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مقدمة 
 

 : بعض مالمح تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة -1
:  عمومٌته - أ

االتجاه الحدٌث ٌستهدؾ ضرورة شمول التؤمٌن اإلجتماعً وعلً األخص تؤمٌن 
الشٌخوخة والعجز والوفاة لكافة طبقات الشعب ، فهو من مسئولٌات الدولة األساسٌة 

وعن طرٌقه ٌمكن تؤمٌن المواطنٌن علً حٌاتهم وحٌاة أسرهم من بعدهم ، ومن ثم فهو 
من الحقوق األساسٌة لكل أفراد الشعب وعنصر هام من عناصر االستقرار االجتماعً 

.  واالقتصادي
:  إلزامٌته- ب

نه ال مجال لالختٌار أنه إلزامً بطبٌعته بمعنً إنتٌجة لعمومٌة التؤمٌن االجتماعً ؾ
إنما ٌكون إنضمامهم للنظام بقوة القانون ، ، بالنسبة للمإمن علٌهم فً االنتفاع بؤحكامه 

وقد تطلب هذا اإللزام قٌام التؤمٌن االجتماعً علً أساس التكافل االجتماعً ، فٌؤخذ 
.  كل فرد بقدر إمكانٌاته وتحدد مزاٌاه وفقا لحاجة المإمن علٌهمن 

:  حتمٌته وإمتداد أجله- ج
وٌتمٌز عن ؼٌره من تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة من أنواع التؤمٌنات الدائمة 

:  أنواع التأمٌنات األخري بما ٌأتً
أن وقوع أحد األخطار الثالثة ٌعتبر حتمٌا بالنسبة لكل مإمن علٌه ، ومإدي ذلك  (1)

أن واقعة االستحقاق فً أحد فروع التؤمٌن محققة الوقوع ، وهو فً هذه الناحٌة 
نتفاع اصابات العمل والبطالة ممثال فً أن إٌختلؾ عن أنواع التؤمٌنات المإقتة ك
.  حتمالًاالمإمن علٌه بالتؤمٌنات المإقتة أمر 

أن المزاٌا وؼالبٌتها العظمً تإدي علً شكل معاش تعتبر من المزاٌا طوٌلة األجل  (2)
ستحقاقها طوال حٌاة المإمن علٌه ثم تإدي إلً المعالٌن من بعده  االتً ٌمتد 
 . جال لٌست قصٌرةآستحقاقها إلً هإالء أٌضا باوٌرتبط 

 
 : وظائؾ التأمٌن االجتماعً -2

:  تتمثل وظائؾ وأهداؾ التؤمٌن االجتماعً فً أمور ثالثة
 : تعوٌض الدخل - أ

ٌتم ذلك من خالل تحوٌل دخل الفرد من مرحلة معٌنة إلً مراحل أخري والمثال 
العملً لذلك تؤمٌن الشٌخوخة حٌث تقتطع االشتراكات من دخل المإمن علٌه خالل 
مرحلة حٌاته العملٌة لتإدي له المعاشات فً مرحلة الشٌخوخة ، ووفقا لهذا المفهوم 

.  ٌتحدد مستوي المعاش وفقا لمستوي االشتراكات السابق أداإها
 : تعوٌض الخطر - ب

ٌتم تموٌل معاشات العجز والوفاة من خالل االشتراكات التً ٌإدٌها جمٌع المعرضٌن 
لهذٌن الخطرٌن حٌث ٌتحققان فجؤة فً تارٌخ ٌصعب أو ٌستحٌل التنبإ به ، وٌتحدد 
مستوي المعاش فً هذه الحاالت فً ضوء الخسارة المادٌة الناتجة عن تحقق الخطر 
  .المإمن منه وال ٌرتبط بمستوي اإلشتراكات التً أداها المإمن علٌه قبل تحقق الخطر

:  إعادة توزٌع الدخول- ج
وٌتم ذلك من خالل تحوٌل الدخول بٌن مختلؾ األفراد المعرضٌن لألخطار التً ٌتم 
التعامل معها وبٌنهم وبٌن مصادر التموٌل األخري ، ووفقا لهذا الهدؾ توضع حدود 

دنٌا وحدود قصوي للحقوق التؤمٌنٌة وتساهم الدولة باعتبارها الممثلة للمجتمع فً تموٌل 
. بعض نفقات المزاٌا التؤمٌنٌة 
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  :أنواع المزاٌا التً ٌمنحها التأمٌن -3
المعاش هو المٌزة األساسٌة التً ٌإدٌها تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، وهو أعلً - أ

مراحل هذا التؤمٌن وٌمثل الهدؾ النهائً فً مجال المزاٌا التً ٌمكن منحها للمإمن 
.  علٌهم

نظرا الرتباط الحصول علً معاش بشروط معٌنة أهمها إستٌفاء المدد المإهلة - ب
لالستحقاق ، وحٌث أن هذه المدد قد تكون طوٌلة نسبٌا إلً القدر الذي ٌتعذر علً 

بعض المإمن علٌهم أداء اإلشتراك عنها ، لذلك ٌقضً النظام فً حالة عدم توافر شرط 
.  ستحقاق المعاش برد مبالػ من دفعة واحدة مقابل جزء من االشتراكات المدفوعةا
لما كانت قٌمة معاش العجز والوفاة قد ال تتناسب مع دخل المإمن علٌه عند تحقق أي - ج

من هذٌن الخطرٌن ، لذلك فإن نظما كثٌرة ترتب مزاٌا إضافٌة تستهدؾ منح تعوٌض 
للمإمن علٌه أو أسرته فً حالة وفاته ٌعوضه عن الفرق بٌن الدخل والمعاش ، كما 

.  تقضً ؼالبٌة النظم بصرؾ نفقات الجنازة فً حالة الوفاة
- فً بعض الدول ٌإدي التؤمٌن االجتماعً باإلضافة إلً المزاٌا النقدٌة التً ٌإدٌها -  د

تتمثل فً رعاٌة كبار السن إما عن طرٌق إٌوائهم فً دور خاصة أو – مزاٌا عٌنٌة 
 . تقدٌم خدمات لهم

 
ونتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع معاش تأمٌن الشٌخوخة و العجز و الوفاة 

 مع االستعانة باألمثلة 1975 لسنة 79فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
: و ذلك علً النحو التالً – التطبٌقٌة 

 حاالت استحقاق المعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  :الفصل األول
معاش الشٌخوخة : المبحث األول
 معاش العجز والوفاة : المبحث الثانى
مفهوم مدة االشتراك فى التؤمٌن : المبحث الثالث
  تارٌخ بدء استحقاق المعاش: المبحث الرابع

 تقدٌر المعاشات فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة: الفصل الثانى
  تقدٌر معاش الشٌخوخة: المبحث األول

  أجر تقدٌر المعاش:المطلب األول
 ومعدل الحساب مدة االشتراك فى التؤمٌن: المطلب الثانى
  الحدود القصوى والحدود الدنٌا: المطلب الثالث

تقدٌر معاش الشٌخوخة المبكرة : المبحث الثانى
المعاش المبكر : المطلب األول
 المعاش التٌسٌري :المطلب الثانً

 تقدٌر معاش العجز والوفاة: المبحث الثالث
  تعدٌل المعاشات لتدعٌم فاعلٌتها فى مواجهة نفقات المعٌشة: المبحث الرابع

جمالى أجر إالزٌادات التى تستهدؾ تحقٌق تناسب المعاش مع : المطلب األول
   اشتراك المإمن علٌه األخٌر

تؽٌرات فى للالزٌادات التى تستهدؾ مواجهة المعاشات الجارٌة : المطلب الثانى
  مستوٌات األسعار ونفقات المعٌشة

النتائج المترتبة على اعتبار الزٌادة جزء من المعاش وتسرى : المطلب الثالث
فى شؤنها جمٌع أحكامه  

 الجهة الملتزمة بالزٌادات: المطلب الرابع
 زٌادة المعاشات المتدنٌة: المبحث الخامس 
  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها : المبحث السادس 
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المرفقات 
الحد األقصً الرقمً لمعاش األجر األساسً  : 1مرفق رقم 
الحد األدنً الرقمً لمعاش األجر األساسً  : 2مرفق رقم 
الزٌادات بعد تارٌخ االستحقاق  : 3مرفق رقم 
العالوات الخاصة  : 4مرفق رقم 
 زٌادة العالوات الخاصة : 5مرفق رقم 
 ومعاش األجر المتؽٌر معاش األجر االساسى وزٌادته الحد األقصً للجمع بٌن  :6مرفق رقم 
 تطور الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر : 7مرفق رقم 

 
 الجداول 

 المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر : 9جدول رقم 
 أمثلة تطبٌقٌة

 أمثلة شاملة علً معاش األجر األساسً  :أوالً 
 أمثلة شاملة علً تحدٌد معاش األجر المتؽٌر و الجمع بٌنه و بٌن معاش األجر :ثانٌاً 

األساسً 
 أمثلة علً زٌادة المعاشات المتدنٌة:        ثالثا 

 

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل 
 
 

 

محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 

رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً 
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

W :  www.elsayyad.net        

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 رئٌس مجلس إدارة

 (سابقا)الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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الفصل األول 
حاالت استحقاق المعاش  

فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  
 

تصدى قانون التؤمٌن االجتماعى للقواعد المنظمة الستحقاق المعاش لتؽطٌة أثر انقطاع الدخل 
  :وذلك على الوجه اآلتى نتٌجة تحقق خطر الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة 

 
المبحث األول 

معاش الشٌخوخة  
 

 تلك السن  ، سبق أن أشرنا إلى أن خطر الشٌخوخة ٌتحقق ببلوغ المإمن علٌه السن المعاشى
التى ٌفترض معها النظام أن المإمن علٌه ببلوؼها أصبح فى حال ٌؽلب معها انسحابه من عداد 
القوى العاملة وبالتالى ٌتعٌن على النظام أن ٌوفر له الدخل الذى ٌساعده على االحتفاظ بمستوى 

فخالل مدة العمل تم اقتطاع ، معٌشته ، وأن معاش الشٌخوخة ٌستهدؾ تعوٌض الدخل 
االشتراكات من أجر المإمن علٌه لتإدى له المعاشات فى مرحلة الشٌخوخة لذلك كان األصل 
فى تقرٌر الحق فى هذا المعاش طول مدة االشتراك ، وترتٌبا على ذلك ٌحدد النظام حاالت 

:  (1)استحقاق معاش الشٌخوخة وفقا لما ٌلى 
 

الحالة األولى 
 

 120انتهاء خدمة المؤمن علٌه لبلوؼه السن المعاشى متى بلؽت مدة اشتراكه فى التأمٌن 
  : شهرا على األقل

  : الشروط اآلتٌةٌرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر 
:   انتهاء خدمة المؤمن علٌه:  األول

انتهاء الخدمة وبالتالى انقطاع األجر هو سبب استحقاق المعاش ، وهذا الشرط مطلوب 
تحقٌقه فعال لصرؾ المعاش بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الحكومى 

والقطاع العام وقطاع األعمال العام حٌث ٌستمر التؤمٌن سارٌا فى شؤنهم طالما لم تنته 
 أما المإمن علٌهم بالقطاع الخاص فٌفترض تحقق هذا الشرط فى شؤنهم (2)خدمتهم 

.   ببلوؼهم السن المعاشى
 

:   أن ٌكون انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى:  الثانى
تتحدد هذه السن كقاعدة عامة بسن الستٌن ، وقد ورد النص علٌها صراحة بالنسبة  -1

للمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الخاص حٌث ال تحدد نظم تشؽٌلهم سنا معٌنة 
 . لتقاعدهــم

بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع األعمال  -2
العام فقد حدد قانون التؤمٌن السن المعاشى بالنسبة لهم بسن التقاعد المنصوص 
 علٌها بقوانٌن ولوائح التوظؾ المعاملٌن بها ، والتى تقضى كقاعده عامة بانتهاء 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.   من قانون التؤمٌن االجتماعى 18  مادة (1)

 فقرة اخٌرة من قانون التؤمٌن االجتماعى  40مادة  (2)
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وال ٌخرج عن هذه القاعدة اال فئات محدودة تتطلب ، الخدمة ببلوغ سن الستٌن 
طبٌعة وظروؾ عملها تخفٌض سن التقاعد بالنسبة لها وفئات أخرى تتطلب طبٌعة 

وفئات تتطلب الظروؾ التى ، عملها امتداد سن التقاعد لسن تزٌد على الستٌن 
عاصرت تحدٌد تارٌخ امتداد التؤمٌن الٌها استمرار تشؽٌلها لسن تزٌد على الستٌن 

حتى ٌمكنها استكمال المدة المطلوبة الستحقاق معاش الشٌخوخة أو الستحقاق 
 . (1)المعاش المناسب 

 لما كانت القدرات الطبٌعٌة للعامل من العوامل التى تإثر فى تحدٌد السن المعاشى -3
لذلك فوض ، ، وكانت هذه القدرات تتؤثر بالعمل فى األعمال الخطرة والصعبة 
 فى تخفٌض (2)القانون رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض وزٌر التؤمٌنات

السن المعاشى بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن فى األعمال المشار إلٌها ، ولما كان 
تخفٌض السن المعاشى من مقتضاه تخفٌض مدة االشتراك فى التؤمٌن وكان مبلػ 
المعاش ٌرتبط بهذه المدة فإنه تعوٌضا للمإمن علٌه ٌمتد التفوٌض لٌشمل رفع 
معدل حساب المعاش عن المعدل العادى بالقدر الذى ٌعوض المإمن علٌه عن 
طالة إتخفٌض السن المعاشى ، كذلك لما كان تخفٌض السن المعاشى سٌإدى إلى 

فترة استحقاق المعاش كما أن رفع معدل حساب المعاش سٌإدى إلى رفع التكلفة 
فقد اتسع نطاق التفوٌض لٌشمل زٌادة االشتراكات الممولة للتؤمٌن وتحدٌد من 

.  ٌتحمل بالزٌادة
تحسب السن بالتقوٌم المٌالدى ، وٌتم إثباتها بشهادة المٌالد أو مستخرج رسمى من  -4

  . بطاقة الرقم القومًتوؼرافٌة من وسجالت الموالٌد أو بصورة ؾ
 

:   شهرا على االقل 120أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن :  الثالث
سبق أن أشرنا إلى أن معاش الشٌخوخة تعوٌض عن الدخل ولذلك كانت المدة  -1

المإهلة شرط من شروط استحقاقه ، وٌالحظ انخفاض المدة عن القدر الالزم 
لتحقٌق التموٌل الكافى الستحقاق المعاش وساعد على ذلك قاعدة التكافل االجتماعى 

 . بٌن األجٌال المتعاقبة التى ٌستند إلٌها نظام التؤمٌن
اذا بلػ المإمن علٌه سن استحقاق معاش الشٌخوخة وكانت مدة اشتراكه فى  -2

التؤمٌن مستبعدا منها المدة التى أدى تكلفتها بالكامل أقل من المدة المإهلة كان له 
الحق فى االستمرار فى عمله أو التحاقه بعمل جدٌد مع استمرار التامٌن علٌه 
وذلك حتى استكماله المدة المإهلة ، وإذا رؼب صاحب العمل فى إنهاء خدمته 

استكمال تلك المدة كان علٌه أن ٌإدى إلً الهٌئة التؤمٌنٌة حصته فى  قبل
اشتراكات التؤمٌن ـ تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ـ عن األجر األساسى 

ضافتها لمدة اشتراك المإمن إالممولة لحق المعاش وذلك عن السنوات الواجب 
علٌه الستكمال المدة المإهلة ، وٌعفى المإمن علٌه من أداء حصته فى 

االشتراكات عن تلك المدة وبالنسبة للعمال المإقتٌن والموسمٌٌن فٌكون التزام 
صاحب العمل بإبقاء المإمن علٌه فى العمل بعد سن الشٌخوخة أو أداء 

 . (3)المتبقٌة من مدة العقد أو فترة الموسم االشتراكات محددا بالمدة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 
. اإلشتراكات- أجر اإلشتراك – إدارة النظام : راجع فى بٌان هذه الفئات المذكرة الثانٌة (1)

 بوضع التفوٌض محل تنفٌذ بالنسبة للعاملٌن باألعمال الصعبة فى الصناعات 1981 لسنة 21صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  (2)

 . 1981  لسنة 6التعدٌنٌة واالستخراجٌة ـ منشور عام وزارة التؤمٌنات رقم 

.  1991 لسنة 5 من قانون التؤمٌن االجتماعى  منشور عام وزارة التؤمٌنات رقم 163 مادة( 3)
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الحالة الثانٌة 
 

 120بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة بعد انتهاء الخدمة وكانت مدة اشتراكه فى التامٌن 
:  شهرا على األقل ولم تكن قد أدٌت إلٌه أٌة مستحقات تامٌنٌة 

األصل فى هذه الحالة انتهاء خدمة المإمن علٌه لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة ولم تصرؾ له أٌة 
مستحقات حتى بلوؼه تلك السن ، وقد رأى المشرع أن ٌسبػ علٌه الحماٌة التى ٌكفلها لمن 

انتهت خدمته لبلوغ السن المعاشى ، وعلى ذلك ٌرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر 
:  الشروط اآلتٌة 

.   انتهاء مدة عمل المؤمن علٌه: األول
 

:  بلوغ المؤمن علٌه سن الستٌن: الثانى
.  وهى السن التى ٌعتبر النظام أنه ببلوؼها تكون قد توافرت فى شانه حالة الشٌخوخة 

 
: عدم قٌام المؤمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة : الثالث

وبالتالى تظل له حقوقا تؤمٌنٌة لدى التؤمٌن كانت تتمثل أصال ـ على األقل ـ فى تعوٌض 
 فى شؤن من تم إصدار الشٌك بقٌمة وٌعتبر هذا الشرط متوافرا أٌضاالدفعة  الواحدة ، 

.  التعوٌض لصالحه ولم ٌقم بصرؾ قٌمته حتى بلوؼه سن الشٌخوخة 
 

:   شهرا على االقل120أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن مقدارها : الرابع
وهى المدة التى ٌتطلبها النظام الستحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن 

.  الشٌخوخة 
 

الحالة الثالثة 
 

 انتهاء خدمة المؤمن علٌه ولم تتوافر فى شأنه أحد األخطار المؤمن منها وكانت مدة اشتراكه
  : شهرا على األقل وتقدم بطلب لصرؾ المعاش 240 فى التأمٌن الفعلٌة

هذه الحالة انتهت فٌها خدمة المإمن علٌه قبل بلوغ السن المعاشى ولؽٌر العجز أو الوفاة أى لم 
ٌتوافر فى شؤن المإمن علٌه أحد األخطار المإمن منها إال أن المإمن علٌه قد انقطع أجره الذى 

معٌشتهم وأصبح فى حكم من بلػ الشٌخوخــة باإلضافة إلى أن مدة  كان ٌعول علٌه وأسرته فى
اشتراكه فى التؤمٌن قد بلؽت القدر الذى ٌكون له احتٌاطى ٌسمح بتقرٌر الحق فى معاش ، وعلى 

  : بالشروط اآلتٌةذلك فإن استحقاق المعاش فى هذه الحالة ٌرتبط 

وأال ٌكون خاضعا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى  نتهاء خدمة المؤمن علٌهإ: األول
:  تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ

أى انتهاء مدة العمل التى كان ٌخضع فٌها ألحكام قانون التؤمٌن وهو الشرط العام 
وأال ٌكون خاضعا لتأمٌن الشٌخوخة . الستحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

 .والعجز والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ
 

:  شهرا على األقل240فى التأمٌن تبلػ  الفعلٌةأن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك : الثانى
فالمإمن علٌه لم تتوافر فى شؤنه أحد األخطار المإمن منها ولكنه أصبح فى حال 

تتطلب رعاٌة التؤمٌن وكانت له مساهمة فعالة فى تموٌل نفقات المعاش ، وبالتالى فإن 
.  المبرر الوحٌد لصرؾ المعاش إلٌه فى هذه الحالة طول مدة اشتراكه فى التؤمٌن 
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:  (1)أن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب لصرؾ المعاش:  الثالث
فالمإمن علٌه لم ٌنقطع أجره لتوافر أحد األخطار المإمن منها فى شؤنه وبالتالى فإنه 

أصال ال مبرر لتقرٌر استحقاقه المعاش بمجرد انتهاء خدمته ولكنه أصبح فى حاجة إلى 
المعاش لعدم وجود دخل لدٌه ٌحل محل الدخل الذى انقطع النتهاء خدمته أى أنه أصبح 

.  فى حالة شٌخوخة مبكرة لذلك تقرر له الحق فى طلب صرؾ المعاش 
وتستوعب هذه الحالة جمٌع حاالت انهاء الخدمة لؽٌر بلوغ السن المعاشى أو العجزأو 

 .  (2) الوفاة

وفقاً المستحقة علٌه وذلك عدم صرؾ المعاش إال بعد أداء القٌمة الحالٌة لألقساط  :الرابع  
 .للجدول الذى ٌحدد بمعرفة الخبٌر اإلكتوارى وٌصدر به قراراً من وزٌر التؤمٌنات

 
 
 

المبحث الثانى  
معاش العجز والوفاة  

 
تطبٌقا للمبادىء النظرٌة فى التؤمٌن ٌهتم قانون التؤمٌن االجتماعى فى حاالت العجز والوفاة 

لٌه أٌة اشتراكات لتقرٌر إبتعوٌض الخطر ولٌس بتعوٌض الدخل ، فال ٌشترط أن تكون قد أدٌت 
الحق فى المعاش بل ٌكفى أن تكون عالقة العمل قد نشؤت مع صــاحب العمل وتوافرت 

الشروط التى تطلبها قانون التؤمٌن الستحقاق المعاش ، وٌتم تموٌل نفقات المعاشات المقررة 
.  لمواجهة هذٌن الخطرٌن من اشتراكات من لم تتحقق بالنسبة لهم هذه األخطار 

:  حاالت استحقاق معاش العجز والوفاة فٌما ٌلىوفى ضوء ما تقدم ٌحدد قانون التؤمٌن 
 

الحالة األولى 
 

نتهاء خدمة المؤمن علٌه لوقوع وفاته أو لثبوت عجزه الكامل المستدٌم أو لثبوت عجزه إ
الجزئى المستدٌم وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، أٌا كانت مدة اشتراكه فى 

التأمٌن إن كان من الخاضعٌن لقوانٌن أو لوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو مقررة 
ذا إتفاقات جماعٌة وكان وزٌر التأمٌنات قد وافق على هذه اللوائح واالتفاقات ، وإبمقتضى 

كان المؤمن علٌه من ؼٌر هؤالء فٌتعٌن أن تكون له مدة اشتراك فى التأمٌن مقدارها ثالث 
:    أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

  : الشروط اآلتٌةوعلى ذلك فإن استحقاق المعاش فى هذه الحالة ٌرتبط بتوافر 
 : نتهاء خدمة المؤمن علٌهإ: االول

 . السبب األصلى لتقرٌر الحق فى المعاش 
 

ــــــــــــــــــــــــ 
من بٌن حاالت معاش الشٌخوخة كانت هناك حالة انتهاء الخدمة للفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة أو إللؽاء الوظٌفة وبلؽت مدة االشتراك  (1)

 لسنة 204 شهرا على األقل وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الحكومى أو العام وقد ألؽٌت بالقانون رقم 180فى التؤمٌن 

 . واصبحت معالجة هذه الحاالت من خالل حالة المعاش المبكر 1/7/1994عتبارا من إ 1994
.   2007 لسنة 554 من قانون التؤمٌن االجتماعً ، قرار وزٌر المالٌة رقم 124ثباتها للمادة إجراءات إٌرجع فى ( 2)
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:   أن ٌكون سبب انتهاء الخدمة أحد أسباب ثالثة: الثانى
:  الوفاة -1

 تقطع (2)وقد تكون حقٌقٌة ٌقٌنٌة ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمٌة
. الدالئل بحدوثها دون أن ٌثبت ذلك حقٌقة 

وٌصرؾ المعاش فى هذه الحالة للمستحقٌن عن المإمن علٌهم بالشروط واألوضاع 
  . (1)المقررة بقانون التؤمٌن االجتماعى

 

 :العجز الكامل المستدٌم – 2
 :  وٌقصد به- أ 

كل عجز ٌإدى بصفة مستدٌمة إلى فقدان المإمن علٌه لقدرته على العمل  (1)
. (2)كلٌا أو قدرته على الكسب بوجه عام 

حاالت األمراض العقلٌة ، وحاالت األمراض المزمنة والمستعصٌة  (2)
 : المبٌنة فٌما ٌلً( 3)المحددة بقرار وزٌر التؤمٌنات

األورام الخبٌثة بجمٌع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانوٌات أو  
كانت مإثرة بدرجة كبٌرة على عضو حٌوى والذي ٌحد من قدرة 
المإمن علٌه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتٌن أوأدت 
إلستئصال جذرى للحنجرة أوالمثانة أو المستقٌم مع تحوٌل مجرى 

.  البول أو البراز
 مرض هودجكٌن ومرض سرطان الؽدد اللمفاوٌة الذى ال ٌستجٌب  

.  للعالج لمدة سنتٌن
ستنفذت جمٌع وسائل العالج اأمراض الدم الخبٌثة مثل اللوكٌمٌا التى  ( ج)

. لمدة سنتٌن وال ٌنتظر تحسنها
الجذام الذى ال ٌستجٌب للعالج خالل مدة تزٌد على ثالث سنوات أو  (د)

المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه واألطراؾ تحد من قدرة المإمن 
 . علٌه اإلنتاجٌة

 .األمراض العقلٌة حال ثبوتها  (ه)
األمراض العصبٌة التى إستنفذت جمٌع وسائل العالج لمدة سنتٌن على  (و)

األقل وال تشفى وال ٌنتظر تحسنها مثل شلل األطراؾ األربعة وشلل 
الطرفٌن السفلٌٌن والشلل النصفً واألمراض العصبٌة المضطردة 
التقدم مثل الشلل الرعاش وخورٌا والتصلب المنتشرالتً نتج عنها 
ضعؾ بعضالت األطراؾ والصرع العضوى المإكد والمتكرر 

.   النوبات وؼٌر المستجٌب للعالج
الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العالج عن : األمراض الصدرٌة (ز)

األمفزٌما والتلٌؾ الرئوى وتمدد – ثالث سنوات ولم تستقر الحالة 
– الشعب وتكٌسات الرئة المزدوجة والواسعة اإلنتشار بالرئتٌن 

إذا زادت مساحات التحجر بالرئتٌن  )،  (السلٌكوزس)التحجر الرئوى 
أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط  ( عن ثلث مساحة الرئة الٌمنى

.  القلب
 ___________________________________________                     
 . الباب التاسع من قانون التؤمٌن االجتماعى(1)

 .  بند ح من قانون التؤمٌن االجتماعى 5 مادة( 2)

 .1/9/2009عتبارا من إ 2009 لسنة 517 ي رقم معدلة بالقرار الوزار2007 لسنة 554 من قرار وزٌر المالٌة رقم 104مادة ( 3)
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هبوط القلب المزمن المتقدم الذى ال ٌستجٌب للعالج لمدة سنتٌن على  (ح) 
 .األقل 

والمصحوب  ( 230/120أكثر من  )ضؽط الدم الشدٌد اإلرتفاع  (ط)
بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات 
 . الكهربائٌة للقلب والذى ال ٌستجٌب للعالج مدة تزٌد عن سنتٌن

فشل الكلٌتٌن المزمن ومجرى للمرٌض وصلة ورٌدٌة شرٌانٌة وتحت  (ي)
العالج باالستصفاء الدموى والحالة ؼٌر مستجٌبة للعالج لمدة عام أو 

رتفاع نسبة بولٌنا الدم أكثر من افشل الكلٌتٌن المزمن المصحوب ب
 ملجم وال تستجٌب 8 ملٌجرام ونسبة الكرٌاتنٌن بالدم تزٌد عن300

.  للعالج لمدة سنتٌن

تلٌؾ الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستؤصل (ك)
.   جراحٌاً مع وجود إستسقاء بالبطن ؼٌر مستجٌبه للعالج لمدة عام

دوالى المرىء المصحوبة بنزٌؾ متكرر وال ٌستجٌب للعالج الدوائى (ل)
.  أوالتدخل الجراحى

.  مرض أدٌسون الذى ال ٌستجٌب للعالج فى مدة تزٌد علً سنتٌن(م)

الؽرؼرٌنا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض  (ن)
الشراٌٌن والتى لم تستجٌب ألى نوع من العالجات الجراحٌة أو 
الدوائٌة ونتج عنه بتر ألحد األطراؾ مع أعراض قصور شدٌد 

.  بالدورة الدموٌة بالطرؾ اآلخر
أمراض الجهاز الحركى والتشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات (س)

شدٌدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستدٌم تزٌد نسبته علً 
أمراض ضمور العضالت – من الكفاءة الحركٌة للجسم كله % 75

. فؤكثر% 75المتقدم الذى ٌتسبب عنها نقص القدرة العضلٌة بنسبة 
من % 75الصدفٌة ومرض بمنفٌجس إذا زادت درجة اإلنتشار علً (ع)

مساحة المسطح الجلدى للجسم وال ٌستجٌب للعالج فى مدة تزٌد علً 
.  سنتٌن

 2/60 لكل عٌن على حدةأو 1/60ضعؾ اإلبصار الشدٌد بالعٌنٌن  (ؾ)
لصاحب العٌن الواحدة والذى ال ٌتحسن بإستعمال النظارة الطبٌة أو 

.  العالج أو التداخل الجراحى
 .(1)ٌثبت العجز بشهادة من الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى - ب
 

 : العجز الجزئى المستدٌم -3
، وبالتالى فإنه  متى ثبت عدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب  العمل

  : توافر أمرانٌشترط فى هذه الحالة 
  كل (2)ان ٌثبت عجز المإمن علٌه عجزا جزئٌا مستدٌما ، وٌقصد بهذا العجز - أ

عجز ٌإدى بصفة مستدٌمة إلى فقدان المإمن علٌه لقدرته على العمل فى مهنته 
.  األصلٌة 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  من قانون التؤمٌن االجتماعى89 مادة (1)

 . بند ح من قانون التؤمٌن االجتماعى 5 مادة (2)
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أن ٌثبت عدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب العمل ، فالمإمن علٌه - ب  
 بالرؼم من ثبوت عجزه إال أنه مازالت لدٌه القدرة على مزاولة عمل آخر ؼٌر

ذا رأى صاحب العمل أنه لٌس لدٌه عمل آخر ٌناسب حالة إعمله األصلى ، ؾ       
لتـزم بعرضه على اللجنة المختصة بالنظر فى مدى وجود عمل إالمإمن علٌه 

 والمشكلة من آخر لدى صاحب العمـل ٌناسب حالة المإمن علٌه من عدمه
  : ممثلٌن للجهات اآلتٌة

:  صندوق التأمٌن المختص (1             )
ذا ما انتهت اللجنة إلى عدم وجود إ  الجهة الملتزمة بالمعاش فى حالة 

عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب العمل ، وٌكون ممثل الصندوق او 
. من ٌنٌبه رئٌسا للجنة 

الجهة المختصة بتحدٌد مدى توافر المواصفات المطلوبة لشؽل العمل  (2)
:  الجدٌد فى شأن المؤمن علٌه

ممثل مدٌرٌة التنظٌم واالدارة بالمحافظة بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن  (أ)
. بوحدات الجهاز االدارى للدولة وبالهٌئات العامة 

وممثل مدٌرٌة القوى العاملة بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالقطاع أ (ب)
 .العام والقطاع الخاص

:  ٌمثلها و– الجهة الطبٌة (3)
بالنسبة للمؤمن علٌهم طبٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى  (أ)

 . العاملٌن بالقطاع الحكومى
بالنسبة للمؤمن علٌهم طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوي العاملة  (ب)

 . العاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص
ٌختص الطبٌب بالنظر فى مدى مالءمة العمل الذى تختاره اللجنة للحالة 
.  الصحٌة التى أصبح علٌها المإمن علٌه بعد ثبوت عجزه الجزئى المستدٌم

 :صاحب العمل(4)
 .  عالقة العملي طرؾباعتباره أحدبداء رأٌه إ لهحتى ٌتسنى               

 :المؤمن علٌه (5)
 .  عالقة العملي طرؾباعتباره أحدبداء رأٌه إ لهحتى ٌتسنى 

وٌلتزم صاحب العمل بطلب عرض المإمن علٌه على اللجنة خالل شهر من تارٌخ 
خطاره بثبوت عجز المإمن علٌه ، وٌعد عدم طلب صاحب العمل عرض المإمن إ

قرارا منه بوجود عمل آخر لدٌه ٌناسب حالة إعلٌه على اللجنة خالل هذا المٌعاد 
. المإمن علٌه 

خطاره بقرار ثبوت عجزه إ كما ٌكون للمإمن علٌه أٌضا خالل شهرٌن من تارٌخ 
طلب عرض حالته على اللجنة وٌعد عدم طلب المإمن علٌه عرض حالته على 

.   اللجنة قبوله  للعمل اآلخر الذى ألحقه به صاحب العمل
وٌتبع فى تقدٌم الطلب إلى اللجنة وقواعد واجراءات نظر الطلب ، وكذا التظلم من 
 (1)قرار اللجنة القواعد واإلجراءات التى ٌنظمها القرار الصادر من وزٌر التؤمٌنات

 .  تنفٌذا للسلطة المخولة له
نهاء خدمة المإمن علٌه بسبب عجزه الجزئى المستدٌم إال إوالٌجوز لصاحب العمل 

 اعتبارا من تارٌخ صدور قرار اللجنة بعدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدٌه ،
 

 
 . 2007 لسنة 554 من قرار وزٌر المالٌة رقم 108 : 106 مادة (1)
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ذا قررت اللجنة وجود عمل إنهاء خدمة المإمن علٌه إكما ال ٌجوز لصاحب العمل 
. آخر لدٌه للمإمن علٌه وإال التزم بؤداء أجره حتى تارٌخ التحاقه بعمل آخر

مٌنٌة قرارا بإلزامه أوفى حالة رفض صاحب العمل أداء األجر تصدر الهٌئة الت
.  (1)بؤداء األجر للمإمن علٌه وٌكون هذا القرار بمثابة سند تنفٌذى

وٌلتزم المإمن علٌه الستحقاق األجر بقٌد اسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب القوى 
 العاملة المختص وأن ٌتردد على المكتب فى المواعٌد التى ٌحددها له ، كما ٌلتزم

بعدم رفض العمل المناسب وٌوقؾ استحقاق المإمن علٌه األجر اعتبارا من تارٌخ 
.   (1)إخطاره بتوافر العمل المناسب

ولما كان شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل لصاحب العجز الجزئى 
المستدٌم ال ٌتالءم مع بعض المهن حٌث أن ثبوت عجز المإمن علٌه عن ممارسة 
إحدى وظائفها من مقتضاه عجزه عن ممارسة جمٌع وظائؾ المهنة بصفة عامة 

دارة الهٌئة التؤمٌنٌة فى إعفاء إلذلك فوض وزٌر التؤمٌنات بناء على اقتراح مجلس 
 .  (2)العاملٌن بتلك المهن من هذا الشرط 

 

أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة : الثالث
: متقطعة 

األصل فى خطرى العجز والوفاة عدم اشتراط مدة اشتراك نظرا الستحالة التنبإ بتارٌخ 
تحققهما والؽرض من الشرط تالفى محاولة استؽالل التؤمٌن والحد من حاالت التهرب 
من االشتراك فى التؤمٌن ، كما  أنه مع توافر هذه المدة ٌمكن االطمئنان على قٌام عالقة 

العمل وجدٌتها ذلك ألنه وإن كان قانون العمل ٌنص على أن ٌكون عقد العمل ثابتا 
كتابة ولكن الكتابة لٌست شرطا لقٌام عالقة العمل وإنما هى وسٌلة الثبات هذه العالقة 

. فقط 
:   وٌعفى من هذا الشرط الحاالت اآلتٌة لعدم قٌام أسبابه فى شانها

المإمن علٌهم العاملون بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وبالهٌئات العامة وبوحدات - 1
والمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الخاص ، قطاع األعمال العام ، القطاع العام 

الذٌن ٌخضعون للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم 
تفاقات جماعٌة أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق إوعالواتهم وترقٌاتهم بمقضى 

.  وزٌر التؤمٌنات على هذه اللوائح أو االتفاقات
لٌهم بالبند السابق وانتقل للعمل بجهة من إذا كان المإمن علٌه من العاملٌن المشار إ- 2

مع عدم وجود فاصل زمنى بٌن المدتٌن ، القطاع الخاص ؼٌر مستثناة من الشرط 
ثم وقعت وفاته أو ثبت عجزه ولم ٌبلػ إجمالى مدة اشتراكه فى التؤمٌن القدر 

حتفاظا بما اكتسبه من حق خالل مدة عمله إالمطلوب الستحقاق المعاش ، وذلك 
.  األولً

و وقوع وفاته نتٌجة إصابة عمل حٌث أنه من مقتضى إثبات أن أثبوت عجز المإمن علٌه  -3
 .العجز أو الوفاة نتٌجة إصابة عمل ثبوت قٌام عالقة العمل ، وامتناع شبهة التحاٌل 

 ــــــــــــــــــــــ
.   من قانون التؤمٌن االجتماعى 45 مادة( 1) 

. اعفى من هذا الشرط المعاملون بكادرات خاصة ـ السائقون بقطاع النقل البرى بالقطاع الخاص  (2 )
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الحالة الثانٌة 
 

وفاة المؤمن علٌه أو ثبوت عجزه الكامل المستدٌم خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمته وقبل 
وإذا كان من بلوؼه سن الستٌن أو قبل صرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة ، 

العاملٌن ؼٌر الخاضعٌن لقوانٌن أو لوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو بمقتضى اتفاقات 
جماعٌة أو كانت هذه اللوائح واالتفاقات ؼٌر معتمدة من وزٌر التؤمٌنات فٌشترط أن تكون له 

 . شتراك فى التؤمٌن مقدارها ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة امدة 
:   وعلً ذلك فإنه ٌرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر الشروط اآلتٌة

.  انتهاء خدمة المإمن علٌه ولم تتوافر له إحدى حاالت استحقاق المعاش : األول
 

وفاة المإمن علٌه أو ثبوت عجزه عجزا كامال مستدٌما ـ بالمفهوم السابق إٌضاحه فى : الثانى
.   الحالة األولى ـ خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمته وقبل بلوؼه سن الستٌن

واألصل عدم سرٌان التؤمٌن بانتهاء الخدمة على أنه تقدٌرا لحاالت الوفاة ولحاالت العجز 
الكامل فقد تقرر امتداد التؤمٌن إلٌها طالما تحقق أحد الخطرٌن خالل سنة من تارٌخ انتهاء 

.   خدمة المإمن علٌه وذلك إذا لم ٌكن قد تجاوز فى تارٌخ تحقق أٌهما سن الستٌن
 
:  عدم قٌام المؤمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة : الثالث

والحكمة فى هذا الشرط أنه إذا قام المإمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة 
الواحدة فإنه ٌكون قد حصل على مستحقاته عن مدة اشتراكه وال تكون له مدة االشتراك 

. التى ٌمكن أن تقرر له مزاٌا عنها 
وٌعتبر هذا الشرط متوافرا حتى لو كان قد تم حصول المإمن علٌه على مستند صرؾ 
مبلػ التعوٌض طالما لم ٌتم الحصول على مبلؽه نقدا حتى وقوع وفاته أو ثبوت عجزه 

ختٌار إالكامل المستدٌم ، وال ٌجوز للمإمن علٌه أو للمستحقٌن عنه ـ حسب الحال ـ 
.  التعوٌض بدال من المعاش 

 
أن تكون للمإمن علٌه مدة اشتراك فى التؤمٌن سابقة على إنتهاء الخدمة مقدارها ثالثة : الرابع

أشهر متصلة أو ستة متقطعة أو كان من الحاالت التى ال ٌتطلب فٌها النظام توافر هذا 
الشرط فى شؤنها وذلك بالتفصٌل السابق بٌانه فى حالة استحقاق معاش العجز والوفاة 

.  (الحالة األولى)
 

الحالة الثالثة 
 

وفاة المؤمن علٌه أو ثبوت عجزه الكامل المستدٌم بعد انقضاء سنة من تارٌخ انتهاء خدمته 
 شهرا على األقل ولم ٌكن المؤمن علٌه قد صرؾ 120متى كانت مدة اشتراكه فى التأمٌن 

: القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة 
سبق أن أوضحنا فى معاش الشٌخوخة أنه قد تمت رعاٌة حالة من بلػ سن الشٌخوخة ـ الستٌن ـ 

 شهرا على األقل أى ذلك القدر الذى 120بعد انتهاء خدمته طالما بلؽت مدة اشتراكه فى التؤمٌن 
رإى أنه بتوافره ٌكون المإمن علٌه قد ساهم فى تموٌل نفقات التؤمٌن ما ٌكفل له معاش فى حالة 
انتهاء خدمتة لبلوؼه السن المعاشى ، وطالما كانت  األخطار الثالثة ـ الشٌخوخة والعجز والوفاة 

.  ـ بدائل لبعضها فقد اقتضى األمر المعاملة المماثلة لخطرى العجز والوفاة 
:  وٌتعٌن الستحقاق المعاش فى هذه الحالة توافر الشروط اآلتٌة 

.  إنتهاء خدمة المإمن علٌه ولم تتوافر فى شؤنه إحدى حاالت استحقاق المعاش : األول
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وفاة المإمن علٌه أو ثبوت عجزه عجزا كامال مستدٌما بعد انقضاء سنة من تارٌخ انتهاء : الثانى
.   خدمته وذلك إذا لم ٌكن قد تجاوز فى تارٌخ تحقق أٌهما سن الستٌن

 
عدم قٌام المإمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة ، وقد سبق أن : الثالث

 . أوضحنا حكمة هذا الشرط وأحكامه فى الحالة السابقة 
 

 120أن تكون للمإمن علٌه مدة اشتراك فى التؤمٌن سابقة على تارٌخ انتهاء خدمته تبلػ : الرابع
شهرا على األقل ، فالمشرع فى هذه الحالة ٌستهدؾ التعوٌض عن الدخل ولٌس التعوٌض 

.   عن الخطر حٌث وقع الخطر والمإمن علٌه خارج فترة التؤمٌن 
        

 
 

المبحث الثالث  
 (1) مفهوم مدة االشتراك فى التأمٌن

 
:  تتضمن مدة االشتراك فى التأمٌن المدد اآلتٌة 

:  مدة االشتراك الفعلٌة-1
وٌقصد بها المدد التى قضٌت فى ظل نظام التؤمٌن أى فى ظل أحكام قانون التؤمٌن 
االجتماعى وقوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة التى حل محلها ، وال ٌشترط فى هذه المدة 

ضرورة أداء االشتراكات عنها فالقانون ٌعفى كل من صاحب العمل والمإمن علٌه من أداء 
االشتراكات عن بعض هذه المدد ، كذلك ال ٌشترط أن ٌكون المإمن علٌه قد استحق عنها 

 فكل ما ٌشترط فى هذه المدد أن ٌكون المإمن علٌه خاللها مستوفٌا (2)أجرا أو تعوٌضا عنه
للشروط التى ٌتطلبها القانون النتفاعه بؤحكامه وعلى األخص قٌام عالقة العمل خاللها وأن 
تكون هذه العالقة مستوفٌة للشروط واألحكام المنصوص علٌها فى األداة القانونٌة القائمة 

.   وفقا لها 
وٌحذؾ من هذه المدة مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التى اختار المإمن علٌه عدم 

. (3)االشتراك عنها
وال ٌلزم فى هذه المدد أن تكون عالقة العمل قد بدأت قبل بداٌة مدة البعثة وإنما ٌلزم أن 
تكون لوائح التوظؾ التى نشؤت وفقا لها عالقة العمل تجٌز حساب هذه المدة ضمن مدة 

الخدمة أو تقضى بمراعاتها فى تحدٌد أجر بدء التعٌٌن وأن ٌكون قد تم تطبٌق ذلك فى شؤن 
 .المإمن علٌه 

 
:  المدد السابقة على االشتراك-2

وتشمل تلك المدد المدة السابقة على االنتفاع بنظام التؤمٌن المتصلة بتارٌخ االنتفاع بنظام 
التؤمٌن االجتماعى أو بؤى من قوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة التى حل محلها والتى تم تموٌلها 

من صاحب العمل ،  كما تشمل المدد التى سبق أن صرؾ المإمن علٌه عنها مستحقاته 
التؤمٌنٌة وفقا لنظام التؤمٌـن أو األنظمـة التقاعدٌـة السابقة علٌه وتلك المدد التى قضٌت فى  

أى عمل أو نشاط قبل المدة المتصلة بتارٌخ انتفاعه بنظام التؤمٌن وطلب المإمن علٌه 
 .حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن وأدى عنها تكلفتها 

ــــــــــــــــــــــــ 
.  من قانون التؤمٌن االجتماعى 21 مادة(   1)

 .   من قانون التؤمٌن االجتماعى 125 مادة(  2)

 .  من قانون التؤمٌن االجتماعى2 بند 126 مادة(   3)
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مدد البعثة العلمٌة الرسمٌة التى تلى التعلٌم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن  مدة - 3
 : الخدمة أو التى أخذت فى االعتبار فى تحدٌد أجر المؤمن علٌه

 
:  المدد المضافة والمدد االعتبارٌة والمدد االفتراضٌة- 4

 وتعتبر هذه المدد جزءاً ال ٌتجزأ من مدة االشتراك فى التؤمٌن وذلك فى اإلطار الذى تحدده 
 ونشٌر إلى أن (1) ضمن مدة االشتراك فى التؤمٌنبحسابهاالقوانٌن والقرارات الصادرة 

الزٌادة فى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة من حساب هذه المدد تلتزم به الخزانة العامة أو صاحب 
العمل بحسب األحوال وذلك اذا  كان حساب تلك المدد مقررا بؤداة تشرٌعٌة ؼٌر قانون 

.  (2)التؤمٌن اإلجتماعً
 

 التى تتكون منها مدة االشتراك فى التؤمٌن ٌجبـر كسـر الشهر شهرا وفى مجموع حساب المدد
، وجزء الشهر الذى ٌتم زٌادة مدة االشتراك به ٌعتبر جزءا منها ٌستكمل به المإمن علٌه المدة 

  : ومنهاالمإهلة الستحقاق الحقوق المطلوب الستحقاقها توافر شهور أو سنوات كاملة ، 
 . (3)المدة التى تراعى فى حساب معدل الزٌادة فى أجر حساب معاش األجر المتؽٌر- أ
 .  (4)المدة المإهلة الستحقاق معاش العجز والوفاة- ب
المدة المطلوبة الستحقاق الحد األدنى النسبى لمعاش حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن - ج

 .  (5)المعاشى
 فى حساب مجموع مدد االشتراك إذا كان من مقتضى كذلك ٌجبر كسر السنة إلى سنة كاملة

ذلك استكمال المإمن علٌه المدة المإهلة الستحقاقه المعاش ، وٌسرى هذا الحكم فى شؤن المدة 
المإهلة الستحقاق المعاش فى جمٌع حاالت استحقاقه فٌما عدا تلك المدة المإهلة الستحقاق 

معاش العجز والوفاة بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالقطاع الخاص ؼٌر الخاضع للوائح توظؾ 
 وفقا لقانون العمل أو كانت هذه اللوائح ؼٌر ةصادرة بناء على قانون أو اتفاقات جماعٌة مبرم

معتمده من وزٌر التؤمٌنات وذلك لتعارض هذه القاعدة مع طبٌعة هذه المدة حٌث أنها جزء من 
.  السنة 

 ضمن مدة االشتراك فى التؤمٌن أال ٌكون المإمن علٌه قد وٌشترط لحساب أى من مدد االشتراك
صرؾ عنها حقوق نهاٌة الخدمة سواء وفقا لقانون التؤمٌن أو وفقا للقوانٌن التى حل محلها 

. أووفقا لقوانٌن العمل 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــ 
مثالها تلك المدد التى تقضى باضافتها لمدة االشتراك قوانٌن التؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة للمإمن علٌه الذى قضى جزء من مدة خدمته    (1)

 .بها ، والمدد التى قضٌت فى مناطق نائٌة

.  من قانون التؤمٌن االجتماعى 148  مادة(2)

 .   من قانون التامٌن االجتماعى 19  مادة(3)

 .   من قانون التؤمٌن االجتماعى 22 مادة( 4)

.     من قانون التؤمٌن االجتماعى 24 مادة( 5)
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المبحث الرابع 
تارٌخ بدء استحقاق المعاش  

 
 ، وتطبٌقا لهذه القاعدة (1)تستحق المعاشات اعتبارا من أول الشهر الذى نشؤ فٌه االستحقاق

  : اعتبارا منٌستحق المعاش فى كل حالة من حاالت استحقاقه 
ٌستحق - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى وحاالت انتهاء الخدمة لوقوع الوفاة - 1

.  المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه إحدى هذه الوقائع 
وال ٌجوز الربط فى هذه الحاالت بٌن استحقاق المعاش وتارٌخ صدور قرار انتهاء الخدمة 

وإنما جعل  القانون من هذه األسباب أسبابا النتهاء الخدمة وفى ذات الوقت الستحقاق 
ن الطبٌعة الكاشفة لقرار إنهاء الخدمة فً هذه الحاالت تمنع إالمعاش ، فضال عن ذلك ؾ

بذاتها من التعوٌل علٌه فى تحدٌد تارٌخ هذا االستحقاق الذى حدد المشرع أسبابه صراحة 
وبالتالى فإن من ٌتوافر لدٌه أى سبب بؽٌر أن ٌربط بٌنها وبٌن صدور مثل هذا القرار ، 

من هذه األسباب الستحقاق المعاش فى آخر ٌوم من أٌام الشهر فٌستحق المعاش من أول 
. هذا الشهر 

هذا فضال عن أن بلوغ السن المعاشً ٌقؾ عنده اإلنتفاع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز 
. (2)والوفاة

 
نتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل المستدٌم أو الجزئً المستدٌم مع عدم وجود إفى حالة - 2

عمل آخر مناسب لحالته لدى صاحب العمل ٌستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى 
تنتهً فٌه الخدمة حٌث ٌنص قانون التوظؾ بعدم إنهاء الخدمة قبل إستنفاذ المإمن علٌه 

.   رصٌد األجازات
 
بعد انتهاء  ( السن المعاشى )فى حاالت استحقاق المعاش لبلوغ المإمن علٌه سن الستٌن - 3

الخدمة أو لثبوت عجزه الكامل أو لوقوع وفاته خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو بعد 
سنة من هذا التارٌخ ٌستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تتحقق فٌه إحدى هذه 

.  الحاالت 
 
فى جمٌع حاالت انتهاء الخدمة التى تندرج تحت حالة المعاش المبكر ٌستحق المعاش - 4

.  عتبارا من أول الشهر الذى تقدم فٌه المإمن علٌه بطلب صرؾ المعاش إ
 قبل هذا ومن المستقر علٌه العمل إستحقاق المعاش المبكر فً حاالت تٌسٌر إنهاء الخدمة

سن الشٌخوخة إعتبارا من أول الشهر الذي إنتهت فٌه خدمة المإمن علٌه حٌث ٌعتبر طلب 
.  إنهاء الخدمة فً هذه الحاالت طلب بصرؾ المعاش

 
 
 
 

ــــــــــــــــــــ 
 . من قانون التؤمٌن االجتماعى25 مادة (1)

.  من قانون التؤمٌن االجتماعى40 مادة (2)
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الفصل الثانى 
تقدٌر المعاشات  

فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
 

:  تنقسم المعاشات من حٌث قواعد تحدٌدها إلى : أوال
:  فى الحاالت اآلتٌة وٌقصد به المعاش المستحق معاش الشٌخوخة ، - 1

.  حالة االستحقاق النتهاء خدمة المإمن علٌه لبلوغ سن الشٌخوخة - أ
.  حالة االستحقاق لبلوغ سن الشٌخوخة بعد انتهاء خدمة المإمن علٌه - ب
حاالت االستحقاق لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تارٌخ - ج

.  انتهاء خدمة المإمن علٌه 
:  فى الحاالت اآلتٌة وٌقصد به المعاش المستحق معاش العجز والوفاة ، - 2

.  حالة االستحقاق النتهاء خدمة المإمن علٌه لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز - أ
حالة االستحقاق لوقوع وفاة المإمن علٌه أو لثبوت عجزه الكامل خالل سنة من - ب

.  تارٌخ انتهاء خدمته 
وٌقصد به المعاش المستحق فى ؼٌر حاالت استحقاق المعاش لتوافر المعاش المبكر ، - 3

.  أى من األخطار المإمن منها 
 

:  ٌراعى فى جمٌع حاالت استحقاق المعاش القواعد اآلتٌة : ثانٌا
 .  (1)ٌحسب المعاش عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر قائما بذاته- 1
تتحدد قواعد حساب معاش أجر االشتراك المتؽٌر على أساس تارٌخ انتهاء االشتراك - 2

وذلك بخالؾ  (2)عن األجر المتؽٌر وتارٌخ تحقق الواقعة المنشئة الستحقاق المعاش
. معاش األجر األساسى الذى ٌتحدد على أساس تارٌخ تحقق واقعة استحقاق المعاش 

إذا تضمنت الئحة توظؾ المإمن علٌه أو أٌة قوانٌن أخرى ؼٌر قانون التؤمٌن - 3
االجتماعى قواعد لحساب المعاش سواء كانت تلك القواعد خاصة بؤجر تسوٌة المعاش 
أو بمدة االشتراك فى التؤمٌن فٌتعٌن على الهٌئة التؤمٌنٌة مراعاتها فى حساب المعاش 
المستحق للمإمن علٌه وٌتم تحمٌل الخزانة العامة أو صاحب العمل بحسب األحوال 

بالفرق بٌن المعاش المحسوب وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى والمعاش المحسوب وفقا 
 .  (3)لتلك القوانٌن واللوائح

القواعد التى تتضمنها لوائح التوظؾ فى شان تحدٌد أجر تسوٌة المعاش أو مدة - 4
  . (4)االشتراك فى التؤمٌن ال تسرى فى شؤن معاش األجر المتؽٌر

 

:  عناصر تقدٌر المعاش : ثالثا
  :ثالثة معاٌٌر كمٌة هى ٌعتمد فى تقدٌر المعاش على - 1

األجر - أ
مدة االشتراك فى التامٌن - ب
 معدل الحساب  - ج

ــــــــــــــــــــــ 
(1) 

.   بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى 1984 لسنة 47 ثانٌة عشرة من القانون رقم مادة

(2) 
  . 1984 لسنة 47 من القانون رقم 11 ثانٌة عشرة بند مادة

(3) 
  .1978 لسنة 30 من قانون التؤمٌن االجتماعى ، قانون رقم 148 مادة

(4) 
 .  1984 لسنة 47 من قانون رقم 7 ثانٌة عشرة بند مادة
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:  وتتكامل معها فى تحقٌق أهداؾ التأمٌن - 2
الحدود الدنٌا - أ
الحدود القصوى  -  ب

ونتناول فٌما ٌلى بالدراسة القواعد التى ٌقررها قانون التؤمٌن فى تقدٌر كل نوع من أنواع 
.  المعاشات 

 

 
المبحث األول  

تقدٌر معاش الشٌخوخة  
 

بٌان قواعد تقدٌر معاش الشٌخوخة ٌستلزم بٌان القواعد التى تنظم كل من األجر الذى ٌتخذ 
خٌرا الحدود الدنٌا والحدود أأساسا لحساب المعاش ومدة االشتراك فى التؤمٌن ومعدل الحساب و

.   القصوى 
 
 

المطلب األول  
 أجر تقدٌر المعاش 

 
 :وفقا لما ٌلىتطبٌقا للمبادىء العامة ٌحدد قانون التؤمٌن االجتماعى أجر حساب المعاش 

 : أجر حساب معاش األجر األساسى : أوال
 : 2014 / 10 / 1حاالت االستحقاق قبل -  1

 بالمتوسط الشهري ألجر المإمن علٌه عاشحسب على أساسه الميٌتحدد األجر الذي 
 على أساسه االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك حددتاألساسً الذي 

المإمن علٌه فى التؤمٌن أو مدة اشتراكه فً التؤمٌن إن قلت عن ذلك ، وفى تحدٌد هذا 
 :ٌراعى ما ٌلً المتوسط 

تتحدد فترة المتوسط بالسنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن - أ
ولٌس من مدة الخدمة وبالتالً فإن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التً اختار 
المإمن علٌه عدم اإلشتراك عنها إذا ما وقعت خالل مدة حساب المتوسط ٌتعٌن 

استبعادها بؤجورها الدفترٌة وتستكمل فى هذه الحالة مدة المتوسط من مدد االشتراك 
. السابقة علً هذه اإلجازة

بالنسبة للمؤمن علٌهم بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات - ب
: القطاع العام

. ٌحسب الشهر األخٌر شهراً كامالً َ  (1)
إذا تخللت فترة حساب المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على أجره  (2)

. عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل األجر 
بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن كانوا فى تارٌخ انتهاء خدمتهم من العاملٌن بالقطاع - ج

: الخاص
من متوسط األجر فى الخمس سنوات السابقة % 140 ٌراعى عدم تجاوز المتوسط

على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات ٌراعى عدم تجاوز 
عن كل سنة ، وٌستثنى من حكم % 8 المتوسط متوسط السنوات السابقة مضافاً إلٌه

هذه القاعدة المإمن علٌهم بجهات خاضعة للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو 
حددت أجورهم وعالواتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وفقاً لقانون العمل 
 .واعتمدت من وزٌر التؤمٌنات كما تستثنى حاالت االستحقاق للعجز أو الوفاة 
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:                مالحظات هامة 
 119 صدز حكم المحكمة الدسحىزية العليب في الدعىي 7/4/2013بحبزيخ  (1        )

:  قضبئية دسحىزية حيث قضي مىطىقه ببآلجي 30لسىة 

هي لاًْى  (19)هي الفمشج الشاتعح هي الوادج  (4)تعذم دسٌْسيح ًض الثٌذ   (أ)        

 لسٌح 107 ، 1984 لسٌح 47 الوعذلح تالماًًْيي 1975 لسٌح 79

1987 .

ترحذيذ اليْم الرالي لٌشش ُزا الحكن في الجشيذج الشسويح ذاسيخا إلعوال   (ب)                

. آثاسٍ

 . ذن ًشش ُزا الحكن في الجشيذج الشسويح 17/4/2013تراسيخ (  2          )

 صدزت مركسة لجىة الشئىن القبوىوية والحأميىية زقم 1/7/2013بحبزيخ   (3       )

وشيسة / والمؤشس عليهب ببلمىافقة مه السيدة األسحبذة الدكحىزة   (93)

الحأميىبت بشأن قىاعد جىفير حكم المحكمة الدسحىزية العليب المشبز إليه بعبليه 

: والحي اوحهث إلي 

ذسْيح هعاش األجش األساسي في غيش حاالخ العجض أّ الْفاج تالٌسثح للوؤهي  (أ)     

عليَ هوي ذٌرِي هذج اشرشاكَ في الرأهيي ّكاًْا في ُزا الراسيخ هي العاهليي 

تالمطاع الخاص علي أساط الورْسط الشِشي ألجْس الوؤهي عليِن الري 

أديد علي أساسِا االشرشاكاخ خالل السٌريي األخيشذيي هي هذج اشرشاكِن 

في الرأهيي ، ّرلك تالٌسثح لحاالخ االسرحماق الري ذٌشأ اعرثاسا هي اليْم 

الرالي لٌشش الحكن الوشاس إليَ في الجشيذج الشسويح أي اعرثاسا هي 

18/4/2013 . 

علي حاالخ االسرحماق الساتمح علي   (أ)عذم ذطثيك ها جاء تالثٌذ  (ب)

18/4/2013 

ّرلك دّى االخالل  (اليْم الرالي لراسيخ ًشش الحكن في الجشيذج الشسويح  )     

 4تحك الوذعي في االسرفادج هي الحكن الصادس تعذم دسرْسيح ًض الثٌذ 
 هي لاًْى الرأهيي االجرواعي الصادس 19هي الفمشج الشاتعح هي الوادج 

 لسٌح 47 الوعذلح توْجة الماًًْيي سلوي 1975 لسٌح 79تالماًْى سلن 

 . 1987 لسٌح 107 ، 1984

 

 : 2014 / 10 / 1حاالت االستحقاق من -  2
 بالمتوسط الشهري ألجر المإمن علٌه عاشحسب على أساسه الميٌتحدد األجر الذي 
 على أساسه االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك حددتاألساسً الذي 

المإمن علٌه فى التؤمٌن أو مدة اشتراكه فً التؤمٌن إن قلت عن ذلك ، وفى تحدٌد هذا 
 :ٌراعى ما ٌلً المتوسط 

من  أجر االشتراك %  150أال تجاوز األجور التى ٌتم تحدٌد المتوسط على أساسها - أ 
فى بداٌة خمس سنوات األخٌرة من مدة اإلشتراك فى التؤمٌن ، وإذا قلت مدة 
% 10االشتراك عن خمس سنوات تكون الزٌادة المشار إلٌها بالفقرة السابقة بنسبة 

 . عن كل سنة
 مدة اشتراك وفترة الخمس سنوات األخٌرة علً اساسفترة المتوسط كل من تتحدد - ب

المإمن علٌه فى التؤمٌن ولٌس من مدة الخدمة وبالتالً فإن مدة اإلجازة الخاصة 
المشار لؽٌر العمل التً اختار المإمن علٌه عدم اإلشتراك عنها إذا ما وقعت خالل 

 من طلوبةمدة المال ٌتعٌن استبعادها بؤجورها الدفترٌة وتستكمل فى هذه الحالة الٌهما
 .مدد االشتراك السابقة علً هذه اإلجازة
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بالنسبة للمؤمن علٌهم بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات - ج
: القطاع العام

. ٌحسب الشهر األخٌر شهراً كامالً َ  (1)
إذا تخللت فترة حساب المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على أجره  (2)

. عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل األجر 
 

بالنسبة للمؤمن علٌهم الخاضعٌن لقانون  ) 2015 / 7 / 1حاالت االستحقاق من - د 
  ( :2015 لسنة 18الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم 

 بشان 1/07/2015 وٌعمل به اعتبارا من 2015 لسنة 117القانون رقم ٌراعً ماتضمنه 
 من قانون التؤمٌن االجتماعً 5تحدٌد أجر االشتراك األساسً بالبند ط من المادة 

  :1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
 :واستثناء مما تقدم ٌتحدد أجر االشتراك األساسً وفقا لما ٌلً " 
 بالنسبة للمإمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة 2015 / 6 / 30األجر األساسً فً  (1)

 .فً هذا التارٌخ 
 ٌتحدد األجر 2015 / 6 / 30بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعد  (2)

األساسً لهم وفقا للجدول الذي ٌصدر به قرار من وزٌر التؤمٌنات وذلك بالتنسٌق 
 .مع وزٌر المالٌة 

سنوٌا فً أول ٌولٌو  % 9نسبة  (2)و  (1)وٌضم الً األجر المشار الٌه بالبندٌن 
  ".من كل عام منسوبة الٌه فً شهر ٌونٌو السابق 

 
   إذا كان هناك قانون آخر ٌقضى بتسوٌة معاش المؤمن علٌه على أساس أجر آخر أفضل - 4    

فٌتعٌن حساب المعاش وفقا من األجر المنصوص علٌه فى قانون التأمٌن االجتماعى 
للقانون اآلخر وٌتم تحمٌل الخزانة العامة بالفرق بٌن المعاش محسوبا على أساس األجر 

المنصوص علٌه فى قانون التامٌن االجتماعى واألجر المنصوص علٌه فى القانون 
 (1)اآلخر

 
:  أجر حساب معاش األجر المتؽٌر : ثانٌا

ٌتحدد أجر حساب معاش مدة االشتراك عن األجر المتؽٌر بالمتوسط الشهرى لعناصر - 1
 على أساسها االشتراكات خالل مدة اشتراك المإمن علٌه الفعلٌة حددتهذا األجر التى 

اعتبارا من تارٌخ بدء التؤمٌن عن األجر المتؽٌرأى  عن هذا األجر ، وٌقصد بهذه المدة
  بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن كانوا موجودٌن بالخدمة فى ذلك التارٌخ 1/4/1984من 
والمدة اعتبارا من تارٌخ االنضمام إلى قانون التؤمٌن بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعد      

التارٌخ المذكور وذلك حتى تارٌخ انتهاء الخدمة أو تارٌخ انتهاء االشتراك عن هذا 
.  األجر أٌهما أسبق 

 عن كل سنة % 3ٌزاد المتوسط الذى ٌحسب على أساسه معاش األجر المتؽٌر بواقع - 2
كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن هذا األجر ، وٌقصد بهذه الزٌادة تعوٌض 

المإمن علٌه عن الزٌادة فى االشتراكات الناتجة من حساب الحقوق التؤمٌنٌة عن األجر 
 االشتراكات خالل كامل علً أساسها حددتالمتؽٌر على أساس متوسط األجور التى 

 ، مدة االشتراك وذلك فى حدود معدل التدرج الذى روعى عند تحدٌد قٌمة االشتراكات
ــــــــــــــــــــــ 

  من قانون التؤمٌن االجتماعى148 مادة الرابعة من قانون اصدار قانون التؤمٌن االجتماعى ، مادة (1)
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     وبمراعاة اال ٌجاوز المتوسط بعد هذه االضافة الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌرفً 
.  تارٌخ االستحقاق 

 
:  القواعد المتبعة فى تحدٌد فترة المتوسط وفى تحدٌد أجورها : ثالثا

ستبعاد مدة إٌراعى عند تحـدٌد فترة حساب المتوسط الذى ٌحسب على أساسه المعاش - 1
 ، (1)اإلجازة الخاصة لؽٌـر العمـل التى رؼب المإمن علٌـه فــى عدم اإلشتراك عنها 

شتراكه إكذلك تستبعد أٌضا المدة السابقة التى طلب المإمن علٌه حسابها ضمن مدة 
.  وأدى تكلفتها بالكامل 

فى تحدٌد عناصر األجر التى ٌحسب على أساسها المتوسط ٌراعى أن تكون من عناصر - 2
.  أجر االشتراك وفى حدود هذا األجر فقط 

بالنسبة للمؤمن علٌهم العاملٌن فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع األعمال - 3
 فى حالة انتهاء الخدمة خالل الشهر ٌعتبر الشهر الذى انتهت فٌه الخدمة شهرا العام

كامال ، وفٌما ٌتعلق باألجور المرتبط استحقاقها بمعدالت األداء أو بساعات العمل 
ٌتحدد أجر هذا الشهر بقسمة مجموع ما حصل علٌه العامل من عناصر هذا األجرعلى 

.   وٌضرب الناتج فى ثالثٌن (2)عدد أٌام الخدمة فى هذا الشهر
 فإنه نظرا لعدم استحقاق أٌة وبالنسبة للمؤمن علٌهم العاملٌن بالقطاع الخاص
فإن المتبع إهمال أجر هذا الشهر   (3)اشتراكات عن جزء الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة 

عند حساب متوسط أجورهم وحساب فترة المتوسط على أساس أن نهاٌتها الشهر 
.  السابق للشهر الذى انتهت فٌه الخدمة فعال 

إذا كان المإمن علٌه من العاملٌن بإحدى وحدات القطاع الحكومى أو القطاع العام أو - 4
قطاع األعمال العام وانتهت خدمته خالل شهر من شهور فترة المتوسط ثم التحق 

بالعمل بالقطاع الخاص خالل الشهر ذاته ٌعتد فً حساب أجر هذا الشهر بؤجر المإمن 
وٌهمل أجر القطاع  (3)علٌه فى القطاع الخاص حٌث أدٌت عنه االشتراكات بالكامل 

.  السابق
مدد الخدمة التى لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه من القطاع الحكومى أو القطاع العام أو - 5

قطاع األعمال العام على كامل األجر األساسى تحسب فى مدة المتوسط على أساس 
مدد اإلٌقاؾ – مدد إستحقاق تعوٌض األجر عن األجازات المرضٌة )كامل هذا األجر 

 . (مدد الؽٌاب بما ال ٌجاوز مدة الؽٌاب التً تسمح بها قوانٌن التوظؾ– عن العمل 
طاع الحكومً والقطاع العام قفً تحدٌد متوسط االجر االساسً للمإمن علٌهم فً ال- 6

وكذا القطاع الخاص الذٌن منحوا عالوات خاصة مماثلة لتلك التً قررت للعاملٌن 
 .بالحكومة والقطاع العام وتوافرت بشؤنها الشروط المحددة بمنشورات وزارة التؤمٌنات
ٌراعً تحسٌن المتوسط العادي بجملة العالوة او العالوات الخاصة عن فترة المتوسط 

:  لً األجر األساسً بشرطإالسابقة علً تارٌخ ضمها 
. ن ٌكون المإمن علٌه مشتركا عن العالوات الخاصة فً تارٌخ انتهاء الخدمةأ- أ
. ال تكون حالة االستحقاق معاش مبكرأ- ب

ن العالوات أحٌث –  فقط 2005 الً 1987وذلك بالنسبة للعالوات الخاصة من 
– وبالتالً ال ٌتم بها تحسٌن المتوسط % 80ضافة ال إالخاصة التالٌة لم ٌستحق عنها 

 . %80ن التحسٌن بدٌل الستحقاق ال أحٌث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .   من قانون التؤمٌن االجتماعى 2 بند 126 مادة (1)

 . من قانون التؤمٌن االجتماعى 125 مادة (2)

  من قانون التؤمٌن االجتماعى132 مادة (3)
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:  ما ٌلى  (% 3إضافة )ٌراعى فى حساب معدل تدرج متوسط األجر المتؽٌر - 7
ٌستحق معدل التدرج عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن األجر - أ

المتؽٌر ، بمعنى آخر تهمل كسور السنة عند تحدٌد مدة االشتراك المستحق عنها 
.   معدل التدرج

.  (1 )فى تحدٌد مجموع السنوات المستحق عنها معدل التدرج ٌجبركسر الشهر شهرا- ب
وبالتالى ٌستحق معدل التدرج عن سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن األجر المتؽٌر - ج

 : تستبعد
مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التً رؼب المإمن علٌه فً عدم االشتراك  (1)

.  عنها
المدة السابقة التى ضمت لمدة اشتراك المإمن علٌه عن هذا األجر بناء على  (2)

.  طلبه وأدى تكلفتها بالكامل
المدة التى حسبت باحتٌاطى عناصر األجر المتؽٌر التى أدٌت عنها اشتراكات  (3)

.  للنظام قبل تارٌخ العمل بنظام األجر المتؽٌر
ٌستحق معدل التدرج بالقدر الذى الٌجاوز معه المتوسط الذى ٌحسب على أساسه - د

المعاش الحد األقصى ألجر االشتراك المتؽٌر المعمول به فى تارٌخ استحقاق 
 .المإمن علٌه المعاش 

 تطور الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر : 7مرفق رقم 
 
 

لمطلب الثانى  ا
 (1)مدة االشتراك فى التأمٌن

   (2)ومعدل الحساب 
:  مدة اإلشتراك فى التأمٌن : أوال

مدة اإلشتراك فى التامٌن تعتبر العنصر الثانى الذى ٌعول علٌه فى حساب المعاش فمدة 
شتراك تتكامل مع األجر فى التعبٌر عن مدى مساهمة المإمن علٌه فى نفقات تموٌل إلا

التؤمٌن ، وقد سبق لنا فى بٌان المدة المإهلة إلستحقاق المعاش بٌان المدد التى تتكون منها 
 . مدة اإلشتراك فى التؤمٌن 

 
:  معدل حساب المعاش :  ثانٌا

وٌقصد به النسبة من أجر حساب المعاش التى تساهم فى تكوٌن المعاش عن كل سنة من 
  أى بواقع1/45سنوات مدة االشتراك فى التؤمٌن ، وٌحدد قانون التؤمٌن هذه النسبة بواقع 

، وقد روعى فى تحدٌدها أن مقدارها ٌحقق صافى أجر حساب المعاش % 2.22222
للمإمن علٌه الذى توافرت له مدة اشتراك تساوى الفرق بٌن السن التى ٌبلؽها خرٌجو 
 24مرحلة الحصول على درجة البكالورٌوس التى تستؽرق أكبر عدد سنوات دراسة ـ سن 

 .  سنة 60ـ وسن الشٌخوخة 
وبالنسبة للمدد السابقة فقد تم توزٌع عبء حسابها ضمن مدة االشتراك بٌن صاحب العمل 

 أما ( مكافؤة نهاٌة الخدمة )والعامل وألزم صاحب العمل بؤداء حصته فى االشتراكات عنها 
 

 ________________________________________
.   من قانون التؤمٌن االجتماعى 21  مادة(1 )

.  من قانون التؤمٌن االجتماعى20 مادة( 2)
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وعلى ذلك فإن معدل حساب ، العامل فقد ترك له حرٌة أداء حصته فى االشتراكات عنها 
 هذه المدد فى حالة اختٌار العامل عدم أداء حصته فى االشتراكات عنها ٌتحدد بنسبة حصة
صاحب العمل فى االشتركات من معدل حساب المعاش بمعنى ٌكون معدل حسابها فى هذه 

                                                                                                                                                                                                                           .  (1) 1/75الحالة 
وحتى ال تتؤثر قٌمة معاش السن المعاشى بالنسبة  للعاملٌن باألعمال الصعبة واألعمال 

 وبالنسبة 1/36الخطرة فإن معدل حساب المعاش بالنسبة للعاملٌن باألعمال الخطرة 
   .(2) 1/40للعاملٌن باالعمال الصعبة  

 
 

المطلب الثالث  
الحدود القصوى والحدود الدنٌا  

 
 :  (3)الحد األقصى للمعاش:  أوال 

لتحقٌق زٌادة فاعلٌة المعاش فى مجال عدالة توزٌع الدخول وإزالة  االنعكسات السلبٌة التى 
قد ٌسفر عنها تطبٌق القواعد المطلقة فى تقدٌر المعاشات ٌحدد قانون التؤمٌن االجتماعى 

من أجر حساب المعاش سواء بالنسبة لمعاش األجر % 80حدا أقصى للمعاش بواقع 
ساسى أم لمعاش األجر المتؽٌر وقد روعى فى  تحدٌد النسبة التى حدد بها الحد األقصى ألا

للمعاش أن تساوى قٌمة المعاش صافى أجر المإمن علٌه األخٌر بعد خصم حصة المإمن 
 .مٌن والضرائب وذلك بالنسبة للؽالبٌة العظمى من المإمن علٌهمأفى اشتراكات التعلٌه 

 
 :  ستثناءات من قاعدة الحد األقصى لمعاش األجر األساسىإ
تفاقا مع اإلعتبارات التى استدعت وجود  كادارات خاصة لبعض فئات العاملٌن بالحكومة إ

ووجود معاملة خاصة للعاملٌن فـى األعمال الصعبة أو الخطرة خرج قانون التامٌن على 
القاعدة فى تعوٌض الدخل والتى من مقتضاها أال ٌتجاوز المعاش صافى ما ٌحصل علٌه 

للحاالت من أجر تسوٌة معاش األجر األساسى % 80من دخل واستثنى من الحد االقصى 
  :اآلتٌة 

معاشات األجر األساسى التى تنص القوانٌن أو القرارات الصادرة تنفٌذا لها على  -1
تسوٌتها على ؼٌر األجر المنصوص علٌه فى قانون التؤمٌن فٌكون حدها األقصى 

من أجر اشتراك المإمن علٌه األساسى األخٌر ، وتتحمل الخزانة العامة % 100
 . بالزٌادة فى المعاش الناتجة من تطبٌق هذا اإلستثناء 

معاشات األجر األساسى للمإمن علٌهم العاملٌن فى األعمال الصعبة أو الخطرة تربط  -2
من أجر اشتراك المإمن علٌه األخٌر ، وٌتحمل صندوق التؤمٌن % 100بحد أقصى 

بكامل هذا المعاش حٌث روعٌت تكلفة هذا االستثناء فى الزٌادة فى االشتراكات 
 .المترتبة على تخفٌض سن الشٌخوخة لهذه الفئة 

 الخاص بالمعاملٌن بكادارات خاصة واالستثناء الخاص وٌراعى فى كل من اإلستثناء
بالعاملٌن فى األعمال الصعبة واألعمال الخطرة أنه ٌعمل به فى حدود ما الٌجاوز قٌمة 

 
ـــــــــــــــــ 

  من قانون التؤمٌن االجتماعى32 مادة( 1)

.  1981 لسنة 21 قانون التامٌن االجتماعى قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 18  مادةفقرة أخٌرة (2)

 .1984 لسنة 47  من القانون رقم 1 ثانٌة عشرة بند  مادة من قانون التؤمٌن االجتماعى ،20 مادة( 3)
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ألقصى أجر اشتراك فى تارٌخ انتهاء خدمة % 80معاش األجر األساسى الحد األقصى 
. المإمن علٌه

الحد األقصً الرقمً لمعاش األجر األساسً  : 1مرفق رقم      
 
:  (1)الحدود الدنٌا : ثانٌا . 

ٌستكمل قانون التؤمٌن االجتماعى بالحدود الدنٌا للمعاشات العناصر التى تإدى إلى 
تحقٌق هدؾ التؤمٌن فى التعوٌض الكامل للخسائر المادة الناتجة عن تحقق األخطار التى 

:  ٌتعامل معها وذلك على الوجه اآلتى 
:  الحد األدنى النسبى لمعاش انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى - 1

إذا قل المعاش المستحق النتهاء خدمة المإمن علٌه لبلوغ السن المعاشى عن - أ
من األجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلؽت مدة % 50

.   شهرا على األقل 240اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن 
ال ٌشترط فى مدة االشتراك المإهلة الستحقاق هذا الحد األدنى أن تكون مدة - ب 

اشتراك فعلٌة وبالتالى فإنه ٌدخل فى حسابها المدة السابقة التى أدى المإمن 
علٌه تكلفتها بالكامل وكذلك المدد اإلضافٌة ومدد الضمائم ، كما ال ٌشترط أن 

 ـ 1/45تكون مدة االشتراك محسوبة بالمعدل الكامل لحساب المعاش ـ 
وبالتالى تدخل مدة االشتراك المحسوبة بمعدل مخفض بالكامل ضمن هذه 

 . المدة
تطبٌقا لقاعدة حساب الحقوق التؤمٌنٌة عن كل من األجر األساسى واألجر - ج

المتؽٌر قائمة بذاتها فإنه ٌتعٌن لتطبٌق قاعدة  الحد األدنى النسبى فى شؤن 
 شهرا على 240المعاش المستحق عن كل أجر أن تبلػ مدة االشتراك فٌه 

.  األقل
 : (2)الحد األدنى الرقمى للمعاش - 2

تطبٌق القواعد المطلقة لتقدٌر المعاشات قد ٌسفر بالنسبة للمإمن علٌهم ذوى األجور 
المنخفضة ومدد االشتراك الضئٌلة عن معاش ال تكفى قٌمته لمواجهة نفقات المعٌشة 
الضرورٌة وٌعالج قانون التؤمٌن ذلك بتقرٌر حد أدنى رقمى للمعاش ٌستهدى فى 

قٌمته  قٌمة الحد األدنى لألجور فى قوانٌن العاملٌن بالقطاعٌن الحكومى والعام وٌعاد 
 .  جنٌها شهرٌا 40 حالٌا وهوالنظر فى قٌمته مع كل زٌادة فى الحد األدنى لألجور 

وٌزاد هذا الحد األدنً بمقدار خمسة جنٌهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها لؤلجر              
األساسً قبل تارٌخ االستحقاق ، بشرط أن ٌكون المؤمن علٌه مشتركا عن 

 1987العالوات الخاصة فً تارٌخ انتهاء الخدمة ، وذلك عن العالوات من سنة 
 ، وحٌث قد تم ضم جمٌع هذه العالوات الخاصة الً األجر 2000الً سنة 

 جنٌها طالما توافر 110ن الحد األدنً الرقمً للمعاش ٌرتفع الً إاألساسً ، ؾ
. شرط استحقاق هذه الزٌادة 

 الحد األدنً الرقمً لمعاش األجر األساسً : 2مرفق رقم              
 

 _________________________
 

.   من قانون التامٌن االجتماعى 24/1 مادة (1)

 بتعدٌل بعض أحكام قانون التامٌن االجتماعى  ، معدلة بالمادة الرابعة 1987 لسنة 107 الثالثة من القانون رقم مادة (2)

 .  بزٌادة المعاشات وتعدٌل بعض أحكام قوانٌن التؤمٌن االجتماعً 1994 لسنة 204من القانون رقم 
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المبحث الثانى 
تقدٌر معاش الشٌخوخة المبكرة 

 
المطلب األول 
المعاش المبكر 

 
أوضحنا فى بٌان حاالت استحقاق المعاش أنه ٌجوز للمإمن علٌه طلب صرؾ معاش الشٌخوخة 

 شهرا علً 240فى التؤمٌن  الفعلٌةمبكرا متى كانت مدة خدمته قد انتهت وكانت مدة اشتراكه 
.  وذلك على الرؼم من عدم تحقق أى من األخطار المإمن منها فى شؤنه األقل 

وٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المبكر طبقا للقواعد الخاصة بتسوٌة معاش الشٌخوخة بمراعاة عدم 
.  سرٌان أحكام الحد األدنى لمعاش الشٌخوخة فى شؤن المعاش المبكر 

ونظرا ألن المعاش المبكر اختٌارى ٌطلب قبل بلوغ السن المعاشى فإن من شؤن ذلك إطالة فترة 
استحقاق المعاش عن فترة االستحقاق المفترضة لمعاش الشٌخوخة وبالتالى فإن االعتبارات 

التموٌلٌة واعتبارات العدالة توجب تخفٌض قٌمـة هـذا المعـاش عـن المعاش المستحق فى حالة 
بلوغ السن المعاشى بحٌث تتساوى القٌمة الحالٌة للمعاشات المبكرة مع القٌمة الحالٌة لمعاش 

على الوجه اآلتى بلوغ السن المعاشى ، وٌتناول قانون التؤمٌن االجتماعى المعالجة المتقدمة 
  :  (2009 لسنة 130تارٌخ العمل بالقانون رقم  ) 12/6/2009اعتبارا من 

 من قانون التؤمٌن االجتماعً لتتضمن تحدٌد معامل حساب المعاش 20 تم تعدٌل المادة حٌث
وذلك وفقا – المبكر تبعا لسن المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة 

. (1)  المرفق9المحددة بالجدول رقم للمعامالت االكتوارٌة 
 المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر : 9جدول رقم 

 
      

المطلب الثانً 
 (2)المعاش التٌسٌري

 

 
:  نأ علً 2015 لسنة 18 الصادر بالقانون رقم الخدمة المدنٌة من قانون 67تنص المادة 

 للموظؾ الذي جاوز سن الخمسٌن أن ٌطلب إحالته للمعاش المبكر مالم ٌكن قد اتخذت ضده "
اجراءات تؤدٌبٌة ، وٌتعٌن علً الوحدة االستجابة لهذا الطلب ، وفً هذه الحالة تسوي حقوقه 

:  التامٌنٌة علً النحو االتً 
 اذا لم ٌكن قد جاوز سن الخامسة والخمسٌن ، وتجاوزت مدة اشتراكه فً نظام التؤمٌن – 1

االجتماعً عشرٌن عاما ومضً علً شؽله الوظٌفة أكثر من سنة ، فٌعتبر مرقً الً 
الوظٌفة التالٌة لوظٌفته من الٌوم السابق علً تارٌخ إحالته للمعاش ، وتسوي حقوقه 
التؤمٌنٌة بعد ترقٌته علً أساس مدة اشتراكه فً نظام التؤمٌن االجتماعً مضافا الٌها 

. خمس سنوات 
 اذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسٌن ، وجاوزت مدة اشتراكه فً التامٌنات االجتماعٌة –2

عشرٌن عاما فتسوي حقوقه التؤمٌنٌة علً أساس مدة اشتراكه فً التامٌنات االجتماعٌة 
. مضافا الٌها المدة الباقٌة لبلوؼه السن المقررة النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أٌهما أقل 

             وال ٌجوز تعٌٌن من ٌحال للمعاش المبكر وفقا ألحكام هذه المادة فً أي من الوحدات الخاضعة 
. ألحكام هذا القانون 

ــــــــــــــــــ 
 2007 لسنة 554 من قرار وزٌر المالٌة رقم 111 مادة( 1)
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وفقاً ألحكام  الحقوق التؤمٌنٌة المستحقة لمن تنتهى خدمتهم بشؤن ، 26/1/1991 صادر فً 1991 لسنة 1منشور عام رقم بمراعاة ما تضمنه ( 2) 

 1978 لسنة 47من قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم   مكرراً 95المادة 
 

 79وفً ضوء هذه المادة وماتقضً به أحكام قوانٌن التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
:   ٌراعً ماٌأت1975ًلسنة 

 الصادر بالقانون الخدمة المدنٌةقانون الخاضعٌن لال تسري هذه المادة إال علً العاملٌن  - 1
 .2015 لسنة 18رقم 

 . سنة أٌا كان سن التقاعد 50ٌشترط أال ٌقل سن مقدم الطلب عن   -  2
 .ي األجر األساسً فقطؾمدة االشتراك ي لافتراضٌة االمدة التضاؾ    - 3

ٌحدد المتوسط عن األجر األساسً بالمتوسط الشهري خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة  -  4
 . وبمراعاة الضوابط المتعلقة بذلك االشتراك الفعلٌة

ٌحدد المتوسط عن األجر المتؽٌر بالمتوسط الشهري عن كامل مدة االشتراك الفعلً فً  -   5
عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلً فً هذا %  3ضافة إهذا األجر مع 

األجر بما ال ٌزٌد علً الحد االقصً ألجر االشتراك عن هذا األجر فً تارٌخ تحقق واقعة 
. استحقاق هذا المعاش وهو فً هذه الحالة تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ المعاش المبكر 

 من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون 18 من المادة 5تعتبر من حاالت البند  -   6
 :وتطبٌقا لذلك ٌراعً ماٌلً–  (المعاش المبكر) 1975 لسنة 79رقم 

فً التؤمٌن االجتماعً الفعلٌة  مدة اشتراك المإمن علٌه أال تقلٌشترط ألستحقاق المعاش - أ
.  شهرا 240 عن 

ٌحدد معامل حساب  المعاش المستحق عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌروفقا - ب
.  ٌضاحه فً المطلب األول من هذا المبحث إلما سبق 

.  ال ٌستحق الحد االدنً للمكافؤة- ج
لٌه فً شؤن عودة صاحب إ من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار 40 ٌسري حكم المادة  - 7

 . لً العمل حتً ولو كان ذلك فً الٌوم التالً النتهاء الخدمةإالمعاش 
 ال ٌجمع بٌن 67 سنة وتقدم بطلب االنتفاع بالمادة 65بالنسبة لمن كان سن تقاعده  -   8

 ، وتسوي حقوقه التؤمٌنٌة وفقا ألي 1987 لسنة 113حكام القانون رقم أحكامها وبٌن أ
 . من التسوٌتٌن أفضل

 . ول الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمةأعتبارا من إٌستحق المعاش  -   9
 السابق إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرؾ المعاش 10إستثناء من البند  -   10

عتبارا من أول الشهر الذي حدثت فٌه أي من الواقعتٌن المشار إلٌهما ا، ٌستحق المعاش 
 . بحسب االحوال وٌتم تسوٌة المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحاالت

. المضافة ضافة المدة إتتحمل الخزانة العامة بالزٌادة فً المعاش الناتجة عن  -   11
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المبحث الثالث 
 (1)تقدٌر معاش العجز والوفاة 

 المنهً للخدمة وخالل سنة من ترك الخدمة

 
سبق أن أوضحنا أن النظام فى حاالت العجز والوفاة المبكرة ٌهدؾ إلى تعوٌض المإمن علٌه 

وأسرته عن الخطر المإمن منه ولذلك فإنه ال ٌرتبط فى تحدٌد قٌمة المعاش بمستوى 
االشتراكات التى سبق أن أداها المإمن علٌه قبل تحقق الخطر المإمن منه ، وتتلخص معالجة 

المنهً للخدمة وخالل سنة من ترك النظام لتحقٌق المعاش المناسب لحاالت العجز والوفاة 
 :على النحو التالى الخدمة 

تراضٌة لمدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن مقدارها ثالث سنوات أو المدة إؾتضاؾ مدة - 1
.  الباقٌة لبلوؼه السن المعاشى أٌهما أقرب 

.   تحدد قٌمة معاش الشٌخوخة فى حالة استحقاقه لوفاة المإمن علٌه أو لثبوت عجزه الكامل- 2
من أجر حساب % 50إذا كانت قٌمة المعاش الناتجة من تطبٌق البند السابق تقل عن - 3

.  المعاش رفع الناتج إلى هذا المقدار 
 أٌهما أفضل نصؾ الفرق بٌن قٌمة الناتج 3 أو البند رقم 2ٌضاؾ إلى ناتج البند رقم - 4

.  ـ الحد األقصى ـ من أجر التسوٌة % 80و
 بقٌمة ناتج عملٌات الحساب السابقة مع مراعاة أال تقل قٌمته عن الحد األدنى وٌربط المعاش
.  الرقمى للمعاش 

 
 

المبحث الرابع  
تعدٌل المعاشات لتدعٌم فاعلٌتها  

فى مواجهة نفقات المعٌشة  
 

من بٌن ما تهدؾ إلٌه نظم التؤمٌنات االجتماعٌة حماٌة دخول المإمن علٌهم فى حالة تعرضها 
لالنقطاع بسبب األخطار االجتماعٌة وعلى األخص فى حاالت الشٌخوخة والعجز والوفاة ومن 

المذكورة فاعلٌتها  ثم فمن الضرورى حتى تكون للمعاشات التى تمنحها هذه النظم فى الحاالت
، وعلى ذلك فى تؤمٌن الدخول أن تتناسب قٌمة هذه المعاشات باستمرار مع تكالٌؾ المعٌشة 

  :فإنه
طالما أن العوامل االقتصادٌة التى تإثر فى كفاٌة المعاش ٌحكمها مدى التؽٌر فى معدالت - 1

األجور واألسعار واإلنتاجٌة وطالما أن االتجاهات السائدة بالنسبة لهذه العوامل هو الزٌادة 
المضطرة وبالتالى استمرار االرتفاع فى المستوى المعٌشى للسكان فإنه من الضرورى بل 

.  ومن العدالة أن ٌرتبط تقدٌر المعاشات الجدٌدة بهذه الزٌادة 
األجر الذى ٌمنح للعامل دائما عرضة للتدرج بالزٌادة عنه فى بدء استحقاقه وتعدٌله -  2

ٌجرى وفقا لسٌاسة محددة ٌدخل فى تقدٌرها العوامل االقتصادٌة المختلفة ومن ثم فإنه 
ٌحكمه  القول بؤن تعدٌل األجور تحكمه العدٌد من العوامل لتجعله دائما متالئما مع نفقات 
 المعٌشة ، إال أن ظاهرة التدرج فى األجور ال ٌقابلها نفس الظاهرة بالنسبة للمعاشات التى
تظل عادة ثابتة منذ بدء استحقاقها حتى تارٌخ سقوط الحق فٌها ، ولمعالجة هذه الظاهرة 
 بالنسبة للمعاشات فإنه ٌتعٌن أن تهدؾ نظم التؤمٌنات االجتماعٌة إلى إٌجاد وسٌلة دورٌة

ومتجددة لزٌادة المعاشات الجارٌة  فى سبٌل تدعٌم كفاٌتها بحٌث تكون قادرة على مواجهة 
 . التقلبات فى العوامل االقتصادٌة 

ـــــــــــــــــ 
 من قانون التؤمٌن االجتماعى  22 مادة( 1)
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 بتحقٌق مساٌرة المعاشات للتؽٌرات االقتصادٌة وذلك 1977هتمت الدولة منذ ٌناٌر إوقد 
ضافة زٌادات إلٌها عند تحدٌدها لتحقق تناسب المعاش مع أجر المإمن علٌه األخٌر ، كما إب

ٌتم تعدٌل المعاشات الجارٌة مع كل زٌادة فى األجور لمواجهة التؽٌر فى مستوٌات األسعار 
  :وذلك على النحو التالى ونفقات المعٌشة 

 
 

المطلب األول  
الزٌادات التى تستهدؾ تحقٌق  

جمالى أجر اشتراك المؤمن علٌه األخٌر  إتناسب المعاش مع 
  

لتحقٌق تناسب المعاش مع إجمالى أجر اشتراك المإمن علٌه األخٌر تضاؾ الزٌادات اآلتٌة لكل 
:  من معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر 

  .(1)الزٌادة التى تضاؾ إلى معاش األجر األساسى - 1
:  قٌمة الزٌادة - أ

 جنٌها شهرٌا وبحد أقصى 20من معاش األجراألساسى بحد أدنى مقداره % 25
.   جنٌها شهرٌا 35مقداره 

:  أحكام الزٌادة - ب
تعتبر الزٌادة جزءاً من الحد األدنى الرقمى للمعاش ، بمعنى أنه ال ٌتم رفع  (1)

.  المعاش إلى هذا الحد إال إذا كانت قٌمته مضافا إلٌه الزٌادة تقل عن قٌمة هذا الحد
تستحق الزٌادة باإلضافة للحدود القصوى لمعاش هذا األجر وذلك بما ال ٌجاوز  (2)

مجموع معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر وهذه الزٌادة معاش أقصى 
.   أجر اشتراك أساسى وأقصى أجر متؽٌر فى تارٌخ استحقاق المإمن علٌه للمعاش

إذا كان صاحب المعاش قد استحق هذه الزٌادة فال ٌتكرر استحقاق الزٌادة عن هذا  (3)
الجزء ، وٌسرى هذا الحكم فى شؤن الزٌادات التى حلت هذه الزٌادة محلها وتحدد 

  :وفقا لآلتى الزٌادة المستحقة فى هذه الحالة 
ٌتم جمع معاش المدة األولى المستحق قبل إضافة أٌة زٌادة إلٌه على معاش  (أ)

المدة األخٌرة وٌتم حساب الزٌادة المستحقة على مجموع المعاشٌن وفقا لقانون 
. الزٌادة فى تارٌخ االستحقاق عن المدةاالخٌرة 

ٌتم مقارنة زٌادة معاش المدة األولى بقٌمتها فى تارٌخ استحقاقها بالزٌادة التى  (ب)
فإذا كانت هذه الزٌادة أكبر من زٌادة معاش المدة  (أ)تم حسابها وفقا للبند رقم

.  األولى ٌستحق الفرق بٌنهما 
تضاؾ قٌمة المعاش عن المدة االخٌرة وفرق الزٌادة إن وجد إلى إجمالى  (ج)

.  المعاش المستحق عن المدة األولى 
.  تعتبر هذه الزٌادة جزءا من معاش هذا األجر وتسرى فى شانها جمٌع أحكامه  (4)

 
 

ـــــــــــــــــ 
.   بزٌادة المعاشات وتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن األجتماعى 1992 لسنة 30مادة سابعة من القانون رقم  (1)
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:  زٌادات معاش األجر المتؽٌر - 2
العالوات الخاصة  : 4     مرفق رقم 
زٌادة العالوات الخاصة  : 5     مرفق رقم 
 واجهت الدولة مشكلة مالءمة األجور مع التؽٌر فى نفقات المعٌشة 1987إعتبارا من 

بتقرٌر عالوات خاصة وٌواكب صدور تلك القوانٌن قوانٌن تقرر إضافة زٌادة عن كل 
  :وفقا لما ٌأتى عالوة خاصة تضاؾ إلى معاش األجر المتؽٌر تحدد أحكامها 

:  شروط استحقاق الزٌادة - أ
  :الشروط اآلتٌة ٌشترط الستحقاق هذه الزٌادات توافر 

أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا فى تارٌخ انتهاء خدمته عن العالوة الخاصة  (1)
 . المستحق عنها الزٌادة 

بالنسبة للمإمن علٌهم من العاملٌن بالقطاع الخاص فٌشترط أن ٌقرر صاحب العمل  (2)
 فى سنة استحقاق العالوة الشهر الذي قررت فٌه العالوةالعالوة اعتبارا من أول 

وأن ٌإدى عنها االشتراكات مع االشتراكات المستحقة عن األجر المتؽٌر المستحق 
عن الشهر المذكور ، كذلك ٌشترط أن ٌكون صاحب العمل منتظما فى سداد 

. االلتزامات المستحقة علٌه للهٌئة التامٌنٌة 
 

:  قٌمة الزٌادة - ب
من كل من العالوات الخاصة المشار الٌها وذلك عن العالوات الخاصة من % 80( 1)

.  فقط2005 إلً 1988
فى حالة استحقاق المعاش عن األجر األساسً بالحد األدنى الرقمى ٌضاؾ إلٌه  (2)

 جنٌهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها إلى األجر األساسى وذلك 5زٌادة بمقدار 
. 2000 حتى العالوة التى تقررت سنة 

 
:  قٌمة العالوة التى تحسب على أساسها الزٌادة - ج

تحسب قٌمة العالوة منسوبة إلى أجر االشتراك األساسى للمإمن علٌه فى تارٌخ  (1)
.   بدء استحقاقها

ٌكون الحد األقصى لقٌمة العالوة التى تستحق عنها الزٌادة بواقع نسبة الزٌادة التى  (2)
  (بحسب األحوال % 10أو % 15أو % 20أو  % 30 )ٌقررها قانون الزٌادة 

. ( جنٌها250 )30/6/1992من الحد األقصى ألجر اإلشتراك األساسى فى 
 

:  أحكام عامة فى زٌادات معاش األجر المتؽٌر - د
.  تستحق الزٌادة باإلضافة للحد األقصى لمعاش األجر المتؽٌر  (1)
تستحق الزٌادة باإلضافة إلى معاش األجر األساسى وزٌادته ومعاش األجر المتؽٌر  (2)

.  بدون حد أقصى 
تعتبر كل من الزٌادات جزءا من معاش األجر المتؽٌر وتسرى فى شانها جمٌع  (3)

.  أحكامه
 بدأ ضم العالوات الخاصة إلى األجر األساسى تباعا 1/7/1992عتبارا من إ( 4)

.  وٌقتضى ذلك عدم استحقاق الزٌادة عن العالوة التى ٌتم ضمها 
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المطلب الثانى  
الزٌادات التى تستهدؾ مواجهة المعاشات الجارٌة   

التؽٌرات فى مستوٌات األسعار ونفقات المعٌشة  
 

الزٌادات بعد تارٌخ االستحقاق  : 3مرفق رقم 
الصادرة بهذا النوع من الزٌادات مع مراعاة توحٌد والقرارات الجمهورٌة تعددت القوانٌن 

قواعد استحقاقها وذلك فى الحدود التى ال تخل بالتنسٌق بٌنها وبٌن الزٌادة التى تقررت فى شؤن 
أو نتائج الفحص المركز المالً لصندوقً التؤمٌن األجور وبمقدار ما تسمح به موازنة الدولة 
، وفٌما ٌلى بٌان القواعد العامة للزٌادات التى (1)االجتماعً تبعا للجهة التً تتحمل الزٌادة 

 :1987 اعتبارا من سنة تقررت
:  المعاشات التى ٌسرى فى ِشأنها حكم الزٌادة - 1

المعاشات المستحقة قبل تارٌخ العمل بالقانون الصادر بالزٌادة وفقا ألى من قوانٌن التؤمٌن 
  1964 لسنة 71االجتماعى القومٌة  بما فى ذلك المعاشات التى تم منحها وفقا للقانون رقم 

.  بشؤن المعاشات والمكافآت االستثنائٌة 
 

:  قٌمة الزٌادة - 2
أو تتحدد قٌمة الزٌادة بنسبة من المعاش المستحق لصاحب المعاش عن األجر األساسى - أ

مجموع معاشً األجر األساسً واألجر المتؽٌر تبعا لما ٌقضً به التشرٌع الصادر 
وما أضٌؾ إلٌه من زٌادات وإعانات وفقا لقوانٌن الزٌادات السابقة ، وإضافة بالزٌادة 

الزٌادات واإلعانات لوعاء حساب الزٌادة الجدٌدة ٌستهدؾ تعوٌض المعاشات السابقة عن 
الزٌادة التى تمت فى األجور ألصحاب المعاشات الالحقة ، وتتحدد النسبة   بمراعاة نسبة 

. الزٌادة التى تقررت فى األجور 
. تم تقرٌر حد أقصى لبعض الزٌادات -  ب
. تم تقرٌر حد ادنى لبعض الزٌادات -  ج
 

:  أحكام عامة فى الزٌادة - 3
. تستحق الزٌادة باإلضافة الى الحدود الدنٌا للمعاش -  أ
. تستحق الزٌادة باإلضافة إلى الحدود القصوى للمعاش - ب
إذا كان المستحق فى تارٌخ استحقاق الزٌادة ٌجمع بٌن معاشٌن أو اكثر ٌستحق الزٌادة - ج

عن كل من المعاشات التى ٌستحقها فى هذا التارٌخ مع عدم التقٌد بحدود الجمع بٌن 
.  المعاشات

إذا كان المعاش فى تارٌخ استحقاق الزٌادة مستحقا للمستحقٌن عن المإمن علٌه         - د
أو صاحب المعاش واستحقت الزٌادة بمقدار الحد األقصى لها فٌوزع مبلؽها بٌن 

.  المستحقٌن فى التارٌخ المذكور بنسبة انصبتهم فى المعاش 
.  تعتبر الزٌادة جزءا من المعاش وتسرى فى شؤنها جمٌع أحكامه - ه
 

 . 

 

ــــــــــــــــــ 

 فى حالة تحمٌل صنادٌق التؤمٌن بالزٌادة فتكون نسبتها فى حدود ما ٌسمح به الفائض فى احتٌاطٌاتها (1)
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المطلب الثالث 
عتبار الزٌادة إالنتائج المترتبة على 

جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جمٌع أحكامه  
 

: حكامه ما ٌؤتى أعتبار الزٌادة جزء من المعاش وتسرى فى شؤنها جمٌع إٌترتب على 
:  تدخل الزٌادة فى تحدٌد الحقوق اآلتٌة - 1

.  معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن -  أ
.  قٌمة المعاشات عند تحدٌد قٌمة إعانة العجز الكامل - ب
ستحقاق إعتبارا من تارٌخ إحدود الجمع بٌن المعاشات وذلك بالنسبة لحاالت االستحقاق -  ج

.  الزٌادة 
معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق فى حاالت رد - د

.  المعاشات 
المعاش المستحق عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش فى حالة تحدٌد معاش المستحق - ه

.  مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقٌن 
.  منحة الوفاة - و
.  نفقات الجنازة - ز
.  منحة زواج البنت أو االخت - ح
.  جزء المعاش الجائز استبداله - ط
.  منحة قطع معاش اإلبن أو األخ - ي
 

:  تعتبر الزٌادة جزءا من المعاش عند تحدٌد االستقطاعات االتٌة -  2
.  نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض -  أ
.  جزء المعاش الجائز الحجز علٌه لدٌن نفقة أو لدٌن الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً- ب

 
 

المطلب الرابع  
الجهة الملتزمة بالزٌادات 

 
لما كانت زٌادة المعاش لم تإخذ فى اإلعتبار عند تحدٌد المزاٌا التى ٌكفلها نظام التؤمٌن 

 وبالتالى لم تإخذ فى االعتبار عند تحدٌد التموٌل الالزم للنظام لذلك تضمنت معظم ،االجتماعى
القوانٌن المقررة لزٌادة المعاش ـ سواء تلك المقررة لمالءمة المعاش مع كامل الدخل أو تلك 

المستهدؾ منها مواجهة التؽٌرات فى مستوى األسعار ـ أن تتحمل الخزانة العامة بالزٌادات التى 
تزاد بها قٌمة المعاشات سواء تلك المقررة لتحقٌق التوازن والتناسق مع األجر فى تارٌخ 

.  استحقاق المعاش أو تلك التى تستهدؾ مواجهة التؽٌرات فى مستوٌات األسعار 
وقد تتحمل صنادٌق التؤمٌن بتكلفة الزٌادة التى تستهدؾ مواجهة التؽٌرات فى مستوٌات األسعار 

.  فى حالة وجود فائض فى احتٌاطٌاتها 
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المبحث الخامس 
 زٌادة المعاشات المتدنٌة 

وفقا لما تضمنه 
  (19 )مادة  2010 لسنة 135الصادر بالقانون رقم  قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات

 ( 165 ) مادة 1975 لسنة 79وقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 

ٌزاد المعاش المستحق وفقا ألحكام هذا القانون أو أى من قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعى بقٌمة  - 1
: تعادل الفرق بٌن 

 قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات من 18وفقا للمادة  )قٌمة المعاش األساسى -        أ 
  (30/6/2013 للمعاشات المستحقة حتً 2010 لسنة 135الصادر بالقانون رقم 

 المشار 165 وفقا لما تضمنته المادة 1/7/2013ثم المعاش الضمانً إعتبارا من 
: إلٌها ، وذلك وفقا للقٌم الموضحة فٌما ٌلً 

 
المعاش المستحق الرفع الذي تقل قٌمته عن قٌمة المعاش تارٌخ استحقاق المعاش المادة 

الضمانً   األساسً

 جنٌه جنٌه جنٌه

 0374.54  123.60 2011 / 6 / 30حتً  019

 0436.36  144.00 2011 / 7 / 01من  019

 0881.81  291.00 2012 / 7 / 01من  019

 0909.09 300.00  2013 / 7 / 01من  165

 1363.63 450.00  2014 / 1 / 01من  165

 
 ذي الالمعاش المستحق وفقا لقوانٌن التؤمٌن االجتماعً السارٌة من قٌمة % 33- ب 

:  وهً– ٌحصل علٌه صاحب المعاش 
 . 1975 لسنة79 قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم (1)       

 قانون التؤمٌن اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر (2)
. 1976  لسنة 108بالقانون رقم 

 قانون التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم (3)
.  1978  لسنة 50

 .1980  لسنة 112 قانون التؤمٌن اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم (4)
 

ستحقاق اعتبار المعاش حالة إفى حالة الوفاة تحسب هذه الزٌادة للمستحقٌن فى المعاش ب - 2
واحدة ولٌس لكل مستحق منفرداً، وال ٌتم االنتفاع بحكم هذه المادة إال مرة واحدة عند ربط 

 .  المعاش
 
هذا التارٌخ على المعاشات المستحقة قبل  1/7/2010اعتبارا من   زٌادةٌسرى حكم هذه ال - 3

 . دون صرؾ أٌة مستحقات عن الفترة السابقة
 

الصادر بالقانون رقم  قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات من 20تضمنت المادة  –  4
:  سابق اإلشارة إلٌها 165 ، والمادة 2010 لسنة 135

 .معاش لتتحمل الخزانة العامة للدولة بقٌمة األعباء المالٌة المترتبة على رفع الحد األدنً ل       
 

 باألحكام الخاصة بزٌادة 2010 لسنة 9رقم  (المالٌة  )صدر منشور عام وزٌر التأمٌنات – 5
 بشأن قانون 2010 لسنة 135 من القانون رقم 19 ةالمعاشات وفقا ألحكام الماد

 :التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات متضمنا 



         2015 دٌسمبرمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 المذكرة  السابعة

  ليلي هحوذ الْصيشي –هعاش ذأهيي الشيخْخح ّالعجض ّالْفاج                                                     هحوذ حاهذ الصياد  

                     w: www.elsayyad.net                        34/75       1975 لسٌح 79في لاًْى الرأهيي االجرواعي الصادس تالماًْى سلن 
 

:  قواعد تحدٌد الزٌادة-  أ 
 السابق 1وفقا للقٌم الموضحة فً البند قٌمة المعاش األساسى تتحدد  (1)
من قٌمة المعاشات المستحقة للمإمن علٌه % 33ٌتحدد وعاء حساب قٌمة ال (2)

 تارٌخ أو صاحب المعاش بكامل قٌمة المعاش أو المعاشات المستحقة فً 
مضافا الٌها الزٌادات وما سالفة الذكر  19 ةزٌادة المعاشات وفقا ألحكام الماد

 ،  قد ٌكون قد استحق من معاشات استثنائٌة
  :علً أن ٌستبعد منه ماٌلً            
عانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب إ(أ) 

 مكررا من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر 103نص المادة رقم لوفقا 
.  1975 لسنة 79بالقانون رقم 

المنحة المقررة للعاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلٌة (ب)
والهٌئات العامة وألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم بقرار رئٌس 

 . 1998 لسنة 458الجمهورٌة رقم 
: تتحدد الزٌادة وفقا للطرٌقة اآلتٌة  (3)

من % 33قٌمة  – (1)المعاش األساسً المحدد وفقا للبند رقم = قٌمة الزٌادة 
 . (2) وفقا للبند ةقٌمة المعاش المحدد

من قٌمة % 33واذا كانت قٌمة المعاش األساسً أقل من أو تساوي قٌمة نسبة ال 
 . فال تستحق الزٌادة (2)المعاش المحدد وفقا للبند رقم 

تستحق الزٌادة للمعاشات التً تقل قٌمة وعاء الزٌادة الخاصة بها عن القٌم (4            )
:   السابق 1الموضحة فً البند 

 
:  قواعد عامة – ب 

 لسنة 112ٌراعً أال تزٌد قٌمة المعاش المستحق وفقا ألحكام القانون رقم  (1)
والقانون  (معاش السادات  ) باصدار قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل 1980

 ألٌه الزٌادة المستحقة وفقا للبند إمضافا   (معاش التؤمٌن الشامل )المرافق له 
عن قٌمة المعاش األساسً بما فً ذلك المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة 

 . 1998 لسنة 458رقم 
ستحقاق إ أو فً تارٌخ 1/7/2010تحسب هذه الزٌادة مرة واحدة فقط فً  (2)

 .المعاش أٌهما ألحق وتستحق من هذا التارٌخ 
 . تستحق الزٌادة باإلضافة إلى الحدود الدنٌا للمعاش (3)
 أو تارٌخ استحقاق المعاش 1/7/2010توزع هذه الزٌادة علً المستحقٌن فً  (4)

 .أٌهما ألحق بنسبة ماٌصرؾ لكل منهم من معاش 
 :تدخل الزٌادة فً تحدٌد الحقوق اآلتٌة  (5)

.  معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن  ( أ)
 معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق أو (ب)

 .المستحقٌن فً حاالت رد المعاشات 
المعاش المستحق عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش فى حالة تحدٌد معاش  ( ج)

 .المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقٌن 
 79 مكرراً من القانون رقم 103قٌمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة رقم  ( د)

 .1975لسنة 
الجزء المستحق الصرؾ من المعاش فً حالة الحصول على دخل من عمل  (ه)

. بالنسبة للمستحقٌن 
.  حدود الجمع بٌن المعاش والدخل (و)
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حدود الجمع بٌن المعاشات وذلك بالنسة لحاالت اإلستحقاق إعتباراً من  (ز)
1/7/2010  .

.   منحة الوفاة (ح)
.  نفقات الجنازة (ط)
.   منحة زواج البنت أو األخت (ى)
.   منحة قطع المعاش لإلبن أو األخ (ك)
.   ستبدالهاجزء المعاش الجائز  (ل)

:   تعتبر الزٌادة جزءاً من المعاش عند تحدٌد اإلستقطاعات األتٌة (6)
.    نسبة اإلشتراك فى تؤمٌن المرض (أ)
جزء المعاش الجائز الحجز علٌه سدادا للدٌون المستحقة وفقا للمادة رقم  (ب)

  .  1975 لسنة 79 من قانون التؤمٌن االجتماعً رقم 144
: التستحق الزٌادة  (7)

لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبٌق أحد قوانٌن التؤمٌن  (أ)     
. االجتماعً 

صاحب معاش العجز الجزئً اإلصابً ؼٌر المنهً للخدمة طالما لم  (ب)     
 . حدي حاالت استحقاق معاش الشٌخوخة والعجز والوفاة إتتوافر فً شؤنه 

 
  بشأن قواعد زٌادة المعاشات 2013 لسنة 79رقم  وزٌر التضامن اإلجتماعىصدر قرار – 6

 لسنة 79 من قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 165وفقاً لحكم المادة 
1975 

 : باستثناء – السابق 5ذات األحكام سابقة البٌان فً البند متضمنا 
دون  ) إستحقاق الزٌادة لحاالت االستحقاق لبلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة فقط –أ 

 . (المعاش المبكر 
 باصدار 1980 لسنة 112 المعاش المستحق وفقا ألحكام القانون رقم تستحق الزٌادة –ب 

معاش )والقانون المرافق له  (معاش السادات  )قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل 
بذات القواعد المتبعة للمعاشات المستحقة وفقا لباقً القوانٌن ، ثم   (التؤمٌن الشامل 

 . 1998 لسنة 458 المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم تضاؾ 
 

 لسنة 79من قانون التامٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم ( 165)مادة  تم تعدٌل ال– 7
:  لتكون كاالتً 2014 لسنة 120 بموجب القانون رقم 1975

 تزاد معاشات تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً ألى من القوانٌن - ا 
: اآلتٌة 

. 1975 لسنة 79قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  -

قانون التؤمٌن االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون  -
. 1976 لسنة 108رقم 

 50قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  -
. 1978لسنة 

تتحدد قٌمة الزٌادة بالنسبة للقوانٌن المشار الٌها فى الفقرة السابقة بقٌمة تعادل الفرق - ب 
من إجمالى  (ثالثة وثالثون فى المائة)% 33بٌن قٌمة معاش الضمان االجتماعى و

. قٌمة المعاش الذى ٌحصل علٌه صاحب المعاش
بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً ألحكام قانون نظام التؤمٌن االجتماعى الشامل الصادر - ج 

تتحدد قٌمة الزٌادة بواقع الفرق بٌن قٌمة معاش 1980 لسنة 112بالقانون رقم 
. الضمان االجتماعى والمعاش المستحق وفقاً ألحكام القانون المشار الٌه
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فى حالة الوفاة تحسب هذه الزٌادة للمستحقٌن فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق - د 
. واحدة ولٌس لكل مستحق منفرداً 

. ال ٌتم االنتفاع بحكم هذه المادة إال مرة واحدة عند ربط المعاش -  ه
ٌراعى إٌقاؾ صرؾ الزٌادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل - و

. بلوؼه سن التقاعد
. تتحمل الخزانة العامة للدولة بقٌمة الزٌادة المشار إلٌها- ز 
. ٌصدر وزٌر التؤمٌنات قراراً بقواعد تنفٌذ أحكام هذه المادة- ح 

 
  

المبحث السادس 
  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها 

 
  جنٌهات 10منحة مقدارها وفقا لما تقدم ٌضاؾ لقٌمة المعاش المستحق والذى حددت قٌمته 

معاش  وذلك بالنسبة لجمٌع حاالت استحقاق ة العامةتتحمل بقٌمتها الخزان (بدٌل منحة ماٌو  )
 أى أنها تستحق –األجر األساسى ، كما ٌراعى أن هذه المنحة التتقٌد بالحد األقصى الرقمى 

. حتى ولو كان المعاش المستحق قد بلػ هذا الحد 
: وٌراعى بالنسبة لهذه المنحة اآلتى 

فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المإمن علٌه بحسب األحوال توزع المنحة على المستحقٌن  -1
 فى حالتى الرد واإلستحقاق دون ةبنسبة ماٌصرؾ لهم من معاش ، كما ٌعاد توزٌع المنح

.  المساس
 (األولى ) المقررة للعاملٌن المنصوص علٌها بالمادة ة والمنحةالٌجوز الجمع بٌن هذه المنح -2

 وفى حالة الجمع بٌن المرتب والمعاش 1998 لسنة 458من قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 
 :ٌراعى ماٌلى 

بالنسبة لصاحب المعاش تصرؾ المنحة المستحقة على المعاش وال تصرؾ على المرتب - أ
. وٌمتنع على جهات العمل صرفها على المرتب 

بالنسبة للمستحق ٌصرؾ له نصٌبه فى المنحة المستحقة فى المعاش وٌجمع بٌنها وبٌن - ب
. المستحقة من جهة العمل بال حدود ة المنح

. فى حالة الجمع بٌن المعاشات ٌجمع صاحب الشؤن بٌن المنح المستحقة عنها دون حدود  -3
ال تدخل فى تحدٌد التعتبر المنحة جزءاً من المعاش األساسى والمتؽٌر ، وترتٌباً على ذلك  -4

 : ماٌأتى
. إعانة العجز الكامل - أ
. نفقات الجنازة - ب
. منحة وفاة صاحب المعاش - ج
. منحة زواج البنت أو األخت - د
. المنحة التى تستحق لإلبن أو األخ عند قطع المعاش - ه
. ستبداله إجزء المعاش الجائز - و
. نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض بالنسبة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم - ز
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المرفقات 
 

 1مرفق رقم 
الحد األقصً الرقمً لمعاش األجر األساسً 

 

الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى ستحاق المعاش  اتارٌخ 
 (جنٌه)

 0200 30/6/1992حتى  
 0240 1/7/1992من    
 0270 1/7/1993من    
 0300 1/7/1994من    
 0330 1/7/1995من    
 0360 1/7/1996من    
 0400 1/7/1997من    
 0420 1/7/1998من    
 0440 1/7/1999من    
 0460 1/7/2000من    
 0480 1/7/2001من    
 0500 1/7/2002من    
 0520 1/7/2003من    
 0540 1/7/2004من    
 0560 1/7/2005من    
 0580 1/7/2006من    
 0600 1/7/2007من    
 0620 1/7/2008من    
 0640 1/7/2009من    
 0680 1/7/2010من    
 0700 1/7/2011من    
 0730 1/7/2012من    
 0790 1/5/2013من    
 0810 1/7/2014من    
 0896 1/7/2015من    
 0992 1/4/2016من    
 1096 1/7/2017من    
 1208 1/7/2018من    
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 2مرفق رقم 
الحد األدنً الرقمً لمعاش األجر األساسً 

 

تارٌخ 
ستحقاق ا

المعاش 

الحد األدنى 
الرقمى بدون 

زٌادة 
 (جنٌه)

الحد األدنى 
الرقمى مضافاً 
إلٌه الزٌادة 

 (جنٌه)

العالوات الخاصة التى تم ضمها 
حتى تارٌخ اإلستحقاق 

إلى من 

 1/7/1992من 
 1/7/1993من 

35 
35 

40 
45 

1987 
1987 

 
1988 

 1/7/1994 من 
 1/7/1995من 
 1/7/1996من 
 1/7/1997من 
 1/7/1998من 
 1/7/1999من 
 1/7/2000من 
 1/7/2001من 
 1/7/2002من 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

 1997  
 1/7/2003من 
 1/7/2004من 
 1/7/2005من 

40 
40 
40 

100 
105 
110 

1987 
1987 
1987 

1998 
1999 
2000 

: مالحظة
 جنٌهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها إلى األجر 5زٌادة الحد األدنى الرقمى بمقدار 

:   األساسى إذا ماتوافرت الشروط اآلتٌة 
. إنتهاء الخدمة بالجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو القطاع العام - 1

أو إنتهاء الخدمة بإحدى منشآت القطاع الخاص التى تقرر للعاملٌن بها عالوة خاصة 
مماثلة لتلك التى قررت للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام وتوافرت بشؤنها 

.    أ من الفصل الثانى /3الشروط الموضحة فى البند 
. نتهاء الخدمة اأن ٌكون المإمن علٌه مشتركاً عن العالوات الخاصة فى تارٌخ - 2
ستحقاق الصرؾ للمعاش وفقاً إلحدى حاالت االستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة اأن ٌكون - 3

والعجز والوفاة فٌما عدا المعاش المبكر ، حٌث الٌرفع المعاش المبكر إلى الحد األدنى 
.  الرقمى

 حتً 1/7/1987تستحق هذه الزٌادة عن العالوات الخاصة التً أستحقت إعتبار ا من - 4
 1/7/2005 حتً 1/7/1992 والتً تم ضمها إلً األجر األساسً من 1/7/2000

  .تتحمل بقٌمة هذه الزٌادة الخزانة العامة- 5
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 3مرفق رقم 
 الزٌادات بعد تارٌخ االستحقاق

 

م 
القرار  / القانون

 الجمهوري
النسبة من 

الجهة حد أدنً 
التً 
 تتحملها

حد أقصً 

جنٌه جنٌه 

01 102/87 1/7/87 20%
(1) 

 بدون
(3)

 بدون 

02 150/88 1/7/88 15%
(1) 

 بدون
(4) 

 بدون

03 124/89 1/7/89 15%
(1) 

 بدون
(4)

 بدون 

04 014/90 1/7/90 15%
(1) 

 بدون
(4)

 55.950 

05 014/91 1/6/91 15%
(1) 

 بدون
(4)

 064.35 

06 030/92 1/7/92 20%
(1) 

 بدون
(4)

 098.65 

07 175/93 1/7/93 10%
(1) 

 بدون
(4)

 059.19 

08 204/94 1/7/94 10%
(1) 

 بدون
(4)

 065.11 

09 024/95 1/7/95 10%
(1) 

 بدون
(4)

 071.62 

10 086/96 1/7/96 10%
(1) 

 بدون
(4)

 078.79 

11 083/97 1/7/97 10%
(1) 

 بدون
(4)

 086.66 

12 091/98 1/7/98 10%
(1) 

 بدون
(4)

 095.33 

13 020/99 1/7/99 10%
(1) 

 بدون
(4)

 104.86 

14 085/2000 1/7/2000 10%
(1) 

 بدون
(4)

 115.35 

15 019/2001 1/7/2001 10%
(1) 

10 
(4)

 060.00 
 بعدم دستورٌة 2012أؼسطس صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً 

 وصرؾ الفروق 2012 أكتوبرتحدٌد حد أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش 
  الحكمنشر رٌخ لتا  الٌوم التالً 16/8/2012 من

16 150/2002 1/7/2002 10%
(1) 

10 
(4)

 060.00 
 بعدم دستورٌة 2012أؼسطس صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً 

 وصرؾ الفروق 2012 أكتوبرتحدٌد حد أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش 
  الحكمنشر رٌخ لتا  الٌوم التالً 16/8/2012 من

17 091/2003 1/7/2003 10%
(1) 

10 
(4)

 060.00 
 بعدم دستورٌة 2012أؼسطس صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً 

 وصرؾ الفروق 2012 أكتوبرتحدٌد حد أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش 
  الحكمنشر رٌخ لتا  الٌوم التالً 16/8/2012 من

18 088/2004 1/7/2004 10%
(1) 

10 
 

(4)
 060.00 

 فً الدعوي رقم 8/6/2008صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 
 قضائٌة دستورٌة والذي قضً بعدم دستورٌة ما نص علٌه البند 27 لسنة 20
 بزٌادة 2004 سنة 88من الفقرة الثانٌة من المادة األولً من القانون رقم (2)

المشار إلٌه من أن تكون الزٌادة  (1)وذلك فٌما تضمنه البند رقم  المعاشات
فً المعاش بحد أقصً ستٌن جنٌها شهرٌا ، وحددت الٌوم التالً لنشر احكم 

 (.12/6/2008نشر فً الجرٌدة ارسمٌة بتارٌخ ) تارٌخا العمال أثره
وقد تم صرؾ فرق هذه الزٌادة لحاالت إستحقاق المعاش اعتبارا من 

.  دون صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة13/6/2008
 وصرؾ الفروق من تارٌخ صدور 2008تم التنفٌذ مع معاش سبتمبر حٌث  

 31/8/2008الحكم حتً

قرار جمهوري  19
176/2005 

1/7/2005 15%
(1 )

 عدلت الً
 20%  

وبدون حد 
 أقصً

 بدون
(5)

 090.00 
 بتعدٌل 2013 لسنة 80صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 

 بزٌادة المعاشات 2005 لسنة 176 رقم قرار رئٌس الجمهورٌةبعض أحكام 
 2013 لسنة 122، وقد صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 

 حٌث تم ، 2005 لسنة 80 رقم قرار رئٌس الجمهورٌةبتعدٌل بعض أحكام 
وبدون حد  % 20الً  % 15تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

 1/7/2012وذلك اعتبارا من أقصً 

قرارجمهوري  20
160/2006 

1/7/2006 7.5%
(1 )

 عدلت الً
 10%  

وبدون حد 
أقصً

 

10 
(5)

 060.00 
 بتعدٌل 2013 لسنة 433صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 

 بزٌادة المعاشات 2006 لسنة 160 رقم قرار رئٌس الجمهورٌةبعض أحكام 
 7.5 حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من ، وبزٌادة المعاشات

 1/7/2013وذلك اعتبارا من وبدون حد أقصً  % 10الً % 

قرار جمهوري  21
169/2007 

1/7/2007 10%
(1) 

 بدون
(5)

 70.00 
 بزٌادة النسبة المقررة للمعاشات 2014لسنة 197صدر القرار الجمهوري 

 % 5 بنسبة 2007عام 
 % 15الً % 10حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

 1/1/2015وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من 

22 114/2008 1/5/2008 20%
(1) 

 عدلت الً
 30%  

وبدون حد 
 أقصً

 
(4)

 100.00 
 بتعدٌل بعض أحكام القانون 2011 لسنة 102صدر المرسوم بقانون رقم 

 بتقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام 2008 لسنة 114رقم 
 20وبزٌادة المعاشات حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

 1/7/2011وذلك اعتبارا من وبدون حد أقصً  % 30الً % 

قرار جمهوري   23
147/2009 

1/7/2009 10%
(1) 

 بدون
(5)

 بدون 

 قرار جمهوري  24
127/2010 

1/7/2010 10%
(1) 

 بدون
(5)

 بدون 

قرار رئٌس  25
المجلس األعلً 
 للقوات المسلحة 

1/4/2011 15%
(2) 

 
 بدون

(5)
 بدون 
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م 
القرار  / القانون

 الجمهوري
النسبة من 

الجهة حد أدنً 
التً 
 تتحملها

حد أقصً 

جنٌه جنٌه 

055/2011 

قرار رئٌس  26
المجلس األعلً 
 للقوات المسلحة 

110/2012 

1/1/2012 10%
(2) 

 
60 

(5)
 بدون 

27 081/2012 1/7/2012 15%
(2) 

50 
(4)

 بدون 

 قرارجمهوري 28
433/2013 

1/7/2013 10%
(2) 

 
50 

(5)
 بدون 

قرارجمهوري  29
704/2013 

1/1/2014 10%
(2 )

 
50 

(5)
بدون  

قرارجمهوري  30
190/2014 

1/7/2014 10%
(2 )

 
 بدون

(4) 
بدون 

قانون  31
029/2015 

1/7/2015 10%
(2)

 بدون 
(4)

بدون  

 

 من مجموع معاش األجر األساسً  (1)

 من مجموع معاشً األجر األساسً والمتؽٌر (2)

 ٌلتزم صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص بقٌمة الزٌادة عن جزء المعاش الذى ٌلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة (3)

 تلتزم بها الخزانة العامة  (4)

ٌلتزم بها صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص  (5)
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 4مرفق رقم 
العالوات الخاصة 

 

القانون 
تارٌخ 

االستحقاق 
 ةالنسب

ساسه أاألجر األساسى الذى تحدد على 
 ةالعالو

الموجود فى 
الخدمه فى 

تارٌخ تقرٌرها 

من ٌعٌن اعتبارا 
من تارٌخ تقرٌرها 

جر بداٌه التعٌٌن أ 30/6/1988 % 15 1/7/1988 1988 لسنة 149

 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1989 % 15 1/7/1989 1989 لسنة 123
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1990 % 15 1/7/1990 1990  لسنة 013
 جر بداٌه التعٌٌنأ 31/5/1991 % 15 1/6/1991 1991  لسنة 013
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1992 % 20 1/7/1992 1992  لسنة 029
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1993 % 10 1/7/1993 1993 لسنة 174
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1994 % 10 1/7/1994 1994 لسنة 203
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1995 % 10 1/7/1995 1995  لسنة 023
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1996 % 10 1/7/1996 1996  لسنة 085
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1997 % 10 1/7/1997 1997  لسنة 082
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1998 % 10 1/7/1998 1998  لسنة 090
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/1999 % 10 1/7/1999 1999  لسنة 019
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2000 % 10 1/7/2000 2000  لسنة 084
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2001 % 10 1/7/2001 2001  لسنة 018
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2002 % 10 1/7/2002 2002 لسنة 149
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2003 % 10 1/7/2003 2003  لسنة 089
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2004 % 10 1/7/2004 2004  لسنة 086

 1/7/2005 2005  لسنة 092
20 % 

 30حد أدنً 
جنٌها 

30/6/2005 
 جر بداٌه التعٌٌنأ

 1/7/2006 2006  لسنة 085
10 % 

 36حد أدنً 
جنٌها 

30/6/2006 
 جر بداٌه التعٌٌنأ

 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2007 % 15 1/7/2007 2007  لسنة 077
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/4/2008% 30 1/5/2008 2008 لسنة 114
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2009% 10 1/7/2009 2009 لسنة 128
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2010  %10 1/7/2010 2010 لسنة 070
 جر بداٌه التعٌٌنأ 31/3/2011  %15 1/4/2011 2011 لسنة 002
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2012 % 15 1/7/2012 2012 لسنة 082
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2013 % 10 1/7/2013 2013 لسنة 078
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2014 % 10 1/7/2014 2014 لسنة 042
 جر بداٌه التعٌٌنأ 30/6/2015 % 10 1/7/2015 2015 لسنة 099
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 5مرفق رقم 

زٌادة العالوات الخاصة  
 

تارٌخ االستحقاق 
 ة العالوةمن قٌم
ة  عن سنةالخاص

للمعاشات 
 حتى ةالمستحق

الحد األقصً 
 (جنٌه)للزٌادة 

1/7/1988 1988 30/6/1993 30 

1/7/1989 1989 30/6/1994 30 

1/7/1990 1990 30/6/1995 30 

1/6/1991 1991 30/6/1996 30 

1/7/1992 1992 30/6/1997 40 

1/7/1993 1993 30/6/1998 20 

1/7/1994 1994 30/6/1999 20 

1/7/1995 1995 30/6/2000 20 

1/7/1996 1996 30/6/2001 20 

1/7/1997 1997 30/6/2002 20 

1/7/1998 1998 30/6/2003 20 

1/7/1999 1999 30/6/2004 20 

1/7/2000 2000 30/6/2005 20 

1/7/2001 2001 30/6/2006 20 

1/7/2002 2002 30/6/2007 20 

1/7/2003 2003 30/6/2008 20 

1/7/2004 2004 30/6/2009 20 

1/7/2005 2005 30/6/2010 40 
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 6مرفق رقم 

الحد األقصً للجمع بٌن 
معاش األجر األساسى وزٌادته 

ومعاش األجر المتؽٌر 
 

تارٌخ االستحقاق 
الحد األقصى 

جنٌه 

أساسً 
 (1)وزٌادته

جنٌه 

متؽٌر 
جنٌه 

 0300 0209 0509 4/1984 /1من   

 0300 0200 0500 7/1987 /1من   

 0400 0240 0640 7/1992 /1من   

 0400 0270 0670 7/1993 /1من   

 0400 0300 0700 7/1994 /1من   

 0400 0330 0730 7/1995 /1من   

 0400 0360 0760 7/1996 /1من   

 0400 0400 0800 7/1997  /1من  

 0400 0420 0820 7/1998  /1من  

 0400 0440 0840 7/1999 /1من   

 0400 0460 0860 7/2000 /1من   

 0400 0480 0880 7/2001 /1من   

 0400 0500 0900 7/2002 /1من   

 0400 0520 0920 7/2003 /1من   

 0400 0540 0940 7/2004 /1من   

 0400 0560 0960 7/2005  /1من  

 0400 0580 0980 7/2006  /1من  

 0400 0600 1000 7/2007  /1من  

 0500 0620 1120 7/2008  /1من  

 0600 0640 1240 7/2009  /1من  

 0720 0680 1400 7/2010  /1من  

 0840 0700 1540 7/2011  /1من  

 0960 0730 1690 7/2012  /1من  

 1104 0790 1894 5/2013  /1من  

 1272 0790 2062 1/2014/  1من 

 1272 0810 2082 7/2014/ 1من 

 1464 0810 2274 1/2015/ 1من 

 1464 0896 2360 7/2015/ 1من 

 1688 0896 2584 1/2016/ 1من 

 1688 0992 2680 7/2016/ 1من 

 1864 0992 2856 1/2017/ 1من 

 1864 1096 2960 7/2017/ 1من 

 2056 1096 3152 1/2018/ 1من 

 2056 1208 3264 7/2018/ 1من 

 
:   معاش االجر االساسى وزٌاداته فى تارٌخ االستحقاق المتمثله فى(1)

 1/7/1984من -     أ

بدون حد ادنى أو اقصى   % 10 –االضافه االولى  (1)

  جنٌهات6 جنٌهات وحد اقصى 3بحد ادنى  % 10 –االضافه الثانٌه  (2)

 (تستحق باالضافة للحد األقصً  ) جنٌهات 4 (3)

  (تستحق باالضافة للحد األقصً  ) جنٌهات 5 (4)

 1/7/1987من -     ب



         2015 دٌسمبرمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 المذكرة  السابعة

  ليلي هحوذ الْصيشي –هعاش ذأهيي الشيخْخح ّالعجض ّالْفاج                                                     هحوذ حاهذ الصياد  

                     w: www.elsayyad.net                        44/75       1975 لسٌح 79في لاًْى الرأهيي االجرواعي الصادس تالماًْى سلن 
 

بدون حد ادنى أو اقصى   % 10 –االضافه االولى  (5)

  جنٌهات6 جنٌهات وحد اقصى 3بحد ادنى  % 10 –االضافه الثانٌه  (6)

  جنٌهات9 –االضافه الثالثه  (7)

  1/7/1992 من –ج

 جنٌها 35 جنٌها وحد اقصى 20بحد ادنى  % 25
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  7مرفق رقم 
 تطور الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر 

 

 
عتبارا من إ

 (جنٌه)الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر 

لمن ٌشؽل منصب 
وزٌر ومن ٌعامل 

معاملة هذا المنصب 
من حٌث المرتب 

والمعاش 

باقً المؤمن علٌهم 
 

شهري سنوي  شهري سنوي  

1/04/1984 45000 0375 45000 3750 

1/07/1987 90000 7500   

1/07/1992   60000 5000 

1/07/2008 12000 1000 07500 0625 

1/07/2009 18000 1500 09000 0750 

2010/07/1   10800 0900 

2011/07/1   12600 1050 

2012/07/1 21600 1800 14400 1200 

 سنوٌاً منه فى بداٌة كل سنة مٌالدٌة % 15ٌزاد الحد األقصى المشار إلٌه بنسبة 

1/01/2013 24840 2070 16560 1380 

ٌكون الحد األقصى  1/01/2014
ألجر االشتراك 

 لهذه الفئةالمتؽٌر 
 سنوٌاً ا جنٌه24840

اقً لبأو الحد األقصى 
 المإمن علٌهم
أٌهما أكبر 

 ٌكون الحد األقصى ألجر 1/1/2014إعتباراً من 
جنٌه سنوٌاً ، وٌزاد 19080االشتراك المتؽٌر  بواقع 

من % 15الحد األقصى فى بداٌة كل سنة مٌالدٌة بنسبة 
الحد األقصى  لهذا األجر فى نهاٌة السنة السابقة ، وفً 
تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً جبر الحد األقصً 

.  جنٌهات 10الشهري إلً أقرب 

24840 2070 19080 1590 

1/01/2015 24840 2070 21960 1830 

1/01/2016 25320 2110 25320 2110 

1/01/2017 27960 2330 27960 2330 

1/01/2018 30840 2570 30840 2570 
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الجداول 
 

( 9)جدول رقم                                                         
المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر  

 

السن فً تارٌخ طلب  لمعامل االكتواريا
 الصرؾ

90.0 38 

87.5 39 

85.0 40 

82,5 41 

80.0 42 

77.5 43 

75.0 44 

72.5 45 

70.0 46 

67.5 47 

65.0 48 

62.5 49 

60.0 50 

58.0 51 

56.0 52 

54.0 53 

52.0 54 

50.0 55 

49.0 56 

48.0 57 

47.0 58 

46.0 59 
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 أمثلة تطبٌقٌة
أمثلة شاملة علً معاش األجر األساسً : أوالً 

 
مقدمة 

 
 ، لٌس بهدؾ حصر نقدم فٌما ٌلً بعض األمثلة المتكاملة على تحدٌد معاش األجر األساسً

كافة الصور واالحتماالت التً استعرضناها تفصٌالً فً هذه المذكرة ، ولكن بؽرض التدرٌب 
 : من حٌثعلى خطوات تحدٌد هذا المعاش 

.  تحدٌد حالة االستحقاق بمراعاة الشروط الواجب توافرها فً كل حالة -1
.  تحدٌد قٌمة المعاش المستحق بمراعاة خطوات حساب المعاش -2

:  وقد ٌكون من المفٌد قبل تقدٌم األمثلة إٌضاح االتً
 

نلخص حاالت وشروط استحقاق معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فً الجدول : أوال 
: التالً 

 

م 
 

حاالت االستحقاق 
 

إجمالً شروط االستحقاق 
شروط االستحقاق 

المطبقة علً الحالة 
1 2 3 4 5 

إنتهاء 
 الخدمة

 المدة المؤهلة
عدم وجود 
 عمل مناسب

عدم 
سابقة 
 الصرؾ

عدم بلوغ 
 سن الستٌن

 2- - -  شهر 120نعم بلوغ السن المنهى للخدمة  01

02 
نتهاء ابلوغ السن بعد 

الخدمة 
 3- نعم -  شهر 120 نعم

03 
المعاش  ) االستقالة

 (المبكر
 3نعم - -  شهر مدة اشتراك فعلً  240 نعم

04 
 العجز الجزئى المنهى

للخدمة 

الجهة األخٌرة  نعم
 (ؼٌر مطلوب  )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( متقطعة 6 شهور متصلة أو 3 )قطاع خاص  - 2

الجهة األخٌرة - - نعم 
 ( 2 )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( 3 )قطاع خاص  - 2

05 
العجز الكامل المنهى 

للخدمة 

الجهة األخٌرة  نعم
 (ؼٌر مطلوب  )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( متقطعة 6 شهور متصلة أو 3 )قطاع خاص  - 2

الجهة األخٌرة - - - 
 ( 1 )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( 2 )قطاع خاص  - 2

06 
العجز الكامل خالل سنة 

من ترك الخدمة 

الجهة األخٌرة  نعم
 (ؼٌر مطلوب  ) حكومة وقطاع عام – 1

 ( متقطعة6 شهور متصلة أو 3 ) قطاع خاص – 2

الجهة األخٌرة نعم نعم - 
 ( 3 )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( 4 )قطاع خاص  - 2

07 
العجز الكامل بعد أكثر من 

سنة من ترك الخدمة 
 4نعم نعم -  شهر 120 نعم

الوفاة المنهٌة للخدمة  08
الجهة األخٌرة  نعم

 (ؼٌر مطلوب  ) حكومة وقطاع عام – 1
 ( متقطعة6 شهور متصلة أو 3 ) قطاع خاص – 2

الجهة األخٌرة - - - 
 ( 1 )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( 2 )قطاع خاص  - 2

09 
الوفاة خالل سنة من ترك 

الخدمة 

الجهة األخٌرة  نعم
 (ؼٌر مطلوب  )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( متقطعة 6 شهور متصلة أو 3 )قطاع خاص  - 2

الجهة األخٌرة نعم نعم - 
 ( 3 )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( 4 )قطاع خاص  - 2

10 
الوفاة بعد أكثر من سنة 

من ترك الخدمة 
 4نعم نعم -  شهر 120 نعم

 
إجمالً حاالت االستحقاق 

 المطبق علٌها الشرط

الجهة األخٌرة  10
 ( 5 )حكومة وقطاع عام  - 1

 ( 10 )قطاع خاص  - 2

1 5 5  

 

خطوات حساب المعاش : ثانٌا 
تباع إٌراعى فى حساب معاش األجر األساسً فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

 : الخطوات اآلتٌة
. حصر مدد االشتراك  -1
 .تحدٌد معامل كل مدة  -2
 .تحدٌد أجر التسوٌة  -3
 .حساب المعاش الخام  -4
 .مراعاة الحد األدنى النسبً  -5
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 .مراعاة إضافة نصؾ الفرق  -6
 .مراعاة الحد األقصى النسبً  -7
 .مراعاة الحد األقصى الرقمً  -8
 . جنٌهاً 35 جنٌهاً ، وبحد أقصى 20بحد أدنى % 25زٌادة بنسبة  -9

 .مراعاة الحد األدنى الرقمً  -10
 .زٌادة المعاشات المتدنٌة  -11
.  جنٌهات 10إضافة منحة مقدارها  -12

ومن الجدٌر بالذكر أن الخطوات المشار إلٌها ال تطبق بالكامل على كل حالة من حاالت 
استحقاق المعاش العشر السابق بٌانها بالجدول السابق ، ولكن ٌجب عند حساب المعاش 

المرور بهذه الخطوات وبذات الترتٌب السابق إٌضاحه لتنفٌذ ما ٌتناسب منها مع حالة 
 :االستحقاق الجاري حساب معاشها ، فعلى سبٌل المثال 

 المبكر فى حالة المعاش الحد األدنً الرقمً ال تطبق خطوة مراعاة - 1
. ال تطبق خطوة مراعاة إضافة نصؾ الفرق فى حالة المعاش المبكر - 2
. الخ .  ……………………- 3

 
عالقة حاالت اإلستحقاق بخطوات حساب المعاش : لثا ثا

وعالقتها بخطوات الحساب فى ، قد ٌكون من المفٌد أن نوضح كل من حاالت اإلستحقاق 
الجدول اآلتى لبٌان أنه لٌس من الضرورى أن تطبق كافة الخطوات المشار إلٌها بالنسبة 

 :    باألمثلة العملٌة ثم نتبع ذلك –لكل من حاالت اإلستحقاق 
 

م 
 

حاالت االستحقاق 
 

إجمالً خطوات الحساب 
الخطوات 
المطبقة 
 علً الحالة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  حصر مدد االشتراك 
 

 
 

  
 

 
 

 ج 10منحة ماٌو  

زٌادة المعاشات المتدنٌة  تحدٌد معامل كل مدة 

مراعاة الحد األدنً الرقمً   تحدٌد أجرالتسوٌة 

    %25زٌادة  حساب المعاش الخام  

  مراعاة الحد األقصً الرقمً مراعاة الحد األدنً النسبً  

   مراعاة الحد األقصً النسبً مراعاة إضافة نصؾ الفرق   

01 
بلوغ السن المنهى 

للخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم 

11 

02 
نتهاء ابلوغ السن بعد 

الخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم 

10 

03 
االستقالة 

 (المعاش المبكر )
نعم  نعم النعم نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم 

09 

04 
العجز الجزئى المنهى 

للخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

12 

05 
العجز الكامل المنهى 

للخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

12 

06 
العجز الكامل خالل سنة 

من ترك الخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

12 

07 
العجز الكامل بعد أكثر 

من سنة من ترك الخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم 

10 

 12نعم نعم نعم  نعمنعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الوفاة المنهٌة للخدمة  08

09 
الوفاة خالل سنة من ترك 

الخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

12 

10 
الوفاة بعد أكثر من سنة 

من ترك الخدمة 
نعم نعم نعم  نعمنعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم 

10 

 
إجمالً الحاالت المطبق 

 علٌه خطوة الحساب
10 10 10 10 06 05 10 10 10 09 10 10 
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: مالحظة 
 فى حاالت ثبوت العجز أو وقوع 10 ، 7تطبق ذات خطوات الحساب الموضحة بالبندٌـن 

الوفاة خالل مدة االستمرار فى االشتراك فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بعد سن التقاعد 
حٌث ال  – 1975 لسنة 79 من القانون رقم 163ستحقاق المعاش طبقاً للمادة االستكمال مدة 

 :تٌتٌن آلتطبق الخطوتٌن ا
  ( .مراعاة إضافة نصؾ الفرق)  : سادسا،  ( مراعاة الحد األدنً النسبً)  : خامسا
 
:  تطور الحد األقصً الرقمً لمعاش األجر األساسً: رابعا 
 الحد األقصً الرقمً لمعاش األجر األساسً  :1 مرفق رقم         
 

:  تطور الحد األدنً الرقمً لمعاش األجر األساسً: خامسا 
  الحد األدنً الرقمً لمعاش األجر األساسً :2مرفق رقم           

 

الزٌادات التً تستحق بعد تارٌخ إستحقاق المعاش لمواجهة التؽٌرات فً مستوٌات : سادسا 
 : األسعار ونفقات المعٌشة

الزٌادات بعد تارٌخ االستحقاق  : 3مرفق رقم 
 

  : جنٌهات10إضافة منحة مقدارها : سابعا 
 .تضمنها المبحث السادس من الفصل الثانً 

 
 ( 1 )مثال رقم 

: تقدم مإمن علٌه لصرؾ مستحقاته التؤمٌنٌة وكانت بٌاناته كما ٌلى 
تارٌخ المٌــــالد  
تارٌخ اإللتحـــاق  

نتهاء الخدمة اتارٌخ 
 

01/07/1952 
07/10/1991 
 (بلوغ سن التقاعد  ) 30/06/2012

جهة العمل األخٌـرة   قطاع عام  
 تدرج األجر عن السنوات التسع األخٌرة من مدة اإلشتراك 

 
 7 7 7 7 7 7 7 7 7الشهر 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003السنة  

 225.00 200.00 176.50 154.50 134.00 110.00 100.00 95.00 92.00 األجر

 
 تحدٌد حالة اإلستحقاق : أوالً 

 

 01/07/2012 =مدة اإلشتراك الفعلى        

 07/10/1991 

 24/08/20 

 00/09/20 تجبر إلى

 
 10 ) شهراً 120شتراك تزٌد على انظراً النتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ، وتوافر مدة 

 (سنوات 
. بلوغ السن المنهى للخدمة = إذا حالة اإلستحقاق  

ٌستحق إذا ،  (واقعة االستحقاق  ) لبلوغ سن التقاعد 30/06/2012نتهاء الخدمة اوحٌث 
 . المعاش فً تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق 
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 30/06/2012  وهى بلوغ سن التقاعد     
. المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق صرؾ ٌستحق و

 01/06/2012المعاش من      صرؾ أى ٌستحق 
 

تحدٌد قٌمة المعاش  :  ثانٌاً 
سنة شهر ٌوم حصر مدد اإلشتراك  - 1

 20 9--      سبق تحدٌدها فى أوالً  
 1/45=               تحدٌد معامل المدة   -  2
    :تحدٌد أجر التسوٌة - 3

متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك ، حٌث حالة 
. االستحقاق لٌست للعجز أو الوفاة 

 . شهر األخٌرة 24تـدرج األجر عن 
 

األجر ×   عدد      الفترة 
األشهر 

 (جنٌه)جملة األجور 
إلى من 

1/7/2011 30/06/2012 12  ×  225.00  =2700.00 

1/7/2010 30/06/2011 12  ×  200.00  =2400.00 

 = 5100.00    شهرا 24اإلجمالى 

 
 212.50 24 ÷  5100.00= المتوسط الشهرى  

 
   = المعاش الخام- 4

212.50×   
9 

20 × 1/45  =  97.99 
12 

  (من أجر التسوٌة  % 50 )الحد األدنى النسبى - 5
 >نتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ومدة اإلشتراك  اٌستحق الحد األدنى النسبى حٌث 

 شهر  240 
من أجر التسوٌة    % 50وحٌث 

212.50     ×   50 % 
وهو أفضل من المعاش الخام  

: إذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوة هو
  إضافة نصؾ الفرق- 6

: المحل لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة 
لٌست وفاة أو عجز كامل أو جزئى منهى للخدمة 
. ولٌست وفاة أو عجز كامل خالل سنة من الترك

  الحد األقصى النسبى- 7
 . (من المتوسط % 80)

 %  80    ×   212.50= وهو فى هذه الحالة 
ونظراً ألن قٌمة المعاش المحدد طبقاً للخطوات 

السابقة  
وهو ٌقل عن الحد األقصى المشار إلٌه  

 إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 
 

الحد األقصى الرقمى  - 8
فً نظراً ألن الحد األقصى الرقمى 

 =106.25 
   097.99 
   106.25 
 
 
 
 
 

جنٌه 
 =170.00 
  
  106.25 
 
   106.25 
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30/06/2012 
 =875 × 80= %  

والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم  
وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه  

إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو  
 35 جنٌها وأقصى 20بحد أدنى % 25إضافة - 9 

جنٌهاً  
المعاش المحدد طبقاً لما سبق  

 106.25من  % 25+ 
جملة المعاش   

 30/06/2012فً الحد األدنى الرقمى - 10
 5 جنٌها مضافاً إلٌه 40وٌمثل الحد األدنى 

تم ضمها لألجر خاصة  ة عالو14× جنٌهات 
األساسى حتى تارٌخ اإلستحقاق وهى العالوات 

 110=  2000 حتى سنة 87عن السنوات من 
جهة العمل األخٌـرة   قطاع عام جنٌهات حٌث 

. نظراً ألن الحد األدنى الرقمى 
والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم 

وهو ٌزٌد على الحد األدنى الرقمى المشار إلٌه  
إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 

  
  700.00 
   106.25 
 
   106.25 
 
  
   106.25 
   026.56 
   132.81 
 

 
 
 
 
 
   110.00 
   132.81 
 
   132.81 

  زٌادة المعاشات المتدنٌة -  11
 جنٌه132.81=  جملة المعاش –أ            

 جنٌه 43.83 % = 33 × 132.81   % =33× أ -             ب 
 جنٌه 100.17 = 43.83 – 144.00=   ب – المعاش األساسً –           ج 
 جنٌه 232.98= 100.17 + 132.81= ج + أ -               د  

  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها - 12
                          جنٌه 

 232.98 =المعاش                
 010.00= المنحة                

  242.98=              اإلجمالً 
 

   (2 )مثال رقم 
لم ) كانت جهة عمله األخٌرة قطاع خاص  ( 1 )بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم 

وكان تدرج أجره عن العشر سنوات األخٌرة من مدة  (ٌقرر صاحب العمل عالوات خاصة 
: اإلشتراك كما ٌلى 

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1الشهر 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003السنة  

 170 160 150 140 130 120 110 100 95 92األجر  

 
: نتبع ذات الخطوات السابق إٌضاحها بإستثناء مراعاة 

عتبار شهر البداٌة شهر كامل أٌا كان ٌوم االلتحاق ، اتراك على أساس شحساب مدد اال
 .شهر النهاٌة الٌحسب إال إذا كان آخر ٌوم بالشهر 
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 تحدٌد حالة االستحقاق : أوالً 
 

 30/06/2012تهاء الخدمة انحٌث  01/07/2012 =مدة االشتراك الفعلى        

 07/10/1991حٌث بداٌة الخدمة   01/10/1991 

 00/09/20  

 
 10 ) شهراً 120شتراك تزٌد على انظراً النتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ، وتوافر مدة 

 (سنوات 
. بلوغ السن المنهى للخدمة = إذا حالة اإلستحقاق  

ٌستحق إذا ،  (واقعة االستحقاق  ) لبلوغ سن التقاعد 30/06/2012نتهاء الخدمة اوحٌث 
 . المعاش فً تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق 

 30/06/2012  وهى بلوغ سن التقاعد     
. المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق صرؾ ٌستحق و

 01/06/2012المعاش من      صرؾ أى ٌستحق 
 

: تحدٌد قٌمة المعاش : ثانٌاً 
سنة شهر ٌوم  

 20 9-- حصر مدد االشتراك  - 1

    
 1/45=          تحدٌد معامل المدة     -  2
 تحدٌد أجر التسوٌة - 3

 
   

 : متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  
 

األجر ×   عدد      الفترة 
األشهر 

 (جنٌه)جملة األجور 
إلى من 

1/1/2012 30/06/2012 06  ×  170 1020 

1/1/2011 31/12/2011 12  ×  160 1920 

1/7/2010 31/12/2010 06  ×  150 0900 

 3840    شهرا 24اإلجمالى 

 
  ا  جنٌه160 = 24 ÷ 3840= المتوسط الشهرى  

 × 160.00  = المعاش الخام- 4
9 

20 × 1/45   =073.78 
12 

 (من أجر التسوٌة  % 50 )الحد األدنى النسبى  -5
نتهاء الخدمة لبلوغ سن اٌستحق الحد األدنى النسبى حٌث 

 شهر 240 >التقاعد ومدة اإلشتراك 
 %  50 × 160.00= من أجر التسوٌة  % 50وحٌث 

. وهو أفضل من المعاش الخام 
إذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوة هو 

 
 
 

  =080.00 
  =073.78 
  =080.00 

إضافة نصؾ الفرق  - 6
: المحل لتطبٌقه حٌث الحالة 

. لٌست وفاة أو عجز كامل أو جزئى منهى للخدمة 
 .ولٌست وفاة أو عجز كامل خالل سنة الترك 
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الحد األقصى النسبى    -7
(  من المتوسط % 80)

 %  80  ×  160.00= وهو فى هذه الحالة  
وهو ٌزٌد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم  

وٌظل المعاش المستحق كما هو  
الحد األقصى الرقمى  - 8

فً نظراً ألن الحد األقصى الرقمى 
30/06/2012                                          

والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم  
وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه  

إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو  
 35 جنٌها وأقصى 20بحد أدنى  % 25إضافة - 9

جنٌهاً   
المعاش  

 =  80.00من  % 25+ 
جملة المعاش  

  =128.00 
 
 

  =080.00 
 
   700.00 
   080.00 
 
   080.00 
 
 
   080.00 
   020.00 
   100.00 

 ( جنٌهاً 40 )الحد األدنى الرقمى - 10
 جنٌهاً  40قٌمة المعاش اإلجمالى المستحق تزٌد على 

 100.00    إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو                        
  زٌادة المعاشات المتدنٌة- 11

 جنٌه100.00=  جملة المعاش –           أ 
 جنٌها 33.00 % = 33 × 100.00 % =  33× أ -             ب 
ا  جنٌه111.00 = 33.00 – 144.00=   ب – المعاش األساسً –           ج 
 جنٌها 211.00= 111.00 + 100.00= ج + أ -               د  

  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها - 12
                          جنٌه 

 211.00=             المعاش   
 010.00=              المنحة   
  221.00=              اإلجمالً 

 
   (3 )مثال رقم 

 ولم ٌتقدم 15/11/2010نتهاء خدمته اكان  ( 2 )بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم 
. لصرؾ المعاش إال بعد بلوغ سن التقاعد 

 : كما ٌلى  2010 – 2003وكان تدرج أجره عن السنوات من 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1الشهر 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003السنة  

 150 140 130 120 110 100 95 92األجر  

 
 :فإنه بمراعاة المالحظات الموضحة بالمثال السابق تحدد مستحقاته كما ٌلى 
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 تحدٌد حالة اإلستحقاق : أوالً 
 

 15/11/2010حٌث إنتهاء الخدمة  01/11/2010 =مدة اإلشتراك الفعلى        

 07/10/1991حٌث بداٌة الخدمة   01/10/1991 

 00/01/19  

 
نتهاء الخدمة ، وتوافر مدة إشتراك تزٌد ابعد  ( 30/6/2012 )ونظراً لبلوغ سن التقاعد 

 . ( سنوات 10 ) شهراً 120على 
 .نتهاء الخدمة ابلوغ السن بعد = إذا حالة االستحقاق 
  .30/6/2012وحٌث بلوغ السن 
 . الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق فً التارٌخإذا ٌستحق المعاش 

 30/6/2012  وهى بلوغ سن التقاعد  
. المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق صرؾ ٌستحق و

 01/6/2012أى ٌستحق المعاش من   
 

 تحدٌد قٌمة المعاش: ثانٌاً 
حصر مدد اإلشتراك   - 1

ٌوم 
 --

شهر 
1 

سنة 
19 

 1/45=   تحدٌد معامل المدة  - 2
تحدٌد أجر التسوٌة  - 3

 :متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن        
 

األجر ×   عدد      الفترة 
األشهر 

 (جنٌه)جملة األجور 
إلى من 

1/01/2010 31/10/2010 10  ×  150 1500 

1/01/2009 31/12/2009 12  ×  140 1680 

1/11/2008 31/12/2008 02  ×  130 0260 

 3440    شهرا 24اإلجمالى 

 
  جنٌه 143.33 = 24 ÷ 3440= إذا المتوسط 

 

× 143.33 = المعاش الخام- 4
1 

19 × 1/45      
 

=60.78 

 
12  

 (من المتوسط  % 50 )الحد األدنى النسبى - 5
ال محل لتطبٌقه حٌث حالة االستحقاق الجارى تحدٌد المعاش المستحق لها لٌست 

نتهاء الخدمة  اتقاعد منهى للخدمة ولكن تقاعد بعد 
  060.78=  وٌظل المعاش المستحق كما هو  

إضافة نصؾ الفرق  - 6
: المحل لتطبٌقه حٌث الحالة 

. لٌست وفاة أو عجز كامل أو جزئى منهى للخدمة 
. ولٌست وفاة أو عجز كامل خالل سنة الترك 

الحد األقصى النسبى  - 7
(  من المتوسط % 80)

جنٌه                                                                  
   114.66=   %   80×  143.33= وهو فى هذه الحالة 
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وهو ٌزٌد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم 
وٌظل المعاش المستحق كما هو  

 
  =060.78 

الحد األقصى الرقمى  - 8
                                         700.00 = 30/06/2012فً نظراً ألن الحد األقصى الرقمى 
 060.78                       = والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم 

وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه  
 060.78                     = إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 

 جنٌهاً   35 جنٌهاً وأقصى 20بحد أدنى % 25إضافة - 9
المعاش  

  ٌرفع إلى  15.19 = 60.78من  % 25+ 
جملة المعاش  

  =060.78 
  =020.00 
  =080.78 

 

 ( جنٌهاً 40 ) الحد األدنى الرقمى – 10
 جنٌهاً  40قٌمة المعاش اإلجمالى المستحق تزٌد على 

 080.78إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو                       
  زٌادة المعاشات المتدنٌة -11

 جنٌه080.78=  جملة المعاش –           أ 
 جنٌه 026.66 % = 33 × 080.78 % =  33× أ -             ب 
  جنٌه117.34 = 026.66 – 144.00=   ب – المعاش األساسً –           ج 
 جنٌه 198.12= 117.34 + 080.78= ج + أ -               د  

  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها - 12
جنٌه                           

 198.12= المعاش               
 010.00=              المنحة   
  208.12=              اإلجمالً 

 
 (  4 )مثال رقم 

كان تقدمه للصرؾ لثبوت عجزه الكامل فى  ( 3 )بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم 
.  ولم ٌكن قد صرؾ مستحقاته عن مدد إشتراكه 20/9/2011

تحدٌد حالة اإلستحقاق  : أوالً 
تارٌخ إنتهاء الخدمـــة 

تارٌخ ثبوت العجز الكامل  
تارٌخ بلـوغ سن الستٌن  

15/11/2010 
20/09/2011 
 ( 1/7/1952المٌالد  تارٌخ )      30/06/2012

 سنه شهر  
 (من المثال السابق  ) 19 1مدة اإلشتراك 

قطاع خاص  جهة العمل األخٌرة  
حٌث تارٌخ ثبوت العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستٌن  
وحٌث تتوافر مدة إشتراك تزٌد على ثالثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة بإعتبار جهة 

العمل األخٌرة قطاع خاص  
إذا ٌستحق معاش عجز كامل خالل سنة من ترك الخدمة  

 20/09/2011وحٌث تارٌخ ثبوت العجز الكامل        
 ( تحقق واقعة اإلستحقاق تارٌخ )فً تارٌخ ثبوت العجز الكامل إذا ٌستحق المعاش 

المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق  صرؾ ٌستحق و
 01/09/2011أى ٌستحق المعاش من 
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تحدٌد قٌمة المعاش : ثانٌاً 
حصر مدد اإلشتراك  - 1

 .(أٌهما أقل" الستٌن "  سنوات أو المدة المكملة لسن التقاعد 3 )المدة اإلفتراضٌة  - أ
 

سنة شهر ٌوم  

 2012 6 30 تارٌخ بلوغ سن الستٌن

 2011 9 20 تارٌخ ثبوت العجز الكامل

-  9 11 المدة االفتراضٌة

 
 إجمالً مدد االشتراك  –ب 

              

سنة شهر ٌوم  

 19 01 00  (من المثال السابق  )فعلٌة 

 00 09 11إفتراضٌة 

 19 10 11اإلجمالً 

 19 11 00تجبر الً  

 
تحدٌد معامل المدة - 2

  1/45=    لكل من المدة الفعلٌة واإلفتراضٌة          
ملحوظة  

. ٌحدد معامل المدة اإلفتراضٌة بذات المعامل الخاص بآخر مدة إشتراك 
تحدٌد أجر التسوٌة - 3

حٌث الحالة عجز كامل  
إذا ٌحدد أجر التسوٌة بمتوسط أجر اإلشتراك الشهرى خالل السنة األخٌرة من مدة 

. اإلشتراك 
: كما ٌلً  متوسط األجر الشهرى خالل السنة األخٌرة وٌحدد

 
األجر ×   عدد      الفترة 

األشهر 
 (جنٌه)جملة األجور 

إلى من 

1/01/2010 31/10/2010 10  ×  150 1500 

1/11/2009 31/12/2009 02  ×  140 0280 

 1780    شهرا 12اإلجمالى 

   
  148.33               = 12 ÷ 1780=            المتوسط الشهري 

× 148.33 = المعاش الخام- 4
11 

19 × 1/45      
 
    =   65.65   12 

 (من المتوسط  % 50 )الحد األدنى النسبى - 5
148.33   ×50 %  

     وهو أفضل من المعاش الخام  
إضافة نصؾ الفرق  - 6

 % 80  ×  148.33 % = 80الحد األقصى  
 (من المتوسط  % 50 )المعاش المستحق وفقاً لما تقدم 

الفرق 

 
  =74.17 

 
 

  =118.66 
074.17 
044.49 
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 2  ÷  44.49= نصؾ الفرق  
إذا المعاش المستحق بعد إضافة نصؾ الفرق 

من المتوسط حٌث هو األفضل  % 50 = 
ٌضاؾ نصؾ الفرق  
جملة المعاش المستحق 

الحد األقصى النسبى  -7
  (مـن المتوسط % 80)
 =148.33  ×  80 % 

وهو ٌزٌد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم  
وٌظل المعاش المستحق كما هو  

022.25 
 

074.17 
022.25 
096.42 

 
 

118.66 
جنٌه 

096.42 
 

الحد األقصى الرقمى  - 8
                                                                        20/09/2011فً نظراً ألن الحد األقصى الرقمى 

                            والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم 
وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه  

                                   إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 
 جنٌهاً 35 جنٌهاً وأقصى 20بحد أدنى % 25إضافة - 9

المعاش  
 096.42من  % 25+ 

جملة المعاش  
 ( جنٌهاً 40.00 )الحد األدنى الرقمى - 10

  جنٌها40.00قٌمة المعاش المستحق تزٌد على 
                                                                         120.53=  ذا ٌظل المعاش المحدد كما هو             إ
 

 
 =      700.00 
 =      096.42 

 
 =      096.42 

 
      =096.42 
    =  024.11  
    =  120.53 

 

   
  زٌادة المعاشات المتدنٌة- 11

  جنٌه120.53=  جملة المعاش –           أ 
 جنٌه 039.77 % = 33× 120.53 % =  33× أ -             ب 
  جنٌه104.23 = 039.77 – 144.00=   ب – المعاش األساسً –           ج 
 جنٌه 224.76= 104.23 + 120.53= ج + أ -               د  

  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها - 12
جنٌه                           

 224.76= المعاش               
 010.00=              المنحة   
 234.76=              اإلجمالً 

 
 ( 5 )مثال رقم 

 25/01/2012كانت قد وقعت وفاته بتارٌخ  ( 4 )بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم 
. لم ٌكن قد صرؾ مستحقاته عن مدد إشتراكه و

تحدٌد حالة اإلستحقاق  : أوال 
تارٌخ إنتهاء الخدمـــة 
تارٌــخ وقوع الوفـاة   

تارٌخ بلـوغ سن الستٌن  

15/11/2010 
25/01/2012  
 ( 1/7/1952المٌالد  تارٌخ)   30/06/2012
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  ةسنشهر  
 ( من المثال السابق ) 19 1مدة اإلشتراك 

 
حٌث تارٌخ الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستٌن  

  ( شهراً 120 )شتراك تزٌد على عشر سنوات اوحٌث تتوافر مدة 
إذا ٌستحق معاش الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة  

  25/01/2012وحٌث تارٌخ الوفاة        
 ( تحقق واقعة اإلستحقاق تارٌخ )فً تارٌخ الوفاة إذا ٌستحق المعاش 

.  المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاقصرؾ ٌستحق و
 01/01/2012أى ٌستحق المعاش من         

 
تحدٌد قٌمة المعاش : ثانٌاً 

حصر مدد اإلشتراك  - 1
 . (وفاة بعد أكثر من سنة من الترك  )فتراضٌة فى هذه الحالة االتضاؾ مدة - أ

 سنة شهر  
 (من المثال السابق  ) 19 1مدة اإلشتراك الفعلٌة  - ب

 1/45تحدٌد معامل المدة          - 2
تحدٌد أجر التسوٌة - 3

  ةحٌث الحالة وفا
إذا ٌحدد أجر التسوٌة بمتوسط أجر اإلشتراك الشهرى خالل السنة األخٌرة من مدة 

  .اإلشتراك 
  (من المثال السابق) جنٌه 148.33= إذا المتوسط الشهرى 

 

× 148.33 = المعاش الخام- 4
1 

19 × 1/45    
 

     =     62.90   12 

 (من المتوسط  % 50 )الحد األدنى النسبى - 5
المحل لتطبٌقه حٌث حالة اإلستحقاق الجارى تحدٌد 

 (وفاة بعد أكثر من سنة من الترك  )المعاش لها 
لٌست من الحاالت التى ٌراعى فٌها الحد األدنى 

   النسبى
إضافة نصؾ الفرق  - 6

المحل لتطبٌقه حٌث حالة الوفاة بعد أكثر من سنة 
من الترك لٌست من الحاالت التى تطبق فٌها هذه 

الخطوة   
الحد األقصى النسبى  - 7

 % 80   ×  148.33 = (مـن المتوسط  % 80)
وهو ٌزٌد على المعاش الخام المحسوب وفقاً لما 

تقدم  
وٌظل المعاش المستحق كما هو  

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

  118.66 
 
 
=  062.90   

 

الحد األقصى الرقمى  - 8
فً نظراً ألن الحد األقصى الرقمى 

25/01/2012                                                                        
                            والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم 

 
 
 =700.00 
 = 062.90 
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وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه  
                                   إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 

 35 جنٌهاً وأقصى 20بحد أدنى % 25إضافة - 9
نٌهاً ج

 المعاش 
 ترفع إلى  15.73= 062.90من  % 25+ 

جملة المعاش  
 ( جنٌهاً 40.00 )الحد األدنى الرقمى - 10

قٌمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم تزٌد على 
  جنٌها40.00

                      082.90= إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو     

 
 = 062.90 
 

 
  =062.90 
    020.00 
    082.90 

  زٌادة المعاشات المتدنٌة-  11
                      082.90=  جملة المعاش                             –أ            

 جنٌه 027.36 % = 33× 082.90   % =33× أ -  ب 
  جنٌه116.64    = 027.36 – 144.00=   ب – المعاش األساسً –ج 
 جنٌه 199.54   = 116.64 + 082.90= ج + أ -      د  

  جنٌهات10إضافة منحة مقدارها  -12
جنٌه                           

 199.54= المعاش               
 010.00=              المنحة   
 209.54=             اإلجمالً 

 
 ( 6 )مثال رقم 

 ولم 5/8/2012كانت قد وقعت وفاته بتارٌخ  ( 5 )بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم 
. ٌكن قد صرؾ مستحقاته عن مدد إشتراكه 

تحدٌد حالة اإلستحقاق  : أوال 
تارٌخ إنتهاء الخدمـــة 
 تارٌخ بلـوغ سن الستٌن 
تارٌــخ وقوع الوفـاة   

 

15/11/2010 
  (01/07/1952تارٌخ المٌالد )  30/06/2012
05/08/2012 
 

 سنه شهر  
 (من المثال السابق  ) 19 1مدة اإلشتراك 

حٌث تارٌخ الوفاة بعد بلوغ سن الستٌن  
إذا تعتبر الحالة بلوغ سن التقاعد بعد الترك  

  ( سنوات 10 ) شهر 120ونظراً ألن مدة إشتراكه تزٌد على 
إذا ٌستحق معاش تقاعد بعد إنتهاء الخدمة  

  وهى الواقعة المنشئه لإلستحقاق 30/06/2012وحٌث بلوغ السن 
 (تقاعد بعد إنتهاء الخدمة  ) 30/06/2012 فًإذا ٌستحق المعاش 

أول الشهر الذي تحققت فٌه واقعة  ) 01/06/2012المعاش من صرؾ ٌستحق و
 (االستحقاق 

 01/08/2012وٌتم توزٌع هذا المعاش إعتباراً من أول شهر الوفاة أى من 
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  :مالحظات 
 والمكافؤة 31/7/2012 حتً 01/06/2012من ٌوزع متجمد المعاش عن الفترة  - 1

. علً الورثة الشرعٌٌن باعتبارهما تركة 
  ٌستحق عنه نفقات جنازة ومنخة وفاة باعتبار الحالة وفاة صاحب معاش– 2
 

 : تحدٌد قٌمة المعاش: ثانٌاً 
 3كما فً المثال رقم         
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أمثلة شاملة علً تحدٌد معاش األجر المتؽٌر : ثانٌاً 
و الجمع بٌنه و بٌن معاش األجر األساسً 

 
:  خطوات حساب المعاش

تباع اٌراعً فً حساب معاش األجر المتؽٌر فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
:   الخطوات اآلتٌة

. حصر مدد االشتراك - 1
. تحدٌد معامل كل مدة - 2
. تحدٌد أجر التسوٌة - 3
. حساب المعاش الخام - 4
 . (من متوسط األجر المتؽٌر % 50 )مراعاة الحد األدنى النسبً - 5
. مراعاة إضافة نصؾ الفرق - 6
. مراعاة الحد األقصى النسبً - 7
. مراعاة الحد األقصى الرقمً - 8

ومن الجدٌر بالذكر أن الخطوات المشار إلٌها ال تطبق بالكامل على كل حالة من حاالت 
استحقاق المعاش عن األجر المتؽٌر، ولكن ٌجب عند حساب المعاش المرور بهذه 

الخطوات وبذات الترتٌب السابق إٌضاحه لتنفٌذ ما ٌتناسب منها مع حالة االستحقاق 
:   الجاري حساب معاشها ، فعلى سبٌل المثال

 .المبكر  فى حالة المعاش الحد األدنً الرقمً ال تطبق خطوة مراعاة - 1
. ال تطبق خطوة مراعاة إضافة نصؾ الفرق فى حالة المعاش المبكر - 2
. الخ .  ……………………- 3

 
( 1)مثال رقم 

:  مإمن علٌه بالقطاع الخاص وكانت بٌاناته كما ٌلى ةبفرض انتهاء خدم
  1/5/1952 تارٌخ المٌالد –1
  (بلوغ سن التقاعد  ) 30/4/2012 ة تارٌخ انتهاء الخدم–2
 جنٌه 158.34 متوسط األجر األساسى – 3

 ةشهر  سن                                          
  20    9 االشتراك فى األجر األساسى  ة مد– 4
 وحتى بداٌة اشتراكه فً األجر األساسً االشتراك الفعلى عن األجر المتؽٌر تبدأ من ة مد– 5

  . ة الخدمةنهاي
  جنٌه500=  اشتراكه عن هذا األجر ةاألجر المتؽٌر المشترك عنه طوال مدمتوسط  – 6

 معاش األجر المتؽٌر: أوال 
 االستحقاق  ةتحدٌد حال: وال أ

 ة اشتراك المإمن علٌه فى األجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتهاء الخدمةنظرا الستمرار مد
لبلوغ سن التقاعد  

  ةبلوغ السن المنهى للخدم=  االستحقاق ةذا حالإ
 االستحقاق وهى بلوغ ةول الشهر الذى تحققت فٌه واقعأالمعاش من صرؾ وٌستحق 
 1/4/2012ى ٌستحق المعاش من أالسن 

 المعاش ةتحدٌد قٌم: ثانٌا 
  حصر مدد االشتراك  – 1

 ةشهر  سن                                                        
  20    9 االشتراك فى األجر األساسى  ةمد           = 
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  ة تحدٌد معامل المد– 2

1/45 
 ة                                              جنٌهجر التسويأ تحدٌد – 3

المتوسط الشهري عن كامل مدة االشتراك 
الفعلً                                                                        

 ة من مدة كاملةعن كل سن % 2ٌضاؾ 
االشتراك الفعلى فى األجر المتؽٌر 

  =500.00 

  200.00=   % 40  = ة سن20 % × 2= 
ساسه تحدٌد أمتوسط األجر الذى ٌتم على 

المستحقات 
  =700.00 

   المعاش الخام – 4

            700.00×     9    20   × 1/45   =322.78 
12   ====

( من متوسط األجر المتؽٌر % 50 ) الحد األدنى النسبى – 5
ٌتوافر بشؤنه شروط استحقاق الحد األدنى 

انتهاء ) االستحقاق ةن حالأالنسبى حٌث 
 ( لبلوغ سن التقاعدةخدم

  

و تتوافر مده اشتراك فى االجر المتؽٌر 
 االشتراك فى األجر ةمد ) سنه فؤكثر 20

المتؽٌر   

  

   ةشهر  سن
9     20)  

700 × 50 %  
  =350.00 

 
ضافه نصؾ الفرق إ – 6

 لبلوغ سن التقاعد ة انتهاء الخدمة حٌث الحالةال محل لتطبٌق هذه الخطو
 (من المتوسط  % 80 )قصى النسبى أل الحد ا– 7

 جنٌه   
 560.00=  % 80× 700.00 = ةوهو فى هذه الحال

وحٌث ٌزٌد عن المعاش المستحق حتى 
 350.00=  ةالسابقة الخطو

 350.00=    ةذا ٌظل المعاش المستحق حتى هذه الخطوإ
فً تارٌخ االستحقاق     ي الحد األقصى الرقم - 8

  (ا جنٌه840)  4/2012
وحٌث لم تتجاوز قٌمة المعاش هذا الحد       

       إذا تظل قٌمة المعاش المستحق دون تؽٌٌر                                 

   

 معاش األجر األساسى :ثانٌا 
   

   
158.34 × 9   20  × 1/45  =73.01 

12       
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من    % 50 )لى الحد األدنى النسبى  إٌرفع 
 (المتوسط 

  

   لبلوغ سن التقاعد  ةحٌث انتهاء الخدم
  =158.34 × 50  %  =79.17 

 20.00=  جنٌها 20بحد ادنى  % 25ٌضاؾ 
 99.17= ذا معاش األجر األساسى وزٌادته إ
   1/4/2012 المعاش المستحق من ةذا جملإ
 (99.17 + 350.00 ) =449.17 
              

:          مالحظة 
  2012حٌث تارٌخ االستحقاق أبرٌل :        أوال 

 معاش األجر االساسى الحد األقصً للجمع بٌن  )              
 (   جنٌه1540   =ومعاش األجر المتؽٌر وزٌادته               

               إذا ٌستحق المعاش كما تم تحدٌده حٌث لم ٌبلػ  
 الحد األقصً 

 2012حٌث تارٌخ استحقاق المعاش أبرٌل :        ثانٌا 
 جنٌه 436.36 وجملة المعاش أكبر من              

               إذا الٌستحق زٌادة المعاشات المتدنٌة 
 010.00                                  = ٌضاؾ منحة ماٌو: ثالثا 

 =                                                            459.17 
 
( 2)مثال رقم 
  قبل بلوؼه السن بعامٌناألجر المتؽٌر قد توقؾن المإمن علٌه بالمثال السابق كان أبفرض 

 ( 30/4/2010 توقؾ األجر المتؽٌر  ) 
 :تحدد مستحقاته كما ٌلى 

 معاش األجر المتؽٌر: أوال 
 االستحقاق  ةتحدٌد حال:  اوال 

  . سن التقاعد هبلوغتوقؾ األجر المتؽٌر قبل نظرا ل
  بعد توقؾ األجر المتؽٌربلوغ السن =  االستحقاق ةذا حالإ

ى أ االستحقاق وهى بلوغ السن ةول الشهر الذى تحققت فٌه واقعأوٌستحق المعاش من 
 (ول شهر بلوغ هذه السن أ)  1/4/2012ٌستحق المعاش من 

 
تحدٌد قٌمه المعاش : ثانٌا 

 

  ةشهر   سن   حصر مدد االشتراك -1      
 20    / 9            من المثال السابق 

  2 /  -               ناقص 
  9 /   18  

  ة تحدٌد معامل المد– 2       
                 1/45 

 ةجر التسويأ تحدٌد – 3       
جنٌه   

 500.00=  متوسط األجر من المثال السابق            
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 ة من مدةكاملة عن كل سن % 2ٌضاؾ 
االشتراك الفعلى فى األجر المتؽٌر 

  

 180.00  % 36  = ة سن18 % × 2= 
  =680.00      

   المعاش الخام – 4
680.00×     9    18   × 1/45   =283.33 

12   ====
 
 (من متوسط األجر المتؽٌر % 50 ) الحد األدنى النسبى – 5

 لٌست معاش  ةال محل لتطبٌقه حٌث الحال
 ولكنها تقاعد بعد انتهاء ةتقاعد منهى للخدم

  ةالخدم

  

 ةوٌظل المعاش المستحق كما هو فى الخطو
 283.33=   ةالسابق

ضافه نصؾ الفرق إ – 6        
بلوغ   معاش ة حٌث الحالةال محل لتطبٌق هذه الخطو

السن بعد توقؾ األجر المتؽٌر 
 283.33= وتظل قٌمة المعاش كما سبق تحدٌدها                      

 ( من المتوسط % 80 ) الحد االقصى النسبى – 7
جنٌه    

 544.00=  % 80×  680.00 = ةوهو فى هذه الحال
ة وحٌث ٌزٌد عن المعاش المستحق حتى الخطو

 283.33=   ةالسابق
 283.33=    ةذا ٌظل المعاش المستحق حتى هذه الخطوإ

فً تارٌخ االستحقاق          ي الحد األقصى الرقم - 8
  (ا جنٌه840)  4/2012

وحٌث لم تتجاوز قٌمة المعاش هذا الحد       
    إذا تظل قٌمة المعاش المستحق دون تؽٌٌر    

 معاش األجر األساسى :ثانٌا 

  جنٌه99.17=                   من المثال السابق 

 جنٌه  

   1/4/2012 المعاش المستحق من ةذا جملإ
 (99.17 + 283.33)                                   =421.95 

            
:          مالحظة 

  2012حٌث تارٌخ االستحقاق أبرٌل :         أوال 
 معاش األجر االساسى الحد األقصً للجمع بٌن  )              
 (   جنٌه1540   =ومعاش األجر المتؽٌر وزٌادته               

               إذا ٌستحق المعاش كما تم تحدٌده حٌث لم ٌبلػ  
 الحد األقصً 

 2012حٌث تارٌخ استحقاق المعاش أبرٌل :         ثانٌا 
 جنٌه 436.36 وجملة المعاش أقل من              

 جنٌه:                        ٌتم زٌادة المعاش كما ٌلً 

  
 
 
 
 
 
 
 
 =382.50 
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1  -382.50 × 33 =     % 126.23 
2 – 144.00 – 126.23 =  017.77 
3– 382.50 + 17.77 =  400.27 

 010.00           = ٌضاؾ منحة ماٌو: ثالثا 
 =                                       410.27 

 
( 3)مثال رقم 
 20/7/2011 تقدم بطلب صرؾ المعاش المبكر (2)رقم ن المإمن علٌه بالمثال أبفرض 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى وكانت مدد اشتراكه وأجري التسوٌة كما فً هذا المثال ، 
 معاش األجر المتؽٌر: أوال 

 االستحقاق ةتحدٌد حال: وال أ
: نظرا ألن السن  فى تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ المعاش المبكر هو 

 ةسنشهر ٌوم        

              تارٌخ الطلب 
20 
 

7 2011 

 1952 5 1             تارٌخ المٌالد 

 59 2 20             السن 
.  من تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ عن األجر المتؽٌر المعاش المبكر ذا ٌستحق إ

ى من أول الشهر الذى قدم فٌه طلب الصرؾ أمن هذا المعاش صرؾ وٌستحق 
1/7/2011  

 المعاش ةتحدٌد قٌم: ثانٌا 
 حصر مدد االشتراك   – 1

 ةشهر  سن   
  18    / 9 من المثال السابق االشتراك الفعلى ة            مد

ة   تحدٌد معامل المد– 2       
   سنة59 المقابل لسن 9من جدول               

               =  1/46 
 ةجر التسويأ تحدٌد – 3       

جنٌه    
      680.00=             من المثال السابق  

   المعاش الخام – 4      
             =680 ×  9    18 ×   1/46 

                              12 
 =277.17 

 (من متوسط االجر المتؽٌر % 50 ) الحد األدنى النسبى – 5
   

   معاش مبكر ةال محل لتطبٌقه حٌث الحال
 277.17=  وٌظل المعاش المستحق كما هو  

ضافه نصؾ الفرق إ – 6       
   معاش مبكر وٌظل المعاش          ةال ٌطبق حٌث الحال
 277.17= المستحق كما هو 

     
 ( من المتوسط % 80 ) الحد األقصى النسبى – 7       

 544.00=            من المثال السابق  
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====   ة           وحٌث ٌزٌد عن المعاش المستحق حتى الخطو

 ة السابق          
 =277.17 

 ذا ٌظل المعاش المستحق  كما هو  إ          
فً تارٌخ االستحقاق          يحد األقصى الرقمال - 8

  (ا جنٌه840 ) 7/2011
وحٌث لم تتجاوز قٌمة المعاش هذا الحد       

       إذا تظل قٌمة المعاش المستحق دون تؽٌٌر    
 

  =277.17 
 
 
 
 
 

 معاش األجر األساسى :ثانٌا 
   

   
158.34 × 9   20  × 1/46  =71.43 

12     
 20.00=  جنٌها 20دنى أبحد  % 25ٌضاؾ 

 91.43= ذا معاش األجر األساسى وزٌادته إ
   1/4/2012 المعاش المستحق من ةذا جملإ
 (91.43 + 277.17 ) =368.60 

: ة مالحظ
  2011حٌث تارٌخ االستحقاق ٌولٌو :          أوال 
 معاش األجر االساسى الحد األقصً للجمع بٌن  )              
 (   جنٌه1540   =ومعاش األجر المتؽٌر وزٌادته               

               إذا ٌستحق المعاش كما تم تحدٌده حٌث لم ٌبلػ  
 الحد األقصً 

 2011حٌث تارٌخ استحقاق المعاش ٌولٌو :           ثانٌا 
 جنٌه 436.36 وجملة المعاش أقل من              

 جنٌه:                        ٌتم زٌادة المعاش كما ٌلً 
1  -368.60 × 33 =     % 121.64 
2 – 144.00 – 121.64 =  022.36 
3– 368.60 + 22.36 =    390.96 

 010.00             = ٌضاؾ منحة ماٌو: ثالثا 
 =                                          400.96 

 
(  4)مثال رقم 

 لثبوت 20/6/2010 وتقدم للصرؾ فى 30/4/2010 مإمن علٌه بتارٌخ ةبفرض انتهاء خدم
عجزه الكامل فى هذا التارٌخ ولم ٌكن قد صرؾ مستحقاته عن مدد اشتراكه وكانت بٌانات مدد 

المتؽٌر  واألجر األجر األجر األساسى   كل من اشتراكه عن 
 ةشهر  سن                                           

9     18  
 جنٌه 375.00: ومتوسط أجره األساسً 
 جنٌه 406.95: ومتوسط أجره المتؽٌر 

 1/5/1952وتارٌخ مٌالده 
 :تحدد مستحقاته كما ٌلى 
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 معاش األجر المتؽٌر: أوال 
 االستحقاق ةتحدٌد حال: اوال 

  ةنظرا الستمراره فى االشتراك فى األجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتهاء الخدم
 عن األجر األساسى ة من ترك الخدمةونظرا الستحقاقه معاش عجز كامل خالل سن

عن األجر المتؽٌر ة  من ترك الخدمةٌضا ٌستحق معاش عجز كامل خالل سنأنه إؾ
 (ول شهر ثبوت العجز الكامل أ ) 1/6/2010 المعاش من  صرؾوٌستحق

 
تحدٌد قٌمه المعاش  : ثانٌا 

 

 حصر مدد االشتراك – 1
  ةتضاؾ مده افتراضً-            أ  

 30/4/2012               حٌث تارٌخ بلوغ سن الستٌن       
 20/6/2010               تارٌخ ثبوت العجز الكامل 

 11/10/1 
 مدد االشتراك عن األجر المتؽٌر ةجمل- ب          

   ةسنشهر ٌوم 
 ة فعلًةمد 18  09  -- 
 ة افتراضًةمد 1 10   11

11 07  20  

 ةبعد جبر كسر السن 20 08-- 
 ة تحدٌد معامل المد– 2       

             1/45 
  ةجر التسويأ تحدٌد – 3       

 406.95= المتوسط  
 146.50=  % 36 = 18 % ×2           ٌضاؾ 

  553.45 
   المعاش الخام  – 4       

 =             553.45 ×  8/12  20 × 1/45  =254.18 
 
 
 

 (من متوسط األجر المتؽٌر % 50 ) الحد األدنى النسبى – 5       
   
               553.45 ×  50  %  =276.73 

 من ترك ة عجز كامل خالل سنةحٌث الحال
 ةالخدم

  

 254.18)فضل من المعاش الخام أوهو                   
   ( جنٌه 

  

  ضافه نصؾ الفرق  إ – 6
 442.76=  %  80   × 553.45= الحد األقصى النسبى 

 276.73=   ة السابقةالمعاش المستحق حتى الخطو
 166.03 الفرق 
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 083.01=  2 ÷ 166.03=         نصؾ الفرق 
======= 

 359.74 ( 083.01 + 276.73)المعاش المستحق 
   (من المتوسط  % 80 ) الحد األقصى النسبى – 7

             553.45 × 80   %  =442.76 
 359.74=  ة السابقةوحٌث المعاش المستحق حتى الخطو

 442.76= قل من الحد األقصى النسبى  أوهو 
 359.74= ذا ٌظل المعاش المستحق كما هو    إ

    (600 )6/2010فً  الحد األقصى الرقمى – 8       
 359.74=  ة السابقة           حٌث المعاش المستحق حتى الخطو
 600.00=            وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى 

 ذا ٌظل المعاش المستحق كما هوإ           
 

معاش األجر األساسى : ثانٌا 

 =359.74 

   االشتراك عن األجر األساسى ة           حٌث مد
 ةسنشهر ٌوم   

 18 9 --            فعلى 
 1 10  11 ةافتراضًة            مد

 11  7  20 
 20 8 --            تجبر الى 

            ٌكون معاش األجر األساسى 
         375.00 × 8  20 × 1/45    =172.22 

                       12   ======
 187.50= من المتوسط   % 50         ٌرفع للحد األدنى 

  من المتوسط  % 80         ٌضاؾ نصؾ الفرق بٌن 
 =            375.00 × 80  %  =300.00 

 187.50=          المعاش 
 112.50=          الفرق 

 56.25=          نصؾ الفرق   
 

                          56.25 + 187.50=   المعاش        
 =243.75 

 35.00=  جنٌها 35بحد اقصى  % 25          ٌضاؾ 
 278.75= ذا معاش األجر األساسى وزٌادته إ         

 359.74=         ٌضاؾ معاش األجر المتؽٌر  
  1/6/2010جمالى المعاش المستحق من إذا إ        

قبل تطبٌق زٌادة المعاشات المتدنٌة الذي بدأ من  )
1/7/2010 )

 =638.49 

        ٌضاؾ منحة ماٌو  
 
 
 
 

 010.00 
648.49 
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( 5)مثال رقم 
كثر من أبعد  ) 25/6/2011ن المإمن علٌه بالمثال السابق كان قد وقعت وفاته بتارٌخ أبفرض 

لٌه إ بالمثال المشار ة هى ذاتها المبٌنهوكانت بٌانات (ة من انتهاء الخدمةسن
 :تحدد مستحقاته كما ٌلى 

 معاش األجر المتؽٌر: أوال 
 االستحقاق     ةتحدٌد حال: وال أ

 ةنظرا الستمراره فى االشتراك عن األجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتهاء الخدم
 من الترك عن األجر األساسى  ةكثر من سنأ بعدد ةونظرا الستحقاقه معاش وفا

 من الترك عن األجر المتؽٌر ة بعد اكثر من سنةضا ٌستحق معاش وفاأينه إؾ
 1/6/2011المعاش من صرؾ وٌستحق 

 
 المعاش  ةتحدٌد قٌم: ثانٌا 
 حصر مدد االشتراك  – 1      

 ( من الترك ةكثر من سنأ بعد ةوفا ) ة فى هذه الحالة افتراضًة ال تضاؾ مد–أ 
 ةشهر  سن                             

 (من المثال السابق )  18   9  ة االشتراك الفعلًة مد–ب 
  ة تحدٌد معامل المد– 2
          1/45 

 ةجرالتسويأ تحدٌد – 3     
 (من المثال السابق  ) جنٌه 553.45           

 
جنٌه    المعاش الخام – 4     

          553.45× 9 18 × 1/45  =230.60 
                        12   

     (من المتوسط %50) الحد األدنى النسبى – 5     
     ةكثر من سنأ بعد ة             ال محل لتطبٌقه حٌث الوفا

               من الترك  
  ضافه نصؾ الفرق إ – 6     

من الترك ة كثر من سنأ بعد ة وفاةال محل لتطبٌقه حٌث الحال
   (من المتوسط  % 80 ) الحد األقصى النسبى – 7     

         553.45 ×80    %  =442.76 
 230.60=            وحٌث المعاش المستحق وفقا لما تقدم            

 442.76= قل من الحد األقصى النسبى أ           وهو 
 230.60= ذا ٌظل المعاش المستحق كما هو إ           

   ( 720) 6/2011صى الرقمى ق الحد األ– 8     
 230.60=  ة السابقة          وحٌث المعاش المستحق حتى الخطو
 720.00            وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى 

 230.60= ذا ٌظل المعاش المستحق كما هو إ          
         

 
معاش األجر األساسى : ثانٌا 

 االشتراك عن األجر األساسى ة  حٌث مد        

  

   ة وفاةحٌث الحال ) ة افتراضًة مدةضاؾإ           بدون 
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   18 9 = ة من انتهاء الخدمةثر من سنأك           بعد 
                                                      12    

  وٌكون معاش األجر األساسى            
                                   

          375 × 9 18 × 1/45   
                    12       

  =156.25 

% 50وال ٌرفع هذا المعاش للحد االدنى النسبى 
من المتوسط  

    

بعد ة  وفاةوال ٌضاؾ نصؾ الفرق حٌث الحال
 من الترك ةكثر من سنأ

  

    35.00     =   35 اقصى 25نى أدبحد  % 25 ٌضاؾ 
 ذا معاش األجر األساسى وزٌاداتهإ

 

 191.25 
 

   ٌضاؾ معاش األجر المتؽٌر            
 

 =230.60 
 

 421.85=   1/6/2011جمالى المعاش المستحق من إذا إ             
:  ة   مالحظ

  2011حٌث تارٌخ االستحقاق ٌونٌو : أوال      
 معاش األجر االساسى الحد األقصً للجمع بٌن  )              
 (   جنٌه1400   =ومعاش األجر المتؽٌر وزٌادته               

               إذا ٌستحق المعاش كما تم تحدٌده حٌث لم ٌبلػ  
 الحد األقصً 

 2011حٌث تارٌخ استحقاق المعاش ٌونٌو : أوال       
 جنٌه 374.54 وجملة المعاش أكبر من              

               ال ٌستحق زٌادة المعاشات المتدنٌة 
                010.00                                      = ٌضاؾ منحة ماٌو: ثانٌا 

 =                                                              431.85 
    

( 6)مثال رقم 
 ولم ٌكن قد 5/6/2012بفرض ان المإمن علٌه بالمثال السابق كان قد وقعت وفاته بتارٌخ 

صرؾ مستحقاته عن مدد اشتراكه  
 :تحدد مستحقاته كما ٌلى 

 معاش األجر المتؽٌر: أوال 
 االستحقاق     ةتحدٌد حال: اوال 

 ةنظرا الستمراره فى االشتراك عن األجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتهاء الخدم
قبل وفاته    ( 30/4/2012 )ونظرا لبلوؼه سن التقاعد 

 عن األجر المتؽٌر ةنه ٌستحق معاش تقاعد بعد انتهاء الخدمإؾ
حٌث هذه هى  (ول الشهر الذى بلػ فٌه سن الستٌن أ ) 1/4/2012وٌستحق المعاش من 

 الواقعه المنشئه لالستحقاق
تحدٌد قٌمه المعاش  : ثانٌا 
 حصر مدد االشتراك  – 1      

 ةشهر  سن                                 
  (من المثال السابق  )  18   9               ة          مده فعلً
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  ة تحدٌد معامل المد– 2
          1/45 

 ةجرالتسويأ تحدٌد – 3     
 ( من المثال السابق )  جنٌه 553.45           

  جنٌه   المعاش الخام – 4
   

          553.45  × 9 18 × 1/45  =230.60 
12   

     (من المتوسط %50) الحد األدنى النسبى – 5
 لٌست من ةال محل لتطبٌقه حٌث الحال

الحاالت التى ٌنطبق بشؤنها هذا الحد االدنى     
  

  ضافه نصؾ الفرق إ – 6
  و لٌست من الحاالت التى تطبق بشؤنها هذه الخطوةال محل لتطبٌقه حٌث الحال

   (من المتوسط  % 80 ) الحد األقصى النسبى – 7     
           553.45 ×   80    %  =442.76 

وحٌث المعاش المستحق وفقا لما تقدم                       
 =230.60 

قل من الحد االقصى النسبى أوهو            
 =442.76 

ذا ٌظل المعاش المستحق كما هو إ           
 =230.60 

  الحد األقصى الرقمى– 8     
( ا جنٌه840)   4/2012            فً 

  

 230.60=  ة السابقة          وحٌث المعاش المستحق حتى الخطو

وهو ٌقل عن الحد االقصى الرقمى            
 840.00 

 ذا ٌظل المعاش المستحق كما هوإ           

 

معاش األجر األساسى : ثانٌا 
 

 =230.60 
 
 
 

   االشتراك عن األجر األساسى ة           حٌث مد
  حٌث الحاله تقاعد  ) ة افتراضًةضافه مدإ           بدون 

    ( 18 9=           بعد انتهاء الخدمه 
                                 12    

  ٌكون معاش األجر األساسى 
          375.00 ×9 18 × 1/45 =        156.25   

                       12   
% 50وال ٌرفع هذا المعاش للحد االدنى النسبى 

من المتوسط 
  

  وال ٌضاؾ نصؾ الفرق 
ة  تقاعد بعد انتهاء الخدمةحٌث الحال

 
  



         2015 دٌسمبرمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 المذكرة  السابعة

  ليلي هحوذ الْصيشي –هعاش ذأهيي الشيخْخح ّالعجض ّالْفاج                                                     هحوذ حاهذ الصياد  

                     w: www.elsayyad.net                        72/75       1975 لسٌح 79في لاًْى الرأهيي االجرواعي الصادس تالماًْى سلن 
 

           35.00  =      35 اقصى 25دنى أبحد  % 25ٌضاؾ 
 191.25 ذا معاش األجر األساسى وزٌاداته إ           

     
 421.85=       1/4/2012جمالى المعاش المستحق من إذا إ         
(         230.60 +191.25)  

 
  

: ة مالحظ
  2012حٌث تارٌخ االستحقاق أبرٌل : أوال 

معاش األجر الحد األقصً للجمع بٌن  )                  
 ومعاش األجر المتؽٌر وزٌادته االساسى 

 (   جنٌه1540  =

إذا ٌستحق المعاش كما تم تحدٌده حٌث لم 
 ٌبلػ الحد األقصً 

 

  

 2012حٌث تارٌخ استحقاق المعاش أبرٌل :           ثانٌا 
 جنٌه 436.36 وجملة المعاش أقل من              

  جنٌه:                       ٌتم زٌادة المعاش كما ٌلً 
1  -421.85 × 33 =     % 139.21 
2 – 144.00 – 139.21 = 004.79 
3 – 421.85 + 04.79 =   426.64 

 010.00           = ٌضاؾ منحة ماٌو: ثانٌا 
 =                                       436.64 
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 أمثلة علً زٌادة المعاشات المتدنٌة : ثالثا 
وفقا للقوانٌن  

  2010 لسنة 135 و 1978 لسنة 50 و 1976 لسنة 108 و 1975 لسنة 79
 

 30/6/2011المعاشات المستحقة حتً  – 1
 

(1 )(2 )(3 )(4 )

قٌمة المعاش 
بدون  

 (جنٌه10)منحة ماٌو
عانة العجز لصاحب المعاش إو

والولد العاجز 

من % 33
قٌمة المعاش 

( 2)ناتج طرح 
من المعاش 
األساسً  
123.60 

اضافة ناتج 
( 1)الً  (3)

جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

040.00 013.20 110.40 150.40 

100.00 033.00 90.600 190.60 

200.00 066.00 57.600 257.60 

300.00 099.00 24.600 324.60 

374.54 123.60 00.000 374.54 

 

: مالحظات 
 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب –  1
  .بعد اضافة الزٌادة ( جنٌهات10)تضاؾ منحة ماٌو  -  2

 
 
 
 

 1/7/2011المعاشات المستحقة من  – 2
 

(1 )(2 )(3 )(4 )

قٌمة المعاش 
بدون  

 (جنٌه10)منحة ماٌو
عانة العجز لصاحب المعاش إو

والولد العاجز 

من % 33
قٌمة المعاش 

( 2)ناتج طرح 
من المعاش 
األساسً  

144 

اضافة ناتج 
( 1)الً  (3)

جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

040.00 013.20 130.80 170.80 

100.00 033.00 111.00 211.00 

200.00 066.00 78.000 278.00 

300.00 099.00 045.00 345.00 

436.36 144.00 00.000 436.36 

 
 

: مالحظات 
 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب –  2
  .بعد اضافة الزٌادة ( جنٌهات10)تضاؾ منحة ماٌو  -  2
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 1/7/2012المعاشات المستحقة من  – 3
 

(1 )(2 )(3 )(4 )

قٌمة المعاش 
بدون  

 (جنٌه10)منحة ماٌو
عانة العجز لصاحب المعاش إو

والولد العاجز 

من % 33
قٌمة المعاش 

( 2)ناتج طرح 
من المعاش 
األساسً  

291 

اضافة ناتج 
( 1)الً  (3)

جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

040.00 013.20 277.80 317.80 

100.00 033.00 258.00 358.00 

200.00 066.00 225.00 425.00 

300.00 099.00 192.00 492.00 

881.81 291.00 000.00 881.81 

 
: مالحظات 

 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب –  3
  .بعد اضافة الزٌادة ( جنٌهات10)تضاؾ منحة ماٌو  -  2
 

 
 
 

 1/7/2013المعاشات المستحقة من  – 4
 

(1 )(2 )(3 )(4 )

قٌمة المعاش 
بدون  

 (جنٌه10)منحة ماٌو
عانة العجز لصاحب المعاش إو

والولد العاجز 

من % 33
قٌمة المعاش 

( 2)ناتج طرح 
من المعاش 

 ضمانًال
300 

اضافة ناتج 
( 1)الً  (3)

جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

040.00 013.20 286.80 326.80 

100.00 033.00 267.00 367.00 

200.00 066.00 234.00 434.00 

300.00 099.00 201.00 501.00 

909.09 300.00 000.00 909.09 

 
 
 

: مالحظات 
 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب –  4
 . ضافة الزٌادةإبعد  ( جنٌهات10)تضاؾ منحة ماٌو  -  2
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 1/1/2014المعاشات المستحقة من  – 4

 

(1 )(2 )(3 )(4 )

قٌمة المعاش 
بدون  

 (جنٌه10)منحة ماٌو
عانة العجز لصاحب المعاش إو

والولد العاجز 

من % 33
قٌمة المعاش 

( 2)ناتج طرح 
من المعاش 

 ضمانًال
450 

اضافة ناتج 
( 1)الً  (3)

جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

0040.00 013.20 436.80 0476.80 

0100.00 033.00 417.00 0517.00 

0200.00 066.00 384.00 0584.00 

0300.00 099.00 351.00 0651.00 

1363.63 450.00 000.00 1363.63 

 
 

: مالحظات 
 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب –  5
  .ضافة الزٌادةإبعد  ( جنٌهات10)تضاؾ منحة ماٌو  -  2

 


