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 مذكرات في 
 التأمينات االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 

 المذكرة الرابعة والعشرون
 نظام التأمين االجتماعى 

 عمال ومن فى حكمهمصحاب األأعلى 
 8791لسنة  801الصادر بالقانون رقم 
 

 
 
 

 

 إعداد
 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمين االجتماعي

 (سابقا)وكيل أول وزارة التأمينات 
 التأمين االجتماعي رئيس صندوق

 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

 ليلي محمد الوزيري
 مستشار التأمين االجتماعي

 رئيس مجلس إدارة
 (سابقا)الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 
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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 40 مقدمة

 40 الفئات الخاضعة: المبحث األول 

 48 أنواع التأمين: المبحث الثاني 

 49  شروط الخضوع للنظام: الثالث  المبحث

 04  االشتراكات: المبحث الرابع 

 08  االشتراك عن المدة السابقة: المبحث الخامس 

اجراءات االشتراك والنماذج المستخدمة ومواعيد تقديمها : المبحث السادس 

 واآلثار المترتبة علي التأخير في تقديمها 
09 

 25  تحقاق المعاش وكيفية الحسابحاالت وشروط اس: المبحث السابع 

لقانون التأمينات اإلجتماعية وفقا زيادة المعاشات المتدنية :    ثامنالمبحث ال
 2404لسنة  135الصادر بالقانون رقم  والمعاشات

28 

 10 تاريخ استحقاق المعاش:  التاسعالمبحث 

 11 المستندات الالزمة للصرف:  العاشرالمبحث 

 15 تطوير قيمة المعاش:  رالحادي عشالمبحث 

 10 المستحقون فى المعاش: الثاني عشرالمبحث 

 18 الحقوق األخري بخالف المعاش: عشر  لثالمبحث الثا

 الجداول
المرفق بقانون التأمين االجتماعي علي أصحاب األعمال :  8جدول رقم        

 0990لسنة  048ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 
ي أساسها االشتراكات لي تؤدي عتول الشهرية البتحديد الدخ

 وقيمة االشتراكات الشهرية 

00 

المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال :  3جدول رقم         
  0990لسنة  048ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

 بيان نسبة مبالغ التعويض االضافى

02 

بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال المرفق :  4جدول رقم         
 0990لسنة  048ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة والمطلوب 
 ضمها

01 

 99المرفق بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقاانون رقام :  1جدول رقم        
شهرية التى تقتطع من األجر األقساط ال بتحديد 0995لسنة 

فااى حالااة اختيااار المااؤمن عليااب أداء المبااالغ المسااتحقة عليااب 
 بالتقسيط

00 

 المرفقات
 نسب المبالغ االضافية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاق : 8مرفق رقم        

00 

 048الزيادات الدورية للمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم :  2مرفق رقم      
 0990 سنة

08 

 أمثلة تطبيقية
 حساب االشتراكات والمبالغ االضافية :أوال       

50 

 00 حاالت وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب : ثانيا        
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 05  تاريخ استحقاق المعاش: ثالثا        
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 مةمقد
 

 0991لسنة  00على أصحاب االعمال ومن فى حكمهم بالقانون رقم  بدأ نظام التأمين االجتماعى – 0
 . 0/00/0991اعتبارا من

 0/04/0990اعتبارا من  0991لسنة  00محل القانون رقم  0990لسنة  048حل القانون رقم  – 2
. 

 :ونتناول نظام التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم عي النحو التالي 
 الفئات الخاضعة: ل المبحث األو

 أنواع التأمين: المبحث الثاني 
 وط الخضوع للنظامشر: المبحث الثالث 
  االشتراكات: المبحث الرابع 

 االشتراك عن المدة السابقة :المبحث الخامس 

 ومواعيد تقديمها واآلثار المترتبة على اجراءات االشتراك والنماذج المستخدمة :السادس المبحث 

 ديمهاالتأخير فى تق
 وكيفية الحساب شروط استحقاق المعاش و حاالت:  بعث الساالمبح            

الصادر بالقانون  لقانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشاتوفقا زيادة المعاشات المتدنية :   ثامنالمبحث ال            
 2404لسنة  135رقم 

 تاريخ استحقاق المعاش :  التاسعالمبحث 
 المستندات الالزمة للصرف:  رالعاشالمبحث 

 تطوير قيمة المعاش:  الحادي عشرلمبحث ا
 المستحقون فى المعاش :  الثاني عشرالمبحث  
 الحقوق االخرى بخالف المعاش:  عشر لثثاالمبحث ال 

 الجداول
حكمهم الصادر  المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى:  8جدول رقم       

بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها  0990لسنة  048قانون رقم بال
 وقيمة االشتراكات الشهرية االشتراكات

المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر :  3جدول رقم        
 بيان نسبة مبالغ التعويض االضافى  0990لسنة  048بالقانون رقم 

المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر :  4م قدول رج       
تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة ب 0990لسنة  048بالقانون رقم 

 والمطلوب ضمها 
 بتحديد 0995لسنة  99المرفق بقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم :  1جدول رقم        

األقساط الشهرية التى تقتطع من األجر فى حالة اختيار المؤمن عليب أداء المبالغ 
 المستحقة عليب بالتقسيط 

 المرفقات
 نسب المبالغ االضافية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاق:  8مرفق رقم               
  0990لسنة  048قا للقانون رقم الزيادات الدورية للمعاشات المستحقة وف:  2مرفق رقم       

 أمثلة تطبيقية 
 حساب االشتراكات والمبالغ االضافية: أوال       

 حاالت وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب: ثانيا        
 تاريخ استحقاق المعاش :ثالثا       

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
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 محمد حامد الصياد

 االجتماعيمستشار التأمين 
 (سابقا)وكيل أول وزارة التأمينات 

 رئيس صندوق التأمين االجتماعي
 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

W :  www.elsayyad.net       

 ليلي محمد الوزيري
 مستشار التأمين االجتماعي

 رئيس مجلس إدارة
 (سابقا)مين والمعاشات الهيئة العامة للتأ
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 المبحث األول
 الفئات الخاضعة

 
 : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لحساب نفسه ، ويشمل ذلك

األفراد الذين يزاولون لحساب أنفساهم نشااطات تجارياات أو صاناعيا أو زراعياات والحرفياون و يار م  - 40
 .مات لحساب أنفسهم ممن يؤدون خد

 . الشركاء المتضامنون فى شركات األشخاص  - 42
المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفااع كال مهناة مان  اذه المهان بأحكاام  اذا التاأمين  - 41

وفيما يلى تاواريخ بادء االنتفااع وفقاات للقارارات  –بقرار من وزير الشئون والتأمينات االجتماعية 
 :لصادرة بهذا الشأنالوزارية ا

 

 المهنة قرار وزاري تاريخ بدء اإلنتفاع

 أعضاء نقابة التجاريين 208/0990 0/04/0990

0/04/0990 294/0990 
األطباااء )أعضاااء نقابااات المهاان الطبيااة 

  -أطباء األسنان  -الصيادلة  –البشريون 
 (األطباء البيطريون

 يةأعضاء نقابة المهن الزراع 290/0990 0/04/0990

 أعضاء نقابة المهندسين 292/0990 0/04/0990

 أعضاء نقابة المهن التطبيقية 289/0990 0/04/0990

 أعضاء نقابة التطبيقين 240/0980 0/02/0980

 
 .األعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية اإلنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم  - 40
 .غ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر مالكو األراضي الزراعية التى تبل – 45
 .حائزو األراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر  – 40
جنيهات فأكثر سنويات من قيمتهاا اإليجاريـاـة  254مالك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم  – 49

 .المتخذة أساسات لربط الضريبـة العقارية 
 .لية لألشخاص والبضائع أصحاب وسائل النقل اآل – 48
 .المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من  ير الر بان  – 49
 .األدباء والفنانون  – 04
 .العمد والمشايخ  – 00
 .المرشدون واالدالء السياحيون  – 02
 .الوكالء التجاريون  – 01
 .القساوسة والشمامسة المكرسون  – 00
 .ركات التوصية البسيطة والتوصية باألسهم الشركاء المتضامنون فى ش – 05
 .أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المنتدبون فى الشركات المسا مة بالقطاع الخاص – 00
 . المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحددة  – 09
 أو أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية واألسرية وذلاك إذا كاان المنتفاع يساتخدم عاامالت  – 08

 .أكثر 
أصحاب المراكب الشراعية ، فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وذلاك إذا كاان المنتفاع  – 09

 .يستخدم عامالت أو أكثر 
 :صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع - 24

 .يستخدم عامالت أو أكثر  –أ 
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و  تتوافر فى شأنب شروط القيد فى أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت لب سجل تجارى أ –ب
السجل التجارى أو يكون محل النشاط خاضاعات لنظاام التارخيص مان جاناب أى مان األجهازة 

 .المعينة 
ورثة أصحاب األعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتية باإلضافة إلى شروط  – 20

 : االنتفاع األخرى
 .وفاة المورث يعمل بها أكـثر من عامل  إذا كانت المنشأة فى تاريخ –أ

إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساات لاربط الضاريبة ال يقال عان  –ب
المرفااق بالقااـانون فااى ( 0)فئااة الحااد األدنااى لاادخل االشااتراك الساانوي الااوارد بالجاادول رقاام 

 .تاريخ وفاة المورث 
 .متولى اإلدارة فى جميع األحوال  –ج
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 المبحث الثاني 

 أنواع التأمين            
 

 .تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : يشمل نظام التأمين االجتماعى المقرر بمقتضى  ذا القانون  – 0
يجوز أن تسارى علاى الماؤمن علايهم بعاض أناواع التاأمين االخارى المنصاوص عليهاا فاى قاانون  – 2

، وذلااك بالشااروط واالوضاااع التااى  0995لساانة  99ين االجتماااعى الصااادر بالقااانون رقاام التااأم
يصدر بها قرار من رئايس الجمهورياة بنااء علاى عارض وزيار الشائون والتأميناات االجتماعياة ، 

 . وفى حدود المواد المنصوص عليها فى  ذا القانون 
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 المبحث الثالث

 ط الخضوع للنظامشرو
 

 .سنة 04سنة وأال تجاوز  20ال يقل سن المؤمن عليب في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن أ -0
 .التأمين وفقا ألحكام  ذا القانون إلزاميا    -2
 .سنة أن يطلب اإلنتفاع بأحكامب 05يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ  -1
 .تبينها الالئحة التنفيذية يكون اإلشتراك في التأمين وفقا لإلجراءات التي -0
 :ال تسري أحكام  ذا القانون علي المؤمن عليهم -5

 0995لسنة  99المنتفعين بأحكام القانون رقم  -أ  
 0995لسنة  94المنتفعين بأحكام القانون رقم  -ب  
د توافر الذين إختاروا اإلشتراك وفقا لب ولم يكن ق 0998لسنة  54المنتفعين بأحكام القانون رقم  -ج      

قبل تاريخ بداياة اإلشاتراك فاي القاانون رقام  90لسنة  048بشأنهم شروط الخضوع للقانون رقم 
 0998لسنة  54

ال تسري أحكام  ذا القانون علي أصحاب المعاشات وفقا ألحكام القوانين المشار إليها في البند  -0
 .السابق

 .ي توافرت شروط تطبيقبيجوز لصاحب المعاش أن يطلب اإلنتفاع بأحكام  ذا القانون مت -9
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 المبحث الرابع

 االشتراكات                
  

 :   أجر االشتراك: أوال 

ماان دخاال االشااتراك الااذى يختاااره ماان الاادخول %  05يااؤدى المااؤمن عليااب اشااتراكا بواقااع  - 0       
 :في  الواردة

تأمين االجتماعى على أصاحاب األعماال ومان فاى حكمهام المرفق بقانون ال:  8جدول رقم              
بتحديااد الاادخول الشااهرية التااى  0990لساانة  048الصااادر بالقااانون رقاام 

 تؤدى على أساسها االشتراكات وقيمة االشتراكات الشهرية
 :يراعى فى تحديد دخل االشتراك  - 2       
هرى حسب على اساساب اشاتراكات العااملين اال يقل  ذا الدخل عن اكبر أجر اشتراك ش –أ              

حكاام قاانون التاأمين االجتمااعى الصاادر بالقاانون رقام بألدى المؤمن علياب المنتفعاين 
 . 0995 ةلسن 99

يجب اال يقل دخل اشتراك المؤمن علياب الاذى سابق التاأمين علياب وفقاا لقاانون التاأمين  –ب              
الاذى  (األساساي والمتغيار)اشتراكب االخير اجرمجموع االجتماعى المشار اليب عن 

 .كان يؤدى على أساسب االشتراك 
اال يقل دخل اشتراكب الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخلب السنوى المتخذ اساسا لربط  –ج              

 .الضريبة عن السنب السابقة 
 

 :تعديل دخل االشتراك : ثانيا 
شتراكب الى الدخل االعلاى التاالى بشارط أن يكاون قاد مضاى يجوز للمؤمن عليب تعديل دخل ا –0      

سانة فاى أول  55على اشتراكب بالدخل االقل مددة ال تقل عن سنة واال يكون سنب قد تجاوز 
يناير التالى لتاريخ طلب التعديل ، كما يجوز للمؤمن عليب تعاديل دخال اشاتراكب ألاى الادخل 

 .االقل مباشرة 
فى أى وقت تعديل دخل بدء اشاتراكب إلاى أى دخال أعلاى علاى ان ياؤدى  يجوز للمؤمن عليب - 2      

ساانويا ماان اجمااالى  ااذه الفااروق وذلااك %  0فااروق االشااتراكات والمبلااغ االضااافى بنساابة 
 .اعتبارا من تاريخ بدء االشتراك حتى تاريخ االداء 

 

 :المسئول عن أداء االشتراكات : ثالثا  
باداء االشتراكات المستحقة على ( صاحب العمل ) حكام القانون يلتزم المؤمن عليب وفقا ال         

لسن  99المنشأة سواء عن نفسب أو عن العاملين لديب المؤمن عليهم وفقا الحكام القانون رقم 
0995 . 

 
 : داء االشتراكاتالموعد القانونى أل: رابعا 
 .عنب االشتراك  يستحق اداء االشتراكات فى اول الشهر التالى للشهر المستحق      

 
 :الداء االشتراكات  ةالمحدد ةالمهل :خامسا 
    عتباار كمااا لااو قااام ياذا تاام اداء االشااتراكات خاللهااا . يومااا ماان تاااريخ اسااتحقاق االشااتراك  05        

 . بادائها فى تاريخ االستحقاق
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 :أو التخلف عن أداء االشتراكاتاالثار المترتبة على التأخير : سادسا 
التأخير يعنى األداء بعد تاريخ وجوب األداء ، أما التخلف فيعنى القعود عن تنفيذ االلتزام   - 0        

ويتمثااال فاااى عااادم اشاااتراك صااااحب العمااال عااان كااال أو بعاااض عمالاااب أو أدائاااب " أصاااال
ويرتب القانون على وقوع أيهماا جازاء علاى , االشتراكات على أساس أجور  ير حقيقية 

مان قيماة المباالغ " شاهريا%  0ي التزامب بأداء مبلغ أضافي بواقاع صاحب العمل يتمثل ف
المسااتحقة للصااندوق وذلااك عاان الفتاارة ماان تاااريخ وجااوب األداء حتااى نهايااة شااهر السااداد 

من تاريخ " ويعفى صاحب العمل من أداء  ذا المبلغ إذا تم السداد خالل خمسة عشر يوما
 .وجوب األداء 

 . 0/9/2441من " اعتبارا " شهريا%  0.5إلى تم رفع  قيمة  ذا المبلغ   - 2
للسانة المالياة التاي اساتحق خاللهاا )وفى حالة تاأخير أداء االشاتراك إلاى سانة مالياة تالياة          

شاهريات اعتباارا مان بداياة السانة المالياة التالياة للسانة %  1تكون قيمة الجازاء ( اإلشتراك
 (.14/0إلي  0/9المالية من  السنة)المالية التي أستحق خاللها اإلشتراك 

و يسااتحق المبلااغ اإلضااافي المشااار إليااب عاان جميااع المبااالغ التااي يلتاازم صاااحب العماال          
 .باقتطاعها من أجور المؤمن عليهم و سداد ا إلى الصندوق

بتعااديل بعااض  2440لساانة  051صاادر القااانون رقاام  2440ديساامبر ساانة  21بتاااريخ  - 1
، ويعمال باب مان  0995لسانة  99جتماعي الصادر بالقاانون رقام أحكام قانون التأمين اإل

 :متضمنا - 2440ديسمبر  20
 :في المادة األولي منه     
من قانون التأمين اإلجتماعي الصادر بالقانون  029يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة         

 :النص اآلتي 0995لسنة  99رقم 
أخير فاي أداء أي مان المباالغ المشاار إليهاا باأداء مبلاغ ويلتزم صاحب العمل في حالة التا"

إضافي سنويا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب األداء حتي نهاية شهر السداد ، ويحساب 
المبلغ اإلضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر 

لك علي جميع أصحاب األعماال ، ويسري ذ% 2الذي يتعين سداد المبالغ فيب مضافا إليب 
 "بما فيهم الجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامة

بشااأن المبااالغ اإلضااافية المسااتحقة علااي  2449لساانة  1صاادر المنشااور الااوزاري رقاام  - 0           
بتعديل بعاض أحكاام قاانون  2440لسنة  051أصحاب األعمال وفقا ألحكام القانون رقم 

 :متضمنا االتي - 0995لسنة  99ادر بالقانون رقم التأمين اإلجتماعي الص
 :المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها ومواعيد األداء  -أ      

اإلشتراكات المساتحقة كال شاهر وتشامل الحصاة التاي يلتازم بهاا والحصاة التاي ( 0)     
يلتاازم بتقتطاعهااا ماان أجاار المااؤمن عليااب ، وذلااك فااي أول الشااهر التااالي لشااهر 

تحقاق بالنسبة لإلشتراكات المستحقةعن األجار األساساي ، وفاي أول الشاهر اإلس
 .التالي لشهر الصرف بالنسبة لإلشتراكات المستحقب عن األجور المتغيرة

األقسااااط المساااتحقة عااان الماااؤمن علياااب ، وذلاااك فاااي أول الشاااهر التاااالي لشاااهر ( 2)    
 .اإلستحقاق

ماان  09ماان المااادة  0نصااوص عليهااا بالبنااد مكافااأة نهايااة الخدمااة أو فروقهااا الم( 1)    
قانون التأمين اإلجتماعي المشار إليب ، وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ إنتهاء 

 .خدمة المؤمن عليب
األقساااط المسااتحقب عاان المبااالغ المتااأخرة علااي صاااحب العماال ، وذلااك فااي أول ( 0)    

 .الشهر المستحق عنب القسط
بخصمها من أجر المؤمن عليب في الحدود الجائز الحجاز عليهاا المبالغ التي يقوم ( 5)    

أو النزول عنها والتي صارفت للماؤمن علياب بادون وجاب حاق مان الهيئاة القومياة 
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للتأمين اإلجتماعي في أول الشهر التالي لوجوب إقتطاعها ، وذلك بمراعاة أحكام 
 .من قانون التأمين اإلجتماعي المشار إليب 058المادة 

المبااالغ اإلضااافية التااي تسااتحق فااي حالااة التااأخير فااي أداء المبااالغ المسااتحقة فااي   -ب     
 :المواعيد المحددة

، ( 0)في حالة تأخر صااحب العمال عان أداء أي مان المباالغ المشاار إليهاا فاي البناد      
يلتزم بأداء  ذه المبالغ مضافا إليها مبلغا إضافيا عن كل شهر عن مدة التأخير وذلاك 

وفقاا لماا خ وجوب األداء حتي نهاياة شاهر الساداد ، ويقادر المبلاغ اإلضاافي من تاري
 :يأتي

 :ولم يتم سدادها 8/9/2003المبالغ التي أستحقت قبل ( 8)      
 14/0/2441شهريا من تاريخ وجوب األداء حتي % 0 -       
 14/0/2440شهريا حتي % 0.5 -       
 10/02/2440حتي  0/9/2440شهريا إعتبارا من % 1 -       
% 2سعر الخصم المعلن مان البناك المركازي المصاري شاهريا مضاافا إلياب  -       

مااان تااااريخ وجاااوب األداء حتاااي نهاياااة شاااهر الساااداد وذلاااك إعتباااارا مااان 
0/0/2449 

 :38/82/2001حتي  8/9/2003المبالغ التي تستحق إعتبارا من  (2)      
لياة األولاي التاي أساتحق خاللهاا شهريا عن كل شهر خالل السنة الما% 0.5 -

 . ذا المبلغ
شاااهريا عااان كااال شاااهر تاااأخير عااان السااانوات المالياااة التالياااة حتاااي % 1 -       

10/02/2440. 
% 2سعر الخصم المعلن مان البناك المركازي المصاري شاهريا مضاافا إلياب  -       

مااان تااااريخ وجاااوب األداء حتاااي نهاياااة شاااهر الساااداد وذلاااك إعتباااارا مااان 
0/0/2449. 

 :8/8/2009المبالغ التي تستحق إعتبارا من ( 3)      
مان % 2سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري شهريا مضافا إلياب        

 .0/0/2449تاريخ وجوب األداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 
 8/8/2009حيث تطور سعر الخصم المعلن من البنك المركزي  اعتبارا من و      

 : كما يلي
 

 سعر الخصم المعلن  التاريخ

40/40/2449 49.4% 

29/40/2448 04.4% 

04/48/2448 00.4% 

2008/09/21 %11.5 

2009/02/15 %10.5 

2009/03/29 04.4% 

09/45/2449 49.5% 

20/40/2449 %09.0 

2009/08/02 %08.5 

28/00/2400 49.5% 

 
 :داء يكون وفقا للنسب المحددة فيير في األفان المبلغ االضافي في حالة التأخ    

 نسب المبالغ االضافية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاق:  8مرفق رقم                
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ال يسااتحق مبلااغ إضااافي عاان المبااالغ التااي يقااوم صاااحب العماال بخصاامها ماان أجاار   -ج      

التي صرفت للماؤمن المؤمن عليب في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها و
عليب بدون وجب حق من الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي إال عن مادة التاأخير التاي 

 0/9/2449تبدأ من 
تسري المبالغ اإلضافية المشار إليها علي جميع أصحاب األعمال بماا فايهم الجهااز   -د       

 .اإلداري للدولة والهيئات العامة
              

 :ابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن المؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص سجل مت: سابعا 
حتااى تتالفااى المنشااأة تحميلهااا بمبااالغ اضااافية نتيجااة عاادم التزامهااا بتقااديم النماااذج ، وكااذا اداء 
االشتراكات  واالقساط فى المواعيد المحددة ، وفقا لما سبق بيانب تفصيال بالبنود السابقة من  ذا 

 :فتن االمر يقتضى الفصل
 ضرورة التزام المنشأة بهذه المواعيد   - 0
 ضرورة ان يتم تسليم النماذج والمستندات الى مكتب التأمينات المختص بموجب توقيع من  - 2 

 .الموظـف  المختص باالستالم 
وحتى تتمكن المنشأة من متابعة حسابها الجارى المسجل علاى الحاساب اىلاى لادى الصاندوق  

 :يتضمن   –االمر يقتضى ان تستخدم المنشأة سجال  فأن 
 عن المؤمن عليهم شهريا  متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة -0  
 بيانات  السداد  - 2  
 بيانات تسليم االستمارات لمكنب التأمين االجتماعي  – 1  
 .حتى يمكنها المطابقة دوريا مع حسابها الجارى لدى المكتب المختص   
 .يتكون هذا السجل من مجموع تسويات التأمينات االجتماعية الشهرية و  

           
 الشهر المستحق عنب االشتراكات واالقساط  - 0        
 . المستحقة عن  ذا الشهر ( اساسية ، متغيرة )اجمالى االجور  - 2        
 المستحقة  عن  ذا الشهر  ( اساسية ، متغيره )ى االشتراكات اجمال - 1        
 المستحقب عن  ذا الشهر ( عن المؤمن عليهم )اجمالى االقساط   -  0        
 : بيانات السداد لكل من االشتراكات ، واالقساط ويتضمن  – 5        

 رقم الشيك أو االيصال   -أ  
 تاريخ السداد  -ب  
 سددة القيمة الم  -ج  

 :وتتضمن  -حركة التحاق المؤمن عليهم خالل الشهر   -  1        
 الرقم التأمينى   -أ 

 االســـم  -ب 
 االجر االساسى واألجر المتغير   -ج 
 االقساط الشهرية المستحقة على المؤمن عليب   -د 
 تاريخ االلتحاق  - ه
 للمكتب المختص  0رقم وتاريخ تسليم االستماره رقم   -و 

 :وتتضمن  –األقساط المضافة خالل الشهر  – 9
 .األقساط التي استجدت علي العاملين الموجودين فعال بالمنشأة        

 :وتتضمن  -حركة ترك الخدمة للمؤمن عليهم خالل الشهر    - 1          
 الرقم التأمينى   -أ 

 االسم   -ب 
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 االجر االساسى واالجر المتغير   -ج 
 اط الشهرية المستحقة على المؤمن  عليب االقس  -د  
 تاريخ الــترك    -  
 للمكتب المختص  0رقم وتاريخ تسليم االستمارة رقم   -و 

 :وتتضمن  –األقساط المستبعدة خالل الشهر  – 7
 .األقساط التي انتهت بالنسبة للعاملين الموجودين فعال بالمنشأة        

 
حتي فيذ انشاء هذا السجل اعتبارا من أول سنة ميالدية وقد يكون من المناسب أن يبدأ تن

التي يتم تقديمها لمكتب التأمينات االجتماعية في  2يمكن االعتماد علي بيانات االستمارة رقم 
 .يناير في انشاء  ذا السجل 

يتم  ويراعى ان يتم اعداد بيان بالمؤمن عليهم المستحق عليهم اقساط فى يناير من كل عام
، أو أن يتم اضافة حقل في  ذه االستمارة لألقساط المستحقة علي  2ع استماره رقم تسليمب م

بحيث تتضمن اجماليات  ذه االستمارة باالضافة الي ألجور األساسية  –المؤمن عليهم 
 .جملة األقساط المستحقة علي المؤمن عليهم في يناير  –والمتغيرة 

 
 : ى كما يلىالمشار اليه فى مثال عملويمكن تصور السجل 
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 : 2080التسوية عن شهر يناير : أوال 
             

 سجل متابعه االشتراكات واالقساط المستحقة
 عن المؤمن عليهم بمنشأت القطاع الخاص

 
 تسوية التأمينات االجتماعية عن شهر 

 2080يناير 

 شركه المفتاح الذهبى :اسم المنشأة                   003425 :رقم المنشأة 
 

 االجر بيانات المؤمن عليهم

الرقم 
 التأمينى

تاريخ  االسم
التحاق أو 

 ترك

 متغير اساسى بيانات تسليم االستمارة

 جنيه قرش جنيه قرش تاريخ رقم   

 2400 00 3200 00 30/8/2080 972  2080يناير  2اجمالى استمارة 

 <تالية باقى التسوية فى الصفحة ال
 

 (تابع الصفحة السابقة ) 
 

 بيانات السداد جمله المستحق االقساط االشتراكات

رقم  القيمه     متغير اساسى
الشيك أو 
 االيصال

 التاريخ

 جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

ايصال  2240 00 2240 00 820 00 140 00 8210 00
8243 

80/2/2080 

 
 
 

 : 2080التسوية عن شهر فبراير  :ثانيا                   
 :وتتمثل في (  2080يناير )ببيانات الشهر السابق وتبدأ                  

 اجمالي األجور األساسية  – 0               
 اجمالي األجور المتغيرة – 2              
 اجمالي األقساط – 1              
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 التأمينات االجتماعية عن شهر تسوية 
 2080راير بف

 شركب المفتاح الذ بى :اسم المنشأة                   441025 :رقم المنشأة 

 

 االجر بيانات المؤمن عليهم

الرقم 
 التأمينى

تاريخ  االسم
التحاق أو 

 ترك

بيانات تسليم 
 االستمارة

 متغير اساسى

 جنيه قرش جنيه قرش تاريخ رقم   

 2400 00 3200 00    الشهر السابق  اجمالى

        حركة التحاق المؤمن عليهم خالل الشهر

 4044 44 4244 44 04/2/04 024 5/2/04 محمود كامل 120

 4244 44 4044 44 02/2/04 014 0/2/04 سيد أحمد على  002

        األقساط المضافة خالل الشهر

        زينب عبد العال أحمد 000

 4144 44 4144 44    ملباالج 

 2944 44 1544 44    االجمالى 

        حركة ترك الخدمة للمؤمن عليهم خالل الشهر  

 4244 44 4144 44 24/2/04 00 09/2/04 عيد حامد 805

 4544 44 4044 44 22/2/04 05 24/2/04 سلوى حسن 904

        األقساط المستبعدة خالل الشهر

        سمنير فخري جرج 005

 4944 44 4944 44    جملب 

 2444 44 2844 44 االجور واالشتراكات واالقساط المستحقه عن الشهر الحالى

 <باقى التسوية فى الصفحة التالية                        
 (تابع الصفحة السابقة )  

 
 بيانات السداد جمله المستحق االقساط االشتراكات

رقم  هالقيم     متغير اساسى
الشيك أو 
 االيصال

 التاريخ

   جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش

    00 820       

            

    44 445       

    44 404       

            

    44 445       

    44 424       

    44 004       

            

    44 444       

    44 424       

            

    44 445       

    44 425       

 0/1/99 ايصال 0915 44 0915 44 005 44 944 44 0024 44
          0029  
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 :مالحظات 
 :وتتمثل في (  2080فبراير ) ببيانات الشهر السابق (  2080مارس ) يبدأ الشهر التالى  – 8

 اجمالي األجور األساسية  –أ      
 اجمالي األجور المتغيرة –ب      
 اجمالي األقساط –ج      
 .....و كذا      

يتم استخدام بياناتها في اعداد التسوية عن الشهر الذي تقادم عناب  اذه  جديدة 2عند تقديم استمارة  – 2
 االستمارة والتي يتم االعتماد عليها في اعداد التسويات الشهرية التالية 

من خالل البيانات المتوافرة في نظام شئون العاملين والمرتبات شانها في تسوية آليا يمكن اعداد ال – 3
وذلاك بعاد اضاافة بياناات تساليم االساتمارات وبياناات  –التي يتم اعاداد ا للياا  2ذلك شأن استمارة 

 السداد
لشاهر ماع شايك الساداد عان ا تسلم صورة من التسوية الشهرية الاي مكتاب التأميناات االجتماعياة – 4

 المعد عنب  ذه التسوية 
سجل متابعة االشتراكات واالقساط المستحقة عن المؤمن مجموع التسويات الشهرية يتكون منها  – 5

 عليهم بمنشأت القطاع الخاص
متابعاة ومراجعاة حساابها الجاارى المساجل علاى تتمكن المنشأة من خالل هذه التسويات الشهرية  - 0

 الحاسب اآللى لدى الصندوق
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 المبحث الخامس
 االشتراك عن المدة السابقة

 :شروط االشتراك عن المدة السابقة   - 8
يجوز للمؤمن عليب أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملب من المدد  ير المحساوبب ضامن       

مدة اشتراكب فى التأمين التى قضا ا فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مادة اشاتراكب فاى 
  ( :شرائها )ويشترط فى المدة المطلوب حسابها أمين ،  ذا الت

 .ان تكون قضيت فى عمل أو نشاط   -أ       

 .  ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليب سن العشرين  –ب       

 .ان تكون سنوات كاملة  -ج        

 . 0984سنة ل 002ان تكون  ير مشترك عنها وفقا لقانون اخر بتستثناء القانون رقم  –د         

 .ان تكون سابقة على مدة االشتراك االخيرة  – ـ       

 وفقا لحساب هذه المدة ةد المبالغ المطلوبيتحد - 2

المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر :  4للجدول رقم      
دد الخدمااة السااابقة والمطلااوب بتحديااد المبااالغ المسااتحقة عاان ماا 0990لساانة  048بالقااانون رقاام 

 ضمها

وعلى اساس السان ودخال االشاتراك فاى تااريخ تقاديم الطلاب ، ويتباع فاى تحصايل اقسااط المباالغ       
المشار اليها القواعد المتبعة بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين عان  اذه المادد وفقاا الحكاام قاانون 

 .0995 ةلسن 99التأمين االجتماعى رقم
 : ةوفقا للعناصر االتي ةحساب تكلفة المدة المشتراويتم       

 .دخل اشتراك المؤمن عليب فى تاريخ تقديم طلب الشراء  -أ       

 .عدد السنوات المطلوب شرائها  –ب       

 المعامل المقابل لسن المؤمن عليب فى تاريخ تقديم طلب الشراء من  –ج       
المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم  : 4جدول رقم                        

بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد  0990لسنة  048الصادر بالقانون رقم 
 الخدمة السابقة والمطلوب ضمها

 .بمراعاه جبر السن الى سنة كاملة             

 : وتحسب وفقا للمعادلة االتيه             

معامل السن مان × عدد السنوات المطلوب شرائها × دخل االشتراك =  ةتكلفة المدة المشترا            
 ( .  0الجدول رقم 

 

 تسدد التكلفة اما دفعة واحدة أو تقسيطها على عدد الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين - 3
 0995لسانة  99ن رقام المرفاق بالقاانو 0بالجادول رقام ( عند بداية التقسيط ) وفقا لمعامل السن       

 :وتحسب قيمة القسط وفقا للمعادلة االتيه  كاملب بمراعاة جبر السن الى سنب
  0معامل السن من الجدول رقم × تكلفة المدة المشتراه                          

 ـــــــــــــــــــــــ=  قيمة القسط       
 لة المتبقية لبلوغ سن الستينعدد الشهور الكام× 044                         

 

 ويراعى جبر كسر القرش الى قرش         
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 سادسالمبحث ال

 اجراءات االشتراك والنماذج المستخدمة
 ومواعيد تقديمها واىثار المترتبة على             

 التأخير فى تقديمها          
 

ة ومواعيد تقديمها واىثار المترتبة نستعرض فى هذا الجزء اجراءات  االشتراك والنماذج المستخدم
 : على التأخير فى تقديمها وذلك فى النقاط الرئيسية اىتيـــة 

 إجراءات االشتراك عن المنشأة  - 0
 اإلخطار ببيان التعديالت التى تطرأ على العاملين بالمنشأة  - 2
 اإلجراءات فى حالة إنشاء فرع جديد للمنشأة أو تغيير في بياناتها - 1
 اإلجراءات فى حالة أية تغييرات تطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة   - 0
 اإلجراءات في حالب إدماج منشأة في أخري – 5
  95لسنة  99إجراءات االشتراك عن المؤمن عليب وفقا للقانون رقم   - 0
 لمن يستمر بالعمل بعد سن الستين( 0)إستيفاء اإلستمارة رقم  -9
 95لسنة  99وفقا للقانون رقم طار بانتهاء خدمة المؤمن عليب إجراءات اإلخ -8
 الجزاء المترتب على التأخير فى االخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليب -9

  90لسنة  048اجراءات االشتراك عن المؤمن عليب وفقا للقانون رقم  - 10
 
 : الى وذلك على النحو الت -ونستعرض فيما يلى كل من النقاط المشار اليها   

 :إجراءات االشتراك عن المنشأة  – 8 
 :علي كل صاحب عمل تسري عليه أحكام قانون التأمين اإلجتماعي أن –أ 

 .يتقدم للتأمين علي العاملين لديب إلي صندوق التأمين اإلجتماعي المختص (0)
في حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسام أو  (2)

ناادر شاارطة أو وحاادة إداريااة كصاااحب عماال مسااتقل وفقااات لتقساايم الجغرافااي مركااز أو ب
 .لمناطق ومكاتب الصندوق المختص

يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعب وحدة واحدة أو أكثر في مجال عالقتها  (1)
 -:إذا ما توافرت الشروط اآلتية 8مع الصندوق علي اإلستمارة رقم 

 .ةأن يكون للمنشأة فروع صغير (أ)
أن تكااون طبيعااة عماال العاااملين بااالفرع تتصااف بالتنقاال بااين األفاارع المختلفااة  (ب)

 ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي 
 .يتم توحيد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحدة (ج)
أن تكون المنشأة منتظمة في سداد إشتراكات التأمين اإلجتماعي وأال يكون  نااك  (د)

 .ي أو كليتهرب تأميني سواء جزئ
ال يجاوز توحيااد التعامال بالنساابة للمنشااأة التاي يوجااد لفروعهاا وحاادات حسااابية  ( ـ)

 .منفصلة
ياااتم دراساااة الطلاااب بااااإلدارة العاماااة للتوجياااب الفناااي واإلدارة العاماااة للتفتااايش   (و)

 .المركزي عند إجراء تحريات مكتب الصندوق المختص
 

المخااتص خااالل أساابوعين ماان تاااريخ باادء يلتاازم صاااحب العماال أن يتقاادم إلااي الصااندوق  –ب 
 : النشاط

ويجاب أن  2بطلب اإلشتراك لدي الصندوق محررات من ثالث نساخ علاي اإلساتمارة رقام 
 :يرفق بطلب اإلشتراك المستندات اآلتية
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نموذج توقيع صاحب العمل او األشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء  (0)
معتمادات مان صااحب العمال ومختوماات  9إلساتمارة رقام البيانات أو اإلساتمارات وفقاات ل

 .بخاتم المنشأة
ويلتزم صاحب العمل بكل ماا يترتاب علاي توقياع  اؤالء المسائولين علاي المحاررات 

 .والمكاتبات واإلستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون
لشاركة أو المستند الذي يثبت بدء نشاط صاحب العمل مثال الساجل التجااري أو عقاد ا (2)

قرار إنشائها أو عقاد اإليجاار أو أمار التشاغيل أو أمار التورياد أو التارخيص الصاادر 
بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمال فاي  يار المنشالت الفردياة 
أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي األصل بمعرفة الموظف المختص والتوقياع 

 . بما يفيد المطابقة
ومسااتند الماايالد أو  0عاان إشااتراك عاماال بالصااندوق علااي اإلسااتمارة رقاام  اإلخطااار (1)

صورة ضوئية منب بعد مطابقتب علاي األصال والتأشاير باذلك مان الموظاف المخاتص 
 .وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص

 
 :علي الصندوق المختص –ج

رقام المنشاأة أن يعيد إلي صاحب العمل إحدي صور إستمارة طلاب اإلشاتراك موضاحات بهاا 
 .والرقم التأميني لكل مؤمن عليب وذلك خالل خمسة عشرة يومات من تاريخ اإلخطار

 
 :يلتزم صاحب العمل –د

بعاارض أي عاماال جديااد يلتحااق بالعماال لديااب علااي اللجنااة الطبيااة المختصااة بالهيئااة العامااة 
لكشاف للتأمين الصحي إلجراء الفحص الطباي األولاي وإثباات حالتاب الصاحية وقات توقياع ا

الطباي عليااب، مااع اإللتاازام بموافاااة  صااندوق التاأمين اإلجتماااعي التااابع لااب المنشااأة بااالتقرير 
 200مادة )الطبي عن حالتب الصحية خالل أسبوعين علي األكثر من تاريخ إلتحاقب بالعمل 

 (.2441لسنة  02من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
 

 :أ علي العاملين بالمنشأة اإلخطار ببيان التعديالت التي تطر – 2
يلتاازم صاااحب العماال أن يااوافي الصااندوق المخااتص ببيااان التعااديالت التااي طاارأت علااي  –أ 

راً مان أصال وصاورتان وذلاك كماا محار( 2)العاملين لديه وأجورهم علاي اإلساتمارة رقام 
 :يلي

 :بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع األعمال العام  (  8)           
 .في موعد ال يتجاوز لخر يوليو من كل عام ( أ)         
تقدم اإلستمارة  المشار إليها في أي تاريخ خالل العاام فاي حالاة صادور قاانون أو       ( ب)         

قرار بتعديل الحد األقصي لألجار األساساي أو المتغيار أو األجارين معاات ، أو ضام 
 .عالوة خاصة الي األجر األساسي 

 : بالنسبة للقطاع الخاص( 2)   
 .في موعد ال يتجاوز لخر يناير من كل عام بالنسبة لآلجرين األساسي والمتغير( أ)        

بالنساابة لألجاار ( 2)يتعاين أن تقاادم االسااتمارة رقام ( 0) 02/0/2449واعتباارا ماان 
أي فاي موعاد اليتجااوز نهاياة ينااير وأبريال ويولياو  –المتغير كل ثالثة أشهر 

 .بر من كل عام وأكتو
 

 ---------------------------------------

 بتعديل أحكام قانون التأمين االجتماعي 2449لسنة  014تاريخ العمل بالقانون رقم  (0)
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 : تقدم اإلستمارة  المشار إليها في أي تاريخ خالل العام في الحاالت اآلتيب( ب)    
 :صدور قانون أو قرار بتعديل ×   

 .قصي لألجر األساسي أو المتغير أو األجرين معات الحد األ - 
 .الحد االدني لألجر األساسي - 

ضم عالوة خاصة إلي األجار األساساي سابق تقرير اا للعااملين بالمنشاأة أساوة  ×    
 .بالعاملين بالحكومة والقطاع العام

لين بها فتنب نظرات ألن بعض المنشلت تستخدم الحاسبات اآللية في اإلحتفاظ ببيانات العام(1)
يمكن إعداد اإلستمارة المشار إليهاا للياات علاي أن تتضامن ذات البياناات ويراعاي بصافة 
عامة أن تكون بيانات المؤمن عليهم الواردة بهذه اإلستمارة مرتبة تبعات لتسلسال األرقاام 

بحيث تكون متفقة مع ترتيب بيانات المؤمن عليهم بالمنشأة ( ترتيب تصاعدي)التأمينية 
 .سجلة لليات والتي يتطلب األمر تحديثها من واقع اإلستمارة المشار إليهاالم

 
يلتاازم صاااحب العماال أن يااوافي الصااندوق المخااتص بأيااة تعااديالت طاارأت علااي البيانااات  –ب 

( 80)الااواردة بتسااتمارة بيانااات التغطيااة التأمينيااة للمااؤمن عليااه وفقاااً للنمااوذج رقاام 
 :ي موعد غايتهوذلك ف( نموذج البيانات التاريخية)
 . لخر يناير من كل عام بالنسبة للقطاع الخاص (0)
 لخر يوليو بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع األعمال العام  (2)

 
 :اإلجراءات فى حالة إنشاء فرع جديد للمنشأة أو تغيير في بياناتها – 3

ة خاالل خمساة على صاحب العمل أن يخطر الصندوق المخاتص باأى تغييار يطارأ علاى المنشاأ
 :وعلي األخص في الحاالت اآلتية –عشر يومات من تاريخ وقوع التغيير 

 .إنشاء فرع جديد تابع لب 
 .تغيير نوع النشاط الذي يزاولب 

 . تغيير عناوين أماكن العمل - ج
 .ويسلم اإلخطار إلي مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصي عليب بعلم الوصول

طااار يكااون صاااحب العماال مساائوالت عمااا يقااع نتيجااة التخلااف عاان وفااي حالااة التااأخير عاان اإلخ
 .اإلخطار أو التراخي فيب

 
 :اإلجراءات في حاله أية تغييرات تطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة  – 4

بكل تغيير يطرأ على التوقيعاات " على صاحب العمل أن يخطر مكتب الصندوق المختص فورا
عما يقع نتيجاة التخلاف عان اإلخطاار أو " بغير ا ، وإال كان مسئوال او فقد األختام أو استبدالها

 .التراخي فى تقديمب 
 .السابق 1ويتم اإلخطار وفقات للبند 

 
 :اإلجراءات في حاله إدماج منشأة في أخري – 5

في حالة إدماج إحدى المنشلت في منشأة أخرى يتعين علي المنشأة الدامجة موافااة الصاندوق  -أ
فااي موعااد ال يتجاااوز أساابوعين ماان ( 00)مسااتندات الموضااحة بااالنموذج رقاام المخااتص بال

 .تاريخ صدور قرار اإلدماج
إذا كانت المنشأة المندمجاة والمنشاأة الدامجاة تقعاان فاي دائارة إختصااص مكتاب واحاد مان  -ب

 :مكاتب الصندوق فتتخذ اإلجراءات اآلتية 
 :علي المنشأة الدامجة أن توافي مكتب الصندوق (8)

 ين معتمدتين من قرار اإلدماج بنسخت ( أ)
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بيااان ماان أصاال وصااورة باألسااماء واألرقااام التأمينيااة لجميااع العاااملين بالمنشااأة  ( ب)
المندمجااة فااي تاااريخ اإلدماااج موضااحات قاارين كاال ماانهم األجاار الشااهري الااذي 

 يجري عليب تقدير اإلشتراكات وقيمة األقساط المستحقة للصندوق إن وجدت 

  وذلك خالل خمسة عشر يومات. 

  وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب اإلشتراكات الخاصة بهام حتاى تااريخ
اإلدماااج وذلااك مااع عاادم اإلخااالل بمساائوليتها عاان الوفاااء بهااذه اإللتزامااات 

 .بالتضامن مع المنشأة المندمجة
علااي صاااحب العماال أو ممثاال المنشااأة الدامجااة أن يااوافي مكتااب الصااندوق المخااتص  (2)

راك عان الشاهر الاذي تام فياب اإلدمااج شااملة لكافاة بطلاب اإلشات( 2)باإلستمارة رقام 
 .العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة

علي مكتب الصندوق المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعاد أن ياودع باب  (1)
نسااختي قاارار اإلدماااج مرفقااا بهمااا أصاال وصااورة بيااان العاااملين المشااار إليهمااا فااي 

 (.0)البند
مل بالمنشأة الدامجة برقمب التأميني األصلي وكاذا جمياع العااملين ويحتفظ صاحب الع

الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلي المكتب المختص أن يقاوم بتساجيلهم علاى 
الحاسب اآللي بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجاة إعتباارات مان تااريخ اإلدمااج وأن 

 .م  موضحات قرين الرقم تاريخ اإلدماجيؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منه
وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة إختصاص مكتبين 
مختلفااين فيكتفااي بتعااديل اإلساام القااانوني للمنشااأة المندمجااة علااي أن يبقااي لكاال منشااأة 

 . رقمها التأمينى الخاص بها
 

 :95لسنة  97للقانون رقم  وفقا إجراءات اإلشتراك عن المؤمن عليه –1
على صاحب العمل بالقطاع الخاص بمجرد التحاق أى عامل لديب أن يوافى مكتاب الصاندوق  -أ

الخاصة ( 0)المختص خالل أسبوعين على األكثر من تاريخ التحاق العامل باإلستمارة رقم 
ى بهااا المسااتند الرساامى الاادال علاا" بتشااتراك عاماال بالصااندوق ماان أصاال وصااورتان مرفقااا

تاريخ ميالد العامل أو صورة فوتو رافية منب بعد مطابقتب على األصل والتأشير باذلك مان 
 (.فى حالة سابقة تخصيص رقم تأمينى ال يرفق مستند الميالد ) الوظف المختص 

بهاا " وعلى المكتب المشار إليب أن يعيد إلى صااحب العمال صاورة مان االساتمارة موضاحا
 .عليبرقم التأمين الخاص بالمؤمن 

يلتزم صاحب العمل بعرض أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديب علي اللجنة الطبية المختصة  -ب
بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلجراء الفحص الطبي األولاى و إثباات حالتاب الصاحية وقات 

مع االلتازام بموافااة مكتاب التأميناات التاابع لاب المنشاأة بتقريار  –توقيع الكشف الطبي عليب 
عن حالتب الصحية خالل أسبوعين علي األكثر من تاريخ التحاقب بالعمل و ذلك تطبيقا  طبي

 .2441لسنة  02من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  200لنص المادة 
و فاي حالااة عاادم التاازام المنشاااة بتقااديم التقرياار الطبااي المشااار اليااب فااان الصااندوق ال يكااون 

مترتبة علي العجز السابق على تاريخ االلتحاق بالعمل  ملتزمات بصرف أية مستحقات تأمينية
 .و الذي يثبت ألي من العاملين الذين لم يتم تحديد حالتهم الصحية عند التحاقهم بالعمل 

يلتزم العامل عند إلتحاقب بعمل في القطااع الخااص بتخطاار مكتاب الصاندوق الاذي يقاع فاي  -ج
 .ثة أشهر من تاريخ تسلمب العملخالل ثال( 0)دائرتب العمل علي النموذج رقم 
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 :لمن يستمر بالعمل بعد سن الستين ( 8)إستيفاء اإلستمارة رقم  -9

عن المؤمن عليب الذي يستمر في خدماة صااحب العمال بعاد بلو اب ( 0)تستوفي اإلستمارة رقم 
ة مان سن الستين وأوقاف انتفاعاب بأحكاام تاأمين الشايخوخة والعجاز والوفااة طبقاا للفقارة األخيار

 .من قانون التأمين اإلجتماعي( 04)المادة 
 

 :95لسنة  97وفقا للقانون رقم إجراءات اإلخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه  -1
على صااحب العمال بالقطااع الخااص أن ياوافى مكتاب الصاندوق المخاتص باالساتمارة رقام  –أ

ع علاى األكثار من أصل وصورتان فى حاالت انتهاء خدماة العامال وذلاك خاالل أسابو( 0)
مااان تااااريخ انتهااااء الخدماااة أو انتهااااء مااادة التلماااذة الصاااناعية أو التااادرج أو انتهااااء العمااال 

 .بالمشروع الصيفى للطالب أو بلوغ المؤمن عليب الثامنة عشرة
فى الحااالت التاى تنتهاى فيهاا مادة ( 0)يلتزم صاحب العمل بالقطاع العام بتقديم اإلستمارة  –ب

التاادرج أو انتهاااء العماال بالمشااروع الصاايفى وفااى حالااة انتهاااء خدمااة التلمااذة الصااناعية أو 
العامال قبال بلو اب سان التقاعاد بغيار الوفاااة أو العجاز المنهاى للخدماة ، ويكاون ذلاك خااالل 

 .الموعد المشار إليب بالفقرة السابقة 
ساحب لدى انتهاء خدمة أى مان العااملين لدياب ب( أو المدير المسئول ) يلتزم صاحب العمل  –ج

البطاقة العالجية من العامل وتساليمها لفارع الهيئاة العاماة للتاأمين الصاحى المخاتص خاالل 
 .ثالثة أيام من ترك الخدمة

وفى حالة عدم تنفيذ ما تقدم يعتبر صاحب العمل مسئوال بالتضامن مع العامال فاى مواجهاة 
مقابال االنتفااع  الهيئة العامة للتاأمين الصاحى عان كافاة مصااريف العاالج والرعاياة الطبياة

إليااب المبااالغ " باادون وجااب حااق بمزايااا العااالج والرعايااة الطبيااة بعااد انتهاااء خدمتااب مضااافا
 .اإلضافية وكافة اآلثار التى تترتب على ذلك 

 
 :الجزاء المترتب على التأخير فى االخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه  -7

خر فيااب عاان إخطااار الصااندوق يلتاازم صاااحب العماال فااى القطاااع الخاااص عاان كاال شااهر يتااأ –أ
مان قيماة االشاتراك المساتحق %  24بانتهاء خدمة المؤمن عليب باأداء مبلاغ إضاافى بنسابة 

 .عن األجر األساسي عن الشهر األخير من مدة اشتراك المؤمن عليب
وتتحدد الشهور المستحقة عنها المبلغ اإلضافى بالفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتاى تااريخ 

تمارة إلى الصندوق ، وفى حساب مدة التاأخير المساتحق عنهاا المبلاغ االضاافى ارسال االس
 .تحذف كسور الشهر 

ال يستحق المبلغ االضافى المشار إليب بالبند السابق أو يقف استحقاقب إذا انتفى لدى صاحب  –ب
ق العمل قصد التحايل لعدم الوفـاء بمستحقات الصندوق كاملة أو نية التأخير لإلضرار بحقو

 :وذلك فى الحاالت اىتية المؤمن عليب ، 
 إذا وردت استمارة اإلخطار بانتهاء الخدمة فى المواعيد المحددة دون استيفاء بعض ( 0)
إذا انتهات خدماة الماؤمن علياب فاى .بها تااريخ انتهااء الخدماة " بياناتها متى كان ثابتا( 2)

اإلدمااج أو الوصاية أو الهباة أو  تاريخ انتقال المنشاأة إلاى الغيار باالبيع أو اإليجاار أو
النزول أو  ير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليب بصحة تاريخ انتهاء 

 .الخدمة 
إذا قام صااحب العمال باالتوقيع علاى اساتمارة االخطاار بانتهااء الخدماة فاى الحااالت ( 1)

حضار لجناة التى يتم تحرير اا بمعرفاة مفاتش الصاندوق ، أو إذا قاام باالتوقيع علاى م
فحص المنازعات أو على كشف الحصار المحارر بمعرفاة مفاتش الصاندوق ، بشارط 
أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تااريخ انتهااء خدماة الماؤمن علياب ، أو إذا قاام 

 .بتخطار الصندوق بانتهاء خدمة المؤمن عليب بموجب خطاب
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ريخ توقياع صااحب من تاا" ويوقف استحقاق المبلغ اإلضافى فى  ذه الحاالت اعتبارا
العمل على اساتمارة اإلخطاار بانتهااء الخدماة أو محضار لجناة فحاص المنازعاات أو 
كشف الحصر ، أو من تاريخ ورود خطاب صاحب العمل المتضمن االخطار بانتهاء 

 .الخدمة
إذا ثباات اشااتغال المااؤمن عليااب لاادى صاااحب عماال لخاار، ويقااف اسااتحقاق المبلااغ ( 0)

 .خ التحاق المؤمن عليب بالعمل لدى صاحب العمل اآلخر من تاري" اإلضافي اعتبارا
إذا أشهر إفالس صاحـب العمـل أو ثبـت للصاندوق أن المنشاأة قاد صافيت أو أ لقات ( 5)

مان " أو حلت ، ويوقف استحقـاق المبـلغ اإلضـافي بالنسابة لصاـاحب العمال إعتباارا 
 .تاريخ إشهار اإلفالس أو التصفية أو اإل الق أو الحل 

إذا قدم صاحب العمل استمارة اإلخطار بانتهاء خدمة الماؤمن علياب ، وكانات خدمتاب ( 0)
قااد انتهاات فااى تاااريخ سااابق محاادد بموجااب حكاام قضااائى نهااائى صااادر فااى مواجهااة 
الصندوق ، وفى  ذه الحالة يوقاف اساتحقاق المبلاغ اإلضاافى مان تااريخ صادور  اذا 

 .الحكم 
بتنتهااء خدماة الماؤمن علياب الاذي ينقطاع عان  تقديم صاحب العمل إستمارة اإلخطاار( 9)

 .العمل بغير إذن وذلك خالل شهرين من تاريخ اإلنقطاع عن العمل
ال تخل األحكام المنصوص عليها بالبند ب السابق بحق المؤمن عليب أو المستحقين عنب في  –ج

يئااة المطالبااة بالمبااالغ اإلضااافية المقااررة فااى حالااة تااأخير صاارف المسااتحقات ، وبحااق اله
القومية للتاأمين االجتمااعي فاى الرجاوع علاى صااحب العمال بقيماة المباالغ اإلضاافية التاى 

من قانون التأمين االجتماعي المشار إلياب والتاى تانص  000لنص المادة " التزمت بها طبقا
 :على 

إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب " 
ماـن قيمتهاا عاـن كاـل شهاـر يتاأخر فياب الصارف %  0إليهاا " ب الشأن بدفعها مضافاصاح

باذلك " أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الماؤمن علياب أو المساتحقين طلباا) عن الميعاد المحدد 
بما ال يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلاك مان تااريخ ( بكافة المستندات المطلوبة " مشفوعا

 " .أو المستفيدين المستندات المطلوبة  استيفاء المؤمن عليب
 

 : 91لسنة  801اجراءات االشتراك عن المؤمن عليه وفقا للقانون رقم  - 10
السابق االشارة اليهاا مان أصال وصاورتان والمساتند الرسامى الادال ( 0)استيفاء االستمارة رقم  -أ      

لاى األصال والتأشاير باذلك مان على تاريخ الميالد أو صورة فوتو رافية منب بعاد مطابقـاـتب ع
 .( فى حالة سابقة تخصيص رقم تأمينى ال يرفق مستند الميالد ) الموظف  المختص 

يلتزم المؤمن عليب بالتقدم الى اللجناة الطبياة المختصاة بالهيئاة العاماة للتاأمين الصاحى الجاراء  -ب     
ماـع االلتازام   -علياب   الفحص الطبى األولى وأثبات حالتب الصحية وقت توقيع الكشف الطباى

بموافاااة مكتااب  التأمينااات المخااتص بتقرياار طبااى عاان حالتااب الصااحية خااالل اساابوعين علااى 
 .االكــثر من تاريخ بدء  اشتراكب 

وفى حالة عدم التزامب بتقديم التقرير الطبى المشار اليب فتن الهيئة ال تكون ملتزمة بصرف أية            
  .العجز  السابق على تاريخ بدء االشتراك  مستحقات تأمينية تترتب على

وموافاة المكتب المختص بها من اصل وصورتان فى حاالت انتهاء ( 0)استيفاء االستمارة رقم  -ج      
أو العجز الكامل أو الوفاه وذلك خالل ثالثة ايام علاى االكثار مان اى  05النشاط  أو بلوغ سن 

 .من التواريخ المشار اليها 
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 بعحث الساالمب

 شروط استحقاق المعاشوحاالت 
 وكيفية الحساب

 

 :معاش الشيخوخة   - 8
شهرا على االقل ويستحق المعاش  820متى كانت مدة اشتراكة  15بلوغ المؤمن عليه سن          

 : حتى ولو استمر فى مزاولة النشاط مع مراعاة

شاهرا وكاان نشااطة  024دة اشاتراكة اذا بلغ المؤمن عليب السن المشار اليب دون ان تبلغ م –أ 
مازال قائما استمر خضوعب الحكام  ذا القانون لحين استكمال  ذه المدة أو انتهاء نشااطب 

 .أى التاريخين اقرب 
ساانة أو تجاوز ااا دون تااوافر الماادة المؤ لااة  05يجوزللمااؤمن عليااب فااى حالااة بلااوغ ساان  –ب 

اعتبارا من اول الشهر ستحق المعاش ويللمعاش أن يطلب حساب مدة الستكمال  ذه المدة 
 .التالى لتاريخ اداء  ذه المبالغ 

سنة بعد انتهاء نشاطب أو ثبوت عجزه الكامل أو وفاتب بعد اكثر من  05بلوغ المؤمن عليب  –ج 
شاهرا علاى االقال  024سنة بعد انتهاء نشاطب وذلك متى كانت مادة اشاتراكب فاى التاأمين 

قدية لتعويض الدفعة الواحدة ، ويجبار كسار السان الاى سانة واال يكون قد صرف القيمة الن
 .اذا كان من شأن لك استحقاق المعاش 

 
 :حساب المعاش     

 :يسوى المعاش وفقا لما يلى   
 0/05× مدة االشتراك × دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك 

تراك عنهاا ثام حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل االش= ويقصد بمتوسط دخول االشتراك 
قسمة المجموع على جملة مدد االشاتراك وذلاك فاى حالاة اشاتراك الماؤمن علياب بااكثر مان دخال 

 .اشتراك واحد 
 

 :المعاش المبكر  – 2
سانة لغيار  05يجوز للمؤمن عليب طلب صرف المعااش المبكار فاى حالاة انتهااء نشااطب قبال سان       

يجبر كسر السنب ) شهرا  204اك مؤ لب مقدار ا العجز أو الوفاة وبشرط ان تتوافر لب مدة اشتر
  ( .الى سنب كاملب اذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش 

 
 : حساب المعاش       
 . يسوى المعاش وفقا لما سبق بيانب بالنسبة لمعاش الشيخوخة  –أ       
نتهاء نشاطب وفقا للنسب يخفض المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليب فى تاريخ ا -ب       

 :االتيب 
 

 نسبة تخفيض المعاش السن عند تقديم الطلب

 % 24 سنة 05اقل من 

 % 05 سنة 54سنة واقل من  05

 % 04 سنة 55سنة واقل من  54

 %  5 سنة 04سنة واقل من  55



2102

 
 

 

0110916                 W :  www.elsayyad.net
 

2661 

ه الحالاة يجوز للمؤمن عليب طلب االنتفاع بنسبة تخفيض اقل على ان يصرف المعااش فاى  اذ -ج      
علااى اساسااب نساابة  اعتبااارا ماان اول الشااهر الااذى بلااغ فيااب المااؤمن عليااب الساان الااذى يحسااب

  التخفيض
 
 :معاش العجز الكامل أو الوفاة  - 3

 :شروط االستحقاق 
ثبااوت العجااز الكاماال للمااؤمن عليااب أو وفاتااب اثناااء اسااتمرار النشاااط مااع تااوافر ماادة اشااتراك فااى  -أ      

 .ثالثة اشهر متصلة أو ستة متقطعة التأمين ال تقل عن 
ثبوت العجز الكامل للمؤمن علياب أو وفاتاب خاالل سانة مان تااريخ انتهااء نشااطب متاى تاوافرت  -ب      

 : تيةالشروط اال
 .اال يكون قد بلغ سن الخامسة والستين  (0)
 .اال يكون قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة  (2)
 .التأمين عن ثالثة اشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة  اال تقل مد اشتراكب فى( 1)

 
 :حساب المعاش 

 :يسوى المعاش وفقا لما يلى     
 من دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك %  05 -أ       

 أو      
ماادة االشااتراك مضااافا اليهااا خمااس ساانوات × دخاال االشااتراك أو متوسااط دخااول االشااتراك  -ب       

 .0/05× سنة  05اال تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ سن افتراضية على 
 يستحق افضل المعاشين و

 

 :معاش العجز الكامل أو الوفاة نتيجة اصابة عمل  - 4
 :يعتبر العجز الكامل أو الوفاة نتيجة اصابة عمل فى الحاالت االتية 

مااؤثر خااارجى مفاااجىء وقااع اثناااء العماال أو  اذا نشااأ العجااز الكاماال أو الوفاااة نتيجااة حااادث أو –أ       
بسبب تأديتب نشااطب أو خاالل فتارة الاذ اب أو االيااب دون تخلاف أو توقاف أو انحاراف عان 

 .الطريق الطبيعى 
ساعة على االكثر من وقت وقوعب  20ويشترط ضرورة ابالغ الشرطة بالحادث خالل           

اجراء التحقيق الالزم الذى يتعين ان  بموجب صورة االخطار المعد لهذا الغرض لتتولى
قوال المصاب متى سمحت حالتب يوضح فيب ظروف الحادث بالتفصيل واقوال الشهود وا

 .بذلك
المرافق ( 0)اذا كان العجز أو الوفاة نتيجة االصابة باحد االمراض المهنية بالجدول رقم  –ب        

 . 0995لسنة  99لقانون التأمين االجتماعى رقم 
ويشترط فى  ذه الحالة ان يكون  ذا المرض مرتبطا بالنشاط الذى يقوم بب صاحب العمل             

 .وان يكون  ذا النشاط من االسباب المنصوص عليها بالجدول المشار اليب 
 

 :حساب المعاش        
 دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك × % 84يحسب المعاش بواقع         
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 : د الدنيا والقصوى للمعاش الحدو

 :الحد االدنى النسبى  
شاهرا علاى االقال  024يربط المعاش فى حال بلوغ المؤمن عليب السن وكانت مدة اشتراكب فى التأمين  

 .شهرا على االقل  204من دخل التسوية اذا بلغت مدة االشتراك %  54بحد ادنى مقداره 
 

 :الحد االقصى النسبى 
 .ذى تمت التسوية على اساسب من الدخل ال%  84 

 

 : الزيادات 
 :يضاف الى المعاش 

 .بدون حد ادنى أو اقصى % 04 –أ 
 .جنيهات  0جنيهات واقصى  1بحد ادنى %  04 –ب 
 جنيهات 0 –ج 
 (ال تستحق فى حالة المعاش البكر ) جنيهات  5 -د 
 

 حدود الجمع بين المعاش وبين الزيادات التى تضاف الى المعاش 
 جنيها شهريا فانب ال يستحق اية زيادات 249اذا بلغت قيمة المعاش  -أ 
جنيها شهريا فتنب يضااف الياب الزياادات التاى تساتحق بماا ال يجااوز  249اذا لم تصل قيمة المعاش  -ب

 . ذا القدر 
 يستكمل الحد االقصى بالترتيب المشار اليب بالنسبب للزيادات ، وال تضااف الزياادات أو الجازء مان –ج 

 . الزيادات التى تزيد على الحد االقصى االجمالى 
 

 :الحد االدنى الرقمى 
 .فيما عدا المعاش المبكر جنيها   شهريا  15يكون الحد االدنى للمعاش مضافا اليب زيادات المعاش  
 

 :منحة مايو  
 0998لسانة  058جنيهاات المقاررة باالقرار الجمهاورى رقام  04يضاف لقيمة المعاش منحة مقدار ا  

و ى بديلة لمنحة ماايو التاى كانات تصارف الصاحاب المعاشاات والمساتحقين  0/0/0999اعتبارا من 
 .بمناسبة عيد العمال اول مايو من كل عام 
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 ثامنالمبحث ال

 زيادة المعاشات المتدنية 
 وفقا 

 لقانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات
 2080لسنة  135الصادر بالقانون رقم 

 
 ( 87) مادة 

 

يزاد المعاش المستحق وفقا ألحكام  ذا القانون أو أى من قاوانين التاأمين اإلجتمااعى بقيماة تعاادل  - 0
و  14/0/2400للمعاشاات المساتحقة حتاي جنياب  021.04)الفرق بين قيماة المعااش األساساى 

خارى التاى مان قيماة المعاشاات األ% 11و(  0/9/2400جنيها للمعاشات المساتحقة مان  000
 :و ي -يحصل عليها صاحب المعاش وفقات ألى من القوانين السابق اإلشارة إليها 

 . 2404لسنة  135قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  -أ       
 . 0995لسنة 99قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  -ب 
 048على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم قانون التأمين اإلجتماعى  -ج 

 .0990لسنة 
لساانة  54قااانون التااأمين اإلجتماااعى للعاااملين المصااريين فااى الخااارج الصااادر بالقااانون رقاام  -د

0998 . 
 .0984لسنة  002قانون التأمين اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  -  

زياادة للمساتحقين فاى المعااش بتعتباار المعااش حالاة إساتحقاق واحادة فى حالة الوفاة تحساب  اذه ال - 2
 . وليس لكل مستحق منفردات، وال يتم اإلنتفاع بحكم  ذه المادة إال مرة واحدة عند ربط المعاش

يسرى حكام  اذه الماادة علاى المعاشاات المساتحقة قبال تااريخ العمال بهاذا القاانون دون صارف أياة  - 1
 .ابقةمستحقات عن الفترة الس

 ( 20) مادة 
 .تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة األعباء المالية المترتبة على رفع الحد األدني لمعاش  - 0 
 

باألحكام الخاصة بزيادة  2080لسنة  7رقم ( المالية ) صدر منشور عام وزير التأمينات  – 5
شأن قانون التأمينات ب 2080لسنة  835من القانون رقم  87 ةالمعاشات وفقا ألحكام الماد

 :االجتماعية والمعاشات متضمنا 
 :قواعد تحديد الزيادة -أ  

بمبلغ مقداره مائة ثالثة وعشرون جنيها  0/9/2404تتحدد قيمة المعاش األساسي في ( 0) 
 .وستون قرشا 

من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليب أو صاحب % 11يتحدد وعاء حساب قيمة ال ( 2)
مضافا اليها الزيادات  0/9/2404امل قيمة المعاش أو المعاشات المستحقة في المعاش بك

وما قد يكون قد استحق من معاشات استثنائية وفي حالة استحقاق المعاش في تاريخ الحق 
للتاريخ المشار اليب فيتحدد بالوعاء بكامل قيمة المعاش المستحق في تاريخ ربط المعاش 

  :علي أن يستبعد منه مايلي 
اعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا (أ)

 99مكررا من قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  041انص المادة رقم 
 . 0995لسنة 

المنحة المقررة للعاملين بالجهاز االداري للدولة ووحدات االدارة المحلية والهيئات (ب)
 058صحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم العامة وأل

 . 0998لسنة 
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 :تتحدد الزيادة وفقا للطريقة اىتية ( 3)
من قيمة % 11قيمة  –( (0)المحدد وفقا للبند رقم ) المعاش األساسي = قيمة الزيادة 

 .المعاش المحدد وفقا للبند ب 
من قيمة المعاش % 11أو تساوي قيمة نسبة ال واذا كانت قيمة المعاش األساسي أقل من 

 .فال تستحق الزيادة  (2)المحدد وفقا للبند رقم 
 : قواعد عامة  –ب 

 0984لسنة  002يراعي أال تزيد قيمة المعاش المستحق وفقا ألحكام القانون رقم  (0)
والقانون المرافق لب ( معاش السادات ) باصدار قانون التأمين االجتماعي الشامل 

مضافا اليب الزيادة المستحقة وفقا للبند ا عن قيمة المعاش (  اش التأمين الشامل مع)
 . 0998لسنة  058األساسي بما في ذلك المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

أو في تاريخ استحقاق المعاش أيهما  0/9/2404تحسب  ذه الزيادة مرة واحدة فقط في  (2)
 .ألحق وتستحق من  ذا التاريخ 

 . تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش (1)
أو تاريخ استحقاق المعاش أيهما  0/9/2404توزع  ذه الزيادة علي المستحقين في  (0)

 .ألحق بنسبة مايصرف لكل منهم من معاش 
 :تدخل الزيادة في تحديد الحقوق اىتية  (5)

 . معاش صاحب المعاش عند توزيعب على المستحقين  ( أ)
علياااب أو صااااحب المعااااش عناااد تحدياااد نصااايب المساااتحق أو  معااااش الماااؤمن  ( ب)

 .المستحقين في حاالت رد المعاشات 
المعاااش المسااتحق عاان المااؤمن عليااب أو صاااحب المعاااش فااى حالااة تحديااد معاااش  ( ج)

 .المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين 
لسانة  99 مكاررات مان القاانون رقام 041قيمة إعانة العجز المقررة وفقات للماادة رقام  ( د)

0995. 
الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة (  ـ)

 .للمستحقين 
 . حدود الجمع بين المعاش والدخل( و)
حاااادود الجمااااع بااااين المعاشااااات وذلااااك بالنسااااة لحاااااالت اإلسااااتحقاق إعتبااااارات ماااان ( ز)

0/9/2404 . 
 . منحة الوفاة( ح)
 .نفقات الجنازة( ط)
 . منحة زواج البنت أو األخت( ى)
 . منحة قطع المعاش لإلبن أو األخ( ك)
 . جزء المعاش الجائز إستبدالب( ل)

 : تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد اإلستقطاعات األتية (1)
 .  نسبة اإلشتراك فى تأمين المرض( أ)
مان  000ادة رقام جزء المعاش الجائز الحجز عليب سدادا للديون المستحقة وفقا للما( ب)

 .   0995لسنة  99قانون التأمين االجتماعي رقم 
 :التستحق الزيادة ( 9)

 لصاحب المعاش عن نفسب العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين االجتماعي  -أ       
وكااذلك صاااحب معاااش العجااز الجزئااي االصااابي  ياار المنهااي للخدمااة طالمااا لاام  -ب 

 . استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة تتوافر في شأنب احدي حاالت 
 
 



2102

 
 

 

0110916                 W :  www.elsayyad.net
 

3061 

 
 أمثلة

 زيادة المعاشات المتدنية 
 وفقا للقوانين 

  2080لسنة  835و  8791لسنة  50و  8791لسنة  801و  8795لسنة  97
 

 30/1/2088المعاشات المستحقة حتي  – 8
 

(8) (2) (3) (4) 

 قيمة المعاش
 بدون 

 (جنيه80)منحة مايو
 واعانة العجز لصاحب المعاش والولد العاجز

من قيمة % 33
 المعاش

(  2)ناتج طرح 
من المعاش 
 األساسي 
823.10 

( 3)اضافة ناتج 
 (8)الي 

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 110.40 150.40 

044.44 411.44 94.040 094.04 

244.44 400.44 59.040 259.04 

144.44 499.44 20.040 120.04 

190.50 021.04 44.440 190.50 

 

 :مالحظات 
 يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش  – 0
 بعد اضافة الزيادة ( جنيهات 04)تضاف منحة مايو  - 2
 جنيب 190.50تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن  –1

 
 

 8/9/2088المعاشات المستحقة من  – 2
 

(8) (2) (3) (4) 

 يمة المعاشق
 بدون 

 (جنيه80)منحة مايو
 واعانة العجز لصاحب المعاش والولد العاجز

من قيمة % 33
 المعاش

(  2)ناتج طرح 
من المعاش 
 األساسي 

844 

( 3)اضافة ناتج 
 (8)الي 

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 014.84 094.84 

044.44 411.44 000.44 200.44 

244.44 400.44 98.440 298.44 

144.44 499.44 405.44 105.44 

010.10 000.44 44.440 010.10 

 

 :مالحظات 
 يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش  – 2
 بعد اضافة الزيادة ( جنيهات 04)تضاف منحة مايو  - 2
 جنيب 010.10تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن  –1
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 التاسعالمبحث 

 تاريخ استحقاق المعاش 
 

 :من المهم إيضاح أن  - 8
 سنب 05= سن التقاعد    –أ      
 سن التقاعد =  سن المعاش –ب      

أو اكبر من سن التقاعد فى حالة بلوغ سن التقاعد دون استكمال المدة المؤ لب الستحقاق معاش           
النشاط حتى استكمال المده المؤ لب شهرا ، واالستمرار فى ممارسة  024التقاعد ومقدار ا 

 شهرا  024الستحقاق معاش التقاعد 
 
- : يحدد تاريخ إستحقاق المعاش بأول الشهر الذى نشأ فيه سبب اإلستحقاق وذلك كما يلى   - 2

 :بلوغ سن التقاعد اثناء استمرار النشاط  -أ      
عليب  فيب سن التقاعد ويحدد تاريخ بلوغ سن  يستحق المعاش من أول الشهر الذى يبلغ المؤمن              

( سنة 05)التقاعد على أساس تاريخ الميالد مضافات إليب سن التقاعد المعامل بب المؤمن عليب 
 .ناقص يوم 

بعد سن التقاعد أو انتهااء النشااط ( شهرا 820استكمال )بلوغ المؤمن عليه سن المعاش  –ب        
فر ماادة اشااتراك اكثاار ماان تسااع غ ساان المعاااش مااع تااوابعااد بلااوغ ساان التقاعااد وقباال بلااو

 .سنوات
شاهرا اثنااء  024يستحق المعااش مان أول الشاهر الاذى يساتكمل فياب مادة اشاتراك مقادار ا              

 .ممارسة النشاط 
 .سنوات  9أو من اول الشهر الذى ينتهى فيب النشاط مع توافر مده اشتراك تزيد على              

 :بلوغ السن بعد انتهاء النشاط   -ج           
 .يستحق المعاش من أول الشهر الذى يبلغ فيب المؤمن عليب سن التقاعد                

 : المعاش المبكر    -د         
 .يستحق المعاش من أول الشهر الذى  ينتهى فيب االشتراك             
ديم طلااب صاارف المعاااش المبكاار قباال تاااريخ إنتهاااء وتجاادر اإلشااارة  نااا إلااى عاادم قبااول تقاا            

 .االشتراك  
ويجوز للمؤمن عليب طلب صرف المعاش بنسبة تخفايض اقال علاى ان يصارف المعااش فاى                    

 ذه الحالة اعتبارا من اول الشهر الذى بلغ فيب المؤمن عليب السن الذى يحسب علاى اساساب 
 .نسبة التخفيض 

 : العجز الكامل اثناء ممارسة النشاط    - هـ         
 .يستحق المعاش من أول الشهر الذى ثبت فيب العجز               

 :العجز الكامل بعد انتهاء النشاط  -و           
 .يستحق المعاش من أول الشهر الذى يثبت فيب العجز                

 : الوفاة اثناء ممارسة النشاط   -ز           
 .يستحق المعاش من أول الشهر الذى تقع فيب الوفاة                

 : الوفاة بعد انتهاء النشاط  –ح            
 .يستحق المعاش من أول الشهر الذى تقع فيب الوفاة                 

 
 .تمثل التواريخ اىتية تواريخ هامه فى تحديد حالة اإلستحقاق وحساب المعاش  -3

( سانب 05)علياب سان التقاعاد المعامال باب الماؤمن +  المايالد  . ت = بلوغ سن التقاعد    يخارت  -أ     
 .ويطرح من الناتج يوم واحد 

 
 .       لخر يوم فى ممارسة النشاط = نهاية الخدمـة   تاريخ   -ب     
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 أول الشهر الذى تتحقق فيب واقعة اإلستحقاق  = إستحقاق المعاش تاريخ   -ج     

 
يمثل تحديد تاريخ إستحقاق المعاش أهمية قصوى حيث يؤثر تأثيراً مباشراً فى تحديد قيمة  - 0

المعاش بمراعاة القانون التأمينى السارى فى تاريخ اإلستحقاق ونالحظ ذلك مثالً فى قوانين 
 .  من سنة تقريرها/ 30/1الزيادات التى تقرر منح الزيادات لحاالت إستحقاق المعاش حتى 
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 العاشرالمبحث 

 المستندات الالزمة للصرف
 

يتطلب لصرف المستحقات فى كل من حاالت اإلستحقاق المشار إليها بالمبحث السابع إستيفاء طلب 
على أن ترفق  –الصرف الذى توفره الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى دون مقابل ألصحاب الشأن 

 :والتى نوضحها فيما يلى المستندات المطلوبة تبعا لسبب اإلستحقاق  بطلب الصرف
 
 :بلوغ سن التقاعد ، المعاش المبكر  -8

 الترفق بطلب الصرف أية مستندات 
 

 :العجز الكامل المستديم   -2
 .القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت عجز المؤمن عليب 

 
 :الوفاة   -3

 .وفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختومة بخاتم شعار الدولةشهادة ال -أ
شهادة من أحد معا د أو جهات التعليم التى التجاوز مرحلة الحصول على البكالريوس أو  -ب

الليسانس تثبت إلتحاق مستحق المعاش من األوالد أو األخوة الذكور بها ممن تجاوز سن 
 .يجاوزوا سن السادسة والعشرين الحادية والعشرين ولم 

الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائى وذلك بالنسبة لألوالد واألخوة الذكور الذين  -ج
 :تتوافر فيهم الشروط اىتية 

 .تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليب أو صاحب المعاش( 0) 
 .لم يلتحقوا بعمل أو لم يزاولوا مهنة( 2) 
 .لم يبلغوا السن ( 3) 

 .السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس ( أ)
 .الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤ الت األقل ( ب)

اإلستمارة الخاصة بتثبات اإلعالة معتمدة إداريات بالنسبة لإلخوة واألخوات الذين كان يعولهم   -د 
 .والتى توفر ا الهيئة بالمجان  –أو صاحب المعاش حال حياتب المؤمن عليب 

 :     قرار وصاية فى حالة عدم وجود  -ه 
 (في حالة وفاة األب)أو األم ( األب ) الولى الطبيعى ( 0)
 .في حالة عدم وجود األب أو األم  –و و والد األب ( الجد)الولي الشرعي (2)

حقوق التأمينية عليها في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المستندات االتية ال يعلق صرف ال -و
 :المعاش

 :قرار الوصاية( 8)
 :حيث تصرف مستحقات القصر بالترتيب االتي

 الولي الطبيعي و و األب( أ)
 .وتعتبر األم في حكم الولي الطبيعي في حالة عدم وجوده

 الولي الشرعي و و والد األب( ب)
بتحديد الشخص الذي يصرف لب المعاش والمبالغ ويجوز للمحكمة أن تصدر قرار 

المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق ، وفي  ذه الحالة يبدأ صرف المعاش للشخص 
 الذي عينتب المحكمة إعتبارا من أول الشهر التالي إلخطار الصندوق بقرار المحكمة
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 :اإلعالم الشرعي( 2)
رد بطلب الصرف دون إنتظار اإلعالم الشرعي حيث يتم اإلعتماد علي بيان الورثة الوا

 في حالة صرف أية مبالغ للورثة الشرعيين
 :وثيقة زواج األرملة او المطلقة( 3)

حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق بطلب صرف الحقوق التأمينية وذلك في حالة عدم 
 وجود نزاع حول صحة الزواج

 
 :الفقد  -4

 .فيما عدا شهادة الوفاة –الوفاة المستندات المطلوبة لصرف معاش  -أ
 .صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد -ب
شهادة إدارية علي أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليب خالل ثالثة  -ج

 .أشهر من تاريخ الفقد
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 حادي عشرلالمبحث ا

 تطوير قيمة المعاش
 

وذلااك حتااى تواكااب  –وتتحماال هااذه الزيااادات الخزانااة العامااة للدولااة  –فاال الدولااة زيااادة المعاشااات دورياااً تك
حياث تمات زياادة  – 8719المعاشات الزيادة فى األسعار ، وقد تعاظمت قيمة هذه الزيادات إعتبااراً مان سانة 

 المعاشات سنوياً بذات النسبة التى تزاد بها المرتبات 

  0990لسنة  048لزيادات الدورية للمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم ا:  2مرفق رقم  
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 عشر ثانيلالمبحث ا

 المستحقون فى المعاش 
       

حدد القانون المستحقون فى المعاش بأفراد  أسرة  المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كان يعولهم 
 : على سبيل الحصر وهم أثناء حياته ، وذلك

 .وتشمل  األرملة ، األرمل :               فئة األزواج  - 0
 .وتشمل األبناء ، البنات :                فئة األوالد  - 2
 . وتشمل الوالد ، الوالدة :  فئة الوالدين             - 1
 .وتشمل األخ واألخت :     فئة األخوة واألخوات  - 0
 

 قانون لكل نوع من المستفيدين المشار إليهم شروط خاصة وقد حدد ال
 : نوجزها فيما يلى  -لإلستحقاق

 
 :  األرملة  - 8

 .الزواج موثق             
 

 .  ووفقاً ألحكام القانون يقطع معاش األرملة لزواجها             
 .فتذا طلقت يعود لها الحق فى المعاش      
د استحقت معاشات عن الزوج األخير يعود لهاا الحاق فاى المعااش عان الازوج وإذا ترملت ولم تكن ق     

 .األول 
 
 : األرمل   - 2

 .الزواج موثق –أ          
  :ويستثني  –تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين    –ب       

 ( . 0995لسنة  99تاريخ العمل بالقانون رقم )  0/9/0995حاالت الزواج قبل  (0)
حالااة الاازوج الااذي كااان قااد طلااق المااؤمن عليهااا أو صاااحبة المعاااش قباال بلو هااا ساان  (2)

 .الستين ثم عقد عليها بعد  ذه السن
 .أال يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة –جـ        

 
 .  اجه ألحكام القانون يقطع معاش األرمل لزوووفقا                           

وإذا ترملولم يكن قاد اساتحق معاشاات عان الزوجاة األخيارة يعاود لاب الحاق فاى  طلق زوجتب أو فتذا      
 .بشرط أال يكون لب زوجة أخري في تاريخ الطالق أو الترمل   –المعاش عن الزوجة األولي 

 
 : اإلبن   – 3

 : ويستثنى  –سنة  28أن يكون سنه أقل من       
 : الب الط -أ         

 .سنة  20لم يبلغ (  0)           
 .متفرغ للدراسة  (  2)           

 .ل على   الليسانس أو البكالوريوسبأحد مراحل التعليم التى ال تجاوز مرحلة الحصو(  1)           
 : الحاصل على مؤهل عاٍل   -ب 
 .سنة  20لم يبلغ (  0)             
 .بعمل أو مهنة  لم يلتحق(  2)             
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 : الحاصل على مؤهل متوسط  –جـ       

 .سنة  20لم يبلغ (  0)             
 .لم يلتحق بعمل أو مهنة (  2)             

 : العاجز عن الكسب   -د        
        
 .المعاش  ووفقاً ألحكام القانون يقطع معاش اإلبن بتنتفاء شرط إستحقاقه      
 .ز اإلبن عن الكسب يعود لب الحق فى المعاش وإذا عج      

 
 : البنت  – 4

 أال تكون متزوجة  ـ بمعنى أن تكون أنسة أو مطلقة أو مترملة        
    

 ووفقاً ألحكام القانون يقطع معاش البنت للزواج     
 .  فتذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعود لها الحق فى المعاش     

 

 : الوالد  – 5
  لب شروط خاصة لإلستحقاق ليس       
 
 : الوالدة  – 1

 ليست لها شروط خاصة لإلستحقاق      
 
 :   األخ  – 9

 . مثل اإلبن     

 
 : األخت  – 1

 .مثل البنت      

 

مع مراعاة أن تتوافر بالنسبة لألخ واألخت شروط إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعااش لاه قبال     
 .وفاته 

 
 مالحظة هامة

 .  الكتاب الرابع المستحقون في المعاشع الى التفاصيل الخاصة بالمستحقين فى يرج
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 عشر لثالثالمبحث ا

 الحقوق االخرى بخالف المعاش
 

 : العديد من المزايا االخرى باالضافه الى المعاش وهى كما يلى  النظاميتضمن هذا 
          

 :تعويض الدفعة الواحدة   - 8
بديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ويصرف فى حاالت حدد ا و و ال   

 :القانون كما يلى 
 :حاالت استحقاق التعويض هى  -أ    

 .سنة  05بلوغ السن ( 0)        
 .العجز أو الوفاة ( 2)        
 . جرة المؤمن عليب المصرى ( 1)        
نهائيا أو اشتغالب فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقة بالبعثة مغادرة االجنبى للبالد ( 0)        

 .الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولتب 
اذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو ارملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى ( 5)        

مدة تاريخ طلب الصرف وال يستحق الصرف فى  ذه الحاالت اال لمرة واحدة طوال 
 .اشتراك المؤمن عليها فى التأمين 

 .انتظام المؤمن عليب فى سلك الر بنة ( 0)        
 .ه من تطبيق احكام قوانين التأمينالتحاق المؤمن عليب بالعمل فى إحدى الجهات المستثنا( 9)        

لمدة الباقيب الحكم نهائيا على المؤمن عليب بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر ا( 8)        
 .لبلو ب السن ايهما اقل  

 :قيمة التعويض  -ب    
 :يحسب التعويض وفقا للمعادلة التالية ( 8)         

× أو متوسط الدخول بحسب االحوال الشهري دخل االشتراك =  تعويض الدفعة الواحدة         
 %000× مدة االشتراك بالسنوات 

من مبلغ التعويض عن عدد السنوات % 0لغ اضافى مقدارة يضاف لمبلغ التعويض مب( 2)         
الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف وذلك فى حاالت استحقاقب 

 سنب 05بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن 
 :احكام خاصة  -ج     

الحصول على معاش  يجوز للمؤمن عليب ان يختار بين الحصول على  ذا التعويض أو( 0)         
متى كانت مدة اشتراكب فى التأمين تعطيب الحق فى صرف المعاش وذلك فى حاالت 

 .الصرف بسبب الهجرة أو المغادرة النهائية لالجانب 
يجوز لصاحب المعاش التنازل عن حقب فى المعاش والحصول على التعويض على ان ( 2)         

درة النهائية ى حالة الهجرة أو المغايخصم منب قيمة ما صرفب من معاش وذلك ف
 .لالجانب

 :يراعى االتى قبل حساب مبلغ التعويض ( 3)         
 . ةسن 10اذا كانت مدة االشتراك فى التأمين تزيد على              

 . ةسن 10يصرف التعويض فقط عن مدة  -          
 . ةسن 10تحديد مقدار المدة التى تزيد على  -          

  .من اجمالى مدد االشتراك سنة  10بطرح          
اكبر من  ةفاذا كانت المدة المشترا ةمقارنب المدة الزائدة بتجمالي المدد المشترا -         

 . ةلها ال يستحق صرف تعويض مدة زائد ةالمده الزائدة أو مساوي
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عن  ةزائد ةف تعويض مديستحق صر ةالزائد ةاصغر من المد ةالمشترا ةواذا كانت المد        
 .الفرق 

 : كاالتى  ةالزائد ةيحسب تعويض المد -        
 %   048× بالسنوات  ةالمد× االشتراك ة متوسط دخل االشتراك عن كامل مد       

 :توزيع تعويض الدفعة الواحدة فى حالة استحقاقه لوفاة المؤمن عليه  -د 
ش حكما بنسبة االنصبة فى المعاش وفى حالة وجود مستحق يتم توزيعب بين مستحقى المعا( 0)         

 .واحد صرف لب التعويض بالكامل 
 .  فى حالة عدم وجود اى مستحق للمعاش صرف  ذا التعويض للورثة الشرعين ( 2)         

      

 :تعويض المدة الزائدة   -  2
ة الستحقاق الحد األقصى للمعاش  و تعويض دفعة واحدة عن المدة التى تزيد علي المدة الالزم     

 :ويستبعد من المدة الزائدة عند احتساب التعويض المدد االتيب ( ةسن 10)
 5) المدد المضافب وفقا الحكام القانون فى حالة صرف المعاش بسبب الوفاة أو العجز ( 0)       

 (سنة ايهما اقل  05سنوات أو المدة الباقيب لبلوغ سن 
  ةلمشتراالمدد ا( 2)       
 :قيمة التعويض   -أ     

× دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك بحسب االحوال = تعويض المدة الزائدة            
 % 048× صافى المدة الزائدة 

 . توزيع التعويض فى حالة استحقاقه لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش    -ب      
معاش حكما بنسبة االنصبة فى المعاش وفى حالة وجود يتم توزيعب بين مستحقى ال( 0)      

 .مستحق واحد صرف لب التعويض بالكامل 
 .فى حالة عدم وجود اى مستحق للمعاش صرف  ذا التعويض للورثة الشرعيين ( 2)           
 

 :التعويض اإلضافي   -  3
اثناء مدة االشتراك ، يرتبط   و مبلغ من دفعة واحدة يؤدي فى حاالت العجز والوفاة  التى تثبت     

 :تحديده بسن المؤمن عليب فى تاريخ استحقاقب ، كما يلى 
 عجز المؤمن عليب عجزا كامال ( 0)    
 وفاة المؤمن عليب ( 2)    
 وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاتب ( 1)    
 :قيمة التعويض   -أ    
×  02× متوسط دخل االشتراك الذى حسب المعاش علىاساسب = فى التعويض االضا( 8)        

النسبة المقابلة لسن المؤمن عليب فى تاريخ تحقق واقعة 
المرفق بالقانون ، بمراعاة جبر كسر  1االستحقاق بالجدول رقم 

 . السنب الى سنب كاملب 
العجز نتيجة الصابة فاة أو اذا كانت الو% 54تزاد قيمة التعويض االضافى بنسبة ( 2)        

 .العمل
تضاعف قيمة التعويض االضافى فى حالة استحقاقب لوفاة المؤمن عليب وعدم وجود ( 1)           

 .مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاتب 
 :المستحقون للتعويض االضافى فى حالة استحقاقه للوفاة  -ب        
 حب المعاش قبل وفاتب يصرف لمن حدده المؤمن عليب أو صا( 0)             
 فى حالة عدم التحديد يؤدى الى الورثة الشرعيين    ( 2)             
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 :  منحة الوفاة   - 4
 :قيمة المنحة  –أ        

اذا لم يكن قد ) تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش وتحدد على أساس معاش شهر الوفاة          
 .يين لب والشهرين التال( تم صرفب قبل الوفاة 

 :توزيع المنحة  -ب    
فى حالة عدم وجود الحالة اى ال تصرف لحالب اال ) تؤدى المنحة وفقا للتسلسل االتى         

 ( السابقة
 .من يحدده صاحب المعاش (  0)         

 .الرمل ( 2)        
وا بمهنة االوالد القصر والطلبة أو الحاصلين على مؤ ل ولم يعملوا أو يلتحق( 1)      

 .والعاجزين عن الكسب 
 . البنات  ير المتزوجات( 0)      
 .الوالدين أو احد ما ( 5)     

لمن كان يعولب المتوفى من اخوتب القصر أو الطلبة أو الحاصلين على مؤ ل ولم يعملوا ( 0)         
 .أو يلتحقوا بمهنة أو العاجزين عن الكسب واالخوات  ير المتزوجات 

 :ويراعي اىتي          
فى حالة ما اذا كان لصاحب العمل أرمل واوالد من  ير االرامل تتوافر فيهم الشروط تقسم  -           

 المنحة بحسب عدد االزواج 
   مؤيدة بشهادة ( حالة القصرفى )  متثبت االعالة باقرار من المستحقين أو متولى شئونه -          

 .رمكر 009ادارية علي النموذج 
 

 : نفقات الجنازة   -  5
وتصرف  جنيب ،  044تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش وتقدر بمعاش شهرين بحد أدني       

لالرمل وفى حالة عدم وجود أرمل صرفت الرشد االوالد أو الى اى شخص يثبت قيامب 
 .بصرف نفقات الجنازة  

 
 : منحة الزواج   - 6

األخت المستحقة في المعاش وتقدر علي أساس نصيبها في  تستحق في حالة زواج البنت أو   
جنيب وال تستحق إال  244المعاش المستحق في تاريخ الزواج عن إثني عشر شهرا بحد أدني 

 .لمرة واحدة 
 

 :منحة القطع   - 7
تستحق فى حالة تحقق إحدي حاالت قطع معاش اإلبن أو األخ المستحق في المعاش وتقدر على    

ب في المعاش المستحق لب في تاريخ تحقق سبب القطع عن اثني عشر شهرا بحد أساس نصيب
 .جنيب وال تستحق إال لمرة واحدة  244أدني 
 

 :إعانة العجز   - 1
%  24تستحق لصــاحب معـــاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب ، وتقدر بـ   

ألساسي والمتغير إذا قررت الهيئة العامة من قيمة ما يستحقب شهريا من معاش عن األجر ا
 .للتأمين الصحي إنب يحتاج اإلعانة الدائمة من شخص لخر للقيام بأعباء حياتب اليومية 
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 8جدول رقم 

 المرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى
 8791لسنة  801حكمهم الصادر بالقانون رقم 

 لتى تؤدى على أساسها االشتراكاتبتحديد الدخول الشهرية ا
 وقيمة االشتراكات الشهرية

 

 %85قيمة االشتراك الشهرى بنسبة  دخل االشتراك الشهرى بالجنيه رقم

 جنيه قرش

0 025 95 08 
2 054 54 22 
1 244 44 14 
0 254 54 19 
5 144 44 05 
0 154 54 52 
9 044 44 04 
8 054 54 09 
9 544 44 95 
04 554 54 82 
00 044 44 94 
02 054 54 99 
01 944 44 045 
00 954 54 002 
05 844 44 024 
00 854 54 029 
09 944 44 015 
08 954 54 002 
09 0444 44 054 

 
 :ملحوظة 

لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل االشتراك الشهرى  وذلك بما ال يجااوز مجماوع  – 0
لسانة  99اك األساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقاانون رقام أجر االشتر

 .المشار اليب  0995
يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا ألحكام  ذا القانون أداء االلتزاماات المقاررة وفقاا  – 2 

 .ألحكامب 
ناى ألجار االشاتراك األساساى فاى قاانون تلغى تباعا فئات دخل االشاتراك التاى تقال عان الحاد األد – 1

 . المشار إليب  0995لسنة  99التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ـــــــــــــــــــــ

 20/5/2440الصادر فى  2440لسنة  09مستبدل بالقانون ( 0)جدول رقم  – 0
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  3جدول رقم 
 ومن فىالمرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال 

 8791لسنة  801حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 بيان نسبة مبالغ التعويض االضافى

  
نسبة مبلغ التعويض 

 اإلضافي 
 نسبة مبلغ  السن 

 التعويض اإلضافي 
 السن

 25حتى سنة  209% 00 004%
011% 05 204%            20  
029% 00 251%            29 
024% 09 209%            28 
001% 08 204%            29 
049% 09 211%            14 
044% 54 229%            10 
91% 50 224%            12 
89% 52 201%            11 
84% 51 249%            10 
91% 50 244%            15 
09% 55 091%            10 
04% 50 089%            19 
51% 59 084%            18 
09% 58 091%            19 
04% 59 009%            04 
21% 04 004%            00 
25% 00  ،02 051%            02 
 01            %009 فأكثر  01،00،05 24%

 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة   : مالحظة
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  4م قجدول ر
 لمرفق بقانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فىا

 8791لسنة  801حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 تحديد المبالغ المستحقة ب

 عن مدد الخدمة السابقة والمطلوب ضمها 
 

المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة المطلوب ضمها فى 
 المعاش لكل جنيه واحد من دخل االشتراك الشهرى

 
 السن

  مليم جنيه

 سنة فأقل  04 044 0

0 244 00 

0 254 02 

0 144 01 

0 154 00 

0 044 05 

0 054 00 

0 544 09 

0 554 08 

0 044 09 

0 054 54 

0 944 50 

0 954 52 

0 844 51 

0 894 50 

0 904 55 

2 04 50 

2 84 59 

2 004 58 

2 254 59 

2 154 04 

 (0)سنة  04أكثر من  ـ 1

 

  فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة:   مالحظة
 ـــــــــــــــــــ
 . 0980لسنة  08مضاف بالقانون رقم (  0)
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 (2( )1) 1جدول رقم 

 المرفق بقانون التأمين االجتماعى 
 8795لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

 حالة  األقساط الشهرية التى تقتطع من األجر فى بتحديد
 اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط 

 

السن فى تاريخ بدء 
 األداء

مجموع األقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد 
جنيه من  800حتى بلوغ سن الستين مقابل 

 المبالغ المستحقة 

 جنيه مليم

24 044 290 

20 544 209 

22 944 201 

21 144 204 

20 944 255 

25 044 250 

20 044 200 

29 - 202 

28 044 219 

29 944 212 

14 144 228 

10 944 221 

12 244 209 

11 944 200 

10 244 204 

15 844 245 

10 044 240 

19 - 099 

18 044 092 

19 144 088 

04 044 080 

00 944 099 

02 944 095 

01 044 090 

00 544 009 

05 044 001 

00 144 059 

09 144 055 

08 144 050 

                                                           

 . 4897لسنة  74جدول معدل بالقانون رقم  ( 1
 . 41/9/4897الصادر بتاريخ  499نشر بعدد الوقائع المصرية رقم . 4897لسنة  98قرار وزير التأمينات رقم  ( 2
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09 044 009 

54 544 001 

50 544 019 

52 044 015 

51 144 010 

50 044 029 

55 844 022 

50 044 008 

59 944 001 

58 144 049 

59 044 040 

04 444 044 

 
 : مالحظات 

 .فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  ( أ)
رى تقسام مجماوع األقسااط المفاروض أداؤ اا علاى عادد األشاهر الكاملاة باين لحساب القساط الشاه ( ب)

 . تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين 
 . تجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق  ذا الجدول إلى أقرب قرش( ج )
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 المرفقات         

 
 1مرفق رقم 

 ستحقة وفقا لتواريخ االستحقاقنسب المبالغ االضافية الم
 

تاريخ استحقاق المبالغ المستحق عنها المبلغ 
 االضافي

المبلغ االضافي عن كل شهر تأخير من تاريخ االستحقاق حتى نهاية 
 شهر األداء

 المعامل الشهري الي من الى من
01-09-1975 30-06-2003 01-09-1975 30-06-2003 %02/02 

  01-07-2003 30-06-2004 %02/08 

  01-07-2004 31-12-2006 %02/10 

  01-01-2007 30-06-2008 %02/00 

  01-07-2008 31-08-2008 %02/02 

  01-09-2008 30-09-2008 %02/01 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011  11.5/12% 

01-07-2003 30-06-2004 01-07-2003 30-06-2004 %02/08 
  01-07-2004 31-12-2006 %02/10 

  01-01-2007 30-06-2008 %02/00 

  01-07-2008 31-08-2008 %02/02 

  01-09-2008 30-09-2008 %02/01 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011  11.5/12% 

01-07-2004 30-06-2005 01-07-2004 30-06-2005 %02/08 
  01-07-2005 31-12-2006 %02/10 

  01-01-2007 30-06-2008 %02/00 

  01-07-2008 31-08-2008 %02/02 

  01-09-2008 30-09-2008 %02/01 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011  11.5/12% 

01-07-2005 30-06-2006 01-07-2005 30-06-2006 %02/08 
  01-07-2006 31-12-2006 %02/10 

  01-01-2007 30-06-2008 %02/00 

  01-07-2008 31-08-2008 %02/02 
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  01-09-2008 30-09-2008 %02/01 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011  11.5/12% 

01-07-2006 31-12-2006 01-07-2006 31-12-2006 %02/08 
  01-01-2007 30-06-2008 %02/00 

  01-07-2008 31-08-2008 %02/02 

  01-09-2008 30-09-2008 %02/01 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011  11.5/12% 

01-01-2007  01-01-2007 30-06-2008 %02/00 

  01-07-2008 31-08-2008 %02/02 

  01-09-2008 30-09-2008 %02/01 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011  11.5/12% 
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 2مرفق رقم 

 الزيادات الدورية للمعاشات المستحقة وفقا للقانون            
  8791لسنة  801رقم        

 
  8/9/8719الفترة السابقة على  – 8                                  

      

 نسبة أو قيمة  من القانون م
 الزيادة

 حد أدني
 جنيه

 حد أقصي 
 جنيه

 بدون بدون 04% 0/0/99 49/99 0

2 00/98 0/9/98 05% 2 0 

1 02/84 0/0/84 04% 1 0 

0 00/80 0/9/80 04% 1 04 

   جنيهات 0 0/9/82 000/82 5

   جنيهات 5 0/9/81 98/81 0
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  8/9/8711الفترة من  –                                     2
 

 حد أدني النسبة من القانون م
 جنيه

 حد أقصي
 جنيه

 بدون بدون 05% 0/9/88 054/88 0

 بدون بدون 05% 0/9/89 020/89 2

 55.95 بدون 05% 0/9/94 400/94 1

 00.15 بدون 05% 0/0/90 400/90 0

 98.05 بدون 24% 0/9/92 414/92 5

 59.09 بدون 04% 0/9/91 095/91 0

 05.00 بدون 04% 0/9/90 240/90 9

 90.02 بدون 04% 0/9/95 420/95 8

 98.99 بدون 04% 0/9/90 480/90 9

 80.00 بدون 04% 0/9/99 481/99 04

 95.11 بدون 04% 0/9/98 490/98 00

 040.80 بدون 04% 0/9/99 424/99 02

 005.15 بدون 04% 0/9/2444 485/2444 01

00 424/2440 0/9/2440 04% 04 04.44 

05 054/2442 0/9/2442 04% 04 04.44 

00 490/2441 0/9/2441 04% 04 04.44 

09 488/2440 0/9/2440 04% 04 04.44 
صدر حكم المحكمة 

الدستورية العليا في    
بعدم  2448يونيو

دستورية تحديد حد 
أقصي للزيادة وتم 
التنفيذ مع معاش 

 2448سبتمبر 
وصرف الفروق من 
تاريخ صدور الحكم 

 10/8/2448حتي
قرار جمهوري  08

090/2445 
 94.44 بدون 05% 0/9/2445

قرار جمهوري  09
004/2440 

0/9/2440 9.5% 04 04.44 

قرار جمهوري  24
009/2449 

 94.44 يدون 04% 0/9/2449

20 000/2448 0/5/2448 24% 
 عدلت الي

 14 % 
 وبدون حد أقصي

 044.44 
صدر المرسوم بقانون 

لسنة  042رقم 
بتعديل بعض  2400

أحكام القانون رقم 
 2448لسنة  000
ير عالوة خاصة بتقر

للعاملين بالدولة 
والقطاع العام وبزيادة 
المعاشات حيث تم 
تعديل نسبة الزيادة 
ألصحاب المعاشات 

 14الي %  24من 
 وبدون حد أقصي% 

وذلك اعتبارا من 
0/9/2400 

 قرار جمهوري  22
009/2449 

 بدون بدون 04% 0/9/2449

 قرار جمهوري  21
029/2404 

 نبدو بدون 04% 0/9/2404

قرار رئيس المجلس األعلي  20
 للقوات المسلحة 

455/2400 

0/0/2400 05% 
من مجموع المعاش 
 األساسي والمتغير

 بدون بدون

قرار رئيس المجلس األعلي  25
 للقوات المسلحة 

004/2402 

0/0/2402 04% 
من مجموع المعاش 
 األساسي والمتغير

 بدون 04
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حاة ماايو التاى تام إضاافتها باالقرار الجمهاورى رقام جنيهاات مقابال من 04 ذا باإلضاافة إلاى 
 . 0/0/0999إعتبارات من  0998لسنة  058
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 أمثلة تطبيقية

 حساب االشتراكات والمبالغ االضافية : أوال                                    
 

 ( :8)مثال رقم 
وكاان قاد بادأ   نشااطب  02/0/2440شتراك عان منشاأتب وعمالاب فاى تقدم صاحب عمل بالمستندات لإل

 .تقدم لسداد المبالغ المستحقة عليب  04/0/2440وبتاريخ  – 2440من أول يناير " اعتبارا
 .جنيه  800مطلوب تحديد هذه المبالغ بفرض أن أجر االشتراك الشهرى 

 :الحل 
 :اآلتية  فى  ذه الحالة يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ   

  2440إلى مايو  2440االشتراكات الشهرية عن المدة من يناير  – 0      
 جنيب 544=  5×  044=                                     

 :مبلغ إضافى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها % 0.5 – 2      
 

شهر 
 االستحقاق

تاريخ 
 االستحقاق

تاريخ انتهاء مهلة 
 األداء

مدة التأخير حتى 
80/1/2004 

 شهور 5 05/2/2440 0/2/2440 2440يناير  

 شهور 0 05/1/2440 0/1/2440 2440فبراير 

 شهور 1 05/0/2440 0/0/2440  2440مارس 

 شهور 2 05/5/2440 0/5/2440 2440إبريل 

-  05/0/2440 0/0/2440 2440مايو  

 
 :مالحظات 

على أساس المدة من تاريخ  2440حتى أبريل  2440عن الشهور من يناير تم حساب مدة التأخير  –أ 
 .وذلك إلنتهاء مهلة األداء لكل من  ذه الشهور(  2440يونيو ) االستحقاق حتى نهاية شهر األداء 

قبل تاريخ انتهاء مهلة  04/0/2440حيث أن األداء  2440ال يوجد مدة تأخير بالنسبة لشهرمايو –ب 
 ( . 05/0/2440) الشهر السداد عن  ذا 

 :كما يلى %  0.5ويتم تحديد المبلغ اإلضافى 
 عدد شهور التأخير × %  0.5× االشتراك الشهرى    
 جنيب       9.5=       5× % 0.5×   044=   2440عن شهر يناير     
 جنيهات      0=          0× % 0.5×   044=  2440فبراير   "    "      

 جنيب     0.5=       1× %  0.5×    044=   2440رس  ما"   "       
 جنيهات       1=      2×  %  0.5×    044=   2440إبريل   "   "       

                                                        _____ 
 جنيها 20                                              اإلجمالي   
 

ن االشتراك الشهري ثابت في  ذه الحالة ، فأنب يمكن استخدام طريقة المتوالية العددية فى أل" ونظرا
 :وذلك كما يلي %  0.5حساب ألـ 
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 مدة التأخير عن الشهر األخير+ مدة التأخير عن الشهر األول 

عدد × _______________________________ × % 0.5× االشتراك الشهرى 
 الشهور المتأخرة

2 
         5   +2 

 جنيها  20=            0×  __________     ×  % 0.5×  044=     
2      

 :  04/0/2440إجمالى المبالغ الواجب أداؤ ا فى  – 1
 جنيب  544 = (0) االشتراكات الشهرية من البند –أ

 جنيها  20 = (2) مبلغ إضافى من البند%  0.5 –ب
                                                                       ________ 

 جنيها   528      اإلجمالي
 

 ( 2)مثال رقم 
 2440لالشاتراكات المساتحقة مان ينااير  24/8/2440بفرض أن تاريخ السداد فى المثال السابق كاان 

  2440حتى يوليو 
  2440إلى يوليو  2440االشتراكات الشهرية عن المدة من يناير  -0

 جنيب 944=  9×  044=  
مبلغ إضافى عن الشهور التى انتهت مهلة األداء بالنسبة لها و ذلك عن فترة التأخير % 0.5 –2

عن فترة التأخير خالل السنوات % 1خالل السنة المالية المستحق عنها االشتراك تضاعف إلي 
 :المالية التالية 

شهر 
 االستحقاق

تاريخ 
 االستحقاق

تاريخ انتهاء مهلة 
 داءاأل

 20/1/2004مدة التأخير حتى 

خالل السنة المالية 
 المستحقة عنها االشتراك

السنوات المالية 
 التالية

 2 5 05/2/2440 0/2/2440 2440يناير 

 2 0 05/1/2440 0/1/2440 2440فبراير 

 2 1 05/0/2440 0/0/2440  2440مارس 

 2 2 05/5/2440 0/5/2440 2440إبريل 

 2 0 05/0/2440 0/0/2440 2440مايو 

-  2 05/9/2440 0/9/2440 2440يونيو

-  0 05/8/2440 0/8/2440 2440يوليو

 
 :مالحظات 

 .السنة المالية المستحقة عنها االشتراكات  خالل عن كل شهر%  0.5يحسب المبلغ األضافي  –أ
هر المستحق عن عن كل شهر تأخير من السنوات المالية التالية للش% 1يحسب المبلغ األضافي  -ب

 .  االشتراك 
 :ويتم تحديد المبلغ االضافي كما يلي 

 جنيب      01.5( =  شهر  2× % 1( + )  5× %  0.5)  044=  2440عن الشهر يناير  
 جنيهات  02.4(  =   شهر  2× %  1( + ) 0× %  0.5)  044=  2440فبراير 
 جنيب 04.5  (  = شهر  2× %  1( + ) 1× %  0.5)  044=  2440مارس 
 جنيهات 49.4 (  =  شهر  2× %  1( + ) 2× %  0.5)  044=  2440أبريل  
 جنيب 49.5( =  شهر  2× % 1( + )  0× %   0.5)  044=  2440مايو   
 جنيهات 41.4=             ( 2× %  0.5)  044=  2440يونيو  



2102

 
 

 

0110916                 W :  www.elsayyad.net
 

5361 

 جنيب 40.5 =    ( 0× %  0.5)  044=  2440يوليو  
 جنيهات  59.4                
 و يكون أجمالي المبلغ الواجب االداء  

 جنيب 944    االشتراكات
 جنيها 59    مبلغ أضافي

 جنيها 959
 :ويمكن حساب المبلغ اإلضافي بأسلوب أخر كما يلي 

 

الشهر 
 المستحق

 عنه االشتراك

قيمة 
 االشتراك

 85رصيد االشتراكات المتأخرة يوم 
 من الشهر

 المبلغ االضافي
 قيمةال

 جنيه
عن 

السنة 
 الحالية

عن 
السنوات 
 السابقة

 التاريخ
عن 

السنة 
 الحالية 

عن 
السنوات 
 السابقة

 0.5  %0.5 05/2/2440  044 044 2440يناير 

 1  %0.5 05/1/2440  244 044 2440فبراير 

 0.5  %0.5 05/0/2440  144 044  2440مارس 

 0  %0.5 05/5/2440  044 044 2440إبريل 

 9.5  %0.5 05/0/2440  544 044 2440مايو 

 00.5 %1 %0.5 05/9/2440 544 044 044 2440يونيو

 08 %1 %0.5 05/8/2440 544 244 044 2440يوليو

 944      59 

 
 و يكون إجمالي المستحق

 جنيب  944    االشتراكات
 جنيها  59    مبلغ أضافي

 جنيها  959
 

 ( : 3)مثال رقم 
 :أحد أصحاب األعمال تبين وجود فروق إشتراكات مستحقب للهيئة بيانها كما يلي بالتفتيش علي

 جنيه 
 2441خالل عام  044إشتراك شهري مقداره  -0
 2440خالل عام  244إشتراك شهري مقداره  -2
 2445خالل عام  144إشتراك شهري مقداره  -1
 2440خالل عام  044إشتراك شهري مقداره  -0
 (2449حتي شهر مارس ) 2449ام خالل ع 544إشتراك شهري مقداره  -5

 04/0/2449وقد قام صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة بتاريخ 
 

 :مطلوب
 .تحديد قيمة اإلشتراكات المستحقب -0
 .تحديد قيمة المبالغ اإلضافية المستحقب -2
 .تحديد قيمة المبالغ اإلضافية التي تم إعفاؤه منها -1
 .تحديد المبالغ اإلضافية المسدده -0
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 جنيه  شتراكات المستحقهاإل: أوال

 0244=  02× 044=  2441عن عام 
 2044=  02× 244=  2440عن عام 
 1044=  02× 144=  2445عن عام 
 0844=  02× 044=  2440عن عام 
 0544=  41× 544=  2449عن عام 

 -----
 01544    مجموع

 :المبالغ اإلضافية المستحقة: ثانيا
 :38/5/2003 – 8/8/2003عن اإلشتراكات المستحقه من  -8

 .0/9/2441تمثل المبالغ المستحقب قبل  - أ
أبريل )المبالغ اإلضافية عن مدة التأخير من تاريخ اإلستحقاق حتي تاريخ األداء   - ب

2009:) 
 :30/1/2003 – 8/8/2003المدة من  (8)

 إشتراك شهر
 القيمة

 (جنيه)
تاريخ 

 اإلستحقاق
مدة التأخير 

 بالشهر
نسبة المبلغ 

 اإلضافي
 ضافيالمبلغ اإل

 (جنيه)

 5 %0 5 0/2/2441 044 2441يناير  

 0 %0 0 0/1/2441 044 2441فبراير 

 1 %0 1 0/0/2441 044 2441مارس 

 2 %0 2 0/5/2441 044 2441إبريل  

 0 %0 0 0/0/2441 044 2441مايو   

 05    544 المجموع

 .ونظرا لثبات قيمة اإلشتراك الشهري
 :افي بطريقة المتوالية العددية كما يليفتنب يمكن تحديد المبلغ اإلض

5+0 
 جنيها 05=  5×  ---× % 0×  044

2 
 :30/1/2004 – 8/9/2003المدة من  (2)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

544 02 0.5% 94 

 
 :38/82/2001 – 8/9/2004المدة من  (3)

 متأخرةاإلشتراكات ال
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

544 14 1% 054 

 :30/4/2009 – 8/8/2009المدة من  (4)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)
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544 0 00/02 % 08.111 

% = 2% + 9( = ساانويا)ن ماان البنااك المركاازي سااعر الخصاام المعلاا :مالحظااة
00% 

 :38/5/2004 – 8/1/2003عن اإلشتراكات المستحقه من  -2
 .0/0/2449تمثل المبالغ المستحقب قبل  - أ

أبريل )المبالغ اإلضافية عن مدة التأخير من تاريخ اإلستحقاق حتي تاريخ األداء   - ب
2009:) 

 :30/1/2004 – 8/9/2003المدة من  (8)

 إشتراك شهر
 مةالقي

 (جنيه)
تاريخ 

 اإلستحقاق

مدة 
التأخير 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

 08.4 %0.5 02 0/49/2441 044 2441يونيو   

 00.5 %0.5 00 0/48/2441 044 2441يوليو   

 05.4 %0.5 04 0/49/2441 044 2441أ سطس

 01.5 %0.5 9 0/04/2441 044 2441سبتمبر 

 02.4 %0.5 8 0/00/2441 044 2441أكتوبر  

 04.5 %0.5 9 0/02/2441 044 2441نوفمبر

 49.4 %0.5 0 0/40/2440 044 2441ديسمبر

 05.4 %0.5 5 0/42/2440 244 2440يناير  

 02.4 %0.5 0 0/41/2440 244 2440فبراير 

 49.4 %0.5 1 0/40/2440 244 2440مارس 

 40.4 %0.5 2 0/45/2440 244 2440أبريل  

 41.4 %0.5 0 0/40/2440 244 2440مايو   

 019.5    0944 المجموع

 2441ديسمبر  – 2441ونظرا لثبات قيمة اإلشتراك الشهري من يونيو 
 2440مايو     – 2440ومن يناير 

فتنب يمكن تحديد المبلغ اإلضافي عن كل من الفترتين المشار إليهما بطريقة 
 :المتوالية العددية كما يلي

 :2003ديسمبر  – 2003ن يونيو م
02+0 

 جنيب 90.5=     9×  ---× % 0.5×  044
2 

 :2004مايو  – 2004من يناير 
5+0 

 جنيها 05.4=     5×  ---× % 0.5×  244
2 

 -------
 جنيب 019.5

 :38/82/2001 – 8/9/2004المدة من  (2)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 ياإلضاف

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

0944 14 1% 0514 
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 :30/4/2009 – 8/8/2009المدة من  (3)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

0944 0 00/02 % 02.111 

% = 2% + 9( = ساانويا)سااعر الخصاام المعلاان ماان البنااك المركاازي  :مالحظااة
00% 

 :38/5/2005 – 8/1/2004شتراكات المستحقه من عن اإل -3
 .0/0/2449تمثل المبالغ المستحقب قبل  - أ

أبريل )المبالغ اإلضافية عن مدة التأخير من تاريخ اإلستحقاق حتي تاريخ األداء   - ب
2009:) 

 :30/1/2005 – 8/9/2004المدة من  (8)

 إشتراك شهر
 القيمة

 (جنيه)
تاريخ 

 اإلستحقاق

مدة 
التأخير 
 بالشهر

ة نسب
المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

 10.4 %0.5 02 0/49/2440 244 2440يونيو   

 11.4 %0.5 00 0/48/2440 244 2440يوليو   

 14.4 %0.5 04 0/49/2440 244 2440أ سطس

 29.4 %0.5 9 0/04/2440 244 2440سبتمبر 

 20.4 %0.5 8 0/00/2440 244 2440أكتوبر  

 20.4 %0.5 9 0/02/2440 244 2440نوفمبر

 08.4 %0.5 0 0/40/2445 244 2440ديسمبر

 22.5 %0.5 5 0/42/2445 144 2445يناير  

 08.4 %0.5 0 0/41/2445 144 2445فبراير 

 01.5 %0.5 1 0/40/2445 144 2445مارس 

 49.4 %0.5 2 0/45/2445 144 2445أبريل  

 40.5 %0.5 0 0/40/2445 144 2445مايو   

 250.5    2944 موعالمج

 2440ديسمبر  – 2440ونظرا لثبات قيمة اإلشتراك الشهري من يونيو 
 2445مايو     – 2445ومن يناير 

فتنب يمكن تحديد المبلغ اإلضافي عن كل من الفترتين المشار إليهما بطريقة 
 :المتوالية العددية كما يلي

 :2004ديسمبر  – 2004من يونيو 
02+0 

 جنيها 089.4=     9×  ---× % 0.5×  244
2 

 :2005مايو  – 2005من يناير 
5+0 

 جنيب 09.5=     5×  ---× % 0.5×  144
2 

 -------
 جنيب 250.5
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 :38/82/2001 – 8/9/2005المدة من  (2)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

2944 08 1% 0500 

 :30/4/2009 – 8/8/2009دة من الم (3)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

2944 0 00/02 % 040.111 

% = 2% + 9( = ساانويا)سااعر الخصاام المعلاان ماان البنااك المركاازي  :مالحظااة
00% 

 :38/5/2001 – 8/1/2005عن اإلشتراكات المستحقه من  -4
 .0/0/2449مثل المبالغ المستحقب قبل ت - أ

أبريل )المبالغ اإلضافية عن مدة التأخير من تاريخ اإلستحقاق حتي تاريخ األداء   - ب
2009:) 

 :30/1/2001 – 8/9/2005المدة من  (8)
 

 إشتراك شهر
 القيمة

 (جنيه)
تاريخ 

 اإلستحقاق

مدة 
التأخير 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

 50.4 %0.5 02 0/49/2445 144 2445يو   يون

 09.5 %0.5 00 0/48/2445 144 2445يوليو   

 05.4 %0.5 04 0/49/2445 144 2445أ سطس

 04.5 %0.5 9 0/04/2445 144 2445سبتمبر 

 10.4 %0.5 8 0/00/2445 144 2445أكتوبر  

 10.5 %0.5 9 0/02/2445 144 2445نوفمبر

 29.4 %0.5 0 0/40/2440 144 2445ديسمبر

 14.4 %0.5 5 0/42/2440 044 2440يناير  

 20.4 %0.5 0 0/41/2440 044 2440فبراير 

 08.4 %0.5 1 0/40/2440 044 2440مارس 

 02.4 %0.5 2 0/45/2440 044 2440أبريل  

 40.4 %0.5 0 0/40/2440 044 2440مايو   

 191.5    0044 المجموع

 2445ديسمبر  – 2445ك الشهري من يونيو ونظرا لثبات قيمة اإلشترا
 2440مايو     – 2440ومن يناير 

فتنب يمكن تحديد المبلغ اإلضافي عن كل من الفترتين المشار إليهما بطريقة 
 :المتوالية العددية كما يلي

 :2005ديسمبر  – 2005من يونيو 
02+0 

 جنيب 281.5=     9×  ---× % 0.5×  144
2 
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 :2001و ماي – 2001من يناير 
5+0 

 جنيها 94.4=     5×  ---× % 0.5×  044
2 

 -------
 جنيب 191.5

 :38/82/2001 – 8/9/2001المدة من  (2)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

0044 0 1% 918 

 
 :30/4/2009 – 8/8/2009المدة من  (3)

 ةاإلشتراكات المتأخر
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

0044 0 00/02 % 054.111 

% = 2% + 9( = ساانويا)سااعر الخصاام المعلاان ماان البنااك المركاازي  :مالحظااة
00% 

 :30/88/2001 – 8/1/2001عن اإلشتراكات المستحقه من  -5
 .0/0/2449تمثل المبالغ المستحقب قبل  - أ

أبريل )إلضافية عن مدة التأخير من تاريخ اإلستحقاق حتي تاريخ األداء المبالغ ا  - ب
2009:) 

 
 :38/82/2001 – 8/9/2001المدة من  (8)

 إشتراك شهر
 القيمة

 (جنيه)
تاريخ 

 اإلستحقاق

مدة 
التأخير 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

 10.4 %0.5 0 0/49/2440 044 2440يونيو   

 14.4 %0.5 5 0/48/2440 044 2440 يوليو  

 20.4 %0.5 0 0/49/2440 044 2440أ سطس

 08.4 %0.5 1 0/04/2440 044 2440سبتمبر 

 02.4 %0.5 2 0/00/2440 044 2440أكتوبر  

 40.4 %0.5 0 0/02/2440 044 2440نوفمبر

 020.4    2044 المجموع

 2440نوفمبر  – 2440ونظرا لثبات قيمة اإلشتراك الشهري من يونيو 
 :فتنب يمكن تحديد المبلغ اإلضافي بطريقة المتوالية العددية كما يلي

0+0 
 جنيها 020=     0×  ---× % 0.5×  044

2 
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 :30/4/2009 – 8/8/2009المدة من  (2)

 اإلشتراكات المتأخرة
 (جنيه)

مدة التأخير 
 بالشهر

نسبة المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

2044 0 00/02 % 88 

% = 2% + 9( = ساانويا)سااعر الخصاام المعلاان ماان البنااك المركاازي  :مالحظااة
00% 

 :38/03/2009 – 8/82/2001عن اإلشتراكات المستحقه من  -1
 .0/0/2449تمثل المبالغ المستحقب قبل  - أ

أبريل )المبالغ اإلضافية عن مدة التأخير من تاريخ اإلستحقاق حتي تاريخ األداء   - ب
2009:) 

 إشتراك شهر
 لقيمةا
 (جنيه)

تاريخ 
 اإلستحقاق

مدة 
التأخير 
 بالشهر

نسبة 
المبلغ 
 اإلضافي

المبلغ 
 اإلضافي

 (جنيه)

ديسمبر 
2440 

044 0/40/2449 0 00/02% 00.000 

 01.954 %00/02 1 0/42/2449 544 2449يناير  

 49.000 %00/02 2 0/41/2449 544 2449فبراير 

-- -- --  0/40/2449 544 2449مارس 

 19.582    0944 مجموعال

% = 2% + 9( = ساانويا)سااعر الخصاام المعلاان ماان البنااك المركاازي  :مالحظااة
00% 

 2449مارس   – 2449ونظرا لثبات قيمة اإلشتراك الشهري من يناير 
 :فتنب يمكن تحديد المبلغ اإلضافي بطريقة المتوالية العددية كما يلي

1+2 
 جنيب 22.900    = 2×  ---× % 00/02×  544

2 
 جنيب 00.000  2440يضاف المبلغ اإلضافي عن شهر ديسمبر 

 --------
 جنيب 19.582
لاذلك لام  –ونظرا ألن إشتراك شهر مارس قد تم أداؤه خالل المهلة المحددة لاألداء 

 يحسب عنب مبلغ إضافي
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 :ةملخص اإلشتراكات والمبالغ اإلضافية المستحق: ثالثا

 

 المدة
اإلشتراكات 

 حقهالمست
 (جنيه)

المبالغ  38/82/2001المبالغ اإلضافية حتي 
اإلضافية 

من 
8/8/2009 

 (جنيه)

 إلي من

 المدة
 المبلغ

 إلي من (جنيه)

40/40/2441 10/45/2441 44544 0/0/2441 14/40/2441 4405.4 408.111 

   0/9/2441 14/40/2440 4494.4  

   0/9/2440 10/02/2440 4054.4  

40/40/2441 10/45/2440 40944 0/9/2441 14/40/2440 4019.5 402.111 

   0/9/2440 10/02/2440 0514.4  

40/40/2440 10/45/2445 42944 0/9/2440 14/40/2445 4250.5 040.111 

   0/9/2445 10/02/2440 0500.4  

40/40/2445 10/45/2440 40044 0/9/2445 14/40/2440 4191.5 054.111 

   0/9/2440 10/02/2440 4918.4  

40/40/2440 14/00/2440 42044 0/9/2440 10/02/2440 4020.4 488.444 

40/02/2440 10/41/2449 40944    419.582 

 002.900 5280.5   01544  المجموع

 
        :النتيجة النهائية

 جنيب      
 01544.44                             اإلشتراكات المستحقة األداء -0
 :المبالغ اإلضافية المستحقه -2

 5280.544    10/02/2440عن المدة حتي 
 4002.900     0/0/2449عن المدة من 

 :المبالغ اإلضافية التي تم اإلعفاء منها -3
 2440لسنة  051أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم  0حيث تم السداد خالل 

 جنيب 5280.5     و و 20/02/2440من 
                   44002.92          يجبر كسر القرش ليصبح 002.900المبلغ اإلضافي المسدد  - 0

 ---------
                                                                                                  

  01902.92     04/0/2449إجمالي المبلغ المسدد في  -5
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 حاالت وشروط استحقاق المعاش: ثانيا 

 وكيفية الحساب
 (  8)مثال رقم 

 سنة  08جنيها لمدة  054وكان مشتركا عن فئة دخل  05/0/2404في سنة  05بلغ صاحب عمل سن 
 جنيها 04.44=  0/05×  08×  054=  فيكون المعاش
يضاف الى 

 المعاش 
 جنيهات   0.44=  بدون حدود %  04= 

جنيب واقصى  1د ادنى بح%  04 
 جنيهات  0

 جنيهات 0.44= 

 جنيهات 0.44=  جنيهات 0زيادة     
 جنيهات 5.44=  جنيهات 5زيادة     

 ــــ  
 جنيها 80.44    

 جنيهات 04.44    يضاف منحة مايو
 ــــ    

 جنيها 90.44    جملة المعاش
 
 

 ( 2)مثال رقم 
سنة ودخل  05جنيب لمدة  054ان مشتركا عن فئة دخل وك 05/0/2404في بلغ صاحب عمل السن 

 سنوات  04جنيب لمدة  244
 :فيسوى معاشه كالتالى 

متوسط دخل 
 االشتراك

 =054  ×05  +244  ×04  
               25 

 =094.44 
 جنيها

 جنيب  90.05=  0/05×  25×  094=  المعاش
يضاف الى 

 المعاش
 جنيب    9.05=  بدون حدود%  04= 

 0جنيهات واقصى  1بحد ادنى  04   
 جنيهات 

 جنيهات  0.44= 

 جنيهات  0.44=  جنيهات 0زيادة  
 جنيهات  5.44=  جنيهات 5زيادة  
 ــــ    
 جنيب 008.94=   

تضاف منحة 
 مايو 

 جنيهات04.44=  

 ــــ    
 جنيب 028.94     جملة المعاش

 
 

 (3)مثال رقم 
 سنة 14جنيب لمدة  144وكان مشتركا عن فئة دخل  05/0/2404 في 05بلغ صاحب عمل سن 

 جنيب 244.44=  0/05×  14×  144=  فيكون معاشب 
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يضااااف الاااى  اااذا المعااااش مااان  
 249الزياااااادات بماااااا ليجااااااوز 

 : جنيهات وذلك كما يلى 

 

 جنيها 2.44=  بدون حدود% 04 
جنيهااااات  1بحااااد ادنااااى % 04 

 جنيهات 0واقصى 
 جنيهات 0.44= 

جنيهات يستحق منها  0زيادة  
 جنيب واحد

 =0.44  

 44.44=  جنيهات 5ال يستحق زيادة  
=   المعاش المستحق

 جنيهات249.44
 جنيهات 04.44=  جنيهات 04تضاف منحة مايو 
 ـــــ    
 جنيها 209.44=   جملة المعاش  
 
 

 ( 4)مثال رقم 
 سنة  05جنيها لمدة 04عن فئة دخل  وكان مشتركا 05/0/2404في سنة  05بلغ مؤمن عليب 
 جنيها 24.44=  0/05×  05×  04=  فيكون معاشب 

 جنيها  2.44=  بدون حدود %  04=  يضاف الىالمعاش
جنيهات  1بحد ادنى %  04 

 جنيهات   0واقصى 
 جنيهات  1.44= 

 جنيهات  0.44=  جنيهات 0زيادة  
 جنيهات  5.44=  جنيهات 5زيادة  
 ــــ     

جنيها  10.44=   
====== 

 جنيها 15.44=   يرفع الى الحد االدنى
 جنيهات 04.44=   تضاف منحة مايو 

 ـــــ  
 جنيها 05.44=   جملة المعاش

 
 

 ( 5)مثال رقم 
 20جنيب لمدة  044وكان مشتركا عن دخل اشتراك مقداره  05/0/2404في مؤمن عليب بلغ السن 

 سنة
 جنيها 284.44=  0/05×  20×  04=  فيكون المعاش 

 من دخل التسوية ، إذ% 54يرفع الى الحد االدنى النسبى 
 جنيب  144.44= سنة اى الى      24ان مدة اشتراكب فى التأمين بلغت  

 --.--=  جنيهات 249ال تستحق زيادات لتجاوز قيمة المعاش 
 جنيهات 04.44=  تضاف منحة مايو

 ــــ   
 جنيها 104.44=  جملة المعاش
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 (1)مثال رقم 

سانة ومشاتركا  50وكاان سانب وتقدم لصارف معااش مبكار  05/0/2404في مؤمن عليب انتهى نشاطب 
 سنة 24جنيها لمدة  054عن فئة دخل 
 جنيب 244.44=  0/05×  24×  054=  فيكون معاشب

 جنيها  24.44=  % 04=  ويخفض المعاش
 ـــــ    
 جنيها 084.44=   
 جنيها  08.44=  بدون حدود % 04ة يضاف زياد 
بحد ادنى % 04يضاف زيادة  

 جنيهات 0جنيهات واقصى  1
 جنيهات   0.44= 

 جنيهات  0.44=  جنيهات 0زيادة  
   
جنيهااااات  5ال يسااااتحق زيااااادة  

 حيث الحالة معاش مبكر
 ــــ 

 جنيها 248.44=   اذا المعاش 
 جنيهات 04.44=  جنيهات 04تضاف منحة مايو 

 ــــ   
 جنيها 208.44=  جملة المعاش

 
 

 (9)مثال رقم 
فاي جنياب لمادة خماس سانوات ثام تاوفى أو عجاز عجازا كاامال  144مؤمن عليب اشتراك عان فئاة دخال 

 .سنة  05حيث كان سنب  05/0/2404
 جنيها 095.44=  % 05×  144=  فيكون المعاش

 جنيها 249يستحق الزيادات فى حدود   
 قحيث يستح     
جنيب تخفض الى      09.5= بدون حدود % 04     

 جنيهات     249ما يكمل 
 0جنيهاااات واقصاااى  1بحاااد ادناااى % 04ال يساااتحق  

 جنيهات 
 جنيهات  0ال يستحق 
 جنيهات      5ال يستحق 

 
 
 

 جنيها 00.44= 
44.44 

 
44.44 
44.44 

 ـــــــ
 جنيهات 249.44=   المعاش المستحق

 جنيهات 04.44=  نيهاتج 04تضاف منحة مايو 
 ــــ   

 جنيها 209.44=  جملة المعاش
 
 

 ( 1)مثال رقم 
فااي ساانة ، ثاام تااوفى أو عجااز عجاازا كااامال  25جنيهااا  لماادة  054صاااحب عماال مشااترك عاان دخاال 

 .سنة  55حيث كان سنب  05/0/2404
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( افتراضاااااايب 5+25) 14×  054=  فيكون معاشب
 ×0/05 

 
=144.44 

 جنيب
 444.44= جنيهات  249ادات حيث قيمة المعاش تجاوز ال تستحق الزي

 
 جنيهات 04.4=  جنيهات 04تضاف منحة مايو 

 ــــ   
 104.44=  جملة المعاش

 جنيها
 

 (7)مثال رقم 
بعاد عاام مان  05/0/2404فاي جنياب تاوفى نتيجاة اصاابب عمال  544صاحب عمل مشترك عن دخال 

 . اشتراكب فى التأمين 
 جنيب 044.44=  % 84×  544= فيكون معاشب

  44.44جنيهات  249ال يستحق الزيادات حيث قيمة المعاش تجاوز 
                                       جنيهات 04تضاف منحة مايو 

 جنيهات 04.44= 
 ــــ   

 جنيها 004.44=  جملة المعاش
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 تاريخ استحقاق المعاش  :ثالثا 

 ( 8)ثال رقم م
 .سنب  05وسن تقاعده  25/0/00مؤمن عليب تاريخ ميالده 
 . 20/0/2449إذا يبلغ سن التقاعد فى 
 . 0/0/2449ويستحق المعاش من 

 
 ( 2)مثال رقم 

 .سنب  05وسن تقاعده  0/9/00مؤمن عليب تاريخ ميالده 
 .  14/0/2449إذا يبلغ سن التقاعد فى 
 . 0/0/2449ويستحق المعاش من 

 
 ( 3)مثال رقم 

 .سنب  05وسن تقاعد ا  0/0/05مؤمن عليها تاريخ ميالد ا 
 . 10/02/2449إذا تبلغ سن التقاعد فى 

 . 0/02/2449ستحق المعاش من تو
 

 ( 4)مثال رقم 
وتقدم لصارف المعااش لبلو اب  0/8/00، وتاريخ ميالده 05/8/2448مؤمن عليب بتاريخ  نشاط يإنته

 . 10/9/2449ى ف( سنة  05) سن التقاعد 
 ( .أول الشهر الذى بلغ فيب سن التقاعد )  0/9/2449إذا يستحق المعاش من 

 
 ( 5)مثال رقم 

 نا  –سنة  05ولم يكن قد بلغ سن (  نشاطلخر يوم بال) 14/0/2449مؤمن عليب بتاريخ   نشاطانتهى 
 . 0/9/2449إال إعتبارات من يوم  صرف المعاش المبكر اليجوز لب أن يقدم طلب 

 
 (1)مثال رقم 

  24/04/2404بتاريخ المبكر تقدم بطلب صرف المعاش  5بالمثال رقم بفرض ان المؤمن عليب 
 . 0/0/2449 نشاطيستحق المعاش من أول الشهر الذى انتهى فيب ا

 
 (9)مثال رقم 

 فى ، م يتقدم بطلب صرف المعاش اال بعد بلو ب سن الستين لوسنة  09انتهي نشاط مؤمن عليب في سن 
أو مان تااريخ بلو اب سان  يحق لب طلب صرف المعاش المبكار مان تااريخ انتهااء النشااطفى  ذه الحالة 

 أو سن الستين ،  55أو سن  54
ويتم تحدياد المعااش فاي التااريخ الاذي يختااره ، وتضااف الياب الزياادات التالياة لهاذا التااريخ ، ويساتحق 

 . عي أحكام التقادم بالنسبة للمعاش المعاش من أول شهر التاريخ الذي يختاره ، وترا
 

 ( 1)مثال رقم 
  22/0/2449صدر قرار اللجنة الطبية بثبوت عجز مؤمن عليها عجزات كامالت بتاريخ   

 . 0/0/99وعلى ذلك يكون تاريخ إستحقاقها للمعاش  و 
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 ( 7)مثال رقم 
 .عجزه عجزات كامالت  ثبت 25/0/2449، وبتاريخ  0/02/2448مؤمن عليب بتاريخ  نشاطانتهى 

 . 0/0/2449إذا يستحق المعاش من أول الشهر الذى ثبت فيب العجز أى من 
 

 ( 80)مثال رقم 
  00/00/2449توفى مؤمن عليب يوم الجمعة 

 . 0/00/2449وعلى ذلك يستحق المعاش من أول الشهر الذى وقعت فيب الوفاة أى   من 
 

 ( 88)مثال رقم 
 .الساعة الثامنة مساءات  21/8/2449توفى بتاريخ  – 20/8/00مؤمن عليب تاريخ ميالده 

وحياث ان نهاياة  اذا  21/8/2449فاى ( سنة  05) ر م أن المؤمن عليب المشار إليب يبلغ سن التقاعد 
 .مساء ، وبذلك تكون الوفاة اثناء مدة ممارسة النشاط  02اليوم الساعة 

 .اثناء ممارسة النشاط وليس معاش التقاعد  ويستحق للمؤمن عليب فى  ذه الحالة معاش الوفاة
 . 0/8/2449ويحدد تاريخ إستحقاق المعاش فى  ذه الحالة بأول شهر إنتهاء الخدمة و و

 
 ( 82)مثال رقم 

 . 20/8/2449بفرض أن المؤمن عليب بالمثال السابق كانت وفاتب الساعة الثانية من صباح يوم 
مسااء  02د إستكمال المؤمن عليب سن الخامسة  والستين السااعة فى  ذه الحالة تكون الوفاة قد وقعت بع

 .ويكون إنتهاء االشتراك لبلوغ سن التقاعد  – 21/8/2449يوم 
ويستحق للمؤمن علياب فاى  اذه الحالاة معااش بلاوغ سان التقاعاد المنهاى للخدماة ويحادد تااريخ إساتحقاق 

 .أيضات  0/8/2449المعاش فى  ذه الحالة بأول شهر بلوغ السن و و     
 .معاش  بتعتباره صاحب(  0/8/2449)  أول شهر الوفاةمن  توزيع المعاش على المستحقينويتم 

 .كما تستحق عنب منحة الوفاة ونفقات الجنازة بتعتباره صاحب معاش 
 

 ( 83)مثال رقم 
ولام يلتحاق باأى عمال أو يماارس نشااط  لخار حتاى تااريخ  25/9/91إنتهى نشاط ماؤمن علياب بتااريخ 

شاهرات ، وبالتاالى فقاد إساتحق  024وكانت لب مدد إشتراك تزيد على  02/9/2449وقوع وفاتب بتاريخ 
 .عنب معاش وفاة بعد أكثر من سنة من انتهاء النشاط 
 . 0/9/244ويحدد تاريخ إستحقاق المعاش بأول شهر الوفاة أى 

 
 ( 84)مثال رقم 

 . سنة 05وسن تقاعده  0/9/00مؤمن عليب تاريخ ميالده 
- : إذا تاريخ بلو ب سن التقاعد يحدد كما يلى  

      0/9/0900 
   + -  /-   /05 
      0/9/2449 

-    0  /-    / -
    14/0/2449 
 . 14/0/2449ويكون تاريخ نهاية االشتراك  و 

اعد ويحدد تاريخ إستحقاق المعاش بأول الشهر الذى تحققت فيب واقعة اإلستحقاق ، و ى بلوغ سن التق
 .  0/0/2449فى  ذه الحالة ، أى يكون تاريخ اإلستحقاق   و 
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 ( 85)مثال رقم 

وإسااتحق المعاااش إعتبااارات ماان  14/0/2449بلااغ ساان التقاعااد  0/9/00مااؤمن عليااب تاااريخ ماايالده 
يعتبر صاحب معاش ويساتحق الزياادة المقاررة ألصاحاب  14/0/2449وبالتالى فتنب فى  0/0/2449

 . 0/9/2449المعاشات من 
 

 ( 81)مثال رقم 
وبالتاالى فقاد بلاغ سان التقاعاد فاى  2/9/0900بفرض أن المؤمن عليب فى المثال السابق تااريخ مايالده 

وبالتااااالى لاااام يكاااان صاااااحب معاااااش فااااى  0/9/2449وإسااااتحق المعاااااش إعتبااااارات ماااان  0/9/2449
 .  0/9/2449من وترتيبات على ذلك اليستحق الـزيادة المقررة ألصحاب المعاشات  14/0/2449
 


