
 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ
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 ِعجؽخ إٌذوح اٌشهزٌخ
 ٍؼبٍٍِٓ ثبٌجهبس اإلداري ٌٍذوٌخٌ

8/;/978> 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 2)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 ِمذِخ

لاد   التاأمٌنً الاوعًإلاى نراو وتعمٌاق  الحكاومًللعااملٌن االطااا  االجتماعً ٌسعى صندوق التأمٌن 
أن الحماٌة التأمٌنٌاة  ااعتااووكذا زٌادة الثطافة التأمٌنٌة لد  أفواد المجتمع االجتماعً المهتمٌن امجال التأمٌن 

 إلى كل أسوة مصوٌة. امتدتقد 

متضمنة أهم األساللة  <978/;/8أن أقدم مضااة الندوة الرهوٌة المنعطدة اتاوٌخ  ٌسعدنًوتحطٌطاً لذلك 

 .الندوة فًنوقرت  التً

 

رئٍض صٕذوق اٌتأٍِٓ 

 االجتّبػً

 ًٌٍؼبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِ

 

 "ِحّذ طؼىدي لؽت"

 

  



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 فهــــــــزص

 

 اٌّىظىع َ

 :األطئٍخ 1

 .1975لسنة  79الصادو االطانون وقم  االجتماعًاألسللة الموتااة اطانون التأمٌن  

 :اٌّزفمبد  2

 
 27،26وفطااً ألحكاام الماادتٌن  الواحدة الدفعة ـ وتعوٌض تعوٌض المدة الزالدة فًمحاضوة 

 .1975 لسنة 79من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ
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 االجتّبػًاألطئٍخ اٌّزتجؽخ ثمبٔىْ اٌتأٍِٓ 

 ><@8ٌظٕخ  @<اٌصبدر ثبٌمبٔىْ رلُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 5)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 ِىزر (?8ِبدح )

 ِىزر ?8/8اٌظؤاي رلُ 

 ؟ٌتم مضاعفة مدد الحوب عند حساب الحطوق التأمٌنٌة عن األجو المتؽٌو  هل
 : اإلجبثخ

 على أن: ><@8لسنة  @<( مكوو من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم ?8تنص المادة )

وذلك متى توافوت  األجو كانت مدة ارتواك المؤمن علٌه عن هذا المتؽٌو أٌاً  األجو ستحق المعاش عنٌ"
 األساسً. األجو حد  حاالت إستحطاق المعاش عنإفً رأنه 

".............. 

اتعدٌل اعض أحكام قانون التأمٌن  ;?@8لسنة  <;( المادة الثانٌة عرو من الطانون وقم <كما ٌنص الاند )

 وازٌادة المعارات على أن: ><@8لسنة  @<االجتماعً الصادو االطانون وقم 

ال تسوي األحكام المنصوص علٌها فً قوانٌن خاصة فً رأن الحطوق المستحطة عن األجو المتؽٌو  - <"

( مان قاانون التاأمٌن االجتمااعً 8:وذلك ااستثناء ما جاء فً هذه الطاوانٌن مان معاملاة اعاض فلاتهاا االماادة )

 المراو إلٌها فً رأن قواعد حساب المكافأة"، كما ال تسوي األحكام هالمراو إلٌ

وحٌث ال تسوي األحكام المنصوص علٌها فً قوانٌن خاصة فً رأن الحطوق  وفمًب ٌّب تمذَ

 المستحطة عن األجو المتؽٌو لذا ال ٌتم مضاعفة مدد الحوب عند حساب الحطوق التأمٌنٌة عن األجو المتؽٌو.
 
 

 

 ( 7:ِبدح ) 

 7:/  9اٌظؤاي رلُ: 

اعاد أواعاة انتهات خدمتاه االوفااة ثام  تااٌاق أحكاام قاانون التاأمٌن االجتمااعى، لمجال عاد معاش صاحب
 وأن سااق اأناه علمااً  ؟هاذه الحالاة ًٌستحق الحد األدنى للمكافأة ف فهل ،من تاوٌخ التحاقه االعمل الجدٌد أرهو

 .لعجز الكاملاألدنى للمكافأة عن مدة ارتواكه النتهاء خدمته لاستحق الحد 
 اإلجبثخ :

 على أن: ><@8لسنة  @<( من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم 7:تنص المادة )

 أو تعوٌض الدفعة الواحدة. ستحطاق المعاشإة متى توافوت إحد  حاالت أٌستحق المؤمن علٌه مكاف "
مان سانوات مادة االراتواك فاً نلاام المكافاأة وٌطادو أجاو  ةوتحسب المكافأة اواقع أجو رهو عن كال سان

 (. @8ولى من المادة )ألالمنصوص علٌه فً الفطوة ا ألساسًاوـألجا أة اأجو حساب معاشفحساب المكا

 وفطاً للفطوة السااطة وذلك فً الحاالت اآلتٌة: اً عروة رهوومحسوا أجو أةوٌكون الحد األدنى للمكاف
المنصاوص علٌهاا فاً  خدمة المؤمن علٌه لثاوت العجز الكامال أو الوفااة متاى تاوافوت الراووا انتهاء -8

 (.?8الفطوة الثانٌة من المادة )

فً اٌّؼبشبد 

 واٌتؼىٌعبد

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 6)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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ماان المااادة  (8نتفااا  المااؤمن علٌااه انلااام المكافااأة لالوؼااه الساان المنصااوص علٌهااا فااً الانااد )إ انتهاااء -9

دخاو عراو سانوات إلفً نلام ا ارتواكهوكانت مدة  ;?@8/;/8لهذا النلام فً  (متى كان خاضعاً ?8)

 على األقل، وإذا كانت هذه السن تطل عن الستٌن تتحمل الخزانة العاماة ااالفوق ااٌن هاذا الحاد والمكافاأة
 .المستحطة عن المدة الفعلٌة وٌسوي هذا الحكم فً رأن المادة األولى من هذا الطانون

 فً التأمٌن. ارتواكهموة واحدة اوال مدد دنى للمكافأة إال ألوال ٌنتفع المؤمن علٌه االحد ا
 :ماٌأتً( ;:)المدد المحسواة فً نلام المكافأة وفطاً للمادة إلى  اةـوٌواعى االنس

 .الحد األدنى المراوإلٌهإلى  تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاؾ -8

المؤمن علٌه ( الموافق وعلى أساس سن ;للجدول وقم ) عن هذه المدة ااطاً المستحطة تطدو المكافأة  -9

وذلك فاً حااالت اساتحطاق الصاوؾ  فً تاوٌخ استحطاق الصوؾ وأجو حساب المكافأة المراوإلٌه

 ( من الفطوة الثانٌة أو الوفاة.9الاند ) ًف لؽٌو الوغ السن المراوإلٌه

تخصم من المكافأة الطٌمة الحالٌة ألقسااا المادة المرااو إلٌهاا وذلاك ماع عادم اإلخاال احكام الفطاوة  -:

 .(;;8)الوااعة من المادة 

الدفعااة الواحاادة  تعااوٌض أو علٌااه تصااوؾ لمسااتحطى المعاااش سااتحطاق المكافااأة لوفاااة المااؤمناوفااى حالااة 
 ةفإذا لم ٌوجد أي مساتحق صاوفت للووثا لكامل،اا إلٌه احسب األحوال فإذا لم ٌوجد سو  مستحق واحد أدٌت

 ".الروعٌٌن

اراأن قواعاد  9787لسانة  :من منروو وزاوة المالٌة وقام من الطسم الثانى ( من ثانٌاً 9الاند ) ًكما ٌطض

 @<الصادو االطانون وقم  ًدٌن إلى مجال تااٌق أحكام قانون التأمٌن االجتماعالمعارات العالمعاملة أصحاب 
 على أن: ><@8لسنة 

حالة ما إذا كان المعااش األول قاد اساتحق  ًالمكافأة: تستحق المكافأة عن مدة االرتواك األخٌوة وف -9 "

، فإناه ال ٌساتحق الحاد األدناى للمكافاأة  عان افاأةللخدمة وساق استحطاق الحد األدناى للمك ًللعجز الكامل المنه
 إذا كان ساب االستحطاق عنها الوفاة المنهٌة للخدمة." المدة األخٌوة إال

اراأن  قواعاد  9787لسنة  89( من ثالثاً من المادة األولى من تعلٌمات الصندوق وقم 9كما ٌطضى الاند )

الصاادو االطاانون وقام  ًمعاملة أصحاب المعارات العالٌدٌن إلى مجال تااٌق أحكاام قاانون التاأمٌن االجتمااع

 على أن: ><@8لسنة  @<

حالة ما إذا كان المعااش األول قاد اساتحق  ًالمكافأة: تستحق المكافأة عن مدة االرتواك األخٌوة وف -9""

، فإناه ال ٌساتحق الحاد األدناى للمكافاأة عان اق اساتحطاق الحاد األدناى للمكافاأةللخدمة وس ًللعجز الكامل المنه
 المنهٌة للخدمة."المدة األخٌوة إال إذا كان ساب االستحطاق عنها الوفاة 

 

حٌث أن ساب استحطاق المعاش عن المادة األخٌاوة الوفااة المنهٌاة للخدماة، لاذا  تمذَوفمًب ٌّب 

ٌكوو فٌها االنتفا  االحاد األدناى للمكافاأة  ًدة التٌالحالة الوح ًٌستحق الحد األدنى للمكافأة وتعد هذه الحالة ه
 للعجز الكامل المنهى للخدمة. فٌها المعاشعن مدة االرتواك األولى التى استحق  احٌث ساق االنتفا  اه

 
 
 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ
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 ( 8;ِبدح ) 

 8;/:اٌظؤاي رلُ 

 :ًوكانت اٌانات مدد ارتواكه كما ٌل 8/87/9787:اتاوٌخ  انتهت خدمته ااالستطالة علٌه مؤمن
 طٕخ شهز ٌىَ ثٍبْ

 4 2 - مدة فعلٌة

 1 - 15 النالٌةمدة مضافة للعمل االمنااق 

 للماادة الموجاااة السااتحطاق المكملااة الماادة الااب رااواء لااه ٌحااق فهاال ،=87/978وقااد الااػ ساان السااتٌن فااى 

 صاحب معاش عن مدة سااطة على مدة االرتواك األخٌوة؟ المذكوو كان إذا الحكم ٌختلؾ وهل المعاش؟
 :اإلجبثخ

 على أن: ><@8لسنة  @<االطانون وقم من قانون التأمٌن االجتماعى الصادو  ?8تنص المادة 

 ٌستحق المعاش فً الحاالت اآلتٌة: "
سان  هأو لالوؼاخدمة المؤمن علٌه لالوؼه سن التطاعد المنصوص علٌاه انلاام التولاؾ المعامال ااه  انتهاء -1

وذلاك متاى كانات مادة ، (9و)ج( من المادة ) للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم االاندٌن )ب( ةالستٌن االنسا

 .على األقل رهواً  897ارتواكه فً التأمٌن 

 ه.ملؽا -2
الجزلاً المساتدٌم متاى ثاات عادم وجاود عمال  زأو العجا الكامال زأو العجانتهاء خدمة المؤمن علٌه للوفاة  -3

 وذلك أٌا كانت مدة ارتواكه فً التأمٌن.، آخو له لد  صاحب العمل
من وزٌو التأمٌنات ااالتفاق مع الوزواء وٌثات عدم وجود عمل آخو اطواو من لجنة ٌصدو اتركٌلها قواو

 العاملٌن احسب األحوال وممثال عان الهٌلاة وٌكون من اٌن أعضالها ممثل عن التنلٌم النطااً أو، المختصٌن
 وٌحدد الطواو قواعد واجواءات عمل اللجنة.الطومٌة للتأمٌن االجتماعً، 

مان وزٌاو التأمٌناات انااء علاى  واووٌستثنى من روا عدم وجود عمل آخاو الحااالت التاً ٌصادو اهاا قا
 اقتواح مجلس اإلداوة.

 هتجااوز  وا عادمتراٌسنة من تاوٌخ انتهااء خدمتاه و كاماً خال عجزاً  هثاوت عجز وفاة المؤمن علٌه أو -4

وذلاك أٌاا كانات  لطٌمة النطدٌة لتعاوٌض الدفعاة الواحادة،ا( وعدم صوفه 8السن المنصوص علٌها فً الاند )

 فً التأمٌن. ارتواكهمدة 
اراوا تاوافو مادة اراتواك  (،:،8) ٌنانتهاء خدمة المؤمن علٌه لؽٌو األسااب المنصاوص علٌهاا فاً الاناد -5

رهواً وأال ٌكون خاضاعاً لتاأمٌن الراٌخوخة والعجاز والوفااة فاً تااوٌخ تطادٌم الاب  7;9فعلٌة ال تطل عن 

 الصوؾ.
سن الستٌن اعد  هأو الوؼخدمته  انتهاءن تاوٌخ نطضاء سنة مإالكامل اعد  هوفاة المؤمن علٌه أوثاوت عجز -6

على األقل ولم ٌكان قاد صاوؾ الطٌماة النطدٌاة  اً رهو 897فً التأمٌن  ارتواكهخدمته متى كانت مدة  انتهاء

 .وٌسو  المعاش فً هذه الحالة على أساس مدة االرتواك فً التأمٌن الواحدة، ةلتعوٌض الدفع
............".... 

 ( من ذات الطانون على أن:;:)وتنص المادة 

التاأمٌن فاً كال مان األجاو األساساً  ضامن مادة اراتواكه فاً مادةٌجوز للمؤمن علٌاه أن ٌالاب حسااب 
 واألجو المتؽٌو ونلام المكافأة إذا توافوت ارأنها الرووا اآلتٌة:

 أن تكون اعد الوؼه سن الثامنة عروة. -1



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 8)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 أن تكون سنوات كاملة. -2
 االرتواك األخٌوة وؼٌو خاضعة لنلام التأمٌن االجتماعً.أن تكون سااطة على مدة  -3
 أال تجاوز مدة االرتواك الفعلٌة. -4

وٌواعى أال ٌؤدي حساب مدة فً أي من األجو المتؽٌو ونلام المكافأة تجاوز مدة االرتواك فً أي منهما 
 مدة االرتواك عن األجو األساسً.

 "( الموفق.;للجدول وقم )طاً مطاال أداء مالػ ٌحسب وف وتطدو تكلفة حساب المدة

 من ذات الطانون على أن: 8;وتنص الفطوة الثالثة من المادة 

............." 
وإستثناء من حكم الفطوة السااطة ٌجوز للمؤمن علٌه اعاد انتهااء خدمتاه والوؼاه سان الساتٌن أو تجاوزهاا، 

( ;:األخٌوة وامواعاة أحكام المادة ) إاداء الوؼاة فً حساب مدة فً األجو األساسً سااطة على مدة ارتواكه

وذلك امطداو المدة المالواة الستحطاق المعااش وتاؤد  المااالػ المساتحطة عنهاا دفعاة واحادة وٌساتحق المعااش 
 اعتااواً من أول الرهو التالً ألداء هذه الماالػ.

"............. 
ذ أحكاام قاانون التاأمٌن االجتمااعً اتنفٌ <977لسنة  ;>>قواو وزٌو المالٌة وقم ( من ;;وتنص المادة )

 على أن: ><@8لسنة  @<وقم 

( من قانون التأمٌن ;:ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌطدم الب حساب مدد االرتواك السااطة وفطاً لنص المادة )"

 ( الموفق متى توافوت الرووا اآلتٌة:;;االجتماعً على النموذج وقم )

 أن تكون المدة اعد الوؼه سن الثامنة عروة. -8
 أن تكون سنوات كاملة. -9
 أن تكون سااطة على مدة االرتواك األخٌوة وؼٌو خاضعة لنلام التأمٌن االجتماعً. -:
 أال تجاوز مدة االرتواك الفعلٌة. -;
أال ٌزٌد مجمو  مدد االرتواك اما فٌها المدة المالاوب حساااها عان األجاو المتؽٌاو أو نلاام المكافاأة عان  ->

التااً ال ٌاادخل فااً حسااااها الماادد التااً تطضااى الطااوانٌن والطااواوات ماادة االرااتواك عاان األجااو األساسااً، 
 اإضافتها لمدة االرتواك فً التأمٌن.

( مان الطاانون علاً ذات النماوذج لمان الاػ سان 8;وٌطدم الب حسااب مادة االراتواك وفطااً لانص الماادة )

 الستٌن أو تجاوزها مع توافو الرووا المراو إلٌها االفطوة السااطة.
التأمٌن االجتماعً أو مكتب الصندوق المختص احـسب األحـوال إعاداد ساجل لطاـٌد الااات وعلى جـهاز 

 مكوواً( الموفق. ;;حساب المدد المراو إلٌهـا واألقسـاا المستحطة عنها وفطاً لنموذج السجـل وقم )

انون التاأمٌن ( الموفاق اطا;وتطدو تكلفة حساب المدد المراو إلٌها فً الفطوات الساااطة وفطااً للجادول وقام )

 ( من الطانون المراو إلٌه.8;االجتماعً وٌتم سداد هذه التكلفة وفطاً ألحكام المادة )

 "وال ٌعتاو المؤمن علٌه ملتزماً االب حساب المدة إال اعد موافطته على التكلفة وإقواوه االسداد.

األجو األساساً  قواعد الب حساب مدة فًارأن   ;978لسنة  9الصندوق وقم  يكما ٌطضى كتاب دوو

من قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادو االطاانون  8;،  ;:أو األجو المتؽٌو أو نلام المكافأة وفطاً ألحكام المادة 

 على أن: ;978لسنة  897والمعدل االطانون وقم  ><@8لسنة  @<وقم 

"......... 
 ظىء ِب تمعى ثه األحىبَ اٌّتمذِخ ٌزاػى ِب ًٌٍ : ًوف



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ
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اٌّؽٍىة تىافزهب ٌحظبة ِذح ظّٓ ِذد االشتزان  أوالً: اٌشزوغ

 :االجتّبػًِٓ لبٔىْ اٌتأٍِٓ  ;:وفمًب ألحىبَ اٌّبدح 

 ( الموفق متى توافوت الرووا اآلتٌة :;;ٌطدم الب حساب مدد االرتواك على النموذج وقم )

 أن تكون المدة اعد الوؼه سن الثامنة عروة. .8
 أن تكون سنوات كاملة. .9
 .جتماعًمدة اإلرتواك األخٌوة وؼٌو خاضعة لنلام التأمٌن اال أن تكون سااطة على .:
 أال تجاوز مدة اإلرتواك الفعلٌة . .;
األجااو المتؽٌااو أو نلااام عاان امااا فٌهااا الماادة المالااوب حسااااها رااتواك إلأال ٌزٌااد مجمااو  ماادد ا .>

ٌٌن الطاوان ً تطضاًحساااها المادد التا ً، وال ٌدخل فرتواك عناألجواألساسًإلمدة ا المكافأة عن
 فى التأمٌن. االرتواكوالطواوات اإضافتها لمدة 

شزوغ ًٍب: اٌ جز  ثبٔ فى األ ِذح  ظبة  ثخ ٌح طًاٌّؽٍى ظّٓ  األطب

ِـٓ لـبٔىْ اٌتـأٍِٓ  8;ِذد االشـتزان وفمـًب ألحىـبَ اٌّـبدح 

)ؼٍت االشتزان ػٓ ِذح ثؼذ أتهبء اٌخذِخ وثٍىؽ طٓ  االجتّبػً

 اٌظتٍٓ(:

 أوالً.كافة الرووا الواودة االاند  .8
 الوغ سن الستٌن أو تجاوزها. .9
تحساب علاى أساساه تكلفاة  يسداد تكلفة حساب المدة دفعة واحدة ماع مواعااة أال ٌطال األجاو الاذ .:

 تاوٌخ تطدٌم الب الرواء. ًالرواء عن الحد األدنى ألجو االرتواك ف
 ثبٌثًب:حظبة وطذاد تىٍفخ ِذد االشتزان:

فاق اطاانون التاأمٌن اإلجتمااعى والمعادل االطاانون وقام ( المو;تحسب التكلفة وفطاً للجادول وقام ) .8

 :ًوتسدد وفطاً لما ٌل ;978لسنة  897

 .دفعة واحدة خال سنة من تاوٌخ الب الحساب 
  897االطاانون وقام الموفق اطانون التأمٌن اإلجتماعى و المعادل  =أو االتطسٌا وفطاً للجدول وقم 

 .;978لسنة 
 .إلى أقوب جنٌهالدفعة الواحدة أو قٌمة الطسا الرهوي جاو قٌمة تكلفة ٌواعى  .9

 راثؼًب :أحىبَ ػبِخ:

سجل لطـٌد الاات حساب المدد المرااو إلٌهاـا واألقساـاا المساتحطة عنهاا وفطااً  إعدادتلتزم الجهة اإلداوٌة ا .8

 ( الموفق. مكوواً  ;;لنموذج السجـل وقم )

  اعد موافطته على التكلفة وإقواوه االسداد.ال ٌعتاو المؤمن علٌه ملتزماً االب حساب المدة إال .9
ٌتم تااٌق الطواعد واألحكام المراو إلٌها على الالاات التً وافق المؤمن علٌه  على التكلفة أو قٌمة الطسا  .:

 .;978/@/7:اعد 
..........." 

انتفاا  عادم جاواز اراأن  =978لسانة  <كما تطضى المادة األولى مان تعلٌماات الصاندوق الحكاومً وقام 

لسانة  @<أصحاب المعارات العالدٌن إلى مجال تااٌق أحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطاانون وقام 

 على أن: من أحكامه 8;اأحكام الفطوة الثالثة من المادة  ><@8
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على جمٌع األجهزة المختصة االصندوق عند تطدٌو الحطاوق التأمٌنٌاة لصااحب المعااش المساتحق وفطااً ألي  "
من قوانٌن التأمٌن اإلجتماعً المراو إلٌها والعالد لعمل ٌخضعه ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون 

مان قاانون  41عن المدة الثانٌة، مواعاة عدم جاواز االنتفاا  اأحكاام الفطاوة الثالثاة مان الماادة  1975لسنة  79وقم 
انتهاء خدمته والوؼه سان الساتٌن إااداء الوؼااة فاً الاب حسااب التأمٌن االجتماعً والتً تجٌز للمؤمن علٌه اعد 

 "المدة المكملة للمدة الموجاة الستحطاق المعاش.

وحٌث أن مجمو  مدد ارتواك الماؤمن علٌاه فاى تااوٌخ انتهااء الخدماة تخااى  وفمًب ٌّب تمذَ

الموجااة الساتحطاق  خمس سنوات لذا ٌحق له عند الوؼه سن الستٌن الب رواء أواع سنوات الستكمال المادة
هاذه  ًعلاى أن ٌساتحق المعااش فا ،ًمن قانون التأمٌن االجتمااع ?8( من المادة =المعاش وفطاً ألحكام الاند )

 لسداد التكلفة دفعة واحدة. ًالحالة اعتااواً من الرهو التال

األخٌاوة فاا أما فً حالة ما إذا كان المذكوو صااحب معااش عان مادة اراتواك ساااطة علاى مادة اراتواكه 
والتً تجٌز للماؤمن علٌاه اعاد  ًمن قانون التأمٌن االجتماع 8;ٌحق له االنتفا  اأحكام الفطوة الثالثة من المادة 

، انتهاء خدمته والوؼه سن الستٌن إاداء الوؼاة فاً الاب حسااب المادة المكملاة للمادة الموجااة الساتحطاق المعااش
 حدة عن مدة االرتواك األخٌوة.هذه الحالة ٌتم صوؾ تعوٌض من دفعة وا ًوف
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 ( :<ِبدح ) 

 :</;اٌظؤاي رلُ 

 االرتواكات؟ حساب ٌتم وكٌؾ عدمه؟ من الموض لتأمٌن االٌومٌة ٌخضع العاملٌن هل
 :اإلجبثخ

 على أن: ><@8لسنة  @<( من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم 9تنص المادة )

 تسوي أحكام هذا الطانون على العاملٌن من الفلات اآلتٌة: "
والوحادات االقتصاادٌة التااعاة  والهٌلات العامة والمؤسسات العامة للدولة ياالجهاز اإلداوالعاملون المدنٌون  -أ 

 .وؼٌوها من الوحدات االقتصادٌة االطاا  العام من هذه الجهات يأل
"............... 

 ( من ذات الطانون على أن::<) وتنص المادة

على العاملٌن لد  أصحاب األعماال الاذٌن ٌصادو اتحدٌادهم قاواو مان  تسوي أحكام هذا الااب تدوٌجٌاً  "
الطانون وقم ألحكام وزٌو الصحة وذلك دون اإلخال احطوق المؤمن علٌهم الذٌن انتفعوا االتأمٌن الصحً وفطاً 

 "المراو إلٌهما. ;=@8 لسنة ><الطانون وقم  أو ;=@8لسنة  :=

اتنفٌاذ أحكاام قاانون التاأمٌن االجتمااعً  <977لسانة  ;>>قواو وزٌو المالٌة وقام ( من 8وتنص المادة )

 على أن: ><@8لسنة  @<وقم 

 "تسوي أحكام قانون التأمٌن االجتماعً على:
األعمال العام اما فً  العاملون المدنٌون االجهاز االداوي للدولة والهٌلات العامه والطاا  العام وقاا  -8

 .ذلك العمالة المؤقتة والعوضٌة والموسمٌة
"................ 

ارأن قواعاد تحدٌاد مادد االراتواك للعمالاة المؤقتاة  <977لسنة  9الصندوق وقم  يكما ٌطضً كتاب دوو

 اأن:
لسانة  @8 والمعادل االطاانون وقام ><@8لسانة  @<وقام  ً( من قانون التأمٌن االجتماع9" تطضى المادة )

 يكاال ماان توااااه عاقااة عماال اإحااد  وحاادات الجهاااز اإلداو ًاااأن ٌخضااع لطااانون التااأمٌن االجتماااع 9778

 للدولة سواء كانت عاقتهم اها عاقة اللحٌة أو تعاقدٌة وسواء كانت دالمة أو مؤقتة أو عوضٌة.
صاااحب العمال علااى  ٌؤدٌهاا ً( مان ذات الطااانون ااأن " تحسااب االراتواكات التاا>89وتطضاى المااادة )   

 ًحسااب األجاو تحدٌاد عادد أٌاام العمال فا ًأساس ما استحطه المؤمن علٌه من أجو خال كل رهو وٌواعى ف
ال ٌساتحق  ًأٌة ارتواكات عن المدد الت ياالنساة لمن ٌتطاضون أجووهم مراهوة وال تؤد الرهو اثاثٌن ٌوماً 
 عنها أجو ......".

،  7@@8/=8،  >?@8/=،  =<@8/<8تاااب دووٌاااة أوقاااام ) وقاااد سااااق أن أصااادو الصاااندوق عااادة ك   

 .ً( ارأن ضوووة إخضا  العمالة المؤقتة ألحكام قانون التأمٌن االجتماع 9778/>8،  9778/@،  @@@9/8

الصندوق من عدم التزام الوحادات اإلداوٌاة اإمسااك ساجات منتلماة  ًونلواً لما تاحل للسادة مفتر   
 مالٌة اصفة دووٌة ومنتلمة. <@ستماوة لهذه الفلة وعدم استٌفاء ا

 تأٍِٓ اٌّزض
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وحوصاااً ماان الصااندوق علااى الحطااوق التأمٌنٌااة للعمااال المااؤقتٌن ٌهٌااب الصااندوق االجهااات اإلداوٌااة    
اضوووة إمساك سجات منتلمة ٌسجل اها كافة حاالت العمالة المؤقتاة أو االٌومٌاة أو اعطاود وٌطٌاد اهاا عادد 

صوفت اه هذه األجوو  يالذ ًعن هذه األٌام ووقم وتاوٌخ المستند المال أٌام العمل الفعلٌة واألجوو المنصوفة
 مالٌة اصفة دووٌة ومنتلمة." <@ووقم وتاوٌخ رٌك سداد االرتواكات مع ضوووة استٌفاء االستماوة 

ارأن تحدٌاد أجاو اإلراتواك  ?977( لسنة @وتطضى المادة األولى من تعلٌمات الصندوق الحكومً وقم )

 الحطوق التأمٌنٌة للعمالة المؤقتة والمعٌنٌن امكافأة راملة على أن:وأجو تسوٌة 
"على األجهزة المختصة حساب إرتواكات التأمٌن اإلجتماعى وحساب وصوؾ الحطوق التأمٌنٌاة للعمالاة 

لسانة  ;>>وقواو وزٌو المالٌة وقم  ًجتماعالمؤقتة على أساس قواعد تحدٌد األجو الواودة اطانون التأمٌن اال

 المراو إلٌهما دون مواعاة ألجو النلٌو وٌلؽى ما ٌخالؾ ذلك من أحكام." <977

 

ٌخضع العااملٌن االٌومٌاة ألحكاام تاأمٌن الماوض ماا دامات جهاة العمال منتفعاة  وفمًب ٌّب تمذَ

 اهذا التأمٌن. 
على أساس ما استحطه المؤمن علٌه من أجو خال كال راهو علاى  ًوتحسب ارتواكات التأمٌن االجتماع

 قدو عدد أٌام العمل مع ضوووة تااٌق أحكام الكتب الدووٌة المراو إلٌها.

 

 

 ( ;<ِبدح ) 

 ;</  >اٌظؤاي رلُ: 

 ؟مٌن الموضأمن صاحب المعاش اعد عودته للعمل اجهة تخضع لت الموض تأمٌن خصم ٌستمو هل
 اإلجبثخ :

اتنفٌذ أحكام قانون التأمٌن االجتمااعً وقام  <977لسنة  ;>>قواو وزٌو المالٌة وقم من  @9تنص المادة 

 على أن: ><@8لسنة  @<

" فً حالة عودة صاحب المعاش الخاضع ألحكام العاج والوعاٌاة الااٌاة اتاأمٌن الماوض للعمال، ٌلتازم 
ٌوضح تاوٌخ إستام العمل وكذا مد  خضو  جهة  اتطدٌم اٌان من جهة العمل الجدٌدة إلى الصندوق المختص

العمل لتأمٌن الموض، وفً حالة خضوعها لهاذا التاأمٌن ٌلتازم صااحب المعااش اتسالٌم الاااقاة العاجٌاة إلاى 
 فو  الهٌلة العامة للتأمٌن الصحً.

الً وٌلتزم الصندوق اإٌطااؾ خصام نسااة االراتواك التاً تخصام مان المعااش اعتاااواً مان أول الراهو التا
 "لتاوٌخ إستام العمل اعد التحطق من تسلٌم الاااقة العاجٌة.

 وفً حالة توك العمل ٌتم إااغ الصندوق إلعادة خصم نساة االرتواك من المعاش." 
ارأن قواعد معاملة أصحاب المعارات العالدٌن إلاى  9787لسنة  :ٌطضى منروو عام وزاوة المالٌة وقم 

 اأن: ><@8لسنة  @<مٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم مجال تااٌق أحكام قانون التأ

فً حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفطاً لتأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة المنصوص علٌه اطاانون "
 التأمٌن االجتماعً المراو إلٌه إلى عمل ٌخضعه ألحكام هذا الطانون ٌتاع فً رأنه ما ٌلً:

جمٌااع أنااوا  التااأمٌن التااً ٌرااملها قااانون التااأمٌن إذا كااان الساان أقاال ماان السااتٌن تسااوي فااً رااأنه  -8
 االجتماعً المراو إلٌه.
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إذا كان السن ستٌن سنة فأكثو تسوي فاً راأنه أحكاام تاأمٌن إصاااات العمال، كماا تساوي فاً راأنه  -9
قتااا  ا  من التاأمٌن، وٌطاؾ أحكام تأمٌن الموض إذا كانت جهة العمل المعاد إلٌها تخضع لهذا النو

 نساة ارتواك العاج والوعاٌة الااٌة من المعاش.
:- ............" 

ارااأن مااد  إسااتمواو خصاام إرااتواكات العاااج  =977لساانة  9كمااا ٌطضااً كتاااب دووي الصااندوق وقاام 

 والوعاٌة الااٌة من أصحاب المعارات العالدٌن للعمل وٌخضعون لتأمٌن الموض اأن:
".......... 
حالااة عااودة صاااحب  ٌلااً فااً امواعاااة ماااللدولااة  لصااندوق جمٌااع وحاادات الجهاااز اإلداويلااذا ٌوجااو ا   
 :للعمل لد  جهة تخضع لتأمٌن الموضالمعاش 
خ اإللتحااق االعمال وذلاك سم صاحب المعاش وتاوٌالتأمٌنة المختصة االوقم التأمٌنً واإااغ المناطة  .8

 من قٌمة المعاش. %8المناطة المختصة إٌطاؾ خصم  حتى تتولً
 ٌنٌاة المختصاة حتاًحالة إنتهاء الخدمة أو إٌطاؾ االنتفا  اتأمٌن الماوض ٌاتم إاااغ المناطاة التأم فً .9

 % من قٌمة المعاش.8تتخذ اإلجواءات الازمة إلعادة خصم 

المرااو إلٌاه حفالااً علاى حطاوق أصاحاب  تنفٌذ أحكام الكتااب الادوويوٌهٌب الصندوق جمٌع الجهات    
 "ن.الرأ

فاً حالاة عاودة صااحب المعااش الخاضاع ألحكاام العااج والوعاٌاة الااٌاة  ٌّب تمذَووفمًب 

ٌلتزم اتطدٌم اٌان من جهة العمل الجدٌدة إلى الصندوق المختص ٌوضاح تااوٌخ إساتام  للعمل،اتأمٌن الموض 
العمل وكذا مد  خضو  جهة العمل لتأمٌن الموض، وفً حالة خضوعها لهذا التأمٌن ٌلتزم صااحب المعااش 

 اتسلٌم الاااقة العاجٌة إلى فو  الهٌلة العامة للتأمٌن الصحً.
سااة االراتواك التاً تخصام مان المعااش اعتاااواً مان أول الراهو التاالً وٌلتزم الصندوق اإٌطاؾ خصام ن

 .لتاوٌخ إستام العمل اعد التحطق من تسلٌم الاااقة العاجٌة
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 (<87ِبدح )

  <87/ =اٌظؤاي رلُ 

 اساتحطاقه حالاة وفاً والاده؟ عان معااش صاوؾ سانة 98 سان الاوغ قاال اعمل الملتحق االان ٌستحق هل

 الطاع؟ منحة صوؾ على االرتؽال ذلك ٌؤثو وهل معاره؟ قاع ٌتم متى معاش
 : اإلجبثخ

 :على أن ><@8لسنة  @<الطانون وقم من قانون التأمٌن االجتماعى الصادو ا 87<تنص المادة 

قااد الااػ ساان الحادٌااة والعرااوٌن، و ٌسااتثنى ماان هااذا الرااوا  االاااناألاناااء أال ٌكااون  السااتحطاقٌرااتوا "
 الحاالت اآلتٌة: 

 العاجز عن الكسب.  -8
ماا  أو الاكاالووٌوس أو الاالب اأحد مواحل التعلٌم التً ال تجاوز موحلة الحصول على مؤهل اللٌسانس -9

 للدواسة.  اً متفوؼ سن السادسة والعروٌن وأن ٌكون هٌعادلها اروا عدم تجاوز
لام ٌازاول و على مؤهل نهالى ال ٌجاوز الموحلة المراو إلٌها االاند الساااق ولام ٌلتحاق اعماأمن حصل  -:

الاكاالووٌوس  وأمهنة ولم ٌكن قد الػ سن السادساة والعراوٌن االنسااة للحاصالٌن علاى مؤهال اللٌساانس 
 "وسن الوااعة والعروٌن االنساة للحاصلٌن على المؤهات األقل.

 الطانون على أن: من ذات 888وتنص المادة 

 ٌوقؾ صوؾ معاش المستحق فً الحاالت اآلتٌة: "
فاإذا نطاص  ،أوٌزٌاد علٌاه ٌسااو  قٌماة المعااشؾ لتحاق اأي عمل والحصول منه على دخل صااإلا -8

مجمااو  مااا ٌحصاال علٌااه العاماال  ًالاادخل عاان المعاااش صااوؾ إلٌااه الفااوق، وٌطصااد االاادخل الصاااف
االجتماعً والضوالب فً تاوٌخ التحاقاه االعمال ثام فاً ات التأمٌن ارتواكمنه حصته فً  مخصوماً 

 .ٌناٌو من كل سنة
9- "............ 

اتنفٌذ أحكام قانون التأمٌن االجتماعً  <977لسنة  ;>>قواو وزٌو المالٌة وقم ( من <<8وتنص المادة )

 على أن: ><@8لسنة  @<وقم 

" ٌطصد االمستحطٌن األوملة والمالطة والزوج واألوالد والوالادٌن واألخاوة واألخاوات وذلاك امواعااة ماا 
 ٌلً: 

 األوملة -1

     ........ 

 المالطة: -2
            ........ 

 األومل:  -3

  ......... 

اٌّظتحمىْ فً 

 اٌّؼبع
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 اإلان: -4

 ما ٌلً:وٌرتوا إلستحطاقه أال ٌكون قد الػ سن الحادٌة والعروٌن وٌستثنى من هذا الروا 

الاالب اما ال ٌجاوز موحلة اللٌساانس أو الاكاالووٌوس اراوا عادم اإللتحااق اعمال أو مزاولاة  -أ 
 مهنة وعدم الوغ سن السادسة والعروٌن وأن ٌكون متفوؼاً للدواسة.

الحاصاال علااى مؤهاال ارااوا عاادم اإللتحاااق اعماال أو مزاولااة مهنااة وعاادم الااوغ ساان السادسااة  -ب 
س أو الاكااالووٌوس أو الوااعااة والعرااوٌن للحاصاالٌن علااى والعرااوٌن للحاصاالٌن علااى اللٌسااان

 مؤهل أقل.
العاجز عن الكسب وٌثاات العجاز عان الكساب اراهادة مان الهٌلاة العاماة للتاأمٌن الصاحً علاى  -ج 

 ( الموفق.711النموذج وقم )
 

".... 

أال ٌكاون قاد الاػ سان الحادٌاة والعراوٌن، ٌراتوا الساتحطاق االاان االمعااش  وفمًب ٌّب تمـذَ

 .اعالٌهذلك االستثناءات المراو إلٌها وٌستثنى من 

 ًفإذا لم ٌالػ االاان سان الحادٌاة والعراوٌن فاى تااوٌخ وفااة الماؤمن علٌاه أو صااحب المعااش ٌساتحق فا
ٌاااق اراأنه أحكاام الاناد  ةهذه الحال ًحٌث أنه ف استحطاقه ارتؽاله وحصوله على دخل، ًالمعاش وال ٌؤثو ف

، فاإذا امواعاة حدود الجمع اٌن المعااش والادخل مان العمال ًمن قانون التأمٌن االجتماع 111( من المادة 1)
كان صافً الدخل أقل من المعاش صوؾ إلٌه الفوق، وإذا كان صافً الدخل أكاو من نصٌاه فً المعاش فٌتم 

 .أو توك العمل إٌطاؾ معاره لحٌن الوغ سن الحادٌة والعروون

وٌاتم صاوؾ منحاة الطااع لاه وفطااً ٌطاع معاش االان فى هذه الحالة عند الوؼه سان الحادٌاة والعراوٌن و
 لنصٌاه المستحق فً المعاش فً تاوٌخ الطاع. 
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(:88ِبدح )  
  :88/  <اٌظؤاي رلُ 

ماان رااهو  تاام قاااع معارااهما اعتااااواً  تااوأم، وولاادٌن أوملااة عنااه واسااتحطت معاااشال صاااحب وقعاات وفاااة
 قاع المعاش؟ منحةأساسه  على تحسب الذي الولدٌن نصٌب هو فما ،لالوغ سن الحادٌة والعروٌن =89/978

 : اإلجبثخ

 :نعلى أ ><@8لسنة  @<من قانون التأمٌن اإلجتماعى وقم  :88تنص المادة 

 ٌطاع معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة : "
 وفاة المستحق.  -8
هااذه الحالااة منحااة تساااو   ًاألخاات فاا أو األخاات وتسااتحق الاناات أو الاناات أو المالطااة أو زواج األوملااة -9

 . المعاش المستحق لها عن مدة سنة احد أدنى مطداوه مالتا جنٌه وال تستحق هذه المنحة إال موة واحدة
 :اآلتٌة ، وٌستثنى من ذلك الحاالتاألخ سن الحادٌة والعروٌن أو الوغ االان  -:

 . حالة العجزجز عن الكسب حتى زوال العا -أ 
سان السادساة والعراوٌن أٌهماا  تااوٌخ الوؼاه أو مزاولتاه مهناة أو لتحاقاه اعمالإالاالب حتى تااوٌخ  -ب 

ٌالػ سن السادسة والعروٌن خال السانة الدواساٌة حتاى  ي، وٌستمو صوؾ معاش الاالب الذأقوب
 نهاٌة تلك السنة.

تاوٌخ الوؼاه سان السادساة  أو مهنةة تمزاول أو الحاصل على مؤهل نهالى حتى تاوٌخ التحاقه اعمل -ج 
الاكااالووٌوس وساان الوااعااة والعرااوٌن االنساااة  أو سااانسلٌوالعرااوٌن االنساااة للحاصاالٌن علااى ال
 التاوٌخٌن أقوب.  يللحاصلٌن على المؤهات النهالٌة األقل أ

وال  مطاداوه مالتاا جنٌاه، سنة احاد أدناىمعاش األخ فى حالة قاع معاره منحة تساو   أو انوتصوؾ لا
 . ووا وقواعد صوؾ هذه المنحةار تصوؾ هذه المنحة إال لموة واحدة، وٌصدو وزٌو التأمٌنات قواواً 

 ".(887،889توافو رووا استحطاق معاش آخو مع مواعاة أحكام المادتٌن) -;

اراأن الطواعاد المنفاذة لطاانون التاأمٌن  <977لسانة  ;>>مان قاواو وزٌاو المالٌاة وقام  =?8وتنص المادة 

 :على أن ><@8لسنة  @<جتماعى وقم اإل

" فً حالة قاع معاش الانت أو األخت للزواج أو قاع معاش اإلان أو األخ لؽٌو الوفاة أو الحصول على 
معاش آخو ذو أولوٌة أعلى ٌاتم صاوؾ منحاة تسااو  المعااش المساتحق عان مادة سانة احاد أدناى مالتاا جنٌاه 

المساتحق عان الراهو األخٌاو ماع مواعااة جازء  شنحة المعاوٌطصد االمعاش الذ  تحسب على أساسه هذه الم
 المعاش الذي آل إلٌه أو أستاعد من معاره عند الصوؾ نتٌجة تااٌق حدود الجمع اٌن المعاش والدخل.

 وال تصوؾ هذه المنحة إال موة واحدة. " 

اطٌمة المعاش المستحق عن مدة سنة لكل منهما، وٌطصد  للولدٌنتطدو المنحة  ٌّب تمذَووفمًب 

( ونلاواً ألن =88/978تحسب على أساسه المنحة المعاش المستحق عن الرهو األخٌاو )راهو  الذياالمعاش 

  المعاش لذا تكون منحة الطاع متساوٌة االنساة لهما. ;/8فً هذا الرهو ٌطدو اواقع  الولدٌننصٌب كل 
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 (898ِبدح )

  898/  ?اٌظؤاي رلُ 

ؼٌو متزوجة علماً اأنهاا تعمال اادخل أكااو مان  وحٌدةة اانالمعاش  عنه واستحطت المؤمن علٌه وقعت وفاة
تستحق هاذه االاناة منحاة الوفااة التاى تطاوم جهاة  فهل معارها، إٌطاؾ تم ثم ومننصٌاها فى المعاش عن الوالد 

مكوو اتحدٌد المستفٌدٌن من  >87نموذج العمل اصوفها فى هذه الحالة، علماً اأن المؤمن علٌه لم ٌطم اتحوٌو 

 منحة الوفاة قال وفاته؟
 : اإلجبثخ

 أن:على  ><@8لسنة  @<من قانون التأمٌن االجتماعً الصادو االطانون وقم  898تنص المادة 

دده الماؤمن علٌهأوصااحب المعااش فاإذا لام ـن ٌحـة لمـادة السااطـوص علٌها فً المـػ المنصـتستحق الماال"
م راووا ـوافو فاً رأنهاـوالاناات الاذٌن تتا حالاة عادم وجاوده تساتحق لأانااء ًتستحق لأومل، وف ٌحدد أحداً 
 .(?87و<87المادتٌن ) اق المعاش المنصوص علٌها فًـاستحط

صااااحب المعااااش أومااال وأوالد تتاااوافو فاااٌهم الراااووا  أو فاااً حالاااة ماااا إذا كاااان للماااؤمن علٌاااهوٌواعاااى 
 الماالػ السالؾ ذكوها احسب عدد األزواج. تطسٌم المنصوص علٌها االفطوة السااطة من ؼٌو هذا األومل 

ساتحق حالاة عادم وجودهماا ت ًأحادهما وفا أو حاة للوالادٌننوإذا لم ٌوجد أحد ممن ساق ذكوهم تساتحق الم
 .(@87ألخوته وأخواته الذٌن تتوافو فً رأنهم الرووا المراو إلٌها فً المادة )

صوؾ لمتولى رلونهم تستحطاق المنحة للطصو من األوالد واألخوة واألخوات ؼٌو المتزوجات إحالة  ًوف
 "الذي تثات صفته ارهادة إداوٌة.

الصااادو اتنفٌااذ أحكااام قااانون التااأمٌن  <977لساانة  ;>>( ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام 9;8تاانص المااادة )

 على أن:><@8لسنة  @<االجتماعً الصادو االطانون وقم 

 :ً"تستحق المنحة وفطاً للتوتٌب اآلت
 مكوو(.  >87لمن حدده المؤمن علٌه أو صاحب المعاش على نموذج االستماوة وقم ) -8
 األومل. -9
ؼٌو المتزوجات حتى ولو كانت مستحطة لمعاش األاناء الذٌن ٌتوافو فٌهم رووا إستحطاق المعاش والانات  -:

 أخو.
وٌواعى فى حالة وجود أوالد تتوافو فٌهم هذه الرووا من ؼٌاو هاذا األومال تطسام المااالػ الساالؾ ذكوهاا 

 احسب عدد األزواج.
 الوالدٌن. -;
 األخوة واألخوات الذٌن تتوافو فٌهم رووا إستحطاق المعاش. ->

 ستحطٌن وفطاً لما تطدم." وال تستحق المنحة فً حالة عدم وجود م

تستحق االانة منحة الوفاة لتوافو رووا اساتحطاق المعااش المنصاوص علٌهاا  ووفمًب ٌّب تمذَ

حٌث أنها ؼٌو متزوجة، وال ٌؤثو فى استحطاقها لمنحة الوفاة  ارأنها االجتماعًمن قانون التأمٌن  ?87االمادة 

اسااتحطاقها لمنحااة الوفاااة  ًلمعاااش، ااال ال ٌااؤثو فااإٌطاااؾ صااوؾ معارااها لتطاضااٌها دخاال أكاااو ماان نصااٌاها اا
 منعها من استحطاق المعاش عن الوالد.  ًأعلى ولو كان ساااً ف أولوٌةتطاضٌها معاش أخو ذو 

فً اٌحمىق 

 اإلظبفٍخ

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ
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 (=89ِبدح )

  =89/  @اٌظؤاي رلُ 

 العمال لؽٌاو خاصاة إجاازة علاى وحصال :?@8/:/8 اتاوٌخ للدولة يتم تعٌٌنه االجهاز اإلداو علٌه مؤمن

النتهاااء اإلجااازة  ًتاام انهاااء خدمتااه اعتااااواً ماان الٌااوم التااالو 8/9778/@8 وحتااى @?@97/8/8 ماان إعتااااواً 

 الساتٌن سان الػ المذكووثم  اإلجازة،االرتواك عن مدة  ًللوؼاة ف هادالانه ساق أعلماً ا ،النطااعه عن العمل
 .معاش لصوؾ االب وتطدم =978 /87/:8اتاوٌخ 

حالة عدم ساداد اراتواكات اإلجاازة  ًفو ؟لؽٌو العمل الخاصة االجازة ارتواكات سداد للمذكوو ٌجوز فهل
 مان الماادةألحكاام الفطاوة الثالثاة  وفطااً  المعااش الساتحطاقللمدة الموجاة  المكملة المدة رواء الب له ٌجوز هل
 ؟هذه الحالة ًف المعاش استحطاق تاوٌخ هو وما االجتماعً؟ التأمٌن قانون من 8;

 : اإلجبثخ

 على أن: ><@8لسنة  @<من قانون التأمٌن االجتماعى الصادو االطانون وقم  =89تنص المادة 

 :للطواعد واألحكام الماٌنة قوٌن كل منها رتواكات عن المدد اآلتٌة وفطاً إلتستحق ا "
7- .......... 

وحصة صاحب العمل ٌلتزم المؤمن علٌه احصته : جبساد اٌخبصخ ثذوْ أجزإلِذد ا -2

لتاأمٌن وتحادد مواعٌاد إااداء الوؼااة ا ًرتواكه فإرتواكات وذلك إذا وؼب فى حسااها ضمن مدة إلفى ا
 اطواومن وزٌو التأمٌنات. رتواكاتإلوأداء ا
......".. 

ارااأن الطواعااد المنفااذة لطااانون التااأمٌن  <977لساانة  ;>>ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام  ;>تاانص المااادة 

 على أنه: ><@8لسنة  @<وقم اإلجتماعى 

لحكام الماادة الساااطة عان كال سانة علاى حاده مان  "ٌلتزم المؤمن علٌه ااأداء اإلراتواكات المساتحطة وفطااً 
 .سنوات مدة اإلجازة خال رهو من تاوٌخ إنتهاء سنة اإلجازة

وفطااً للنسااة المحاددة اانص الماادة  ًحالة تخلفه عن السداد خال هذا المٌعاد ٌلتزم اأداء مالػ إضااف ًوف
إلنتهااء سانة اإلجاازة وحتاى نهاٌاة راهو  ًعن المدة من أول الرهو التال ًجتماع( من قانون التأمٌن اال@89)

 السداد.
تاأمٌن الراٌخوخة والعجاز  ًمان تااوٌخ تحطاق واقعاة االساتحطاق فا أراهووإذا لم ٌاتم الساداد خاال ثاثاة 

لم ٌتم ساداد المااالػ المساتحطة عنهاا فاً هاذه  ًوالوفاة امعوفة المؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه فتعتاو المدة الت
 "ؼٌو مرتوك عنها.مدة  الحالة

قواعاد حسااب مادة اإلجاازة الخاصاة لؽٌاو اراأن  >978( لسانة 8وٌطضً كتااب دووي الصاندوق وقام )

 اد االرتواكات المستحطة عنها حتى تحطق واقعة استحطاق الحطوق التأمٌنٌة اأن:العمل التى لم ٌتم سد
اعااض  اتعاادٌل ;978لساانة  =89 صاادو قااواو وزٌااوة التضااامن االجتماااعى وقاام ;89/978/?9"اتاااوٌخ 

اتنفٌذ أحكام قانون التاأمٌن االجتمااعً الصاادو االطاانون وقام  <977لسنة  ;>>أحكام قواو وزٌو المالٌة وقم 

لسانة  ;>>مان قاواو وزٌاو المالٌاة وقام  ;>وقد تم اساتادال ناص الفطاوة األخٌاوة مان الماادة  ><@8لسنة  @<

 وأصاح نص المادة كما ٌلً: <977

فً األحىبَ 

 اٌؼبِخ

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 19)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
للعامليه بالقطاع الحكومي االجتماعيصندوق التأميه   

القاهرة  –ميدان الظوغلي  5  

+(707)72352249+(    فاكس :  707) 72324253 – 72329329 – 72324972تليفون :   

www.nosi.gov.eg 

ٌلتزم المؤمن علٌه اأداء االرتواكات المستحطة وفطاً لحكم المادة السااطة عن كل سنة على حاده مان سانوات 
 ة اإلجازة.مدة اإلجازة خال رهو من تاوٌخ انتهاء سن

وفً حالة تخلفه عن السداد خاال هاذا المٌعااد ٌلتازم ااأداء مالاػ إضاافً وفطااً للنسااة المحاددة اانص الماادة 
عن المدة من أول الرهو التالى النتهااء سانة اإلجاازة وحتاى نهاٌاة راهو  ً( من قانون التأمٌن االجتماع@89)

 السداد.
تحطق واقعة االستحطاق فى تأمٌن الرٌخوخة والعجز والوفاة  وإذا لم ٌتم السداد خال ثاثة رهوو من تاوٌخ

مدة  امعوفة المؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه فتعتاو المدة التى لم ٌتم سداد الماالػ المستحطة عنها فً هذه الحالة
 "ؼٌو مرتوك عنها.

 واناء على ما ساق على جمٌع الجهات اإلداوٌة مواعاة ما ٌلً:
االرااتواك عنهااا دون أداء  ًاإجااازة خاصااة لؽٌااو العماال وأاااد  الوؼاااة فااعنااد قٌااام المااؤمن علٌااه  .1

تااأمٌن الرااٌخوخة والعجااز  ًاالرااتواكات المسااتحطة حتااى حلااول واقعااة اسااتحطاق الحطااوق التأمٌنٌااة فاا
مان  أراهوثاثاة والوفاة ٌحق للمؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه سداد الماالػ المستحطة فاى مٌعااد ؼاٌتاه 

لام ٌاتم ساداد المااالػ المساتحطة  ًتعتااو المادة التا حالة عدم السداد ً، وفاالستحطاقتاوٌخ تحطق واقعة 
 ؼٌو مرتوك عنها.مدة عنها 

، ٌاتم حسااب المادة لام ٌاتم سادادها حالة سداد جزء من الماالػ المستحطة عان اإلجاازة وتاطاى مااالػ ًف .2
عن المدة من اداٌة اإلجازة حتاى  –اإلرتواكات والماالػ اإلضافٌة  –المنالوة للماالػ التى تم سدادها 

 تم سدادها ضمن مدة االرتواك. ًإستهاك كامل الماالػ الت
ال ٌتم خصم الماالػ المستحطة )االرتواكات والماالػ اإلضافٌة( عن مدة اإلجاازة الخاصاة لؽٌاو العمال  .3

 .يمن الحطوق التأمٌنٌة والمعاش الدوو
ً اإلجازة ؼٌو المرتوك عنها ال تعاى المؤمن علٌاه الحاق فاإذا كانت مدة االرتواك اعد استاعاد مدة  .4

لصادو االطانون وقم ا ًمن قانون التأمٌن االجتماع :=8، فا ٌنتفع اأحكام المادة الحصول على معاش

، وٌحق للمؤمن علٌه اعد الوؼه سن الستٌن االنتفاا  اأحكاام الفطاوة الثالثاة مان الماادة ><@8لسنة  @<

و إلٌه االب حساب مدة ساااطة الساتكمال المادة الموجااة الساتحطاق المعااش ماع من الطانون المرا 8;

مواعاة عدم جاواز راواء مادة اإلجاازة الخاصاة لؽٌاو العمال ؼٌاو المراتوك عنهاا وٌاتم حسااب تكلفاة 
الرواء على األجو فى تاوٌخ انتهاء الخدمة  وإن كان واقاع خاال مادة اإلجاازة التاى تام اساتاعادها أو 

 لأجو األساسى أٌهما أكاو." الحد األدنى

ٌحااق للمااؤمن علٌااه فااً الحالااة المعووضااة سااداد الماااالػ المسااتحطة علٌااه نتٌجااة عاادم سااداد لمااا تطاادم وفطاااً 
، وفاً من تاوٌخ تحطاق واقعاة االساتحطاق أرهوثاثة ارتواكات اإلجازة فً المواعٌد المطووة فً مٌعاد ؼاٌته 

 ؼٌو مرتوك عنها.مدة لم ٌتم سداد الماالػ المستحطة عنها  ًتعتاو المدة الت حالة عدم السداد

وإذا كانت مدة االرتواك اعد استاعاد مدة اإلجازة ؼٌو المراتوك عنهاا ال تعاٌاه الحاق فاً الحصاول علاى 
مان الطاانون المرااو إلٌاه االاب حسااب مادة ساااطة  8;معاش فٌحق له االنتفا  اأحكام الفطوة الثالثة من المادة 

المدة الموجاة الستحطاق المعاش مع مواعاة عدم جواز رواء مدة اإلجازة الخاصة لؽٌو العمل ؼٌاو الستكمال 
المرااتوك عنهااا، وٌااتم حساااب تكلفااة الرااواء علااى األجااو فااً تاااوٌخ انتهاااء الخدمااة وإن كااان واقااع خااال ماادة 

 أٌهما أكاو. األساسًاإلجازة التً تم استاعادها أو الحد األدنى لأجو 
 .دفعة واحدة معاش اعتااواًمن الرهو التالً لسداد تكلفة رواء المدة الموجاة الستحطاق المعاشوٌستحق ال

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ
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 (=89ِبدح )

  =89/  87اٌظؤاي رلُ 

 اعاد علٌاه الماؤمن عاودة حالاة فاً اإلجاازات أقسااا اساداد اإلداوٌاة للجهاة الملازم التروٌعً السند هو ما
 ًأااد  الماؤمن علٌاه الوؼااة فا والتاًأو اإلجازة الخاصة لؽٌو العمال  الخاصة للعمل االخاوج اإلجازة انتهاء

خال المهلة المحددة للسداد دفعة واحادة  علٌه المستحطة اإلجازة ارتواكات اسداد ٌطوم أن دوناالرتواك عنها 
 ؟مع اإلعفاء من الماالػ اإلضافٌة

 : اإلجبثخ

 على أن: ><@8لسنة  @<الصادو االطانون وقم  ًمن قانون التأمٌن االجتماع =89تنص المادة 

 :للطواعد واألحكام الماٌنة قوٌن كل منها رتواكات عن المدد اآلتٌة وفطاً إلتستحق ا "

ٌلتازم ججبساد اٌخبصخ ٌٍؼًّ ثبٌخـبرإلِذد اإلػبراد اٌخبرجٍخ ثذوْ أجز وِذد ا -8
 .مات األجناٌةالمؤمن علٌه احصته وحصة صاحب العمل فً االرتواكات وتؤد  اإحد  الع

التحوٌل،  األجناٌة واسعواتحدٌد نو  العمات  قتصاد قواواً إلوٌصدو وزٌو التأمٌنات ااالتفاق مع وزٌو ا
ساتحق فاً حالاة التاأخٌو فاً الساداد وذلاك اماا ال التاً تاإلضاافٌة  االراتواكات والمااالػوكٌفٌة ومواعٌاد أداء 

 . (8:7و @89)ٌجاوز النسب المطووة فً المادتٌن 

: ٌلتازم الماؤمن علٌاه احصاته وحصاة صااحب العمال فاً جبساد اٌخبصـخ ثـذوْ أجـزإلِذد ا -9
لتأمٌن وتحدد مواعٌد إااداء الوؼااة وأداء افً  ارتواكهاالرتواكات وذلك إذا وؼب فً حسااها ضمن مدة 

 من وزٌو التأمٌنات. اطواو االرتواكات
:- "...... 

ارااأن الطواعااد المنفااذة لطااانون التااأمٌن  <977لساانة  ;>>ماان قااواو وزٌااو المالٌااة وقاام  >8تاانص المااادة 

 :على أن ><@8لسنة  @<جتماعى وقم اإل

فً حالة عدم قٌام المؤمن علٌه اسداد االرتواكات واألقساا المستحطة علٌه حتى انتهااء المهلاة المحاددة  "
حصٌلها مضاافاً إلٌهاا المااالػ اإلضاافٌة مان أجاو الماؤمن لإلعفاء من الماالػ اإلضافٌة، ٌلتزم صاحب العمل ات

( الموفق اطاانون التاأمٌن االجتمااعً، وٌلتازم صااحب العمال اساداد =علٌه ااوٌق التطسٌا وفطاً للجدول وقم )

األقساا المراو إلٌها للصاندوق المخاتص فاً المواعٌاد الدووٌاة اعتاااواً مان أجاو الراهو التاالً النتهااء مهلاة 
 اإلعفاء.
إذا كانات قٌمااة الطسااا تجااوز واااع األجااو فٌجااوز للماؤمن علٌااه الااب أداء هاذه الماااالػ اإحااد  اوٌطتااً و
 (.?:( الواودة االمادة ):، 9)االاندٌن السداد 

حالة انتهاء المهلة المحددة لإلعفاء من الماالػ اإلضافٌة دون وجود عاقة عمال ٌلتازم الماؤمن علٌاه  ًوف
تحطااق واقعااة تاااوٌخ اسااداد االرااتواكات والماااالػ اإلضااافٌة المسااتحطة دفعااة واحاادة فااً مٌعاااد ؼاٌتااه رااهو ماان 

تحصل هذه المااالػ وفطااً ألحكاام الماادة  ذا لم ٌتم السداد خال المهلة المراو إلٌهاإو، استحطاق الحطوق التأمٌنٌة
 "( من قانون التأمٌن االجتماعً.;;8)

 من ذات الطواو على أن: =>تنص المادة 

حالة عدم قٌام المؤمن علٌه اسداد االرتواكات المستحطة علٌه عن مادة اإلجاازة حتاى تااوٌخ عودتاه  ًف "

لػ اإلضافٌة من أجو المؤمن علٌه ااوٌاق التطساٌا إلى العمل ٌلتزم صاحب العمل اتحصٌلها مضافاً إلٌها الماا

( الموفااق اطااانون التااأمٌن االجتماااعً المراااو إلٌااه وتحاادد قٌمااة الطسااا علااى أساااس ساان =وفطاااً للجاادول وقاام )



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 21)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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حاق وٌلتازم الالمؤمن علٌه فً أول الرهو التالً لتاوٌخ العودة إلى العمل أو الرهو التالً إلاداء الوؼاة أٌهما 

داد األقساا المراو إلٌها للصندوق المخاتص فاً المواعٌاد الدووٌاة اعتاااواً مان أجاو الراهو صاحب العمل اس

 لتاوٌخ العودة إلى العمل أو إاداء الوؼاة حسب األحوال.  ًالتال

وإذا كانات قٌمااة الطسااا تجااوز واااع األجااو فٌجااوز للماؤمن علٌااه الااب أداء هاذه الماااالػ اإحااد  اوٌطتااً 

 "(.?:( الواودة االمادة ):، 9)الواودتٌن االاندٌن  السداد
 

دون االخااوج  حالة عودة المؤمن علٌه الحاصال علاى إجاازة خاصاة للعمال ًف وفمًب ٌّب تمذَ

سااداد الماااالػ المسااتحطة عاان ماادة اإلجااازة خااال المهلااة المحااددة للسااداد دفعااة واحاادة مااع اإلعفاااء ماان الماااالػ 
صٌل الماالػ المستحطة من أجو المؤمن علٌه ااوٌق التطسٌا وفطاً للجادول وقام اإلضافٌة تلتزم جهة العمل اتح

( الموفق اطاانون التاأمٌن االجتمااعً، علاى أن تلتازم اساداد األقسااا المرااو إلٌهاا للصاندوق المخاتص فاً =)

 المواعٌد الدووٌة اعتااواً من أجو الرهو التالً النتهاء مهلة اإلعفاء.
أااد  الوؼااة فاى االراتواك عنهاا  ًعلٌه من اإلجازة الخاصة لؽٌو العمال والتاوكذلك حال عودة المؤمن 

دون سداد الماالػ المستحطة خال خال المهلة المحاددة للساداد دفعاة واحادة ماع اإلعفااء مان المااالػ اإلضاافٌة 
( =قام )مان أجاو الماؤمن علٌاه ااوٌاق التطساٌا وفطااً للجادول وتلتزم جهاة العمال اتحصاٌل المااالػ المساتحطة 

الموفاق اطاانون التاأمٌن االجتمااعً وتحادد قٌماة الطساا علااى أسااس سان الماؤمن علٌاه فاً أول الراهو التااالً 
اسداد األقسااا المرااو إلٌهاا  على أن تلتزمحق اللتاوٌخ العودة إلى العمل أو الرهو التالً إلاداء الوؼاة أٌهما 
لتااوٌخ العاودة إلاى العمال أو إاااداء  ًالراهو التاالللصاندوق المخاتص فاً المواعٌاد الدووٌاة اعتاااواً مان أجاو 

 الوؼاة حسب األحوال. 
  



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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(@:8ِبدح )  
 
 

  @:8/  88اٌظؤاي رلُ 

 التأمٌنٌااة للمناطااة االجتماااعً التااأمٌن ملااؾ اوسااال ٌااتم االوفاااة هاالانتهاااء خدمااة المااؤمن علٌااه  حالااة فااً

 ؟(@88 نموذجالب صوؾ الحطوق التأمٌنٌة للمستفٌدٌن ) استٌفاء دون المختصة
 : اإلجبثخ

اراااأن تحدٌااد مسااتندات ملااؾ التااأمٌن اإلجتمااااعى  ?977لساانة  ;ٌطضااً كتاااب دووي الصااندوق وقاام 

 ومستندات صوؾ الحطوق التأمٌنٌة والمناطة التأمٌنٌة المختصة لتسوٌة وصوؾ الحطوق التأمٌنٌة اأن:
..............." 

 ثبًٍٔب : ؼٍت صزف اٌحمىق اٌتإٍٍِٔخ :

 :ًوفطاً لما ٌل يٌحدد الب صوؾ الحطوق التأمٌنٌة على النماذج الموفطة اهذا الكتاب الدوو

 ( الموفق.@87الب صوؾ الحطوق التأمٌنٌة للمؤمن علٌه على النموذج وقم ) -8
أو صاااحب المعاااش علااى علٌااه  لحاااالت المسااتفٌدٌن عاان المااؤمنالااب صااوؾ الحطااوق التأمٌنٌااة  -9

 ( الموفق.@88النموذج وقم )
 الموفق. مكوو( @88الب صوؾ الحطوق التأمٌنٌة لأخوة واألخوات على النموذج وقم ) -:

تطادٌم الااات الصاوؾ أو عادم إساتٌفاء اعاض المساتندات ٌاتم إوساال  ًحالة تأخٌو أصحاب الرأن ف ًوف
 ًملؾ التأمٌن اإلجتماعى إلاى المناطاة التأمٌنٌاة المختصاة دون تعلٌاق الملاؾ علاى إنتلااو أصاحاب الراأن فا

 إستٌفاء مستندات صوؾ الحطوق التأمٌنٌة.
..............." 

علاى اساتٌفاء  للمناطاة التأمٌنٌاة المختصاة ال ٌتوقؾ إوسال ملاؾ التاأمٌن االجتمااعً ووفمًب ٌذٌه

فاً تطادٌم الاااات الصاوؾ أو عاادم  صاحاب الرااأنأخو أمساتندات صاوؾ الحطااوق التأمٌنٌاة وذلااك فاً حالاة تاا
 إستٌفاء اعض المستندات.

 

 

 

 

 

 

ِظتٕذاد اٌصزف 

وِىاػٍذ تمذٌُ ؼٍت 

 اٌصزف

 وِىاػٍذ إٌّبسػخ



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 23)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 ِحبظزح

 اٌذفؼخ ـ وتؼىٌطتؼىٌط اٌّذح اٌشائذح فً 

 اٌىاحذح

ِٓ لبٔىْ  =9،<9وفمًب ألحىبَ اٌّبدتٍٓ 

 االجتّبػًاٌتأٍِٓ 

 .><@8ٌظٕخ @<اٌصبدر ثبٌمبٔىْ رلُ 

 

 ػٕبصز اٌّحبظزح

ِٓ لبٔىْ  (=9ِبدح )تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح أوالً: 

 االجتّبػً.اٌتأٍِٓ 

ِٓ لبٔىْ ( <9 )ِبدح اٌىاحذح اٌذفؼختؼىٌط ثبًٍٔب: 

 االجتّبػً.اٌتأٍِٓ 

  



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 24)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 (=9ِبدح )تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح أوال: 

 

دفعة واحدة من تعوٌض  التأمٌن االجتماعً حطاً للمؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه فًمن قانون  =9تطوو المادة 

على المدة الازمة الستحطاق الحاد  األساسًتزٌد فٌها مدة االرتواك عن األجو  التًعن المدة الزالدة للحاالت 
 األقصى للمعاش.

 ِؼبدٌخ حظبة تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح

)ِتىطػ  أجز اٌتظىٌخ

األخٍزتٍٓ ِغ اٌظٕتٍٓ 

 %(7>8ِزاػبح لبػذح 
× 

اٌّذح 

 اٌشائذح

 ثبٌشهىر
× 8<% 

 

 : ِبهٍخ اٌّذح اٌشائذح

الحد األقصى  ًالمدة التً تزٌد على المدة الازمة الستكمال الحد األقصى للمعاش، وتحدد المدة التً تعا
 للمعاش وفطاً لما ٌلً:

 :=  المعاش الماكو. حاالت سنة لؽٌو 

  7?( ×@المعاش )الواود اجدول اضوب معامل حساب  المعاش الماكووتحسب فً حالة% 

 (سنة 7;% = 7?×  7>المدة = تصاح  7>/8اافتواض المعامل فمثاً )
 :اٌّذد اٌّظتجؼذح ِٓ تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح

 من قانون التأمٌن االجتماعً. ;:المدة المرتواة وفطاً ألحكام المادة  .8
)ٌجاااو كسااو الرااهو إلااى رااهو عنااد  المنااااق النالٌااة. فااًقضااٌت  والتااًالماادة المضااافة اواقااع واااع الماادة  .9

 االستاعاد(
. )ٌجااو مان قاانون الخدماة المدنٌاة 7<وفطاً ألحكاام الماادة حاالت االستطالة  المدة االفتواضٌة المضافة فً .:

 كسو الرهو إلى رهو عند االستاعاد(

من قانون  97والتنفٌذٌة وفطاً ألحكام المادة  دٌةطٌاالولالؾ لحاالت التطاعد ل المدة االفتواضٌة المضافة فً .;

 . )ٌجاو كسو الرهو إلى رهو عند االستاعاد(الخدمة المدنٌة

 حاالت العجز أو الوفاة. )ٌجاو كسو الرهو إلى رهو عند االستاعاد(  المدة االفتواضٌة المضافة فً .>

 افلات الطناة وسٌناء.وهً مدد االستاطاء امح =<@8لسنة  ?9المدة المضاعفة وفطاً للطانون  .=

 :اطتجذاي تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح ثّؼبع

ٌجوز لصاحب المعاش أو المستحطٌن عنه أن ٌالاوا استادال كل مالػ تعوٌض الدفعة الواحدة عن المدة الزالدة 

ٌاتم الاب  عان كال سانة مان السانوات التاً ></8أو اجزء منه امعاش، على أن ٌحسب هاذا المعااش امعامال 

% مان الحاد األقصاى 7?علاى  األساساًالمعاش المستحق عن األجو  إجمالًعلى أال ٌزٌد  امعاش،استادالها 

 تاوٌخ االستحطاق. فًألجو االرتواك األساسً 

حبٌخ  فًتىسٌغ تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح ػٍى اٌّظتحمٍٓ 

 :وفبح اٌّؤِٓ ػٍٍه



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 25)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 ًالمعااش وفطااً للجادول  فاًحالة الوفاة علاى المساتحطٌن  ٌوز  تعوٌض الدفعة الواحدة عن المدة الزالدة ف

 االكامال،  إلٌاه التعاوٌض د  ، فإذا لم ٌوجد ؼٌو مستحق واحد أ  ًاالجتماعالموفق اطانون التأمٌن  (:)وقم 

ٌوز  التعوٌض االكامل على المستحطٌن  الصحٌح،وإذا كانت نساة التوزٌع اٌن المستحطٌن تطل عن الواحد 

 عاش اٌنهم.انساة توزٌع الم

 ًحالة عدم وجود مستحطٌن للمعاش ٌوز  التعوٌض على الووثة الروعٌٌن. ف 
 

 

 :أِثٍخ ػٍٍّخ ػٍى تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح 

 ( 8ِثبي رلُ ) 
لالوؼااه ساان التطاعااد  <978/:/<8مااؤمن علٌااه ماان العاااملٌن االجهاااز اإلداوي للدولااة انتهاات خدمتااه اتاااوٌخ  

 :ًوكانت اٌاناته وفطاً لما ٌل

  ٌن االجهاز اإلداوي للدولة. 7?@8/</8اتاوٌخ  ع 

  تم تجنٌده إلزامٌاً واستاطى اعد انتهاء التجنٌد اإللزامً. 8?@8/87/8اتاوٌخ 

  انتهى استاطاء المذكوو واستلم العمل االجهاز اإلداوي للدولة ;?@8/:/8:اتاوٌخ.   
 :ًا ٌلوكانت اٌانات األجو األساسً خال الخمس سنوات األخٌوة وفطاً لم

 

 هذه الحالة؟ ًفكٌؾ ٌتم حساب تعوٌض المدة الزالدة ف
 

 ٌتم حساب تعوٌض المدة الزالدة وفطاً لما ٌلى:
 حصز ِذد االشتزان

 سنة رهو ٌوم الى من اٌان

 =: ? <8 <978/:/<8 7?@8/</8 مدة فعلٌة

 9 > 8: ;?@8/:/8: 8?@8/87/8 مدة مضاعفة 

 إجمالى
;? 8: :? 

- : :@ 
 رهو 8<;

 األجو التاوٌخ

8/>/9788 579984 

8/>/9789 641947 

8/</978: 762936 

8/>/978: 767932 

8/>/978; 815994 

8/>/978< 889933 

8/>/978= 969936 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 26)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 صافى المدة التى ٌستحق عنها تعوٌض المدة الزالدة:
 

 

 

 

 

  

 سنة رهو اٌان

 @: : إجمالى مدة االرتواك
 ٌستاعد منها المدد التالٌة

 =: - المدة التى تعاى الحد األقصى للمعاش

 : : صافى المدة

 رهو @:



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 27)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 تحذٌذ أجز اٌتظىٌخ :

 9789/:/?8تاوٌخ اداٌة الخمس سنوات األخٌوة 

 جنٌه. ;?9@<>=  9789/:/?8األجو فً 

 جنٌهاً ،=<9@=?% من هذا األجو = 7>8

 جنٌهاً.=<9@=?لذا ٌجب أال ٌزٌد أي أجو من أجوو فتوة المتوسا عن 

 جنٌهاً  7<9<;;9= 7@9>8?×  :=    >978/=/7:حتى >978/;/8من 

 جنٌهاً  989<:;87= =<9@=?ٌخفض إلى  ::9@??× 89=   =978/=/7:حتى  >978/</8من 

 جنٌهاً  ;?9<9?<=  =<9@=?ٌخفض إلى  =:9@=@× @=   <978/:/8:حتى =978/</8من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 جنٌهاً  ==899<97                                          إجمالى

 جنٌهاً. 979:=?=  ;9÷  ==899<97المتوسا = 

 تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط :

أجز 

 × اٌتظىٌخ
 اٌّذح اٌشائذح

 = %>8 × ثبٌشهىر
<7;?9=> 

 جٍٕهبً 
?=:979 :@ 

اٌّظتحك ػٓ ٌالحظ:ظزورح تحًٍّ اٌخشأخ اٌؼبِخ ثمٍّخ اٌتؼىٌط 

 ِذح اٌحزة اٌّعبػفخ.

 

 

 

 

 

 

 ( 9ِثبي رلُ ) 
( مان قاانون الخدماة 7<( أن ساب انتهاء الخدمة كان لاستطالة وفطااً ألحكاام الماادة )8افوض فى المثال وقم )

سانة فكٌاؾ  ?>وكان سن المؤمن علٌه فى تاوٌخ انتهاء الخدمة  =978لسنة  8?المدنٌة الصادو االطانون وقم 

 هذه الحالة؟ ًتعوٌض المدة الزالدة فٌتم حساب 
 ٌتم حساب تعوٌض المدة الزالدة وفطاً لما ٌلى:

 حصز ِذد االشتزان

 سنة رهو ٌوم الى من اٌان

 =: ? <8 <978/:/<8 7?@8/</8 مدة فعلٌة

 9 > 8: ;?@8/:/8: 8?@8/87/8 مدة مضاعفة 

 9 - - المدنٌة( من قانون الخدمة 7<مدة مضافة وفطاً ألحكام المادة )



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 28)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 إجمالى
;? 8: ;7 

- : ;8 

 رهو >@;

 صافى المدة التى ٌستحق عنها تعوٌض المدة الزالدة:

 تحذٌذ أجز اٌتظىٌخ :

 جنٌهاً. 979:=?( = 8وفطاً لما جاء االمثال وقم )
 لٍّخ اٌتؼىٌط :تحذٌذ 

 أوالً:تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط ػٓ اٌشهىر اٌىبٍِخ

أجز 

 × اٌتظىٌخ
اٌّذح 

 = %>8 × اٌشائذحثبٌشهىر
9;<@9=8 

 جٍٕهبً 
?=:979 8@ 

 ثبًٍٔب: تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط ػٓ وظز اٌشهز

?=:979 × 9;/:7 × 8<% = 
87:9<= 

 جٍٕهبً 

 إجّبٌى لٍّخ اٌتؼىٌط 

 جٍٕهًب. <98:=>9=  =>87:9+  8=9@>;9

 

 

 

 

 سنة رهو ٌوم اٌان

 8; : - إجمالى مدة االرتواك
 ٌستاعد منها المدد التالٌة

 الحد األقصى للمعاش ًتعا ًالمدة الت
 <;( @من جدول وقم ) ?>المعامل المطاال لسن 

 ==  7:× رهو  799رهوو( + ) <=  89×سنة  =79سنة( + ) <:) =9<:%=7?×<;
 ٌوم(

= > :> 

 9 - - ( من قانون الخدمة المدنٌة7<مدة مضافة وفطاً ألحكام المادة )

 8 < ;9 صافى المدة

 ٌوم ;9رهو و @8



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 29)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 ( :ِثبي رلُ ) 
( أن المؤمن علٌه أاد  وؼاته فى تحوٌل كل مالػ تعوٌض الدفعة الواحدة عن المادة 8افوض فى المثال وقم )

 الزالدة إلى معاش،فكٌؾ ٌتم حساب المعاش عن المدة الزالدة فى هذه الحالة؟
 صبفى اٌّذح اٌتى ٌظتحك ػٕهب تؼىٌط اٌّذح اٌشائذح:

 رهو. @:( 8لما جاء االمثال وقم ) وفطاً 
 تحذٌذ أجز اٌتظىٌخ :

 جنٌهاً. 979:=?( = 8وفطاً لما جاء االمثال وقم )
 تحذٌذ لٍّخ اٌّؼبع ػٓ اٌّذح اٌشائذح:

 

 × أجو التسوٌة
 8 × مدة االرتواك االرهوو

= 
 

89 ><  

?=:979 × 
:@ × 8 

= :>9:@  
89 >< 

اٌّؼبع اٌّظتحك ػٓ األجز  إجّبًٌأال ٌشٌذ ِغ ِالحظخ: اشتزاغ 

تبرٌخ  فً% ِٓ اٌحذ األلصى ألجز االشتزان األطبطً 7?ػٍى  األطبطً

 االطتحمبق.

 

 

 

 

 

  



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 (:<9 )ِبدح اٌى احذح اٌذفؼختؼىٌط ثبًٍٔب: 

حالاة انتهااء الخدماة وعادم تاوافو  الدفعاة الواحادة فاًتعوٌض  ٌكون للمؤمن علٌه أو المستحطٌن عنه الحق فً

 رووا استحطاق المعاش. 
 أوال: حبالد صزف تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح:

 الوغ سن الستٌن. .8

االاعثااة  األجناااًالخاااوج اصاافة دالمااة، أو التحاااق  فاً األجناااًللااااد نهالٌاااً، أو ارااتؽال  مؽاادوة األجناااً .9

 جمهووٌة مصو العواٌة.  فًسفاوة أو قنصلٌة دولته  فًالدالوماسٌة أو 

 هجوة المؤمن علٌه. .:

الحكم نهالٌا على المؤمن علٌه االسجن مدة عرو سانوات فاأكثو أو اطادو المادة الااقٌاة لالوؼاه سان الساتٌن  .;

 أٌهما أقل.

 مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل. جزلًنرأ لد  المؤمن علٌه خال مدة سجنه عجز  إذا .>

 ة.سلك الوهان انتلام المؤمن علٌه فً .=

 . االجتماعًإحد  الجهات المستثناة من تااٌق أحكام قانون التأمٌن  التحاق المؤمن علٌه االعمل فً .<

 عجز المؤمن علٌه عجزا كاما. .?

 .وفاة المؤمن علٌه .@

تااوٌخ  أن تكون المؤمن علٌها متزوجة أو مالطة أو متوملة أو تالػ سن الواحدة والخمساٌن فاأكثو فاً .87

ااوال مادة اراتواك الماؤمن  م الاب الصاوؾ لهاذه الحااالت إال ماوة واحادةتطدٌم الب الصوؾ ، وال ٌطاد

 علٌها فى التأمٌن.
 

 :واٌّتغٍز األطبطًِؼبدٌخحظبة اٌتؼىٌط ػٓ األجزٌٓ  ثبًٍٔب:

 %15× المدة االرهوو × والمتؽٌو( األساسً)أجو تسوٌة المعاش عن األجوٌن  
 .حالة صوفه للعجز الكامل أو الوفاة أو الوغ سن الستٌن فً% من قٌمته 6انساة  مالػ التعوٌضٌزاد و

 % 6×عدد السنوات الكاملة من تاوٌخ إنهاء الخدمة حتى تاوٌخ استحطاق الصوؾ × قٌمة التعوٌض
 

حبٌخ  فًثبٌثًب: تىسٌغ تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح ػٍى اٌّظتحمٍٓ 

 :اٌىفبح

  ( الموفاق :المساتحطٌن فاً المعااش وفطااً للجادول وقام )ٌوز  تعوٌض الدفعة الواحدة فً حالة الوفاة على

االكامال، وإذا كانات نسااة ، فإذا لم ٌوجد ؼٌو مستحق واحد أد  إلٌاه التعاوٌض اطانون التأمٌن االجتماعى

التوزٌع اٌن المستحطٌن تطل عن الواحد الصحٌح، ٌوز  التعوٌض االكامال علاى المساتحطٌن انسااة توزٌاع 

 المعاش اٌنهم.

 عدم وجود مستحطٌن للمعاش ٌوز  التعوٌض على الووثة الروعٌٌن. وفى حالة 
 

 :راثؼًب: اطتجذاي اٌّؼبع ثتؼىٌط دفؼخ واحذح



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 31)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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  ًالذي توافوت ارأنه إحد  حاالت استحطاق المعاش الحق فً  للمؤمن علٌهٌجٌز قانون التأمٌن االجتماع

مصاوٌا وهااجو إلاى الخااوج، أو  الحصول على تعوٌض الدفعة الواحدة اادالً مان المعااش، وذلاك إذا كاان

سافاوة أو  فاًالخااوج اصافة دالماة أو التحاق االاعثاة الدالوماساٌة  أجناٌااً وؼاادو الاااد نهالٌاا أو اراتؽلفً

 دولته.قنصلٌة 

  ًفً الحاالت المراو إلٌها االاند السااق التناازل عان  لصاحب المعاشٌجٌز قانون التأمٌن االجتماعً أٌضا

حطه فً المعاش وصوؾ تعوٌض الدفعة الواحدة على أن ٌخصم منه قٌمة ما صوفه من معاش وال ٌجوز 

 له ذلك إال موة واحدة.
 

 

 :خبِظًب: ػىدح اٌّهبجز

  ًالجتمااعً خاال سانتٌن مان والتحق اعمل ٌخضاعه لطاانون التاأمٌن ا إذا عاد المهاجو لإلقامة االااد نهالٌا

 . تاوٌخ الهجوة التزم اود ما صوؾ إلٌه من تعوٌض الدفعة الواحدة

  وٌكون ود المالػ دفعة واحدة خال سنة من تاوٌخ التحاقاه اعمال ٌخضاعه لطاانون التاأمٌن االجتمااعً، أو

أداء المالاػ ، التازم مان قاانون التاأمٌن ، وإذا انطضات مهلاة السانة دون  ;;8االتطسٌا وفطاً ألحكاام الماادة 

صاحب العمل اخصم قٌمة المالػ المالوب وده من أجو المؤمن علٌه فً حدود واع أجاوه، وتووٌاده إلاى 

 المناطة التأمٌنٌة المختصة رهوٌاً فً المواعٌد الدووٌة ألداء االرتواكات.

 :أِثٍخ ػٍٍّخ ػٍى تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح :طبدطبً 

 ( 8ِثبي رلُ ) 
وتطادم االاب  89/9787/:8لعاملٌن االجهاز اإلداو  للدولة انتهت خدمته ااالستطالة اتاوٌخ مؤمن علٌه من ا 

 :وكانت اٌاناته وفطاً لما ٌلً <8/978/>8لصوؾ تعوٌض الدفعة الواحدة لالوغ سن الستٌن اتاوٌخ 

  عٌن االجهاز اإلداوي للدولة. 8/9/9779اتاوٌخ 

 ًات األخٌوة وفطاً لما ٌلوكانت اٌانات األجو األساسً خال الخمس سنو: 
 

 

 جنٌهاً. >:979;>9الؽت  89/9787/:8حتى  8/9/9779جملة األجوو المتؽٌوة خال الفتوة من 

 الواحدة فً هذه الحالة؟فكٌؾ ٌتم حساب تعوٌض الدفعة 
 ٌتم حساب تعوٌض الدفعة الواحدة وفطاً لما ٌلى:

 أوالً:تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح ػٓ األجز األطبطى

 األجو التاوٌخ

8/>/977< 134964 

8/>/977= 145922 

8/>/977> 159947 

8/>/977? 171972 

8/>/977@ 185925 

8/>/9787 212917 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 32)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 حصز ِذد االشتزان

 سنة رهو ٌوم الى من اٌان

 ? 87 :8 89/9787/:8 8/9/9779 مدة فعلٌة

 ? 88  إجمالى
 رهو <87

 تحذٌذ أجز اٌتظىٌخ :

 >89/977/;8سنوات األخٌوة تاوٌخ اداٌة الخمس 

 جنٌه. 7=9;:8=  >89/977/;8األجو فً 

 جنٌهاً، 7@9789% من هذا األجو = 7>8

 جنٌهاً.7@9789لذا ٌجب أال ٌزٌد أي أجو من أجوو فتوة المتوسا عن 

 87:79:9=                                      9<89<8×   ==    @977/=/7:حتااااى @8/8/977ماااان 

 جنٌهاً 

 999:977=                                     >99>?8× 89=   9787/=/7:حتاااااى  @977/</8مااااان 

 جنٌهاً 

 جنٌهاً  7;89889=  7@9789ٌخفض إلى  <98998×  ==   8/89/9787:حتى   9787/</8من 
                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جنٌهاً  9<9;=;;                                                إجمالى

 جنٌهاً. :97=?8=  ;9÷ 9<9;=;;المتوسا =  

 تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط :

أجز 

 × اٌتظىٌخ
 اٌّذح ثبٌشهىر

× 8<% = 
9@?<9>? 

 جٍٕهبً 
8?=97: 87> 

% ػٓ ػذد اٌظٕىاد اٌىبٍِخ ِٓ تبرٌخ أتهبء =ٌشاد ثٕظجخ 

 ثٍىؽ اٌظٓ: اٌخذِخ حتى تبرٌخ

 <978 8 >8 تاوٌخ الوغ السن

 9787 89 :8 تاوٌخ انتهاء الخدمة

 9 8 = 

 = عدد السنوات الكاملة
 ??9;<87% = =×  =×  ?<9>?@9قٌمة الزٌادة = 

 جنٌهاً. ==79=7;=  ??9;<87+  ?<9>?@9قٌمة التعوٌض عن األجو االساسى =  إجّبٌى



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 33)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 اٌّتغٍزثبٍُٔب:تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح ػٓ األجز 

 حصز ِذد االشتزان

 سنة رهو ٌوم الى من اٌان

 ? 87 :8 89/9787/:8 8/9/9779 مدة فعلٌة

 ? 88  إجمالى
 رهو <87

 تحذٌذ أجز اٌتظىٌخ :

 جنٌهاً  <>9<:9=    <87÷   >:979;>9المتوسا = 

 جنٌهاً  978<>=               ( ;9% عن كل سنة كاملة )%:ٌزاد                           

 جنٌهاً  ?>9;@9=                  أجو التسوٌة 

 تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط :

أجز 

 × اٌتظىٌخ
 اٌّذح ثبٌشهىر

× 8<% = 
;>9?978 

 جٍٕهبً 
9@;9<? 87> 

% ػٓ ػذد اٌظٕىاد اٌىبٍِخ ِٓ تبرٌخ أتهبء =ٌشاد ثٕظجخ 

 اٌخذِخ حتى تبرٌخ ثٍىؽ اٌظٓ:

 ?7997<8% = =×  =×  978?9<;=  قٌمة الزٌادة

 جنٌهاً. @797:;==  ?7997<8+  978?9<;قٌمة التعوٌض عن األجو المتؽٌو =  إجّبٌى

 إجّبٌى اٌتؼىٌط ػٓ األجزٌٓ األطبطى واٌّتغٍز

 قٌمة اٌان

 ?<9>?@9 تعوٌض دفعة واحدة عن األجو األساسى

 ??9;<87 % )أساسى(=زٌادة 

 978?9<; المتؽٌوتعوٌض دفعة واحدة عن األجو 

 ?7997<8 % )متؽٌو(=زٌادة 

 ><79@;87 إجمالى قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة

 

 

 

 

 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 34)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 ( 9ِثبي رلُ ) 
( أن سااب صاوؾ تعاوٌض الدفعاة الواحادة كاان لثااوت عجاز الماؤمن علٌاه عجازاً 8افوض فى المثاال وقام )

 تعوٌض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة؟قال الوؼه سن الستٌن فكٌؾ ٌتم حساب  <8/978/>8كاماً اتاوٌخ   

 (.8ٌتم حساب تعوٌض الدفعة الواحدة وفطاً لما جاء االمثال وقم )
 ( :ِثبي رلُ ) 

( أن سااااب صاااوؾ تعاااوٌض الدفعااة الواحااادة كاااان لوفااااة الماااؤمن علٌاااه اتااااوٌخ   8افااوض فاااى المثاااال وقااام )

 الواحدة فى هذه الحالة؟قال الوؼه سن الستٌن، فكٌؾ ٌتم حساب تعوٌض الدفعة  <8/978/>8

 (.8ٌتم حساب تعوٌض الدفعة الواحدة وفطاً لما جاء االمثال وقم )
 ( ;ِثبي رلُ ) 

لاستطالة وتطدم االب  <9/978/>9انتهت خدمة مؤمن علٌه من العاملٌن االجهاز اإلداو  للدولة اتاوٌخ 

سنة، فكٌؾ ٌتم  <>ذا التاوٌخ وكان سنه فى ه <978/:/<9لصوؾ تعوٌض الدفعة الواحدة للهجوة اتاوٌخ 

 حساب تعوٌض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة إذا كانت اٌاناته وفطاً لما ٌلى:
 أوالً:ثٍبٔبد ِذح االشتزان ػٓ األجز األطبطى:

 :حصو مدد االرتواك 

  :جنٌهاً  @98>?<أجو التسوٌة عن األجو األساسى 
 ثبًٍٔب:ثٍبٔبد ِذح االشتزان ػٓ األجز اٌّتغٍز:

 :حصو مدد االرتواك 
 

 

 

  :جنٌهاً  977>9@أجو التسوٌة عن األجو المتؽٌو 

 ٌتم حساب تعوٌض الدفعة الواحدة وفطاً لما ٌلى:
 أوالً:تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح ػٓ األجز األطبطى

 ثٍبْ ٌىَ شهز طٕخ

 مدة فعلٌة > ; 7:

9 - - 
مدة مضافة لاستاطاء امحافلة سٌناء وفطاً ألحكام 

 =<@8لسنة  ?9الطانون وقم 

 مدة مضافة للعمل االمنااق النالٌة - - :
 (><@8لسنة  @<قانون  ;:مدة مرتواه )مادة  - - >
 إجمالى مدد االرتواك > 7;

 رهو >?;

 ثٍبْ ٌىَ شهز طٕخ

 مدة فعلٌة > ; 7:
:7 <  

 رهو >=:



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 35)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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المدة التى تعاى الحد  الاد من مواعاة أال تزٌد المدة التى ٌحسب عنها تعوٌض الدفعة الواحدة عن

( حتى ال تكون حاالت استحطاق تعوٌض الدفعة الواحدة أفضل حاالً من 7?األقصى النساى للمعاش )%

من  =9حاالت استحطاق المعاش ، ثم ٌنلو فى استحطاق تعوٌض عن المدة الزالدة اعد ذلك وفطاً ألحكام المادة 

 قانون التأمٌن االجتماعى من عدمه.
 دٌد المدة التى تعاى الحد األقصى النساى للمعاش وفطاً لما ٌلى:لذا الاد من تح

 (?;( الموفق اطانون التأمٌن االجتماعى هو ) @من جدول وقم ) <>المعامل المطاال لسن 

 المدة التى تعاى الحد األقصى النساى للمعاش 

 ٌوم( ;9=  7:× رهو  ?79رهوو( + ) ;=  89×سنة  ;79سنة( + ) ?:) ;9?:%=7?×?;

 

 

 تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط :

 أوالً:تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط ػٓ اٌشهىر اٌىبٍِخ

أجز 

 × اٌتظىٌخ
 اٌّذح ثبٌشهىر

× 8<% = 
<;8>?988 

 جٍٕهبً 
>?<98@ ;=7 

 ثبًٍٔب: تحذٌذ لٍّخ اٌتؼىٌط ػٓ وظز اٌشهز

 جٍٕهبً  999;@ = %>8 × 7:/;9 × @98>?<

 ػٓ األجز األطبطىإجّبٌى لٍّخ اٌتؼىٌط 

 جٍٕهًب. ::99<9;>=  999;@+  988?<8;>

 ثبًٍٔب:تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح ػٓ األجز اٌّتغٍز

 

أجز 

 × اٌتظىٌخ
اٌّذح 

 = %>8 × اٌشائذحثبٌشهىر
<7=;:9>< 

 جٍٕهبً 
@9<977 :=< 

 إجّبٌى تؼىٌط اٌذفؼخ اٌىاحذح ػٓ األجزٌٓ األطبطى واٌّتغٍز

 قٌمة)جنٌهاً( اٌان

 54272933 دفعة واحدة عن األجو األساسى تعوٌض

 ٌىَ شهز طٕخ

:? ; 9; 



 ًاٌهٍئخ اٌمىٍِخ ٌٍتأٍِٓ االجتّبػ
 ًصٕذوق اٌتأٍِٓ االجتّبػ

 ًبٍٍِٓ ثبٌمؽبع اٌحىىِـٌٍؼ

 
 

 ــــــــــ(36 / 36)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفنً التوجٌه ( ?/ ;7<8/ ?89)ـــــــــــ 
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 54643975 تعوٌض دفعة واحدة عن األجو المتؽٌو

 144916948 إجمالى قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة

 


