌفٌة حساب مستحقات المإمن علٌه  ،فى شتى فروع التؤمٌنات اإلجتماعٌة .
وال شك  ،أن الخبرة الطوٌلة التى إكتسبها سٌادته  ،من خبلل المناصب التاى توالهاا باالوزارة ،
لم تكن وحدها كافٌة  ،وإنما استكملت  ،بقدرة سٌادته على البحث الدإوب  ،وعلى دقة المبلحظة
 ،فكان أن خرج إلى النــور هذا المإلؾ العملى  ،الذى والبد وأن تزٌن به مكتبة كال متخصا
 ،وكل قائم على تطبٌق قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة .
وإننا إذ نشكر األ ستاذ  /محمد حامد الصٌاد  ،على هذا الجهد  ،ندعو هللا أن ٌجازٌاه خٌارا  ،عان
الماإمن علاٌهم الاذٌن ٌمكاانهم دون عنااء  ،معرفاة مساتحقاتهم – وهاام فاى حاجاة إلاى ذلاك – دون
عناء.
أ.د  .أحمد البرعى
أستاذ ورئٌس قسم التشرٌعات اإلجتماعٌة
بكلٌه الحقوق جامعة القاهرة
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مقدمة
فى إطار ما بدأنا من شرح مبسط للتطبٌقات المختلفة لنظام التؤمٌن االجتماعى – نساتعرض فاى
هذا الكتاب موضوع نظام المكافؤة .
وتجدر اإلشارة ان نظام المكافؤ استحدث بالقانون رقم  47لسنه  84بتعدٌل بعض أحكام قاانون
التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنه  1975وبزٌادة المعاشاات وذلاك اعتباارا مان
 – 1984/4/1وهااو عبااارة عاان مبلااػ ٌااتم أداإ دفعاة واحاادة عنااد اسااتحقاق صاارؾ المعاااش أو
تعوٌض الدفعة الواحدة بحسب األحوال فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
وقد حل هذا النظام محل نظام االدخار للعاملٌن الصادر بالقانون رقم  13لسنة  1975بمعنى
أن نظام االدخار انتهً العمل به فً .1984/3/31
ولذلك فقد كان من الضرورى أن ٌعالج القانون مدد االشتراك السابقة فى نظام االدخار وذلك
لتحوٌل مستحقات المإمن علٌهم فى هذا النظام إلى مدد اشتراك فى نظام المكافؤة وذلك بناء على
قواعد حساب محددة .
ونتناول موضوع نظام المكافأة متكامال فى الفصول التالٌة :
الفصل األول  :حساب مدة فى نظام المكافؤة بالمبالػ المستحقة فى نظام االدخار .
الفصل الثانى  :حساب مبلػ المكافؤة .
الفصل الثالث  :توزٌع مبلػ المكافؤة فى حالة استحقاقه للوفاة .
وهللا أساؤل أن ٌوفقناا فاى اسااتكمال ماا بادأنا ماان شارح مبساط للتطبٌقااات المختلفاة لنظاام التااؤمٌن
االجتماعى – وهللا الموفق .
محمد حامد الصٌاد
مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات ( سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى
للعاملٌن بالقطاع الحكومى (سابقا)
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الفصل االول
حساب مدة فى نظام المكافأة
بالمبالػ المستحقة فى نظام اإلدخار
ونتناول هذا الموضوع فى المبحثٌن اآلتٌٌن :
المبحث األول  :تطور نظام اإلدخار.
المبحث الثانى  :تحوٌل المبالػ المستحقة فى نظام اإلدخار إلى مدة فى نظام المكافؤة .
المبحث األول
تطور نظام اإلدخار
قد ٌكون من المفٌاد قبال تنااول كٌفٌاة حسااب مادة فاى نظاام المكافاؤة بالمباالػ المساتحقة فاى نظاام
اإلدخار – إستعراض تطور نظام اإلدخار  ،وذلك على النحو التالى :
 – 1القانون رقم  42لسنة  1965فى شأن نظام اإلدخار .
أ  -بدأ العمل به إعتبارا من . 1965/7/1
ب ٌ -خضع له العاملٌن بالحكومة والقطاع العام والمنشآت الصحفٌة والشركات المساهمة
جـ – إعتبارا من  1965/11/1أضٌف إلى الفئات الخاضعة :
( )1العاملون لدى أصحاب األعمال فى القطاع الخا الذٌن ٌستخدمون  50عامبل
فؤكثر أٌا كان الشكل القانونى للمنشؤة .
( )2العاملون بالمنشآت التابعة للحكومات األجنبٌة .
د  -نسبة االشتراك = نصؾ ٌوم .
 – 2القانون رقم  21لسنه  1967بإنشاء نظام اإلدخار :
أ  -بدأ العمل به إعتبارا من . 1967/8/1
ب – ٌخضااع لااه جمٌااع العاااملٌن بالحكوماة والقطاااع العااام والقطاااع الخااا  ،أٌااا كااان عاادد
العاملٌن لدى صاحب العمل .
جـ -ال ٌخضع له جمٌع العمال الماإقتٌن والموسامٌٌن – وٌقصاد بالعماال الماإقتٌن كال مان ال
تمتد فترة خدمته لدى صاحب عمل واحد ألكثر من ستة أشهر.
د – نسبة اإلشتراك =  % 2.5من أجر اإلشتراك .
 – 3قرار رئٌس الجمهورٌة بالقاانون رقام  122لسانة  1973بتعادٌل القاانون رقام  21لسانة
: 1967
أ  -بدأ العمل به إعتبارا من . 1973/11/1
ب – تعدٌل نسبة اإلشتراك إلً  % 3 . 3/1من أجر اإلشتراك بالنسبة لمان ٌتجااوز أجار
الشهري  15جنٌها ( 180جنٌها سنوٌا ) .
 – 4قرار اللجنة العلٌا للتخطٌط السٌاسى واإلقتصادى بمجلس الوزراء
أ  -صدر فى  15سبتمبر . 1973
ب – ٌصاارؾ مرتااب شااهر ماان حصااٌلة ماادخرات العاااملٌن بحااد أقصااى  30جنٌهااا  ،وماان
مقتضاى ذلااك أناه كااان ٌااتم حساااب الماادخرات المسااتحقة باإفتراض إنتهاااء الخدماة فااى
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 1974/8/31وٌتم مقارنتها باألجر الشهرى وٌاتم صارؾ أٌهماا أقال وبماا ال ٌجااوز
 30جنٌها .
بمعنى أنه كان ٌتم صرؾ المدخرات المستحقة أو مرتب شهر أو  30جنٌها أٌهما أقل
 – 5القانون رقم  13لسنة  1975بنظام اإلدخار للعاملٌن
أ  -بدأ العمل به إعتبارا من . 1975/9/1
ب – ٌخضااع لااه العاااملون بالحكوم اة والقطاااع العااام والقطاااع الخااا مماان ٌبلااػ أجاارهم
الشهرى  30جنٌها فؤكثر أٌا كان عدد العاملٌن لدى صاحب العمل .
جـ-ال ٌخضع له العمال المإقتٌن والموسامٌٌن – وٌقصاد بالعماال الماإقتٌن كال مان ال تمتاد
فترة خدمته لدى صاحب العمل الواحد ألكثر من ستة أشهر .
د  -نسبة اإلشتراك = . % 1.5
هـٌ -تم تحدٌد موقؾ العاملٌن من نظام اإلدخار الجدٌد ومن مدد إشتراكهم فى نظم اإلدخار
السابقة وفقا لما ٌلى :
( )1تحسب مستحقات العاملٌن المنتفعٌن بنظام اإلدخار بإفتراض إنتهااء خادمتهم فاى
. 1974/12/31
(ٌ )2حادد صااافى المسااتحق وذلااك بخصاام مااا ساابق صاارفه وفقااا لقاارار اللجناة العلٌااا
للتخطااٌط السٌاسااى واإلقتصااادى ماان مسااتحقاته فااى نظااام اإلدخااار المبٌناة بالبنااد
(.)1
( )3ماان لاام ٌبلااػ أجاار الشااهرى فااى  30 1975/1/1جنٌهااا ٌصاارؾ لااه صااافى
المستحق المبٌن بالبند ( )2وذلك فى أول سبتمبر  75إذا لم تجاوز قٌمتاه ثبلثاٌن
جنٌها  ،فإذا جاوزت قٌمته ذلك صرؾ إلٌه علاى دفعاات  ،تساتحق كال منهاا فاى
أول سبتمبر من كل عام إعتبارا من عام  1975وبحد أقصاى  30جنٌهاا للدفعاة
الواحدة .
( )4من بلػ أجر الشهرى فاى  30 1975/1/1جنٌهاا فاؤكثر ٌحادد مبلاػ اإلشاتراك
فااى نظااام اإلدخااار المطلااوب منااه إلعتبااار مشااتركا فااى هااذا النظااام منااذ بداٌ اة
إشتراكه فٌه على أساس نسبة اشتراك . % 1.5
(ٌ )5قارن المطلوب منه وفقا للبند ( )4بصافى المستحق له وفقا للبند ( )2حٌث ٌتم
اآلتى :
(أ) إذا كان المطلوب منه وفقا للبند ( )4أقل من المطلوب له وفقا للبند (: )2
 ٌعتبر مشتركا فى نظام اإلدخار منذ بداٌة إشتراكه فٌه . ٌرد له الفرق بٌن ( )2( ، )4وفقا لما سبق إٌضاحه بالبند (. )3(ب) إذا كان المطلوب منه وفقا للبند (ٌ )4ساوى المطلوب له وفقا للبند ()2
 ٌعتبر مشتركا فى نظام اإلدخار منذ بداٌة إشتراكه فٌه .(جـ) إذا كان المطلوب منه وفقا للبند ( )4أكبر من المطلوب له وفقا للبند ()2
 ٌعتبر مشتركا فى نظام اإلدخار من. 1975/9/1 ٌرد له صافى المستحق المبٌن بالبند ( )2وفقا لما سبق إٌضاحه بالبند(. )3
مرفق رقم  : 1جدول تطبٌق القانون رقم  13لسنة  1975بشؤن نظام اإلدخار .
وماان الجاادٌر بالااذكر أنااه كااان قااد تاام تصاامٌم نمااوذ  1إدخااار متضاامنا البٌانااات
التفصٌلٌة لبنود التسوٌة المشار إلٌها تفصٌال بالبند هـ عن كل مؤمن علٌاه علاى
حدة أرفقت بملفه التأمٌنى – متضمنا األقسام الرئٌسٌة اآلتٌة :
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 – 1البٌانات األساسٌة .
 – 2عناصر تقدٌر مبالػ االدخار وفقا للنظامٌن الحالى والجدٌاد باإفتراض إنتهااء
الخدمة فى  1974/12/31أو تارٌخ إنتهاء الخدمة إذا كان قبل هذا التارٌخ:
أ  -متوسااط األجااار الشااهرى وفقاااا ألحكااام الماااادة  76ماان قاااانون التؤمٌناااات
االجتماعٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة بالقاانون رقام
 63لسنة . 1964
ب  -مدد اإلدخار .
جـ -تقدٌر مبالػ اإلدخار لمن بلػ أجر فى  30 1975/1/1جنٌها فؤكثر .
المبحث الثانى
تحوٌل المبالػ المستحقة فى نظام اإلدخار
إلى مدة فى نظام المكافأة
ونستعرض موضوع هذا المبحث فى البندٌن اآلتٌٌن :
أوال  :حساب المستحقات فى نظام اإلدخار .
ثانٌا  :تحوٌل المستحقات فى نظام اإلدخار إلى مدة فى نظام المكافؤة .
أوال  :حساب المستحقات فى نظام اإلدخار :
ٌااتم حسااااب مسااتحقات الماااإمن علٌااه فاااى نظاااام اإلدخااار باااإفتراض إنتهاااء خدمتاااه فاااى
 1984/3/31وذلك على النحو التالى :
 – 1حصر مدد اإلشتراك :
أ ٌ -قصاد بهااا ماادد إشااتراك المااإمن علٌااه فاى التااؤمٌن إعتبااارا ماان تااارٌخ إنتفاعااه
بالقاااانون رقااام  42لسااانة  1965أو القاااانون رقااام  13لسااانة  1975بحساااب
األحوال حتى تارٌخ إنتهاء مادة خدمتاه أو حتاى  1984/3/31أى التاارٌخٌن
قبل اآلخر .
ب – تحدد مدة االشتراك عان كال عنصار مان عناصار األجار المشاترك عنهاا فاى
نظام اإلدخار على حدة (أجر مدة – عمولة – وهبة – البدالت كل على حدة)
جـ-ال ٌدخل ضمن مدد االشتراك فى نظام اإلدخار المدد اآلتٌة :
( )1مدد اإلجازات واإلعارات التى لم ٌإد المإمن علٌه عنها إشتراكا .
( )2المدد اإلعتبارٌة واإلضافٌة واإلفتراضٌة ومدد الضمائم .
( )3المدد التى لم ٌستحق المإمن علٌه عنها أجرا إذا جاوزت كل منها شاهرا
 ،وال ٌدخل فى هذ المدد :
(أ) مدد التجنٌد اإللزامى .
(ب) المااادد التاااى إساااتحق عنهاااا تعوٌضاااا عااان األجااار وأدى عنهاااا
اإلشتراك فى نظام اإلدخار .
()4المدد التى صرؾ عنها المإمن علٌه مساتحقاته فاى نظاام اإلدخاار وفقاا
لمااا قاارر القااانون رقاام  13لساانة  1975فااى ضااوء مااا ساابق بٌانااه
بالمبحااااث األول ماااان هااااذا الفصاااال( نظااااام اإلدخااااار السااااابق علااااى
. ) 1975/1/1
()5المدد التى صرؾ عنها المإمن علٌه مستحقاته فى نظام اإلدخار إلنتهاء
خدمته .
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د – ٌراعى فى حصر مدد اإلشتراك عن كل عنصر من عناصر األجار المشاترك
عنه فى نظام اإلدخار:
( )1مدد اإلشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى ٌتم حسابها بالٌوم .
( )2مدد اإلشتراك الفعلى بالقطاع الخا ٌ ،راعى فى تحدٌدها :
(أ) شهر البداٌة ٌحسب من ٌوم  1أٌا كان ٌوم اإللتحاق -حٌث أن
تإدى عن شهر اإللتحاق
اإلشتراكات فى القطاع الخا
بإعتبار شهرا كامبل .
(ب)شهر النهاٌة ال ٌحسب إال إذا كان تارٌخ إنتهاء الخدمة آخر ٌوم
فى الشهر – حٌث أنه ال ٌإدى إشاتراك عان شاهر إنتهااء الخدماة
بالقطاااع الخااا إال إذا كااان تااارٌخ نهاٌاة الخدم اة آخاار ٌااوم فااى
الشهر  ،وبمراعاة عدد أٌام الشهر (. ) 31 ، 30 ، 29 ، 28
(جـ) إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحساب علاى أسااس
أنه شهر كامل .
( )3قواعد عامة :
(أ) إذا إنتهت الخدمة بالقطااع العاام أو القطااع الحكاومى وبادأت فاى
ذات الشااهر فااى القطاااع الخااا  ،فإنااه نظاارا ألن شااهر البداٌ اة
ٌحساااب بالكامااال فاااى القطااااع الخاااا  ،وحتاااى ال ٌكاااون هنااااك
إزدواج فااى حساااب ماادد اإلشااتراك – لااذا ٌعتباار إنتهاااء الخدمااة
بالقطاع العام أو القطاع الحكومى = نهاٌة الشهر السابق إلنتهااء
الخدمة به .
(ب) تحاادد ماادة اإل شااتراك بطاارح تااارٌخ بااداٌتها ماان الٌااوم التااالى
لتارٌخ نهاٌتها  ،وبمراعاة :
 القواعد الواردة بالبند  2السابق . إذا كان تارٌخ النهاٌة آخر ٌوم فى الشاهر ( تراعاى عادد أٌاامشهر النهاٌة ) ٌتم الطرح من الٌوم األول من الشهر التالى .
 إذا كان تارٌخ النهاٌة آخر ٌوم فى السنة ( آخر ٌوم فى شهردٌسمبر ) ٌتم الطرح من الٌوم األول من شهر ٌناٌر مان السانة
التالٌة لسنة نهاٌة الخدمة .
(جـ) ٌجبر كسر الشهر فى إجمالى مدد اإلشتراك إلى شهر كامل .
 – 2معامل الحساب :
ٌتم حساب مبلػ اإلدخار على أساس ذات نسبة اإلشتراك فاى نظاام اإلدخاار وهاى % 1.5
مان أجاار التسااوٌة عان كاال شااهر ماان مادة اإلشااتراك فااى اإلدخااار بالنسابة لكاال عنصاار ماان
عناصاار األجاار االمشااترك عنهااا فااى نظااام اإلدخااار ( أجرماادة – حااافز – عمولاة – وهباة –
البدالت كل على حدة ) .
 – 3أجر التسوٌة :
أ – ٌحدد أجر التسوٌة عن كل عنصر من عناصر األجر المشترك عنها فى نظاام اإلدخاار
حتى  1984/3/31أو حتاى تاارٌخ نهاٌاة اإلشاتراك عان العنصار أى التاارٌخٌن قبال
اآلخر ( أجر مدة – حافز – عمولة – وهبة – البدالت كل منها على حدة )
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ب – ٌحدد أجار التساوٌة علاى أسااس المتوساط الشاهرى خابلل السانتٌن األخٌارتٌن مان مادة
اإلشتراك فى نظام اإلدخار أو مدة اإلشتراك إن قلات عان ذلاك عان كال عنصار علاى
حدة .
جـٌ -راعى فى تحدٌد أجر التسوٌة :
( )1مدد اإلشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :
(أ) ٌاادخل الشااهر األخٌاار بالكاماال فااى حساااب المتوسااط أٌااا كااان ٌااوم إنتهاااء
الخدمة .
(ب) ٌهمل شهر البداٌة إال إذا كان بداٌة اإلشتراك أول ٌوم فى الشهر .
(ج) ٌحسب المتوسط على أساس أجر اإلشتراك الفعلى عن كل شهر .
(د) ٌحدد أجر اإلشتراك عن الشهر األخٌر على أساس :
30
أجر أٌام العمل خبلل هذا الشهر × ــــــــ
عدد أٌام العمل فٌه
(هـ) إذا تخللت فترة المتوساط مادد لام ٌحصال فٌهاا الماإمن علٌاه علاى أجار
عنهااا كلااه أو بعضااه حسااب المتوسااط علااى أساااس كاماال األجاار ( ماادد
استحقاق تعوٌض األجر عن اإلجاازات المرضاٌة – مادد اإلٌقااؾ عان
العمل – مدد الؽٌاب بما ال ٌجااوز مادة الؽٌااب التاً تسام بهاا قاوانٌن
التوظؾ ) .
( )2مدد اإلشتراك بالقطاع الخاص :
(أ) ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم بداٌة الخدمة .
(ب) ٌهمل شهر النهاٌة إال إذا كان نهاٌة اإلشتراك آخر ٌوم فى الشهر
( ٌراعى عدد أٌام شهر النهاٌة ) .
(ج) إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحساب علاى أسااس أناه شاهر
كامل .
(د) ٌحسب المتوسط علاى أسااس أجار شاهر اإللتحااق بالخدماة بالنسابة للسانة
المٌبلدٌة األولى من مدة اإلشتراك ( حتى شهر دٌسمبر من هذ السنة )
ثم على أساس أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة .
(هـ)إذا تخللت مدة المتوسط فترات كان عقد العمل فٌها موقوفاا أو كاان أجار
ال ٌكفى ألداء اإلشتراك  ،فإن هذ الفترات تدخل فى حساب المتوساط ،
إذ ٌقااوم صاااحب العماال باؤداء اإلشااتراكات كاملاة  ،وتعتباار اإلشااتراكات
التى تستحق على العامل فى هذ الحالة فى حكم القارض وٌحصالها مناه
صاحب العمل طبقا لؤلحكام المنصو علٌها فى قانون العمل .
( )3قواعد عامة :
(أ) إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات
فى
ٌ ،إخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا
الشهر فى القطاع الخا
اإلعتبار فى تحدٌد المتوسط
( حٌث ٌإدى اإلشتراك عنه على أساس شهر كامل ) وٌهمل شهر
النهاٌة بالقطاع العام والحكومى .
(ب) إذا كانت المدة االخٌرة بالقطاع الخاص ٌراعى فى حساب المتوسط :
×× ٌقارن المتوسط الشهرى للسانتٌن األخٌارتٌن مان مادة اإلشاتراك فاى
التؤمٌن بالمتوسط الشهرى للخمس سنوات السابقة على فتارة السانتٌن
مضافا إلٌه  - % 40وٌعتاد بمتوساط السانتٌن األخٌارتٌن أو متوساط
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الخمس سنوات السابقة مضافا إلٌه  % 40أٌهما أقل فى حساب مبلػ
اإلدخار .
×× إذا قلت المدة السابقة على مدة السانتٌن عان خماس سانوات فٌراعاى
بعد تحدٌد المتوسط الشهرى عنها إضافة  % 8عن كل سنة من هذ
المدة  ،وإذا وجد كسر سانة بهاا فتحادد النسابة التاى تضااؾ عان هاذا
الكسر على أساس عدد الشهور ÷ . 12
×× تسااتكمل ماادة المتوسااط المطلوب اة لتطبٌااق قاعاادة الااـ  %140سااواء
كاناات كلهااا بالقطااااع الخااا أو تطلااب األمااار إسااتكمالها ماان مااادد
إشتراك بالقطاع العام أو القطاع الحكومى .
×× ال تطبق قاعدة الـ  %140إذا كانت مدة اإلشتراك األخٌرة بالقطااع
العام أو القطاع الحكاومى ولاو تطلاب األمار إلساتكمال فتارة السانتٌن
المطلوبة لتحدٌد المتوسط إستكمالها من مدة إشتراك القطاع الخا .
×× ٌستثنى المإمن علاٌهم بالقطااع الخاا مان تطبٌاق قاعادة الاـ 140
 %وذلك إذا كانوا :
× ٌخضاااعون للاااوائ توظاااؾ صاااادرة بنااااء علاااى قاااانون أو حاااددت
أجورهم وعبلواتهم وترقٌاتهم بمقتضى إتفاقٌات جماعٌاة أبرمات
وفقا لقانون العمل .
× وافااق وزٌاار التؤمٌنااات علااى هااذ اللااوائ أو اإلتفاقٌااات بناااء علااى
عرض الهٌئة القومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة .
( ) مدة المتوسط المطلوبة هى مدة إشتراك ولٌست مجرد مدة زمنٌة :
بمعنى أن تساتكمل مادة المتوساط المطلوباة مان مادد اإلشاتراك ولاو كاان
ذلك خبلل فترة زمنٌة تزٌد على فترة المتوسط نتٌجة وجود بعض المدد
التى ال تدخل فى حساب المتوسط .
(د) ٌدخل فى حساب المتوسط المدد التى أدٌت عنها إشتراكات وهى :
×× مااادة اإلشاااتراك الفعلاااى التاااى أدى عنهاااا الماااإمن علٌاااه والمنشاااؤة
حصتٌهما فى اإلشتراكات .
×× مدة اإلجازات الخاصة المشترك عنها .
×× مدد التجنٌد اإللزامى التى ٌعفى من أداء اإلشاتراكات عنهاا كال مان
المنشؤة والمإمن علٌه وٌحدد أجر هذ الفترة التاى ٌادخل فاى حسااب
المتوسط بما كان ٌتقاضا المإمن علٌه بإفتراض أنه لم ٌكان قاد جناد
تجنٌدا إلزامٌا .
(هـ)ال تدخل فى حساب المتوسط المدد اآلتٌة :
×× المدة اإلعتبارٌة كالمدد المضافة بسبب الحرب أو بسابب العمال فاى
المناطق النائٌة .
×× مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ؼٌر المشترك عنها.
×× بصفة عامة أٌة مادد لام تاإد عنهاا إشاتراكات ساواء كانات قاد أدٌات
عنها تكلفة أو لم تإد .
اإلدخار :

 – 4حساب مبلػ
وهو الذى ٌحدد على أساس ثبلثة عوامل ( أجر التسوٌة × المدة بالشهور × المعامل
"  ) " % 1.5وذلك بالنسبة لكل عنصر من عناصر مدد اإلشتراك فى نظام اإلدخار على
حدة ( أجر مدة – حافز – عمولة – وهبة – البدالت كل على حدة )
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وٌراعى إذا ما كان للمإمن علٌه أكثر من مدة إشتراك فى نظام اإلدخار عن العنصر
الواحد ولم ٌكن قد صرؾ مستحقاته عنها فتحسب المبالػ المدخرة على أساس أنها مدة
متصلة أو منفصلة أٌهما أصل له .
 – 5معامل ثبات األجر :
سبق أن أشرنا بالبند  ( 2معامل الحساب ) أنه ذات نسبة اإلشتراك فى نظام اإلدخار وهى
 % 1.5من أجر التسوٌة الشهرى .
وقد روعى فى إستخدام ذات نسبة اإلشتراك عند حساب مبلػ اإلدخار أن األجر ٌتزاٌد مع
طول مدة اإلشتراك وعلى ذلك فإن الزٌادة فى األجر تكون مقابل رٌع اإلستثمار ألموال
اإلدخار .
ولكن قد ٌحدث أن ٌظل األجر ثابتا دون زٌادة لمدة سنتٌن فؤكثر – لذلك فإنه فى هذ
الحالة ٌضاؾ نسبة مئوٌة من قٌمة مبلػ اإلدخار الذى ٌتم حسابه وفقا للبند  ( 4حساب
مبلػ اإلدخار ) مقابل ثبات األجر  ،وتتزاٌد هذ النسبة كلما طالت مدة ثبات األ جر .
مرفق رقم  : 2جدول رقم  2بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا للجدول رقم
( )1فً حالة المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم  28لسنة . 1984
وحٌث أن معامل ثبات األجر محدد على أساس مدة الثبات بالسنوات الكاملة فإنه فى حالة
مدد الثبات التى تتضمن سنوات كاملة وأشهر تتبع طرٌقة النسبة والتناسب للمعاملٌن الذٌن
تقع بٌنهما مدة الثبات .
وبإضافة مقابل معامل ثبات األجر إلى مبلػ اإلدخار الذى تم حسابه وفقا للبند ٌ 4نتج جملة
مبلػ اإلدخار المستحق عن العنصر .
وٌمثل إجمالى مبلػ اإلدخار المستحق مجموع مبالػ اإلدخارالمستحقة عن عناصر األجر
المشترك عنها بنظام اإلدخار .
ثانٌا  :تحوٌل المستحقات فى نظام اإلدخار إلى مدة فى نظام المكافأة :
تحسب للمإمن علٌه بالمبالػ المدخرة المحسوبة وفقا لما سبق بٌانه فى أوال مدة ضمن
مـــدة اشتراكه المستحق عنها المكافؤ – تقدر وفقا لما ٌلى :
 – 1المعامل المقابل لسن المإمن علٌه فى  1984/4/1جدول ( )4المرفق بالقانون رقم
 79لسنة  1975بمراعاة جبر كسر السن إلى سنة كاملة وبمراعاة ضرب هذا
المعامل فى . % 30
مرفق رقم  : 3جدول رقم  4بتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن
مدة اإلشتراك المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة
 ( 1975قبل تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة . ) 2014
 – 2أجر المإمن علٌه األساسى الذى ٌحدد وفقا لما ٌلى :
أ – األجر األساسى فى  1984/4/1إذا كان موجودا بالخدمة فى هذا التارٌخ .
ب -األجر األساسى فى تارٌخ اإللتحاق بالخدمة بعد  1984/4/1لمن لم ٌكن
موجودا بالخدمة فى هذا التارٌخ .
جـ-األجر األخٌر ( أجر المدة ) الذى سددت على أساسه إشتراكات اإلدخار لمن لم
ٌكن موجودا بالخدمة فى  1984/4/1ولم ٌلتحق بعمل بعد هذا التارٌخ حتى
تارٌخ استحقاق صرؾ مستحقاته التؤمٌنٌة .
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 – 3مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة المحسوبة بالمبالػ المدخرة =
اجمالى مبالػ االدخار
األجــر األساسى وفقا لما تم بٌانه فى البند  × 1المعامل المقابل للسن فى 84/4/1
من جدول % 30 × 4
مثال رقم ()1
مإمن علٌه له مدة إشتراك بنظام اإلدخار من  1965/7/1حتى 1984/3/31
وبفرض متوسط أجر عن األجر بالمدة  100جنٌه
1935/9/1
وتارٌخ مٌبلد
 110جنٌها
واجر األساسى فى 1984/4/1
تحدد مستحقاته فى نظام اإلدخار كما ٌلى :
1984/4/1
مدة اإلشتراك
1965/7/1
=  225شهرا
18/9/إذا المستحقات =  337.5 = % 1.5 × 225 × 100جنٌه
لتحدٌد المدة بنظام المكافؤة المقابلة لحساب مستحقاته فى نظام اإلدخار
1984/4/1
ٌحدد السن فى
1935/9/|1
ٌ 48/7/جبر إلى 49وٌستخرج المعامل المقابل للسن من جدول  4المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعى رقم
 79لسنه  1975بعد تعدٌله بالقانون رقم  47لسنة  1984وهو 2.150
وتحدد المدة كاآلتى :
مستحقاته فى نظام اإلدخار
األجر األساسى فى  × 1984/4/1معامل السن بجدول % 30 × 4
337.5
= %30 × 2.15 × 110
337.5
= 70.95

شهر سنة
4
=  4.75سنة = 9

مثال رقم ()2
الحالة بالمثال رقم ( )1بافتراض ثبات األجر لمدة  3سنوات
بعد حساب مستحقاته فى اإلدخار طبقا لما سبق إٌضاحه وقدر  337.5جنٌه
ٌضاؾ لهذا المبلػ مبلػ آخر مقابل ثبات األجر لمدة  3سنوات وٌستخرج من
جدول رقم ( )2المدرج بالبند  5السابق وهذا المعامل هو % 104.6
إذا المستحقات =  353.025 = 104.6 × 337.5جنٌه
وتكون المدة المستحقة بنظام المكافؤة مقابل هذا المبلػ طبقا لما سبق إٌضاحه هو
353.025
ــــــــــ
%30 × 2.15 × 110
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ٌوم شهر سنة
353.025
ـــــــ =  4.975جنٌه = 4 11 21
70.95
مثال رقم ()3
الحالة بالمثال رقم ( )1وبافتراض أن المإمن علٌه ظل مشتركا بنظام اإلدخار حتى
1975/12/31
ثم عاد لئلشتراك من 1979/7/1
1984/4/1
1976/1/1
إذا مدة اإلشتراك
1979/7/1
1965/7/1
4/9/10/6/======
وتكون إجمالى مدة اإلشتراك 10/6/-
4/9/15/3/وتحسب مستحقاته فى نظام اإلدخار كاآلتى :
 274.5 = 183 × % 1.5 × 100جنٌه
ولتحدٌد مدة إشتراكه بنظام المكافؤة
274.5
= ــــــــــ
.3 × 2.15 × 110
ٌوم شهر سنة
274.5
= ــــــ =  3.87سنة = 3 10 13
70.95
مثال رقم()4
بفرض أن مإمن علٌه له مدد اإلشتراك اآلتٌة فى نظام اإلدخار حتى 1984/3/31
متوسط األجر  150جنٌها
 18سنة أجر المدة
 10سنوات أجر حافز متوسط األجر  50جنٌها
متوسط األجر  30جنٌها
 5سنوات أجر بدل
 160جنٌها
و أجر األساسى فى 1984/4/1
 45سنة
وسنه فى 1984/4/1
إذا مستحقاته فى نظام اإلدخار =
=  486 = 216 × % 1.5 × 150جنٌها
أجر المدة
أجر الحافز =  90 = 120 × % 1.5 × 50جنٌها
=  27 = 60 × % 1.5 × 30جنٌها
أجر البدل
603
إجمالى المستحقات فى نظام اإلدخار
603
المدة بنظام المكافؤة = ــــــــــــــــــــــــــ
 ×160معامل سن الخمس وأربعون من جدول %30 × 4
603
603
ــــــــــــ
=
= ــــــــــــ
94.08
%30 × 1.96 × 160
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ٌوم
=  6.4سنة = 24
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الفصل الثانى
حساب مبلػ المكافأة
ٌجدر اإلشارة بداٌة أن إستحقاق مبلػ المكافؤة مرتبط بإستحقاق المعاش أو تعوٌض الدفعة
الواحدة بحسب األحوال فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة – أى أنه طالما إستحق المعاش أو
تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ٌستحق مبلػ المكافؤة .
ونتناول موضوع حساب مبلػ المكافؤة فى المباحث اآلتٌة :
المبحث االول  :عناصر حساب مبلػ المكافؤة .
المبحث الثانى  :الحد األدنى لمبلػ المكافؤة .
المبحث الثالث  :المدة المشتراة بنظام المكافؤة .
المبحث األول
عناصر حساب مبلػ المكافأة
ونتناول هذا الموضوع فى النقاط اآلتٌة :
أوال  :حصر مدد اإلشتراك .
ثانٌا  :معامل الحساب .
ثالثا  :أجر التسوٌة .
أوال  :حصر مدد اإلشتراك :
 – 1تتكون مدد اإلشتراك فى نظام المكافؤة من المدد اآلتٌة :
أ – مدة اإلشتراك فى التؤمٌن إعتبارا من  1984/4/1فٌما عدا المدد اآلتٌة :
( )1مدد اإلجازات الخاصة بدون أجر التى لم ٌإد عنها المإمن علٌه إشتراكا
عنها .
( )2المدد اإلضافٌة ومدد الضمائم والمدد اإلعتبارٌة .
( )3المدد التى لم ٌستحق المإمن علٌه عنها أجرا إذا جاوزت كل منها شهرا ،
ال ٌدخل فى هذه المدد :
(أ) مدد التجنٌد اإللزامى .
(ب) المدد التى إستحق عنها المإمن علٌه تعوٌضا عن األجر وأدى عنها
اإلشتراك فى نظام المكافؤة .
ب – المدة المحسوبة مقابل المبالػ المدخرة والتى سبق بٌانها تفصٌبل فى الفصل
األول من هذا القسم .
جـ -المدة التى تم حسابها ضمن مدة المكافؤة وفقا للمادة  34من قانون التؤمٌن
اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ( 1975المدة المشتراة بنظام
المكافؤة )
د – المدة التى تم حسابها ضمن مدة المكافؤة وفقا للمادة الرابعة عشر من القانون
رقم  47لسنة  1984بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر
بالقانون رقم  79لسنة  1975وبزٌادة المعاشات – حٌث ٌجوز بموجب هذ
المادة للجهات الخاضعة لقانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار إلٌه أن تزٌد من
إشتراكها فى نظام المكافؤة بشراء مدد للعاملٌن بها بصورة جماعٌة .
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ٌ – 2راعى فى حصر مدد اإلشتراك عن األجر األساسى ما ٌلى :
أ – مدد اإلشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى ٌتم حسابها بالٌوم .
ب – مدد اإلشتراك الفعلى بالقطاع الخا ٌراعى فى تحدٌدها :
 1شهر البداٌة ٌحسب من ٌوم ا أٌا كان ٌوم اإللتحاق  -حٌث أن
اإلشتراكات فى القطاع الخا تإدى عن شهر اإللتحاق بإعتبار شهرا
كامبل .
 2شهر النهاٌة ال ٌحسب إال إذا كان تارٌخ انتهاء الخدمة آخر ٌوم فى
الشهر – حٌث أنه ال ٌإدى إشتراك عن شهرإنتهاء الخدمة بالقطاع
الخا إال إذا كان تارٌخ نهاٌة الخدمة آخر ٌوم فى الشهر وبمراعاة
عدد أٌام الشهر ( . ) 31 ، 30 ، 29 ، 28
 3إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر
كامل .
جـ – قواعد عامة :
( )1إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات
الشهر فى القطاع الخا  ،فإنه نظرا ألن شهر البداٌة ٌحسب بالكامل
 ،وحتى ال ٌكون هناك إزدواج فى حساب مدد
فى القطاع الخا
اإلشتراك – لذا ٌعتبر إنتهاء الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى
= نهاٌة الشهر السابق إلنتهاء الخدمة به .
( )2تحدٌد مدة االشتراك بطرح تارٌخ بداٌتها من الٌوم التالى لتارٌخ نهاٌتها
 ،وبمراعاة :
(أ) القواعد الواردة ببند ب السابق .
(ب) إذا كان تارٌخ النهاٌة آخر ٌوم فى الشهر ( تراعى عدد أٌام شهر
النهاٌة ) ٌتم الطرح من الٌوم األول من الشهر التالى .
(جـ)إذا كان تارٌخ النهاٌة آخر ٌوم فى السنة ( آخر ٌوم فى شهر
دٌسمبر ) ٌتم الطرح من الٌوم األول من شهر ٌناٌر من السنة
التالٌة لسنة نهاٌة الخدمة .
(ٌ )3جبر كسر الشهر فى إجمالى مدد اإلشتراك إلى شهر كامل ز
ثانٌا  :معامل الحساب :
ٌتم حساب مبلػ المكافؤ على أساس شهر عن كل سنة من مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة
السابق بٌانها بالبند أوال من هذا المبحث .
وذلك بمراعاة قواعد حساب المكافؤة عن المدة المشتراة بنظام المكافؤة فى ؼٌر حاالت
اإلستحقاق لبلوغ السن أو الوفاة التى سٌتم إٌضاحها تفصٌبل فى المبحث الثالث من هذا
الفصل .
ثالثا  :أجر التسوٌة :
ٌ – 1حدد أجر التسوٌة على أساس المتوسط الشهرى لؤلجر األساسى خبلل السنتٌن
األخٌرتٌن من مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة أو مدة اإلشتراك إن قلت عن ذلك –
وذلك فى جمٌع حاالت اإلستحقاق .
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ٌ – 2راعى فى تحدٌد أجر التسوٌة :
أ – مدد اإلشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :
(ٌ )1دخل الشهر األخٌر بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم إنتهاء الخدمة.
(ٌ )2همل شهر البداٌة إال إذا كان بداٌة اإلشتراك أول ٌوم فى الشهر .
(ٌ )3حسب المتوسط على أساس أجر اإلشتراك الفعلى عن كل شهر .
(ٌ )4حدد أجر اإلشتراك عن الشهر األخٌر على أساس :
30
أجر أٌام العمل خبلل هذا الشهر × ـــــــ
عدد أٌام العمل فٌه
() 5إذا تخللت فترة المتوسط مدد لام ٌحصال فٌهاا الماإمن علٌاه علاى أجار عنهاا
كلااه أو بعضااه حسااب المتوسااط علااى أساااس كاماال األجاار ( ماادد اسااتحقاق
تعوٌض األجار عان اإلجاازات المرضاٌة – مادد اإلٌقااؾ عان العمال – مادد
الؽٌاب بما ال ٌجاوز مدة الؽٌاب التً تسم بها قوانٌن التوظؾ ) .
ب – مدد اإلشتراك بالقطاع الخاص :
(ٌ )1دخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم بداٌة الخدمة
(ٌ )2همل شهر النهاٌة إال إذا كان نهاٌة اإلشتراك آخر ٌوم فى الشهر (ٌراعى
عدد أٌام شهر النهاٌة )
( )3إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر
كامل .
(ٌ )4حسب المتوسط على أساس أجر شهر اإللتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة
المٌبلدٌة األولى من مدة اإلشتراك ( حتى شهر دٌسمبر من هذ السنة ) ثم
على أساس اجر شهر ٌناٌر من كل سنة تالٌة .
( )5إذا تخللت مدة المتوسط فترات كان عقد العمل فٌها موقوفا أو كان أجر ال
ٌكفى ألداء اإلشتراكات  ،فإن هذ الفترات تدخل فى حساب المتوسط  ،إذ
ٌلتزم صاحب العمل بؤداء اإلشتراكات كاملة  ،وتعتبر اإلشتراكات التى
تستحق على العامل فى هذ الحالة فى حكم القرض وٌحصلها منه صاحب
اللعمل طبقا لؤلحكام المنصو علٌها فى قانون العمل .
جـ – قواعد عامة :
( )1إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدات فى ذات الشهر
فى القطاع الخا ٌ ،إخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا فى اإلعتبار فى
تحدٌد المتوسط ( حٌث ٌإدى اإلشتراك عنه على أساس شهر كامل )
وٌهمل شهر النهاٌة بالقطاع العام أو الحكومى .
(ٌ )2راعً فً تحدٌد المتوسط :
(أ) أال ٌجاوز أي من األجور التً ٌحدد علً أساسها المتوسط % 150
من أجر اإلشتراك فً بداٌة الخمس سنوات األخٌرة .
(ب) إذا قلت مدة اإلشتراك عن خمس سنوات ٌحسب عن كل سنة .% 10
( )3مدة المتوسط المطلوبة هى مدة إشتراك ولٌست مجرد مدة زمنٌة :
بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد اإلشتراك ولو كان ذلك
خبلل فترة تزٌد على فترة المتوسط نتٌجة وجود بعض المدد التى ال تدخل
فى حساب المتوسط .
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(ٌ )4دخل فى حساب المتوسط المدد التى أدٌت عنها إشتراكات وهى :
(أ) مدة اإلشتراك الفعلى التى أدى عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤة
حصته فى اإلشتراكات .
(ب)مدة اإلجازات الخاصة المشترك عنها .
(ج) مدد التجنٌد اإللزامى التى ٌعفى من أداء اإلشتراكات عنها كل من
المنشؤة والمإمن علٌه وٌحدد أجر هذ الفترة الذي ٌدخل فى حساب
المتوسط بما كان مفترضا أن ٌتقاضا المإمن علٌه لو لم ٌكن قد جند
تجنٌدا إلزامٌا إ
( )5ال تدخل فى حساب المتوسط المدد اآلتٌة :
(أ) المدة المشتراة فى نظام المكافؤة .
(ب) المدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة .
(ج) المدة اإلعتبارٌة كالمدد المضاعفة بسبب الحرب أو بسبب العمل فى
المناطق النائٌة .
(د) مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ؼٌر المشترك عنها .
(هـ) بصفة عامة أٌة مدد لم تإد عنها إاشتراكات سواء كانت قد أدٌت عنها
تكلفة أو لم تإد .
 – 3إذا أستحقت المكافأة ولم ٌكن للمؤمن علٌه مدة إشتراك فعلى بنظام المكافأه إعتبارا
من ( 1984/4/ 1بمعنى أنه لم ٌكن له سوى المدة المحسوبة فى نظام المكافؤة
بالمبالػ المدخرة ) ٌعتبر أجر التسوٌة هو ذات األجر الذى تم تحوٌل المبالػ المدخرة
على أساسه إلى مدة فى نظام المكافؤة وهو األجر األخٌر الذى سددت على أساسه
إشتراكات اإلدخار .
المبحث الثانى
الحد األدنى لمبلػ المكافأة
ٌ – 1كون الحد األدنى لمبلػ المكافأة أجر عشرة شهور فى الحاالت اآلتٌة :
أ – إنتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل أو الوفاة وٌشترط فى هذ الحالة ان ٌكون للمإمن
علٌه مدة اشتراك فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن ثبلثة اشهر متصلة أو
ستة أشهر متقطعة وال ٌسرى حكم هذا الشرط فى شؤن الحاالت اآلتٌة :
( )1المإمن علٌهم بإحدى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو القطاع
العام .
( )2المإمن علٌهم بالقطاع الخا الذٌن ٌخضعون للوائ توظؾ صادر بناء على
قانون أو حددت اجورهم وعبلواتهم بمقتضى إتفاقات جماعٌة أبرمت وفقا لقانون
العمل متى وافق وزٌر التؤمٌنات على هذ اللوائ واإلتفاقات .
()3إنتهاء خدمة المإمن علٌه لثبوت عجز الكامل أو للوفاة نتٌجة إصابة عمل .
ب – حاالت المؤمن علٌهم الموجودٌن فى الخدمة فى  1984/4/1متى توافرت فى شأنهم
الشروط اآلتٌة :
( )1بلوغ المؤمن علٌه سن إٌقاف اإلنتفاع بأحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
وتتحدد هذه السن وفقا لآلتى :
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(أ) سن الخامسة والستٌن بالنسبة للفئات اآلتٌة :
× المستخدمٌن والعمال الموجودٌن فى الخدمة فى إحدى وحدات الجهاز
اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو المإسسات العامة فى 1963/6/1
الذٌن كانت لوائ توظفهم تقضى بإنتهاء خدمتهم عند بلوغ سن الخامسة
والستٌن وذلك سواء إستمر المإمن علٌه بجهة عمله التى كان موجودا بها
فى التارٌخ المشار إلٌه أو نقل بجهة أخرى من الجهات المشار إلٌها أو
إلحدى وحدات القطاع العام مع عدم تؽٌر وضعه الوظٌفى .
× العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدٌنٌة بوزارة األوقاؾ والعلماء
الموظفون والعلماء المدرسون باألزهروالمعاهد الدٌنٌة العلمٌة اإلسبلمٌة
ووعاظ مصلحة السجون الموجودٌن بالخدمة فى . 1963/6/1
× العاملون المدنٌون بالجهاز اإلدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى
والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات اإلقتصادٌة التابعة لها ،
والهٌئات القضائٌة والجامعات والمعاهد العلٌا ومراكز البحوث وؼٌرها
من الجهات من العلماء خرٌجى االزهر وخرٌجى دار العلوم من حملة
الثانوٌة األزهرٌة أو تجهٌزٌة دار العلوم وخرٌجى كلٌة اآلداب من حملة
ثانوٌة األزهر الموجودون بالخدمة فى ماٌو سنة  1973أو كانوا قد
إلتحقوا بالمعاهد األزهرٌة قبل العمل بالقانون رقم  103لسنة 1961
بشؤن إعادة تنظٌم األزهر .
(ب) سن الستٌن بالنسبة لباقى المإمن علٌهم وذلك متى كانت مدة إشتراك المإمن
علٌه فى التؤمٌن عن األجر االساسى تزٌد على  9سنوات .
(جـ) تارٌخ إنتهاء الخدمة بعد سن الستٌن بالنسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس بوزارة
التربٌة والتعلٌم ( مفتشٌن ونظار  ،مدرسٌن … .الخ )
(د) تارٌخ إستكمال المدة المطلوبة إلستحقاق معاش األجر األساسى  -أكثر من 9
سنوات – بالنسبة للمنتفعٌن بحكم المادة  163من قانون التؤمٌن اإلجتماعى
( راجع المذكرة السادسة عشرة  :إستمرار المإمن علٌه بالعمل أو التحاقه
بالعمل بعد سن الستٌن إلستكمال مدة إستحقاق المعاش  -المبحث الرابع ) .
(هـ) تارٌخ إنتهاء مدة المد  ،لمن مدت خدمتهم بعد سن الستٌن بقرار من السلطة
المختصة .
( )2أن تكون للمؤمن علٌه مدة إشتراك فى نظام اإلدخار الصادر بالقانون رقم 13
لسنه  1975مقدارها عشر سنوات على األقل .
تدخل ضمن مدة اإلدخار المدة التى صرؾ عنها المإمن علٌه مستحقاته فى
المبالػ المدخرة لعدم بلوغ أجر ثبلثٌن جنٌها شهرٌا فى  1975/1/1أو لعدم
كفاٌة هذ المستحقات لحساب المدة السابقة على التارٌخ المشار إلٌه وذلك مقابل
خصم مبلػ من المكافؤة المستحقة له ٌساوى الفرق بٌن مبلػ اإلدخار المحسوب له
وفقا لما تم إٌضاحه تفصٌبل فى الفصل األول من هذا الباب والمبلػ الذى كان
سٌستحق له بإفتراض عدم صرؾ مستحقاته المشار الٌها .
جـ– ٌراعى فى تطبٌق البند ب السابق ما ٌلى :
( )1اذا كانت سن التقاعد المعامل بها المإمن علٌه تقل عن الستٌن تتحمل الخزانة
العامه بالفرق بٌن الحد االدنى للمكافؤ والمكافؤة المستحقة عن المدة الفعلٌة
( )2اذا كانت سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه تقل عن الستٌن ٌعامل معاملة إنهاء
الخدمه لبلوغ سن التقاعد .
44 21
w: www.elsayyad.net

كتب التأمٌنات االجتماعٌة – تطبٌقات عملٌة
الكتاب الخامس

أبرٌل 2018

ٌ - 2تم حساب مبلػ المكافأة عن المدة المشتراة وفقا للمادة  34أو المادة الرابعة عشر السابق
اإلشارة إلٌهما فى البند أوال من المبحث األول من هذا الفصل وٌضاؾ إلى الحد األدنى إذا
ما توافرت شروط إستحقاقه وذلك بمراعاة قواعد حساب المكافؤة عن المدة المشتراة بنظام
المكافؤة التى ٌتم إٌضاحها تفصٌبل فى المبحث الثالث من هذا الفصل .
 - 3ال ٌنتفع المؤمن علٌه بالحد األدنى للمكافأة إال مرة واحدة طوال مدة إشتراكه فى التؤمٌن .
مثال رقم ()1
إنتهت خدمة مإمن علٌه بتارٌخ  1990/4/1لبلوغ سن التقاعد وكان مشتركا فى نظام المكافؤة
من  1984/4/1وله مدة إشتراك بنظام اإلدخار طبقا للقانون  1975/13حولت مستحقاته
عنها إلى نظام المكافؤة وكانت المدة طبقا للقانون
 18سنة
1975/13
 5سنوات
المدة التى حسبت مقابلها بنظام المكافؤة
 60جنٌها
ومتوسط أجر عن السنتٌن األخٌرتٌن
تحسب مستحقاته فى المكافؤة كاآلتى :
مدة اإلشتراك الفعلى بنظام المكافؤة
من  1984/4/ 1إلى  6 = 1990/4/1سنوات
ٌضاؾ إلٌها المدة المحسوبة له بنظام المكافؤة مقابل مستحقاته بنظام اإلدخار وهى  5سنوات
إذا إجمالى مدة اشتراكه بالمكافؤة
 11 = 5 + 6سنة وٌستحق عن كل سنة شهر مكافؤة
وتكون قٌمة المكافؤة المستحقة له =  660 = 11 × 60جنٌها
مثال رقم ()2
بفرض إنتهاء الخدمة فى المثال رقم ( )1بسبب اإلستقالة للهجرة
ال ٌختلؾ حساب المستحقات فى المكافؤ عن المثال المشار إلٌه حٌث ٌستحق أٌضا قٌمة المكافؤة
المحسوبة بهذا المثال ومقدارها  660جنٌها عن مدة إشتراكه الفعلى فى المكافؤة ومقدارها
إحدى عشرسنة .
مثال رقم ()3
إنتهت خدمة مإمن علٌه وتقدم بطلب لصرؾ مستحقاته وتبٌن من مستندات ملؾ خدمته اآلتى:
مدة اإلشتراك بالمكافؤة المحولة من نظام اإلدخار  4سنوات ( تقابلها مدة فعلٌة بالنظام المذكور
مقدارها  12سنة )
مدة اإلشتراك بنظام المكافؤة إعتبارا من  1984/4/1تبلػ سنة واحدة فقط
متوسط األجر  90جنٌها
سبب إستحقاق الصرؾ بلوغ سن التقاعد
إجمالى مدة اإلشتراك بنظام المكافؤة =  5 = 1 + 4سنوات ٌستحق عن كل منها شهر مكافؤة
ونظرا ألن هذ الحالة ٌتوافر لها شروط إستحقاق الحد األدنى (عشرة شهور ) حٌث :
 – 1المإمن علٌه موجود بالخدمة فى 1984/4/1
 – 2له مدة إشتراك سابقة بنظام اإلدخار  12سنة ( ال تقل عن عشر سنوات )
 – 3إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد
إذا ٌستحق الحد األدنى ومقدار عشر شهور
وتكون المكافؤة المستحقة له =  900 = 10 × 90جنٌه
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مثال رقم ()4
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم ( )3إنتهت خدمته باإلستقالة وسبب إستحقاق الصرؾ له هو
المؽادرة النهائٌة .
إذا تحسب مستحقاته على أساس إجمالى مدة إشتراكه فى المكافؤة السابق إٌضاحها ومقدارها
خمس سنوات أى ٌستحق مكافؤة مقدارها خمسة شهور فقط
وتكون مستحقاته =  450 = 5× 90جنٌها
وال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدار عشرة شهور لتخلؾ أحد الشروط الثبلثة البلزمة
إلستحقاقه وهو أن ٌكون إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد
مثال رقم ()5
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم ( )3لم ٌكن موجودا بالخدمة فى  1984/4/1ثم إلتحق
بالخدمة فى 1984/5/15فى هذ الحالة تحسب مستحقاته أٌضا على أساس إجمالى مدة
إشتراكه فى المكافؤة السابق إٌضاحها ومقدارها خمس سنوات
أى ٌستحق مكافؤة مقدارها خمسة شهور فقط وتكون مستحقاته =  450 = 5 × 90جنٌها
وال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدار عشرة شهور لتخلؾ أحد الشروط الثبلثة البلزمة
الستحقاقه وهو أن ٌكون موجودا بالخدمة فى . 1984/4/1
مثال رقم ()6
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم ( )3كانت مدة إشتراكه الفعلى بنظام اإلدخار( السابق على
 ) 1984/4/1مقدارها فقط ثمانٌة سنوات
فى هذ الحالة تحسب مستحقاته أٌضا على أساس إجمالى مدة اشتراكه فى المكافؤة السابق
إٌضاحها ومقدارها خمس سنوات أى ٌستحق مكافؤة مقدارها خمسة شهور فقط
وتكون مستحقاته =  450 = 5 × 90جنٌها
وال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدار عشرة شهور لتخلؾ أحد الشروط الثبلثة البلزمة
إلستحقاقه وهو أن تكون مدة إشتراكه بنظام اإلدخار ( قبل  ) 1984/4/1ال تقل عن عشر
سنوات
مثال رقم ()7
إنتهت خدمة مإمن علٌه للوفاة وتقدم الورثة لصرؾ المستحقات وتبٌن من المستندات اآلتى :
1984/4/1 :
تارٌخ اإلشتراك فى نظام المكافؤة
 7 :سنوات
مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة
مدة اإلشتراك فى المكافؤة المحولة من نظام اإلدخار  4 :سنوات
 150 :جنٌها
متوسط أجر السنتٌن األخٌرتٌن
تحسب المستحقات فى المكافؤة كاآلتى :
إجمالى مدة اإلشتراك بالمكافؤة =  11 = 4 + 7سنة
=  1650 = 11 × 150جنٌها
تكون قٌمة المكافؤة
مثال رقم ()8
بفرض أن مدة اإلشتراك فى المكافؤة فى المثال رقم ( )7من ٌ 1984/4/1ومٌن فقط ( أى أن
الوفاة وقعت ) 1984/4/2
إذا إجمالى مدة اإلشتراك بالمكافؤة تساوى :
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ٌوم شهر سنة
1984/4/1
 4قبل
1984/4/1
من
2
4
2
4
1
تم جبر كسر الشهر فى إجمالى مدة اإلشتراك
ٌستحق فى هذ الحالة الحد األدنى للمكافؤة ومقدار عشرة شهور حٌث إنتهاء الخدمة للوفاة
وةكون قٌمة المكافؤة =  1500 = 10 × 150جنٌه
مثال رقم ()9
انتهت خدمة مإمن علٌه للعجز الكامل الطبٌعى وكانت بٌاناته كالتالى :
تارٌخ اإلشتراك بنظام المكافؤة 2014/4/10
2014/5/11
تارٌخ ثبوت العجز الكامل
 600جنٌه
أجر اإلشتراك
وكان من العاملٌن بالقطاع العام
حساب مبلػ المكافأة
نظرا ألن إنتهاء الخدمة للعجز الكامل الطبٌعى
وحٌث أن العاملٌن بالحكومة والقطاع العام ال ٌوجد حد أدنى للمدة البلزمة إلستحقاق الحد
األدنى للمكافؤة
إذا ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدار عشرة شهور
وتحسب كاآلتى =  6000 = 10 × 600جنٌه
مثال رقم ()10
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق كان من العاملٌن بالقطاع الخا ؼٌر الخاضع فى تحدٌد
أجور العاملٌن به وترقٌاتهم لنظم توظؾ صادر بها قانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌة أو
حددت أجورهم وعبلواتهم وترقٌاتهم بمقتضى إتفاقات جماعٌة ابرمت وفقا ألحكام قانون العمل
ووافق وزٌر التؤمٌنات على قواعد تحدٌدها
حساب مبلػ المكافأة
نظرا ألن إنتهاء الخدمة للعجز الكامل الطبٌعى وأن شهر اإللتحاق ٌحسب بالكامل وشهر إنتهاء
الخدمه ال ٌحسب  ،إذا لم ٌكن تارٌخ إنتهاء الخدمة آخر ٌوم فى الشهر – وٌعتبر إنتهاء الخدمة
أول شهر الترك ولذلك تكون مدة اإلشتراك شهر واحد فقط ( شهر أبرٌل )
ونظرا ألن المإمن علٌه من الفئات التى ٌشترط إلستحقاقها الحد األدنى للمكافؤة فى حالة الوفاة
والعجز الطبٌعى أال تقل مدة اشتراكه فى التؤمٌن عن ثبلثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة
إذا ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة
وتحسب مستحقاته على أساس المدة الفعلٌة لئلشتراك وهى شهر بمعنى أنه ٌستحق  12/1شهر
مكافؤة
أى تكون المكافؤة المستحقة =  50 = 12/1 × 600جنٌها
مثال رقم ()11
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم ( )9إنتهت خدمته للعجز الكامل نتٌجة إصابة عمل وكان
من العاملٌن بالقطاع الخا ؼٌر الخاضع فى تحدٌد اجور العاملٌن به وترقٌاتهم لنظم توظؾ
صادر بها قانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌة أو حددت أجورهم وعبلواتهم وترقٌاتهم
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بمقتضى إتفاقات جماعٌة أو أبرمت وفقا ألحكام قانون العمل ووافق وزٌر التؤمٌنات على قواعد
تحدٌدها
حساب مبلػ المكافأة
نظرا ألن انتهاء الخدمة للعجز الكامل اإلصابى ورؼم أن المإمن علٌه من الفئات المشار إلٌها
بعالٌه إال أنه ال ٌشترط حد أدنى لمدة اإلشتراك بالمكافؤة إلستحقاق الحد األدنى للمكافؤة ومقدار
عشرة شهور طالما أن الوفاة أو العجز الكامل كان نتٌجة إلصابة عمل
لذلك تستحق المكافؤة فى هذ الحالة بمقدار الحد األدنى وتكون قٌمتها = 6000 = 10 × 600
جنٌه
مثال رقم ()12
إنتهت خدمة مإمن علٌه للعجز الجزئى الطبٌعى وكان من العاملٌن بالقطاع العام ومدة إشتراكه
فى نظام المكافؤة أربع سنوات ومتوسط أجر السنتٌن األخٌرتٌن  800جنٌه
حساب مبلػ المكافأة
تستحق المكافؤة محسوبة على أساس مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة دون رفعها للحد األدنى –
حٌث ٌشترط إلستحقاق الحد األدنى للمكافؤة أن ٌكون العجز كامبل ولٌس جزئٌا وسواء أكان هذا
العجز طبٌعٌا أو إصابٌا لذلك تستحق المكافؤة فى هذ الحالة كاآلتى :
 3200 = 4 × 800جنٌه
مثال رقم ()13
قدرت نسبة العجز اإلصابى ألحد المإمن علٌهم العاملٌن بالحكومة بمقدار % 40ولكن لم تنته
خدمته  ،إستحق معاش عجز جزئى إصابى وكانت مدة إشتراكه بنظام المكافؤة ثمان سنوات
ومتوسط أجر السنتٌن األخٌرتٌن ألؾ جنٌه
ومع ذلك ال ٌستحق مكافؤة حٌث أن العجز لم ٌإد إلنتهاء الخدمة وبالتالى لم ٌستحق معاش
العجز الجزئى الطبٌعى
وبالتالى فهو أٌضا بفرض أن نسبة العجز كانت أقل من  %35ال ٌستحق مكافؤة رؼم إستحقاقه
لتعوٌض الدفعه الواحد االصابى  ،حٌث لم ٌستحق معاش العجز الجزئى الطبٌعى
وذلك أن إستحقاق المكافؤة ٌشترط فٌه إستحقاق المإمن علٌه صرؾ المعاش أو تعوٌض الدفعة
الواحدة المستحق طبقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حٌث أن نظام المكافؤة أحد المزاٌا
المقررة بالباب الثالث من القانون رقم  79لسنه  1975المعدل بالقانون رقم  47لسنه 1984
المحدد به المزاٌا المقررة طبقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
مثال رقم ()14
إنتهت خدمة مإمن علٌها وتقدمت لصرؾ مستحقاتها للزواج – وكانت مدة إشتراكها فى تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة أقل من  20سنة فعلٌة  ،وبالتالى فقد أستحق لها تعوٌض الدفعة
الواحدة  ،وحٌث كانت مدة إشتراكها فى المكافؤة سبع سنوات ومتوسط أجرها عن السنتٌن
األخٌرتٌن  800جنٌه فتكون المكافؤة المستحقة لها كاآلتى :
 5600 = 7 × 800جنٌه
مثال رقم ()15
بفرض أن مدة إشتراك المإمن علٌها فى المثال رقم ( )14أكثر من  20سنة فعلٌة فى تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة وبالتالى فقد أستحق لها معاش عن األجر االساسى
تستحق المكافؤة بالقٌمة السابق اٌضاحها بالمثال السابق
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مثال رقم ()16
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة وتقدم المستفٌدٌن عنه بطلب صرؾ المستحقات  ،حٌث تبٌن من
مستندات ملؾ خدمته اآلتى :
مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة خمس سنوات
متوسط أجر عن السنتٌن األخٌرتٌن  1000جنٌه
مدة مشتراة فى نظام المكافؤة طبقا للمادة  34من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادربالقانون رقم
 79لسنه  1975مقدارها خمس سنوات .
حساب المكافأة
نظرا ألن مدة اإلشتراك الفعلى فى نظام المكافؤة ( دون المدة المشتراة ) أقل من عشر سنوات ،
وحٌث أن المدة المشتراة فى نظام المكافؤة ال تدخل ضمن مدة الحد األدنى للمكافؤة
إذا ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدارها عشرة شهور مضافا إلٌها المكافؤة المستحقة عن المدة
المشتراة
أى أن إجمالى عدد شهور المكافؤة =  15 = 5 + 10شهرا وتكون المكافؤة المستحقة
=  15000 = 15 × 1000جنٌه
مثال رقم ()17
إنتهت خدمة مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد وتقدم بطلب لصرؾ مستحقاته – حٌث تبٌن من
مستندات ملؾ خدمته اآلتى :
متوسط أجر السنتٌن األخٌرتٌن  120جنٌها
ٌوم شهر سنة
6
مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة من 1984/4/1
مدة اإلشتراك المحولة من نظام اإلدخار قبل 3 10 13 1984/4/1
وكانت مدة إشتراكه الفعلى فى نظام اإلدخار قد بدات فى  1970/1/1حتى
1974/12/31حٌث صفٌت مدخراته لعدم بلوغ أجر  30جنٌها فى  1975/1/1وعاد
لئلشتراك فى نظام اإلدخار من  1978/7/1عندما بلػ أجر هذا الحد وظل مشتركا فٌه حتى
صدور القانون  47لسنه  1984وكان متوسط أجر الذى حسبت على أساسه مدة اإلشتراك فى
نظام المكافاة مقابل تحوٌل مستحقاته فى اإلدخار هو  100جنٌه عن األجر بالمدة ( بخبلؾ
مستحقاته عن مدد اإلشتراك األخرى عن الحوافز البدالت )
حساب المكافأة
إجمالى مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة =
ٌوم شهر سنة
6
3 10 13
4
4 13
4
5
ٌجبر الى :
وحٌث أن إستحقاق الحد األدنى للمكافؤة ( عشرة شهور ) ٌتطلب شرطٌن آخرٌن هما :
أن ٌكون المإمن علٌه موجودا بالخدمة فى  1984/4/1وهذا الشرط متوافر  ،وأن ٌكون له مدة
إشتراك فى نظام اإلدخار قبل  1984/4/1ال تقل عن عشر سنوات – وهذا الشرط ؼٌر
متوافرإذا أخذنا فى اإلعتبار المدة من  1978/7/1فقط واهملنا المدة التى صرؾ عنها مستحقاته
فى نظام اإلدخار طبقا لن المادة الثانٌة من القانون رقم  13لسنه  1975حٌث لم ٌكن أجر قد
بلػ ثبلثون جنٌها فى 1975/1/1
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ولكن إذا ما أخذنا المدة التى صرؾ عنها مستحقاته فى نظام اإلدخار فى اإلعتبار وهى من
 1974/12/31 – 1970/1/1فسوؾ ٌكون إجمالى مد اإلشتراك فى نظام اإلدخار قبل
 1984/4/1تزٌد على عشر سنوات
لذا تحسب المستحقات فى المكافؤة طبقا لآلتى :
أوال  :الحد األدنى للمكافؤة =  1200 = 10 × 120جنٌه
ثانٌا  :مبلػ اإلدخار المستحق عن مدة اإلشتراك ( عن األجر بالمدة ) التى لم ٌصرؾ عنها
مستحقاته حتى  1984/4/1والتى سبق حسابها عند تحوٌل مستحقاته فى نظام اإلدخار
إلى نظام المكافؤة وذلك كالتالى :
1984/4/1
مدة االشتراك
1978/7/1
5/9/وقٌمة مبلػ اإلدخار المستحق عنها =
100

× 0.18

9
× ـ5
12

=

100

×0.18

69
ــ
12

= 103.500

ثاالثا  :مبلػ اإلدخار المستحق عن مدة اإلشتراك ( عن األجر بالمدة ) التى صرؾ مستحقاته
عنها طبقا للمادة الثانٌة من القانون  13لسنه  1975باإلضافة لتلك التى لم ٌصرؾ
مستحقاته عنها تكون كالتالى :
مدة اإلشتراك التى سبق له صرؾ مستحقاته عنها
1975/1/1
1970/1/1
5/-/التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها
5/9/ٌضاؾ إلٌها
اإلجمالى
10/9/وقٌمة مبلػ اإلدخار المستحق عن هذ المدة
129
9
=  193.500جنٌه
=  × 0.18 100ــ
=  0.18 × 100ــ 10
12
12
رابعا  :الفرق بٌن مبلؽى اإلدخار المحسوبٌن طبقا للفقرتٌن ثانٌا وثالثا
=  90 = 103.500– 193.500جنٌها
خامسا  :مبلػ المكافؤة المستحق = الحد األدنى المحسوب بالفقرة األولى مخصوما منه الفرق
المحسوب بالفقرة رابعا =  1110 = 90 – 1200جنٌها
طرٌقة أخرى لحساب المكافأة فى هذه الحالة :
بدال من الفقرة ثانٌا  ،ثالثا  ،رابعا – من الواض أن الفرق إنما ٌمثل قٌمة مبلػ اإلدخار
المفترض إستحقاقه عن المدة السابق صرؾ المستحقات عنها قبل  1975/1/1طبقا
للفقرة الثانٌة من القانون  13لسنه  1975ومقدارها خمس سنوات وعلى أساس متوسط
األجر فى السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اإلشتراك فى نظام اإلدخار قبل 1984/4/1
إذا ٌمكن حساب هذا المبلػ مباشرة كاآلتى :
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 90 = 5 × 0.18 × 100جنٌها
ثم ٌخصم هذا المبلػ من مبلػ المكافؤة المحسوبة على أساس الحد األدنى فٌكون الناتج =
 1110 = 90 – 1200جنٌها
مثال رقم ()18
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم ( )17كان قد اشترى مدة طبقا للمادة ( ) 34من القانون
رقم  79لسنة  1975بعد تعدٌله بالقانون رقم  47لسنه  1984لحسابها فى نظام المكافؤة
ومقدارها عشر سنوات
فإن ذلك ال ٌإثر فى إستحقاقه الحد األدنى وال ٌؽٌر من طرٌقة الحساب السابقة – وٌضاؾ إلى
المبلػ المستحق طبقا لما سبق إٌضاحه بالمثال رقم ( )17وقدر  1110جنٌه قٌمة مستحقاته فى
المكافؤة عن المدة المشتراة وهو كالتالى :
1200 = 10 × 120
وٌكون إجمالى المكافؤة المستحقة له :
 2310 = 1200 + 1110جنٌها
مثال رقم ()19
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم ( )17كانت مدة خدمته التى صرؾ مستحقاته عنها فى
نظام اإلدخار طبقا للمادة الثانٌة من القانون رقم  13لسنه  1975هى أربع سنوات فقط – حٌنئذ
تكون إجمالى مدة اشتراكه فى نظام اإلدخار بما فٌها المدة التى صرؾ مستحقاته عنها وهى :
شهر سنة
 4المدة التى صرؾ مستحقاته عنها
 5المدة التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها
9
 9إجمالى
9
وهى تقل عن عشر سنوات وبالتالى ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة وتحسب مستحقاته على
أساس
مدة اشتراكه فى نظام المكافؤة من 1984/4/1
 +المدة المحولة مقابل مستحقاته فى نظام اإلدخار قبل 1984/4/1
ٌوم شهر سنة
6
3 10 13
4
4 13
4
5
تجبر الى -
المكافؤة

5
=  × 120ــ 4
12

53
=  × 120ــ
12

=  530جنٌها

مثال رقم ()20
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم ( )17بلؽت مدة اشتراكه فى نظام المكافؤة من
 1984/4/1سبع سنوات حتى بلوؼه سن التقاعد
وبالتالى تكون مدة اشتراكه فى المكافؤة مضافا إلٌها المدة المحولة من نظام اإلدخار كالتالى :
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ٌوم شهر سنة
 7مدة اإلشتراك من 1984/4/1
 3 10 13المدة المحولة من نظام اإلدخار
10 10 13
10 11
ٌجبر الى
ونظرا ألن إجمالى مدة اإلشتراك فى المكافؤة تزٌد على عشر سنوات فإنه ٌكون قد تجاوز الحد
األدنى المستحق فى هذ الحالة وتحسب مستحقاته على أساس المدة المشار إلٌها
إذا المكافؤة

11
=  × 120ــ 10
12
131
=  × 120ــ =  1310جنٌها
12

مثال رقم ()21
إنتهت خدمة مإمن علٌه ممن سن تقاعدهم  65سنة ببلوغ هذ السن وتوافرت بشؤنه مدة إشتراك
فى نظام اإلدخار تزٌد على عشر سنوات وكان مشتركا فى نظام المكافؤ إعتبارا من
 1984/4/1وكانت بٌاناته كما ٌلى :
 5 :سنوات
مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة إعتبارا من 1984/4/1
 4 :سنوات
مدة محسوبة بنظام المكافؤة مقابل مستحقات بنظام اإلدخار
 100 :جنٌه
متوسط األجر الشهرى االساسى عن السنتٌن األخٌرتٌن
حساب المكافأة
إجمالى مدة اإلشتراك بنظام المكافؤة =  9 = 4 + 5سنوات
ونظرا لتوافر شروط إستحقاق الحد األدنى للمكافؤة
إذا قٌمة المكافؤة المستحقة =  1000 = 10 × 100جنٌه
مثال رقم ()22
بفرض أن إنتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم ( )21كان قبل بلوؼه سن الخامسة والستٌن
وبعد بلوؼه سن الستٌن وطلب اإلنتفاع بحكم المادة األولى من القانون رقم  113لسنه 1987
بشؤن بعض األحكام الخاصة بالعاملٌن الذٌن ٌحالون إلى التقاعد بعد سن الستٌن التى تعطٌه هذا
الحق مع معاملته معاملة من تنتهى خدمته لبلوغ سن الخامسة والستٌن
حساب المكافأة
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدارها عشرة شهور
أى أن المكافؤة المستحقة =  1000 = 10 × 100جنٌه
نظرا ألن هذ الحالة تعامل معاملة من تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد
مثال رقم ()23
بفرض ان إنتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم ( )21كان قبل بلوغ سن الستٌن وتقدم بطلب
لصرؾ المعاش المستحق قبل بلوغ سن الستٌن أو بعد تجاوزها
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حساب المكافأة
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة فى هذ الحالة حٌث أن إنتهاء اإلنتفاع بنظام المكافؤة لم ٌكن لبلوغ
السن المنصو علٌها فى البند  1من المادة  ( 18وهو سن الخامسة والستٌن فى هذ الحالة )
وكذا ال ٌنتفع بن المادة األولى من القانون  113لسنة  1987حٌث أن إنتهاء خدمته كان قبل
بلوغ سن الستٌن وذلك رؼم توافر الشرطٌن األخٌرٌن لئلستحقاق
 مدة إشتراك بنظام اإلدخار تزٌد على عشر سنوات مشترك فى نظام المكافؤ إعتبارا من 1984/4/1وتكون المكافؤة المستحقة فى هذ الحالة بمقدار مدة إشتراكه فى هذا النظام وهى تسع سنوات
أى أن المكافؤة المستحقة =  900 = 9 × 100جنٌه
مثال رقم ()24
مدت خدمة مإمن علٌه بعد بلوؼه سن التقاعد المعامل به ( سن الستٌن ) بقرار من السلطة
المختصة لمدة سنة وبذلك اصب سن تقاعد  61سنة وقبل إستكمال هذ المدة تقدم باستقالته
وطلب تسوٌة مستحقاته وكانت بٌاناته هى ذاتها المشار إلٌها بالمثال رقم ()21
حساب المكافأة
ٌستحق الحد االدنى للمكافؤة فى هذ الحالة تطبٌقا لن المادة االولى من القانون رقم  113لسنة
 1987حٌث ان إنتهاء إنتفاعه بنظام المكافؤة كان تالٌا لتارٌخ بلوؼه سن الستٌن
أى أن المكافؤة المستحقة =  1000 = 10 × 100جنٌه
مثال رقم ()25
تن الئحة التوظؾ إلحدى الجهات بؤن ٌكون تارٌخ بلوغ سن التقاعد للعاملٌن بها هو 6/30
من كل عام لمن ٌبلؽون سن الستٌن خبلل المدة من  1/1حتى 6/30
و  12/31من كل عام لمن ٌبلؽون سن الستٌن خبلل المدة من  /7/1حتى 12/31
وبفرض بلوغ مإمن علٌه بإحدى هذ الجهات سن الستٌن فى  1/15وتقدمه بطلب إلنهاء خدمته
وصرؾ المعاش المستحق له فى  4/30وكانت بٌاناته هى ذاتها المشار الٌها بالمثال رقم ()21
حساب المكافأة
ٌستحق الحد االدنى للمكافؤ نظرا الن هذ الحالة تعامل معاملة من تنتهى خدمتهم لبلوغ سن
التقاعد
وتكون المكافؤة المستحقة له =  1000 = 10 × 100جنٌه
مثال رقم ()26
بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقم ( )21كان من العاملٌن بإحدى الجهات المحدد سن التقاعد
للعاملٌن بها بؤقل من الستٌن وانتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد
حساب المكافأة
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة فى هذ الحالة لتوافر شروط استحقاقه
اى أن المكافؤة المستحقة =  1000 = 10 × 100جنٌه
ما تتحمله الخزانة العامة
تتحمل الخزانة العامة فى هذ الحالة بقٌمة الفرق بٌن الحد األدنى للمكافؤة
1000جنٌه
ومقدار
=  900 = 9 × 100جنٌه
والمكافؤة المستحقة عن المدة الفعلٌة ومقدارها
 100جنٌه
اى أن ما تتحمله الخزانة العامة
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مثال رقم ()27
بفرض ان المإمن علٌه بالمثال السابق إنتهت خدمته قبل بلوؼه سن التقاعد المحدد للعاملٌن
بالجهة التى ٌعمل بها ( وهو أقل من سن الستٌن )
حساب المكافأة
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة فى هذ الحالة سواء تقدم بطلب الصرؾ قبل أو بعد بلوؼه هذ
السن حٌث ان إنتهاء انتفاعه بنظام المكافؤة لٌس لبلوؼه سن التقاعد المنصو علٌه ببلئحة
التوظؾ المعامل بها
وتكون المكافؤة المستحقة له =  900 = 9 × 100جنٌه
مثال رقم ()28
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام للعجز الكامل الطبٌعى وكانت بٌاناته كما ٌلى :
=  4سنوات
مدة اإلشتراك فى نظام المكافؤة
متوسط األجر الشهرى األساسى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن =  150جنٌها
تارٌخ ثبوت العجز الكامل 1988/10/1
نظام المكافأة
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدارها عشرة شهور
أى أن المكافؤة المستحقة =  1500 = 10 × 150جنٌه
وبفرض إلتحاق المإمن علٌه المذكور بالخدمة بعد إستحقاقه المعاش عن العجز الكامل الطبٌعى
وإنتهت خدمته فى المدة الثانٌة بسبب العجز الكامل
مدة اإلشتراك بنظام المكافؤة =  8شهور
متوسط األجر الشهرى األساسى =  80جنٌها
تارٌخ ثبوت العجز الكامل 1990/2/1
حساب المكافأة عن مدة الخدمة الثانٌة
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة خدمته الثانٌة لسابقة إستحقاقه للحد األدنى للمكافؤة
وتحدد المكافؤة المستحقة فى هذ الحالة على أساس مدة اشتراكه بنظام المكافؤة
أى أن المكافؤة المستحقة =  60 = 12/ 8 × 80جنٌها
مثال رقم ()29
بفرض إنتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم ( )28للمدة الثانٌة كان للوفاة
حساب المكافأة عن مدة الخدمة الثانٌة
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة الخدمة الثانٌة ومقدار عشرة شهور رؼم إستحقاق المإمن
علٌه للحد األدنى للمكافؤة عند إنتهاء خدمته األولى للعجز الكامل
ذلك ألن إستحقاق المكافؤة فى المدة الثانٌة لم ٌكن للمإمن علٌه وإنما كان للمستحقون عنه
أى أن المكافؤة المستحقة عن مدة الخدمة الثانٌة تكون كما ٌلى :
 800 = 10 × 80جنٌه
المبحث الثالث
المدة المشتراة بنظام المكافأة
ٌراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافؤة وفقا للمادة  34أو المادة الرابعة عشر
السابق اإلشارة إلٌهما فى البند أوال من المبحث االول من هذا الفصل – ما ٌلى :
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 – 1تحسب المكافأة عن المدة المشتراة فً نظام المكافأة وتضاف إلى الحد األدنى للمكافأة .
 – 2تقدر المكافأة المستحقة عن المدة المشتراة فً نظام المكافأة وفقا لما ٌلى :
أ – شهر عن كل سنة وذلك بالنسبة لحاالت اإلستحقاق اآلتٌة :
( )1بلوغ سن التقاعد المنهى للخدمة .
( )2بلوغ سن التقاعد بعد إنتهاء الخدمة .
( )3الوفاة المنهٌة للخدمة .
( )4الوفاة خبلل سنة من تارٌخ الترك .
( )5الوفاة بعد أكثر من سنة من تارٌخ الترك .
ب – وفقا للمعادلة اآلتٌة :
وذلك فى حاالت اإلستحقاق اآلتٌة :
( )1اإلستقالة ( المعاش المبكر ) .
( )2العجز الجزئى المنهى للخدمة .
( )3العجز الكامل المنهى للخدمة .
( )4العجز الكامل خبلل سنة من تارٌخ الترك .
( )5العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تارٌخ الترك .
المدد المشتراة قبل : 2014/ 10 / 1
أجر حساب المكافؤة السابق بٌانه بالمبحث الثانى من هذا الفصل × المعامل المقابل
لسن المإمن علٌه فى تارٌخ إستحقاق الصرؾ من الجدول رقم  4بمراعاة جبر كسر
السنة إلى سنة كاملة × عدد السنوات المشتراة × % 30
مرفق رقم  : 3جدول رقم  4بتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة
اإلشتراك المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
( قبل تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة . ) 2014
المدد المشتراة من : 2014/ 10 / 1
أجر حساب المكافؤة السابق بٌانه بالمبحث الثانى من هذا الفصل × المعامل المقابل
لسن المإمن علٌه فى تارٌخ إستحقاق الصرؾ من الجدول رقم  4بمراعاة جبر كسر
السنة إلى سنة كاملة × عدد السنوات المشتراة
مرفق رقم  : 4جدول رقم  4بتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة
اإلشتراك المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
( بعد تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة . ) 2014
ونظرا ألهمٌة إٌضاح الحاالت التى ٌستحق فٌها الحد األدنى للمكافأة وكذا كٌفٌة حساب مبلػ
المكافأة عن المدة المشتراة بنظام المكافأة مقارنة بحاالت اإلستحقاق المختلفة فقد ٌكون من
المفٌد تلخٌص ذلك فى الجدول اآلتى :
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م

حاالت اإلستحقاق

1

بلوغ سن التقاعد المنهى للخدمة

2
3
4
5
6
7
8
9

بلوغ سن التقاعد بعد إنتهاء الخدمة
اإلستقالة ( معاش مبكر )
العجز الجزئى الطبٌعى المنهى للخدمة
العجز الكامل الطبٌعى المنهى للخدمة
العجز الكامل الطبٌعى خبلل سنة
العجز الكامل الطبٌعى بعد سنة
الوفاة الطبٌعٌة المنهٌة للخدمة
الوفاة الطبٌعٌة خبلل سنة
الوفاة الطبٌعٌة بعد سنة

10

أبرٌل 2018

الحد األدنى للمكافأة
ٌستحق ال ٌستحق

×
×

حساب المكافأة عن المدة المشتراة
وفقا للجدول 4
بواقع شهر عن كل سنة

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×

ملخص الجدول :
1
2
3
4

عدد
 حاالت ٌستحق فٌها الحد األدنى وٌستحق شهر عن كل سنة فى 2المدة المحسوبة ( حالة  1و  ) 8مثال رقم 30
حاالت ٌستحق فٌها الحد األدنى وتحسب المدة المحسوبة بجدول 1 4
( حالة  ) 5مثال رقم 32
 حاالت ال ٌستحق فٌها الحد األدنى وٌستحق شهر عن كل سنة 3فى المدة المحسوبة ( حالة  2و  9و  ) 10مثال رقم 31
حاالت ال ٌستحق فٌها الحد األدنى وتحسب المدة المحسوبة بجدول 3
 ( 4حاله  3و  4و  6و  ) 7مثال رقم 33
إجمالى حاالت اإلستحقاق

مثال رقم ()30
إنتهت خدمة مإمن علٌه ببلوغ سن التقاعد وتوافرت بشؤنه شروط إستحقاق الحد األدنى للمكافؤة
وكانت بٌاناته كماٌلى :
 4سنوات
مدة اإلشتراك بنظام المكافؤة
 3سنوات
مدة المكافؤة المحسوبة بالمبالػ المدخرة
 5سنوات
مدة مشتراة بنظام المكافؤة – قبل 2014 / 10 / 1
 1000جنٌه
متوسط األجر الشهرى األساسى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن
حساب المكافأة
=  10000جنٌه
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة إشتراكه الفعلى
أى ٌستحق 10 × 1000
=  5000جنٌه
ٌضاؾ إلٌه المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة
5 × 1000
 15000جنٌه
إجمالى المكافؤة المستحقة
مثال رقم ()31
بفرض أن إنتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم ( )30كان قبل بلوغ سن التقاعد
لصرؾ مستحقاته عند بلوؼه سن التقاعد
وكانت بٌاناته هى ذاتها الموضحة بالمثال رقم ()30
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حساب المكافأة
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة لعدم توافر شروط إنتهاء اإلنتفاع بنظام المكافؤة ببلوغ سن التقاعد
تحسب المكافؤة عن مدة إشتراكه الفعلى بنظام =  7000 = 7 × 1000جنٌه
المكافؤة
أى أن المكافؤة المستحقة
ٌضاؾ إلٌها المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة =  5000 = 5 × 1000جنٌه
=  12000جنٌه
إجمالى المكافؤة المستحقة
مثال رقم ()32
بفرض أن إنتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم ( )30كان للعجز الكامل
شهر سنة
الطبٌعى وكان سنه فى تارٌخ ثبوت العجز 45 8
وكانت بٌاناته هى ذاتها الموضحة بالمثال رقم ()30
حساب المكافأة
= 10000
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة 10 × 1000
إشتراكه الفعلى
أى ٌستحق
وحٌث المدة المشتراة بنظام المكافؤة –
قبل 2014 / 10 / 1
ٌضاؾ إلٌه المكافؤة المستحقة عن المدة
المشتراة والتى تحسب وفقا للمرفق
رقم  3على أساس السن فى تارٌخ
اإلستحقاق
وحٌث أن المعامل  2 = 46جنٌه
إذا تكون المكافؤة المستحقة عن المدة 3000 = 5× .30×2×1000
المشتراة =
13000
إجمالى المكافؤة المستحقة

جنٌه

جنٌه
جنٌه

مثال رقم ()33
بفرض أن المدة المشتراة بنظام المكافؤة فً المثال رقم ( )32كانت بعد 2014 / 10 / 1
حساب المكافأة
=  10000جنٌه
ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة 10 × 1000
إشتراكه الفعلى
أى ٌستحق
وحٌث المدة المشتراة بنظام المكافؤة –
بعد 2014 / 10 / 1
ٌضاؾ إلٌه المكافؤة المستحقة عن المدة
المشتراة والتى تحسب وفقا للمرفق
رقم  4على أساس السن فى تارٌخ
اإلستحقاق
وحٌث أن المعامل  0.83 = 46جنٌه
جنٌه
إذا تكون المكافؤة المستحقة عن المدة 4150 = 5× 0.83×1000
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المشتراة =
إجمالى المكافؤة المستحقة

14150

جنٌه

مثال رقم ()34
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم ( )32كانت قد إنتهت خدمته قبل ثبوت عجز الكامل بمدة
شهرٌن
حساب المكافأة
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة لعدم توافر إحدى حاالت إستحقاقه .
وتحسب المكافؤة عن مدة إشتراكه الفعلى بنظام 7 × 1000
المكافؤة
أى أن المكافؤة المستحقة
وحٌث المدة المشتراة بنظام المكافؤة – قبل / 10 / 1
2014
ٌضاؾ إلً المكافؤة عن مدة إشتراكه الفعلى بنظام
المكافؤة  ،المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة والتى
تحسب وفقا للمرفق رقم  3على أساس السن فى تارٌخ
اإلستحقاق
وحٌث أن المعامل  2 = 46جنٌه
5×.3×2×1000
إذا تكون المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة
اجمالى المكافؤة المستحقة

= 7000

جنٌه

= 3000
10000

جنٌه
جنٌه

مثال رقم ()35
بفرض أن المدة المشتراة بنظام المكافؤة فً المثال رقم ( )34كانت بعد 2014 / 10 / 1
حساب المكافأة
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة لعدم توافر إحدى حاالت إستحقاقه .
وتحسب المكافؤة عن مدة إشتراكه الفعلى بنظام 7 × 1000
المكافؤة
أى أن المكافؤة المستحقة
حٌث المدة المشتراة بنظام المكافؤة – بعد / 10 / 1
2014
ٌضاؾ إلً المكافؤة عن مدة إشتراكه الفعلى بنظام
المكافؤة  ،المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة والتى
تحسب وفقا للمرفق رقم  4على أساس السن فى تارٌخ
اإلستحقاق
وحٌث أن المعامل  0.83 = 46جنٌه
إذا تكون المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة
5× 0.83×1000
اجمالى المكافؤة المستحقة

= 7000

جنٌه

= 4150
11150

جنٌه
جنٌه

ٌ -3قدر مبلػ المكافأة عن المدة المشتراة فً نظام المكافأة علً أساس المتوسط المخفض:
أجر التسوٌة (المخفض) :
حٌث ٌتم إستبعاد أثر العابلوات الخاصاة التاً لام تادخل فاً تقادٌر تكلفاة المادة المشاتراة فاً
تحدٌد المتوسط – بمعنً أن ٌتم تحدٌد المتوسط دون أخذ هذ العبلوات فً اإلعتبار.
مثال رقم()36
فٌما ٌلى تدرج أجر أحد المإمن علٌهم بالجهاز اإلدارى للدولة والعبلوات الخاصة التى إستحقت
له وتارٌخ ضمها إلى األجر األساسً :
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تدر األجر بدون
العالوات الخاصة

العالوات الخاصة

التارٌخ

األجر
جنٌه

1987/7/1
1988/7/1
1989/7/1
1990/7/1
1991/6/1
1991/7/1
1992/7/1
1993/7/1
1994/7/1
1995/7/1
1996/7/1
1997/7/1
1998/7/1
1999/7/1
2000/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1
2006/7/1
2007/7/1
2008/5/1
2008/7/1

48
51
54
57
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
98
103
108
113
118
123
128
133
133
138

وعاء
حسابها
جنٌه

نسبة

48.00
48.00
51.00
54.00
57.00
______
61.00
74.60
85.80
97.45
109.55
122.10
138.30
149.76
162.34
177.09
193.05
210.26
229.09
249.07
270.31
293.02
317.33

%20
%15
%15
%15
%15
__
%20
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%20
%10
%15
%30

القٌمة
جنٌه
9.60
7.20
7.65
8.10
8.55
12.20
7.46
8.58
9.75
10.96
12.21
13.83
14.98
16.24
17.71
19.31
21.03
22.91
49.81
27.03
43.95
95.19

تارٌخ ضمها
إلى األجر
األساسى
1992/7/1
1993/7/1
1994/7/1
1995/7/1
1996/7/1
_______
1997/7/1
1998/7/1
1999/7/1
2000/7/1
2001/7/1
2002/7/1
2003/7/1
2004/7/1
2005/7/1
2006/7/1
2007/7/1
2008/7/1
2009/7/1
2010/7/1
2011/7/1
2012/7/1
2013/5/1

مجمع
العالوات
المضمومة
جنٌه

تدر األجر
بعد ضم
العالوات
الخاصة
جنٌه

9.60
16.80
24.45
32.55
41.10
53.30
60.76
69.34
79.09
90.05
102.26
116.09
131.07
147.31
165.02
184.33

74.60
85.80
97.45
109.55
122.10
138.30
149.76
162.34
177.09
193.05
210.26
229.09
249.07
270.31
293.02
317.33

205.36

343.36

حٌث تم إعتباراً من :
  1992/7/1تم ضم العبلوة الخاصة التى إستحقت عن سنة  1987إلى أجر اإلشتراكاألساسى لٌصب  74.60 = 9.60 + 65.00جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  9.60جنٌه)
  1993/7/1تم ضم عبلوة سنة  1988إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 69.00( 9.60مجمع العبلوات السابق ضمها)  85.80 = 7.20 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  16.80جنٌه)
  1994/7/1تم ضم عبلوة سنة  1989إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 73.00( 16.80مجمع العبلوات السابق ضمها)  97.45 = 7.65 +جنٌه.
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  24.45جنٌه)
  1995/7/1تم ضم عبلوة سنة  1990إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 77.00( 24.45مجمع العبلوات السابق ضمها)  109.55 = 8.10 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  32.55جنٌه)
  1996/7/1تم ضم عبلوة سنة  1991إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 81.00( 32.55مجمع العبلوات السابق ضمها)  122.10 = 8.55 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  41.10جنٌه)
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  1997/7/1تم ضم عبلوة سنة  1992إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 85.00( 41.10مجمع العبلوات السابق ضمها)  138.30 = 12.20 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  53.30جنٌه)
  1998/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  1993إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 89.00( 53.30مجمع العبلوات السابق ضمها)  149.76 = 7.46 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  60.76جنٌه)
  1999/7/1تـم ضم عـبلوة سنـة  1994إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 93.00( 60.76مجمع العبلوات السابق ضمها)  162.34 = 8.58 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  69.34جنٌه)
  2000/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  1995إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 98.00( 69.34مجمع العبلوات السابق ضمها) 177.09 = 9.75 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  79.09جنٌه)
  2001/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  1996إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 103.00( 79.09مجمع العبلوات السابق ضمها)  193.05 = 10.96 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  90.05جنٌه)
  2002/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  1997إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 108.00( 90.05مجمع العبلوات السابق ضمها) 210.26 = 12.21 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  102.26جنٌه)
  2003/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  1998إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 113.00( 102.26مجمع العبلوات السابق ضمها)  229.09 = 13.83 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  116.09جنٌه)
  2004/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  1999إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 118.00( 116.09مجمع العبلوات السابق ضمها)  249.07 = 14.98 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  131.07جنٌه)
  2005/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  2000إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 123.00(131.07مجمع العبلوات السابق ضمها)  270.31 = 16.24 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  147.31جنٌه)
  2006/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  2001إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 128.00( 147.31مجمع العبلوات السابق ضمها)  293.02 = 17.71 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  165.02جنٌه)
  2007/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  2002إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 133.00( 165.02مجمع العبلوات السابق ضمها)  317.33 = 19.31 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  184.33جنٌه)
  2008/7/1تـم ضم عـبلوة سنة  2003إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب + 138.00( 184.33مجمع العبلوات السابق ضمها)  317.33 =21.03 +جنٌه .
(مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =  205.36جنٌه)
مثال رقم ( ) 37
فى المثال رقم ( )36بفرض إنتهاء خدمة المإمن علٌه فى  1996/11/12وتقدمه لصرؾ
معاش مبكر .
ٌحـدد أجـر التسوٌـة ( متوسط األجر الشهرى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن ) كما ٌلى :
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جملة األجور
(جنٌه)
610.50
1314.60
682.15
2607.25

× األجر
عدد
الفترة
الشهرى
األشهر
إلى
من
122.10 × 5 1996/11/30 1996/07/1
109.55 × 12 1996/06/30 1995/07/1
97.45 × 7 1995/06/30 1994/12/1
 24شهرا
األجمالى
إذا المتوسط الشهرى ( العادى ) =  108.64 = 24 ÷ 2607.25جنٌه

مثال رقم ( ) 38
بفرض أن إنتهاء خدمة المإمن علٌه فاى المثاال الساابق رقام (  ) 37كاان لثباوت عجاز الكامال
نتٌجة إصابة عمل .
ٌحدد أجر التسوٌة ( متوسط األجر الشهرى خبلل السنة األخٌرة ) كما ٌلى :
الفترة
إلى
1996/11/30
1996/06/30

من
1996/07/1
1995/12/1
اإلجمالى

جملة األجور
(جنٌه)
610.50
766.85
1377.35

× األجر
عدد
الشهرى
األشهر
122.10 × 5
109.55 × 7
 12شهرا

إذا المتوسط الشهرى ( العادى ) =  114.78 = 12 ÷ 1377.35جنٌه .
مثال رقم ( ) 39
فااى المثااال رقااـم ( )37بفااـرض أن إنتهااـاء خدمااة المااإمن علٌااه فااى  97/11/12وكااان أجاار
األساسى فى  97/7/1من المثال رقم ( 138.30 = )36جنٌه .
ٌحدد أجر التسوٌة (متوسط األجر الشهرى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن) كما ٌلى :
الفترة
من

إلى

1997/11/30
1997/07/1
1997/06/30
1996/07/1
1996/06/30
1995/12/1
األجمالى

× األجر
عدد
األشهر
الشهرى
138.30 × 5
122.10 × 12
109.55 × 7
 24شهرا

جملة األجور (جنٌه)
691.50
1465.20
766.85
2923.55

إذا المتوسط الشهرى ( العادى ) =  121.82 = 24 ÷ 2923.55جنٌه .
مثال رقم ( )40
فى المثال رقم (  ) 37بفرض أن المإمن علٌه كان قد إشترى مدة بنظام المكافؤة قبل
 – 1992/7/1وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اإلشتراك الفعلى بنظام
المكافؤة والمدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة ٌتم إستخدام المتوسط العادى وفقا لما تم إٌضاحه
بالمثال المشار إلٌه .
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أما المدة المشتراة فى نظام المكافؤة والتى لم تدخل فى تحدٌد تكلفة شرائها العبلوات الخاصة
التى تم ضمها إلى األجر األساسى فى  1992/7/1فإنه ٌتم تحدٌد المتوسط ( المخفض ) الذى
ٌتم على أساسه تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها كما ٌلى :
 جملة أجور المتوسط العادى ٌستبعد منها أثر العبلوات الخاصةعبلوة =9.60 × 24 ) 96/11/30 – 94/12/1( 87
عبلوة =7.20 × 24 ) 96/11/30 – 94/12/1( 88
عبلوة =7.65 × 24 ) 96/11/30 – 94/12/1( 89
عبلوة =8.10 × 17 ) 96/11/30 – 95/07/1( 90
عبلوة =8.55 × 05 ) 96/11/30 – 96/07/1( 91
 جملة أجور فترة المتوسط بدون العبلوات الخاصةإذا المتوسط الشهرى ( المخفض ) = 24 ÷ 1840

2607.25
230.40
172.80
183.60
137.70
42.75

767.25
1840.00
= 76.67

مثال رقم ( ) 41
فى المثال رقم ( )38بفرض أن المإمن علٌه كان قد إشترى مدة بنظام المكافؤة قبل
 ، 1992/7/1وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اإلشتراك الفعلى بنظام
المكافؤة والمدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة ٌتم إستخدام المتوسط العادى وفقا لما سبق بٌانه
بالمثال رقم ( )37حٌث أنه فى جمٌع حاالت إستحقاق المكافؤة بما فٌها حاالت العجز والوفاة
ٌتم تحدٌد المتوسط عن  24شهرا .
أما المدة المشتراة فى نظام المكافؤة والتى لم تدخل فى تحدٌد تكلفة شرائها العبلوات الخاصة
فإنه ٌتم تحدٌد المتوسط ( المخفض ) الذى ٌتم على أساسه تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها
وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ( ) 40
مثال رقم ( ) 42
فى المثال رقم ( )38بفرض أن المإمن علٌه كان قد إشترى مدة بنظام المكافؤة بعد 1997/7/1
( قبل إنتهاء الخدمة) – أى أنه قد روعٌت فى حساب تكلفة المدة المشتراة العبلوات الخاصة
التى تم ضمها إلى األجر األساسى من  1992/7/1حتى . 1997/7/1
وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اإلشتراك الفعلى بنظام المكافؤة والمدة
المحسوبة بالمبالػ المدخرة ٌتم إستخدام المتوسط العادى وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم ( .)39
كما ٌستخدم ذات المتوسط فى حساب المدة المشترا فى نظام المكافؤة حٌث قد دخل فى تحدٌد
تكلفة شرائها جمٌع العبلوات الخاصة التى تم ضمها إلى األجر األساسى من  1992/7/1حتى
تارٌخ إنتهاء الخدمة وال ٌكون هناك محل لتحدٌد المتوسط (المخفض) الذى ٌتم على أساسه
تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها فى هذ الحالة .
ٌ – 4خصم من مبلػ المكافأة القٌمة الحالٌة ألقساط المدة المشتراة بنظام المكافأة التً لم ٌحل
موعد استحقاقها األصلً باإلضافة الً األقساط المؤجلة ان وجدت  ،كما ٌكون للهٌئة
خصم هذه القٌمة من مستحقات المستفٌدٌن عنه فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم
بٌنهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم .
أ -تحسب القٌمة الحالٌة لباقى األقساط المستحقة والمحددة وفقا للجدول رقم  6كاآلتى :
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القٌمة الحالٌة = القسط السانوى (القساط الشاهري ×  × )12القٌماة الحالٌاة المحاددة وفقاا
ألي من المرفقٌن اآلتٌٌن بحسب األحوال :
مرفااق رقاام  : 5جاادول رقاام  – 2المرفااق بااالقرار الااوزاري رقاام  554لساانة - 2007
القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الساتٌن المقابلاة للمادة
المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن مساتبدل باالقرار الاوزاري  126لسانة  2014الصاادر بتاارٌخ
 2014/12/22وٌعماال بااه اعتبااارا ماان  ( 2014/10/1القٌمااة الحالٌااة ألقساااط ساانوٌة
قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن وفقا للجدول رقم  6المستبدل بالقاانون رقام
 120لسنة . ) 2014
أو
مرفااق رقاام  : 6جاادول رقاام  – 2المرفااق بااالقرار الااوزاري رقاام  554لساانة - 2007
القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن المقابلة للمدة
المتبقٌااة لبلااوغ ساان السااتٌن قباال اسااتبداله بااالقرار الااوزاري  126لساانة  2014الصااادر
بتااارٌخ  2014/12/22وٌعماال بااه اعتبااارا ماان  ( 2014/10/1القٌمااة الحالٌااة ألقساااط
سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقساٌطها حتاى سان الساتٌن وفقاا للجادول رقام  6قبال اساتبداله
بالقانون رقم  120لسنة . ) 2014
ب ٌ -قتصر تحدٌد القٌمة الحالٌة علً األقساط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً  ،أماا
التً أستحقت وأجلت فتستحق كاملة  ،دون اضافة مبلػ اضافً.
مثال رقم ( ) 43
استحق مإمن علٌه معاش تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فً سن  57سنة لثبوت عجز
الكامل الطبٌعً بعد ثبلث سنوات من تارٌخ ترك الخدمة  ،وكان مستحقا علٌه قسط شهري
مقدار  10جنٌهات مستحقا حتً سن الستٌن عن مدة مشتراة فً نظام المكافؤة .
مطلوب تحدٌد المبلػ الواجب خصمه من مبلػ المكافؤة .
فً هذ الحالة تكون األقساط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً عن  3سنوات .
واألقساط المإجلة عن  3سنوات .
وٌحدد المبلػ الواجب خصمه من مبلػ المكافؤة كما ٌلً :
 – 1القٌمة الحالة لؤلقساط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً :
 10جنٌهات ×  2.68 × 12من المرفق رقم  321.60 = 5جنٌه
 – 2جملة األقساط المإجلة :
=  360.00جنٌه
 36 × 10شهر
=  681.60جنٌه
 - 3المبلػ الواجب خصمه من مبلػ المكافؤة
مالحظة :
لمزٌد من التفاصٌل راجع المذكرة الرابعة  :القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة ولبلشتراك عن
مدة محسوبة بمعدل منخفض فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة
. 1975
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الفصل الثالث
توزٌع مبلػ المكافأة
فى حالة إستحقاقه لوفاة المؤمن علٌه
تمهٌد :
تناولنا فى الفصل الثانى من هذا القسم حساب مبلػ المكافؤة فى قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر
بالقانون رقم  79لسنه .1975
وإستكماال لهذا الموضوع فقد كان من الضرورى أن ٌكون الفصل الثالث عن توزٌع مبلػ
المكافؤة على المستحقٌن عن المإمن علٌه فى حالة إستحقاقه للوفاة .
وحٌث أن إستحقاق المكافؤة كما سبق أن أشرنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ٌرتبط بإستحقاق
المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة بحسب األحوال فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة – بمعنى
أنه طالما أستحق المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة تستحق
المكافؤة .
وحٌث أن اإلستحقاق لوفاة المإمن علٌه قد ٌكون معاشا أو تعوٌضا من دفعة واحدة  ،فقد ٌكون
من المناسب تناول موضوع هذا الفصل فى مبحثٌن على النحو التالى :
المبحث األول  :توزٌع مبلػ المكافؤة فى حالة وفاة المإمن علٌه وإستحقاق معاشا عنه .
المبحث الثانى  :توزٌع مبلػ المكافؤة فى حالة وفاة المإمن علٌه وإستحقاق تعوٌض دفعة واحدة
عنه .
المبحث األول
توزٌع مبلػ المكافأة
فى حالة وفاة المؤمن علٌه وإستحقاق معاشا عنه
تمهٌد :
تناولنا فى الفصل الثانى من هذا القسم حساب مبلػ المكافؤة فى قانون التؤمٌن اإلجتماعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنه . 1975
وإستكماال لهذا الموضوع نستعرض فى هذا المبحث توزٌع مبلػ المكافؤة على المستحقٌن عن
المإمن علٌه فى حالة استحقاقه لوفاته وإستحقاق معاش عنه .
ونتناول هذا الموضوع على النحو التالى :
فى حالة وفاة المؤمن علٌه وإستحقاق معاشا عنه ٌتم توزٌع المكافأة وفقا لما ٌلى :
ٌ – 1تم التوزٌع على مستحقى المعاش بنسبة األنصبة المحددة لهم بجدول توزٌع المعاش .
مرفق رقم  : 7جدول رقم  3بتوزٌع المعاش على المستحقٌن – المرفق بقانون التؤمٌن
اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة . 1975
 – 2اذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أو أكثر من مستحق من فئة واحدة لم ٌبلػ النصٌب
المستحق له أو لهم فى المعاش الواحد الصحٌ صرؾ له أو لهم مبلػ المكافؤة بالكامل – مع
مراعاة أن ٌتم التوزٌع بٌنهم بالتساوى ( ال فرق بٌن ذكر وأنثى ) وٌنطبق ذلك على
الحاالت اآلتٌة من جدول التوزٌع :
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المستحق فى المعاش
رقم الحالة
أرملة أو أرامل أو زوج فقط
04
ولد واحد
06
والد واحد أو والدٌن
10
اخ أو اخت أو اكثر
11

النصٌب المستحق
4/3
3/2
2/1
2/1

 – 3إذا وجد أكثر من مستحق من فئتٌن مختلفتٌن لم تبلػ جملة األنصبة المستحقة لهم فى
المعاش الواحد الصحٌ  ،فإنه ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم بالكامل بالنسبة والتناسب بٌن
األنصبة المحددة لهم بجدول التوزٌع  ،وٌنطبق ذلك فى الحالة رقم  12من جدول التوزٌع
( والد واحد أو والدٌن وأخ أو أخت أو أكثر ) حٌث ٌستحق لفئة الوالدٌن النصؾ ولفئة
األخوة واألخوات الربع  ،وبالتالى ٌكون مجموع نصٌب هاتٌن الفئتٌن  4/3المعاش .
وٌتم توزٌع مبلػ المكافأة بٌنهما بالكامل بالنسبة والتناسب كما ٌلى :
4/1 : 2/1
وبتوحٌد المقامات 4/1 :4/2
وبحذؾ المقامات والتعامل مع البسط تصب النسبة 1 : 2
بمعنى ان ٌكون إستحقاق كل من هاتٌن الفئتٌن فى مبلػ المكافؤة
 3/2لفئة الوالدٌن
 3/1لفئة األخوة واألخوات
مع مراعاة أن ٌتم توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بها بالتساوى – ال فرق بٌن ذكر
وأنثى .
 – 4إذا لم ٌوجد مستحقٌن للمعاش ٌتم توزٌع مبلػ المكافأة على الورثة الشرعٌٌن .
مرفق رقم  : 8جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن .
وباستقراء قواعد توزٌع مبلػ المكافأة تبعا لإلحتماالت المختلفة السابق بٌانها نجد أنها كلها
تدور حول اإلستحقاق فى المعاش من عدمه .
وعلى ذلك فإن األمر ٌقتضى عند تحدٌد من ٌوزع علٌهم مبلػ المكافؤة أن تكون العبرة بهل ٌوجد
مستحقٌن للمعاش من عدمه – وذلك باإلعتماد على ناتج الخطوة رقم  6من خطوات توزٌع
المعاش وهى كما ٌلى :
خطوات توزٌع المعاش ٌ ( :رجع فى ذلك تفصٌبل إلى الكتاب الرابع من هذ الدراسة  " :التؤمٌنات
اإلجتماعٌة – دراسة تطبٌقٌة عملٌة " )
 – 1مراجعه شروط اإلستحقاق لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ .
 – 2تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع .
 – 3توزٌع المعاش على فئات المستحقٌن .
 – 4توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بهذ الفئة بالتساوى .
 – 5مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات .
 – 6الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا .
 – 7مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
 – 8الرد واالٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ٌتم إٌقافه جزئٌا أو كلٌا .

44 42
w: www.elsayyad.net

كتب التأمٌنات االجتماعٌة – تطبٌقات عملٌة
الكتاب الخامس

أبرٌل 2018

بمعنى أن تكون العبرة فى توزٌع مبلػ المكافأة بالمستحقٌن للمعاش ( ناتج الخطو رقم ، ) 6
وذلك بصرؾ النظر عما إذا كان هإالء المستحقٌن مستحقٌن لصرؾ النصٌب المستحق لهم
( ناتج الخطو رقم  ) 8من عدمه .
وٌمكن إٌضاح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
مثال رقم ()1
توفى مإمن علٌه عن معاش مقدار  2000جنٌه  ،وكان المستفٌد عنه وفقا لما جاء بطلب
الصرؾ الوالد فقط  ،ولم ٌكن مستحقا لمعاش ولم ٌكن لدٌه دخل من عمل أو مهنة
ووفقا لما سبق إٌضاحه من خطوات توزٌع المعاش  ،فإنه ٌتم بحث حالة الوالد كما ٌلى :
ٌ -1ستحق – حٌث ال توجد شروط خاصة إلستحقاق الوالد .
 -2رقم الحالة من جدول التوزٌع ( – )10والد واحد أو والدٌن .
 -3نصٌب فئة الوالدٌن فى الحالة رقم ( 2/1 )10المعاش وبالتالى ٌستحق
 1000 = 2/1 × 2000جنٌه
 -4نظرا ألنه المستحق الوحٌد فى هذ الفئة  ،فإنه ٌستحق كامل هذا النصٌب – أى 1000
جنٌه
ٌ -5ظل مستحقا لهذا النصٌب لكونه ؼٌر مستحقا لمعاشات أخرى .
ٌ -6ظل مستحقا لهذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب آخر علٌه نتٌجه لعدم اإلستحقاق كلٌا أو
جزئٌا لمستحقٌن آخرٌن .
ٌ -7ظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة .
ٌ -8ظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب آخر علٌه نتٌجة لعدم إستحقاق
الصرؾ كلٌا أو جزئٌا لمستحقٌن آخرٌن .
وعلى ذلك فإن الوالد فى هذ الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش المستحق له عن إبنه
وٌصرؾ له هذا النصٌب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة  ،وبالتالى ٌستحق مبلػ
المكافؤة بالكامل .
مثال رقم ()2
 1001جنٌها
بإفتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )1السابق كان له معاش آخر مقدار
ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :
الخطوات من  1الى  4كما هو فى المثال رقم (. )1
 – 5بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌصب الوالد ؼٌر مستحق فى معاش إبنه ( 1000
جنٌه) وذلك إلستحقاقه معاش عن نفسه ( ذو أولوٌة أعلى ) وقٌمته أكبر من (  1001جنٌه ) .
وعلى ذلك ال ٌكون هناك مستحقٌن للمعاش فى هذ الحالة وٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة على الورثة
الشرعٌٌن – وحٌث ال ٌوجد لئلبن مستفٌدٌن سوى الوالد – فإن مبلػ المكافؤة ٌصرؾ له بالكامل
بإعتبار الوارث الشرعى الوحٌد له ولٌس بصفته مستحقا فى المعاش .
مثال رقم ()3
بإفتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )1كان له معاش آخر عن نفسه مقدار  999جنٌها .
ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :
الخطوات من  4 – 1كما هى فى المثال رقم (. )1
 – 5بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌ ،صب الوالد مستحق من معاش إبنه جنٌها واحدا فقط
وهو ٌمثل الفرق بٌن المعاش المستحق له عن إبنه ( 1000جنٌه ) والمعاش المستحق له
عن نفسه ( 999جنٌها ) حٌث أولوٌته أعلى من معا ش اإلبن .
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ٌ – 6ظل مستحقا لهذا النصٌب ( جنٌها واحدا ) كما هو لعدم رد نصٌب آخر علٌه نتٌجة لعدم
اإلستحقاق جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن آخرٌن .
ٌ – 7ظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة .
ٌ – 8ظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب آخر علٌه نتٌجة لعدم إستحقاق
الصرؾ جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن آخرٌن .
وعلى ذلك فإن الوالد فى هذ الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش عن إبنه وٌصرؾ له
هذا الجزء من معاش إبنه لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة  ،وبالتالى ٌستحق مبلػ
المكافؤة بالكامل ( رؼم أنه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن إبنه )
مثال رقم ()4
بإفتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )1كان له دخل صافى من عمل  1001جنٌها .
ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :
الخطوات من  1الى  6كما هى فى المثال رقم (. )1
 – 7بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ٌ ،صب الوالد ؼٌر مستحق الصرؾ فى
معاش إبنه (  1000جنٌه ) وذلك لحصوله على دخل من عمل ( 1001جنٌها ) أكبر من
النصٌب المستحق له فى معاش إبنه وأكبر من حدود الجمع بٌنهما .
مع عدم إستحقاق الوالد لصرؾ النصٌب المستحق له فى معاش إبنه  ،فإن ذلك ال ٌنفى أنه
مستحقا لهذا النصٌب – حٌث سبق أن أوضحنا أن اإلستحقاق ٌتحدد بناتج الخطوة رقم 6
من خطوات توزٌع المعاش ولٌس ناتج الخطوة رقم . 8
فإن الوالد فى هذ الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعاش ( رؼم أنه ال ٌصرفه )
وبالتالى ٌستحق مبلػ المكافؤة بالكامل .
مثال رقم ()5
بإفتراض أن الوالد فى المثال رقم ( )1كان له دخل صافى من عمل  999جنٌها .
ٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :
الخطوات من  1الى  6كما هى فى المثال رقم (. )1
 – 7ب تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ٌ ،صب الوالد مستحق الصرؾ فى
معاش إبنه (  1000جنٌه ) لمبلػ جنٌه واحد فقط  ،وذلك لحصوله على دخل صافى من
عمل مقدار  999جنٌها .
ورؼم أن المستحق الصرؾ للوالد فى هذ الحالة جنٌها واحدا فقط  ،إال أن ذلك ال ٌنفى عنه
أنه المستحق الوحٌد فى المعاش عن إبنه ( رؼم أنه ٌصرؾ منه جنٌها واحدا فقط )
وبالتالى ٌستحق مبلػ المكافؤ بالكامل .
وٌمكن تلخٌص األمثلة من  1الى  5فى الجدول اآلتى :
مثال
رقم
1
2
3
4
5

نصٌب الوالد
فى معاش
إبنه
جنٌه
1000
1000
1000
1000
1000

المعاش المستحق
عن نفسه
جنٌه
000
1001
999
000
000

المستحق للوالدعن
إبنه
(ناتج الخطوة ) 6
جنٌه
1000
000
001
1000
1000

الدخل
الصافى للوالد
من عمل
جنٌه
000
000
000
1001
999
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المستحق الصرف
للوالد عن إبنه
( ناتج خطوة ) 8
جنٌه
1000
000
001
000
001

ٌستحق مبلػ
المكافأة بإعتباره
مستحق فى المعاش
مٌراث شرعى
مستحق فى المعاش
مستحق فى المعاش
مستحق فى المعاش
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مالحظات :
 – 1تم صرؾ مبلػ المكافؤ للوالد بإعتبار مستحقا للمعاش فى المثال رقم  3رؼم أنه مستحق
جزء منه فقط .
 - 2تم صرؾ مبلػ المكافؤة للوالد بإعتبار مستحقا للمعاش فى المثال رقم  4رؼم أنه ؼٌر
مستحق صرفه .
 – 3تم صرؾ مبلػ المكافؤة للوالد بإعتبار مستحقا للمعاش فى المثال رقم  5رؼم أنه مستحق
صرؾ جزء منه .
المبحث الثانى
توزٌع مبلػ المكافأة
فى حاله وفاة المؤمن علٌه وإستحقاق تعوٌض دفعة واحدة عنه
تمهٌد :
تناولناا فااى الفصاال الثااانى مان هااذا الكتاااب حساااب مبلااػ المكافاؤة فااى قااانون التااؤمٌن اإلجتماااعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
وإستكماال لهذا الموضوع نستعرض فى هذا المبحث توزٌع مبلاػ المكافاؤة علاى المساتحقٌن عان
المإمن علٌه فى حالة استحقاقه لوفاة المإمن علٌه وإستحقاق تعوٌض دفعة واحدة عنه .
وعندما نتناول هذا الموضوع فإنه ٌكون من الضرورى أن نشٌر منذ البداٌة أن توزٌع مبلػ
المكافؤة فى هذ الحالة إنما ٌتم بذات أسلوب توزٌع تعوٌض الواحدة طالما كان هناك مستحق
لهذا التعوٌض  ،فإذا لم ٌوجد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة ٌتم توزٌع مبلػ
المكافؤة على الورثة الشرعٌٌن .
وعلى ذلك فإنه ٌمكن تناول موضوع هذا المبحث على الوجه اآلتى :
أوال  :توزٌع مبلػ المكافؤة فى حالة وجود مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة
ثانٌا  :توزٌع مبلػ المكافؤة فى حالة عدم وجود مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة
أوال  :توزٌع مبلػ المكافأة فى حالة وجود مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة :
نظرا ألن توزٌع مبلػ المكافؤة فى حالة وجود مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعة
الواحدة إنما ٌتم بذات أسلوب التعوٌض – لذا نستعرض فٌما ٌلى :
خطوات توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة ٌ ( :رجع فى ذلك تفصٌال إلى الكتاب الثانى من
هذه الدراسة  " :التأمٌنات اإلجتماعٌة – دراسة تطبٌقٌة عملٌة " )
 – 1مراجعة شروط اإلستحقاق لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ .
 – 2تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع .
 – 3توزٌع تعوٌض الدفعة الواحدة على فئات المستحقٌن .
 – 4توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بهذ الفئة بالتساوى .
وفٌما ٌلى اإلحتماالت المختلفة لتوزٌع مبلػ المكافأة فى هذه الحالة :
ٌ – 1تم توزٌع مبلػ المكافأة على فئاات المساتحقٌن الاذٌن ٌاتم تحدٌادهم إلساتحقاق مبلاػ
تعوٌض الدفعة الواحدة  ،وذلاك وفقاا للنساب الاواردة بجادول التوزٌاع  ،وفاى ضاوء
رقم الحالة المناسب بجدول التوزٌع المشار إلٌه .
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مثال رقم ()1
بفرض أنه عناد تحدٌاد المساتحقٌن لتعاوٌض الدفعاة الواحادة لوفااة أحاد الماإمن علاٌهم تباٌن أنهام
أرمله وأبناء وبنات ووالد ووالدة بمعنى ان رقم الحالة المناسب هو ( الحالة رقم ) 5
وعلى ذلك فإنه ٌكون توزٌع مبلػ المكافؤة بٌن فئات المستحقٌن كما ٌلى :
الفئة
أرملة
األوالد
الوالدٌن

النسب من المعاش
3/1
2/1
6/1

وبفرض أن مبلػ المكافؤة مقدار  600جنٌه  ،فإن نصٌب كل فئة من هذا المبلػ ٌكون كما ٌلى:
الفئة
األرامل
األوالد
الوالدٌن
اإلجمالى

النصٌب المستحق
جنٌه
200
300
100
600

مثال رقم ()2
فى المثال رقم ( )1بفرض أن المستحقٌن من فئة األوالد كان إبن واحد فقط ٌكون نصٌب اإلبن
فى هذ الحالة كما هو فى المثال المشار إلٌه ( 300جنٌه ) حٌث ٌستحق لفئة األوالد فى الحالة
رقم ( )5من الجدول  2/1التعوٌض بصرؾ النظر عن عددهم ( واحد أو أكثر ) .
 – 2فى الحاالت التى ٌوجد فٌها حمال مساتكن فإناه ٌاتم توزٌاع مبلاػ المكافاأة باٌن المساتحقٌن
الذٌن توافرت فٌهم شاروط اإلساتحقاق بماا فاى ذلاك الحمال المساتكن – وذلاك بمراعااة أن
األخااوة واألخااوات ٌرجااأ تحدٌااد مااوقفهم ماان إسااتحقاقهم فااى التعااوٌض ماان عدمااه بصاافة
نهائٌة إلى حٌن إنفصال الحمل المستكن .
وٌعاد التوزٌع بٌن المستحقٌن فى حالة ‘نفصال الحمل المستكن مٌتا  ،وفى حالة إنفصاله حٌا
ٌصرؾ نصٌبه فى مبلػ المكافؤة لؤلرمل أو متولى شئونه بحسب األحوال .
 – 3فى حالاة ماا إذا كاان المساتحقٌن مان فئاة واحادة لام ٌساتقرقوا كامال مبلاػ المكافاأة طبقاا
للنسب الواردة بالجدول  3تصرف المكافأة لهم بالكامل – وهذه الحاالت هى :
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رقم
الحالة
4

أبرٌل 2018

األنصبة المستحقة فى المعاش
المستحق فى المعاش

6
10

أرملة أو أرامل أو
زوج فقط
ولد واحد
والد واحد أو والدٌن

11

أخ أو أخت أو أكثر

األرامل
أو الزو
4/3وٌوزع فى حالة
التعدد بالتساوى

األوالد

الوالدٌن

األخوة واألخوات

3/2
 2/1ألحدهما أو
كلٌهما بالتساوى
2/1وٌوزع فى حاله
التعدد بالتساوى

حٌث ٌتم فى هذ الحاالت صرؾ التعوٌض بالكامل
مثال رقم ()3
توفى مإمن علٌه وٌستحق عنه مبلػ المكافؤة ومقدار  200جنٌه وكان المستحقون عنه أرملة
فقط .
فى هذ الحالة ٌصرؾ التعوٌض بالكامل لؤلرملة .
مثال رقم ()4
بفرض أن المستحقٌن عن المإمن علٌه فى المثال السابق كانوا والدٌن فقط فى هذ الحالة
ٌصرؾ لهما مبلػ المكافؤة بالكامل وٌقسم بٌنهما بالتساوى لكل منهما  100جنٌه .
 – 4فااى حالااه مااا إذا كااان المسااتحقون أكثاار ماان فئااة ولاام ٌسااتقرقوا كاماال مبلااػ المكافااأة طبقااا
للنسااب الااواردة بالجاادول ٌ ،صاارف لهاام مبلااػ المكافااأة بالكاماال بمراعاااة النسااب المحااددة
بجدول التوزٌع – وهذه الحالة هى :
رقم
الحالة
12

المستحق فى المعاش
والد واحد أو والدٌن
وأخ أو أ خت أو أكثر

األرامل أو الزو

األنصبة المستحقة فى المعاش
الوالدٌن
األوالد
 2/1ألحدهما أو
كلٌهما بالتساوى

االخوة واالخوات
4/1وٌوزع فى حاالت
التعدد بالتساوى

حٌث ٌتم فى هذ الحالة تحٌد نصٌب كل من الوالدٌن واألخوة واألخوات كما ٌلى :
1
1
 :ــ
= ــ
النسب طبقا للجدول
4
2
1
2
 :ــ
= ــ
بتوحٌد المقامات
4
4
1 :
2
ٌحذؾ المقام
أى ٌستحق للوالدٌن  3/2مبلػ المكافؤة
وٌستحق لؤلخوة واألخوات  3/1مبلػ المكافؤة
مثال رقم ()5
توفى مإمن علٌه وإستحق عنه مبلػ المكافؤة ومقدار  300جنٌه وكان المستحقون عنه والدٌن
وأخ وأخت
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فى هذ الحالة ٌوزع مبلػ المكافؤة كما ٌلى :
الوالدٌن  3/2التعوٌض =  200 = 3/2 × 300جنٌه
حٌث ٌستحق هذا النصٌب مناصفة لكل من الوالد والوالدة – ٌستحق لكل منهما  100جنٌه
األخو واألخوات  3/1مبلػ المكافؤة =  100 = 3/1 × 300جنٌه
حٌث ٌستحق هذا النصٌب مناصفة لكل من األخ واألخت – ٌستحق كل منهما  50جنٌها
ثانٌا  :توزٌع مبلػ المكافأة فى حالة عدم وجود مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة:
تمهٌد :
إذا لاام تتااوافر شااروط إسااتحقاق تعااوٌض الدفع اة الواحاادة فااى أى مماان وردت أسااماإهم بطلااب
الصرؾ – فإنه ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة على الورثة الشرعٌٌن للمإمن علٌه بمراعاة اآلتى :
ٌ – 1شترط فى المستحق أن ٌكون على قٌد الحٌاة فى لحظة وفاة المإمن علٌه .
 – 2فى حالة وجود حمل مستكن ٌجنب له أكبر النصٌبٌن بإعتبار ذكارا أو أنثاى واحادة بحساب
األحوال – على ان ٌعاد التوزٌع بعد إنفصاله حٌا أو مٌتا بحسب األحوال .
ٌ – 3شترط فى المستحق أال ٌكون قد قام بقتل المإمن علٌه عمدا  ،أو تسبب فى قتله عمدا وذلك
بإستثناء حاالت الدفاع الشرعى عن النفس .
ٌ – 4شترط إتفاق الدٌانة بٌن كل من المإمن علٌه وبٌن أى من المستحقٌن عنه .
 – 5فى حالة وفاة أحد المستحقٌن بعد وفاة المإمن علٌه فإن نصٌبه فى مبلػ المكافؤة ٌتم توزٌعه
بٌن ورثته الشرعٌٌن ( ورثة المستحق ) .
مثال رقم ()1
توفى مإمن علٌه وأستحق عنه مبلػ المكافؤة ومقدار  1200جنٌه ولم تتوافر شروط إستحقاق
تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرملة ( فرض جدلً حٌث ال ٌشترط إلستحقاق األرملة إال
شرط الزواج موثق ) واإلبن واإلبنة .
ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم بإعتبارهم ورثة شرعٌٌن وفقا للحالة رقم  3من (جدول التوزٌع
على الورثه الشرعٌٌن ) كما ٌلى :
األرملة  150 = 8/1 × 1200 = 8/1جنٌها
األوالد  1050 = 8/7 × 1200 = 8/7جنٌها
ٌتم توزٌع نصٌب األوالد للذكر ضعؾ األنثى
وحٌث ٌوجد بالحالة إبن وإبنة
فٌكون نصٌب اإلبن  3/2نصٌب األوالد =  700 = 3/2 × 1050جنٌه
وٌكون نصٌب اإلبنه  3/1نصٌب اإلوالد =  350 = 3/1 × 1050جنٌها
وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى :
جنٌه
150
األرملة
700
اإلبن
350
اإلبنة
1200
اإلجمالى
مثال رقم (: )2
بفرض أنه فى المثال السابق كان ٌوجد مع األرملة واألوالد والدٌن ( فرض جادلى ألن الوالادٌن
لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة )
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ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم وففا للحالة رقم  9من الجدول كما ٌلى :
األرملة  150 = 24/3 × 1200 = 24/3جنٌها
الوالد  200 = 24/4 × 1200 = 24/4جنٌه
الوالدة  200 = 24/4 × 1200 = 24/4جنٌه
األوالد  650 = 24/13 × 1200 =24/13جنٌه
وٌكون نصٌب اإلبن  3/2نصٌب األوالد =  433.33 = 3/2 × 650جنٌه
وٌكون نصبب اإلبنة  3/1نصٌب األوالد =  216.67 = 3/1 × 650جنٌه
وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى :
جنٌه
150.00
األرملة
433.33
اإلبن
216.67
اإلبنة
200.00
الوالد
200.00
الوالدة
اإلجمالى 1200.00
مثال رقم ()3
توفٌاات مااإمن علٌهااا وأسااتحق عنهااا مبلااػ المكافااؤة ومقاادار  2600جنٌااه ولاام تتااوافر شااروط
إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرمل وبنت ووالادٌن ( فارض جادلى ألن الوالادٌن
لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة )
ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم وفقا للحالة رقم  22من الجدول كما ٌلى :
األرمل  600 = 13/3 × 2600 = 13/3جنٌه
=  1200 = 13/6 × 2600جنٌه
اإلبنة 13/6
=  400 = 13/2 × 2600جنٌه
الوالد 13/2
الوالدة  400 = 13/2 × 2600 = 13/2جنٌه
وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة =  2600جنٌه
مثال رقم ()4
بفرض أنه فى المثال السابق كانت توجد أكثر من بنت مستحقة
ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم وفقا للحالة رقم  39من الجدول كما ٌلى :
األرمل  520.00 = 15/3 × 2600 = 15/3جنٌها
البنات  1386.66 = 15/8 × 2600 = 15/8جنٌه ٌوزع بٌنهن بالتساوى
=  346.67 = 15/2 × 2600جنٌه
الوالد 15/2
الوالدة  346.67 = 15/2 × 2600 = 15/2جنٌه
وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة =  2600.00جنٌه
مثال رقم ()5
توفٌاات مااإمن علٌهااا وأسااتحق عنهااا مبلااػ المكافااؤة ومقاادار  2100جنٌااه ولاام تتااوافر شااروط
إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرمل والوالاد والوالادة وال ٌوجاد أخاوة وأخاوات (
فرض جدلى حٌث أن الوالد والوالدة لٌس لهم شروط إستحقاق خاصة ) ٌتم توزٌع المكافؤة بٌانهم
وفقا للحالة رقم  54من الجدول كما ٌلى :
=  1050 = 6/3 × 2100جنٌها
األرمل 6/3
44 49
w: www.elsayyad.net

كتب التأمٌنات االجتماعٌة – تطبٌقات عملٌة
الكتاب الخامس

أبرٌل 2018

=  700 = 6/2 × 2100جنٌه
الوالد 6/2
=  350 = 6/1 × 2100جنٌها
الوالدة 6/1
وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة =  2100جنٌه
مثال رقم ()6
بفرض أن فى المثال السابق كان ٌوجد أخوة وأخوات
ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم وفقا للحالة رقم  55من الجدول كما ٌلى :
=  1050 = 6/3 × 2100جنٌها
األرمل 6/3
=  700 = 6/2 × 2100جنٌه
الوالد 6/2
=  350 = 6/1 × 2100جنٌها
الوالدة 6/1
وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة =  2100جنٌه
مثال رقم ()7
توفٌاات مااإمن علٌهااا وأسااتحق عنهااا مبلااػ المكافااؤة ومقاادار  2700جنٌااه ولاام تتااوافر شااروط
إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فى الوالدٌن ( فرض جدلى حٌاث أن الوالادٌن لاٌس لهام شاروط
إستحقاق خاصة ) مع عدم وجود أخوة وأخوات ٌتم توزٌاع مبلاػ المكافاؤة بٌانهم وفقاا للحالاة رقام
 65من الجدول كما ٌلى :
=  1800 = 3/2 × 2700جنٌه
الوالد 3/2
=  900 = 3/1 × 2700جنٌه
الوالدة 3/1
وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة =  2700جنٌه
مثال رقم ()8
بفرض أن فى المثال السابق كان ٌوجد فقط أخوة وأخوات مع والد ووالدة
ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم وفقا للحالة رقم  66من الجدول كما ٌلى :
=  2250 = 6/5 × 2700جنٌها
الوالد 6/5
=  450 = 6/1 × 2700جنٌها
الوالدة 6/1
وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة =  2700جنٌه
مثال رقم ()9
بفرض أن الوالد فاى المثاال الساابق كاان قاد تاوفى قبال صارؾ نصاٌبه فاى مبلاػ المكافاؤة وكاان
المستحقون عنه األرملاة ( الوالادة ) و  3أبنااء وبنات ٌاتم توزٌاع نصاٌبه فاى المكافاؤة بٌانهم وفقاا
للحالة رقم  3من الجدول كما ٌلى :
=  281.25 = 8/1 × 2250جنٌه
األرملة 8/1
األوالد 8/7
=  1968.75 = 8/7 × 2250جنٌه
ونظرا لوجود  3أبناء وبنت وحٌث للذكر ضعؾ األنثى
إذا ٌكون عدد األجزاء بالنسبة لؤلوالد =
6 = 2 ×3
1=1×1
7
وٌكون نصٌب اإلبن الواحد =  562.50 = 7/2 × 1968.75جنٌه
=  281.25 = 7/1 × 1968.75جنٌه
وٌكون نصٌب اإلبنة
وٌكون التوزٌع النهائى لنصٌب الوالد فى مبلػ المكافؤة عن المإمن علٌه كما ٌلى :
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نصٌب األرملة ( والدة المإمن علٌه )
نصٌب األبناء  ( 562.5 × 3أخوة المإمن علٌه )
نصٌب البنت ( أخت المإمن علٌه )
جملة مبلػ المكافؤة المستحق للوالد

281.25
1687.50
281.25
2250.00

ومن المهم أن نشٌر إلى أن جملة ما تستحقه الوالدة من مبلاػ المكافاؤة فاى هاذ الحالاة ٌكاون كماا
ٌلى :
المستحق لها بصفتها والدة المإمن علٌه ( من المثال رقم 450.00 ) 8
281.25
المستحق لها بصفتها أرملة الوالد
731.25
اإلجمالى
مثال رقم ()10
توفى مإمن علٌه وأستحق عنه مبلػ المكافؤة ومقدار  2400جنٌه ولام تتاوافر شاروط إساتحقاق
تعوٌض الدفعة الواحدة فى كل من األرملة ( فرض جدلً ) لدٌها حمل مستكن  ،ووالاد ( فارض
جدلى حٌث أن الوالد لٌس له شروط إستحقاق خاصة )
ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤة بٌنهم ( بمراعاة إفتاراض أن الحمال المساتكن ذكار ) وفقاا للحالاة رقام 5
من الجدول كما ٌلى :
= 300.00 = 24/3 × 2400
األرملة 24/3
الحمل المستكن بإفتراض أنه ذكر 1700.00 =24/17 × 2400 = 24/17
= 400.00 = 24/4 × 2400
الوالد 24/4
= 2400.00
جمله التوزٌع لمبلػ المكافؤة
وٌمكن أن نفترض فى هذه الحالة الفروض اآلتٌة :
 – 1بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا – ذكر واحد
وفى هذ الحالة ٌظل التوزٌع كما هو ٌستحق اإلبن الذكر نصٌبه المحدد له بإعتبار حمل
 1700.00جنٌه
مستكن وهو
 – 2بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا – ذكرٌن .
فى هذ الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق كل من اإلبنٌن نصؾ النصٌب المحدد للحمال
المستكن – أى ٌستحق كل منهما
=  850.00جنٌها
2 ÷ 1700
 – 3بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا – ذكر وأنثى
فى هذ الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق الذكر ضعؾ األنثى كما ٌلى :
اإلبن الذكر ٌستحق  3/2النصٌب المحدد للحمل المستكن= = 3/2 × 1700
1133.33
وتستحق اإلبنة  3/1النصٌب المستحق للحمل المستكن = 566.67 = 3/1 × 1700
 – 4بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا – أنثى واحدة
فى هذ الحالة بعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم  17من الجدول كما ٌلى :
=  300.00جنٌه
األرملة 8/1 × 2400 = 8/1
وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى
=  1200.00جنٌه
اإلبنة 8/4 × 2400 = 8/4
=  900.00جنٌه
الوالد 8/3 × 2400 = 8/3
=  400.00جنٌه
وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع
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المبدئى ومقدار
=  500.00جنٌه
إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = 400 – 900
 – 5بفرض أن الحمل المستكن إنفصل حٌا – أنثتٌن .
فى هذ الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم  35من الجدول كما ٌلى :
=  300.00جنٌه
األرملة 24/3 × 2400 = 24/3
وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزبع المبدئى
=  1600.00جنٌه
البنتٌن 24/16 × 2400 = 24/16
تستحق لكل منهما النصؾ ( حٌث ٌتم توزٌع نصٌبهن
=  800.00جنٌه
بالتساوى ) وبالتالى تستحق كل بنت 2 ÷ 1600
=  500.00جنٌه
وٌستحق الوالد 24/5 × 2400 = 24/5
=====
وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى =  400جنٌه
=  100جنٌه
إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما 400 – 500
 – 6بفرض أن الحمل المستكن إنفصل مٌتا .
فى هذ الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم  57من الجدول كما ٌلى :
=  600.00جنٌه
األرملة ¼ × 240 =4/1
=  300.00جنٌه
وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى
ومقدار
=  300.00جنٌه
لذا ٌستحق لها الفرق بٌنهما = 300 – 600
=  1800.00جنٌه
الوالد 4/3 × 2400 = 4/3
وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره =  400.00جنٌه
=  1400.00جنٌه
إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = 400 – 1800
وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا المثال أن نلخص نتائج التوزٌع فى هذا المثال كما ٌلى :
التوزٌع
المبدئى
االحتمال رقم 1
االحتمال رقم 2
االحتمال رقم 3
االحتمال رقم 4
االحتمال رقم 5
االحتمال رقم 6

أرملة
جنٌه
300
300
300
300
300
300
600

حمل
مستكن
جنٌه
1700

ابن 1

ابن 2

بنت 1

بنت 2

الوالد

جنٌه

جنٌه

جنٌه

جنٌه

جنٌه
400
400
400
400
900
500
1800

1700.00
850.00
1133.33

850.00
566.67
1200.00
800.00

44 52
w: www.elsayyad.net

800

االجمالى
جنٌه
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
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المرفقات
مرفق رقم 1
جدول تطبٌق القانون رقم  13لسنة  1975بشأن نظام اإلدخار
ثالثون جنٌها ً فأكثر
أقل من ثالثٌن
األجر
جنٌها ً
فى1975/1/1
ورصٌد المبالػ المدخرة
ورصٌد المبالػ المدخرة
فى ٌ 1975/1/1كفً
فى  1975/1/1ال ٌكفً
البٌان
لخصم اشتراكات االدخار لخصم اشتراكات االدخار
حتً 1974/12/31
حتً 1974/12/31
 -1تم حساب المبالػ
 -1تم تحدٌد قٌمة  -1تم حساب المبالػ
تنفٌذ أحكام
المدخرة حتى
المدخرة حتى
المبالػ المدخرة
القانون رقم
 1974/12/31وخصم
 1974/12/31وخصم
 13لسنة  75بفرض انتهـاء
ما صرؾ على حساب
ما صرؾ على حساب
الخدمة فى
بشؤن نظام
االدخار فى سبتمبر سنة
 .1974/12/31االدخار فى سبتمبر سنة
االدخار .
 1974طبقا لقرارات
وخصم ما صرؾ  1974طبقا لقرارات
اللجنة االقتصادٌة العلٌا
اللجنة االقتصادٌة العلٌا
على حساب
وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد
االدخار فى سبتمبر وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد
المتبقً له .
سنة  1974طبقا المتبقً له .
لقرارات اللجنة
االقتصادٌة العلٌا
وتم تحدٌد قٌمة
الرصٌد المتبقً له
 -2تم حساب االشتراكات  -2تم حساب االشتراكات
 -2تم صرؾ
المستحقة عن المدة مـن
المستحقة عن المدة مـن
المبالـػ المدخـرة
 1965/7/1أو تارٌخ
 1965/7/1أو تارٌخ
المستحقـة على
دفعات فى سبتمبر االنتفاع بنظام االدخار إن االنتفاع بنظام االدخار إن
كان الحقا لذلك وحتى
كان الحقا لذلك وحتى
من كل عام
 1974/12/31بواقع
( تصفٌة كاملة )  1974/12/31بواقع
 %1.5شهرٌا.
 %1.5شهرٌا.
 -3رصٌد المبالػ المدخرة  -3رصٌد المبالػ المدخرة
أقل من قٌمة االشتراكات أكبر من قٌمة االشتراكات
المستحقة وتم الخصم من
المستحقة
الرصٌد .
 -4تم صرؾ باقً المبالػ  - 4تم صرؾ الباقً إن
وجد على دفعات فى
المدخرة على دفعات فى
سبتمبر من كل عام .
سبتمبر من كل عام .
إعتبارا من 1965/7/1
تارٌخ االنتفاع اعتبارا من التارٌخ
أو تارٌخ اشتراكه فى نظام
بالقانون رقم الذي ٌبلػ قٌمة
إعتباراً من 1975/1/1
االدخار إن كان الحقا لذلك
أجر ثبلثون
13لسنة
.
جنٌها.
1975
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مرفق رقم 2
جدول رقم 2
بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة
طبقا للجدول رقم ( )1فً حالة المرتبات الثابتة
المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم  28لسنة 1984
مدة اإلشتراك فً نظام اإلدخار بالسنوات
التً ٌظل فٌها المرتب ثابتا حتى نهــــاٌة
الخـدمـــة أو حتى 1984/3/31بحسب
األحوال
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

النسب المئوٌة للزٌادة فً المبالػ
المستحقة
02.3
04.6
07.0
09.4
11.9
14.6
17.3
20.5
22.9
25.8
28.9
32.0
35.2
38.6
42.0
45.5
49.2
53.0
56.9

ملحوظة
فً حالة المدد التً تتضمن سنوات كاملة و أشهر تتبع طرٌقة النسبة و التناسب
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مرفق رقم 3
()1

جدول رقم ()4
بتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك
المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
( قبل تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة ) 2014
السن

حتى سن 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

المبلػ المقابل لكل سنة من
الخدمة المحسوبة فى
االشتراك و لكل جنٌه واحد
من األجر الشهرى
جنٌه
ملٌم
1
800
1
830
1
860
1
900
1
930
1
960
2
2
050
2
100
2
150

السن

حتى سن 50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

المبلػ المقابل لكل سنة من
الخدمة المحسوبة فى
االشتراك و لكل جنٌه واحد
من األجر الشهرى
جنٌه
ملٌم
2
200
2
260
2
330
2
400
2
500
2
600
2
700
2
800
2
900
3
0

مالحظات :
 -1فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
 -2تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى نظام المكافؤة بواقع  %30من
المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب
(.)2
 -3تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضامن مادة االشاتراك فاى األجار األساساى علاى أسااس
( )2
السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
 -4تقدر المباالػ المطلوباة لحسااب مادة ضامن مادة االشاتراك فاى األجار المتؽٌار علاى أسااس
الساان فااى تااارٌخ تقاادٌم الطلااب والمتوسااط الشااهرى لؤلجااور التااى سااددت علااى أساسااها
( )2
االشتراكات خبلل المدة حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
 -5تقاادر المبااالػ المطلوبااة وفقااا للمااادة ( )33بواقااع  %40ماان المعاماال الااوارد بهااذا الجاادول
وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب االشتراك(.)3

1
2
3

1894

44
104
104

1894
1894

1894 4 1
1894 4 1
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مرفق رقم 4
()4

جدول رقم ()4
بتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك
المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
( بعد تعدٌله بالقانون رقم  120لسنة ) 2014
السن

المبلػ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى مدة اإلشتراك ولكل
جنٌه واحد من األجر الشهرى
األجر األساسى  -األجر المتقٌر

المكافأة

3.69
3.73
3.77
3.82
3.86
3.90
3.95
3.99
4.03
4.08
4.12
4.17
4.21
4.26
4.31
4.35
4.40
4.45
4.49
4.54
4.59
4.64
4.68
4.73
4.78
4.83
4.87
4.92
4.97
5.02
5.06
5.11
5.15
5.20
5.24
5.29
5.33
5.37
5.41
5.45

0.65
0.66
0.66
0.67
0.68
0.68
0.69
0.70
0.70
0.71
0.72
0.72
0.73
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.79
0.80
0.80
0.81
0.82
0.83
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.93
0.94

حتى سن 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
 59سنة فؤكثر
4

مستبدل بالقانون رقم  120لسنة .2014
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مالحظات :
 -1فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
 -2تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر
األساسى والمكافؤة على أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب
الحساب.
 -3تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر
المتؽٌر على أساس السن فى تارٌخ تقدٌم الطلب والمتوسط الشهرى
لؤلجور التى سددت على أساسها االشتراكات خبلل المدة حتى نهاٌة
الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
 -4تقدر المبالػ المطلوبة وفقا للمادة ( )33بواقع  %40من المعامل
الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب
االشتراك.
 - 5تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه.
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مرفق رقم 5
جدول رقم  – 2المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة 2007
 القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن المقابلة للمدةالمتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
مستبدل بالقرار الوزاري  126لسنة  2014الصادر بتارٌخ  2014/12/22وٌعمل به
اعتبارا من 2014/10/1
( القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن وفقا للجدول
رقم  6المستبدل بالقانون رقم  120لسنة ) 2014
السن
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

المدة المتبقٌة
لبلوغ سن
الستٌن
سنة
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى قدره 1
جنٌه ٌدفع طوال المدة المتبقٌة
لبلوغ سن الستٌن
جنٌه
ملٌم
12
36
12
31
12
26
12
21
12
15
12
08
12
01
11
94
11
85
11
77
11
67
11
57
11
46
11
34
11
21
11
07
10
91
10
75
10
57
10
38

السن
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

المدة المتبقٌة
لبلوغ سن الستٌن
سنة
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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القٌمة الحالٌة لقسط سنوى
قدره  1جنٌه ٌدفع طوال المدة
المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
جنٌه
ملٌم
10
18
9
96
9
72
9
46
9
18
8
87
8
55
8
19
7
81
7
40
6
96
6
48
5
96
5
40
4
80
4
14
3
44
2
68
1
85
0
96
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مرفق رقم 6
جدول رقم  – 2المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة 2007
 القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن المقابلة للمدةالمتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
قبل استبداله بالقرار الوزاري  126لسنة  2014الصادر بتارٌخ  2014/12/22وٌعمل به
اعتبارا من 2014/10/1
( القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  1جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن وفقا للجدول
رقم  6قبل استبداله بالقانون رقم  120لسنة ) 2014
السن
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

المدة المتبقٌة
لبلوغ سن
الستٌن
سنة
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى قدره 1
جنٌه ٌدفع طوال المدة المتبقٌة
لبلوغ سن الستٌن
جنٌه
ملٌم
14
920
14
820
14
716
14
603
14
487
14
359
14
227
14
083
13
933
13
771
13
603
13
421
13
232
13
028
12
817
12
590
12
354
12
102
11
839
11
558

السن
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

المدة المتبقٌة
لبلوغ سن الستٌن
سنة
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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القٌمة الحالٌة لقسط سنوى
قدره  1جنٌه ٌدفع طوال المدة
المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
جنٌه
ملٌم
11
267
10
955
10
631
10
284
9
922
9
534
9
129
8
697
8
244
7
761
7
252
6
711
6
140
5
532
4
889
4
203
3
473
2
693
1
858
.
963
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مرفق رقم 7
جدول رقم 3
بتوزٌع المعاش على المستحقٌن
المرفق بقانون التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
رقم
الحالة

األنصبة المستحقة فى المعاش

المستحق فى
المعاش

الوالدان

2/1
ٌاااوزع بالتسااااوى فاااى
حالة التعدد

2/1
ٌاااوزع بالتسااااوى
فى حالة التعدد

-

-

3/2

-

3/1
ألٌهماااا أو كلٌهماااا
بالتساوى

-

3

أرملة أو أرامال أو
زوج و أخت أو أخ
أو أكثر

4/3

-

-

4/1
ألٌهام أو لهام
جمٌعاااااااااااااااااااا
بالتساوى

4

أرملة أو أرامال أو
زوج فقط

4/3
و ٌوزع بالتساوى فاى
حالة التعدد

-

-

-

6/1
ألٌهماااا أو كلٌهماااا
بالتساوى

-

-

-

-

-

1
2

أرملة أو أرامال أو
زوج و ولد واحد
أو أكثر
أرملة أو أرامال أو
زوج و والااد أو
والدٌن

األرملة أو الزو

األوالد

األخوة
و األخوات

أرملة أو أرامال أو
زوج و ولااد أو
أكثر و والاد أو
والدٌن
ولد واحد

3/1

2/1

-

7

أكثر من ولد

-

 3/2المعاش
كامل المعاش
وٌوزع بالتساوي

8

ولد واحد و والد أو
والدٌن

-

3/2

9

أكثر من ولد و والد
أو والدٌن

-

6/5

10

والاااد واحاااد أو
والدٌن

-

-

11

أخ أو أخت أو أكثر

-

-

-

12

والاااد واحاااد أو
والاادٌن و أخ أو
أخت أو أكثر

-

-

 2/1ألٌهما أو كلٌهماا
بالتساوى

5
6

3/1
ألٌهماااا أو كلٌهماااا
بالتساوى
6/1
ألٌهماااا أو كلٌهماااا
بالتساوى
 2/1ألٌهما أو كلٌهماا
بالتساوى

 2/1ألٌهاام
لهاااااام
أو
جمٌعاااااا و
ٌااوزع بٌااانهم
بالتساوى
 4/1ألٌهاام
لهاااااام
أو
جمٌعااااااااااااااااااا
بالتساوى

مالحظات الجدول رقم ()3
ٌ -1عتبر الزوج المستحق فى حكم األرملة .
 -2فى حالة إٌقاؾ أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو بعضه ٌإول إلى باقى المستحقٌن من
فئة هذا المستحق  ،وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذ الفئة ٌتم الرد على باقى
المستحقٌن بالفئات األخرى فإذا زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى نصٌب له بالجدول
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وفقا للحالة فى تارٌخ الرد رد الباقى على الفئة التالٌة وذلك كله بمراعاة الترتٌب الموض
فى الجدول التالى :
فئة المستحق الذى ٌرد علٌه
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع
المعاش
معاشه
 -1األوالد
 -2الوالدان.
األرملة
 -3اإلخوة و األخوات.
 -1األرملة.
األوالد
 -2الوالدان
 -1األرملة .
 -2األوالد.
الوالدان
 -3اإلخوة و األخوات.

-3
-4
-5
-6

و ٌراعى قبل تنفٌذ قاعدة أٌوله المعاش أو رد خصم ما ٌكون قد استحق من معاش دون
المساس بمعاشات باقى المستحقٌن .
فى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله أو بعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن
جمٌع المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب .
ٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب
المحدد بالجدول (.)1
ال ٌرد المعاش الذى من بالزٌادة عن معاش المورث فى حالة إٌقافه أو قطعة .
فى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رقم ٌ 2إول الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة
األرامل إلى اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا
التارٌخ و ذلك فى حدود الربع.
و فى حالة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة ٌإول ربع معاش
المورث إلى اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا
التارٌخ (.)2

( )1بند معدل بالقانون رقم  107لسنة  1987وٌعمل به اعتبارا من .1984/4/1
( )2مبلحظة مضافة بالقانون رقم  107لسنة  1987وٌعمل بالفقرة األولى منها اعتبارا من .1984/4/1
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مرفق رقم 8
جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن
م
1

الحالة
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرمل
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرملة
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرمل ووالد

5

إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرملة ووالد
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرمل ووالدة
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرملة ووالدة
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرمل ووالدٌن
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر وأرملة
ووالدٌن
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر ووالد
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر ووالدة
إبن أو أكثر أحدهم على
األقل ذكر ووالدٌن
بنت فقط وال ٌوجد أرمل
أو أرملة أو والدٌن أو
أخوة وأخوات
بنت فقط وأرمل وال ٌوجد
والدٌن أو أخوة وأخوات
بنت فقط وأرملة وال
ٌوجد والدٌن أو أخوة
وأخوات
بنت فقط وأرمل ووالد
بنت فقط وأرملة ووالد
بنت فقط وارمل ووالد
وال ٌوجد اخو واخوات
بنت فقط وأرمل ووالد و
ٌوجد أخوة أو أخوات
بنت فقط وأرملة ووالدة
وال ٌوجد أخوة أو أخوات
بنت فقط وأرملة ووالدة
وٌوجد أخوة أو أخوات
بنت فقط وأرمل ووالد
ووالدة
بنت فقط وأرملةووالد
ووالدة
بنت فقط ووالد
بنت فقط ووالدة وال ٌوجد
أخوة أو أخوات
بنت فقط ووالدة وأخوة أو

2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

أرمل

أرملة

4/1
8/1
12/3
24/3
12/3
24/3
12/3
24/3

أوالد
1

والد

والدة

أخوة وأخوات
×

4/3

×

8/7

×

12/7

12/2

×

24/17

24/4

×

12/7

12/2

×

24/17

24/4

×

12/5

12/2

12/2

×

24/13

24/4

24/4

×

6/5

6/1

6/5
6/4

6/1

الباقى

×
6/1

×

6/1

×

2/1

2/1

4/2

4/1

24/3

24/12

24/9

8/1

4/1

12/3

12/6
8/4
12/6

12/2

12/1

12/6

12/2

12/1

24/3

24/12

24/4

24/5

24/3

24/12

24/4

24/5

12/3
12/3

13/3
24/3

×
×

12/3
8/3

13/6

13/2

13/2

×

24/12

24/5

24/4

×

2/1

2/1
6/3

6/1

6/2

6/3

6/1

6/2
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م
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

الحالة
أخوات
بنت فقط ووالد ووالدة
بنت فقط وأرمل وأخوة
وأخوات
بنت فقط وأرملة واخوة
وأخوات
بنت فقط وأخوة واخوات
أكثر من بنت وال ٌوجد
ارمل أو أرملة أو والدٌن
أو أخوة وأخوات
أكثر من بنت وأرمل وال
ٌوجد والدٌن أو أخوة
وأخوات
اكثر من بنت وأرملة وال
ٌوجد والدٌن أو أخوة أو
أخوات
أكثر من بنت وأرمل
ووالد
اكثر من بنت وأرملة
ووالد
أكثر من بنت وأرمل
ووالدة
أكثر من بنت وأرملة
ووالدة وال ٌوجد أخوة
وأخوات
أكثر من بنت وأرملة
ووالدة واخوة
أكثر من بنت وأرمل
ووالد ووالدة
أكثر من بنت وأرملة
ووالد ووالدة
أكثر من بنت ووالد
أكثر من بنت ووالدة وال
ٌوجد أخوة واخوات
أكثر من بنت ووالدة
واخوة وأخوات
أكثر من بنت ووالد
ووالدة
أكثر من بنت وأرمل
وأخوة وأخوات
أكثر من بنت وأرملة
وأخوة وأخوات
أكثر من بنت وأخوة
وأخوات
أرمل فقط وال ٌوجد اوالد
أو والدٌن أو أخو
وأخوات
أرمله فقط وال ٌوجد أوالد
أو والدٌن أو أخوة
وأخوات
ارمل ووالد
أرمل ووالدة وال ٌوجد
أخوة وأخوات
أرمل ووالدة وأكثر من
أخ وأخت
أرمل ووالدة وأخ أو أخت

أرمل
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أرملة

12/3
8/1

12/3

13/3
24/3
13/3

أوالد

والد
6/2

والدة
6/1

أخوة وأخوات

الباقى

6/3
12/6

12/3

×

8/4

8/3

2/1
3/2

2/1
3/1

12/8

12/1
24/5

24/3

/16
24

13/8

13/2

×

24/16

24/5

×

13/8

13/2

24/3

24/16

24/4

24/1

24/3

24/16

24/4

24/1

15/3
27/3

15/8

15/2

15/2

×

27/16

27/4

27/4

×

3/1

3/2
6/4

6/1

6/1

6/4

6/1

6/1

6/4
12/3
24/3

×

6/1

×

6/1

×

12/8

12/1

24/16

24/5

3/2

3/1
2/1

2/1

4/3

¼
2/1
6/3

6/2

6/1

2/1

6/3

6/1

6/2

6/3

6/2

6/1
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م
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

الحالة
فقط
أرمل ووالد ووالدة وال
ٌوجد أخوة وأخوات
أرمل ووالد ووالدة وأخوة
وأخوات
أرمل وأخوة وأخوات
أرمل ووالد
أرملة ووالدة وال ٌوجد
أخو وأخوات
أرملة ووالدة وأخوة
وأخوات
أرملة ووالد ووالدة وال
ٌوجد أخوة وأخوات
أرملة ووالد ووالدة وأكثر
من أخ أو أخت
أرملة ووالد ووالدة وأخ
أو أخت فقط
أرملة وأخو وأخوات
والد فقط
والد ووالدة وال ٌوجد
أخوة وأخوات
والد ووالدة وأخوة
وأخوات
والدة وال ٌوجد أخوة
وأخوات
والدة وأكثر من أخ وأخت
والدة وأخ أو أخت فقط
أخوة أحدهم على األقل
ذكر
أخت فقط
أكثر من أخت
ال أوالد وال زوج أو
والدٌن أو أخوة

أرمل

أبرٌل 2018

أرملة

أوالد

والد

والدة

6/3

6/2

6/1

6/3

6/2

6/1

أخوة وأخوات

2/1

الباقى

2/1
×

4/3

¼
12/3

12/4

12/5

12/3

12/2

12/7

12/3

12/6

12/3

12/3

12/7

12/2

12/3

12/6

12/3

1
3/2

3/1

6/5

6/1

4/3

4/1
×

3/1

3/2

6/1
3/1

6/5
3/2
1
1
1
1

مالحظات :
 – 1فى حالة وجود أكثر من مستحق – ٌراعى فى تحدٌد أنصبة األوالد واألخوة إذا كانوا جمٌعا من
ذات النوع ( ذكور أو إناث ) أن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوى .
– 2جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به ( × ) ٌعنى أنه ال توجد تفرقة فٌما إذا كانت
الحالة بها أخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أخوة وأخوات .
 – 3بالنسبة لؤلوالد إذا ما وجد ذكور وإناث داخل الفئة فإن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب
األنثى .
 – 4فى حالة وجود باقى – ٌتم تحدٌد الورثة الشرعٌٌن المستحقٌن له وأنصبتهم من خبلل اإلعبلم
الشرعى أو ٌتم تحدٌدهم بشهادة إدارٌة على أن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة المختصة تحدٌد
أنصبتهم .
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