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 إهداء       
 إلً كل مواطن مصري إمتدت مظلة التأمٌن االجتماعً               

 لحماٌته وأسرته 
 

 المؤلف                                            
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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 05 تقدٌم

 06 مقدمة

 07 دخاراإل فى نظام ةبالمبالػ المستحق ةفى نظام المكافؤ ةحساب مدول : الفصل األ

 07 دخارتطور نظام اإلول : المبحث األ       

نظام  فى ةلى مدإدخار فى نظام اإل ةتحوٌل المبالػ المستحقالمبحث الثانى :        
 ةالمكافؤ

09 

 09 دخارحساب المستحقات فى نظام اإل : والأ                 

فى نظام  ةلى مدإدخار : تحوٌل المستحقات فى نظام اإل ثانٌا                 
 ةالمكافؤ

13 

 17 ةحساب مبلػ المكافؤالفصل الثانى : 

 17 ةعناصر حساب مبلػ المكافؤول : لمبحث األا       

 17 شتراك: حصر مدد اإلاوال                  

 18 : معامل الحساب ثانٌا                 

 18 ةجر التسوٌأ:  ثالثا                 

 20 ةدنى لمبلػ المكافؤالحد األالمبحث الثانى :        

 31 ةبنظام المكافؤ ةالمشترا ةالمدالمبحث الثالث :        

 41 من علٌهالمإ ةستحقاقه لوفاإ ةفى حال ةتوزٌع مبلػ المكافؤالفصل الثالث : 

ساتحقاق إالماإمن علٌاه و ةوفاا ةفى حال ةتوزٌع مبلػ المكافؤول : المبحث األ       
 عنه معاشا

41 

  ساتحقاق إالماإمن علٌاه و ةوفاا ةفى حالا ةتوزٌع مبلػ المكافؤ المبحث الثانى :      
 عنه ةواحد ةتعوٌض دفع

45 

وجااود مسااتحق أو مسااتحقٌن  ةفااى حالاا ة: توزٌااع مبلااػ المكافااؤ والأ                
 ةالواحد ةالدفع لتعوٌض

45 

 أو عااادم وجاااود مساااتحق ةفاااى حالااا ة: توزٌاااع مبلاااػ المكافاااؤ ثانٌاااا         
 ةالواحد ةمستحقٌن لتعوٌض الدفع

48 

 53 : المرفقات

 53 . دخاربشؤن نظام اإل 1975لسنة  13جدول تطبٌق القانون رقم :  1مرفق رقم 

بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا  2جدول رقم :  2مرفق رقم 
( فً حالة المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزٌر 1للجدول رقم )
 . 1984لسنة  28التؤمٌنات رقم 

54 

تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن ب 4جدول رقم :  3مرفق رقم 
صادر بالقانون المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً ال مدة اإلشتراك

لسنة  120) قبل تعدٌله بالقانون رقم  1975لسنة  79رقم 
2014 ) . 

55 

تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن ب 4جدول رقم :  4مرفق رقم 
المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون  مدة اإلشتراك

لسنة  120) بعد تعدٌله بالقانون رقم  1975لسنة  79رقم 
2014 )  .             

56 
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 2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – 2جدول رقم :  5مرفق رقم 
جنٌه سبق تقسٌطها حتى  1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  -

مستبدل  للمدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن سن الستٌن المقابلة
ارٌخ الصادر بت 2014لسنة  126بالقرار الوزاري 

القٌمة )  1/10/2014وٌعمل به اعتبارا من  22/12/2014
سبق تقسٌطها حتى سن  جنٌه 1الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 

لسنة  120المستبدل بالقانون رقم  6وفقا للجدول رقم  نٌالست
2014 ) . 

58 

  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – 2جدول رقم  : 6مرفق رقم 
جنٌه سبق تقسٌطها حتى  1حالٌة ألقساط سنوٌة قدرها القٌمة ال -

 قبل استبداله سن الستٌن  المقابلة للمدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126بالقرار الوزاري 

القٌمة )  1/10/2014وٌعمل به اعتبارا من  22/12/2014
سن سبق تقسٌطها حتى  جنٌه 1الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 

لسنة  120بالقانون رقم  قبل استبداله 6وفقا للجدول رقم  نٌالست
2014 ) . 

59 

  المرفق بقانون  – توزٌع المعاش على المستحقٌنب 3جدول رقم  : 7مرفق رقم 
 . 1975لسنة  79اعً الصادر بالقانون رقم ممٌن اإلجتؤالت

60 

 62 . الشرعٌٌن ةجدول التوزٌع على الورث : 8مرفق رقم 
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 تقدٌم
 

،  ةجتماعٌان قاانون التؤمٌناات اإلأ، ذلاك  ةوالبحث فى موضوعات التؤمٌنات ، مهمة شااق ةالكتاب
نسبٌا ، عرؾ من التعادٌبلت ، والقارارات الوزارٌاة والمنشاورات ،  ةبوصفه من القوانٌن الحدٌث

عامااا ) ربااع قاارن ماان  وعشاارون نااه ، وبماارور خمااسإكمااا هااائبل ٌكاااد ٌصااعب حصاار  كااذلك ف
ن قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون إ، ف 1975لسنة  79( ، على صدور القانون الزمن

الماإمن منهاا ، فصاار تطبٌاق  ةجتماعٌا، بلؽوا سن المعاش ، أو واجهوا خطرا مان المخااطر اإل
نقاطاا قانونٌاة الحصار ، ٌواجه كما متزاٌدا من الحاالت ، التى تثٌر  ةجتماعٌقانون التؤمٌنات اإل

 .لى توحٌد المبادىء إجابات ، وإلها ، وتحتاج 
جتماعٌة ، شرحا مبسطا ٌفٌاد مناه ، من كل ذلك نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات اإل

ن مثال إنفساهم . وحساب ماا نعلام ، فاأالمإمن علٌهم  –قبل المتخصصٌن والقائمٌن على التطبٌق 
 سواق .، إن لم نقل ؼٌر موجودة باأل ةرهذ  الشروح المبسطة ، ناد

ول أستاذ / محمد حامد الصاٌاد ) وكٌال خ الفاضل األمما تقدم ، تبدو أهمٌة العمل الذى قام به األ
ن ٌستعرض كما مان أوزارة التؤمٌنات االجتماعٌة ( ، حٌث استطاع ، من خبلل تطبٌقات عملٌة 

 . ةجتماعٌلٌه ، فى شتى فروع التؤمٌنات اإلحساب مستحقات المإمن ع ةالحاالت ، بٌن فٌها كٌفٌ
وال شك ، أن الخبرة الطوٌلة التى إكتسبها سٌادته ، من خبلل المناصب التاى توالهاا باالوزارة ، 

 ةنما استكملت ، بقدرة سٌادته على البحث الدإوب ، وعلى دقة المبلحظإلم تكن وحدها كافٌة ، و
ملى ، الذى والبد وأن تزٌن به مكتبة كال متخصا  لى النــور هذا المإلؾ العإ، فكان أن خرج 

 جتماعٌة .، وكل قائم على تطبٌق قانون التؤمٌنات اإل
ستاذ / محمد حامد الصٌاد ، على هذا الجهد ، ندعو هللا أن ٌجازٌاه خٌارا ، عان وإننا إذ نشكر األ

دون  –ك لاى ذلااإ ةوهاام فاى حاجا –الماإمن علاٌهم الاذٌن ٌمكاانهم دون عنااء ، معرفاة مساتحقاتهم 
 .عناء

 
 

 أ.د . أحمد البرعى                                                   
 ةجتماعٌستاذ ورئٌس قسم التشرٌعات اإلأ                                        

         بكلٌه الحقوق جامعة القاهرة                                              
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 ةمقدم
 

نساتعرض فاى  –لنظام التؤمٌن االجتماعى  ةطار ما بدأنا  من شرح مبسط للتطبٌقات المختلفإفى 
  ؤة .هذا الكتاب موضوع نظام المكاف

حكام قاانون أبتعدٌل بعض  84لسنه  47ان نظام المكافؤ  استحدث بالقانون رقم  ةشاروتجدر اإل
المعاشاات وذلاك اعتباارا مان  ةوبزٌاد 1975لسنه  79 التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم

عنااد اسااتحقاق صاارؾ المعاااش أو  ةواحااد ةداإ  دفعااأعاان مبلااػ ٌااتم ة وهااو عبااار – 1/4/1984
 . فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حوالبحسب األ ةالواحد ةتعوٌض الدفع

بمعنى  1975 ةلسن 13وقد حل هذا النظام محل نظام االدخار للعاملٌن الصادر بالقانون رقم 
 .31/3/1984 فًالعمل به  انتهًن نظام االدخار أ
فى نظام االدخار وذلك  ةن ٌعالج القانون مدد االشتراك السابقأولذلك فقد كان من الضرورى  

وذلك بناء على  ةلى مدد اشتراك فى نظام المكافؤإلتحوٌل مستحقات المإمن علٌهم فى هذا النظام 
 . ةقواعد حساب محدد

 
 : ةمتكامال فى الفصول التالٌ ةونتناول موضوع نظام المكافأ

 . فى نظام االدخار ةبالمبالػ المستحق ةفى نظام المكافؤ ةحساب مد:  ولالفصل األ
  ة .: حساب مبلػ المكافؤ لفصل الثانىا

 . ةاستحقاقه للوفا ةفى حال ةتوزٌع مبلػ المكافؤ الفصل الثالث :
    

لنظاام التااؤمٌن  ةفاى اسااتكمال ماا بادأنا  ماان شارح مبساط للتطبٌقااات المختلفان ٌوفقناا أوهللا أساؤل 
 . وهللا الموفق –االجتماعى 

                                                         
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التؤمٌن االجتماعً    
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات ) سابقا(   
 ق التؤمٌن االجتماعى رئٌس صندو              

 للعاملٌن بالقطاع الحكومى )سابقا(

www.elsayyad.net  W : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 الفصل االول
  ةفى نظام المكافأ ةحساب مد

 دخارفى نظام اإل ةبالمبالػ المستحق
   

 تٌٌن :اآل ونتناول هذا الموضوع فى المبحثٌن
 .دخار: تطور نظام اإل  ولالمبحث األ

 . ةفى نظام المكافؤ ةلى مدإدخار فى نظام اإل ة: تحوٌل المبالػ المستحق  المبحث الثانى
 
 

 ولالمبحث األ
 دخارتطور نظام اإل

 
فاى نظاام  ةبالمباالػ المساتحق ةفاى نظاام المكافاؤ ةحسااب ماد ةكون من المفٌاد قبال تنااول كٌفٌاٌقد 
 دخار ، وذلك على النحو التالى : ستعراض تطور نظام اإلإ – دخاراإل
 . دخارنظام اإلشأن فى  1965لسنة  42القانون رقم  – 1
 . 1/7/1965عتبارا من إبدأ العمل به  -أ          

 ةوالشركات المساهم ةت الصحفٌآوالقطاع العام والمنش ةٌخضع له العاملٌن بالحكوم -ب      
 : ةلى الفئات الخاضعإضٌف أ 1/11/1965ا من عتبارإ –جـ       

عامبل  50عمال فى القطاع الخا  الذٌن ٌستخدمون صحاب األأ(  العاملون لدى 1)            
 ة .ٌا كان الشكل القانونى للمنشؤأفؤكثر 

 ة .جنبٌللحكومات األ ةت التابعآ( العاملون بالمنش2)            
 . ٌوم االشتراك = نصؾ ةنسب -د        

 
 دخار : نشاء نظام اإلإب 1967لسنه  21القانون رقم  – 2
 . 1/8/1967عتبارا من إبدأ العمل به  -أ        

ٌااا كااان عاادد أ، والقطاااع العااام والقطاااع  الخااا   ةٌخضااع لااه جمٌااع العاااملٌن بالحكوماا –ب     
 . لدى صاحب العمل املٌنالع

عماال الماإقتٌن كال مان ال وٌقصاد بال –لموسامٌٌن ال ٌخضع له جمٌع العمال الماإقتٌن وا -جـ    
 .شهرأ ةكثر من ستخدمته لدى صاحب عمل واحد أل ةتمتد فتر

 . شتراكجر اإلأ% من  2.5شتراك = اإل ةنسب –د      
 
 ةلسان 21بتعادٌل القاانون رقام  1973 ةلسان 122بالقاانون رقام  ةقرار رئٌس الجمهورٌ – 3

1967 : 
 . 1/11/1973تبارا من عإبدأ العمل به  -أ       
شتراك بالنسبة لمان ٌتجااوز أجار  % من أجر اإل 3 . 1/3لً إشتراك تعدٌل نسبة اإل –ب      

 سنوٌا ( . جنٌها180جنٌها )  15الشهري 
 
 قتصادى بمجلس الوزراء العلٌا للتخطٌط السٌاسى واإل ةقرار اللجن – 4

          . 1973سبتمبر  15صدر فى   -أ       
جنٌهااا ، وماان  30قصااى أماادخرات العاااملٌن بحااد  ةٌصاارؾ مرتااب شااهر ماان حصااٌل –ب      

فااى   ةنتهاااء الخدمااإفتراض إباا ةه كااان ٌااتم حساااب الماادخرات المسااتحقنااأمقتضاى ذلااك 
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قال وبماا ال ٌجااوز أٌهماا أجر الشهرى وٌاتم صارؾ وٌتم مقارنتها باأل 31/8/1974
 .جنٌها  30

  قلأٌهما أجنٌها  30و أأو مرتب شهر  ةحقنه كان ٌتم صرؾ المدخرات المستأبمعنى 
 

 دخار للعاملٌنبنظام اإل 1975 ةلسن 13القانون رقم  – 5
 . 1/9/1975عتبارا من إبدأ العمل به  -أ  
جاارهم أوالقطاااع العااام والقطاااع الخااا  مماان ٌبلااػ  ةٌخضااع لااه العاااملون بالحكوماا –ب 

 . العمل لدى صاحب املٌنٌا كان عدد العأجنٌها فؤكثر  30الشهرى 
 تمتاد وٌقصاد بالعماال الماإقتٌن كال مان ال –ال ٌخضع له العمال المإقتٌن والموسامٌٌن -جـ

 . شهرأ ةكثر من ستى صاحب العمل الواحد ألخدمته لد ةفتر
 .%  1.5شتراك = اإل ةنسب -د  
دخار شتراكهم فى نظم اإلإ دخار الجدٌد ومن مددٌتم تحدٌد موقؾ العاملٌن من نظام اإل -هـ

   وفقا لما ٌلى : ةسابقال
نتهااء خادمتهم فاى إفتراض إدخار بتحسب مستحقات العاملٌن المنتفعٌن بنظام اإل (1)

31/12/1974 . 
العلٌااا  ةصاام مااا ساابق صاارفه وفقااا لقاارار اللجنااٌحادد صااافى المسااتحق وذلااك بخ  (2)

بالبنااد  ةدخااار المبٌناامسااتحقاته فااى نظااام اإلقتصااادى ماان للتخطااٌط السٌاسااى واإل
(1). 

جنٌهااا ٌصاارؾ لااه صااافى  30 1/1/1975جاار  الشااهرى فااى أبلااػ ماان لاام ٌ  (3)
ذا لم تجاوز قٌمتاه ثبلثاٌن إ 75ول سبتمبر أ( وذلك فى 2المستحق المبٌن بالبند )

تساتحق كال منهاا فاى ، لٌه علاى دفعاات إذا جاوزت قٌمته ذلك صرؾ إجنٌها ، ف
 ةجنٌهاا للدفعا 30قصاى أوبحد  1975عتبارا من عام إول سبتمبر من كل عام أ

 ة .الواحد
شاتراك جنٌهاا فاؤكثر ٌحادد مبلاػ اإل 30  1/1/1975جر  الشهرى فاى أمن بلػ  (4)

 ةمشااتركا فااى هااذا النظااام  منااذ بداٌاا عتبااار دخااار المطلااوب منااه إلفااى نظااام اإل
   . % 1.5اشتراك  ةساس نسبأشتراكه فٌه على إ

حٌث ٌتم ( 2( بصافى المستحق له وفقا للبند )4ٌقارن المطلوب منه وفقا للبند )  (5)
 تى :اآل

 ( :2قل من المطلوب له وفقا للبند )أ( 4ذا كان المطلوب منه وفقا للبند )إ)أ(                  
 .شتراكه فٌه إ ةدخار منذ بداٌمشتركا فى نظام اإلٌعتبر  -
 . (3ٌضاحه بالبند )إ( وفقا لما سبق 2( ، )4ٌرد له الفرق بٌن )  -

 ( 2( ٌساوى المطلوب له وفقا للبند )4ب منه وفقا للبند )ذا كان المطلوإ)ب(                  
 . شتراكه فٌهإ ةدخار منذ بداٌمشتركا فى نظام اإلٌعتبر  -

 ( 2كبر من المطلوب له وفقا للبند )أ( 4ذا كان المطلوب منه وفقا للبند )إ )جـ(                 
 . 1/9/1975دخار منٌعتبر مشتركا فى نظام اإل -
ٌضاحه بالبند إ( وفقا لما سبق 2مستحق المبٌن بالبند )ٌرد له صافى ال  -

(3) . 
 . دخاربشؤن نظام اإل 1975لسنة  13جدول تطبٌق القانون رقم :  1مرفق رقم 

 
دخااار متضاامنا البٌانااات إ 1نااه كااان قااد تاام تصاامٌم نمااوذ  أوماان الجاادٌر بالااذكر                 

البند هـ عن كل مؤمن علٌاه علاى ب لٌها تفصٌالإالمشار  ةلبنود التسوٌ ةالتفصٌلٌ
 : ةتٌاآل ةقسام الرئٌسٌمتضمنا األ –رفقت بملفه التأمٌنى أ ةحد
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 . ةساسٌالبٌانات األ – 1               
نتهااء إفتراض إعناصر تقدٌر مبالػ االدخار وفقا للنظامٌن الحالى والجدٌاد با – 2               

 :ذا كان قبل هذا التارٌخإ ةخدمنتهاء الإأو تارٌخ  31/12/1974فى  ةالخدم
ماان قاااانون التؤمٌناااات  76 ةحكااام الماااادجااار الشااهرى وفقاااا ألمتوسااط األ -أ  

بالقاانون رقام  ةالمتحد ةالعربٌ ةالصادر بقرار رئٌس الجمهورٌ ةاالجتماعٌ
 . 1964 ةلسن 63

 . دخارمدد اإل -ب                      
 . كثرؤجنٌها ف 30 1/1/1975جر  فى أدخار لمن بلػ تقدٌر مبالػ اإل -جـ                    

 
 
 

 المبحث الثانى            
 دخارفى نظام اإل ةتحوٌل المبالػ المستحق

 ةفى نظام المكافأ ةى مدلإ

 تٌٌن :ونستعرض موضوع هذا المبحث فى البندٌن اآل
 . دخارحساب المستحقات فى نظام اإل وال  :أ

  ة .فى نظام المكافؤ ةلى مدإدخار ظام اإلتحوٌل المستحقات فى ن ثانٌا  :
 
 : دخاروال  : حساب المستحقات فى نظام اإلأ

نتهاااء خدمتاااه فاااى إفتراض إدخااار باااٌااتم حسااااب مسااتحقات الماااإمن علٌااه فاااى نظاااام اإل        
 وذلك على النحو التالى : 31/3/1984

 : شتراكحصر مدد اإل – 1         
نتفاعااه إرٌخ عتبااارا ماان تاااإشااتراك المااإمن علٌااه فاى التااؤمٌن إد ٌقصاد بهااا مااد -أ                 

بحساااب  1975 ةلسااان 13أو القاااانون رقااام  1965 ةلسااان 42بالقاااانون رقااام 
ى التاارٌخٌن أ 31/3/1984خدمتاه أو حتاى  ةنتهاء مادإحوال حتى تارٌخ األ

                  . خرقبل اآل
ر المشاترك عنهاا فاى جااالشتراك عان كال عنصار مان عناصار األ ةتحدد مد –ب 

 (ةالبدالت كل على حد – ةوهب – ةعمول – ةجر مدأ) ةدخار على حدنظام اإل
  :ة تٌدخار المدد اآلال ٌدخل ضمن مدد االشتراك فى نظام اإل-جـ

 . شتراكاإعارات التى لم ٌإد المإمن علٌه عنها جازات واإلمدد اإل (1)
 . ئمومدد الضما ةفتراضٌواإل ةضافٌواإل ةعتبارٌالمدد اإل (2)
ذا جاوزت كل منها شاهرا إجرا أالمدد التى لم ٌستحق المإمن علٌه عنها  (3)

 : ، وال ٌدخل فى هذ  المدد
  . لزامىمدد التجنٌد اإل ( أ)
دى عنهاااا أجااار وساااتحق عنهاااا تعوٌضاااا عااان األإالمااادد التاااى  ( ب)

 . دخارشتراك فى نظام اإلاإل
فقاا دخاار وحقاته فاى نظاام اإل(المدد التى صرؾ عنها المإمن علٌه مسات4)                       

فااى ضااوء مااا ساابق بٌانااه  1975 ةلساان 13لمااا قاارر  القااانون رقاام 
دخااااار السااااابق علااااى ول ماااان هااااذا الفصاااال) نظااااام اإلبالمبحااااث األ

1/1/1975 ) . 
نتهاء دخار إل(المدد التى صرؾ عنها المإمن علٌه مستحقاته فى نظام اإل5)                        

 . خدمته
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جار المشاترك شتراك عن كل عنصر من عناصر األٌراعى فى حصر مدد اإل –د                 
 دخار:   عنه فى نظام اإل

 .شتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى ٌتم حسابها بالٌوم مدد اإل (1)
 شتراك الفعلى بالقطاع الخا  ، ٌراعى فى تحدٌدها :مدد اإل (2)
 حٌث أن  -لتحاقأٌا كان ٌوم اإل 1ٌحسب من ٌوم  ةٌشهر البدا)أ(                                 

لتحاق   الخا  تإدى عن شهر اإل شتراكات فى القطاعاإل
 .عتبار  شهرا كامبل إب

خر ٌوم آ ةنتهاء الخدمإذا كان تارٌخ إال إال ٌحسب  ة)ب(شهر النهاٌ
 ةنتهااء الخدماإشاتراك عان شاهر إنه ال ٌإدى أحٌث  –فى الشهر 

خاار ٌااوم فااى آ ةالخدماا ةذا كااان تااارٌخ نهاٌااإال إبالقطاااع الخااا  
 . ( 31،  30،  29،  28ٌام الشهر )أعدد  ةوبمراعا، الشهر 

سااس أفٌحساب علاى  ةهو ذاته شهر النهاٌ ةذا كان شهر البداٌإ)جـ( 
 .نه شهر كامل أ

 : ةقواعد عام (3)
بالقطااع العاام أو القطااع الحكاومى وبادأت فاى  ةنتهت الخدمإذا إ ( أ)

 ةن شااهر البداٌاانااه نظاارا ألإع الخااا  ، فذات الشااهر فااى القطااا
ٌحساااب بالكامااال فاااى القطااااع الخاااا  ، وحتاااى ال ٌكاااون هنااااك 

 ةنتهاااء الخدمااإلااذا ٌعتباار  –شااتراك زدواج فااى حساااب ماادد اإلإ
نتهااء الشهر السابق إل ةالعام أو القطاع الحكومى = نهاٌ بالقطاع

 . الخدمة به
شااتراك بطاارح تااارٌخ بااداٌتها  ماان الٌااوم التااالى اإل)ب( تحاادد ماادة                                

 : ةلتارٌخ نهاٌتها ، وبمراعا
 . السابق 2بالبند  ةالقواعد الوارد -                                    

ٌاام أخر ٌوم فى الشاهر ) تراعاى عادد آ ةذا كان تارٌخ النهاٌإ -                                    
 . ول من الشهر التالىالطرح من الٌوم األ ٌتم(  ةشهر النهاٌ

خر ٌوم فى شهر آ)  ةخر ٌوم فى السنآ ةذا كان  تارٌخ النهاٌإ -                                    
 ةول من شهر ٌناٌر مان الساندٌسمبر ( ٌتم الطرح من الٌوم األ

        .  ةالخدم ةنهاٌ ةلسن ةالتالٌ
 . لى شهر كاملإشتراك جمالى مدد اإلإ)جـ( ٌجبر كسر الشهر فى                               

 
 معامل الحساب : – 2
%  1.5دخاار وهاى شتراك فاى نظاام اإلاإل ةساس ذات نسبأدخار على ٌتم حساب مبلػ اإل       

لكاال عنصاار ماان  ةدخااار بالنسابشااتراك فااى اإلعان كاال شااهر ماان مادة اإل ةجاار التسااوٌأمان 
 – ةوهباا – ةعمولاا –حااافز  –جرماادة أدخااار ) هااا فااى نظااام اإلجاار االمشااترك عنعناصاار األ

 . ( ةالبدالت كل على حد
 
 ة :جر التسوٌأ – 3

دخاار جر المشترك عنها فى نظاام اإلعن كل عنصر من عناصر األ ةجر التسوٌأٌحدد  –أ      
ى التاارٌخٌن قبال أشاتراك عان العنصار اإل ةأو حتاى تاارٌخ نهاٌا 31/3/1984حتى 

 ( ةالبدالت كل منها على حد – ةوهب – ةعمول –حافز  – ةمدجر أخر ) اآل
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 ةخٌارتٌن مان مادسااس المتوساط الشاهرى خابلل السانتٌن األأعلاى  ةجار التساوٌأٌحدد  –ب     
ن قلات عان ذلاك عان كال عنصار علاى إشتراك اإل ةدخار أو مدشتراك فى نظام اإلاإل
 ة .حد

 : ةجر التسوٌأٌراعى فى تحدٌد  -جـ      
 تراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :شمدد اإل (1)

نتهاااء إٌااا كااان ٌااوم أخٌاار بالكاماال فااى حساااب المتوسااط )أ( ٌاادخل الشااهر األ
 ة .الخدم

 . ول ٌوم فى الشهرأشتراك اإل ةذا كان بداٌإال إ ةٌهمل شهر البداٌب( )
 . شتراك الفعلى عن كل شهرجر اإلأساس أ)ج( ٌحسب المتوسط على 

 ساس :أخٌر على تراك عن الشهر األشجر اإلأ)د( ٌحدد 
       30 
 ــــــــ×  ا الشهرذٌام العمل خبلل هأجر أ 
 ٌام العمل فٌهأعدد   
إذا تخللت فترة المتوساط مادد لام ٌحصال فٌهاا الماإمن علٌاه علاى أجار  ( )هـ

عنهااا كلااه أو بعضااه حسااب المتوسااط علااى أساااس كاماال األجاار ) ماادد 
مادد اإلٌقااؾ عان  –جاازات المرضاٌة استحقاق تعوٌض األجر عن اإل

مدد الؽٌاب بما ال ٌجااوز مادة الؽٌااب التاً تسام  بهاا قاوانٌن  –العمل 
 التوظؾ ( .

 : شتراك بالقطاع الخاصمدد اإل (2)
 ة .الخدم ةٌا كان ٌوم بداٌأبالكامل فى حساب المتوسط  ةٌدخل شهر البداٌ)أ( 
 خر ٌوم فى الشهرآ شتراكاإل ةذا كان نهاٌإال إ ةٌهمل شهر النهاٌ( ب)

 ة ( .ٌام شهر النهاٌأ) ٌراعى عدد     
ناه شاهر أسااس أفٌحساب علاى  ةهو ذاته شهر النهاٌ ةذا كان شهر البداٌإ (ج)

 .كامل 
 ةللسان ةبالنساب ةلتحااق بالخدماجار شاهر اإلأسااس أٌحسب المتوسط علاى ( د)

(  ةناك ) حتى شهر دٌسمبر من هذ  السشتراإل ةولى من مداأل ةالمٌبلدٌ
 ة .تالٌ ةجر ٌناٌر من كل سنأساس أثم على 

جار  أالمتوسط فترات كان عقد العمل فٌها موقوفاا أو كاان  ةذا تخللت مدإ)هـ(
ن هذ  الفترات تدخل فى حساب المتوساط ، إشتراك ، فداء اإلال ٌكفى أل

شااتراكات ، وتعتباار اإل ةشااتراكات كاملااداء اإلؤذ ٌقااوم صاااحب العماال بااإ
فى حكم القارض وٌحصالها مناه  ةالعامل فى هذ  الحال ى تستحق علىالت

 . حكام المنصو  علٌها فى قانون العملصاحب العمل طبقا لؤل
 : ةقواعد عام( 3)

بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات  ةنتهت الخدمإذا إ)أ( 
فى القطاع الخا  فى  ةٌإخذ شهر البداٌالشهر فى القطاع الخا  ، 

 ى تحدٌد المتوسط عتبار فاإل
ساس شهر كامل ( وٌهمل شهر أشتراك عنه على ) حٌث ٌإدى اإل     

 .بالقطاع العام والحكومى  ةالنهاٌ
 بالقطاع الخاص ٌراعى فى حساب المتوسط : ةاالخٌر ةذا كانت المدإ)ب( 
شاتراك فاى اإل ةخٌارتٌن مان مادٌقارن المتوسط الشهرى للسانتٌن األ××  

السانتٌن  ةعلى فتار ةلشهرى للخمس سنوات السابقمتوسط االتؤمٌن بال
خٌارتٌن أو متوساط وٌعتاد بمتوساط السانتٌن األ -%  40لٌه إمضافا 
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قل فى حساب مبلػ أٌهما أ%  40لٌه إمضافا  ةسنوات السابقالخمس 
 . دخاراإل

السانتٌن عان خماس سانوات فٌراعاى  ةعلى مد ةالسابق ةذا قلت المدإ××  
من هذ   ة% عن كل سن 8 ةضافإ ى عنهابعد تحدٌد المتوسط الشهر

التاى تضااؾ عان هاذا  ةبهاا فتحادد النساب ةذا وجد كسر سانإ، و ةالمد
 .  12÷ ساس عدد الشهور أالكسر على 

% سااواء 140الااـ  ةلتطبٌااق قاعااد ةالمتوسااط المطلوباا ةتسااتكمل مااد××  
سااتكمالها ماان مااادد إمااار كاناات كلهااا بالقطااااع الخااا  أو تطلااب األ

 . العام أو القطاع الحكومى شتراك بالقطاعإ
بالقطااع  ةخٌرشتراك األاإل ةذا كانت مدإ% 140الـ  ةال تطبق قاعد××   

السانتٌن  ةساتكمال فتارمار إلع الحكاومى ولاو تطلاب األالعام أو القطا
  .شتراك القطاع الخا إ ةستكمالها من مدإلتحدٌد المتوسط  ةالمطلوب

 140الاـ  ةمان تطبٌاق قاعاد ٌهم بالقطااع الخاا ٌستثنى المإمن علا××  
 ذا كانوا :إ% وذلك 

بنااااء علاااى قاااانون أو حاااددت  ةٌخضاااعون للاااوائ  توظاااؾ صاااادر×     
برمات أ ةتفاقٌات جماعٌاإجورهم وعبلواتهم وترقٌاتهم بمقتضى أ

 . وفقا لقانون العمل
تفاقٌااات بناااء علااى وافااق وزٌاار التؤمٌنااات علااى هااذ  اللااوائ  أو اإل×      

  ة .جتماعٌللتؤمٌنات اإل ةٌالقوم ةعرض الهٌئ
 ة :زمنٌ ةشتراك ولٌست مجرد مدإ ةهى مد ةالمتوسط المطلوب ة) ( مد

شاتراك ولاو كاان مان مادد اإل ةمتوساط المطلوباال ةن تساتكمل مادأبمعنى  
وجود بعض المدد  ةالمتوسط نتٌج ةتزٌد على فتر ةزمنٌ ةذلك خبلل فتر

 . حساب المتوسط التى ال تدخل فى
 شتراكات وهى : إدٌت عنها أفى حساب المتوسط المدد التى  )د( ٌدخل

 ةدى عنهاااا الماااإمن علٌاااه والمنشاااؤأشاااتراك الفعلاااى التاااى اإل ةماااد××  
 . شتراكاتفى اإل ٌهماحصت

 . المشترك عنها ةجازات الخاصاإل ةمد××  
شاتراكات عنهاا كال مان داء اإلألزامى التى ٌعفى من مدد التجنٌد اإل××  

التاى ٌادخل فاى حسااب  ةجر هذ  الفترأإمن علٌه وٌحدد والم ةالمنشؤ
لم ٌكان قاد جناد  بإفتراض أنهالمتوسط بما كان ٌتقاضا  المإمن علٌه 

 . لزامٌاإتجنٌدا 
 : ةتٌدخل فى حساب المتوسط المدد اآل)هـ(ال ت

بسبب الحرب أو بسابب العمال فاى  ةكالمدد المضاف ةعتبارٌاإل ةالمد××  
 ة .المناطق النائٌ

 .مشترك عنهااللؽٌر العمل ؼٌر  ةالخاص ةجازاإل ةمد××  
دٌات أشاتراكات ساواء كانات قاد إمادد لام تاإد عنهاا  ةٌأ ةعام ةبصف××  

 . أو لم تإد ةعنها تكلف
 
  :دخارإلحساب مبلػ ا – 4

 المعامل× بالشهور  ةالمد×  ةجر التسوٌأ عوامل ) ةساس ثبلثأوهو الذى ٌحدد على       
دخار على شتراك فى نظام اإللكل عنصر من عناصر مدد اإل ة" ( وذلك بالنسب % 1.5"       

 ( ةالبدالت كل على حد – ةوهب – ةعمول –حافز  – ةجر مدأ)  ةحد
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دخار عن العنصر شتراك فى نظام اإلإ ةكثر من مدأذا ما كان للمإمن علٌه إوٌراعى       
 ةنها مدأساس أعلى  ةلػ المدخراته عنها فتحسب المباالواحد ولم ٌكن قد صرؾ مستحق

 .صل  له أٌهما أمتصلة أو منفصلة 
 
 :جر معامل ثبات األ – 5

دخار وهى شتراك فى نظام اإلاإل ةنه ذات نسبأ) معامل الحساب (  2شرنا بالبند أن أسبق       
 . الشهرى ةجر التسوٌأ% من  1.5

جر ٌتزاٌد مع ن األأدخار مبلػ اإلشتراك عند حساب اإل ةستخدام ذات نسبإوقد روعى فى        
موال ستثمار ألع اإلٌجر تكون مقابل رفى األ ةن الزٌادإشتراك وعلى ذلك فاإل ةطول مد

 . دخاراإل
نه فى هذ  إلذلك ف –سنتٌن فؤكثر  ةلمد ةجر ثابتا دون زٌادن ٌظل األأولكن قد ٌحدث 

) حساب  4ه وفقا للبند دخار الذى ٌتم حسابمبلػ اإل ةمن قٌم ةمئوٌ ةٌضاؾ نسب ةالحال
 . جر ثبات األ ةكلما طالت مد ةجر ، وتتزاٌد هذ  النسبدخار ( مقابل ثبات األمبلػ اإل

بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا للجدول رقم  2جدول رقم :  2مرفق رقم 
 . 1984لسنة  28( فً حالة المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 1)

 
 ةنه فى حالإف ةالثبات بالسنوات الكامل ةساس مدأجر محدد على ن معامل ثبات األأوحٌث       

ب للمعاملٌن الذٌن والتناس ةالنسب ةشهر تتبع طرٌقأو ةدد الثبات التى تتضمن سنوات كاملم
 .الثبات  ةتقع بٌنهما مد

 ةٌنتج جمل 4تم حسابه وفقا للبند  دخار الذىلى مبلػ اإلإجر مقابل معامل ثبات األ ةضافإوب      
 . دخار المستحق عن العنصرمبلػ اإل

جر عن عناصر األ ةدخارالمستحقدخار المستحق مجموع مبالػ اإلجمالى مبلػ اإلإوٌمثل       
 . دخارالمشترك عنها بنظام اإل

 
 : ةفى نظام المكافأ ةلى مدإدخار ثانٌا : تحوٌل المستحقات فى نظام اإل

ضمن  ةوال مدأوفقا لما سبق بٌانه فى  ةالمحسوب ةب للمإمن علٌه بالمبالػ المدخرحست        
 تقدر وفقا لما ٌلى :  –اشتراكه المستحق عنها المكافؤ   ةمـــد

( المرفق بالقانون رقم 4) جدول 1/4/1984المعامل المقابل لسن المإمن علٌه فى  – 1        
ضرب هذا  ةوبمراعا ةكامل ةى سنلإجبر كسر السن  ةبمراعا 1975 ةلسن 79

 .%  30المعامل فى 
تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن ب 4جدول رقم :  3مرفق رقم               

لسنة  79المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  مدة اإلشتراك
 . ( 2014لسنة  120) قبل تعدٌله بالقانون رقم  1975

               
 ساسى الذى ٌحدد وفقا لما ٌلى : جر المإمن علٌه األأ – 2        

 . فى هذا التارٌخ ةذا كان موجودا بالخدمإ 1/4/1984ساسى فى جر األاأل –أ                
لمن لم ٌكن  1/4/1984بعد  ةلتحاق بالخدمفى تارٌخ اإلساسى جر األاأل -ب                   

 . فى هذا التارٌخ ةلخدمبا موجودا
دخار لمن لم شتراكات اإلإساسه أ( الذى سددت على  ةجر المدأخٌر ) جر األاأل-جـ               

ولم ٌلتحق بعمل بعد هذا التارٌخ حتى  1/4/1984فى  ةلخدمٌكن موجودا با
 ة .تارٌخ استحقاق صرؾ مستحقاته التؤمٌنٌ
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 = ةبالمبالػ المدخر ةالمحسوب ةفؤشتراك فى نظام المكااإل ةمد – 3        
 اجمالى مبالػ االدخار                                        

 1/4/84المعامل المقابل للسن فى ×   1ساسى وفقا لما تم بٌانه فى البند جــر األألا              
 %  30×   4من جدول 

                  

 (1مثال رقم )                 
 31/3/1984حتى  1/7/1965دخار من شتراك بنظام اإلإ ةمإمن علٌه له مد                   

 جنٌه  100 ةجر بالمدجر  عن األأوبفرض متوسط  
  1/9/1935وتارٌخ مٌبلد              
 جنٌها  110       1/4/1984ساسى فى جر  األاو                    

 دخار كما ٌلى :ام اإلتحدد مستحقاته فى نظ              
                   

 1/4/1984 شتراكاإل ةمد
 1/7/1965 
 شهرا 225=          9/18/-   

 جنٌه 337.5% =  1.5×  225×  100ذا المستحقات = إ                 
              دخار       لحساب مستحقاته فى نظام اإل ةالمقابل ةبنظام المكافؤ ةلتحدٌد المد              

 
 1/4/1984 ٌحدد السن فى 

 1/|9/1935 
  49لى إٌجبر      7/48/- 

المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعى رقم  4وٌستخرج المعامل المقابل للسن من جدول               
 2.150وهو  1984 ةلسن 47بعد تعدٌله بالقانون رقم  1975لسنه  79

 تى :كاآل ةوتحدد المد               
 دخارمستحقاته فى نظام اإل

 % 30×  4معامل السن بجدول ×  1/4/1984ساسى فى جر األاأل             
                       

                   337.5 
                =  110  ×2.15   ×30%  

                                     
 ةشهر   سن                                337.5                   

    4      9=     ةسن 4.75=           70.95 =                

                      
 (2مثال رقم )                  
 سنوات 3 ةجر لمدفتراض ثبات األ( با1بالمثال رقم ) ةالحال                 

 جنٌه 337.5ٌضاحه وقدر  إدخار طبقا لما سبق اإلبعد حساب مستحقاته فى                   
سنوات وٌستخرج من  3 ةجر لمدخر مقابل ثبات األآٌضاؾ لهذا المبلػ مبلػ                   

 %  104.6السابق وهذا المعامل هو  5( المدرج بالبند 2جدول رقم )
 جنٌه  353.025=  104.6×  337.5ذا المستحقات = إ               

 ٌضاحه هو إمقابل هذا المبلػ طبقا لما سبق  ةبنظام المكافؤ ةالمستحق ةوتكون المد               
                       353.025 

 ــــــــــ                        
                        110  ×2.15  ×30% 
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 ةٌوم  شهر  سن                      353.025                    
   4   11   21جنٌه =  4.975ـــــــ  =                          
                       70.95 

 
 (3مثال رقم )              

دخار حتى المإمن علٌه ظل مشتركا بنظام اإل نأ( وبافتراض 1بالمثال رقم ) ةالحال              
31/12/1975 

  1/7/1979 شتراك من ثم عاد لئل         
 1/4/1984 1/1/1976 شتراكاإل ةذا مدإ            

 1/7/1965 1/7/1979 
 -/6/10 -/9/4 
 ====== 
    6/10/- شتراك         اإل ةجمالى مدإوتكون  

 -/9/4 
 -/3/15 

 تى :دخار كاآلوتحسب مستحقاته فى نظام اإل               
 جنٌه 274.5=  %183 ×  1.5×  100                

  ةالمكافؤنظام شتراكه بإ ةولتحدٌد مد                 
                            274.5          

 = ــــــــــ                         
                            110  ×2.15  ×3. 
                              

 ةٌوم   شهر    سن                   274.5                          
 3     10   13=  ةسن 3.87= ــــــ =                           

                           70.95 
             
 (4مثال رقم)              
 31/3/1984ار حتى دخفى نظام اإل ةتٌشتراك اآلن مإمن علٌه له مدد اإلأبفرض               

 اجنٌه 150 جرمتوسط األ ةجر المدأ ةسن 18
 اجنٌه  50 جراألمتوسط  حافز جرأسنوات  10
 اجنٌه  30 جراألمتوسط  بدل جرأسنوات  5

 اجنٌه 160               1/4/1984ساسى فى   األجرأ و              
 ةسن 45          1/4/1984وسنه فى                

       دخار =ذا مستحقاته فى نظام اإلإ               
 اجنٌه 486 = 216% ×  1.5×  150 =  ةجر المدأ
 اجنٌه   90 = 120% ×  1.5×    50 = جر الحافزأ
 اجنٌه   27 = 60% ×  1.5×    30 = جر البدلأ
 603 دخارجمالى المستحقات فى نظام اإلإ

                         603 
 = ــــــــــــــــــــــــــ ةظام المكافؤبن ةالمد

 %30×  4ربعون من جدول أمعامل سن الخمس و× 160 
     603                                         603 
 ــــــــــــ            =                       = ــــــــــــ  
     160  ×1.96  ×30%                 94.08 
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 ةسن ٌوم     شهر                                                          
  6     4     24=   ةسن  6.4=                                        
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 الفصل الثانى
 ةحساب مبلػ المكافأ

 
 ةستحقاق المعاش أو تعوٌض الدفعإمرتبط ب ةستحقاق مبلػ المكافؤإن أ ةبداٌ ةشارٌجدر اإل

ستحق المعاش أو إنه طالما أى أ – ةوالعجز والوفا ةحوال فى تؤمٌن الشٌخوخبحسب األ ةحدالوا
 ة .ٌستحق مبلػ المكافؤ ةوالعجز والوفا ةفى تؤمٌن الشٌخوخ ةالواحد ةتعوٌض الدفع

 : ةتٌفى المباحث اآل ةونتناول موضوع حساب مبلػ المكافؤ
  ة .عناصر حساب مبلػ المكافؤ ول :مبحث االال

 ة .المكافؤدنى لمبلػ الحد األ المبحث الثانى :
 ة .المكافؤبنظام  ةالمشترا ةالمد المبحث الثالث :

 
 

 ولالمبحث األ
 ةعناصر حساب مبلػ المكافأ

 
 : ةتٌونتناول هذا الموضوع فى النقاط اآل

 . شتراكحصر مدد اإل وال :أ
 . حسابمعامل ال ثانٌا :
 . ةجر التسوٌأ ثالثا :

 
  :شتراك وال : حصر مدد اإلأ

 : ةتٌمن المدد اآل ةشتراك فى نظام المكافؤتتكون مدد اإل – 1        
 : ةتٌفٌما عدا المدد اآل 1/4/1984عتبارا من إشتراك فى التؤمٌن اإل ةمد –أ              

شتراكا إمإمن علٌه جر التى لم ٌإد عنها الأبدون  ةجازات الخاصمدد اإل (1)
 . عنها

  ة .عتبارٌومدد الضمائم والمدد اإل ةضافٌالمدد اإل (2)
ذا جاوزت كل منها شهرا ، إجرا أالمدد التى لم ٌستحق المإمن علٌه عنها  (3)

 ال ٌدخل فى هذه المدد :
 .لزامى )أ( مدد التجنٌد اإل                      
دى عنها أجر وعنها المإمن علٌه تعوٌضا عن األستحق إ)ب( المدد التى                       

 ة .كافؤشتراك فى نظام الماإل
والتى سبق بٌانها تفصٌبل فى الفصل  ةمقابل المبالػ المدخر بةالمحسو ةالمد –ب              

 . القسمول من هذا األ
من قانون التؤمٌن  34 ةوفقا للماد ةالمكافؤ ةالتى تم حسابها ضمن مد ةالمد -جـ

بنظام  ةالمشترا ة) المد 1975 ةلسن 79ماعى الصادر بالقانون رقم جتاإل
 (  ةافؤالمك

عشر من القانون  ةالرابع ةوفقا للماد ةالمكافؤ ةالتى تم حسابها ضمن مد ةالمد –د 
ماعى الصادر جتحكام قانون التؤمٌن اإلأبتعدٌل بعض  1984 ةلسن 47رقم 

حٌث ٌجوز بموجب هذ   –شات المعا ةوبزٌاد 1975 ةلسن 79بالقانون رقم 
ن تزٌد من ألٌه إجتماعى المشار لقانون التؤمٌن اإل ةللجهات الخاضع ةالماد

  ة .جماعٌ ةبشراء مدد للعاملٌن بها بصور ةشتراكها فى نظام المكافؤإ
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 ساسى ما ٌلى : جر األشتراك عن األٌراعى فى حصر مدد اإل – 2        
 . بالقطاع العام والقطاع الحكومى ٌتم حسابها بالٌومشتراك مدد اإل –أ              
 : شتراك الفعلى بالقطاع الخا  ٌراعى فى تحدٌدهامدد اإل –ب              

ن أحٌث  -لتحاق ٌا كان ٌوم اإلأٌحسب من ٌوم ا  ةشهر البداٌ 1
عتبار  شهرا إلتحاق بشتراكات فى القطاع الخا  تإدى عن شهر اإلاإل

    .كامبل 
خر ٌوم فى آ ةذا كان تارٌخ انتهاء الخدمإال إال ٌحسب  ةهاٌشهر الن 2

بالقطاع  ةالخدم نتهاءإشتراك عن  شهرإنه ال ٌإدى أحٌث  –الشهر 
 ةمراعابخر ٌوم فى الشهر وآ ةالخدم ةذا كان تارٌخ نهاٌإال إالخا  

 . ( 31،   30،  29،  28ٌام الشهر ) أعدد 
نه شهر أساس أفٌحسب على  ةاٌهو ذاته شهر النه ةذا كان شهر البداٌإ  3

 .كامل 
 : ةقواعد عام –جـ                

بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات  ةالخدم نتهتإذا إ (1)
ٌحسب بالكامل  ةن شهر البداٌنه نظرا ألإالشهر فى القطاع الخا  ، ف

زدواج فى حساب مدد إفى القطاع الخا  ، وحتى ال ٌكون هناك 
العام أو القطاع الحكومى  بالقطاع ةنتهاء الخدمإلذا ٌعتبر  –شتراك اإل

 . به ةنتهاء الخدمالشهر السابق إل ة= نهاٌ
التالى لتارٌخ نهاٌتها االشتراك بطرح تارٌخ بداٌتها من الٌوم  ةتحدٌد مد (2)

 : ة، وبمراعا
 .ببند ب السابق  ة)أ( القواعد الوارد                       

ٌام شهر أخر ٌوم فى الشهر  ) تراعى عدد آ ةخ النهاٌذا كان تارٌإ)ب( 
 .ول من الشهر التالى ( ٌتم الطرح من الٌوم األ ةالنهاٌ

خر ٌوم فى شهر آ)  ةخر ٌوم فى السنآ ةذا كان تارٌخ النهاٌإ)جـ(
 ةول من شهر ٌناٌر من السندٌسمبر ( ٌتم الطرح من الٌوم األ

 ة .الخدم ةٌنها ةلسن ةالتالٌ
 ز لى شهر كاملإشتراك جمالى مدد اإلإ( ٌجبر كسر الشهر فى 3)                      

 
 :ثانٌا : معامل الحساب 

 ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةمن مد ةساس شهر عن كل سنأٌتم حساب مبلػ المكافؤ  على         
 . وال من هذا المبحثأالسابق بٌانها بالبند 

فى ؼٌر حاالت  ةبنظام المكافؤ ةالمشترا ةعن المد ةمكافؤقواعد حساب ال ةعاوذلك بمرا        
ٌضاحها تفصٌبل فى المبحث الثالث من هذا إالتى سٌتم  ةستحقاق لبلوغ السن أو الوفااإل

 . الفصل
 

 ة :جر التسوٌأثالثا : 
ساسى خبلل السنتٌن ألجر اساس المتوسط الشهرى لؤلأعلى  ةجر التسوٌأٌحدد  – 1       

 –ن قلت عن ذلك إشتراك اإل ةأو مد ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةمدخٌرتٌن من األ
 . ستحقاقوذلك فى جمٌع حاالت اإل

  
 
 



 تطبٌقات عملٌة             –كتب التأمٌنات االجتماعٌة      
 2018أبرٌل                       الكتاب الخامس                                                         

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                         

 

1944

w: www.elsayyad.net                     

 

 : ةجر التسوٌأٌراعى فى تحدٌد  – 2       
 :شتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى مدد اإل –أ              

 ة.هاء الخدمنتإٌا كان ٌوم أخٌر بالكامل فى حساب المتوسط ٌدخل الشهر األ (1)
 . وم فى الشهرٌول أشتراك اإل ةذا كان بداٌإال إ ةٌهمل شهر البداٌ( 2)
 . شتراك الفعلى عن كل شهرجر اإلأساس أٌحسب المتوسط على ( 3)
 :ساس أخٌر على شتراك عن الشهر األجر اإلأ( ٌحدد 4)                 

                                                               30 
 ـــــــ× ٌام العمل خبلل هذا الشهر أجر أ                       

 ٌام العمل فٌهأعدد                                                            
(إذا تخللت فترة المتوسط مدد لام ٌحصال فٌهاا الماإمن علٌاه علاى أجار  عنهاا 5) 

كاماال األجاار ) ماادد اسااتحقاق  كلااه أو بعضااه حسااب المتوسااط علااى أساااس
مادد  –مادد اإلٌقااؾ عان العمال  –تعوٌض األجار عان اإلجاازات المرضاٌة 

 الؽٌاب بما ال ٌجاوز مدة الؽٌاب التً تسم  بها قوانٌن التوظؾ ( .
 : شتراك بالقطاع الخاصمدد اإل –ب              

 ةلخدما ةٌا كان ٌوم بداٌأبالكامل فى حساب المتوسط  ةٌدخل شهر البداٌ (1)
ٌراعى خر ٌوم فى الشهر )آشتراك اإل ةاٌذا كان نهإال إ النهاٌةٌهمل شهر  (2)

 ( ةٌام شهر النهاٌأعدد 
نه شهر أساس أفٌحسب على  ةهو ذاته شهر النهاٌ ةذا كان شهر البداٌإ (3)

 . كامل
 ةللسن ةبالنسب ةلتحاق بالخدمجر شهر اإلأساس أٌحسب المتوسط على  (4)

م ث(  ةاك ) حتى شهر دٌسمبر من هذ  السنترشاإل ةولى من مداأل ةالمٌبلدٌ
 ة .تالٌ ةساس اجر شهر ٌناٌر من كل سنأعلى 

جر  ال أالمتوسط فترات كان عقد العمل فٌها موقوفا أو كان  ةتخللت مد ذاإ (5)
ذ إ ، ن هذ  الفترات تدخل فى حساب المتوسطإ، ف اتشتراكداء اإلٌكفى أل

ى شتراكات الت، وتعتبر اإل ةشتراكات كاملداء اإلؤٌلتزم صاحب العمل ب
فى حكم القرض وٌحصلها منه صاحب  ةتستحق على العامل فى هذ  الحال

   .حكام المنصو  علٌها فى قانون العمل لعمل طبقا لؤلال
 ة :قواعد عام –جـ             

بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدات فى ذات الشهر  ةنتهت الخدمإذا ( إ1)
عتبار فى فى القطاع الخا  فى اإل ة، ٌإخذ شهر البداٌ القطاع الخا  فى

ساس شهر كامل ( أشتراك عنه على تحدٌد المتوسط ) حٌث ٌإدى اإل
 .بالقطاع العام أو الحكومى  ةوٌهمل شهر النهاٌ

 ٌراعً فً تحدٌد المتوسط : (2)
%  150أال ٌجاوز أي من األجور التً ٌحدد علً أساسها المتوسط  ( أ)

 فً بداٌة الخمس سنوات األخٌرة . شتراكجر اإلأمن 
   .% 10ن خمس سنوات ٌحسب عن كل سنة شتراك ع)ب( إذا قلت مدة اإل

 : ة زمنٌ ةشتراك ولٌست مجرد مدإ ةهى مد ةالمتوسط المطلوب ةمد( 3)
شتراك ولو كان ذلك من مدد اإل ةالمتوسط المطلوب ةن تستكمل مدأبمعنى                         

وجود بعض المدد التى ال تدخل  ةالمتوسط نتٌج ةزٌد على فترت ةخبلل فتر
 . فى حساب المتوسط
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 شتراكات وهى :إدٌت عنها أٌدخل فى حساب المتوسط المدد التى ( 4)
 ةالمإمن علٌه والمنشؤكل من دى عنها أشتراك الفعلى التى اإل ةمد ( أ)

 . شتراكاتحصته فى اإل
 . المشترك عنها ةجازات الخاصاإل ة)ب(مد

شتراكات عنها كل من داء اإلألزامى التى ٌعفى من )ج( مدد التجنٌد اإل
ٌدخل فى حساب  ذيال ةالفترجر هذ  أوالمإمن علٌه وٌحدد  ةالمنشؤ

ن ٌتقاضا  المإمن علٌه لو لم ٌكن قد جند أالمتوسط بما كان مفترضا 
 إ لزامٌاإتجنٌدا 

 : ةتٌ( ال تدخل فى حساب المتوسط المدد اآل5)
 ة .فى نظام المكافؤ ةالمشترا ة)أ( المد

 ة .بالمبالػ المدخر ةالمحسوب ة)ب( المد
أو بسبب العمل فى بسبب الحرب  ةكالمدد المضاعف ةعتبارٌاإل ة)ج( المد

  ة .المناطق النائٌ
 . مشترك عنهااللؽٌر العمل ؼٌر  ةالخاص ةجازاإل ة)د( مد

دٌت عنها أانت قد اشتراكات سواء كإمدد لم تإد عنها  ةٌأ ةعام ة)هـ( بصف
 . أو لم تإد ةتكلف

 
عتبارا إ شتراك فعلى بنظام المكافأهإ ةولم ٌكن للمؤمن علٌه مد ةستحقت المكافأأذا إ – 3       

 ةفى نظام المكافؤ ةالمحسوب ةنه لم ٌكن له سوى المدأ) بمعنى  4/1984/ 1من
 ةوٌل المبالػ المدخرجر الذى تم تحهو ذات األ ةجر التسوٌأ( ٌعتبر  ةبالمبالػ المدخر

ساسه أخٌر الذى سددت على جر األوهو األ ةفى نظام المكافؤ ةلى مدإساسه أعلى 
 . دخارشتراكات اإلإ

 
 

 المبحث الثانى
 ةدنى لمبلػ المكافأالحد األ

 
 : ةتٌشهور فى الحاالت اآل  ةجر عشرأ ةدنى لمبلػ المكافأٌكون الحد األ – 1

ن ٌكون للمإمن ا ةفى هذ  الحال وٌشترط ةلعجز الكامل أو الوفالثبوت ا ةنتهاء الخدمإ –أ      
أو  ةاشهر متصل ةن ثبلثال تقل ع ةوالعجز والوفا ةاشتراك فى تؤمٌن الشٌخوخ ةعلٌه مد

 :ة تٌوال ٌسرى حكم هذا الشرط فى شؤن الحاالت اآل ةشهر متقطعأ ةست
أو القطاع  ةت العامأو الهٌئا ةدارى للدولحدى وحدات الجهاز اإلإالمإمن علٌهم ب (1)

 . العام
المإمن علٌهم بالقطاع الخا  الذٌن ٌخضعون للوائ  توظؾ صادر  بناء على  (2)

برمت وفقا لقانون أ ةتفاقات جماعٌإجورهم وعبلواتهم بمقتضى اقانون أو حددت 
 . تفاقاتالعمل متى وافق وزٌر التؤمٌنات على هذ  اللوائ  واإل

 . عمل ةصابإ ةنتٌج ةعلٌه لثبوت عجز  الكامل أو للوفا المإمن ةنتهاء خدمإ(3)           
متى توافرت فى شأنهم  1/4/1984فى  ةحاالت المؤمن علٌهم الموجودٌن فى الخدم –ب      

 :  ةتٌالشروط اآل
 ةوالعجز والوفا ةحكام تأمٌن الشٌخوخأنتفاع بٌقاف اإلإبلوغ المؤمن علٌه سن  (1)

  تى :وتتحدد هذه السن وفقا لآل
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 : ةتٌللفئات اآل ةوالستٌن بالنسب ة)أ( سن الخامس               
حدى وحدات الجهاز إفى  ةمالمستخدمٌن والعمال الموجودٌن فى الخد×      

 1/6/1963فى  ةأو المإسسات العام ةأو الهٌئات العام ةدارى للدولاإل
 ةنتهاء خدمتهم عند بلوغ سن الخامسإالذٌن كانت لوائ  توظفهم تقضى ب

عمله التى كان موجودا بها  ةستمر المإمن علٌه بجهإستٌن وذلك سواء وال
لٌها أو إخرى من الجهات المشار أ ةلٌه أو نقل بجهإفى التارٌخ المشار 

 .حدى وحدات القطاع العام مع عدم تؽٌر وضعه الوظٌفى إل
والعلماء  اؾوقاأل ةبوزار ةالشئون الدٌنٌ ةالعلماء الموظفون بمراقب×                      

 ةسبلمٌاإل ةالعلمٌ ةزهروالمعاهد الدٌنٌالموظفون والعلماء المدرسون باأل
 . 1/6/1963فى  ةالموجودٌن بالخدمالسجون  ةووعاظ مصلح

دات الحكم المحلى ووح ةدارى للدولالعاملون المدنٌون بالجهاز اإل×                      
لها ،  ةالتابع ةقتصادٌت اإلوالوحدا ةوالمإسسات العام ةوالهٌئات العام

والجامعات والمعاهد العلٌا ومراكز البحوث وؼٌرها  ةوالهٌئات القضائٌ
 ةزهر وخرٌجى دار العلوم من حملالعلماء خرٌجى االمن الجهات من 

 ةداب من حملاآل ةدار العلوم وخرٌجى كلٌ ةأو تجهٌزٌ ةزهرٌاأل ةالثانوٌ
أو كانوا قد  1973 ةٌو سنفى ما ةزهر الموجودون بالخدماأل ةثانوٌ

 1961 ةلسن 103قبل العمل بالقانون رقم  ةزهرٌلتحقوا بالمعاهد األإ
 . زهرتنظٌم األ ةعادإبشؤن 

شتراك المإمن إ ةى المإمن علٌهم وذلك متى كانت مدلباق ة)ب( سن الستٌن بالنسب               
 . سنوات 9ساسى تزٌد على جر االعلٌه فى التؤمٌن عن األ

 ةالتدرٌس بوزار ةعضاء هٌئأل ةبعد سن الستٌن بالنسب ةنتهاء الخدمإـ( تارٌخ )ج 
 . الخ (        …والتعلٌم ) مفتشٌن ونظار ، مدرسٌن  ةالتربٌ
 9كثر من أ  - ساسىجر األستحقاق معاش األإل ةالمطلوب ةستكمال المدإ)د( تارٌخ 
 جتماعى لتؤمٌن اإلمن قانون ا 163 ةللمنتفعٌن بحكم الماد ةبالنسب –سنوات 

ستمرار المإمن علٌه بالعمل أو التحاقه إ:  المذكرة السادسة عشرة) راجع 
 . المبحث الرابع (  - ستحقاق المعاشإستكمال مدة بالعمل بعد سن الستٌن إل

 ةهم بعد سن الستٌن بقرار من السلطلمن مدت خدمت مدة المد ،نتهاء إ( تارٌخ هـ) 
  ة .المختص

 13دخار الصادر بالقانون رقم شتراك فى نظام اإلإ ةمدعلٌه ن تكون للمؤمن أ( 2)          
 .قل مقدارها عشر سنوات على األ 1975لسنه 

علٌه مستحقاته فى التى صرؾ عنها المإمن  ةدخار المداإل ةتدخل ضمن مد                
لعدم أو  1/1/1975جر  ثبلثٌن جنٌها شهرٌا فى ألعدم بلوغ  ةالمبالػ المدخر

وذلك مقابل  لٌهإعلى التارٌخ المشار  ةالسابق ةهذ  المستحقات لحساب المد ةكفاٌ
دخار المحسوب له له ٌساوى الفرق بٌن مبلػ اإل ةالمستحق ةخصم مبلػ من المكافؤ

ول من هذا الباب والمبلػ الذى كان ٌضاحه تفصٌبل فى الفصل األإوفقا لما تم 
 . ته المشار الٌهافتراض عدم صرؾ مستحقاإسٌستحق له ب

 ٌراعى فى تطبٌق البند ب السابق ما ٌلى : –جـ      
 ة( اذا كانت سن التقاعد المعامل بها المإمن علٌه تقل عن الستٌن تتحمل الخزان1)          

 ةالفعلٌ ةعن المد ةالمستحق ةافؤالعامه بالفرق بٌن الحد االدنى  للمكافؤ  والمك
نهاء إ ةعلٌه تقل عن الستٌن ٌعامل معامل عامل به المإمن( اذا كانت سن التقاعد الم2)

 . الخدمه لبلوغ سن التقاعد
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عشر السابق  ةالرابع ةأو الماد 34 ةوفقا للماد ةالمشترا ةعن المد ةٌتم حساب مبلػ المكافأ - 2
ذا إدنى لى الحد األإول من هذا الفصل وٌضاؾ وال من المبحث األألٌهما فى البند إ ةشاراإل
بنظام  ةالمشترا ةعن المد ةقواعد حساب المكافؤ ةستحقاقه وذلك بمراعاإتوافرت شروط ما 

 .ٌضاحها تفصٌبل فى المبحث الثالث من هذا الفصل  إالتى ٌتم  ةالمكافؤ
 
 . شتراكه فى التؤمٌنإ ةطوال مد ةواحد ةال مرإ ةدنى للمكافأال ٌنتفع المؤمن علٌه بالحد األ - 3
 

 (1مثال رقم )
 ةاعد وكان مشتركا فى نظام المكافؤلبلوغ سن التق 1/4/1990مإمن علٌه بتارٌخ  ةخدمنتهت إ

حولت مستحقاته  13/1975دخار طبقا للقانون شتراك بنظام اإلإ ةوله مد 1/4/1984من 
 طبقا للقانون ةوكانت المد ةلى نظام المكافؤإعنها 

 ةسن 18 13/1975
 تاسنو 5 ةالتى حسبت مقابلها بنظام المكافؤ ةالمد

 جنٌها 60 خٌرتٌنجر  عن السنتٌن األأومتوسط 
 تى :كاآل ةتحسب مستحقاته فى المكافؤ

 ةشتراك الفعلى بنظام المكافؤاإل ةمد
 سنوات 6=  1/4/1990لى إ 4/1984/ 1من 

 سنوات 5دخار وهى مقابل مستحقاته بنظام اإل ةله بنظام المكافؤ ةالمحسوب ةلٌها المدإٌضاؾ 
 ةه بالمكافؤاشتراك ةجمالى مدإذا إ

 ةشهر مكافؤ ةوٌستحق عن  كل سن ةسن 11=  5+  6
 جنٌها 660=  11×  60له =  ةالمستحق ةالمكافؤ ةوتكون قٌم

 
 (2مثال رقم )

  ةللهجر ةستقال( بسبب اإل1فى المثال رقم ) ةنتهاء الخدمإبفرض 
 ةالمكافؤ ةقٌم ٌضاأتحق لٌه حٌث ٌسإال ٌختلؾ حساب المستحقات فى المكافؤ  عن المثال المشار 

ومقدارها  ةشتراكه الفعلى فى المكافؤإ ةجنٌها عن مد 660المثال ومقدارها بهذا  ةالمحسوب
 ة .حدى عشرسنإ
 

 ( 3مثال رقم )
 :تىٌن  من مستندات ملؾ خدمته اآلمإمن علٌه وتقدم بطلب لصرؾ مستحقاته وتب ةنتهت خدمإ

بالنظام المذكور  ةفعلٌ ةسنوات ) تقابلها مد 4دخار إلمن نظام ا ةالمحول ةشتراك بالمكافؤاإل ةمد
 ( ةسن 12مقدارها 

 فقط ةواحد ةتبلػ سن 1/4/1984عتبارا من إ ةشتراك بنظام المكافؤاإل ةمد
  اجنٌه 90جر متوسط األ

 ستحقاق الصرؾ بلوغ سن التقاعدإسبب 
 ةمنها شهر مكافؤنوات ٌستحق عن كل س 5=  1+  4=  ةشتراك بنظام المكافؤاإل ةدجمالى مإ

 شهور ( حٌث : ةدنى )عشرستحقاق الحد األإٌتوافر لها شروط  ةن هذ  الحالونظرا أل
  1/4/1984فى  ةالمإمن علٌه موجود بالخدم – 1
 ) ال تقل عن عشر سنوات ( ةسن 12دخار بنظام اإل ةشتراك سابقإ ةله مد – 2
 لبلوغ سن التقاعد ةنتهاء الخدمإ – 3
 دنى ومقدار  عشر شهورذا ٌستحق الحد األإ

 جنٌه 900=  10×  90له =  ةالمستحق ةوتكون المكافؤ
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 (4مثال رقم ) 
ستحقاق الصرؾ له هو إوسبب  ةستقالنتهت خدمته باإلإ( 3ن المإمن علٌه بالمثال رقم )أبفرض 
 . ةالنهائٌ ةالمؽادر

احها ومقدارها ٌضإالسابق  ةشتراكه فى المكافؤإ ةجمالى مدإساس أذا تحسب مستحقاته على إ
 شهور فقط   ةمقدارها خمس ةى ٌستحق مكافؤأخمس سنوات 

    اجنٌه 450=  5× 90وتكون مستحقاته = 
 ةالبلزم ةحد الشروط الثبلثأشهور لتخلؾ  ةومقدار  عشر ةدنى للمكافؤوال ٌستحق الحد األ 

 لبلوغ سن التقاعد  ةنتهاء الخدمإن ٌكون أستحقاقه وهو إل
 

 (5مثال رقم )
لتحق إثم  1/4/1984فى  ة( لم ٌكن موجودا بالخدم3ال رقم )ن المإمن علٌه بالمثأض بفر

 ةجمالى مدإساس أٌضا على أتحسب مستحقاته  ةفى هذ  الحال 15/5/1984فى ةبالخدم
 ٌضاحها ومقدارها خمس سنواتإالسابق  ةشتراكه فى المكافؤإ
 جنٌها 450=  5×  90= شهور فقط وتكون مستحقاته  ةمقدارها خمس ةى ٌستحق مكافؤأ

  ةالبلزم ةحد الشروط الثبلثأشهور لتخلؾ  ةومقدار  عشر ةدنى للمكافؤوال ٌستحق الحد األ
 . 1/4/1984فى  ةن ٌكون موجودا بالخدمأالستحقاقه وهو 

 
 (6مثال رقم )

لى دخار) السابق عشتراكه الفعلى بنظام اإلإ ةكانت مد (3ن المإمن علٌه بالمثال رقم )أبفرض 
 سنوات ة( مقدارها فقط ثمانٌ 1/4/1984

السابق  ةاشتراكه فى المكافؤ ةجمالى مدإساس أٌضا على أتحسب مستحقاته  ةفى هذ  الحال
 شهور فقط ةمقدارها خمس ةى ٌستحق مكافؤأٌضاحها ومقدارها خمس سنوات إ

 جنٌها 450=  5×  90وتكون مستحقاته = 
 ةالبلزم ةحد الشروط الثبلثأشهور لتخلؾ  ةشرومقدار  ع ةدنى للمكافؤوال ٌستحق الحد األ

( ال تقل عن عشر  1/4/1984دخار ) قبل شتراكه بنظام اإلإ ةن تكون مدأستحقاقه وهو إل
 سنوات

 
 (7مثال رقم )

 تى :لصرؾ المستحقات وتبٌن من المستندات اآل ةوتقدم الورث ةمإمن علٌه للوفا ةنتهت خدمإ
 1/4/1984:                      ةشتراك فى نظام المكافؤتارٌخ اإل

 سنوات 7:                         ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةمد
 سنوات 4دخار : من نظام اإل ةالمحول ةشتراك فى المكافؤاإل ةمد

 جنٌها  150خٌرتٌن                        : جر السنتٌن األأمتوسط 
 تى :كاآل ةتحسب المستحقات فى المكافؤ

 ةسن 11=  4+  7=  ةشتراك بالمكافؤاإل ةالى مدجمإ
 جنٌها 1650=  11×  150=               ةالمكافؤ ةتكون قٌم

 
 (8مثال رقم )

ن أى أٌومٌن فقط )  1/4/1984( من 7فى المثال رقم ) ةشتراك فى المكافؤاإل ةن مدأبفرض 
 ( 2/4/1984وقعت  ةالوفا

 ى  :تساو ةشتراك بالمكافؤاإل ةجمالى مدإذا إ
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   ةسن شهر  ٌوم 
 1/4/1984 قبل 4 - -
 1/4/1984 من - - 2

2 - 4   
- 1 4   
 شتراكاإل ةجمالى مدإتم جبر كسر الشهر فى  

 ةفاللو ةنتهاء الخدمإشهور حٌث  ةومقدار  عشر ةدنى للمكافؤالحد األ ةٌستحق فى هذ  الحال
 جنٌه 1500=  10×  150=  ةالمكافؤ ةوةكون قٌم

 
 (9م )مثال رق

 مإمن علٌه للعجز الكامل الطبٌعى وكانت بٌاناته كالتالى : ةانتهت خدم
 10/4/2014 ةشتراك بنظام المكافؤتارٌخ اإل

 11/5/2014 تارٌخ ثبوت العجز الكامل
 جنٌه 006 شتراكجر اإلأ

 وكان من العاملٌن بالقطاع العام
  ةحساب مبلػ المكافأ

 ل الطبٌعىللعجز الكام ةنتهاء الخدمإن نظرا أل
ستحقاق الحد إل ةالبلزم ةدنى للمدأوالقطاع العام ال ٌوجد حد  ةن العاملٌن بالحكومأوحٌث 

 ةدنى للمكافؤاأل
 شهور ةومقدار  عشر ةدنى للمكافؤذا ٌستحق الحد األإ

 جنٌه 0060=  10×  006تى = وتحسب كاآل
 

 (10مثال رقم )
خاضع فى تحدٌد الملٌن بالقطاع الخا  ؼٌر ن المإمن علٌه بالمثال السابق كان من العاأبفرض 

أو  ةقانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌ جور العاملٌن به وترقٌاتهم لنظم توظؾ صادر بهاأ
حكام قانون العمل برمت وفقا ألا ةتفاقات جماعٌإجورهم وعبلواتهم وترقٌاتهم بمقتضى أحددت 

 ووافق وزٌر التؤمٌنات على قواعد تحدٌدها
 ةمكافأحساب  مبلػ ال

نتهاء إلتحاق ٌحسب بالكامل وشهر ن شهر اإلأللعجز الكامل الطبٌعى و ةنتهاء الخدمإن نظرا أل
 ةنتهاء الخدمإوٌعتبر  –خر ٌوم فى الشهر آ ةنتهاء الخدمإذا لم ٌكن تارٌخ إ، الخدمه ال ٌحسب 

 برٌل (أشتراك شهر واحد فقط ) شهر اإل ةمد ول شهر الترك ولذلك تكونأ
 ةالوفا ةفى حال ةدنى للمكافؤستحقاقها الحد األالمإمن علٌه من الفئات التى ٌشترط إل نونظرا أل 

  ةمتقطع ةأو ست ةشهر متصلأ ةاشتراكه فى التؤمٌن عن ثبلث ةال تقل مدأوالعجز الطبٌعى 
  ةدنى للمكافؤذا ال ٌستحق الحد األإ  

شهر  1/12نه ٌستحق أعنى شتراك وهى شهر بملئل ةالفعلٌ ةساس المدأوتحسب مستحقاته على 
 ةمكافؤ

 جنٌها 05=  1/12×  006=  ةالمستحق ةى تكون المكافؤأ
 

 (11مثال رقم )
عمل وكان  ةصابإ ةنتهت خدمته للعجز الكامل نتٌجإ( 9ن المإمن علٌه بالمثال رقم )أبفرض 

وظؾ جور العاملٌن به وترقٌاتهم لنظم تاخاضع فى تحدٌد المن العاملٌن بالقطاع الخا  ؼٌر 
جورهم وعبلواتهم وترقٌاتهم أأو حددت  ةقانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌ صادر بها
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حكام قانون العمل ووافق وزٌر التؤمٌنات على قواعد برمت وفقا ألأأو  ةتفاقات جماعٌإبمقتضى 
 تحدٌدها 

  ةحساب مبلػ المكافأ
لٌها إٌه من الفئات المشار ن المإمن علأصابى ورؼم للعجز الكامل اإل ةتهاء الخدمن اننظرا أل

ومقدار   ةدنى للمكافؤستحقاق الحد األإل ةشتراك بالمكافؤاإل ةدنى لمدأنه ال ٌشترط حد أال إبعالٌه 
 عمل ةصابإل ةأو العجز الكامل كان نتٌج ةن الوفاأشهور طالما  ةعشر

 0060=  10 × 006دنى وتكون قٌمتها = بمقدار الحد األ ةهذ  الحالفى  ةلذلك تستحق المكافؤ
 جنٌه       

 
 (12مثال رقم )

شتراكه إ ةن من العاملٌن بالقطاع العام ومدمإمن علٌه للعجز الجزئى الطبٌعى وكا ةنتهت خدمإ
 جنٌه 008خٌرتٌن جر السنتٌن األأربع سنوات ومتوسط أ ةفى نظام المكافؤ

  ةفأحساب مبلػ المكا 
     –دنى دون رفعها للحد األ ةى نظام المكافؤشتراك فاإل ةساس مدأعلى  ةمحسوب ةتستحق المكافؤ

كان هذا أن ٌكون العجز كامبل ولٌس جزئٌا وسواء أ ةدنى للمكافؤستحقاق الحد األحٌث ٌشترط إل
 تى :كاآل ةفى هذ  الحال ةصابٌا لذلك  تستحق المكافؤإالعجز طبٌعٌا أو 

 جنٌه 0032=  4×  008
 

 (13مثال رقم )
% ولكن لم تنته  40بمقدار ةد المإمن علٌهم العاملٌن بالحكومحألصابى العجز اإل ةقدرت نسب
ثمان سنوات  ةشتراكه بنظام المكافؤإ ةصابى وكانت مدإستحق معاش عجز جزئى إخدمته ، 
 جنٌه ألؾخٌرتٌن جر السنتٌن األأومتوسط 

ش وبالتالى لم ٌستحق معا ةنتهاء الخدمن العجز لم ٌإد إلأحٌث  ةومع ذلك ال ٌستحق مكافؤ
 العجز الجزئى الطبٌعى

ستحقاقه إرؼم  ة% ال ٌستحق مكافؤ35قل من أالعجز كانت  ةن نسبأٌضا بفرض أوبالتالى فهو 
 لتعوٌض الدفعه الواحد  االصابى ، حٌث لم ٌستحق معاش العجز الجزئى الطبٌعى

 ةعلٌه صرؾ المعاش أو تعوٌض الدفع ستحقاق المإمنإٌشترط فٌه  ةستحقاق المكافؤإن أوذلك 
حد المزاٌا أ ةن نظام المكافؤأحٌث  ةوالعجز والوفا ةالمستحق طبقا لتؤمٌن الشٌخوخ ةالواحد
 1984ه لسن 47المعدل بالقانون رقم  1975لسنه  79بالباب الثالث من القانون رقم  ةالمقرر

 ةوالعجز والوفا ةمٌن الشٌخوخطبقا لتؤ ةالمحدد به المزاٌا المقرر
 

 (14مثال رقم )
شتراكها فى تؤمٌن إ ةوكانت مد –مإمن علٌها وتقدمت لصرؾ مستحقاتها للزواج  ةنتهت خدمإ

 ةستحق لها تعوٌض الدفعأ وبالتالى فقد،  فعلٌة ةسن 20قل من أ ةوالعجز والوفا ةوخالشٌخ
جرها عن السنتٌن أسبع سنوات ومتوسط  ةشتراكها فى المكافؤإ ةوحٌث كانت مد،  ةالواحد

 تى :لها كاآل ةالمستحق ةن المكافؤفتكو جنٌه 800خٌرتٌن األ
   جنٌه 0056=  7×  008
 

 (15مثال رقم )
فى تؤمٌن  فعلٌة ةسن 20كثر من أ( 14شتراك المإمن علٌها فى المثال رقم )إ ةن مدأبفرض 

 ساسى جر االستحق لها معاش عن األأوبالتالى فقد  ةوالعجز والوفا ةالشٌخوخ
 ها بالمثال السابق السابق اٌضاح ةبالقٌم ةتستحق المكافؤ
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 (16مثال رقم )
حٌث تبٌن من ، بطلب صرؾ المستحقات  مستفٌدٌن عنهالوتقدم  ةمإمن علٌه بالوفا ةنتهت خدمإ

 تى :مستندات ملؾ خدمته اآل
 خمس سنوات ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةمد

 جنٌه 1000خٌرتٌن جر  عن السنتٌن األأمتوسط 
القانون رقم قانون التؤمٌن االجتماعً الصادربمن  34 ةللماد طبقا ةفى نظام المكافؤ ةمشترا ةمد
 . سنواتخمس مقدارها  1975لسنه  79

 ةحساب المكافأ
قل من عشر سنوات ، أ(  ةالمشترا ة) دون المد ةشتراك الفعلى فى نظام المكافؤاإل ةن مدنظرا أل
 ةدنى للمكافؤالحد األ ةمدال تدخل ضمن  ةفى نظام المكافؤ ةالمشترا ةن المدأوحٌث 

 ةعن المد ةالمستحق ةالمكافؤإلٌها شهور مضافا  ةومقدارها عشر ةدنى للمكافؤذا ٌستحق الحد األإ
  ةالمشترا

  ةالمستحق ةشهرا وتكون المكافؤ 51=  5+  10=  ةجمالى عدد شهور المكافؤإن أى أ
 جنٌه 50001=  51×  0010= 
 

 (17مثال رقم )
حٌث تبٌن من  –التقاعد وتقدم بطلب لصرؾ مستحقاته  مإمن علٌه لبلوغ سن ةنتهت خدمإ

 تى :مستندات ملؾ خدمته اآل
 جنٌها 120خٌرتٌن جر السنتٌن األأمتوسط 

 ةسن شهر  ٌوم  
 - 6 - 1/4/1984من  ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةمد
 3 10 13 1/4/1984دخار قبل من نظام اإل ةشتراك المحولاإل ةمد

حتى  1/1/1970دخار قد بدات فى فعلى فى نظام اإلشتراكه الإ ةوكانت مد
وعاد  1/1/1975جنٌها فى  30جر  أحٌث صفٌت مدخراته لعدم بلوغ 31/12/1974
جر  هذا الحد وظل مشتركا فٌه حتى أعندما بلػ  1/7/1978دخار من شتراك فى نظام اإللئل

شتراك فى اإل ةدسه مساأجر  الذى حسبت على أوكان متوسط  1984لسنه  47صدور القانون 
) بخبلؾ  ةجر بالمدجنٌه عن األ 100دخار هو مقابل  تحوٌل مستحقاته فى اإل ةنظام المكافا

 خرى عن الحوافز البدالت (شتراك األمستحقاته عن مدد اإل
 ةحساب المكافأ

 = ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةجمالى مدإ
 ةسن شهر ٌوم   
   - 6 - 
   13 10 3 

   13 4 4 
 4 5 - ر الى :ٌجب

 خرٌن هما :آشهور ( ٌتطلب شرطٌن  ة) عشر ةدنى للمكافؤستحقاق الحد األإن أوحٌث 
 ةن ٌكون له مدأوهذا الشرط متوافر ، و 1/4/1984فى  ةٌكون المإمن علٌه موجودا بالخدم نأ
وهذا الشرط ؼٌر  –ال تقل عن عشر سنوات  1/4/1984دخار قبل شتراك فى نظام اإلإ

التى صرؾ عنها مستحقاته  ةهملنا المدافقط و 1/7/1978من  ةعتبار المدخذنا فى اإلأذا إمتوافر
جر  قد أحٌث لم ٌكن  1975لسنه  13من القانون رقم  ةالثانٌ ةدخار طبقا لن  المادفى نظام اإل

 1/1/1975بلػ ثبلثون جنٌها فى 
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عتبار وهى من فى اإلدخار التى صرؾ عنها مستحقاته فى نظام اإل ةخذنا المدأذا ما إولكن 
دخار قبل شتراك فى نظام اإلجمالى مد  اإلإفسوؾ ٌكون  31/12/1974 – 1/1/1970
 تزٌد على عشر سنوات  1/4/1984

 تى :طبقا لآل ةلذا تحسب المستحقات فى المكافؤ
 جنٌه 1200=  10×  120=  ةدنى للمكافؤوال : الحد األأ

( التى لم ٌصرؾ عنها  ةجر بالمدراك ) عن األشتاإل ةدخار المستحق عن مدثانٌا : مبلػ اإل
دخار والتى سبق حسابها عند تحوٌل مستحقاته فى نظام اإل 1/4/1984مستحقاته حتى 

 وذلك كالتالى : ةلى نظام المكافؤإ
 
 1/4/1984 االشتراك ةمد
 1/7/1978 
 -/9/5 

 دخار المستحق عنها =مبلػ اإل ةوقٌم
    9    69   

 103.500 = ــ  0.18× 100 = 5ـ  × 0.18 ×    100
    12    12   
 

تى صرؾ مستحقاته ( ال ةجر بالمدشتراك ) عن األاإل ةدخار المستحق عن مدثاالثا : مبلػ اإل
لتلك التى لم ٌصرؾ  ةضافباإل 1975لسنه  13من القانون  ةالثانٌ ةعنها طبقا للماد

 مستحقاته عنها تكون كالتالى :
 اك التى سبق له صرؾ مستحقاته عنها        شتراإل ةمد        

1/1/1975 
1/1/1970 
-/-/5 

  التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها 9/5/- لٌهاإٌضاؾ 
  جمالىاإل 9/10/- 

 ةدخار المستحق عن هذ  المدمبلػ اإل ةوقٌم
   9     129   
 جنٌه 193.500 = ــ × 0.18 100 = 10ــ  0.18 × 100 =
   12     12   

 
 دخار المحسوبٌن طبقا للفقرتٌن ثانٌا وثالثارابعا : الفرق بٌن مبلؽى اإل

 جنٌها 90=  103.500– 193.500=          
 

مخصوما منه الفرق ولى األ ةدنى المحسوب بالفقرالمستحق = الحد األ ةخامسا : مبلػ المكافؤ
 جنٌها 1110=  90 – 1200رابعا =  ةالمحسوب بالفقر

 
 : ةفى هذه الحال ةخرى لحساب المكافأأ ةطرٌق        
دخار مبلػ اإل ةنما ٌمثل قٌمإن الفرق أمن الواض   –ثانٌا ، ثالثا  ، رابعا  ةبدال من الفقر        

طبقا  1/1/1975ات عنها قبل السابق صرؾ المستحق ةستحقاقه عن المدإالمفترض 
ساس متوسط أات وعلى ومقدارها خمس سنو 1975لسنه  13من القانون  ةالثانٌ ةللفقر

   1/4/1984دخار قبل شتراك فى نظام اإلاإل ةخٌرتٌن من مدجر فى السنتٌن األاأل
 تى :كاآل ةذا ٌمكن حساب هذا المبلػ مباشرإ         



 تطبٌقات عملٌة             –كتب التأمٌنات االجتماعٌة      
 2018أبرٌل                       الكتاب الخامس                                                         

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                         

 

2844

w: www.elsayyad.net                     

 

 جنٌها 90=  5×   0.18×  100         
ون الناتج  = دنى فٌكساس الحد األأعلى  ةمحسوبال ةٌخصم هذا المبلػ من مبلػ المكافؤثم         

 جنٌها 1110=  90 – 1200
 

 (18مثال رقم )
( من القانون  34)  ةطبقا للماد ة( كان قد اشترى مد17المثال رقم )ن المإمن علٌه فى أبفرض 

 ةلحسابها فى نظام المكافؤ 1984نه لس 47بعد تعدٌله بالقانون رقم  1975 ةلسن 79رقم 
 ومقدارها عشر سنوات 

لى إوٌضاؾ  – ةالحساب السابق ةدنى وال ٌؽٌر من طرٌقستحقاقه الحد األإن ذلك ال ٌإثر فى إف
مستحقاته فى  ةجنٌه قٌم 1110( وقدر  17ال رقم )ٌضاحه بالمثإالمبلػ المستحق طبقا لما سبق 

 وهو كالتالى : ةالمشترا ةعن المد ةالمكافؤ
120  ×10  =1200 

 له : ةالمستحق ةمكافؤجمالى الإوٌكون 
 جنٌها 2310 = 1200+  1110

 
 (19مثال رقم )

خدمته التى صرؾ مستحقاته عنها فى  ة( كانت مد17علٌه فى المثال رقم )ن المإمن أبفرض 
حٌنئذ  –ربع سنوات فقط أهى  1975لسنه  13من القانون رقم  ةالثانٌ ةدخار طبقا للمادنظام اإل
 ؾ مستحقاته عنها وهى :التى صر ةدخار بما فٌها المداشتراكه فى نظام اإل ةجمالى مدإتكون 

  ةسن شهر
 التى  صرؾ مستحقاته عنها ةالمد 4 -
 التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها ةالمد 5 9

 جمالى إ 9 9
وتحسب مستحقاته على  ةدنى للمكافؤوهى تقل عن عشر سنوات وبالتالى ال ٌستحق الحد األ

 ساس أ
  1/4/1984من  ةم المكافؤاشتراكه فى نظا ةمد

 1/4/1984دخار قبل مقابل مستحقاته فى نظام اإل ةحولالم ة+ المد
 ةسن شهر ٌوم  
 - 6 - 
 13 10 3 

 13 4 4 
 4 5 - تجبر الى 

 
    5    53   

 جنٌها 530 = ــ × 120 = 4ــ  × 120 =  ةالمكافؤ
    12    12   
 

 (20مثال رقم )
من  ةه فى نظام المكافؤاشتراك ة( بلؽت مد17فى المثال رقم ) ن المإمن علٌهأبفرض 

 سبع سنوات حتى بلوؼه سن التقاعد 1/4/1984
 دخار كالتالى :من نظام اإل ةالمحول ةلٌها المدإمضافا  ةاشتراكه فى المكافؤ ةوبالتالى تكون مد
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   ةسن شهر ٌوم
 1/4/1984شتراك من اإل ةمد 7 - -

 دخارمن نظام اإل ةالمحول ةالمد 3 10 13

13 10 10  
 10 11 - الىٌجبر 

نه ٌكون قد تجاوز الحد إتزٌد على عشر سنوات ف ةشتراك فى المكافؤاإل ةجمالى مدإن ونظرا أل
 لٌهاإالمشار  ةساس المدأوتحسب مستحقاته على  ةدنى المستحق فى هذ  الحالاأل
 
    11 
 10  ــ  × 120 = ؤةذا المكافإ

    12 
 

    131 
 جنٌها 1310ــ =  × 120 = 

12 
 

 (21مثال رقم )
شتراك إ ةببلوغ هذ  السن وتوافرت بشؤنه مد ةسن 65مإمن علٌه ممن سن تقاعدهم  ةنتهت خدمإ

عتبارا من إدخار تزٌد على عشر سنوات وكان مشتركا فى نظام المكافؤ  فى نظام اإل
 وكانت بٌاناته كما ٌلى : 1/4/1984

 سنوات 5:  1/4/1984عتبارا من إ ةام المكافؤشتراك فى نظاإل ةمد
 سنوات 4:  دخارمقابل مستحقات بنظام اإل ةبنظام المكافؤ ةمحسوب ةمد

 جنٌه 100:  خٌرتٌنساسى عن السنتٌن األجر الشهرى االمتوسط األ
 ةحساب المكافأ

 سنوات 9=  4+  5=  ةشتراك بنظام المكافؤاإل ةجمالى مدإ
 ةدنى للمكافؤستحقاق الحد األإونظرا لتوافر شروط 

 جنٌه 1000=  10×  100=  ةالمستحق ةالمكافؤ ةمذا قٌإ
 

 (22مثال رقم )
والستٌن  ة( كان قبل بلوؼه سن الخامس21قم )المإمن علٌه بالمثال ر ةنتهاء خدمإن أبفرض 

 1987لسنه  113ولى من القانون رقم األ ةنتفاع بحكم المادوبعد بلوؼه سن الستٌن وطلب اإل
تعطٌه هذا لى التقاعد بعد سن الستٌن التى إن الذٌن ٌحالون بالعاملٌ ةحكام الخاصبشؤن بعض األ

 والستٌن  ةمن تنتهى خدمته لبلوغ سن الخامس ةالحق مع معاملته معامل
    ةحساب المكافأ

 شهور ةومقدارها عشر ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ
 جنٌه 1000=  10×  100=  ةالمستحق ةن المكافؤأى أ

   من تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد ةمعاملتعامل  ةن هذ  الحالنظرا أل
 

 (23مثال رقم )
( كان قبل بلوغ سن الستٌن وتقدم بطلب 21المإمن علٌه بالمثال رقم ) ةنتهاء خدمإبفرض ان 

 لصرؾ المعاش المستحق قبل بلوغ سن الستٌن أو بعد تجاوزها
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 ةحساب المكافأ
لم ٌكن لبلوغ  ةنتفاع بنظام المكافؤنتهاء اإلإن أث حٌ ةفى هذ  الحال ةدنى للمكافؤال ٌستحق الحد األ

(  ةوالستٌن فى هذ  الحال ة) وهو سن الخامس 18 ةمن الماد 1منصو  علٌها فى البند السن ال
نتهاء خدمته كان قبل إن أحٌث  1987 ةلسن 113ولى من القانون األ ةوكذا ال ٌنتفع بن  الماد

 ستحقاقخٌرٌن لئلاألبلوغ سن الستٌن وذلك رؼم توافر الشرطٌن 
 دخار تزٌد على عشر سنواتشتراك بنظام اإلإ ةمد -
 1/4/1984عتبارا من إمشترك فى نظام المكافؤ   -

 شتراكه فى هذا النظام وهى تسع سنواتإ ةبمقدار مد ةفى هذ  الحال ةالمستحق ةوتكون المكافؤ
 جنٌه 900=  9×  100=  ةالمستحق ةن المكافؤأى أ

 
 (24مثال رقم )

 ةبه ) سن الستٌن ( بقرار من السلطمإمن علٌه بعد بلوؼه سن التقاعد المعامل  ةدت خدمم
تقدم باستقالته  ةستكمال هذ  المدإوقبل  ةسن 61صب  سن تقاعد  اوبذلك  ةسن ةلمد ةالمختص

 ( 21لٌها بالمثال رقم )إمستحقاته وكانت بٌاناته هى ذاتها المشار  ةوطلب تسوٌ
 ةحساب المكافأ

 ةلسن 113ولى من القانون رقم اال ةتطبٌقا لن  الماد ةفى هذ  الحال ةدنى للمكافؤالحد اال ٌستحق
 كان تالٌا لتارٌخ بلوؼه سن الستٌن ةنتفاعه بنظام المكافؤإنتهاء إن احٌث  1987

 جنٌه 1000=  10×  100=  ةالمستحق ةن المكافؤأى أ
 

 ( 25مثال رقم )
 30/6ٌكون تارٌخ بلوغ سن التقاعد للعاملٌن بها هو  نؤحدى الجهات بالتوظؾ إل ةتن  الئح
 30/6حتى  1/1من  ةلمن ٌبلؽون سن الستٌن خبلل المد من كل عام

  31/12/ حتى 1/7من  ةلمن ٌبلؽون سن الستٌن خبلل المد من كل عام 31/12و 
 نهاء خدمتهوتقدمه بطلب إل 15/1حدى هذ  الجهات سن الستٌن فى إوبفرض بلوغ مإمن علٌه ب

 (21وكانت بٌاناته هى ذاتها المشار الٌها بالمثال رقم ) 30/4وصرؾ المعاش المستحق له فى 
 ةحساب المكافأ

من تنتهى خدمتهم لبلوغ سن  ةتعامل معامل ةن هذ  الحالٌستحق الحد االدنى للمكافؤ  نظرا ال
 التقاعد 

 جنٌه 1000=  10×  100له =  ةالمستحق ةوتكون المكافؤ
 

 (26مثال رقم )
حدى الجهات المحدد سن التقاعد إ( كان من العاملٌن ب21ن المإمن علٌه بالمثال رقم )ابفرض 

 قل من الستٌن وانتهت خدمته ببلوغ سن التقاعدؤللعاملٌن بها ب
 ةحساب المكافأ

 لتوافر شروط استحقاقه  ةفى هذ  الحال ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ
 جنٌه 1000=  10×  100=  ةالمستحق ةن المكافؤأى ا

  ةالعام ةما تتحمله الخزان
                                              ةدنى للمكافؤالفرق بٌن الحد األ ةبقٌم ةفى هذ  الحال ةالعام ةتتحمل الخزان

 جنٌه1000 ومقدار 
 جنٌه 900=  9×  100=  ومقدارها ةالفعلٌ ةعن المد ةالمستحق ةوالمكافؤ

 جنٌه  100  ةالعام ةالخزانن ما تتحمله أى ا
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 (27مثال رقم )
ن التقاعد المحدد للعاملٌن نتهت خدمته قبل بلوؼه سإن المإمن علٌه بالمثال السابق ابفرض 

 قل من سن الستٌن (أالتى ٌعمل بها ) وهو  ةبالجه
 ةحساب المكافأ

و بعد بلوؼه هذ  سواء تقدم بطلب الصرؾ قبل أ ةالحال فى هذ  ةدنى للمكافؤال ٌستحق الحد األ
 ةه سن التقاعد المنصو  علٌه ببلئحلٌس لبلوؼ ةنتهاء انتفاعه بنظام المكافؤإن االسن حٌث 

 التوظؾ المعامل بها 
 جنٌه 900=  9×  100له =  ةالمستحق ةوتكون المكافؤ

 
 (28مثال رقم )

 ٌلى : مإمن علٌه بالقطاع العام للعجز الكامل الطبٌعى وكانت بٌاناته كما ةنتهت خدمإ
 سنوات 4=                               ةشتراك فى نظام المكافؤاإل ةمد

 جنٌها 150خٌرتٌن = ساسى خبلل السنتٌن األجر الشهرى األمتوسط األ
 1/10/1988تارٌخ ثبوت العجز الكامل 

 ةنظام المكافأ
 شهور ةعشرومقدارها  ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ

 جنٌه 1500=  10×  150=  ةالمستحق ةن المكافؤأى أ
 ستحقاقه المعاش عن العجز الكامل الطبٌعىإبعد  ةتحاق المإمن علٌه المذكور بالخدملإوبفرض 

 بسبب العجز الكامل ةالثانٌ ةنتهت خدمته فى المدإو
 شهور 8=      ةشتراك بنظام المكافؤاإل ةمد

 جنٌها 80ساسى = جر الشهرى األمتوسط األ
 1/2/1990مل تارٌخ ثبوت العجز الكا

 ةالثانٌ ةالخدم ةعن مد ةحساب المكافأ
 ةدنى للمكافؤستحقاقه للحد األإ ةلسابق ةخدمته الثانٌ ةعن مد ةدنى للمكافؤال ٌستحق الحد األ

  ةاشتراكه بنظام المكافؤ ةساس مدأعلى  ةفى هذ  الحال ةالمستحق ةوتحدد المكافؤ
 هاجنٌ 60=  12/ 8×  80=  ةالمستحق ةفؤن المكاأى أ
 

 (29مثال رقم )
  ةكان للوفا ةالثانٌ ة( للمد28مإمن علٌه بالمثال رقم )ال ةنتهاء خدمإبفرض 

 ةالثانٌ ةالخدم ةعن مد ةحساب المكافأ
ستحقاق المإمن إشهور رؼم  ةومقدار  عشر ةالثانٌ ةالخدم ةعن مد ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ

 ولى للعجز الكاملألنتهاء خدمته اإعند  ةدنى للمكافؤعلٌه للحد األ
 نما كان للمستحقون عنهإلم ٌكن للمإمن علٌه و ةالثانٌ ةفى المد ةستحقاق المكافؤإن ذلك أل

 تكون كما ٌلى : ةالثانٌ ةالخدم ةعن مد ةالمستحق ةن المكافؤأى أ
 جنٌه 800=  10×  80

 
 

 المبحث الثالث
 ةبنظام المكافأ ةالمشترا ةالمد

 
عشر  ةالرابع ةأو الماد 34 ةوفقا للماد ةفى نظام المكافؤ ةلمحسوبلى المدد اإ ةٌراعى بالنسب

 ما ٌلى : –ول من هذا الفصل وال من المبحث االألٌهما فى البند إ ةشارالسابق اإل
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 . ةدنى للمكافألى الحد األإوتضاف المشتراة فً نظام المكافأة  ةعن المد ةتحسب المكافأ – 1
 وفقا لما ٌلى :المشتراة فً نظام المكافأة  ةمدالعن  ةالمستحق ةتقدر المكافأ – 2

 : ةتٌستحقاق اآللحاالت اإل ةوذلك بالنسب ةشهر عن كل سن –أ      
 ة .( بلوغ سن التقاعد المنهى للخدم1)         
 ة .نتهاء الخدمإلوغ سن التقاعد بعد ( ب2)         
 ة .دمللخ ةالمنهٌ ة( الوفا3)         
 . من تارٌخ الترك ةخبلل سن ة( الوفا4)         
 . من تارٌخ الترك ةكثر من سنأبعد  ة( الوفا5)         
 : ةتٌاآل ةوفقا للمعادل –ب      

 : ةتٌستحقاق اآلوذلك فى حاالت اإل           
 . ) المعاش المبكر (  ةستقال( اإل1)         

 ة .( العجز الجزئى المنهى للخدم2)         
 ة .العجز الكامل المنهى للخدم( 3)         

 . من تارٌخ الترك ةز الكامل خبلل سن(  العج4)         
 . من تارٌخ الترك ةكثر من سنأ( العجز الكامل بعد 5)         

 
 : 2014/ 10/  1المدد المشتراة قبل           

المعامل المقابل ×  الفصل  السابق بٌانه بالمبحث الثانى من هذا ةجر حساب المكافؤأ                  
جبر كسر  ةبمراعا 4من الجدول رقم  ستحقاق الصرؾإلسن المإمن علٌه فى تارٌخ 

 % 30×  ةعدد السنوات المشترا×  ةكامل ةلى سنإ ةالسن
تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة ب 4جدول رقم :  3مرفق رقم                   

  1975لسنة  79بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  المرفق اإلشتراك
 . ( 2014لسنة  120) قبل تعدٌله بالقانون رقم                  

 
 : 2014/ 10/  1المدد المشتراة من           
قابل المعامل الم×  السابق بٌانه بالمبحث الثانى من هذا الفصل  ةجر حساب المكافؤأ                  

جبر كسر  ةبمراعا 4من الجدول رقم  ستحقاق الصرؾإلسن المإمن علٌه فى تارٌخ 
  ةعدد السنوات المشترا×  ةكامل ةلى سنإ ةالسن
تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة ب 4جدول رقم :  4مرفق رقم                   

  1975لسنة  79لصادر بالقانون رقم المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً ا اإلشتراك
         .      ( 2014لسنة  120) بعد تعدٌله بالقانون رقم                  

 
حساب مبلػ  ةوكذا كٌفٌ ةدنى للمكافأألٌضاح الحاالت التى ٌستحق فٌها الحد اإ ةهمٌونظرا أل
فقد ٌكون من  ةاق المختلفستحقبحاالت اإل ةمقارن ةبنظام المكافأ ةالمشترا ةعن المد ةالمكافأ

 تى : المفٌد تلخٌص ذلك فى الجدول اآل
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 ةالمشترا ةعن المد ةحساب المكافأ ةدنى للمكافأالحد األ ستحقاقحاالت اإل م

 4وفقا للجدول  ةبواقع شهر عن كل سن ال ٌستحق ٌستحق  

  ×  ×  ةبلوغ سن التقاعد المنهى للخدم 1
  × ×   ةهاء الخدمنتإلوغ سن التقاعد بعد ب 2
 ×  ×  ) معاش مبكر ( ةستقالاإل 3

 ×  ×   ةعجز الجزئى الطبٌعى المنهى للخدمال 4

 ×   × ةعجز الكامل الطبٌعى المنهى للخدمال 5

 ×  ×  ةالعجز الكامل الطبٌعى خبلل سن 6

 ×  ×  ةالعجز الكامل الطبٌعى بعد سن 7

  ×  × ةللخدم ةالمنهٌ ةالطبٌعٌ ةالوفا 8

  × ×   ةل سنخبل ةالطبٌعٌ ةالوفا 9
  × ×   ةبعد سن ةالطبٌعٌ ةالوفا 10

 
 ملخص الجدول :

 عدد  
فى  ةدنى وٌستحق شهر عن كل سنحاالت ٌستحق فٌها الحد األ - 1

 30( مثال رقم  8و  1 ة) حال ةالمحسوب ةالمد
2 

 4بجدول  ةالمحسوب ةدنى وتحسب المدحاالت ٌستحق فٌها الحد األ 2
 32رقم  ( مثال 5 ة) حال

1 

 ةدنى وٌستحق شهر عن كل سنحاالت ال ٌستحق فٌها الحد األ - 3
 31( مثال رقم  10و  9و  2 ة) حال ةالمحسوب ةفى المد

3 

بجدول  ةالمحسوب ةدنى وتحسب المدحاالت ال ٌستحق فٌها الحد األ 4
 33( مثال رقم  7و  6و  4و  3) حاله  4

3 

  حقاقستجمالى حاالت اإلإ 
 

 (30مثال رقم )
  ةدنى للمكافؤستحقاق الحد األإمإمن علٌه ببلوغ سن التقاعد وتوافرت بشؤنه شروط  ةنتهت خدمإ

 وكانت بٌاناته كماٌلى :
 سنوات 4 ةشتراك بنظام المكافؤاإل ةمد
 سنوات 3 ةبالمبالػ المدخر ةالمحسوب ةالمكافؤ ةمد
 سنوات 5 2014/  10/  1قبل  – ةبنظام المكافؤ ةمشترا ةمد

 جنٌه 0010 خٌرتٌنساسى خبلل السنتٌن األجر الشهرى األمتوسط األ
 ةحساب المكافأ

  شتراكه الفعلىإ ةعن مد ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ
 10×  0010ى ٌستحق أ

 جنٌه 00010 =

 ةالمشترا ةعن المد ةالمستحق ةلٌه المكافؤإٌضاؾ 

 0010  ×5 

 جنٌه 0050 =

 جنٌه 00150  ةالمستحق ةؤجمالى المكافإ
    

 (31مثال رقم )
ثم تقدم  –( كان قبل بلوغ سن التقاعد 30المإمن علٌه بالمثال رقم ) ةنتهاء خدمإن أبفرض 

 لصرؾ مستحقاته عند بلوؼه سن التقاعد 
 (30بالمثال رقم ) ةوكانت بٌاناته هى ذاتها الموضح
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 ةحساب المكافأ
 ببلوغ سن التقاعد  ةالمكافؤنتفاع بنظام نتهاء اإلإعدم توافر شروط ل ةدنى للمكافؤال ٌستحق الحد األ

شتراكه الفعلى بنظام إ ةعن مد ةتحسب المكافؤ
  ةالمكافؤ

  ةالمستحق ةن المكافؤأى أ

 جنٌه   0070=  7×  0010= 

 جنٌه   0050=  5×  0010=  ةالمشترا ةعن المد ةالمستحق ةلٌها المكافؤإٌضاؾ 
 جنٌه 00120=                    ةالمستحق ةجمالى المكافؤإ

                  
 (32مثال رقم )

 ( كان للعجز الكامل30المإمن علٌه بالمثال رقم ) ةنتهاء خدمإن أبفرض 
 ةشهر  سن                                                   

 45     8  الطبٌعى وكان سنه فى تارٌخ ثبوت العجز   
 (30بالمثال رقم ) ةبٌاناته هى ذاتها الموضحوكانت 

 ةحساب المكافأ
 ةعن مد ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ

  شتراكه الفعلىإ
 ى ٌستحقأ

 جنٌه 00100 = 10×  0010

 –ة بنظام المكافؤ ةمشتراال ةمدحٌث الو
 2014/  10/  1قبل 

 ةعن المد ةالمستحق ةلٌه المكافؤإٌضاؾ 
 مرفقللوالتى تحسب وفقا  ةالمشترا

ساس السن فى تارٌخ أعلى  3رقم 
 ستحقاقاإل

    

     جنٌه 2=   46ن المعامل أوحٌث 
 ةعن المد ةالمستحق ةافؤذا تكون المكإ

 = المشتراة
 جنٌه 0030 = 5. ×30×2×0010

 جنٌه 00130   ةالمستحق ؤةجمالى المكافإ
     

 (33مثال رقم )
 2014/  10/  1( كانت بعد 32فً المثال رقم )ة بنظام المكافؤ ةمشتراال ةمدالبفرض أن 

 ةحساب المكافأ
 ةعن مد ةدنى للمكافؤٌستحق الحد األ

 شتراكه الفعلى إ
 ى ٌستحقأ

 جنٌه 00100 = 10×  0010

 –ة بنظام المكافؤ ةمشتراال ةمدوحٌث ال
 2014/  10/  1بعد 

 ةعن المد ةالمستحق ةلٌه المكافؤإٌضاؾ 
 مرفقللوالتى تحسب وفقا  ةالمشترا

ساس السن فى تارٌخ أعلى  4رقم 
 ستحقاقاإل

    

     جنٌه  0.83=  46ن المعامل أوحٌث 
 جنٌه 4150 = 5×  0.83×0010 ةعن المد ةالمستحق ةذا تكون المكافؤإ
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 المشتراة =
 جنٌه 14150   ةالمستحق ؤةجمالى المكافإ
 

 (43)مثال رقم 
 ةخدمته قبل ثبوت عجز  الكامل بمد نتهتإت قد ( كان32ن المإمن علٌه بالمثال رقم )أبفرض 

 شهرٌن  
 ةحساب المكافأ

  .ستحقاقه إحدى حاالت إلعدم توافر  ةدنى للمكافؤال ٌستحق الحد األ
شتراكه الفعلى بنظام إ ةعن مد ةوتحسب المكافؤ

  ةالمكافؤ
   ةالمستحق ةن المكافؤأى أ

 جنٌه 0070 = 7×  0010

/  10/  1قبل  –ة المكافؤبنظام  ةمشتراال ةمدحٌث الو
2014 

شتراكه الفعلى بنظام إ ةعن مد ةالمكافؤ لًإٌضاؾ 
والتى  ةالمشترا ةعن المد ةالمستحق ةالمكافؤ،  ةالمكافؤ

ساس السن فى تارٌخ أعلى  3رقم  مرفقللتحسب وفقا 
 ستحقاقاإل

    

     جنٌه 2=   46ن المعامل  أوحٌث 
 جنٌه 0030 =  5.×3×2×0010 ةالمشترا ةمدعن ال ةالمستحق ةذا تكون المكافؤإ

 جنٌه 00100   ةالمستحق ةاجمالى المكافؤ
     

 (53مثال رقم )
 2014/  10/  1( كانت بعد 43ة فً المثال رقم )بنظام المكافؤ ةمشتراال ةمدالبفرض أن 

 ةحساب المكافأ
  .ستحقاقه إحدى حاالت إلعدم توافر  ةدنى للمكافؤال ٌستحق الحد األ

شتراكه الفعلى بنظام إ ةعن مد ةوتحسب المكافؤ
  ةالمكافؤ

   ةالمستحق ةن المكافؤأى أ

 جنٌه 0070 = 7×  0010

/  10/  1بعد  –ة بنظام المكافؤ ةمشتراال ةمدحٌث ال
2014 

شتراكه الفعلى بنظام إ ةعن مد ةالمكافؤ لًإٌضاؾ 
والتى  ةالمشترا ةعن المد ةالمستحق ةالمكافؤة ، المكافؤ

ساس السن فى تارٌخ أعلى  4رقم  مرفقسب وفقا للتح
 ستحقاقاإل

    

     جنٌه 0.83=   46ن المعامل  أوحٌث 

 جنٌه 4150 =  5× 0.83×0010 ةالمشترا ةعن المد ةالمستحق ةذا تكون المكافؤإ

 جنٌه 11501   ةالمستحق ةاجمالى المكافؤ

 
 المكافأة علً أساس المتوسط المخفض: ٌقدر مبلػ المكافأة عن المدة المشتراة فً نظام -3

 أجر التسوٌة )المخفض( :     
فاً  ةخل فاً تقادٌر تكلفاة المادة المشاتراثر العابلوات الخاصاة التاً لام تادأستبعاد إحٌث ٌتم 

 عتبار.بمعنً أن ٌتم تحدٌد المتوسط دون أخذ هذ  العبلوات فً اإل –تحدٌد المتوسط 

 (63)مثال رقم
فٌما ٌلى تدرج أجر أحد المإمن علٌهم بالجهاز اإلدارى للدولة والعبلوات الخاصة التى إستحقت 

  :ضمها إلى األجر األساسً   له وتارٌخ
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 تدر  األجر بدون
 العالوات الخاصة

 العالوات الخاصة
 

تدر  األجر 
بعد ضم 
العالوات 
 الخاصة
 جنٌه

 التارٌخ
 األجر
 جنٌه

وعاء 
 حسابها
 جنٌه

 نسبة
 القٌمة
 جنٌه

 تارٌخ ضمها
إلى األجر 
 األساسى

مجمع 
العالوات 
 المضمومة
 جنٌه

1/7/1987 48 48.00 20% 9.60 1/7/1992   

1/7/1988 51 48.00 15% 7.20 1/7/1993   

1/7/1989 54 51.00 15% 7.65 1/7/1994   

1/7/1990 57 54.00 15% 8.10 1/7/1995   

1/6/1991 57 57.00 15% 8.55 1/7/1996   

1/7/1991 61 ______ __  _______   

1/7/1992 65 61.00 20% 12.20 1/7/1997 9.60 74.60 

1/7/1993 69 74.60 10% 7.46 1/7/1998 16.80 85.80 

1/7/1994 73 85.80 10% 8.58 1/7/1999 24.45 97.45 

1/7/1995 77 97.45 10% 9.75 1/7/2000 32.55 109.55 

1/7/1996 81 109.55 10% 10.96 1/7/2001 41.10 122.10 

1/7/1997 85 122.10 10% 12.21 1/7/2002 53.30 138.30 

1/7/1998 89 138.30 10% 13.83 1/7/2003 60.76 149.76 

1/7/1999 93 149.76 10% 14.98 1/7/2004 69.34 162.34 

1/7/2000 98 162.34 10% 16.24 1/7/2005 79.09 177.09 

1/7/2001 103 177.09 10% 17.71 1/7/2006 90.05 193.05 

1/7/2002 108 193.05 10% 19.31 1/7/2007 102.26 210.26 

1/7/2003 113 210.26 10% 21.03 1/7/2008 116.09 229.09 

1/7/2004 118 229.09 10% 22.91 1/7/2009 131.07 249.07 

1/7/2005 123 249.07 20% 49.81 1/7/2010 147.31 270.31 

1/7/2006 128 270.31 10% 27.03 1/7/2011 165.02 293.02 

1/7/2007 133 293.02 15% 43.95 1/7/2012 184.33 317.33 

1/5/2008 133 317.33 30% 95.19 1/5/2013   

1/7/2008 138     205.36 343.36 

 
 حٌث تم إعتباراً من : 

إلى أجر اإلشتراك  1987تم ضم العبلوة الخاصة التى إستحقت عن سنة  1/7/1992 -
 جنٌه . 74.60=  9.60+  65.00األساسى لٌصب   

 جنٌه( 9.60ضمها = )مجمع العبلوات الخاصة التً تم 
+  69.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1988تم ضم عبلوة سنة  1/7/1993 -

 جنٌه . 85.80=  7.20)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  9.60
 جنٌه( 16.80)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 

+  73.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1989تم ضم عبلوة سنة  1/7/1994 -
 جنٌه. 97.45=  7.65)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  16.80

 جنٌه( 24.45)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 
+  77.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1990تم ضم عبلوة سنة  1/7/1995 -

 جنٌه . 109.55=  8.10)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  24.45
 جنٌه( 32.55لخاصة التً تم ضمها = )مجمع العبلوات ا

+  81.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1991تم ضم عبلوة سنة  1/7/1996 -
 جنٌه . 122.10=   8.55)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  32.55

 جنٌه( 41.10)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 
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+  85.00راك األساسى لٌصب  إلى أجر اإلشت 1992تم ضم عبلوة سنة  1/7/1997 -
 جنٌه . 138.30=  12.20)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  41.10

 جنٌه( 53.30)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 
+  89.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1993تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/1998 -

 جنٌه . 149.76=  7.46)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  53.30
 جنٌه( 60.76)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 

+  93.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1994تـم ضم عـبلوة سنـة  1/7/1999 -
 جنٌه . 162.34=  8.58)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  60.76

 جنٌه( 69.34)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 
+  98.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1995بلوة سنة تـم ضم عـ 1/7/2000 -

 جنٌه .177.09=  9.75)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  69.34
 جنٌه( 79.09)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 

+  103.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1996تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2001 -
 جنٌه . 193.05=  10.96ابق ضمها( + )مجمع العبلوات الس 79.09

 جنٌه( 90.05)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 
+  108.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1997تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2002 -

 جنٌه .210.26=  12.21)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  90.05
 جنٌه( 102.26)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 

+  113.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1998تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2003 -
 جنٌه . 229.09=  13.83)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  102.26

 جنٌه( 116.09)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 
+  118.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   1999تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2004 -

 جنٌه . 249.07=  14.98)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  116.09
 جنٌه( 131.07)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 

+  123.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   2000تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2005 -
 جنٌه . 270.31=  16.24)مجمع العبلوات السابق ضمها( + 131.07

 جنٌه( 147.31العبلوات الخاصة التً تم ضمها = )مجمع 
+  128.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   2001تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2006 -

 جنٌه . 293.02=  17.71)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  147.31
 جنٌه( 165.02)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها = 

+  133.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   2002تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2007 -
 جنٌه . 317.33=  19.31)مجمع العبلوات السابق ضمها( +  165.02

 جنٌه( 184.33)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =   
+  138.00إلى أجر اإلشتراك األساسى لٌصب   2003تـم ضم عـبلوة سنة  1/7/2008 - 

 جنٌه . 317.33= 21.03ابق ضمها( + )مجمع العبلوات الس 184.33
 جنٌه( 205.36)مجمع العبلوات الخاصة التً تم ضمها =   
 

  ( 73) مثال رقم 
وتقدمه لصرؾ  12/11/1996بفرض إنتهاء خدمة المإمن علٌه فى  (36)فى المثال رقم 

 معاش مبكر .
 كما ٌلى :ٌحـدد أجـر التسوٌـة ) متوسط األجر الشهرى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن ( 
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 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إلى من )جنٌه(

1/07/1996 
1/07/1995 
1/12/1994 

30/11/1996 
30/06/1996 
30/06/1995 

 5     ×122.10 
 12   ×109.55 
 7     ×97.45 

    610.50  
    1314.60 
    682.15  

 2607.25     شهرا      24 األجمالى    

 
 جنٌه   108.64=  24÷  2607.25إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( = 

 
   ( 83) مثال رقم  

لثباوت عجاز  الكامال  كاان ( 73) بفرض أن إنتهاء خدمة المإمن علٌه فاى المثاال الساابق رقام 
 نتٌجة إصابة عمل .

 ٌلى : ٌحدد أجر التسوٌة ) متوسط األجر الشهرى خبلل السنة األخٌرة ( كما
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إلى من )جنٌه(

1/07/1996 
1/12/1995 

30/11/1996 
30/06/1996 

5   ×122.10 
7   ×109.55 

610.50 
766.85 

 1377.35 شهرا     12 جمالىاإل

 .  جنٌه 114.78=   12÷    1377.35إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( =  
 

   ( 93) مثال رقم  
وكااان أجاار   12/11/97بفااـرض أن إنتهااـاء خدمااة المااإمن علٌااه فااى  (73)فااى المثااال رقااـم 

 جنٌه .  138.30=  (63)من المثال رقم  1/7/97األساسى فى 
 ٌحدد أجر التسوٌة )متوسط األجر الشهرى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن( كما ٌلى :

 
 األجر×   عدد       الفترة

هر       األش
 الشهرى

 جملة األجور )جنٌه(

 إلى من

1/07/1997 
1/07/1996 
1/12/1995 

30/11/1997 
30/06/1997 
30/06/1996 

5     ×138.30 
12   ×122.10 
7     ×109.55 

691.50 
1465.20 
766.85 

 2923.55 شهرا      24 األجمالى

 
 جنٌه . 121.82=  24÷  2923.55إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( = 

 
 (40) مثال رقم 

بفرض أن المإمن علٌه كان قد إشترى مدة بنظام المكافؤة قبل  ( 73) فى المثال رقم 
وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اإلشتراك الفعلى بنظام  – 1/7/1992

فقا  لما تم إٌضاحه المكافؤة والمدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة ٌتم إستخدام المتوسط العادى و
 بالمثال المشار إلٌه .
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فى نظام المكافؤة والتى لم تدخل فى تحدٌد تكلفة شرائها العبلوات الخاصة  ةأما المدة المشترا
فإنه ٌتم تحدٌد المتوسط ) المخفض ( الذى  1/7/1992التى تم ضمها إلى األجر األساسى فى 

 ها كما ٌلى :  عن ةاسه تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقٌتم على أس
 

 2607.25  جملة أجور المتوسط العادى                                    -

   ٌستبعد منها أثر العبلوات الخاصة                                  -

       230.40 =                                 9.60×  24(  30/11/96 – 1/12/94) 87عبلوة 

  172.80 =              7.20×  24(  30/11/96 – 1/12/94) 88عبلوة 

  183.60 =7.65×  24(  30/11/96 – 1/12/94) 89عبلوة 

  137.70 =8.10×  17(  30/11/96 – 1/07/95) 90عبلوة 

 767.25    42.75 =8.55×  05(  30/11/96 – 1/07/96) 91عبلوة 

 1840.00  الخاصة جملة أجور فترة المتوسط بدون العبلوات  -

 76.67=   24÷  1840إذا المتوسط الشهرى ) المخفض ( = 

      
 ( 41) مثال رقم 

بفرض أن المإمن علٌه كان قد إشترى مدة بنظام المكافؤة قبل  (83)فى المثال رقم 
، وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اإلشتراك الفعلى بنظام  1/7/1992

فؤة والمدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة ٌتم إستخدام المتوسط العادى وفقا  لما سبق بٌانه المكا
حٌث أنه فى جمٌع حاالت إستحقاق المكافؤة بما فٌها حاالت العجز والوفاة  (73)بالمثال رقم 

 شهرا  . 24ٌتم تحدٌد المتوسط عن 
دٌد تكلفة شرائها العبلوات الخاصة فى نظام المكافؤة والتى لم تدخل فى تح ةأما المدة المشترا

فإنه ٌتم تحدٌد المتوسط ) المخفض ( الذى ٌتم على أساسه تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها 
  ( 40) وفقا  لما سبق بٌانه بالمثال رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 24) مثال رقم 
 1/7/1997فؤة بعد بفرض أن المإمن علٌه كان قد إشترى مدة بنظام المكا (83)فى المثال رقم 

العبلوات الخاصة  ةعٌت فى حساب تكلفة المدة المشتراأى أنه قد رو –) قبل إنتهاء الخدمة( 
 . 1/7/1997حتى  1/7/1992ساسى من التى تم ضمها إلى األجر األ

وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اإلشتراك الفعلى بنظام المكافؤة والمدة 
 .(93) وفقا  لما سبق بٌانه بالمثال رقم بالمبالػ المدخرة ٌتم إستخدام المتوسط العادى  المحسوبة

كما ٌستخدم ذات المتوسط فى حساب المدة المشترا  فى نظام المكافؤة حٌث قد دخل فى تحدٌد 
حتى  1/7/1992تكلفة شرائها جمٌع العبلوات الخاصة التى تم ضمها إلى األجر األساسى من 

تهاء الخدمة وال ٌكون هناك محل لتحدٌد المتوسط )المخفض( الذى ٌتم على أساسه تارٌخ إن
 تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها فى هذ  الحالة .

 
ٌحل لم تً ال ةالمشتراة بنظام المكافأ ةقساط المدأل ةالحالٌ ةقٌمال ةالمكافأمبلػ خصم من ٌ – 4

 ةكما ٌكون للهٌئ ، باإلضافة الً األقساط المؤجلة ان وجدت موعد استحقاقها األصلً
مستحقات المستفٌدٌن عنه فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم من  ةخصم هذه القٌم

 نصبتهم .أبٌنهم بنسبة المنصرف من 
 كاآلتى : 6تحسب القٌمة الحالٌة لباقى األقساط المستحقة والمحددة وفقا للجدول رقم  -أ     
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وفقاا القٌماة الحالٌاة المحاددة ( × 12× القٌمة الحالٌة = القسط السانوى )القساط الشاهري 
 تٌٌن بحسب األحوال :ي من المرفقٌن اآلأل

 - 2007لساانة  554المرفااق بااالقرار الااوزاري رقاام  – 2جاادول رقاام  : 5مرفااق رقاام 
للمادة  جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الساتٌن المقابلاة 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 

بتاارٌخ  الصاادر 2014لسانة  126مساتبدل باالقرار الاوزاري  المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
القٌمااة الحالٌااة ألقساااط ساانوٌة )  1/10/2014وٌعماال بااه اعتبااارا ماان  22/12/2014

المستبدل بالقاانون رقام  6وفقا للجدول رقم  نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست جنٌه 1قدرها 
 ( . 2014لسنة  120
 أو

 -  2007لساانة  554المرفااق بااالقرار الااوزاري رقاام  – 2جاادول رقاام  : 6مرفااق رقاام 
جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن  المقابلة للمدة  1الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها القٌمة 

الصااادر  2014لساانة  126بااالقرار الااوزاري  قباال اسااتبداله المتبقٌااة لبلااوغ ساان السااتٌن
القٌمااة الحالٌااة ألقساااط )  1/10/2014وٌعماال بااه اعتبااارا ماان  22/12/2014بتااارٌخ 

 قبال اساتبداله 6وفقاا للجادول رقام  نٌى سان الساتسبق تقساٌطها حتا جنٌه 1سنوٌة قدرها 
 . ( 2014لسنة  120بالقانون رقم 

  
ٌقتصر تحدٌد القٌمة الحالٌة علً األقساط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً ، أماا  - ب      

 .دون اضافة مبلػ اضافً، جلت فتستحق كاملة أستحقت وأالتً 
 

 ( 34) مثال رقم 
  عجزلثبوت سنة  57فً سن  معاش تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةمإمن علٌه استحق 

وكان مستحقا علٌه قسط شهري ،  ترك الخدمة تارٌخ من ثبلث سنواتالطبٌعً بعد  الكامل
 .عن مدة مشتراة فً نظام المكافؤة حتً سن الستٌن  امستحق جنٌهات 10 ر مقدا

 تحدٌد المبلػ الواجب خصمه من مبلػ المكافؤة .مطلوب 
 . سنوات 3م ٌحل موعد استحقاقها األصلً عن هذ  الحالة تكون األقساط التً لفً 
   .سنوات  3مإجلة عن القساط واأل

 كما ٌلً : المبلػ الواجب خصمه من مبلػ المكافؤةوٌحدد 
 : ٌحل موعد استحقاقها األصلًؤلقساط التً لم الحالة لالقٌمة  – 1

 جنٌه 321.60=  5من المرفق رقم  2.68×  12× جنٌهات  10      
 األقساط المإجلة :جملة  – 2

 جنٌه 360.00=                                    شهر  36×  10       
 جنٌه 681.60=              المبلػ الواجب خصمه من مبلػ المكافؤة - 3
 

 :مالحظة 
القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة ولبلشتراك عن  :ة الرابعة من التفاصٌل راجع المذكرلمزٌد 

لسنة  79فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم ل منخفض مدة محسوبة بمعد
1975 . 
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 الفصل الثالث 
  ةػ المكافأتوزٌع مبل

 المؤمن علٌه ةستحقاقه لوفاإ ةحالفى 
 

 تمهٌد :
جتماعى الصادر فى قانون التؤمٌن اإل ةحساب مبلػ المكافؤ قسممن هذا التناولنا فى الفصل الثانى 

 .1975لسنه  79بالقانون رقم 
ن ٌكون الفصل الثالث عن توزٌع مبلػ أستكماال لهذا الموضوع فقد كان من الضرورى إو

  ة .ستحقاقه للوفاإ ةن عن المإمن علٌه فى حالالمستحقٌعلى  ةؤالمكاف
ستحقاق إشرنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ٌرتبط بأن أكما سبق  ةستحقاق المكافؤإن أوحٌث 

بمعنى  – ةوالعجز والوفا ةحوال فى تؤمٌن الشٌخوخبحسب األ ةالواحد ةالمعاش أو تعوٌض الدفع
تستحق  ةوالعجز والوفا ةفى تؤمٌن الشٌخوخ ةلواحدا ةستحق المعاش أو تعوٌض الدفعأنه طالما أ

 ة .المكافؤ
، فقد ٌكون  ةواحد ةقد ٌكون معاشا أو تعوٌضا من دفع المإمن علٌه ةستحقاق لوفان اإلأوحٌث 

 :من المناسب تناول موضوع هذا الفصل فى مبحثٌن على النحو التالى 
 . ستحقاق معاشا عنهإمن علٌه والمإ ةوفا ةفى حال ة: توزٌع مبلػ المكافؤ ولالمبحث األ

 ةواحد ةستحقاق تعوٌض دفعإالمإمن علٌه و ةوفا ةفى حال ة: توزٌع مبلػ المكافؤ المبحث الثانى
 . عنه

 
 

 ولالمبحث األ
  ةتوزٌع مبلػ المكافأ

 ستحقاق معاشا عنهإالمؤمن علٌه و ةوفا ةفى حال
 

 تمهٌد :
جتماعى فى قانون التؤمٌن اإل ةبلػ المكافؤحساب م قسمتناولنا فى الفصل الثانى من هذا ال 

 . 1975لسنه  79الصادر بالقانون رقم 
المستحقٌن عن على  ةى هذا المبحث توزٌع مبلػ المكافؤستكماال لهذا الموضوع نستعرض فإو

 .ستحقاق معاش عنه إاستحقاقه لوفاته و ةالمإمن علٌه فى حال
 ونتناول هذا الموضوع على النحو التالى :

 : وفقا لما ٌلى  ةٌع المكافأستحقاق معاشا عنه ٌتم توزإالمؤمن علٌه و ةوفا ةلى حاف
 . لهم بجدول توزٌع المعاش ةالمحدد ةنصباأل ةالتوزٌع على مستحقى المعاش بنسب ٌتم – 1

مٌن ؤالت  المرفق بقانون – توزٌع المعاش على المستحقٌنب 3جدول رقم  : 7مرفق رقم       
 . 1975لسنة  79بالقانون رقم اعً الصادر ماإلجت

      
لم ٌبلػ النصٌب  ةواحد ةكثر من مستحق من فئأاذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أو  – 2

مع  –بالكامل  ةصحٌ  صرؾ له أو لهم مبلػ المكافؤالمستحق له أو لهم فى المعاش الواحد ال
وٌنطبق ذلك على نثى ( أن ٌتم التوزٌع بٌنهم بالتساوى  ) ال فرق بٌن ذكر وأ ةمراعا

 من جدول التوزٌع : ةتٌالحاالت اآل
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 النصٌب المستحق المستحق فى المعاش ةرقم الحال

 3/4 رامل أو زوج فقطأأو  ةرملأ 04

 2/3 ولد واحد  06

 1/2 والد واحد أو والدٌن 10

 1/2 اخ أو اخت أو اكثر 11

 
فى  لهم ةالمستحق ةنصباأل  ةلق من فئتٌن مختلفتٌن لم تبلػ جمكثر من مستحأذا وجد إ – 3

والتناسب بٌن  ةبٌنهم بالكامل بالنسب  ةنه ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤإالمعاش الواحد الصحٌ  ، ف
 من جدول التوزٌع 12رقم  ةل التوزٌع ، وٌنطبق ذلك فى الحاللهم بجدو ةمحددال ةنصباأل

 ةالوالدٌن النصؾ ولفئ ةئكثر ( حٌث ٌستحق لفأخت أو أخ أو أ) والد واحد أو والدٌن و     
 . المعاش 3/4خوات الربع ، وبالتالى ٌكون مجموع نصٌب هاتٌن الفئتٌن واأل ةخواأل
 والتناسب  كما ٌلى : ةبٌنهما بالكامل بالنسب ةوٌتم توزٌع مبلػ المكافأ     
     1/2  :1/4 
 1/4: 2/4وبتوحٌد المقامات      
 1:  2 ةتصب  النسب ات والتعامل مع البسطوبحذؾ المقام     
 ةن هاتٌن الفئتٌن فى مبلػ المكافؤستحقاق كل مإبمعنى ان ٌكون      
 الوالدٌن ةلفئ 2/3     
 خواتخوة واألاأل ةلفئ 1/3     
ال فرق بٌن ذكر  –على المستحقٌن بها بالتساوى  ةن ٌتم توزٌع نصٌب كل فئأ ةمع مراعا     

 .نثى أو
 
 . الشرعٌٌن ةعلى الورث ةعاش ٌتم توزٌع مبلػ المكافأن للمذا لم ٌوجد مستحقٌإ – 4

 . الشرعٌٌن ةجدول التوزٌع على الورث : 8مرفق رقم       
       

نها كلها أالسابق بٌانها نجد  ةحتماالت المختلفتبعا لإل ةستقراء قواعد توزٌع مبلػ المكافأوبا     
 .ستحقاق فى المعاش من عدمه تدور حول اإل

بهل ٌوجد  ةن تكون العبرأ ةلػ المكافؤبمر ٌقتضى عند تحدٌد من ٌوزع علٌهم من األإك فوعلى ذل     
من خطوات توزٌع  6رقم  ةعتماد على ناتج الخطووذلك باإل –ن للمعاش من عدمه ٌمستحق

 المعاش وهى كما ٌلى :
: " التؤمٌنات  ةلى الكتاب الرابع من هذ  الدراسإ: ) ٌرجع فى ذلك تفصٌبل  خطوات توزٌع المعاش     

 " (  ةعملٌ ةتطبٌقٌ ةدراس – ةجتماعٌاإل
 . سماإهم بطلب الصرؾأستحقاق لكل من وردت مراجعه شروط اإل – 1      
 . المناسب من جدول التوزٌع ةرقم الحال تحدٌد – 2      
 . توزٌع المعاش على فئات المستحقٌن – 3      
 . بالتساوى ةن بهذ  الفئعلى المستحقٌ ةتوزٌع نصٌب كل فئ – 4      
 . حدود الجمع بٌن المعاشات ةمراعا – 5      

 . للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا ةٌلولالرد واأل – 6
 ة .بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنحدود الجمع  ةمراعا – 7      

 . كلٌا ٌقافه جزئٌا أوإللنصٌب فى المعاش الذى ٌتم  ةالرد واالٌلول – 8
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( ،  6بالمستحقٌن للمعاش ) ناتج الخطو  رقم   ةمبلػ المكافأتوزٌع فى  ةن تكون العبرأبمعنى 
 ذا كان هإالء المستحقٌن مستحقٌن لصرؾ النصٌب المستحق لهم إوذلك بصرؾ النظر عما 

 .( من عدمه  8) ناتج الخطو  رقم 
 : ةتٌاآل ةمثلٌضاح ذلك فى األإوٌمكن 

 
 (1مثال رقم )

جنٌه ، وكان المستفٌد عنه وفقا لما جاء بطلب  0020وفى مإمن علٌه عن معاش مقدار  ت
  ةولم ٌكن لدٌه دخل من عمل أو مهن الصرؾ الوالد فقط ، ولم ٌكن مستحقا لمعاش

 الوالد كما ٌلى : ةنه ٌتم بحث حالإٌضاحه من خطوات توزٌع المعاش ، فإووفقا لما سبق 
 . ستحقاق الوالدإل ةصحٌث ال توجد شروط خا –ٌستحق  -1
 . والد واحد أو والدٌن –( 10من جدول التوزٌع ) ةرقم الحال -2
 المعاش وبالتالى ٌستحق   1/2( 10رقم ) ةالوالدٌن فى الحال ةنصٌب فئ -3

 جنٌه 0010=   1/2×  0020     
 0010ى أ –نه ٌستحق كامل هذا النصٌب إ، ف ةنه المستحق الوحٌد فى هذ  الفئنظرا أل -4

 جنٌه
 .خرى أستحقا لهذا النصٌب لكونه ؼٌر مستحقا لمعاشات ٌظل م  -5
ستحقاق كلٌا أو خر علٌه نتٌجه لعدم اإلآٌظل مستحقا لهذا النصٌب كما هو لعدم رد نصٌب  -6

 . خرٌنآجزئٌا لمستحقٌن 
 ة .عدم حصوله على دخل من عمل أو مهنٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب ل -7
ستحقاق إلعدم  ةخر علٌه نتٌجآرد نصٌب ٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم  -8

 . خرٌنآالصرؾ كلٌا أو جزئٌا لمستحقٌن 
بنه إٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش المستحق له عن  ةن الوالد فى هذ  الحالإوعلى ذلك ف

، وبالتالى ٌستحق مبلػ  ةعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنوٌصرؾ له هذا النصٌب ل
 .بالكامل  ةالمكافؤ

 
 (2رقم ) مثال

 جنٌها  1010خر مقدار      آ( السابق كان له معاش 1ن الوالد فى المثال رقم )أراض تفإب
 ٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :إٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 

 . (1كما هو فى المثال رقم ) 4الى  1الخطوات من 
 0010بنه ) إر مستحق فى معاش لد ؼٌبتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ٌصب  الوا – 5

 .جنٌه (  1010كبر من ) أأعلى ( وقٌمته  ةولوٌأستحقاقه معاش عن نفسه ) ذو ( وذلك إلجنٌه
 ةعلى الورث ةالمكافؤ وٌتم توزٌع مبلػ ةللمعاش فى هذ  الحال ٌنهناك مستحق وعلى ذلك ال ٌكون

ٌصرؾ له بالكامل   ةن مبلػ المكافؤإف –الوالد  بن مستفٌدٌن سوىوحٌث ال ٌوجد لئل –الشرعٌٌن 
 .عتبار  الوارث الشرعى الوحٌد له ولٌس بصفته مستحقا فى المعاش إب
 

 (   3مثال رقم )
 .جنٌها  999مقدار  عن نفسه خر آ( كان له معاش 1ن الوالد فى المثال رقم )أفتراض إب

 كما ٌلى : ٌضاحها بهذا المبحثإٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 
 . (1كما هى فى المثال رقم ) 4 – 1الخطوات من 

فقط  اواحد ابنه جنٌهإبتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ، ٌصب  الوالد مستحق من معاش  – 5
جنٌه ( والمعاش المستحق له  0010بنه )إوهو ٌمثل الفرق بٌن المعاش المستحق له عن 

 .بن عا ش اإلن ممعلى أولوٌته أ( حٌث  اجنٌه 999عن نفسه )
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لعدم  ةخر علٌه نتٌجآ( كما هو لعدم رد نصٌب  اواحد اٌظل مستحقا لهذا النصٌب ) جنٌه – 6
 . خرٌنآستحقاق جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن اإل

  ة .عمل أو مهنٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم  حصوله على دخل من  – 7
ستحقاق إلعدم  ةخر علٌه نتٌجآرد نصٌب ٌظل مستحقا لصرؾ هذا النصٌب كما هو لعدم  – 8

 . خرٌنآالصرؾ جزئٌا أو كلٌا لمستحقٌن 
بنه وٌصرؾ له إٌكون هو المستحق الوحٌد للمعاش عن  ةن الوالد فى هذ  الحالإوعلى ذلك ف     

، وبالتالى ٌستحق مبلػ  ةمن عمل أو مهنبنه لعدم حصوله على دخل إهذا الجزء من معاش 
 بنه (إنه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن أ) رؼم بالكامل   ةالمكافؤ

 
 (4مثال رقم )

 .جنٌها  1010( كان له دخل صافى من عمل 1ن الوالد فى المثال رقم )أفتراض إب
 ٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :إٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق 

 . (1كما هى فى المثال رقم ) 6الى  1الخطوات من 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ، ٌصب  الوالد ؼٌر مستحق الصرؾ فى  – 7

كبر من أجنٌها (  1010جنٌه ( وذلك لحصوله على دخل من عمل ) 0010بنه ) إمعاش 
 .كبر من حدود الجمع بٌنهما أبنه وإالنصٌب المستحق له فى معاش 

نه أن ذلك ال ٌنفى إبنه ، فإستحق له فى معاش ستحقاق الوالد لصرؾ النصٌب المإمع عدم      
 6رقم  ةستحقاق ٌتحدد بناتج الخطون اإلأوضحنا أن أحٌث سبق  –مستحقا لهذا النصٌب 

 . 8رقم  ةات توزٌع المعاش ولٌس ناتج الخطومن خطو
ه ( نه ال ٌصرفأٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعاش ) رؼم  ةن الوالد فى هذ  الحالإف     

 . بالكامل ةالى ٌستحق مبلػ المكافؤوبالت
 

 ( 5مثال رقم )
 . جنٌها 999( كان له دخل صافى من عمل 1ن الوالد فى المثال رقم )أفتراض إب
 ٌضاحها بهذا المبحث كما ٌلى :         إٌتم بحث حالته وفقا لخطوات توزٌع المعاش السابق  

 . (1كما هى فى المثال رقم ) 6الى  1الخطوات من 
تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل ، ٌصب  الوالد مستحق الصرؾ فى ب – 7

جنٌه ( لمبلػ جنٌه واحد فقط ، وذلك لحصوله على دخل صافى من  0010بنه ) إمعاش 
 . جنٌها 999عمل مقدار  

ن ذلك ال ٌنفى عنه أال إفقط ،  اواحد اجنٌه ةمستحق الصرؾ للوالد فى هذ  الحالن الأورؼم      
فقط (  اواحد انه ٌصرؾ منه جنٌهأبنه ) رؼم إنه المستحق الوحٌد فى المعاش عن أ

 . وبالتالى ٌستحق مبلػ المكافؤ  بالكامل
 تى :فى الجدول اآل 5الى  1من  ةمثلوٌمكن تلخٌص األ

 
مثال 
 رقم

 نصٌب الوالد
فى معاش 

 بنهإ

المعاش المستحق 
 عن نفسه

المستحق للوالدعن 
 بنه إ

 ( 6 ة)ناتج الخطو

الدخل 
الصافى للوالد 
 من عمل

المستحق الصرف 
 بنه إللوالد عن 
 ( 8 ة) ناتج خطو

مبلػ  ستحقٌ
 عتبارهإب ةالمكافأ

  جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 
 مستحق فى المعاش 0010 000 0010 000 0010 1

 مٌراث شرعى 000 000 000 1010 0010 2

 مستحق فى المعاش 001 000 001 999 0010 3

 مستحق فى المعاش 000 1010 0010 000 0010 4

 مستحق فى المعاش  001 999 0010 000 0010 5
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 مالحظات :
نه مستحق أرؼم  3عتبار  مستحقا للمعاش فى المثال رقم إتم صرؾ مبلػ المكافؤ  للوالد ب – 1

 . جزء منه فقط
نه ؼٌر أرؼم  4عتبار  مستحقا للمعاش فى المثال رقم  إللوالد ب ةتم صرؾ مبلػ المكافؤ - 2

 . مستحق صرفه
نه مستحق أرؼم  5عتبار  مستحقا للمعاش فى المثال رقم إللوالد ب ةتم صرؾ مبلػ المكافؤ – 3

 . صرؾ جزء منه
 
 

 المبحث الثانى
  ةالمكافأ توزٌع مبلػ

 عنه   ةواحد ةستحقاق تعوٌض دفعإالمؤمن علٌه و ةفى حاله وفا

 : تمهٌد 
جتماااعى إلفااى قااانون التااؤمٌن ا ةلكتاااب حساااب مبلااػ المكافاؤمان هااذا اتناولناا فااى الفصاال الثااانى  

 .1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
المساتحقٌن عان علاى  ةفاؤستكماال لهذا الموضوع نستعرض فى هذا المبحث توزٌع مبلاػ المكاإو 

 . عنه ةواحد ةستحقاق تعوٌض دفعإالمإمن علٌه و ةاستحقاقه لوفا ةالمإمن علٌه فى حال
ن توزٌع مبلػ أ ةن نشٌر منذ البداٌأنه ٌكون من الضرورى إتناول هذا الموضوع فوعندما ن 

طالما كان هناك مستحق  ةسلوب توزٌع تعوٌض الواحدأنما ٌتم بذات إ ةفى هذ  الحال ةالمكافؤ
ٌتم توزٌع مبلػ  ةالواحد ةد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعذا لم ٌوجإلهذا التعوٌض ، ف

 . الشرعٌٌن ةثعلى الور ةالمكافؤ
 تى :نه ٌمكن تناول موضوع هذا المبحث على الوجه اآلإوعلى ذلك ف 
   ةالواحد ةد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعوجو ةفى حال ةتوزٌع مبلػ المكافؤوال : أ

 ةالواحد ةد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفععدم وجو ةفى حال ةتوزٌع مبلػ المكافؤثانٌا : 
 
 : ةالواحد ةد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعوجو ةفى حال ةلػ المكافأوال : توزٌع مبأ

 ةد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفعوجو ةفى حال ةن توزٌع مبلػ المكافؤنظرا أل       
 لذا نستعرض فٌما ٌلى :  –سلوب التعوٌض أنما ٌتم بذات إ ةالواحد

لى الكتاب الثانى من إفى ذلك تفصٌال : ) ٌرجع  ةالواحد ةخطوات توزٌع تعوٌض الدفع       
 " (  ةعملٌ ةتطبٌقٌ ةدراس – ةجتماعٌ: " التأمٌنات اإل ةسراهذه الد

 . سماإهم بطلب الصرؾأستحقاق لكل من وردت شروط اإل ةمراجع – 1       
 . المناسب من جدول التوزٌع ةتحدٌد رقم الحال – 2       

 .على فئات المستحقٌن  ةالواحد ةتعوٌض الدفعتوزٌع  – 3       
 . بالتساوى ةعلى المستحقٌن بهذ  الفئ ةتوزٌع نصٌب كل فئ – 4       
        
    ة :فى هذه الحال ةلتوزٌع مبلػ المكافأ ةحتماالت المختلفوفٌما ٌلى اإل     
ساتحقاق مبلاػ على فئاات المساتحقٌن الاذٌن ٌاتم تحدٌادهم إل ةٌتم توزٌع مبلػ المكافأ – 1      

دول التوزٌاع ، وفاى ضاوء بجا ة، وذلاك وفقاا للنساب الاوارد ةالواحد ةالدفععوٌض ت
 .لٌه إالمناسب بجدول التوزٌع المشار  ةرقم الحال
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 (1مثال رقم )
نهام أحاد الماإمن علاٌهم تباٌن أ ةلوفاا ةالواحاد ةناد تحدٌاد المساتحقٌن لتعاوٌض الدفعانه عأبفرض 

 ( 5رقم  ةالمناسب هو ) الحال ةحالرقم البمعنى ان  ةبناء وبنات ووالد ووالدأرمله وأ
 بٌن فئات المستحقٌن كما ٌلى : ةلػ المكافؤبنه ٌكون توزٌع مإوعلى ذلك ف

 
 

 من المعاش النسب ةالفئ

 1/3 ةرملأ

 1/2 والداأل

 1/6 الوالدٌن

 
 :من هذا المبلػ ٌكون كما ٌلى ةفئ ن نصٌب كلإجنٌه ، ف 600مقدار   ةن مبلػ المكافؤأوبفرض 

 

 النصٌب المستحق ةالفئ

 جنٌه 
 200 راملاأل

 300 والداأل

 100 الوالدٌن

 600 جمالىاإل

 
 ( 2مثال رقم )

بن بن واحد فقط ٌكون نصٌب اإلإوالد كان األ ةن المستحقٌن من فئأ( بفرض 1فى المثال رقم )
 ةفى الحال والداأل ةجنٌه ( حٌث ٌستحق لفئ 300لٌه )إكما هو فى المثال المشار  ةفى هذ  الحال

 . كثر (أالتعوٌض بصرؾ النظر عن عددهم ) واحد أو  1/2( من الجدول 5رقم )
  
باٌن المساتحقٌن  ةناه ٌاتم توزٌاع مبلاػ المكافاأإفى الحاالت التى ٌوجد فٌها حمال مساتكن ف – 2

ن أ ةوذلاك بمراعاا –ساتحقاق بماا فاى ذلاك الحمال المساتكن الذٌن توافرت فٌهم شاروط اإل
 ةسااتحقاقهم فااى التعااوٌض ماان عدمااه بصاافإخااوات ٌرجااأ تحدٌااد مااوقفهم ماان خااوة واألاأل

 .نفصال الحمل المستكن إلى حٌن إ ةنهائٌ
حٌا  نفصالهإ ةال الحمل المستكن مٌتا ، وفى حالنفص‘ ةاد التوزٌع بٌن المستحقٌن فى حالوٌع     

 . حوالرمل أو متولى شئونه بحسب األلؤل ةٌصرؾ نصٌبه فى مبلػ المكافؤ
 
طبقاا  ةلام ٌساتقرقوا كامال مبلاػ المكافاأ  ةواحاد ةذا كاان المساتحقٌن مان فئاإماا  ةحالافى  – 3

 وهذه الحاالت هى : –لهم  بالكامل  ةتصرف المكافأ 3 بالجدول ةللنسب الوارد
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رقم 
 ةالحال

 المستحق فى المعاش

 فى المعاش ةالمستحق ةنصباأل

 راملاأل
 أو الزو 

 خواتخوة واألاأل الوالدٌن والداأل

رامل أو أأو  ةرملأ 4
 زوج فقط

 ةوٌوزع فى حال3/4
 التعدد بالتساوى

   

   2/3  ولد واحد 6

حدهما أو أل 1/2   والد واحد أو والدٌن 10
 كلٌهما بالتساوى

 

وٌوزع فى حاله 1/2    كثرأخت أو أخ أو أ 11
 التعدد بالتساوى

 
 حٌث ٌتم فى هذ  الحاالت صرؾ التعوٌض بالكامل

 
 (3رقم ) مثال

 ةرملأجنٌه وكان المستحقون عنه  200ومقدار   ةمن علٌه وٌستحق عنه مبلػ المكافؤتوفى مإ
 .فقط 

 ة .رملٌصرؾ التعوٌض بالكامل لؤل ةفى هذ  الحال
 
 (4مثال رقم ) 

 ةق كانوا والدٌن فقط فى هذ  الحالن المستحقٌن عن المإمن علٌه فى المثال السابأبفرض 
 .جنٌه  100بالكامل وٌقسم بٌنهما بالتساوى لكل منهما  ةكافؤٌصرؾ لهما مبلػ الم

 
طبقااا  ةولاام ٌسااتقرقوا كاماال مبلااػ المكافااأ كثاار ماان فئااةأذا كااان المسااتحقون إفااى حالااه مااا  – 4

 ةالنسااب المحاادد ةبالكاماال بمراعااا ةبالجاادول ، ٌصاارف لهاام مبلااػ المكافااأ ةللنسااب الااوارد
 هى : ةوهذه الحال –بجدول التوزٌع 

 
رقم  

 ةالحال
 المستحق فى المعاش

 فى المعاش ةالمستحق ةنصباأل

 االخوة واالخوات الوالدٌن والداأل رامل أو الزو األ

والد واحد أو والدٌن  12
 كثرأخت أو  أخ أو أو

حدهما أو أل 1/2  
 كلٌهما بالتساوى

وٌوزع فى حاالت 1/4
 التعدد بالتساوى

 
 خوات كما ٌلى :خوة واألالوالدٌن واألتحٌد نصٌب كل من  ةحٌث ٌتم فى هذ  الحال

   1  1 
 ــ : ــ = النسب طبقا للجدول

  2  4 
   2  1 

 ــ : ــ = بتوحٌد المقامات 
  4  4 

 1 : 2  ٌحذؾ المقام
 ةمبلػ المكافؤ 2/3ٌستحق للوالدٌن ى أ

 ةمبلػ المكافؤ 1/3خوات واأل ةخووٌستحق لؤل
 

 (5مثال رقم )
جنٌه وكان المستحقون عنه والدٌن  300مقدار  و ةمبلػ المكافؤ تحق عنهسإتوفى مإمن علٌه و

 ختأخ وأو
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 كما ٌلى : ةٌوزع مبلػ المكافؤ ةفى هذ  الحال
 جنٌه 200=  2/3×  300التعوٌض =  2/3الوالدٌن 

 جنٌه  100ٌستحق لكل منهما  – ةلكل من الوالد والوالد ةحٌث ٌستحق هذا النصٌب مناصف
 جنٌه 100=  1/3×  300=  ةالمكافؤ مبلػ 1/3خوات خو  واألاأل

 جنٌها 50ٌستحق كل منهما  –خت خ واأللكل من األ ةحٌث ٌستحق هذا النصٌب مناصف
 

 ة:الواحد ةد مستحق أو مستحقٌن لتعوٌض الدفععدم وجو ةفى حال ةثانٌا : توزٌع مبلػ المكافأ
 
 تمهٌد : 
سااماإهم بطلااب أى مماان وردت أفااى  ةالواحااد ةسااتحقاق تعااوٌض الدفعااإذا لاام تتااوافر شااروط إ

 تى :الشرعٌٌن للمإمن علٌه بمراعاة اآل ةعلى الورث ةنه ٌتم توزٌع مبلػ المكافؤإف –الصرؾ 
 علٌه .المإمن  ةوفا لحظةفى  ةن ٌكون على قٌد الحٌاأٌشترط فى المستحق  – 1
بحساب  ةواحاد نثاىأعتبار  ذكارا أو إر النصٌبٌن ببكأوجود حمل مستكن ٌجنب له  ةفى حال – 2

 .حوال نفصاله حٌا أو مٌتا بحسب األإن ٌعاد التوزٌع بعد اعلى  –حوال األ
عمدا ، أو تسبب فى قتله عمدا وذلك المإمن علٌه ال ٌكون قد قام بقتل أٌشترط فى المستحق  – 3

 . ستثناء حاالت الدفاع الشرعى عن النفسإب
 . ى من المستحقٌن عنهأٌن بٌن كل من المإمن علٌه وب ةتفاق الدٌانإٌشترط  – 4
توزٌعه ٌتم  ةن نصٌبه فى مبلػ المكافؤإحد المستحقٌن بعد وفاة المإمن علٌه فأ ةوفا ةفى حال – 5

 . المستحق ( ةبٌن ورثته الشرعٌٌن ) ورث
 

 (1مثال رقم )
ستحقاق إولم تتوافر شروط  جنٌه 1200مقدار  و ةستحق عنه مبلػ المكافؤأتوفى مإمن علٌه و

ستحقاق األرملة إال ) فرض جدلً حٌث ال ٌشترط إل ةرملفى كل من األ ةالواحد ةلدفعتعوٌض ا
  ة .بنبن واإلواإلشرط الزواج موثق ( 
جدول التوزٌع )من  3رقم  ةللحال شرعٌٌن وفقا ةعتبارهم ورثإبٌنهم ب ةٌتم توزٌع مبلػ المكافؤ
 : كما ٌلى  ( على الورثه الشرعٌٌن

  جنٌها 150=  1/8×  1200=  1/8 ةرملاأل
  جنٌها 1050=  7/8×  1200=  7/8والد األ

 نثى ألوالد للذكر ضعؾ اٌتم توزٌع نصٌب األ
 ةبنإبن وإ ةوحٌث ٌوجد بالحال
 جنٌه 700=  2/3×  1050والد = نصٌب األ 2/3بن فٌكون نصٌب اإل
  جنٌها 350=  1/3×  1050والد   = نصٌب اإل 1/3بنه وٌكون نصٌب اإل

 كما ٌلى : ةالنهائى للحال وٌكون التوزٌع
 جنٌه  

 150           ةرملاأل
 700بن             اإل
 350             ةبناإل
   1200 جمالى        إلا

                   
 ( :2مثال رقم )

ن الوالادٌن والد والدٌن ) فرض جادلى ألواأل ةرملنه فى المثال السابق كان ٌوجد مع األأبفرض 
 ( ةستحقاق خاصإ لٌس لهم شروط
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 من الجدول كما ٌلى : 9رقم  ةبٌنهم وففا للحال ةٌتم توزٌع مبلػ المكافؤ
   جنٌها 150=   3/24×  1200=   3/24 ةرملاأل

  جنٌه 200=   4/24×  1200=   4/24الوالد   
 جنٌه 200=   4/24×  1200=   4/24  ةالوالد

 جنٌه 650=  13/24×  1200= 13/24والد األ
 جنٌه 433.33=  2/3 × 650والد = نصٌب األ 2/3بن صٌب اإلوٌكون ن

 جنٌه 216.67=  1/3×  650والد = نصٌب األ 1/3ة بنوٌكون نصبب اإل
 كما ٌلى : ةوٌكون التوزٌع النهائى للحال

 جنٌه 
 150.00 ةرملاأل
 433.33 بناإل
 216.67 ةبناإل

 200.00 الوالد
 0.0002 ةالوالد

 1200.00 جمالىاإل
 
 (3ثال رقم )م

ولاام تتااوافر شااروط  جنٌااه 2600مقاادار  و ةسااتحق عنهااا مبلااػ المكافااؤأتوفٌاات مااإمن علٌهااا و
ن الوالادٌن رمل وبنت ووالادٌن ) فارض جادلى ألفى كل من األ ةالواحد ةستحقاق تعوٌض الدفعإ

 ( ةستحقاق خاصإلٌس لهم شروط 
 ل كما ٌلى :من الجدو 22رقم  ةبٌنهم وفقا للحال ةٌتم توزٌع مبلػ المكافؤ

 جنٌه  600=  3/13×  2600=  3/13رمل األ
 جنٌه 1200=  6/13×  2600=  6/13 ةبناإل

 جنٌه  400=  2/13×  2600=  2/13الوالد 
 جنٌه  004=  2/13×  0026=  2/13 ةالوالد

 جنٌه 2600=     ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                       

 (4مثال رقم )
  ةكثر من بنت مستحقأنه فى المثال السابق كانت توجد أبفرض 

 من الجدول كما ٌلى : 39رقم  ةبٌنهم وفقا للحال ةٌتم توزٌع مبلػ المكافؤ
 جنٌها  520.00=  3/15×  2600=  3/15رمل األ

 جنٌه ٌوزع بٌنهن بالتساوى 1386.66=  8/15×  2600=  8/15البنات 
 جنٌه  346.67=  2/15×  2600=  2/15الوالد 
 جنٌه   67346.=  2/15×  0026=  2/15 ةالوالد

 جنٌه 2600.00=    ة التوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                       

 (5مثال رقم )
وط ولاام تتااوافر شاار جنٌااه 2100مقاادار  و ةسااتحق عنهااا مبلااػ المكافااؤأتوفٌاات مااإمن علٌهااا و

خاوات ) أو ةخاوأوال ٌوجاد  ةوالاد والوالادلرمل وافى كل من األ ةالواحد ةاق تعوٌض الدفعستحقإ
بٌانهم  مكافؤةتوزٌع ال ( ٌتم ةستحقاق خاصإلٌس لهم شروط  ةن الوالد والوالدأفرض جدلى حٌث 

 كما ٌلى : لمن الجدو 54رقم  ةوفقا للحال
 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6رمل األ
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 جنٌه 700=  2/6×  2100=  2/6  الوالد
 جنٌها 035=  1/6×  0021=  1/6الوالدة 

  جنٌه 2100 =  ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                   

 (6مثال رقم )
 خوات أو ةخوأوجد ٌن فى المثال السابق كان أبفرض 

 الجدول كما ٌلى : من 55رقم  ةبٌنهم وفقا للحال ةٌتم توزٌع مبلػ المكافؤ
 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6رمل األ

 جنٌه 700=  2/6×  2100=  2/6الوالد  
 جنٌها 035=  1/6×  0021=  1/6الوالدة 

 جنٌه 2100 =  ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
 

 (7مثال رقم )
ولاام تتااوافر شااروط  جنٌااه 2700مقاادار  و ةبلااػ المكافااؤسااتحق عنهااا مأتوفٌاات مااإمن علٌهااا و

ن الوالادٌن لاٌس لهام شاروط أفى الوالدٌن ) فرض جدلى حٌاث  ةالواحد ةستحقاق تعوٌض الدفعإ
رقام  ةبٌانهم وفقاا للحالا ةات ٌتم توزٌاع مبلاػ المكافاؤخوأو ةخوأ( مع عدم وجود  ةخاصستحقاق إ

 من الجدول كما ٌلى : 65
 جنٌه 1800=  2/3×  2700=  2/3 لوالدا

 جنٌه 009=  1/3×  0027=  1/3 الوالدة
 جنٌه 2700 =ة  التوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل

                                    
 (8مثال رقم )

 ةخوات مع والد ووالدأو ةخوأن فى المثال السابق كان ٌوجد فقط أبفرض 
 ٌلى :من الجدول كما  66رقم  ةبٌنهم وفقا للحال ةمبلػ المكافؤتوزٌع ٌتم 

 جنٌها 2250=  5/6×  2700=  5/6الوالد  
 جنٌها 045=  1/6×  0027=  1/6الوالدة 

  جنٌه 2700 =  ةالتوزٌع النهائى للحال ةوٌكون جمل
                                    

 (9مثال رقم )
وكاان   ةى قبال صارؾ نصاٌبه فاى مبلاػ المكافاؤن الوالد فاى المثاال الساابق كاان قاد تاوفأبفرض 

بٌانهم وفقاا  لمكافاؤةصاٌبه فاى ابنااء وبنات ٌاتم توزٌاع نأ 3( و  ة) الوالاد ةرملاالمستحقون عنه األ
 من الجدول كما ٌلى : 3رقم  ةللحال

 جنٌه 281.25=  1/8×  2250=  1/8 ةرملاأل
 جنٌه 1968.75=  7/8×  2250=  7/8والد األ

 نثى بناء وبنت وحٌث للذكر ضعؾ األأ 3ونظرا لوجود 
 والد =لؤل ةجزاء بالنسبذا ٌكون عدد األإ

     3 ×2   =6  
     1  ×1  =1 

                 7 

 جنٌه 562.50=  2/7×  1968.75بن الواحد = وٌكون نصٌب اإل

 جنٌه 281.25=  1/7×   1968.75=         ةبنوٌكون نصٌب اإل

 لمإمن علٌه  كما ٌلى :عن ا ةئى لنصٌب الوالد فى مبلػ المكافؤوٌكون التوزٌع النها
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 281.25 المإمن علٌه ( ة) والد ةرملنصٌب األ
 1687.50 المإمن علٌه (  ةخوأ)  562.5×  3بناء نصٌب األ

 281.25 خت المإمن علٌه (أنصٌب البنت ) 

 2250.00 المستحق للوالد ةمبلػ المكافؤ ةجمل
  

ٌكاون كماا  ةفاى هاذ  الحالا ةبلاػ المكافاؤمن م ةما تستحقه الوالد ةن جملألى إن نشٌر أومن المهم 
 ٌلى :

 450.00 ( 8المإمن علٌه ) من المثال رقم  ةالمستحق لها بصفتها والد
 281.25 الوالد  ةرملأالمستحق لها بصفتها 

 731.25 جمالىاإل
  

 (10مثال رقم )
ساتحقاق إولام تتاوافر شاروط  جنٌه 2400مقدار  و ةمبلػ المكافؤعنه ستحق أتوفى مإمن علٌه و

ووالاد ) فارض  ،لدٌها حمل مستكن  (فرض جدلً )  ةرملفى كل من األ ةالواحد ةتعوٌض الدفع
 ( ةستحقاق خاصإالوالد لٌس له شروط  نأجدلى حٌث 

 5رقام  ةالحمال المساتكن ذكار ( وفقاا للحالا نأفتاراض إ ة) بمراعا بٌنهم ةٌتم توزٌع مبلػ المكافؤ
 من الجدول كما ٌلى :

 300.00  =  3/24×  2400=  3/24 ةرملاأل
 1700.00  =17/24×  2400=  17/24نه ذكر أفتراض إالحمل المستكن ب

 00040.=    4/24×  2400=   4/24الوالد 
  2400.00=                           ةجمله التوزٌع لمبلػ المكافؤ

                         
 : ةتٌالفروض اآل ةن نفترض فى هذه الحالأوٌمكن 

 ذكر واحد –نفصل حٌا إن الحمل المستكن أبفرض  – 1
          عتبار  حمل إبن الذكر نصٌبه المحدد له بٌظل التوزٌع كما هو ٌستحق اإل ةوفى هذ  الحال    

  جنٌه 1700.00                     مستكن وهو                             
 ذكرٌن . –ٌا نفصل حإن الحمل المستكن أبفرض  – 2 

بنٌن نصؾ النصٌب المحدد للحمال ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق كل من اإل ةفى هذ  الحال      
 ى ٌستحق كل منهما أ –المستكن 

 جنٌها 850.00=                                              2÷    1700
 نثى أذكر و –نفصل حٌا إن الحمل المستكن أبفرض  – 3

 ى كما ٌلى :ثنٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق الذكر ضعؾ األ ةالحال فى هذ      
=   2/3×  1700النصٌب المحدد للحمل المستكن=  2/3بن الذكر ٌستحق اإل      

1133.33 
 566.67=  1/3×  1700النصٌب المستحق للحمل المستكن   =  1/3 ةبنوتستحق اإل      
 ةنثى واحدأ –نفصل حٌا إن الحمل المستكن أبفرض  – 4

 من الجدول كما ٌلى : 17رقم  ةبعاد التوزٌع وفقا للحال ةفى هذ  الحال     
 جنٌه  300.00=              1/8×  2400=  1/8 ةرملاأل     
  وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى     
 جنٌه 1200.00=    4/8×  2400=  4/8 ةبناإل     
 جنٌه  900.00=  3/8×  2400=  3/8الوالد      
 جنٌه   400.00 =   وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع       
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 المبدئى ومقدار 
 جنٌه  500.00=  400 – 900ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = إ      

 نثتٌن .أ –نفصل حٌا إن الحمل المستكن أبفرض  – 5 
 من الجدول كما ٌلى : 35رقم  ةقا للحالٌعاد التوزٌع وف ةفى هذ  الحال     
 جنٌه  300.00=  3/24×  2400=  3/24 ةرملألا     
  وهو ذات النصٌب المستحق لها فى التوزبع المبدئى      
 جنٌه 1600.00=  16/24×  2400=  16/24البنتٌن       
  تستحق لكل منهما النصؾ ) حٌث ٌتم توزٌع نصٌبهن     

 جنٌه  800.00=   2÷  1600لتالى تستحق كل بنت بالتساوى ( وبا
 جنٌه  500.00=  5/24×  2400=  5/24وٌستحق الوالد      

    ===== 
 جنٌه 400=  وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى     
 جنٌه  100=   400 – 500ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما إ    
 نفصل مٌتا .إ ن الحمل المستكنأبفرض  – 6

 من الجدول كما ٌلى : 57رقم  ةٌعاد التوزٌع وفقا للحال ةفى هذ  الحال     
 جنٌه 600.00=  ¼×  240=  1/4 ةرملاأل     
وهو ٌزٌد على النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى     

 ومقدار 
 جنٌه 300.00= 

 جنٌه 300.00=   300 – 600لذا ٌستحق لها الفرق بٌنهما =      
 جنٌه 1800.00=   3/4×  2400=   3/4الوالد      
 جنٌه 400.00=  النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره وهو ٌزٌد على     
 جنٌه  1400.00 = 400 – 1800ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = إ     
 ع فى هذا المثال كما ٌلى : ن نلخص نتائج التوزٌأهذا المثال  ةوقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌ  
 

حمل  ةأرمل التوزٌع
 مستكن

 االجمالى الوالد 2بنت  1بنت  2ابن  1ابن 

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

 2400 400     1700 300 المبدئى

 2400 400    1700.00  300  1االحتمال رقم 

 2400 400   850.00 850.00  300 2االحتمال رقم 

 2400 400  566.67  1133.33  300 3حتمال رقم اال

 2400 900  1200.00    300 4االحتمال رقم 

 2400 500 800 800.00    300 5االحتمال رقم 

 2400 1800      600 6االحتمال رقم 
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 المرفقات 
 

 1مرفق رقم 
  دخاربشأن نظام اإل 1975لسنة  13جدول تطبٌق القانون رقم 

 

جر األ
 1/1/1975فى

أقل من ثالثٌن 
 جنٌهاً 

 ثالثون جنٌهاً فأكثر

رصٌد المبالػ المدخرة و
 ال ٌكفً 1/1/1975فى 
خصم اشتراكات االدخار ل

 31/12/1974حتً 

رصٌد المبالػ المدخرة و
 ٌكفً 1/1/1975فى 

خصم اشتراكات االدخار ل
 31/12/1974حتً 

 البٌان

تنفٌذ أحكام 
القانون رقم 

 75 لسنة 13
بشؤن نظام 

 . االدخار

تم تحدٌد قٌمة  -1
المبالػ المدخرة 
بفرض انتهـاء 

الخدمة فى 
31/12/1974. 

وخصم ما صرؾ 
على حساب 

االدخار فى سبتمبر 
طبقا   1974سنة 

لقرارات اللجنة 
االقتصادٌة العلٌا 
وتم تحدٌد قٌمة 

 الرصٌد المتبقً له 

تم حساب المبالػ  -1
حتى  المدخرة

خصم و 31/12/1974
ما صرؾ على حساب 

االدخار فى سبتمبر سنة 
طبقا  لقرارات  1974

اللجنة االقتصادٌة العلٌا 
وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد 

 المتبقً له .
 

تم حساب المبالػ  -1
حتى  المدخرة

وخصم  31/12/1974
ما صرؾ على حساب 

االدخار فى سبتمبر سنة 
طبقا  لقرارات  1974

اللجنة االقتصادٌة العلٌا 
حدٌد قٌمة الرصٌد وتم ت

 المتبقً له .
 

تم صرؾ  -2
المبالـػ المدخـرة 
المستحقـة على 

دفعات فى سبتمبر 
 من كل عام

 ( تصفٌة كاملة ) 

تم حساب االشتراكات  -2
المستحقة عن المدة مـن 

أو تارٌخ  1/7/1965
االنتفاع بنظام االدخار إن 

كان الحقا  لذلك وحتى 
بواقع  31/12/1974

 % شهرٌا .1.5

تم حساب االشتراكات  -2
المستحقة عن المدة مـن 

أو تارٌخ  1/7/1965
االنتفاع بنظام االدخار إن 

كان الحقا  لذلك وحتى 
بواقع  31/12/1974

 % شهرٌا .1.5

رصٌد المبالػ المدخرة  -3
أقل من قٌمة االشتراكات 

 المستحقة 

رصٌد المبالػ المدخرة  -3
من قٌمة االشتراكات  أكبر

 منخصم التم و المستحقة
 .الرصٌد 

تم صرؾ باقً المبالػ  -4
المدخرة على دفعات فى 

 .سبتمبر من كل عام 

تم صرؾ الباقً إن  - 4
وجد على دفعات فى 
 سبتمبر من كل عام .

تارٌخ االنتفاع 
رقم  بالقانون

لسنة 13
1975  

اعتبارا من التارٌخ 
ذي ٌبلػ قٌمة ال

أجر  ثبلثون 
 .جنٌها  

 1/1/1975عتباراً من إ

 1/7/1965عتبارا  من إ
أو تارٌخ اشتراكه فى نظام 
االدخار إن كان الحقا  لذلك 

. 
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 2رقم مرفق 
 

 2جدول رقم 
 بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة 

 ( فً حالة المرتبات الثابتة 1طبقا للجدول رقم )
  1984لسنة  28المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم 

 

دخار بالسنوات نظام اإلشتراك فً مدة اإل
التً ٌظل فٌها المرتب ثابتا حتى نهــــاٌة 

بحسب 31/3/1984الخـدمـــة أو حتى 
 األحوال

 
النسب المئوٌة للزٌادة فً المبالػ 

 المستحقة

02 02.3 

03 04.6 

04 07.0 

05 09.4 

06 11.9 

07 14.6 

08 17.3 

09 20.5 

10 22.9 

11 25.8 

12 28.9 

13 32.0 

14 35.2 

15 38.6 

16 42.0 

17 45.5 

18 49.2 

19 53.0 

20 56.9 

 
 ملحوظة

 فً حالة المدد التً  تتضمن سنوات كاملة و أشهر تتبع طرٌقة النسبة و التناسب    
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 3مرفق رقم 
 
 (1) (4جدول رقم )

 تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراكب
 1975لسنة  79ون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم المرفق بقان

  ( 2014لسنة  120) قبل تعدٌله بالقانون رقم 
 

المبلػ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى 

االشتراك و لكل جنٌه واحد 
 من األجر الشهرى

المبلػ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى 

ٌه واحد االشتراك و لكل جن
 من األجر الشهرى

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

 2 200 50حتى سن  1 800 40حتى سن 

41 830 1 51 260 2 

42 860 1 52 330 2 

43 900 1 53 400 2 

44 930 1 54 500 2 

45 960 1 55 600 2 

46 - 2 56 700 2 

47 050 2 57 800 2 

48 100 2 58 900 2 

49 150 2 59 0 3 

 
 :  مالحظات

 فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . -1
% من 30تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى نظام المكافؤة بواقع  -2

المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب 
(2) . 

فاى األجار األساساى علاى أسااس  تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضامن مادة االشاتراك -3
 ( 2) السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.

تقدر المباالػ المطلوباة لحسااب مادة ضامن مادة االشاتراك فاى األجار المتؽٌار علاى أسااس  -4
الساان فااى تااارٌخ تقاادٌم الطلااب والمتوسااط الشااهرى لؤلجااور التااى سااددت علااى أساسااها 

 ( 2)سابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.االشتراكات خبلل المدة حتى نهاٌة الشهر ال
% ماان المعاماال الااوارد بهااذا الجاادول 40( بواقااع 33تقاادر المبااالػ المطلوبااة وفقااا  للمااادة ) -5

 . (3)وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب االشتراك

                                                           
1 441894
2 1041894141894
3 1041894141894
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 4مرفق رقم 
 
 (4) (4جدول رقم )

  شتراكتحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلب
  1975لسنة  79المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

            (   2014لسنة  120بالقانون رقم ) بعد تعدٌله 
 

 السن

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

 المكافأة األجر المتقٌر -األجر األساسى 

 0.65 3.69 20حتى سن 

21 3.73 0.66 

22 3.77 0.66 

23 3.82 0.67 

24 3.86 0.68 

25 3.90 0.68 

26 3.95 0.69 

27 3.99 0.70 

28 4.03 0.70 

29 4.08 0.71 

30 4.12 0.72 

31 4.17 0.72 

32 4.21 0.73 

33 4.26 0.74 

34 4.31 0.74 

35 4.35 0.75 

36 4.40 0.76 

37 4.45 0.77 

38 4.49 0.77 

39 4.54 0.78 

40 4.59 0.79 

41 4.64 0.80 

42 4.68 0.80 

43 4.73 0.81 

44 4.78 0.82 

45 4.83 0.83 

46 4.87 0.83 

47 4.92 0.84 

48 4.97 0.85 

49 5.02 0.86 

50 5.06 0.87 

51 5.11 0.87 

52 5.15 0.88 

53 5.20 0.89 

54 5.24 0.90 

55 5.29 0.91 

56 5.33 0.92 

57 5.37 0.93 

58 5.41 0.93 

 0.94 5.45 سنة فؤكثر 59

                                                           
 .2014لسنة  120مستبدل بالقانون رقم  4
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 مالحظات :
 فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . -1  

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر  -2
األساسى والمكافؤة على أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب 

 ساب. الح

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر  -3
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.

% من المعامل 40( بواقع 33قا  للمادة )تقدر المبالػ المطلوبة وف -4
الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب 

 االشتراك. 

 تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه. - 5
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  5مرفق رقم 
 

  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – 2جدول رقم  
للمدة  جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن المقابلة 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  -

  المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن
وٌعمل به  22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126مستبدل بالقرار الوزاري 

  1/10/2014اعتبارا من 
وفقا للجدول  نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست نٌهج 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها ) 

 (  2014لسنة  120المستبدل بالقانون رقم  6رقم 
 

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال المدة  1قدره 

 الستٌنالمتبقٌة لبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
 نٌلبلوغ سن الست

 السن
 1القٌمة الحالٌة لقسط سنوى قدره 

لمتبقٌة جنٌه ٌدفع طوال المدة ا
 الستٌنلبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 
 الستٌن

 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

10 18 20 40 12 36 40 20 

9 96 19 41 12 31 39 21 

9 72 18 42 12 26 38 22 

9 46 17 43 12 21 37 23 

9 18 16 44 12 15 36 24 

8 87 15 45 12 08 35 25 

8 55 14 46 12 01 34 26 

8 19 13 47 11 94 33 27 

7 81 12 48 11 85 32 28 

7 40 11 49 11 77 31 29 

6 96 10 50 11 67 30 30 

6 48 9 51 11 57 29 31 

5 96 8 52 11 46 28 32 

5 40 7 53 11 34 27 33 

4 80 6 54 11 21 26 34 

4 14 5 55 11 07 25 35 

3 44 4 56 10 91 24 36 

2 68 3 57 10 75 23 37 

1 85 2 58 10 57 22 38 

0 96 1 59 10 38 21 39 
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  6مرفق رقم 
 

  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  – 2جدول رقم  
جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن  المقابلة للمدة  1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  - 

  المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن

وٌعمل به  22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126القرار الوزاري ب قبل استبداله
 1/10/2014اعتبارا من 

وفقا للجدول  نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها )  
  ( 2014لسنة  120بالقانون رقم  قبل استبداله 6رقم 

 
القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 

ع طوال المدة جنٌه ٌدف 1قدره 
 الستٌنالمتبقٌة لبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
 نٌلبلوغ سن الست

 السن
 1القٌمة الحالٌة لقسط سنوى قدره 
جنٌه ٌدفع طوال المدة المتبقٌة 

 الستٌنلبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 
 الستٌن

 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

11 267 20 40 14 920 40 20 

10 955 19 41 14 820 39 21 

10 631 18 42 14 716 38 22 

10 284 17 43 14 603 37 23 

9 922 16 44 14 487 36 24 

9 534 15 45 14 359 35 25 

9 129 14 46 14 227 34 26 

8 697 13 47 14 083 33 27 

8 244 12 48 13 933 32 28 

7 761 11 49 13 771 31 29 

7 252 10 50 13 603 30 30 

6 711 9 51 13 421 29 31 

6 140 8 52 13 232 28 32 

5 532 7 53 13 028 27 33 

4 889 6 54 12 817 26 34 

4 203 5 55 12 590 25 35 

3 473 4 56 12 354 24 36 

2 693 3 57 12 102 23 37 

1 858 2 58 11 839 22 38 

. 963 1 59 11 558 21 39 
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 7مرفق رقم 
 

  3جدول رقم 
 توزٌع المعاش على المستحقٌنب

  1975لسنة  79صادر بالقانون رقم المرفق بقانون   التأمٌن اإلجتماعً ال
 

رقم 
 الحالة

المستحق فى 
 المعاش

 األنصبة المستحقة فى المعاش

 الوالدان األوالد الزو  أو األرملة
األخوة      
 و األخوات

1  
 أو أرامال أو أرملة

 زوج   و ولد واحد
 رأكث أو

1/2   
ٌاااوزع بالتسااااوى فاااى 

 حالة التعدد

1/2   
ٌاااوزع بالتسااااوى 

 فى حالة التعدد
- - 

2  
 أو أرامال أو أرملة

 أو زوج  و والااد
 والدٌن

2/3   - 
1/3   

كلٌهماااا  أو ألٌهماااا
 بالتساوى

- 

3  
 أو أرامال أو أرملة
 أخ أو أخت و زوج

 أكثر أو
3/4 - - 

1/4   
لهام  أو ألٌهام

جمٌعاااااااااااااااااااا  
 بالتساوى

4  
 أو مالأرا أو أرملة

 زوج فقط

3/4 
و ٌوزع بالتساوى فاى 

 حالة التعدد
- - - 

5  

 أو أرامال أو أرملة
 أو زوج  و ولااد
 أو     أكثر و والاد

 والدٌن 

1/3   1/2   
1/6 

كلٌهماااا  أو ألٌهماااا
 بالتساوى

- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد  6

 - أكثر من ولد  7
 كامل المعاش

 وٌوزع بالتساوي
- - 

8  
 أو ولد واحد و والد

 لدٌن وا
- 2/3 

1/3   
كلٌهماااا  أو ألٌهماااا

 بالتساوى
- 

9  
 أكثر من ولد و والد

 والدٌن أو
- 5/6 

1/6   
كلٌهماااا  أو ألٌهماااا

 بالتساوى
- 

10  
 أو والاااد واحاااد

 والدٌن
- - 

كلٌهماا  أو ألٌهما 1/2
 بالتساوى

- 

 - - - أكثر  أو أخ أو أخت  11

 ألٌهاام 1/2
لهاااااام  أو

جمٌعاااااا     و 
ٌااوزع بٌااانهم 

 بالتساوى

12  
 أو واحااادوالاااد 

 أو والاادٌن و أخ
أكثر  أو أخت

 
- - 

كلٌهماا  أو ألٌهما 1/2
 بالتساوى

 ألٌهاام 1/4
لهاااااام  أو

جمٌعااااااااااااااااااا  
 بالتساوى

 
 (3مالحظات الجدول رقم )

 عتبر الزوج المستحق فى حكم األرملة  .ٌ -1
بعضه ٌإول إلى باقى المستحقٌن من  أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو فى حالة إٌقاؾ -2

ستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذ  الفئة ٌتم الرد على باقى فئة هذا الم
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 :

 

المقطوع  أو ة المستحق الموقوففئ
 معاشه

 علٌه فئة المستحق الذى ٌرد
 المعاش

 األرملة
 األوالد -1
 الوالدان. -2
 اإلخوة و األخوات. -3

 األوالد
 األرملة. -1
 الوالدان -2

 الوالدان
 األرملة . -1
 األوالد. -2
 اإلخوة و األخوات. -3

 
من معاش دون رد  خصم ما ٌكون قد استحق  أو   و ٌراعى قبل تنفٌذ قاعدة أٌوله المعاش

 المساس بمعاشات باقى المستحقٌن . 
بعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن  أو  فى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله -3

 جمٌع المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب . 
ٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب  -4

 .(1)دول المحدد بالج
 قطعة .  أو ال ٌرد المعاش الذى من  بالزٌادة عن معاش المورث فى حالة إٌقافه -5
ٌإول الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة  2فى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رقم  -6

األرامل إلى اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا 
 ى حدود الربع. التارٌخ و ذلك ف

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 

 . (2)التارٌخ 
 
 
 
 
 
 . 1/4/1984وٌعمل به اعتبارا من  1987لسنة  107( بند معدل بالقانون رقم 1)

 .1/4/1984وٌعمل بالفقرة األولى منها اعتبارا من  1987لسنة  107( مبلحظة مضافة بالقانون رقم 2)
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 8مرفق رقم 
 الشرعٌٌن ةجدول التوزٌع على الورث

 
 الباقى خواتأو أخوة والدة والد والدأ أرملة رملأ الحالة م

حدهم على أكثر أن أو إب 1
 قل ذكراأل

  1   ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 2
 رملأواألقل ذكر 

1/4  3/4   ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 3
 أرملةواألقل ذكر 

 1/8 7/8   ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 4
 رمل ووالدأواألقل ذكر 

3/12  7/12 2/12  ×  
 

 

أو أكثر أحدهم على  إبن 5
 ووالد أرملةواألقل ذكر 

 3/24 17/24 4/24  ×  

أكثر أحدهم على أو  إبن 6
 أرمل ووالدةواألقل ذكر 

3/12  7/12  2/12 ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 7
 أرملة ووالدةواألقل ذكر 

 3/24 17/24  4/24 ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 8
 رمل ووالدٌنأواألقل ذكر 

3/12  5/12 2/12 2/12 ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 9
 أرملةواألقل ذكر 

 ووالدٌن

 3/24 13/24 4/24 4/24 ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 10
 ووالداألقل ذكر 

  5/6 1/6  ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 11
 األقل ذكر ووالدة

  5/6  1/6 ×  

أو أكثر أحدهم على  إبن 12
 ووالدٌناألقل ذكر 

  4/6 1/6 1/6 ×  

رمل أبنت فقط وال ٌوجد  13
أو والدٌن أو  أرملةو أ

 خواتأو أخوة

  1/2    1/2 

رمل وال ٌوجد أبنت فقط و 14
 خواتأو أخوةوالدٌن أو 

1/4  2/4    1/4 

وال  أرملةبنت فقط و 15
 أخوةٌوجد والدٌن أو 

 خواتأو

 3/24 12/24    9/24 

  ×  3/12 6/12  3/12 رمل ووالدأبنت فقط و 16

  ×  3/8 4/8 1/8  ووالد أرملةبنت فقط و 17

 بنت فقط وارمل ووالد  18
 وال ٌوجد اخو  واخوات

3/12  6/12  2/12  1/12 

رمل ووالد و أبنت فقط و 19
 خواتأأو  أخوةٌوجد 

3/12  6/12  2/12  1/12 

 أرملة ووالدةبنت فقط و 20
 خواتأأو  أخوةوال ٌوجد 

 3/24 12/24  4/24  5/24 

 أرملة ووالدةبنت فقط و 21
 خواتأأو  أخوةوٌوجد 

 3/24 12/24  4/24  5/24 

أرمل ووالد بنت فقط و 22
 ووالدة

3/13  6/13 2/13 2/13 ×  

أرملةووالد بنت فقط و 23
 ووالدة

 3/24 12/24 5/24 4/24 ×  

  ×  1/2 1/2   بنت فقط ووالد 24

وال ٌوجد  بنت فقط ووالدة 25
 خواتأأو  أخوة

  3/6  1/6  2/6 

 2/6  1/6  3/6  أو  أخوةو بنت فقط ووالدة 26
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 الباقى خواتأو أخوة والدة والد والدأ أرملة رملأ الحالة م

 خواتأ

  × 1/6 2/6 3/6   نت فقط ووالد ووالدةب 27

خوة أرمل وأبنت فقط و 28
 خواتأو

3/12  6/12    3/12 

خوة او أرملةبنت فقط و 29
 خواتأو

 1/8 4/8    3/8 

 1/2    1/2   خواتاخوة وأبنت فقط و 30

كثر من بنت وال ٌوجد أ 31
أو والدٌن  أرملةرمل أو ا

 خواتأو أخوةأو 

  2/3    1/3 

رمل وال أثر من بنت وكأ 32
خوة أٌوجد والدٌن أو 

 خواتأو

3/12  8/12    1/12 

وال  أرملةاكثر من بنت و 33
أو  أخوةٌوجد والدٌن أو 

 خواتأ

  3/24 16/
24 

  5/24 

رمل أكثر من بنت وأ 34
 ووالد

3/13  8/13 2/13  ×  

أرملة كثر من بنت وا 35
 ووالد

 3/24 16/24 5/24  ×  

أرمل وكثر من بنت أ 36
 ووالدة

3/13  8/13  2/13 ×  

أرملة كثر من بنت وأ 37
خوة أوال ٌوجد  ووالدة

 خواتأو

 3/24 16/24  4/24  1/24 

 أرملةكثر من بنت وأ 38
 اخوةو ووالدة

 3/24 16/24  4/24  1/24 

أرمل كثر من بنت وأ 39
 ووالد ووالدة

3/15  8/15 2/15 2/15 ×  

أرملة كثر من بنت وأ 40
 ووالدةووالد 

 3/27 16/27 4/27 4/27 ×  

  ×  1/3 2/3   كثر من بنت ووالدأ 41

وال  أكثر من بنت ووالدة 42
 خواتاو أخوةٌوجد 

  4/6  1/6  1/6 

 أكثر من بنت ووالدة 43
 خواتأخوة واو

  4/6  1/6  1/6 

أكثر من بنت ووالد  44
 ووالدة

  4/6 1/6 1/6 ×  

رمل أكثر من بنت وأ 45
 خواتأو أخوةو

3/12  8/12    1/12 

 أرملةكثر من بنت وأ 46
 خواتأخوة وأو

 3/24 16/24    5/24 

 أخوةكثر من بنت وأ 47
 خواتأو

  2/3    1/3 

والد ارمل فقط وال ٌوجد أ 48
خو  أأو والدٌن أو 

 خواتأو

1/2      1/2 

والد أرمله فقط وال ٌوجد أ 49
 أخوةأو والدٌن أو 

 خواتأو

 ¼     3/4 

  ×  1/2   1/2 رمل ووالدا 50

وال ٌوجد  أرمل ووالدة 51
 خواتأو أخوة

3/6    2/6  1/6 

كثر من أو أرمل ووالدة 52
 ختأخ وأ

3/6    1/6  2/6 

 1/6  2/6    3/6خت أخ أو أو أرمل ووالدة 53
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 الباقى خواتأو أخوة والدة والد والدأ أرملة رملأ الحالة م

 فقط

وال  ةرمل ووالد ووالدأ 54
 خواتأو أخوةٌوجد 

3/6   2/6 1/6   

خوة أو أرمل ووالد ووالدة 55
 خواتأو

3/6   2/6 1/6   

 1/2      1/2 خواتأو أخوةرمل وأ 56

  ×  3/4  ¼  رمل ووالدأ 57

وال ٌوجد  أرملة ووالدة 58
 خواتأخو  وأ

 3/12   4/12  5/12 

 أخوةو ووالدة أرملة 59
 خواتأو

 3/12   2/12  7/12 

وال  أرملة ووالد ووالدة 60
 خواتأو أخوةٌوجد 

 3/12  6/12 3/12   

كثر أو أرملة ووالد ووالدة 61
 ختأخ أو أمن 

 3/12  7/12 2/12   

خ أو أرملة ووالد ووالدة 62
 خت فقطأأو 

 3/12  6/12 3/12   

 3/4     1/4  خواتأخو  وأو أرملة 63

  ×  1    والد فقط 64

وال ٌوجد  والد ووالدة 65
 خواتأو أخوة

   2/3 1/3   

 أخوةو والد ووالدة 66
 اتخوأو

   5/6 1/6   

 أخوةوال ٌوجد  والدة 67
 خواتأو

    1/3  2/3 

 5/6  1/6     ختأخ وأكثر من أو والدة 68

 2/3  1/3     خت فقطأخ أو أو والدة 69

قل حدهم على األأ أخوة 70
 ذكر

      1 

 1       خت فقطأ 71

 1       ختأكثر من أ 72

والد وال زوج أو أال  73
 ةأخووالدٌن أو 

      1 

 
 : مالحظات

ذا كانوا جمٌعا من إ ةخووالد واألاأل ةنصبأٌراعى فى تحدٌد  –كثر من مستحق أوجود  ةفى حال – 1
  . ن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوىأناث ( إذات النوع ) ذكور أو 

انت ذا كإفٌما  ةنه ال توجد تفرقأٌعنى (  ×  ) به ةخوجمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األ– 2
 . خواتأو ةخوأخوات أو ال ٌوجد بها أو ةخوأبها  ةالحال

ن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب إف ةناث داخل الفئإذا ما وجد ذكور وإوالد لؤل ةبالنسب – 3
 ى .ثناأل

عبلم نصبتهم من خبلل اإلأقٌن له وحالشرعٌٌن المست ةٌتم تحدٌد الورث –وجود باقى  ةفى حال – 4
تحدٌد  ةالمختص ةبالجه ةالقانونٌ ةدارن تتولى اإلأعلى  ةدارٌإ ةبشهاد مالشرعى أو ٌتم تحدٌده

 . نصبتهمأ


