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 مقدمة
 

ة االجتماعٌ اتنتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع الحقوق اإلضافٌة فً قانون التؤمٌن
و ذلك على  –ة باألمثلة التطبٌقٌة مع االستعان - 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقل  والمعاشات

 :النحو التالى
 : أوال: تمهٌد

قٌمة معال العجز والوفاة كظاهرة عامة ال تتناسم مع دخل المإمن علٌه وأوضاع أسرته  -1
 .خاصة فى حالة وقوعهما فى سن مبكرةا معند تحقق أحد الخطرٌن المشار الٌه

آخر للقٌال بؤعباء حٌاته الدائمة من شخص حالة العجز الكامل قد ٌحتاج معها العاجز للمعاونة  -2
 . الٌومٌة

 . ا ٌنشؤ عنها صعوبات مالٌة لألسرةحالة الوفاة ؼالبا م -3
الوفاة الحكمٌة تواجه مشكلة استمرار اعتبار المفقود على قٌد الحٌاة حتى ٌصدر الحكل  - 4

حم المعال قواعد معاملة المإمن علٌه وصا : بعد المائة المذكرة الثانٌة عشرة) بوفاته
 المفقود(. 

 
 :  الحقوق اإلضافٌة التالٌة ة والمعاشاتجتماع اال اتتلك المشاكل ٌرتب قانون التأمٌن لتجاوزثانٌا: 
فاته عن الفرق وعجزه أو حالة  تعوٌض اضافى ٌستهدؾ تعوٌض المإمن علٌه وأسرته فى -1

 .  بٌن الدخل والمعال
ذا قررت الجهة إلد العاجز عن الكسم عانة لصاحم معال العجز الكامل المستدٌل وللوإ -2

 . ه الٌومٌةالطبٌة حاجته إلى معاونة شخص آخر للقٌال بؤعباء حٌات
 .  المالٌة التى تنشؤ نتٌجة الوفاة منحة وفاة ونفقات جنازة تستهدؾ اجتٌاز الصعوبات -3
اجة عتبار وفاته قد وقعت دون حوتحدٌد تارٌخ إل، معال الوفاة  عانة ألسرة المفقود تساوىإ -4

الستصدار حكل بذلك مع معالجة لما ٌتعٌن أن ٌتبع فى شان معال المستحقٌن والتعوٌض 
 .  ى ومنحة الوفاةاإلضاف

 
 :  ول فٌما ٌلى تلك الحقوق بالدراسةنتناثالثا: 

 التعوٌض االضافىالمبحث األول: 
 حاالت  وشروط االستحقاقالمطلب األول: 
 ٌضكٌفٌة تحدٌد قٌمة التعوالمطلب الثانى: 
 لوفاةإستحقاقه لالمستحقون لمبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة المطلب الثالث: 

  عانة صاحم معال العجز الكامل المستدٌل والولد العاجز عن الكسمإالمبحث الثانى: 
 عانةحاالت العجز التى تستحق اإلالمطلب األول: 
 عانةقٌمة اإلالمطلب الثانى: 
 عانةحاالت قطع اإلالمطلب الثالث: 

  منحة الوفاةالمبحث الثالث: 
 حاالت استحقاق المنحةالمطلب األول: 
 قٌمة المنحةالمطلب الثانى: 
 الجهة الملتزمة بالمنحةالمطلب الثالث: 
 لمستحقون للمنحةالمطلب الرابع: ا

 نفقات الجنازةالمبحث الرابع: 
 الجداول

 اإلضافىنسبة مبلػ التعوٌض   : 6جدول رقم 
 ع المعال على المستحقٌنتوزٌ  : 7جدول رقم 



  3202 مارس                                                                 مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة 
 بعد المائة المذكرة الحادٌة عشرة

  ىمحمد الوزٌر ىلٌل - محمد حامد الصٌاد                           4/31 ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتقانون التامٌن ىالحقوق االضافٌة ف
 w: www.elsayyad.net                                                                   2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

 المرفقات
 التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن  : 1مرفق رقم 

 أمثلة تطبٌقٌة
 ىالتعوٌض اإلضافأوال  : 
 إعانة صاحم معال العجز الكامل المستدٌل والولد العاجز عن الكسمثانٌا  : 
 منحة الوفاةثالثا  : 
 نفقات الجنازةرابعا : 

 
 
 

 واء السبٌلو هللا الموفق و الهادي إلى س
 
 

 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 رئٌس مجلس إدارة

 الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات )سابقا(
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 األول  المبحث
 ضافى التعوٌض اإل
 
  األول المطلب

 حاالت  وشروط االستحقاق 
 

 : الحالة االولى
عجزه  المإمن علٌه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل المستدٌل أو لثبوتأو عمل أو نشاط انتهاء خدمة 

ى المستدٌل متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا ، نستخلص من تعرٌؾ هذه الحالة الشروط التالٌة الجزئ
  : فى حالة توافرهاستحقاق التعوٌض ال
 .  نتهاء خدمة المإمن علٌهإ -1
  : لتوافر أحد األسباب اآلتٌةعلٌه  المإمنأو عمل أو نشاط نتهاء خدمة إان ٌكون  -2

 . (لٌهمات المؤمن ع)لجمٌع فئ وقوع وفاة المؤمن علٌه -أ 
 العاملٌن لدى الؽٌر. -أوالً 

 أصحام األعمال ، ومن فً حكمهل. -ثانٌاً           
 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج. -ثالثاً           
 العمالة ؼٌر المنتظمة. -رابعاً           

وثانٌا  )لجمٌع فئات المؤمن علٌهم : أوالستدٌما ثبوت عجز المإمن علٌه عجزا كامال م -م 
كل عجز من شؤنه أن ٌحول كلٌة وبصفة مستدٌمة بٌن المإمن ، وٌقصد به  وثالثا ورابعا(

، وٌعتبر فً حكل ذلك  علٌه وبٌن مزاولته مهنتـه األصلٌة أو أٌة مهنة أو نشاط ٌتكسم منه
، وكذلك األمـراض المزمنة والمستعصٌة التى ٌصدر بها قرار من  حاالت األمراض العقلٌة

المعنٌة ، وٌثبت العجز بشهادة من الهٌئة  جلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحىرئٌس م
 .  الصحى بالتؤمٌن

، متً أدي ذلك إلً إستحقاقه  )للفئة أوال فقط( المإمن علٌه عجزا جزئٌا مستدٌما ثبوت عجز -ج 
ة كل عجز بخالؾ حاالت العجز الكلى من شؤنه أن ٌحول بصفة مستدٌم به، وٌقصد  معاشا

 .( وبٌن عمله األصلى)للفئة أوالبٌن المإمن علٌه الخاضع 
  : وبالتالى فإنه ٌتعٌنحقاق المعال أن تتوافر للمإمن علٌه شروط است -3

أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة  -أ 
 :  ذا الشرط  فى شأن الحاالت اآلتٌة، وال ٌسرى همتقطعة 

لعاملون المدنٌون بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات ( ا1)
 االقتصادٌة التابعة ألى من هذه الجهات وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة بالقطاع العال.

العاملون الخاضعون ألحكال قانون العمل )القطاع الخاص( الذٌن ٌخضعون للوائح  (2)
انون أو حددت أجورهل وعالواتهل وترقٌاتهل بمقتضى اتفاقات توظؾ صادرة بناء على ق

 جماعٌة أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق رئٌس الهٌئة على هذه اللوائح أو االتفاقات.
( وانتقل للعمل بجهة من القطاع 1إذا كان المإمن علٌه من العاملٌن المشار إلٌهل بالبند ) (3)

ل وجود فاصل زمنى بٌن المدتٌن ثل وقعت الخاص ؼٌر مستثناة من الشرط ، مع عد
وفاته أو ثبت عجزه ولل ٌبلػ إجمالى مدة اشتراكه فى التؤمٌن القدر المطلوم الستحقاق 

 المعال ، وذلك إحتفاظا بما اكتسبه من حق خالل مدة عمله األولى .
ثبوت عجز المإمن علٌه أو وقوع وفاته نتٌجة إصابة عمل حٌث أنه من مقتضى إثبات  (4)

  .العجز أو الوفاة نتٌجة إصابة عمل ثبوت قٌال عالقة العمل ، وامتناع شبهة التحاٌلأن 
وجود عمل آخر له لدى  لجنة المختصة لصاحم العجز الجزئى المستدٌل عدلأن تثبت ال -م

 .  صاحم العمل
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 : ةانٌالحالة الث
ء الخدمة أى توافر تهاثبوت عجز المإمن علٌه عجزا كامال أو وقوع وفاته نتٌجة إصابة عمل بعد ان

  :الشروط اآلتٌةبشؤنه 
 .  انتهاء خدمة المإمن علٌه -1
حدثت  ابة عملنتٌجة إصبعد انتهاء خدمته ثبوت عجز المإمن علٌه عجزا كامال أو وقوع وفاته  -2

 .  له أثناء الخدمة
ثبت والسبم فى تقرٌر الحق فى التعوٌض فى هذه الحالة تحقٌق المساواة بٌن إصابة العمل التى ٌ

وتلك اإلصابة ، فٌها العجز الكامل أو تقع الوفاة أثناء الخدمة وبالتالى تنتهى الخدمة لتحقق أٌهما 
 . دمةالتى تمتد فٌها مرحلة العالج إلى ما بعد انتهاء الخ

 
 

 الثانى المطلب
 كٌفٌة تحدٌد قٌمة التعوٌض 

 
 :  لى التفصٌل اآلتىتحدد قٌمة التعوٌض اإلضافى بنسبة مئوٌة من األجر السنوى وذلك ع

معامل السن فى تارٌخ ×  12× أجر تسوٌة المعال أو متوسط أجرى تسوٌة المعال بحسم األحوال 
 .( المرفق6الجدول رقم )االستحقاق من 

 : اإلضافىجر حساب التعوٌض أوال: أ
أجر تسوٌة المعال أو ٌتحدد التعوٌض اإلضافى على أساس األجر السنوى األخٌر ، وٌقصد به 

 .نى عشرثإمضروبا فى  توسط أجرى تسوٌة المعال بحسم األحوالم
 2020/  1/  1ضوء ما تقدم ٌحسب التعوٌض االضافى لحاالت االستحقاق اعتبارا من فى 

 علً أساس أجر تسوٌة المعاش أو أجور تسوٌته علً النحو التالى: 
 

 مدد االشتراك أجر تحدٌد التعوٌض االضافى

 2020مدة االشتراك جمٌعها اعتبارا من أول ٌناٌر  -1 ه المددأجر تسوٌة المعال عن هذ

تسوٌة  مجموع متوسط أجرى
 2÷ المعال 

+ مدة  2020مدة االشتراك اعتبارا من أول ٌناٌر  -2
        األجر األساسى اشتراك فى

مجموع متوسط أجور تسوٌة 
 .2÷ المعال 

+ مدة  2020ن أول ٌناٌر مدة االشتراك اعتبارا م -3
مدة اشتراك فً األجر  +شتراك فى األجر األساسى ا

 المتؽٌر

تسوٌة  مجموع متوسط أجرى
 .2÷ المعال 

ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل بعد  -4
فى  2020ة االشتراك قبل أول ٌناٌر انتهاء الخدمة ومد
 مدة اشتراك فً األجر المتؽٌر +األجر األساسى 

المعال عن هذا متوسط أجر تسوٌة 
 .األجر فقط

ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل بعد  -5
فى  2020ة االشتراك قبل أول ٌناٌر انتهاء الخدمة ومد

 فقط األجر األساسى

 
راجع قواعد تحدٌد أجر تسوٌة المعال بالمذكرة السابعة بعد المائة )معال تؤمٌن الشٌخوخة  مالحظة:

 (.والعجز والوفاة
 

 :  النسبة التى ٌقدر على أساسها مبلغ التعوٌض اإلضافىثانٌا: 
 نسبة مئوٌة تتحدد وفقا   
 نسبة مبلػ التعوٌض اإلضافى  : 6للجدول رقم   
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 وعلى أساس سن المإمن علٌه فى تارٌخ واقعة االستحقاق ، وفى تحدٌد السن ٌجبر كسر السنة
فى تارٌخ  ةن صؽٌرالس تأنها تتزاٌد كلما كان إلى سنة  كاملة ، هذا وٌالحظ على هذه النسبة

صؽٌرا ومدة خدمته محدودة ٌكون أجره ة بدء حٌا المإمن علٌه فى، ذلك أن  واقعة االستحقاق
 .السن  المإمن علٌه فىوالعكس صحٌح كلما تقدل ، ٌكون معاشه منخفضا  وبالتالى

 
 : معادلة حساب قٌمة التعوٌضثالثا: 

  :وفقا للمعادلة اآلتٌةضافى ٌتحدد قٌمة التعوٌض اإل
 . النسبة × 12 × أجر حسام التعوٌض اإلضافىقٌمة التعوٌض = 

 :  وذلك بمراعاة ااآلتى
 .  عن إصابة عمل ت استحقاقه الناتجة% فى حاال50ٌزاد مبلػ التعوٌض بنسبة  -1
المإمن علٌه أو عمل أو نشاط  التعوٌض فى حالة استحقاقه النتهاء خدمةمبلػ ٌضاعؾ  -2

 فى تارٌخ الوفاة ، والعبرة هنا بوجود مستحقٌن فى وفاة مع عدل وجود مستحقٌن للمعالبال
المعال من عدمه وذلك بعد تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاشات ، وقبل تطبٌق قواعد الجمع 

 . بٌن المعال والدخل من عمل أو مهنة
 مالحظة :

 ن هذا الموضوع ٌحتمل رأى آخر أخذت بهرأت الهٌئة التوسع فى تحدٌد المستحقٌن للمنحة باعتبار أ
 تحدٌد المستحقٌن بهذا المفهوم 2021دٌسمبر -وقد عممت الهٌئة فى دلٌل حساب الحقوق التأمٌنٌة

مستحقً المعاش متى توافرت بشأنهم الشروط العامة والخاصة الستحقاق المعاش )دون تطبٌق حدود "
، منحة  التعوٌض االضافى،  المكافأة،  واحدةعوٌض الدفعة الت  :فى كل من (الجمع بٌن المعاشات

 الوفاة."

علً اساس النسم  المستحق لسابقٌن ٌحدد مبلػ التعوٌض اإلضافىا 2،  1بمراعاة البنود  -3
 : قٌمة التعوٌض المشار إلٌهامن  ىالمحددة فٌما ٌل

 

 عجز أو وفاة طبٌعٌة حالة استحقاق المعاش
% 

 عجز أو وفاة إصابٌة
% 

 150 100 للفئة أوال فقط()العجز الجزئى 

 150 100 العجز الكامل

 150 100 الوفاة مع وجود مستحقٌن للمعال

 300 200 الوفاة مع عدل وجود مستحقٌن للمعال

 
 

 الثالث  المطلب
 التعوٌض اإلضافى فى حالة الوفاةالمستحقون لمبلغ 

 
 التالى: وفقا للترتٌبؤدى مبلغ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه للوفاة ٌ

 . (تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات قبل) مستحقً المعال بنسبة النصٌم المستحق لكل منهل -1
  .إذا لل ٌوجد سوى مستحق واحد للمعال استحق مبلػ التعوٌض بالكامل  -2
اذا كانت نسبة التوزٌع بٌن المستحقٌن تقل عن الواحد الصحٌح ٌتل توزٌع التعوٌض بالكامل على   -3

 تحقٌن بنسبة توزٌع المعال بٌنهل.المس
 الورثة الشرعٌٌن إذا لل ٌوجد أي مستحق للمعال. -4

 التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن  : 1لمرفق رقم ا    
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  مالحظات:
ٌعتمد فةً صةرؾ التعةوٌض اإلضةافً للورثةة الشةرعٌٌن علةً البٌانةات المدرجةة بجةدول الورثةة  -1

طلوب صورا الحقووق التأمٌنٌوة لحواالت  -( 31)نمووذ  رقوم )الشرعٌٌن بنموذج طلم الصةرؾ 
 . شرعً لإعال دون الحاجة إلى (المستفٌدٌن

ن ة الشرعٌٌن أن ٌجنم للحمل المستكعلى الورثاإلضافً ٌراعى فى حالة توزٌع مبلػ التعوٌض  -2
وٌعةةاد  لأكبوور النصووٌبٌن باعتبووار  ذكوورا واحوودا أو أنثووى واحوودة بحسووب األحوووافةةى حالةةة وجةةوده 

 . نفصاله حٌاالتوزٌع بعد ا
 
 :أحكام خاصة بالقصر -3

تصرؾ المعاشات والمبالػ المستحقة للقصر للولى أو الوصى الذى تحدد صفته بشهادة إدارٌة  -أ 
 للترتٌب األتى :وفقا 

( للولى الطبٌعى وهو األم ، وتعتبر األل فى حكل األم فى حالة عدل وجوده وتصرؾ لها 1)
 دور قرار وصاٌة .معاشات القصر من أبنائها دون حاجة لص

 ( للولى الشرعى وهو الجد الصحٌح أى والد األم .2) 
 (  للوصى الذي ٌتقدل بقرار تعٌٌنه وصٌا.3) 

وفى جمٌع الحاالت  ٌتعٌن إبالغ المحكمة المختصة ببٌان كامل عمن صرؾ إلٌه حقوق      
 القصر وما صرؾ الٌه .

جمد المعال على مبلػ ٌحدد بقرار من إذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقصر دون مت -م 
فٌتعٌن الحظر على صرؾ هذه المبالػ إال بعد الحصول على إذن من نٌابة  (1) رئٌس الهٌئة

 األحوال الشخصٌة.
ٌجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحدٌد الشخص الذى ٌصرؾ له المعاشات والمبالػ  -ج 

الحالة ٌبدأ صرؾ المعاشات للشخص  المستحقة للقصر بالمخالفة للترتٌم السابق ، وفى هذه
 الذى عٌنته المحكمة اعتبارا من أول الشهر التالى إلخطار الهٌئة التؤمٌنٌة بقرار المحكمة.

 

 
ذن بشؤن تحدٌد قٌمة المبالػ المستحقة للقُصر التى ٌحظر صرفها إال بعد الحصول على إ ٢٢٢٢لسنة  1575قرارالهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً رقل  (1)

جنٌه ، وٌتعدد المبلػ بتعدد  5000من نٌابة األحوال الشخصٌة ") المادة األولى (إذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقاصـر دون متجمد المعال على مبلػ قدره 

 القصر، فال ٌتل صرفها إال بعد الحصول على إذن من نٌابة األحوال الشخصٌة ."
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 الثانى  المبحث
صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم عانة إ

 

 والولد العاجز عن الكسب 
 :ٌستحق 

 معال العجزالكامل. صاحم - 1
الولد العاجز عن الكسم سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلػ سنه اثنتى عشرة سنة مٌالدٌة  - 2

 كاملة.
للتؤمٌن % من قٌمة ما ٌستحقه من معال إذا قررت الهٌئة العامة 20إعانة عجز تقدر بنسبة  

 الصحى أنه ٌحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقٌال بؤعباء حٌاته الٌومٌة.
 

 
 األول  المطلب

 عانة حاالت العجز التى تستحق اإل
 

 : حاالت إستحقاق اإلعانة -1
 :  ، وهىحاالت محددة علً سبٌل الحصر -أ

 فقد البصر كلٌاً. (1)
 فقد الذراعٌن. (2)
 فقد الطرفٌن السفلٌٌن. (3)
 ل الرباعى الكامل.الشل (4)
 شلل الطرفٌن السفلٌٌن المقعد عن الحركة. (5)
 التال المقعد عن الحركة. الشلل النصفى (6)
 .المرض العقلى (7)
 هبوط القلم المزمن الشدٌد. (8)
 التً تقعد عن الحركة. بالعظال والمفاصل والضمور العضلى التشوهات الشدٌدة (9)
 األورال الخبٌثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة. (11)

ة العامة للتؤمٌن الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص الحاالت األخرى التى تقررالهٌئ -م
المعنٌة الهٌئة مجلس إدارة هذه الحاالت من رئٌس   ال بؤعباء الحٌاة الٌومٌة ، وتعتمدآخر للقٌ

 أو من ٌنٌبه .بالتؤمٌن الصحى 
 

 : اإلعانة قإجراءات إستحقا - 2
حم الحالة على الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى بناء على طلم ٌقدل تقول الهٌئة بعرض صا -أ 

تارٌخ الحق لذلك ، وتصدر  اء فً تارٌخ إستحقاق المعال أو فىمن صاحم الشؤن سو
 الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.

صحى عدم الحاجة للمعاونة الٌومٌة الدائمة من شخص الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن ال قررتإذا  -ب 
( 148آخر فٌجوز لصاحب الشأن أن ٌطلب إعادة النظر فً قرارها وفقاً ألحكام المادة )

 ، وتتضمن اآلتى: من القانون
( على أصحام األعمال والمإمن علٌهل وأصحام المعاشات والمستحقٌن وؼٌرهل من 1)

ء تقدٌل طلم إلى الهٌئة لعرض النزاع على لجان المستفٌدٌن قبل اللجوء إلى القضا
 لفحص المنازعات الناشئة عن تطبٌق أحكال هذا القانون ، لتسوٌته بالطرق الودٌة .

  ( ال ٌجوز رفع الدعوى قبل مضى ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌل الطلم المشار إلٌه.2)
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 إعادة الفحص :  -3
المقرر له هذه اإلعانة لتقرٌر مدى استمرار حاجته توقٌع الكشؾ الطبً على صاحم الشؤن  ٌعاد

رى الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن وذلك بالنسبة للحاالت التً ت، للمعاونة الدائمة الٌومٌة من شخص آخر 
 تقررها. التى أن حاجتها للمعاونة الٌومٌة قابلة لالنتهاء وفقاً للمواعٌد الصحى

   
 :  عانةستحقاق اإلإتارٌخ بدء  -4

عتبةارا مةن تةارٌخ إعانة لحاالت العجز الكامل المستدٌل المحددة على سبٌل الحصةر حق اإلتست -أ
 . ستحقاق صرؾ المعالإبدء 

عانةة مةن أول الشةهر التةالى لتةارٌخ تقرٌةر تسةتحق اإلالمشةار إلٌهةا بالبنةد أ الحاالت فى ؼٌر  -م
 . أخر تحق للمعاونة الدائمة من شخصالجهة الطبٌة حاجة صاحم المعال أو المس

 
 

 الثانى  المطلب
 عانة قٌمة اإل
 

ما أضٌؾ إلٌه من  % من قٌمة معال صاحم المعال أو المستحق شامال20عانة بواقع تحدد اإل -1
 . زٌادات وإعانات

ٌتل تعدٌل قٌمة اإلعانة مع كل زٌادة فً المعال تقرر لمواءمة المعال مع تكالٌؾ المعٌشة  -2
حالة  سنوٌا للمعاشات اإلصابٌة فى % 1ادة ال ، وكذا عند إستحقاق زٌ منه وتكون جزءً 

 . إستحقاقها
 . 2قٌمة الزٌادات المشار إلٌها بالبند تحدٌد  دمن المعال عن ال تعتبر هذه اإلعانة جزءً  -3
 :  ٌراعى فى تحدٌد قٌمة اإلعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ما ٌأتى -4

حد أٌقاؾ معال إنتٌجة  ردود علٌهال ٌدخل فى تحدٌد قٌمة اإلعانة جزء المعال الم -أ
 . المستحقٌن

 .  ٌه نتٌجة قطع معال أحد المستحقٌنعانة جزء المعال الذى آل إلتدخل فى تحدٌد قٌمة اإل -م
 ٌجمع بٌن اإلعانة المستحقة له عن كل من معال والدٌه بدون حدود .  -ج
 
 

 المطلب الثالث 
 عانة حاالت قطع اإل

 
الحاالت  ىتحقق إحد إعتبارا من أول الشهر التالً لتارٌخ عانةالحق فى اإلانة ـ أى ٌنتهى عتقطع اإل
  اآلتٌة :

 . مستحق بؤى عمل أو مزاولته مهنةلتحاق صاحم المعال أو الإ -1
بناء على إخطار من الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن  شخص آخرزوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من  -2

 الصحً.
ى حالة عدل تقدل صاحم المعال أو المستحق إلعادة توقٌع الكشؾ الطبى تارٌخ إعادة الفحص ف -3

 علٌه . 
 وفاة صاحم المعال أو المستحق . - 4
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 الثالث المبحث
 منحة الوفاة

 
 فى حالة وفاة: اق هذ  المنحة ٌكون ستحقمن المهم أن نشٌر فى البداٌة الى أن ا

 ى الغٌر(.الفئة أوالً )العاملٌن لدالمإمن علٌهل من  –1
 )لجمٌع فئات المؤمن علٌهم( .وفاة صاحم المعال  – 2

 العاملٌن لدى الؽٌر. -أوالً 
 أصحام األعمال ، ومن فً حكمهل. -ثانٌاً         
 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج. -ثالثاً         
 العمالة ؼٌر المنتظمة. -رابعاً         

 
 
 األول  المطلب

 ستحقاق المنحةإحاالت 
 

 : الحالة االولى
بالوفاة ، نستخلص من هذا التحدٌد الفئة أوالً )العاملٌن لدى الؽٌر( من نتهاء خدمة المإمن علٌه إ

 : الشروط اآلتٌة
 .  نتهاء خدمة المإمن علٌهإ -1
قائمة فى نتهاء خدمة المإمن علٌه لوقوع وفاته ، بمعنى ٌتعٌن أن تكون عالقة العمل إأن ٌكون  -2

 .  علٌه تارٌخ وفاة المإمن
 : وترتٌبا على ذلك

 . جازة خاصة وقت وفاتهإإعارة أو تستحق المنحة ولو كان المإمن علٌه فى  -أ
ستحقاق إولو توافرت شروط  نتهاء الخدمةإال تستحق المنحة فى حالة وقوع الوفاة بعد  -م

 .  المعال
 

 : الحالة الثانٌة
  : اآلتٌةالشروط وفاة صاحم المعال ، ونستخلص من هذا التحدٌد 

 .  وفاة صاحم المعال -1
 .  توافر صفة صاحم المعال فى المتوفى -2

ستحقاق المعال لوقوع وفاة المإمن علٌه خالل سنة من تارٌخ إوبالتالى فال تستحق المنحة فى حالتى 
 . نتهاء الخدمةإالخدمة أو بعد سنة من تارٌخ إنتهاء 
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 الثانى  المطلب
 قٌمة المنحة 

 
 وفاة المؤمن علٌه :  فى حالة -1

 المإمن علٌه عن الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة.  أجركامل بعن الشهور الثالثة تقدر المنحة  -أ
  :جراألعناصر عن  ر المنحةٌتقدكٌفٌة  -ب

 غٌر المرتبطة بانتاجٌة المؤمن علٌه: العناصر (1)
ناصر األجر ع، و وتشمل األجر األساسىبما كان ٌستحقه المإمن علٌه عن شهر الوفاة  

المحدد قٌمتها أو نسبتها بمقتضى قوانٌن أو لوائح كاإلعانة االجتماعٌة وإعانة الؽالء 
 .والبدالت أو نسبة من األجر األساسى

 المرتبطة بانتاجٌة المؤمن علٌه: العناصر (2)
بالمتوسط الشهرى لما استحقه المإمن علٌه من عناصر األجر التى ٌرتبط تحدٌد قٌمتها 

أو مدة إشتراكه إن قلت عن  ستوى أدائه خالل السنة السابقة على الوفاةبمعدالت أو م
 .  ( حتً نهاٌة الشهر السابق للوفاة ) ذلك

أو الضرائم ال تخصل من األجر الذى تقدر المنحة على أساسه إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى  -ج
 .  ىأو أٌة إستقطاعات أخر

، حٌث تقدر المنحة بكامل األجر حتى لو ى ك التؤمٌنحد األقصى ألجر االشتراعدل التقٌد بال -د
 تخطى الحد األقصى ألجر االشتراك.

 ٌتل صرؾ المنحة دفعة واحدة.  -ه
  . أجر أٌال العمل خالل شهر الوفاة ال تسقط المنحة حق العامل فى -و

 
 فى حالة وفاة صاحب المعاش :  -2

ال عن شهر الوفاة شامال كافة ما أضٌؾ بمعال صاحم المععن الشهور الثالثة تقدر المنحة  -أ
 10حتى تارٌخ وفاته )ال تتضمن إعانة العجز وكذا تعتبر فً حكل المعال إلٌه من زٌادات 

 . ( وال ٌتل خصل أٌة إستقطاعات ،جنٌهات مقابل منحة ماٌو 
ال ٌإثر فى استحقاق المنحة عن ثالثة أشهر صرؾ صاحم المعال معال شهر الوفاة من  -م

 .(2021/  12نسخة  –دلٌل حسام الحقوق التؤمٌنٌة  عدمه )
 ٌتل صرؾ المنحة دفعة واحدة. -ج
 فً حالة إستحقاق المنحةعن معاش إستثنائً: -د

معاشات ومكافؤت منح فً شؤن  1964لسنة  71تنص المادة الثالثة من القانون رقل 
قررة بمقتضً هذا تسري علً المعشات والمكافؤت اإلستثنائٌة الم " :علً أنهإستثنائٌة 
باقً أحكال قوانٌن المعاشات المعامل بها من منحت له وألسرته هذه المعاشات أو القانون 

المقررة ألشخاص ؼٌر معاملٌن بؤحد قوانٌن  ىأما المعاشات اإلستثنائٌة األخر ت ،آالمكاف
حكال علٌها باقً أ ىمٌنات اإلجتماعٌة أو ألسرهل فتسرالمعاشات الحكومٌة أو قانون التؤ

ل بما ٌتضمنه القرار خالدل اإلالمشار إلٌه ، وكل ذلك مع ع 1963لسنة  50القانون رقل 
 " الصادر بمنح المعال أو المكافؤة اإلستثنائٌة فً بعض األحوال من أحكال خاصة

قد حل محل  1975لسنة  79 رقل الصادر بالقانون ىا إلً أن قانون التؤمٌن اإلجتماعونظر
بإصدار قانون التؤمٌنات  1964لسنة  63و 1963لسنة  50قمً كل من القانونٌن ر

 148، وبما أن قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقل  اإلجتماعٌة
 . 1975لسنة  79رقل الصادر بالقانون  ىقانون التؤمٌن اإلجتماعقد حل محل  2019لسنة 

لتؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون اوبما أن منحة الوفاة حق مقرر وفقا ألحكال 
 .2019لسنة  148رقل 
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ومن ثل فإنه تستحق المنحة عن أصحام المعاشات اإلستثنائٌة ، وتحدد قٌمتها بقٌمة هذا 
المعال وما أضٌؾ إلٌه من زٌادات حتً تارٌخ الوفاة ، كما تراعً أٌضا الزٌادة اإلستثنائٌة 

 . منح زٌادة إستثنائٌة ىنحة المستحقة عن صاحم المعال الذلمفً المعال عند تحدٌد قٌمة ا
 

 فى حالة توافر صفتى المؤمن علٌه وصاحب المعاش :  -3
إذا كان المإمن علٌه ٌجمع بٌن هذه الصفة وكونه صاحم معال فى تارٌخ وفاته فتقدر المنحة 

 .  جره بالمفهول السابق بٌانأبمعاشه و
 
 

 الثالث  المطلب
 زمة بالمنحةالجهة الملت

 
 فى حالة وفاة المؤمن علٌه :  -1

ٌلتزل صاحم العمل بالمنحة سواء كان من وحدات الجهاز االدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو 
الجهة  لتزال فى هذه الحالة ٌقع علىأى أن اإل، وحدات القطاع العال أل كان من القطاع الخاص 

 : فً هذا الشأن إلًاإلشارة وتجدر  – التى كانت تلتزل باألجر
 : الجهة التً تلتزم بصرا المنحة فً حالة وفاة المؤمن علٌه خالل فترة إعارته -أ

لما كانت اإلعارة وضع عارض فً الحٌاة الوظٌفٌة للمإمن علٌه فإن المقصود بعبارة تلتزل 
فضال عن أنه إذ  –الجهة التً كانت تصرؾ األجر هً جهة عمل المإمن علٌه األصلٌة 

لذلك تلتزل  - ا كان المإمن علٌه معارا بالخارجإلزال الجهة المعار إلٌها بمنحة الوفاة إذ تعذر
حالة وفاة المإمن علٌه خالل فترة  ىمنها العامل بصرؾ منحة الوفاة ف الجهة األصلٌة المعار

 . إعارته
ر جازات الخاصة بدون أجإستحقاق المنحة فً حالة وفاة المؤمن علٌه أثناء مدة اإل -م

 : والبعثات بدون أجر جازة الدراسٌةواإل
جازات لما كانت عالقة المإمن علٌه بجهة عمله األصلٌة تظل قائمة ومستمرة أثناء مدة اإل

بالوفاة  والبعثات بدون أجر ، فإذا ما إنتهت هذه العالقةة جازة الدراسٌالخاصة بدون أجر واإل
ازة الخاصة ضمن المدة جسم مدة اإلحستحق منحة وفاة ولو لل تأمن هذه المدد  ىأثناء أ

 . المعال ىالمحسوبة ف
 
 فى حالة وفاة صاحب المعاش :   -2

مٌن االجتماعى أو ؤتلتزل بالمنحة الجهة الملتزمة بمعال صاحم المعال أى صندوق الت -أ
 . ـ حسم األحوالالخزانة العامة 

ٌقابل جزء المعال  لمنحة الذىزل كل منها بجزء التالملتزمة بالمعال فت إذا تعددت الجهات -م
 .  الذى تلتزل به

       
       

 الرابع  المطلب
 المستحقون للمنحة 

 
، فإذا لل ٌوجد سوى  المعال بنسبة النصٌم المستحق لكل منهل تستحق منحة الوفاة لمستحقى -1

 مستحق واحد أدٌت إلٌه المنحة بالكامل.
 مالحظة :
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 ن للمنحة باعتبار أن هذا الموضوع ٌحتمل رأى آخر أخذت بهرأت الهٌئة التوسع فى تحدٌد المستحقٌ
 تحدٌد المستحقٌن بهذا المفهوم 2021دٌسمبر -وقد عممت الهٌئة فى دلٌل حساب الحقوق التأمٌنٌة

مستحقً المعاش متى توافرت بشأنهم الشروط العامة والخاصة الستحقاق المعاش )دون تطبٌق حدود "
 ، منحة الوفاة." التعوٌض االضافى،  المكافأة،  عوٌض الدفعة الواحدةت  :فى كل من (الجمع بٌن المعاشات

 ال تستحق المنحة فً حالة عدل وجود مستحقٌن للمعال. - 2
من هذه  من المطلم الثالث من المبحث األول 3وفقا لما تضمنه البند تصرؾ مستحقات القصر  -3

 .المذكرة
 ه العامل من أجر عن أٌال العمل خالل شهر الوفاة .من ٌستحق المنحة ٌصرؾ له أٌضا ما استحق -4
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 الرابع المبحث
 نفقات الجنازة 

 
عند وفاة  ة والمعاشاتجتماعىاإل اتمٌنؤلمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزل قانون الت -1

  ثالثة أشهرقات جنازة بواقع معال نف لتى كانت تصرؾ المعال بؤداءصاحم المعال الجهة ا
حتى تارٌخ شامال الزٌادات التى تعتبر فى حكل المعال  من المعال المستحق عن شهر الوفاة

وال ٌتل  ،جنٌهات مقابل منحة ماٌو  10)ال تتضمن إعانة العجز وكذا  وفاة صاحم المعال
 .  ( خصل أٌة إستقطاعات

 ل ثالثة أٌال على األكثر من تارٌخ تقدٌل الطلم . خال دفعة واحدةٌتعٌن صرؾ هذه النفقات  -2
التى تحجب الفئة  األعلى، وبمراعاة أن الفئة  الجنازة بمراعاة التتابع اآلتى تصرا نفقات -3

  :تلٌها
كثر من أرملة األرمل أو األرملة بؽض النظر عن استحقاق المعال ، وفً حالة وجود أ -أ

 .ىتوزع بٌنهن بالتساو
 كبر الراشدٌن من األوالد سناً(.)أد أرشد األوال -ب
 . من ٌثبت قٌامه بصرؾ نفقات الجنازة -ج 

 . بالوفاة وألزمت جهة العمل بؤدائهنظمت قوانٌن العمل هذا الحق بالنسبة لمن تنتهى خدمته  -4
معال فى علٌه صفة العامل أو ٌكون صاحم  ٌشترط الستحقاق نفقات الجنازة أن تكون للمإمن -5

 نتهاء الخدمة فال تستحقإاة بعد بالتالى فإنه فى حالة استحقاق المعال لوقوع الوفتارٌخ الوفاة و
عامال حٌث كان قد فقد هذه الصفة قبل الوفاة أو بصفته صاحم معال  هنفقات جنازة سواء بصفت

 حٌث أنه لل ٌكتسم تلك الصفة قبل الوفاة . 
الذى ٌقابل جزء المعال  نفقات الجنازةزء إذا تعددت الجهات الملتزمة بالمعال فتلتزل كل منها بج -6

 . الذى تلتزل به
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 الجداول
 

 (6جدول رقم )
 نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافى

 

 الســن
 نسبة 

 مبلغ التعوٌض اإلضافً
 الســن

 نسبة 
 مبلغ التعوٌض اإلضافً

 ٪140 44 ٪267 25حتى سن 

26 260٪ 45 133٪ 

27 253٪ 46 127٪ 

28 247٪ 47 120٪ 

29 240٪ 48 113٪ 

30 233٪ 49 107٪ 

31 227٪ 50 100٪ 

32 220٪ 51 93٪ 

33 213٪ 52 87٪ 

34 207٪ 53 80٪ 

35 200٪ 54 73٪ 

36 193٪ 55 67٪ 

37 187٪ 56 60٪ 

38 180٪ 57 53٪ 

39 173٪ 58 47٪ 

40 167٪ 59 40٪ 

41 160٪ 60 33٪ 

 ٪25  62حتى سن  153٪ 42

 ٪20  62أكثر من سن  147٪ 43

 
 مالحظة : 

 فً حسام السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
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 (7جدول رقم )
 توزٌع المعاش على المستحقٌن

 

 المستحق رقم
 االنصبة المستحقة فً المعاش

 األخوة واألخوات الوالدٌن األوالد األرملة أو الزو 

1 
 أرملة أو زوج 
وولد واحد أو 

 أكثر

1/2 
وٌوزع بالتساوى 

 فً حالة التعدد

1/2 
وٌوزع  

بالتساوى فً 
 حالة التعدد

- - 

2 
أرملة أو زوج 
 ووالد أو والدٌن

2/3 - 

1/3 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

3 
أرملةأ وزوج 

وأخت أو أخ أو 
 أكثر

3/4 - - 
1/4 

 ألٌهل أو لهل جمٌعاً بالتساوى

4 
أرملةأ وزوج 

 فقط
3/4 

 
- - - 

5 
زوج  أرملة أو

وولد أو اكثر 
 ووالد أو والدٌن 

1/3 1/2 

1/6 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

 - - المعال 2/3 - ولد واحد 6

 - أكثر من ولد 7
كامل المعال 

وٌوزع  
 بالتساوى

- - 

8 
ولد واحد و والد 

 أو والدٌن 
- 2/3 

1/3 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

9 
اكثر من ولد و 
 والد أو والدٌن

- 5/6 

1/6 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

10 
والد واحد أو 

 والدٌن
- - 

1/2 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

- 

11 
أخ أو أخت 

 أوأكثر 
- - - 

ألٌهل أو لهل جمٌعاً  1/2
 وٌوزع بٌنهل بالتساوى

12 
والد واحد أو 
والدٌن و أخ 

 أوأخت أوأكثر
- - 

1/2 
ألٌهما أو 
كلٌهما 
 بالتساوى

ل جمٌعاً ألٌهل أوله¼ 
 بالتساوى
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 المرفقات 
 

 1مرفق رقم 
 جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن

 
أخوة  والدة والد أوالد أرملة أرمل الحالة م

 وأخوات
 الباقى

  ×   1   إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر 1

  ×   3/4  1/4 إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر وأرمل 2

  ×   7/8 1/8  لى األقل ذكر وأرملةإبن أو أكثر أحدهل ع 3

  ×  2/12 7/12  3/12 إبن أو أكثر اأحدهل على الألقل ذكر وأرمل ووالد 4

  ×  4/24 17/24 3/24  إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر وأرملة ووالد 5

  × 2/12  7/12  3/12 إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر وأرمل ووالدة 6

  × 4/24  17/24 3/24  حدهل على األقل ذكر وأرملة ووالدةإبن أو أكثر أ 7

  × 2/12 2/12 5/12  3/12 إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر وأرمل ووالدٌن 8

  × 4/24 4/24 13/24 3/24  إبن أو أاكثر أحدهل على األقل ذكر وأرملة ووالدٌن  9

  ×  1/6 5/6   إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر ووالد 10

  × 1/6  5/6   إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر ووالدة 11

  × 1/6 1/6 4/6   إبن أو أكثر أحدهل على األقل ذكر ووالدٌن 12

بنةةت فقةةط وال ٌوجةةد أرمةةل او أرملةةة أو والةةدٌن أو أخةةوة  13
 وأخوات

  1/2    1/2 

 1/4    2/4  1/4 بنت فقط وأرمل وال ٌوجد والدٌن أو أخوة وأخوات 14

 9/24    12/24 3/24  بنت فقط وأرملة وال ٌوجد والدٌن أو أخوة وأخوات 15

  ×  3/12 6/12  3/12 بنت فقط وأرمل ووالد 16

  ×  3/8 4/8 1/8  بنت فقط وأرملة ووالد 17

 1/12  2/12  6/12  3/12 بنت فقط وأرمل ووالدة وال ٌوجد اخوة وأخوات  18

 1/12  2/12  6/12  3/12 والد      و ٌوجد أخوة أو أخواتبنت فقط وارمل و 19

 5/24  4/24  12/24 3/24  بنت فقط وأرملة ووالدة وال ٌوجد أخوة أو أخوات 20

 5/24  4/24  12/24 3/24  بنت فقط وأرملة ووالدة وٌوجد أخوة أو أخوات 21

  × 2/13 2/13 6/13  3/13 بنت فقط وأرمل ووالد ووالدة 22

  × 4/24 5/24 12/24 3/24  بنت فقط وأرملة ووالد ووالدة 23

  ×  1/2 1/2   بنت فقط ووالد 24

 2/6  1/6  3/6   بنت فقط ووالدة وال ٌوجد أخوة أو أخوات 25

 2/6  1/6  3/6   بنت فقط ووالدة وأخوة أو أخوات 26

  × 1/6 2/6 3/6   بنت فقط ووالد ووالدة  27

 3/12    6/12  3/12 خوة واخواتبنت فقط وأرمل وا 28

 3/8    4/8 1/8  بنت فقط وارملة وأخوة وأخوات 29

 1/2    1/2   بنت فقط وأخوة وأخوات 30

أكثةةر مةةن بنةةت وال ٌوجةةد أرمةةل أو أرملةةة أو والةةدٌن أو  31
 أخوة وأخوات 

  2/3    1/3 

 1/12    8/12  3/12 أكثر من بنت وأرمل وال ٌوجد والدٌن أو أخوة وأخوات 32

أكثةةةر مةةةن بنةةةت وأرملةةةة وال ٌوجةةةد والةةةدٌن أو أخةةةوة أو  33
 أخوات

 3/24 16/24    5/24 

  ×  2/13 8/13  3/13 اكثر من بنت وأرمل ووالد 34

  ×  5/24 16/24 3/24  أكثر من بنت وأرملة ووالد 35

  × 2/13  8/13  3/13 أكثر من بنت وأرمل ووالدة 36

 1/24  4/24  16/24 3/24  ووالدة وال ٌوجد أخوة وأخواتأكثر من بنت وأرملة  37
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 وأخوات

 الباقى
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   3/12 6/12  3/12  أرملة ووالد ووالدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات 60

   2/12 7/12  3/12  أرملة ووالد ووالدة واكثر من أخ أو أخت  61

   3/12 6/12  3/12  أرملة ووالد ووالدة وأخ أو أخت فقط 62
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  ×  1    والد فقط 64

   1/3 2/3    والد ووالدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات 65

   1/6 5/6    والد ووالدة وأخوة وأخوات 66

 2/3  1/3     اتوالدة وال ٌوجد وأخوة وأخو 67

 5/6  1/6     والدة وأكثر من أخ وأخت 68

 2/3  1/3     والدة وأخ أو أخت فقط  69
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 1       ال أوالد وال زوج أو والدٌن أو أخوة  73

  
 مالحظات :

ٌراعى فى تحدٌد أنصبة األوالد واألخوة إذا كانوا جمٌعةا مةن  –ثر من مستحق فى حالة وجود أك -1
 ذات النوع ) ذكور أو إناث ( أن ٌوزع نصٌبهل بٌنهل بالتساوى .

ٌعنى أنه ال توجد تفرقة فٌما إذا كانت الحالة × ( جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به )  -2
 خوة وأخوات .بها أخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أ

 بالنسبة لألوالد إذا ما وجد ذكور وإناث داخل الفئة فإن نصٌم الذكر ٌكون ضعؾ نصٌم األنثى. -3
ٌةتل تحدٌةد الورثةة الشةرعٌٌن المسةتحقٌن لةه وأنصةبتهل مةن خةالل شةهادة  ،فى حالة وجةود بةاقى   -4

 إدارٌة على أن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة المختصة تحدٌد أنصبتهل .
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 أمثلة تطبٌقٌة
 أوال  : التعوٌض اإلضافً

 تحدٌد مبلغ التعوٌض اإلضافً -1
 

 :  ىض اإلضافعً فً تحدٌد مبلغ التعوٌٌرا
ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافً فى حالة  بؤن عد الخاصة بتحدٌد التعوٌض اإلضافىتقضى القوا

من  ىأن مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضاف، بمعنى  وفاة المإمن علٌه دون وجود مستحقٌن للمعال
 فى حالة وفاة المإمن علٌه ، ٌرتبط بوجود مستحقٌن للمعال من عدمه . عدمه

عند بحث هذا األمر أن تكون العبرة بهل ٌوجد مستحقٌن للمعال من  ىوعلى ذلك فإن األمر ٌقتض
لمعال )الرد واألٌلولة للنصٌم من خطوات توزٌع ا 6عتماد على ناتج الخطوة رقل عدمه ، وذلك باإل

من خطوات توزٌع المعال  8ولٌس ناتج الخطــوة رقل  ،فى المعال الذى ال ٌستحق كلٌاً أو جزئٌاً( 
 . ( الرد واألٌلولة للنصٌم فى المعال الذى ٌتل وقفه جزئٌاً أو كلٌاً  )

( ، 6ناتج الخطوة رقل  ٌن للمــعال )تخاذ هذا القرار بهل ٌوجد مسـتحقإبمعنى أن تكون العبرة فى 
المستحقٌن مستحقٌن لصرؾ النصٌم المستحق لهل ) ناتج إذا كان هإالء وذلك بصرؾ النظر عما 

 ( من عدمه . 8الخطوة رقل 
 راجع خطوات توزٌع المعال بالمذكرة الثامنة بعد المائة )المستحقون فى المعال(. مالحظة:

 
 (1مثال رقم )

مطلوم تحدٌد مبلػ التعوٌض  ، 29/10/2020بتارٌخ العال إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع 
 : االتٌةاإلضافً فً ضوء البٌانات 

 :ىالعجز الكامل الطبٌعسبم اإلستحقاق:  -1
 2000=  2020متوسط أجر تسوٌة المعال من ٌناٌر  -2
 : 2019متوسط أجر تسوٌة المعاش حتى نهاٌة دٌسمبر  -3

 جنٌه 600متوسط األجر األساسً:  -أ 
   جنٌه 500األجر المتؽٌر: متوسط  -م 

 شهر    سنة                                        
 34      1السن فً تارٌخ إنتهاء الخدمة:         -4

 : كما ٌلً ىٌتم تحدٌد التعوٌض اإلضاف
ة اإلجتماعٌ اتالمرفق بقانون التؤمٌن 6تارٌخ إنتهاء الخدمة من جدول رقل  معامل السن فى -1

  %200سنة =  35المقابل لسن  2019لسنة  148در بالقانون رقل الصا والمعاشات
 جنٌها 1550=  2( / 500+  600+  2000= ) أجر تحدٌد التعوٌض االضافى -2
 جنٌه 37200% =     200×  12×  1550=  ىالتعوٌض اإلضاف -3
 

 (2مثال رقم )
لعجز الجزئى ا( بفرض أن سبم اإلستحقاق 1فً المثال رقل ) ىالتعوٌض اإلضافمطلوم تحدٌد 

 الطبٌعى
 (1وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقل ) ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف

 جنٌه 37200=  ىك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافوبذل
 

 (3مثال رقم )
الوفاة الطبٌعٌة مع ( بفرض أن سبم اإلستحقاق 1فً المثال رقل ) ىمطلوم تحدٌد التعوٌض اإلضاف

 وجود مستحقٌن للمعاش
                  (1وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقل ) ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف
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 جنٌه 37200=  ىك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافوبذل
 

 (4مثال رقم )
الوفاة الطبٌعٌة مع ( بفرض أن سبم اإلستحقاق 1فً المثال رقل ) ىمطلوم تحدٌد التعوٌض اإلضاف

 اشوجود مستحقٌن للمععدم 
 (1وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقل ) ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف

             حٌث ال ٌوجد مستحقٌن للمعال ىالتعوٌض اإلضاف مبلػبمراعاة مضاعفة 
 جنٌه  74400=  %200×  37200=  ىك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافوبذل

 
 (5مثال رقم )

كامل العجز ال( بفرض أن سبم اإلستحقاق 1لمثال رقل )فً ا ىمطلوم تحدٌد التعوٌض اإلضاف
 اإلصابً

 (1وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقل ) ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف
الكامل بإعتبار أن سبم اإلستحقاق العجز  ى% من قٌمة التعوٌض اإلضاف50 ضافةبمراعاة إ

                                                                                        ىاإلصاب
 جنٌه 55800= % 150×  37200=  ىمبلػ التعوٌض اإلضاف وبذلك تكون جملة

 
 (6مثال رقم )

لجزئى العجز ا( بفرض أن سبم اإلستحقاق 2فً المثال رقل ) ىمطلوم تحدٌد التعوٌض اإلضاف
 اإلصابى

 (2انه بالمثال رقل )وفقا لما سبق بٌ ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف
جزئى بإعتبار أن سبم اإلستحقاق العجز ال ىضاف% من قٌمة التعوٌض اإل50بمراعاة إضافة 

                                                                                       اإلصابى
 ٌهجن 55800= % 150×  37200=  ىك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافوبذل

 
 (7مثال رقم )

الوفاة اإلصابٌة مع ( بفرض أن سبم اإلستحقاق 3فً المثال رقل ) ىمطلوم تحدٌد التعوٌض اإلضاف
 وجود مستحقٌن للمعاش

 (3وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقل ) ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف
 ةاإلصابٌ الوفاة بإعتبار أن سبم اإلستحقاق ىاف% من قٌمة التعوٌض اإلض50بمراعاة إضافة 

 جنٌه 55800% = 150×  37200=  ىك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافوبذل
 

 (8مثال رقم )
الوفاة اإلصابٌة مع ( بفرض أن سبم اإلستحقاق 4فً المثال رقل ) ىمطلوم تحدٌد التعوٌض اإلضاف

 عدم وجود مستحقٌن للمعاش
 (4بالمثال رقل ) وفقا لما سبق بٌانه ىٌتل تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضاف

 بإعتبار أن سبم اإلستحقاق الوفاة اإلصابٌة ى% من قٌمة التعوٌض اإلضاف50بمراعاة إضافة 
 جنٌه 111600 =  %150×  74400=  ىك تكون جملة مبلػ التعوٌض اإلضافوبذل

 :ألمثلة الثمانٌة السابقة فٌما ٌلىوٌمكن تلخٌص نتائج ا
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 الحالة مثال رقم
نسبة مبلغ 

 ضالتعوٌ
جملة التعوٌض 
 اإلضافً )جنٌه(

 37200 %100 عجز كامل طبٌعى 1

 37200 %100 عجز جزئً طبٌعى 2

 37200 %100 وفاة طبٌعٌة مع وجود مستحقٌن للمعال 3

 74400 %200 وفاة طبٌعٌة مع عدل وجود مستحقٌن للمعال 4

 55800 %150 عجز كامل إصابى 5

 55800 %150 عجز جزئً إصابى 6

 55800 %150 إصابٌة مع وجود مستحقٌن للمعالوفاة  7

 111600 %300 وفاة إصابٌة مع عدل وجود مستحقٌن للمعال 8

 
 (9مثال رقم )

، وكان المستفٌد عنه وفقاً لما جاء بطلم الصرؾ  هجنٌ 2000توفى مإمن علٌه عن معال مقداره 
 مهنة . الوالد فقط ، ولل ٌكن مستحقاً لمعال ولل ٌكن لدٌه دخل من عمل أو

 ووفقاً لما سبق إٌضاحه من خطوات توزٌع المعال ، فإنه ٌتل بحث حالة الوالد كما ٌؤتى : 
 حٌث ال توجد شروط خاصة باستحقاق الوالد .  –ٌستحق  – 1
 والد واحد أو والدٌن .  –( 10رقل الحالة من جدول التوزٌع ) – 2
 ال المع 2/  1( 10نصٌم فئة الوالدٌن فى الحالة رقل ) – 3

 جنٌه 1000=  2/  1×  2000لً ٌستحق وبالتا     
 .جنٌه 1000أى  –نظراً ألنه المستحق الوحٌد فى هذه الفئة ، فإنه ٌستحق كامل هذا النصٌم  -4
 ٌظل مستحقاً لهذا النصٌم لكونه ؼٌر مستحق لمعاشات أخرى .  – 5
ُ علٌه نتٌجخر آٌظل مستحقاً لهذا النصٌم كما هو لعدل رد نصٌم - 6 أو جزئٌا  ة لعدل االستحقاق كلٌا

 لمستحقٌن آخرٌن .
 ٌظل مستحقاً لصرؾ هذا النصٌم لعدل حصوله على دخل من عمل أو مهنة .  – 7
خر علٌه نتٌجة لعدل إستحقاق آٌظل مستحقاً لصرؾ هذا النصٌم كما هو لعدل رد نصٌم  - 8

 الصرؾ كلٌاً أو جزئٌاً لمستحقٌن آخرٌن .
فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعال المستحق له عن إبنه  وعلى ذلك فإن الوالد

ال ٌضاعؾ مبلػ وٌصرؾ له هذا النصٌم لعدل حصوله على دخل من عمل أو مهنة ، وبالتالً 
 . ىالتعوٌض اإلضاف

 
 (10مثال رقم )

 . هاجنٌ 1001( السابق كان له معال أخر مقداره 9بافتراض أن الوالد فى المثال رقل )
 :  ضاحها كما  ٌلىتل بحث حالته وفقاً لخطوات توزٌع المعال السابق إٌٌ

 ( .9كما هً فى المثال رقل ) 4إلى   1الخطوات من 
جنٌه(  1000بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ، ٌصبح الوالد ؼٌر مستحق فى معال إبنه ) – 5

 .(جنٌها 1001)أعلى( وقٌمته أكبر وذلك الستحقاقه معاشاً عن نفسه )ذو أولوٌة 
 – وٌض اإلضافىمضاعفة مبلػ التعوعلى ذلك ال ٌكون هناك مستحقون للمعال فى هذه الحالة وٌتل 

عتباره صرؾ له بالكامل بإٌ ىالتعوٌض اإلضافبن مستفٌدون سوى الوالد ، فإن وحٌث ال ٌوجد لإل
 . الوارث الوحٌد له

 
 (11مثال رقم )

 جنٌهاً . 999كان له معال أخر مقداره ( 9بافتراض أن الوالد فى المثال رقل )
 ٌتل بحث حالته وفقاً لخطوات توزٌع المعال السابق إٌضاحها كما ٌلى : 
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 ( .9كما هى فى المثال رقل ) 4إلى   1الخطوات من 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ، ٌصبح الوالد مستحقاً من معال إبنه جنٌهاً واحداً فقط وهةو  – 5

( والمعةال المسةتحق لةه عةن نفسةه هجنٌة 1000المعال المستحق له عن إبنه )ٌمثل الفرق بٌت 
 جنٌهاً( حٌث أولوٌته أعلى عن معال اإلبن . 999)

ٌظةةل مسةةتحقاً لهةةذا النصةةٌم )جنٌهةةاً واحةةدا( كمةةا هةةو لعةةدل رد نصةةٌم أخةةر علٌةةه نتٌجةةة لعةةدل  – 6
 ستحقاق جزئٌاً أو كلٌاً لمستحقٌن آخرٌن .اإل

 هذا النصٌم كما هو لعدل حصوله على دخل من عمل أو مهنة . ٌظل مستحقاً لصرؾ –7
خةةر علٌةةه نتٌجةةة لعةةدل إسةةتحقاق آٌظةةل مسةةتحقاً لصةةرؾ هةةذا النصةةٌم  كمةةا هةةو لعةةدل رد نصةةٌم  - 8

 الصرؾ جزئٌاً أو كلٌاً لمستحقٌن آخرٌن .
ٌصرؾ له وعلى ذلك فإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد للمعال المستحق عن إبنه و

ال ٌضةةاعؾ مبلةةػ التعةةوٌض هةةذا النصةةٌم لعةةدل حصةةوله علةةى دخةةل مةةن عمةةل أو مهنةةة ، وبالتـةةـالً 
 بنه( . إ)رؼل أنه مستحق لجزء من المعال المستحق له عن  ىاإلضاف

 
 (12مثال رقم )

 . هاجنٌ 1001( كان له دخل صافى من عمل 9بافتراض أن الوالد فى المثال رقل )
 لخطوات توزٌع المعال السابق إٌضاحها كما ٌلً :ٌتل بحث حالته وفقاً 

 ( .9كما هً فى المثال رقل ) 6إلى  1الخطوات من 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعال والدخل من عمل ، ٌصبح الوالد ؼٌر مستحق الصرؾ فى  – 7

( أكبر من النصٌم هاجنٌ 1001( وذلك لحصوله على دخل من عمل )هجنٌ 1000معال إبنه )
 له فى معال إبنه وأكبر من حدود الجمع بٌنهما .المستحق 

ومع عدل إستحقاق الوالد لصرؾ النصٌم المستحق له فى معال إبنه ، فإن ذلك ال ٌنفى أنه     
من  6حٌث سبق أن أوضحنا أن االستحقاق ٌتحدد بنتائج الخطوة رقل  –مستحقاً لهذا النصٌم 

 .  8خطوات توزٌع المعال ولٌس ناتج الخطوة رقل 
ال  ٌصرفه( وبالتالىفإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعال )رؼل أنه ال     

 . ىٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضاف
 

 (13مثال رقم )
 جنٌهاً .  999( كان له دخل صافى من عمل 9بافتراض أن الوالد فى المثال رقل )

 إٌضاحها بهذا البام كما ٌلً : قٌتل بحث حالته وفقاً لخطوات توزٌع المعال الساب
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعال والدخل من عمل ، ٌصبح الوالد مستحقاً الصرؾ فى معال إبنه – 7

 .جنٌهاً   999واحد فقط ، وذلك لحصوله على دخل صافى من عمل  ه( لمبلػ جنٌهجنٌ 1000)
قط ، إال أن ذلك ال ٌنفى عنه أنه  ورؼل  أن المستحق الصرؾ للوالد فى هذه الحالة جنٌهاً واحداً ف

 .6ستحقاق ٌتحدد بناتج الخطوة رقل سبق أن أوضحنا أن اال ق الوحٌد للمعال عن إبنه ، حٌثالمستح
فإن الوالد فى هذه الحالة ٌكون هو المستحق الوحٌد فى المعال عن إبنه )رؼل أنه ٌصرؾ منه جنٌهاً 

 . ىاإلضافال ٌضاعؾ مبلػ التعوٌض  ى( وبالتالواحداً فقط
 : فى الجدول اآلتى 13إلى  9وٌمكن تلخٌص األمثلة من 
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مثال  
 رقم

نصٌب 
الوالد فى 
 معاش إبنه

المعاش 
المستحق 
له عن 
 نفسه

المستحق للوالد 
من المعاش عن 

إبنه )ناتج 
 (6خطوة 

الدخل 
الصافً 

للوالد من 
 عمل

المستحق 
الصرا للوالد 
عن إبنه )ناتج 

 (8خطوة 

مبلغ 
ض التعوٌ

 ىاإلضاف

 
09 
10 
11 
12 
13 

 جنٌه
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

 جنٌه
0000 
1001 
0999 
0000 
0000 

 جنٌه
1000 
0000 
0001 
1000 
1000 

 جنٌه
0000 
0000 
0000 
1001 
0999 

 جنٌه
1000 
0000 
0001 
0000 
0001 

 
 ال ٌضاعؾ

 ٌضاعؾ
 ال ٌضاعؾ
 ال ٌضاعؾ
 ال ٌضاعؾ

 
 مالحظات : 

رؼل عدل استحقاق الوالد لكل المعال  11التعوٌض اإلضافى فى المثال رقل ـ لل ٌتل مضاعفة مبلػ  1
 .) إستحق جنٌها واحدا فقط ( المستحق له عن إبنه 

عتبار أن الوالد مستحقا فى المعال إب 12ـ لل ٌتل مضاعفة مبلػ التعوٌض اإلضافى فً المثال رقل  2
 رؼل أنه ؼٌر مستحق صرفه .

عتبار أن الوالد مستحقا فى المعال إب 13عوٌض اإلضافى فً المثال رقل ـ لل ٌتل مضاعفة مبلػ الت 3
 رؼل أنه ٌستحق صرؾ جزء منه .

 
 

 ىتوزٌع مبلغ التعوٌض اإلضاف -2 
 (14مثال رقم )

 جنٌه. 27000مقداره  ىعلٌه وأستحق عنه مبلػ تعوٌض إضافتوفً مإمن 
 :فى المعاش عنهالمستحقٌن وكان 
 والدة –والد  –حمل مستكن كل منهن  أرملة لدى 2عدد 

 : فً هذ  الحالة
 (7جدول رقم )من  5المستحقٌن فى المعال وفقا للحالة رقل  إلضافى علىٌتل توزٌع التعوٌض ا

 : ، وذلك كما ٌلى نصٌب ٌحجز للحمل المستكنأن  على ،  توزٌع المعاش على المستحقٌن
 

 الوالدٌن األوالد األرملتٌن

1/3 1/2 1/6 

 جنٌه 4500 جنٌه 13500 جنٌه 9000
  

 (15مثال رقم )
جنٌه ولل تتوافر شروط استحقاق المعال فى كل من  2400مقداره  تعوٌض اضافىتوفى مإمن علٌه واستحق عنه 

 األرملة )فرض جدلى( ) لدٌها حمل مستكن ( ووالد.
من الجدول كما  5للحالة رقل بٌنهل ) بمراعاة افتراض أن الحمل المستكن ذكر ( وفقا  تعوٌض االضافىٌتل توزٌع ال

 ٌلى :
 

 300.00=    3/24×  2400=  3/24األرملة 
 1700.00=  17/24×  2400=  17/24الحمل المستكن بافتراض أنه ذكر 

 400.00=      4/2×  2400=                                        4/24الوالد 
 2400.00=                          تعوٌض االضافىجملة التوزٌع لل

 
 
 

                       ===== 
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 وٌمكن أن نفترض فى هذ  الحالة الفروض االتٌة :
 ذكر واحد –بفرض أن الحمل المستكن انفصل حٌا  – 1

         فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو ٌستحق اإلبن الذكر نصٌبه المحدد له باعتباره حمل مستكن وهو                      
  جنٌه 1700.00

 
 ذكرٌن . –بفرض أن الحمل المستكن انفصل حٌا  – 2 

أى  –فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق كل من اإلبنٌن نصؾ النصٌم المحدد للحمل المستكن 
 ٌستحق كل منهما 

 جنٌها 850.00=                                              2÷  1700
                                                            ==== 

 ذكر وانثى  –بفرض أن الحمل المستكن انفصل حٌا  – 3
 فى هذه الحالة ٌظل التوزٌع كما هو وٌستحق الذكر ضعؾ األنثى كما ٌلى :

 النصٌم المحدد للحمل المستكن 2/3اإلبن الذكر ٌستحق 
 =1700  ×2/3   =1133.34  

 

 النصٌم المستحق للحمل المستكن   1/3إلبنة وتستحق ا
  =1700  ×1/3  =566.66 

 

                       =1700.00 
 

 

 أنثى واحدة –بفرض ان الحمل المستكن انفصل حٌا  – 4
 من الجدول كما ٌلى : 17فى هذه الحالة بعاد التوزٌع وفقا للحالة رقل 

 جنٌه   300.00=  1/8×  2400=  1/8األرملة 
  وهو ذات النصٌم المستحق لها فى التوزٌع المبدئى

 جنٌه 1200.00=  4/8×  2400=  4/8اإلبنة   
 جنٌه   900.00=  3/8×  2400=  3/8الوالد   

 جنٌه   400.00=  وهو ٌزٌد على النصٌم المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره
 جنٌه   500.00=  400 – 900إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = 

 
 أنثتٌن . –بفرض ان الحمل المستكن انفصل حٌا  – 5 

 من الجدول كما ٌلى : 35فى هذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقل 
 جنٌه  300.00=  3/24×  2400=  3/24األرملة  

  وهو ذات النصٌم المستحق لها فى التوزبع المبدئى 
 جنٌه 1600.00=  16/24×  2400=  16/24البنتٌن 

  تستحق لكل منهما النصؾ ) حٌث ٌتل توزٌع نصٌبهن 
 جنٌه  800.00=   2÷  1600بالتساوى ( وبالتالى تستحق كل بنت 

 جنٌه  500.00=  5/24×  2400=  5/24وٌستحق الوالد 
    ===== 

 جنٌه  400000=  وهو ٌزٌد على النصٌم المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره  
 جنٌه  100.00=   400 – 500حق له الفرق بٌنهما إذا ٌست

 ====  = 
 بفرض ان الحمل المستكن انفصل مٌتا . – 6

 من الجدول كما ٌلى : 57فى هذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقل 
 جنٌه   600.00=  1/4× 2400=  1/4األرملة 

 جنٌه   300.00=  دارهوهو ٌزٌد على النصٌم المستحق لها فى التوزٌع المبدئى ومق
 جنٌه   300.00=   300 – 600لذا ٌستحق لها الفرق بٌنهما = 

 جنٌه 1800.00=   3/4×  2400=   3/4الوالد 
 جنٌه   400.00=  وهو ٌزٌد على النصٌم المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره

 جنٌه 1400.00= 400 – 1800إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = 
 

 كون من المفٌد فى نهاٌة هذا المثال ان نلخص نتائج التوزٌع فى هذا المثال كما ٌلى :وقد ٌ
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حمل  أرملة التوزٌع
 مستكن

 اإلجمالى الوالد 2بنت  1بنت  2إبن  1إبن 

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

 2400 0400     1700 300 المبدئى

 2400 0400    1700.00  300 1االحتمال رقل 

 2400 0400   850.00 0850.00  300 2االحتمال رقل 

 2400 0400  0566.66  1133.34  300 3االحتمال رقل 

 2400 0900  1200.00    300 4االحتمال رقل 

 2400 0500 800 0800.00    300 5االحتمال رقل 

 2400 1800      600 6االحتمال رقل 

 
 

 ز الكامل المستدٌمثانٌا  : إعانة صاحب معاش العج
 والولد العاجز عن الكسب

 
 (1مثال رقم )
اعانة  ى، وتقرر له الحق ف 15/4/2014رٌخ بتا ىه مإمن علٌه للعجز الكامل االصابانتهت خدم

 العجز .
 فٌما ٌلً ملخص لتطور قٌمة المعاش ، اعانة العجز :

 
 اعانة ىاجمال معاش متغٌر ىمعاش أساس بٌان

 جملة ىطبٌع ىاصاب جملة ىطبٌع ىاصاب العجز

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 ىمنهةةةة عجةةةةز كامةةةةل
 للخدمة

1/4/2014 

400.00 325.00 725.00 800.00 650.00 1450.00 2175.00  

25%   035.00    0035.00  

 442.00 2210.00    760.00   ىاجمال

  0221.00 0145.00   076.00   %10زٌادة 

1/7/2014   836.00   1595.00 2431.00 486.20 

  0244.10 0159.50   084.60   %10زٌادة 

1/7/2015   920.60   1754.50 2675.10 535.02 

 %10زٌادة 
 323 ىبحةةةةةد أقصةةةةة

 جنٌه

  092.06   0175.45 0267.51  

1/7/2016   1012.66   1929.95 2942.61 588.52 

 %15زٌادة 
 550.5 ىبحةد أقصةة

 جنٌه

  0151.90   0289.50 0441.40  

1/7/2017   1164.56   2219.45 3384.01 676.80 

 %15زٌادة 
 ىبحد أقص
 جنٌه 625.5

  0174.69   0332.92 0507.61  

1/7/2018   1339.25   2552.37 3891.62 778.32 

  0060.00 0040.00  040.00 0020.00  020.00 %5زٌادة 

1/4/2019 420.00  1359.25 840.00  2592.37 3951.62 790.32 

 %15زٌادة 
 ىبحد أقص
 جنٌه 832.5

  0203.89   0388.86 0592.75  

1/7/2019   1563.14   2981.23 4544437 908.87 
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 (2مثال رقم )
اعانةة عجةز عنةد اثبةات   ىللجنة الطبٌةة الحةق فةا ( لل تقرر لها1بفرض ان حاله المإمن بالمثال رقل )

 ، وبتةةارٌخ الحةةق تقةةدل صةةاحم المعةةال بطلةةم الثبةةات حاجتةةه لهةةذه 15/4/2014العجةةز بتةةارٌخ 
مةن شةخص  ةالٌومٌة ةالدائمة ةحاجتةه للمعاونة 2/8/2016بتارٌخ  ةالطبٌ ةحٌث قررت اللجن ةالمعاون
 اخر .

صةةاحم المعةةال  ةحاجةة ةالطبٌةة ةالشةةهر التةةالى لتةةارٌخ تقرٌةةر الجهةة مةةن اول ةٌسةةتحق صةةرؾ االعانةة
 . 1/9/2016من  ىخر ، أآمن شخص  ةٌومٌال ةالدائم ةللمعاون
 ملخص لتطور قٌمة المعاش ، اعانة العجز : ىفٌما ٌل

 
 اعانة ىاجمال معاش متغٌر ىمعاش أساس بٌان

 جملة ىطبٌع ىاصاب جملة ىطبٌع ىاصاب العجز

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 ىمنهةةةة عجةةةةز كامةةةةل
 للخدمة

1/4/2014 

400.00 325.00 725.00 800.00 650.00 1450.00 2175.00  

25%   035.00    0035.00  

  2210.00    760.00   ىاجمال

  0221.00 0145.00   076.00   %10زٌادة 

1/7/2014   836.00   1595.00 2431.00  

  0244.10 0159.50   084.60   %10زٌادة 

1/7/2015   920.60   1754.50 2675.10  

 %10زٌادة 
 323 ىبحةةةةةد أقصةةةةة

 جنٌه

  092.06   0175.45 0267.51  

1/7/2016   1012.66   1929.95 2942.61  

1/9/2016        588.52 

 %15زٌادة 
 550.5 ىبحةد أقصةة

 جنٌه

  0151.90   0289.50 0441.40  

1/7/2017   1164.56   2219.45 3384.01 676.80 

 %15زٌادة 
 ىبحد أقص
 جنٌه 625.5

  0174.69   0332.92 0507.61  

1/7/2018   1339.25   2552.37 3891.62 778.32 

  0060.00 0040.00  040.00 0020.00  020.00 %5زٌادة 

1/4/2019 420.00  1359.25 840.00  2592.37 3951.62 790.32 

 %15زٌادة 
 ىبحد أقص
 جنٌه 832.5

  0203.89   0388.86 0592.75  

1/7/2019   1563.14   2981.23 4544437 908.87 

 
 (3مثال رقم )

 . 2/6/2019( بتارٌخ 1بفرض وفاه صاحم المعال بالمثال رقل )
 فى هذ  الحالة : 

 جنٌه       
 3951.62=  المعال الذى ٌتل توزٌعه على المستحقٌن – 1

حٌث تستبعد اعانه العجز التى كانت تستحق له حال حٌاته      
 فقط

   ===== 

  فقات الجنازه على اساس قٌمه المعالتحدد ن – 2
  شهر 2×  3951.62بدون اعانه العجز اى =      

  ةالمعال بدون اعان ةاساس قٌم ىعل ةالوفا ةتحدد منح – 3
  شهور 3×  3951.62ى = أالعجز      
  قبل تارٌخ صرؾ  ةحٌث وقعت الوفا     

  ةالمعال المستحق عن شهر الوفا     
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 ( 4مثال رقم )
( كان منتفعا بتؤمٌن المرض  ) ٌستقطع من المعال 1بفرض ان صاحم المعال بالمثال رقل )

% شهرٌا ( . فان ما ٌستقطع من معاشه ٌكون علً أساس جملة المعال بدون اعانة 1المستحق له 
 العجز .

 
 (5مثال رقم )

بمبلػ  2/5/2019تبارا من ( قد تل تحسٌن معاشه استثنائٌا اع1بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقل )
 جنٌه ، ٌعاد تقدٌر اعانة العجز . 200مقداره 

 
 ملخص لتطور قٌمة المعاش ، اعانة العجز : ىفٌما ٌل

 
 اعانة ىاجمال معاش متغٌر ىمعاش أساس بٌان

 جملة ىطبٌع ىاصاب جملة ىطبٌع ىاصاب العجز

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 ىمنهةةةة عجةةةةز كامةةةةل
 للخدمة

1/4/2014 

400.00 325.00 725.00 800.00 650.00 1450.00 2175.00  

25%   035.00    0035.00  

  2210.00    760.00   ىاجمال

  0221.00 0145.00   076.00   %10زٌادة 

1/7/2014   836.00   1595.00 2431.00  

  0244.10 0159.50   084.60   %10زٌادة 

1/7/2015   920.60   1754.50 2675.10  

 %10زٌادة 
 323 ىبحةةةةةد أقصةةةةة

 جنٌه

  092.06   0175.45 0267.51  

1/7/2016   1012.66   1929.95 2942.61  

1/9/2016        588.52 

 %15زٌادة 
 550.5 ىبحةد أقصةة

 جنٌه

  0151.90   0289.50 0441.40  

1/7/2017   1164.56   2219.45 3384.01 676.80 

 %15زٌادة 
 ىبحد أقص
 جنٌه 625.5

  0174.69   0332.92 0507.61  

1/7/2018   1339.25   2552.37 3891.62 778.32 

  0060.00 0040.00  040.00 0020.00  020.00 %5زٌادة 

1/4/2019 420.00  1359.25 840.00  2592.37 3951.62 790.32 

  0200.00    0200.00   معال استثنائً

2/5/2019   1559.25   2592.37 4151.62 830.32 

 %15زٌادة 
 ىبحد أقص
 جنٌه 832.5

  0203.89   0388.86 0592.75  

1/7/2019   1763.14   2981.23 4744437 948.87 
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 ثالثا  : منحة الوفاة
 

 (1مثال رقم )
 : ىوكانت بٌانات أجره كما ٌل ، 20/6/2020إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة بتارٌخ 

 

 جنٌه   جنٌه البٌان

 العناصر غٌر المرتبطة باإلنتا  :                                          -1
 األجر األساسى ،البدالت ، العالوة اإلجتماعٌة ، العالوة اإلضافٌة                   

  
5100 

 العناصر المرتبطة باإلنتا : - 2
 (2020لسابقة حتى نهاٌة ماٌو )متوسط ما تقاضاه منها خالل السنة ا

 الحوافز ، األجور اإلضافٌة ، المكافآت الجماعٌة ، المنح الجماعٌة                  

  
 

3600 

 8700  :                                                                               ىاإلجمال

 : وتكون منحة الوفاة عن الشهور الثالث كما ٌلً
 ) شهر الوفاة ( : 2020عن شهر ٌونٌو  -1

 منحة الشهر                                                                       -أ

  
 

8700 

 ( : 2020 ٌونٌوعن أٌال العمل عن شهر الوفاة )  -م
 =   20/30×  5100عن العناصر ؼٌر المرتبطة باإلنتاج =           

 
3400 

 

 المرتبطة باإلنتاج العناصر
       بفرض أنها =                              –ٌستحق منها  ما          

 
1500 

 
4900 

 13600                                                 2020جملة المنحة عن شهر ٌونٌو  -ج

 08700                                                                2020عن شهر ٌولٌو      - 2

 87000                                                                2020عن شهر أغسطس  - 3

 31000  إجمالً منحة الوفاة                                                                            

 
 (2رقم )مثال 

 : ىكما ٌل فى تارٌخ الوفاة  ىاألسرة ف بفرض أن بٌانات
 ال توجد أرملة -

 : ىأوالد بٌاناتهم كما ٌل 5ٌوجد  
لد وٌزٌد علً حدود مترملة لها معال عن زوجها أكبر من نصٌبها فً معال الوا 1بنت× 

 ال تستحق فً معال الوالد الجمع وبالتالى
 2020 ٌولٌومطلقة تزوجت خالل شهر  2بنت× 
 متزوجة 3بنت× 
 عاجز عن الكسم 1بنإ× 
أٌال من تارٌخ وفاة المإمن  5بعد  سنة 21ٌبلػ  –وؼٌر طالم  ؼٌر عاجز عن الكسم 2إبن× 

 علٌه
 .بنسبة النصٌم المستحق لكل منهللحظة الوفاة حٌث تستحق منحة الوفاة لمستحقى المعال 

 .وحٌث ٌتل صرؾ المنحة دفعة واحدة
على من تتوافر فٌهم شروط  و ٌولٌو وأغسطس ٌونٌو:  ٌتم توزٌع المنحة عن كل من الشهور

 ، والتى ٌتم بحثها كاآلتى: (20/6/2020)فى استحقاق المعاش 
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  ىمحمد الوزٌر ىلٌل - محمد حامد الصٌاد                           30/31 ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتقانون التامٌن ىالحقوق االضافٌة ف
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 المبرر االستحقاق المستفٌد

 إلستحقاقها معال أكبر عن زوجها ٌزٌد علً حدود الجمع . ال تستحق 1البنت

 مطلقة تستحق 2البنت

 متزوجة ال تستحق   3البنت

 جز عن الكسمعا ٌستحق 1اإلبن

 سنة 21لل ٌبلػ  ٌستحق 2اإلبن

 
من  3عدد )لحظة الوفاة(   2020 ٌونٌوشهر  ىذلك ٌكون عدد المستحقٌن للمنحة فبو

 : األوالد هل
 2، اإلبن 1، اإلبن 2البنت

 جنٌه 10333.33=                                          3÷  31000ٌستحق لكل منهل 
 جنٌه 10333لجنٌه =                                                      بعد اهمال كسر ا     

 
 (3مثال رقم )

  .( كانت توجد أرملة2بفرض أنه فً المثال السابق رقل )
 واألوالد لكل منهما النصؾ املاألرفئتى ٌتل توزٌع المنحة بٌن 

 : ٌلىوكل من األوالد فً المنحة كما وعلً ذلك ٌكون إستحقاق األرملة 
 

النصٌب فى المنحة  المستحقٌن
 )جنٌه(

بعد اهمال كسر 
 الجنٌه

 15500 15500.00 األرملة

  -- 1البنت

 5166 5166.67 2البنت

  -- 3البنت

 5166 5166.66 1اإلبن

 5166 5166.66 2اإلبن

 30998 31000.00 اإلجمالً

 
 (5مثال رقم )

بعد استبعاد إعانة جنٌه ) 6000مقداره عن معال  2020 ٌونٌو1 توفى صاحم معال بتارٌخ 
 جنٌهات مقابل منحة ماٌو ، ودون خصل أٌة إستقطاعات( لل ٌكن قد صرفه. 10العجز وكذا 

 ( .2020 ٌونٌو وٌولٌو وأؼسطستستحق منحة الوفاة عن الثالثة أشهر )
 

 (6مثال رقم )
وكان قد صرؾ  2020 ٌونٌو 20بتارٌخ ( 5بفرض وفاة صاحم المعال فى المثال السابق رقل )

 .2020 ٌونٌومعال 
   (.2020ٌولٌو وأؼسطس تستحق منحة الوفاة عن شهرٌن فقط )

 
 (7مثال رقم )

( حٌث كان قد عاد 1( كان هو المإمن علٌه بالمثال رقل )6بفرض أن صاحم المعال بالمثال رقل )
 للعمل بعد استحقاقه معال مبكر.

 :كما ٌلىتستحق عنه منحة الوفاة 
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  ىمحمد الوزٌر ىلٌل - محمد حامد الصٌاد                           31/31 ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتقانون التامٌن ىالحقوق االضافٌة ف
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 باره مإمن علٌه من جهة العمل.باعت - 1
 باعتباره صاحم معال من الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى. – 2
 
 

 رابعا : نفقات الجنازة
 

 (1مثال رقم )
( من ثالثا:منحة الوفاة من األمثلة 5تحدد نفقات الجنازة فً حالة وفاة صاحم المعال فً المثال رقل )

 .جنٌه 18000=  شهرأ 3× جنٌه  6000التطبٌقٌة بمقدار 
 

 (2مثال رقم )
 بفرض وجود أرملتٌن

 .جنٌه 9000لكل منهن  زع نفقات الجنازة بٌنهما بالتساوىتو
 

 (3مثال رقم )
 بفرض عدل وجود أرمل

 صرفها. ٌثبت قٌامه بلمن  ، فاذا لل ٌوجد تصرؾ والدألرشد األ نفقات الجنازةتصرؾ 
 


