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القسم األول
لماذا العالوات الخاصة ؟
ولماذا زٌادة المعاشات بعد تارٌخ االستحقاق ؟
 - 1عملت الدولة خالل حقبة الستٌنات والسبعٌنات من القرن الماضً علً توفٌر السلع
المدعومة من الخزانة العامة للدولة للفئات ذات الدخل المحدود وذلك من خالل المجمعات
االستهالكٌة التابعة لشركات القطاع العام المملوكة للدولة .
 - 2أسفر هذا النظام عن العدٌد من السلبٌات منها :
أ – تحمٌل الخزانة العامة للدولة بمبالػ كبٌرة نتٌجة تحملها الفرق بٌن التكلفة وسعر البٌع
المدعم .
ب – نشؤت طبقة من السماسرة تحصل علً السلع المدعومة بالسعر المنخفض وتقوم ببٌعها
بسعر أعلً للفئات القادرة .
ج – معاناة الطبقات الفقٌرة فً سبٌل الحصول علً السلع المدعومة بالسعر المنخفض من
خالل وقوفها فً الطوابٌر الممتدة أمام المجمعات االستهالكٌة لساعات طوٌلة .
 – 3بدأت الدولة من بداٌة حقبة الثمانٌنات دراسة السلبٌات المترتبة علً الدعم السلعً لتالفٌها
وكٌفٌة إٌصال الدعم إلً مستحقٌه  ،حٌث انتهت هذه الدراسة إلً استبدال الدعم النقدي
بالدعم السلعً .
 – 4تحددت الفئات المستحقة للدعم فً :
العاملٌن بالحكومة – العاملٌن بالقطاع العام – أصحاب المعاشات .
 – 5اعتبارا من ا  1987 / 7 /تصدر الدولة سنوٌا :
أ  -قانون ٌمنح عالوة خاصة ( بدٌلة للدعم السلعً ) للعاملٌن بالحكومة والعاملٌن
بالقطاع العام – فٌما ٌلً بٌان بها :
م
القانون

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

101
149
123
013
013
029
174
203
023
085
082
090
019
084
018
149

لسنة 1987
لسنة 1988
لسنة 1989
لسنة 1990
لسنة 1991
لسنة 1992
لسنة 1993
لسنة 1994
لسنة 1995
لسنة 1996
لسنة 1997
لسنة 1998
لسنة 1999
لسنة 2000
لسنة 2001
لسنة 2002

تارٌخ
االستحقاق

النسبة

1987/ 7/ 1
1988/ 7/ 1
1989/ 7/ 1
1990/ 7/ 1
1991/ 6/ 1
1992/ 7/ 1
1993/ 7/ 1
1994/ 7/ 1
1995/ 7/ 1
1996/ 7/ 1
1997/ 7/ 1
1998/ 7/ 1
1999/ 7/ 1
2000/ 7/ 1
2001/ 7/ 1
2002/ 7/ 1

% 20
% 15
% 15
% 15
% 15
% 20
% 10
% 10
% 10
% 10
% 10
% 10
% 10
% 10
% 10
% 10

األجر األساسى الذى تحدد على
أساسه العالوة
من ٌعٌن اعتبارا
الموجود فى
من تارٌخ
الخدمة فى
تقرٌرها
تارٌخ تقرٌرها
 1987/ 7/ 01أجر بداٌة التعٌٌن
 1988/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1989/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1990/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1991/ 5/ 31أجر بداٌة التعٌٌن
 1992/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1993/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1994/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1995/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1996/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1997/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1998/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 1999/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 2000/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 2001/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
 2002/ 6/ 30أجر بداٌة التعٌٌن
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 089لسنة 2003
 086لسنة 2004

2003/ 7/ 1
2004/ 7/ 1

 092لسنة 2005

2005/ 7/ 1

 85لسنة 2006

2006/ 7/ 1

% 10
% 10
% 20
حد أدنً  30جنٌه
% 10
حد أدنً  36جنٌه

2003/ 6/ 30
2004/ 6/ 30
2005/ 6/ 30
2006/ 6/ 30

أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن

21

 77لسنة 2007

2007/ 7/ 1

% 15

2007/ 6/ 30

أجر بداٌة التعٌٌن

22

لسنة 2008
لسنة 2009
لسنة 2010
لسنة 2011
لسنة 2012
لسنة 2013

2008/ 5/ 1
2009/ 7/ 1
2010/ 7/ 1
2011/ 4/ 1
2012/ 7/ 1
2013/ 7/ 1

% 30
% 10
% 10
% 15
% 15
% 10

2008/ 4/ 30
2009/ 6/ 30
2010/ 6/ 30
2011/ 3/ 31
2012/ 6/ 30
2013/ 6/ 30

أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن
أجر بداٌة التعٌٌن

114
128
070
002
082
078

23
24
25
26
27

ب – قانون أو قرار جمهوري بمنح زٌادة ألصحاب المعاشات – فٌما ٌلً بٌان بها:
القانون /
القرار
الجمهوري
87/102
88/150
89/124
90/014
91/014
92/030
93/175
94/204
95/024
96/086
97/083
98/091
99/020
2000 /085
2001 /019

87/7/1
88/7/1
89/7/1
90/7/1
91/6/1
92/7/1
93/7/1
94/7/1
95/7/1
96/7/1
97/7/1
98/7/1
99/7/1
2000 /7/1
2001 /7/1

%20
%15
() 1
%15
() 1
%15
() 1
%15
() 1
%20
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10
() 1
%10

16

2002 /150

2002 /7/1

%10

() 1

17

2003 /091

2003 /7/1

%10

() 1

18

2004 /088

2004 /7/1

%10

() 1

م
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

من

النسبة
() 1
() 1

حد أدنً
جنٌه
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
بدون
10

10

10

10

الجهة
التً
تتحملها
() 3
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4
() 4

() 4

() 4

() 4

حد أقصً
جنٌه
بدون
بدون
بدون
055.95
064.35
098.65
059.19
065.11
071.62
078.79
086.66
095.33
104.86
115.35
060.00
صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا
فً أؼسطس  2012بعدم دستورٌة
تحدٌد حد أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ
مع معاش أكتوبر  2012وصرؾ
الفروق من  2012/8/16الٌوم
التالً لتارٌخ نشر الحكم
060.00
صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا
فً أؼسطس  2012بعدم دستورٌة
تحدٌد حد أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ
مع معاش أكتوبر  2012وصرؾ
الفروق من  2012/8/16الٌوم
التالً لتارٌخ نشر الحكم
060.00
صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا
فً أؼسطس  2012بعدم دستورٌة
تحدٌد حد أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ
مع معاش أكتوبر  2012وصرؾ
الفروق من  2012/8/16الٌوم
التالً لتارٌخ نشر الحكم
060.00
صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا
بتارٌخ  2008 /6/8فً الدعوي رقم
 20لسنة  27قضائٌة دستورٌة والذي
قضً بعدم دستورٌة ما نص علٌه
البند (  ) 2من الفقرة الثانٌة من المادة
 88سنة
األولً من القانون رقم
 2004بزٌادة المعاشات وذلك فٌما
تضمنه البند رقم (  ) 1المشار إلٌه من
أن تكون الزٌادة فً المعاش بحد
أقصً ستٌن جنٌها شهرٌا  ،وحددت
الٌوم التالً لنشر احكم تارٌخا العمال
أثره (نشر فً الجرٌدة ارسمٌة
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19

قرار
جمهوري
2005 /176

2005 /7/1

() 1

20

قرارجمهوري
2006 /160

2006 /7/1

() 1

21

قرار
جمهوري
2007 /169
2008 /114

2007 /7/1

23

قرار
جمهوري
2009 /147
قرار
جمهوري
2010 /127
قرار رئٌس
المجلس
األعلً
للقوات
المسلحة
2011 /055
قرار رئٌس
المجلس
األعلً
للقوات
المسلحة
2012 /110
2012 /081
قرارجمهوري
2013 /433
قرارجمهوري
2013 /704

22

24

25

26

27
28
29

2008 /5/1

%15
عدلت الً
% 20
وبدون حد أقصً

%7.5
عدلت الً
% 10
وبدون حد أقصً

%10

() 1

بدون

10

بدون

() 1

() 5

() 5

() 5

() 4

%20
عدلت الً
% 30
وبدون حد أقصً

بتارٌخ .) 2008 /6/12
وقد تم صرؾ فرق هذه الزٌادة
لحاالت إستحقاق المعاش اعتبارا من
 2008/6/13دون صرؾ فروق
مالٌة عن الفترة السابقة.
حٌث تم التنفٌذ مع معاش سبتمبر
 2008وصرؾ الفروق من تارٌخ
صدور الحكم حتً 2008 /8/31
090.00
صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر
العربٌة رقم  80لسنة  2013بتعدٌل
بعض أحكام قرار رئٌس الجمهورٌة
رقم  176لسنة  2005بزٌادة
المعاشات  ،وقد صدر قرار رئٌس
جمهورٌة مصر العربٌة رقم 122
لسنة  2013بتعدٌل بعض أحكام
قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  80لسنة
 ، 2005حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة
ألصحاب المعاشات من  % 15الً
 % 20وبدون حد أقصً وذلك
اعتبارا من 2012 /7/1
060.00
صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر
العربٌة رقم  433لسنة 2013
بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس
الجمهورٌة رقم  160لسنة 2006
بزٌادة المعاشات وبزٌادة المعاشات ،
حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب
المعاشات من  % 7.5الً % 10
وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من
2013 /7/1
070.00

100.00
صدر المرسوم بقانون رقم  102لسنة
 2011بتعدٌل بعض أحكام القانون
رقم  114لسنة  2008بتقرٌر عالوة
خاصة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام
وبزٌادة المعاشات حٌث تم تعدٌل
نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من
 % 20الً  % 30وبدون حد أقصً
وذلك اعتبارا من 2011 /7/1
بدون

2009 /7/1

%10

() 1

بدون

() 5

2010 /7/1

%10

() 1

بدون

() 5

بدون

2011 /4/1

%15

() 2

بدون

() 5

بدون

2012 /1/1

%10

() 2

() 5

بدون

2012 /7/1
2013 /7/1

%15
%10

() 2

() 4

بدون
بدون

2014 /1/1

%10

() 5

بدون

() 2

() 2

60

50
50
50

() 5

()1

من مجموع معاش األجر األساسً

()2

من مجموع معاشً األجر األساسً والمتؽٌر

()3

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

()4

تلتزم بها الخزانة العامة

()5

ٌلتزم بها صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص

18/ 5
العالوات الخاصة ومتعلقاتها

محمذ حامذ الصياد
www.elsayyad.net

مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الحادٌة والثالثون

ٌولٌو 2014

القسم الثانً
لماذا زٌادة  % 80من قٌمة العالوات الخاصة لمعاش األجر المتغٌر ؟
 – 1عندما تقررت العالوة الخاصة عن عام  1987صدر قرار وزٌر التأمٌنات رقم  35لسنة
 1987بشأن أجر االشتراك المتغٌر متضمنا :
" مادة  : 1تدخل العالوة الخاصة المقررة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم
 101لسنة  1987المشار إلٌه بالكامل فى أجر اإلشتراك المتؽٌر .
وٌسرى هذا الحكم على العالوة المماثلة التى ٌقررها صاحب العمل فى
القطاع الخاص ".
 – 2أسفر التطبٌق العملً بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش اعتبارا من 1987 / 7 / 1عن
فرق كبٌر بٌن قٌمة العالوة الخاصة وقٌمة الزٌادة فً معاش األجر المتغٌر المناظرة
لهذه العالوة وذلك علً النحو التالً :
أ – بفرض ان قٌمة العالوة الخاصة عن عام  1987كانت  24جنٌها  ،وبفرض انتهاء
الخدمة لبلوغ سن التقاعد مثال نهاٌة شهر دٌسمبر . 1987
ب – يكون تأثٌر العالوة الخاصة عن عام  1987فً متوسط األجر المتغٌر كما ٌلً:
جملة العالوة الخاصة عن عام  1987فً هذه الحالة =  24جنٌها ×  6شهور
( من  1987/7/1الً  144 = 1987/12/31جنٌها ٌ ،ضاؾ  % 2عن كل
 1984 /4/1الً
سنة كاملة من مدة االشتراك الفعلً فً األجر المتؽٌر ( من
 ) 1987/12/31لتصبح جملة العالوة الخاصة = 152.64 = % 106 × 144
جنٌه .
ج – حٌث ٌتم حساب متوسط األجر المتؽٌر عن كامل مدة االشتراك الفعلً فً هذا
األجر. .
د – حٌث عدد شهور فترة المتوسط من  1984 / 4 / 1حتً نهاٌة عام 45 = 1987
شهرا.
ه – تكون الزٌادة فً المتوسط الشهري الناتجة عن هذه العالوة = = 45 ÷ 152.64
 3.39جنٌه .
و – بفرض مدة االشتراك فً األجر المتؽٌر  36سنة – تكون الزٌادة فً قٌمة المعاش
الناتجة عن عالوة  2.71 = % 80 × 3.39 = 1987جنٌه .
ز – ٌظهر الفرق واضحا بٌن قٌمة العالوة الخاصة (  24جنٌها ) المستحقة قبل انتهاء
الخدمة وهً بدٌلة للدعم السلعً  ،قٌمة الزٌادة فً المعاش الناتجة عن االشتراك
عنها ( 2.71جنٌه ) .
 – 3لذلك فقد تقرر اعتبارا من عام  1988زٌادة بنسبة  % 80من قٌمة العالوة الخاصة
تتحملها الخزانة العامة تضاف لمعاش األجر المتغٌر  ،بحٌث ٌصبح للعالوة الخاصة
أثرٌن فً زٌادة قٌم ة المعاش عن األجر المتغٌر كما ٌلً :
أ – الزٌادة الناتجة عن تؤثٌر العالوة الخاصة فً تحدٌد قٌمة متوسط االجر المتؽٌر ( وهً
 2.71جنٌه ) .
ب – زٌادة ال  % 80من قٌمة العالوة الخاصة ( 19.20 = % 80 × 24جنٌه).
ج – اجمالً الزٌادة فً المعاش =  ( 21.91وهً  2.71جنٌه  19.20 +جنٌه ) ،
24
وه ي تتناسب مع قٌمة العالوة الخاصة المستحقة قبل االحالة للمعاش وهً
جنٌها .
 - 4تضمنت قوانٌن زٌادة المعاشات المبٌنة فً القسم األول  -عن الفترة من  1988إلً
 ، 2004باإلضافة إلً القانون رقم  156لسنة  2005تقرٌر زٌادة للمعاشات التى
 % 80من قٌمة العالوة
تستحق طبقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بنسبة
الخاصة اعتبارا من التوارٌخ المحددة فى الجدول التالى :
م

القانون

01

88/150

02

89/124

03

90/014

04

91/014

تارٌخ
االستحقاق
1988/ 7/ 1
1989/ 7/ 1
1990/ 7/ 1
1991/ 6/ 1

من قٌمة
العالوة الخاصة
عن سنة
1988
1989
1990
1991

للمعاشات
المستحقة حتى

الحد األقصً
للزٌادة (جنٌه)

1993/ 6/ 30
1994/ 6/ 30
1995/ 6/ 30
1996/ 6/ 30

30
30
30
30
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05
06

92/030
93/175

07

94/204

08

95/024

09

96/086

10

97/083

11

98/091

12

99/020

13

2000 /085

14

2001 /019

15

2002 /150

16

2003 /091

17

2004 /088

18

2005 /156

1992/ 7/ 1
1993/ 7/ 1
1994/ 7/ 1
1995/ 7/ 1
1996/ 7/ 1
1997/ 7/ 1
1998/ 7/ 1
1999/ 7/ 1
2000/ 7/ 1
2001/ 7/ 1
2002/ 7/ 1
2003/ 7/ 1
2004/ 7/ 1
2005/ 7/ 1

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1997/ 6/ 30
1998/ 6/ 30
1999/ 6/ 30
2000/ 6/ 30
2001/ 6/ 30
2002/ 6/ 30
2003/ 6/ 30
2004/ 6/ 30
2005/ 6/ 30
2006/ 6/ 30
2007/ 6/ 30
2008/ 6/ 30
2009/ 6/ 30
2010/ 6/ 30

40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40

 – 5تتحمل بقٌمة زٌادة ال % 80الخزانة العامة للدولة .
 - 6لم تتضمن تشرٌعات زٌادة المعاشات المبٌنة فً القسم األول اعتبارا من عام 2006
تقرٌر زٌادة للمعاشات التى تستحق طبقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بنسبة 80
 %من قٌمة العالوة الخاصة اعتبارا من هذا التارٌخ .
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القسم الثالث
لماذا المتوسط المحسن ؟
 – 1اعتبارا من  1992 / 7 / 1تقرر ضم العالوات الخاصة إلً األجر األساسً –
ومن المهم أن نشٌر فى هذا المجال إلى ماورد بهذا الشؤن فى كل من القوانٌن اآلتٌة :

029
174
203
023
085
082
090
019
084
018
149
089
086
092
085
077
114
128
070
002
082
078

من
1992 /7/1
1993 /7/1
1994 /7/1
1995 /7/1
1996 /7/1
1997 /7/1
1998 /7/1
1999 /7/1
2000 /7/1
2001 /7/1
2002 /7/1
2003 /7/1
2004 /7/1
2005 /7/1
2006 /7/1
2007 /7/1
2008 /5/1
2009 /7/1
2010 /7/1
2011 /4/1
2012 /7/1
2013 /7/1

القانون
لسنة 1992
لسنة 1993
لسنة 1994
لسنة 1995
لسنة 1996
لسنة 1997
لسنة 1998
لسنة 1999
لسنة 2000
لسنة 2001
لسنة 2002
لسنة 2003
لسنة 2004
لسنة 2005
لسنة 2006
لسنة 2007
لسنة 2008
لسنة 2009
لسنة 2010
لسنة 2011
لسنة 2012
لسنة 2013

والقرارات الوزارٌة المنفذة لها والتى تنص على :
إضافة العالوات الخاصة المستحقة وفقا ً للقوانٌن التالٌة إلى أجر االشتراك األساسى
إعتباراً من التارٌخ المحدد قرٌن كل منها :
العالوة المقررة
بالقانون رقم :
 101لسنة 1987
149
123
013
013
029
174
203
023

لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

قررت للعاملٌن
بالجهاز اإلدارى
للدولة والقطاع العام
إعتباراً من :
1987 /7/1

بنسبة
%

20

1988 /7/1
1989 /7/1
1990 /7/1
1991 /6/1
1992 /7/1
1993 /7/1
1994 /7/1
1995 /7/1

15
15
15
15
20
10
10
10

للعامل الذى ٌلتحق
بالخدمة بعد هذا التارٌخ

للعامل الموجود
بالخدمة فى هذا
التارٌخ :
األجر األساسى فى :
1987 /7/01

أجر اإللتحاق األساسى

1992 /7/1

1988 /6/30
1989 /6/30
1990 /6/30
1991 /5/31
1992 /6/30
1993 /6/30
1994 /6/30
1995 /6/30

أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى

1993 /7/1
1994 /7/1
1995 /7/1
1996 /7/1
1997 /7/1
1998 /7/1
1999 /7/1
2000 /7/1
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1996 /7/1
1997 /7/1
1998 /7/1
1999 /7/1
2000 /7/1
2001 /7/1
2002 /7/1
2003 /7/1
2004 /7/1
2005 /7/1

 085لسنة 2006

2006 /7/1

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2007 /7/1
2008 /5/1
2009 /7/1
2010 /7/1
2011 /4/1
2012 /7/1
2013 /7/1

085
082
090
019
084
018
149
089
086
092

077
114
128
070
002
082
078

لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة

ٌولٌو 2014

لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة
لسنة

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
بحد أدنً  30جنٌها
10
بحد أدنً  36جنٌها
15
30
10
10
15
15
10

1996 /6/30
1997 /6/30
1998 /6/30
1999 /6/30
2000 /6/30
2001 /6/30
2002 /6/30
2003 /6/30
2004 /6/30
2005 /6/30

أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى

2001 /7/1
2002 /7/1
2003 /7/1
2004 /7/1
2005 /7/1
2006 /7/1
2007 /7/1
2008 /7/1
2009 /7/1
2010 /7/1

2006 /6/30

أجر اإللتحاق األساسى

2011 /7/1

2007 /6/30
2008 /4/30
2009 /6/30
2010 /6/30
2011 /3/31
2012 /6/30
2013 /6/30

أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى
أجر اإللتحاق األساسى

2012 /7/1
2013 /5/1
2014 /7/1
2015 /7/1
2016 /4/1
2017 /7/1
2018 /7/1

ٌ – 2ترتب علً ضم العالوة الخاصة إلً األجر األساسً أن ٌصبح تأثٌرها فً المتوسط
أفضل حٌث ٌحدد المتوسط عن األجر األساسً عن السنة او السنتٌن األخٌرتٌن  ،فً
حٌن كان ٌحسب المتوسط عنها قبل الضم باعتبارها أحد عناصر أجر االشتراك المتغٌر
عن كامل مدة االشتراك الفعلً فً هذا األجر – وبالتالً تكون قد انتفت الحكمة من
تقرٌر زٌادة بنسبة  % 80من العالوة الخاصة تضاف ألً معاش األجر المتغٌر وفقا لما
سبق بٌانه فً القسم الثانً – لذلك فقد تضمنت القوانٌن المبٌنة فٌما ٌلً عدم استحقاق
هذه الزٌادة من تارٌخ ضم العالوة الخاصة الً األجر األساسً :
القانون
 030لسنة 1992

المادة
الثالثة

 094لسنة 1998

األولً

البند  /الفقرة

5

6

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة
أخٌرة

5

6

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة

النص
ٌراعى فى شؤن العالوات الخاصة المقررة بالقوانٌن أرقام  101لسنة
 1987و  149لسنة  1988و  123لسنة  1989و  13لسنة  1990و
 13لسنة  ، 1991و العالوة الخاصة المقررة اعتباراً من  1992/ 7/ 1ما
ٌلى :
ٌزاد الحد األدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى اعتباراً من أول ٌولٌو
 1992حتى أول ٌولٌو  1997بمقدار خمسة جنٌهات شهرٌا ً كل سنة
و ذلك بالنسبة للمإمن علٌهم المنتفعٌن بقوانٌن العالوات الخاصة .
ال تستحق الزٌادة المقررة بالقوانٌن أرقام  150لسنة  1988و  124لسنة
 1989و 14لسنة  1990و  14لسنة  1991و الزٌادة المقررة بهذا
القانون عن العالوات الخاصة  ،و ذلك بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش
التى تنشا اعتباراً من تارٌخ ضم العالوة الخاصة المستحقة عنها الزٌادة
إلى األجر األساسى.
و ٌصدر وزٌر التؤمٌنات قراراً بقواعد تنظٌم األحكام المشار إلٌها .
وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم العالوات
الخاصة إلى أجر االشتراك األساسى و تحسب هذه المبالػ وفقا ً للجدول
رقم  4المرافق لقانون التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌه و على أساس سن
المإمن علٌه فى تارٌخ ضم العالوة إلى أجره األساسى و قٌمة هذه
العالوة.
ٌراعى فى شؤن العالوات الخاصة المقررة بالقوانٌن أرقام 174لسنة
 1993و 203لسنة 1994و 23لسنة  1995و 85لسنة 1996و82
لسنة  1997والعالوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1998/ 7/ 1ما ٌلى :
ٌزاد الحد األدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى اعتبارا من أول ٌولٌو
 1998حتى أول ٌولٌو  2003بمقدار خمسة جنٌهات شهرٌا كل سنة ،
وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم المنتفعٌن بقوانٌن العالوات الخاصة .
ال تستحق الزٌادة المقررة بالقوانٌن أرقام  175لسنة  1993و 204لسنة
 1994و  24لسنة  1995و 86لسنة  1996و 83لسنة 1997
والزٌادة المقررة اعتبارا من  1998/ 7/ 1عن العالوات الخاصة  ،وذلك
بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش التى تنشؤ اعتبارا من تارٌخ ضم
العالوات الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر األساسى .
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة قرارا بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار إلٌها .
وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الزٌادة فى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم
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أخٌرة

 020لسنة 1999

الثالثة

 085لسنة 2000

الثالثة

 019لسنة 2001

الثالثة

 150لسنة 2002

الثالثة

 091لسنة 2003

الثالثة

 088لسنة 2004

الثالثة

5

6

فقرة
أخٌرة
5

6

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة
أخٌرة

3

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة
أخٌرة
4

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة
أخٌرة
4

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة
أخٌرة
4

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة

العالوات الخاصة إلى أجر االشتراك األساسى وتحسب هذه المبالػ وفقا
للجدول رقم (  )4المرافق لقانون التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌه وعلى
أساس سن المإمن علٌه فى تارٌخ ضم العالوة إلى أجرة األساسى وقٌمة
هذه العالوة .
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1999/ 7/ 1ما ٌلى :
ٌزاد الحد األدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى اعتباراً من أول ٌولٌو
 2004بمقدار خمسة جنٌهات شهرٌا ً  ،و ذلك بالنسبة للمإمن علٌهم
المنتفعٌن بقانون هذه العالوة الخاصة .
ال تستحق الزٌادة المقررة اعتباراً من  1999/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
فى ذات التارٌخ  ،و ذلك بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش التى تنشؤ
اعتبارً من تارٌخ ضم العالوة الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر
األساسى .
و ٌصدر وزٌر التؤمٌنات و الشئون االجتماعٌة قراراً بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار إلٌها.
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من 2000/ 7/ 1ما ٌلى :
ٌزاد الحد األدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى اعتبارا من أول ٌولٌو
 2000بمقدار خمسة جنٌهات شهرٌا  .وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم
المنتفعٌن بقانون هذه العالوة الخاصة .
ال تستحق الزٌادة المقررة اعتبارا من  2000/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
فى ذات التارٌخ  ،وذلك بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش التى تنشؤ اعتبارا
من تارٌخ ضم العالوة الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر األساسى.
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة قراراً بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار إلٌها .
وتتحمل الخزانة العامة بقٌة الزٌادة والحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم هذه
العالوة والعالوة المقررة بالقانون رقم  19لسنة  1999بشؤن منح العاملٌن
بالدولة عالوة خاصة  ،إلى أجر االشتراك األساسى وتحسب هذه المبالػ
وفقا للجدول رقم ( )4المرافق لقانون التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌه وعلى
أساس سن المإمن علٌه فى تارٌخ استحقاق المعاش .
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتبارً ا من 2001/ 7/ 1ما ٌلى :
ال تستحق الزٌادة المقررة اعتبارا من  2001/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش التى تنشؤ اعتبارا
من تارٌخ ضم العالوة الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر االساسى.
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة قرارا بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار الٌها .
وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الزٌادة والحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم
هذه العالوة إلى أجر االشتراك األساسى .
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتبارً ا من 2002/ 7/ 1ما ٌلى :
ال تستحق الزٌادة المقررة اعتبارا من  2002/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحاألت استحقاق المعاش التى تنشؤ اعتبارا
من تارٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساسى .
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون األجتماعٌة قرارا بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار الٌها .
وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الزٌادة والحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم
هذه العالوة إلى األجر األساسى .
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتبارا من 2003/ 7/ 1ما ٌلى :
ال تستحق الزٌادة المقرر اعتبارا من  2003/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
المقررة فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحاألت استحقاق المعاش التى تنشؤ
اعتبارا من تارٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساسى .
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون األجتماعٌة قرارا بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار الٌها .
وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الزٌادة والحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم
هذه العالوة إلى األجر األساسى .
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من 2004/ 7/ 1ما ٌلى :
ال تستحق الزٌادة المقرر اعتبارا من  2004/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
المقررة فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحاألت استحقاق المعاش التى تنشؤ
اعتبارا من تارٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساسى .
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون األجتماعٌة قرارً ا بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار إلٌها
وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الزٌادة والحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم
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أخٌرة

 156لسنة 2005

الثانٌة
4

فقرة قبل
األخٌرة
فقرة
أخٌرة

هذه العالوة إلى أجر األشتراك األساسى وفقا لتكلفتها الفعلٌة وٌسرى ذلك
على العالوات الخاصة المضمومة إلى أجر األشتراك األساسى اعتبارا من
عام  ، 1992وٌصدر وزٌر التؤمٌنات باألتفاق مع وزٌر المالٌة قرارً ا
بقواعد تحدٌد الزٌادة وقواعد أدائها للهٌئة القومٌة للتؤمٌن األجتماعى .
ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتبارً ا من 2005/ 7/ 1ما ٌلى :
ال تستحق الزٌادة المقررة إعتبارً ا من  2005/ 7/ 1عن العالوة الخاصة
المقررة فى ذات التارٌخ  ،ذلك بالنسبة لحاألت استحقاق المعاش التى تنشؤ
اعتبارً ا من تارٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساسى .
وٌصدر وزٌر التؤمٌنات والشئون األجتماعٌة قرارً ا بقواعد تنفٌذ األحكام
المشار إلٌها .
وتتحمل الخزانة العامة الزٌادة فى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم هذه
العالوة وذلك وف ًقا للتكلفة الفعلٌة .

 – 3رغم انه ٌترتب علً ضم العالوة الخاص ة إلً األجر األساسً أن ٌصبح تأثٌرها فً
المتوسط أفضل حٌث ٌحدد المتوسط عن األجر األساسً عن السنة او السنتٌن األخٌرتٌن ،
اال أنه ٌترتب علً عدم استحقاق زٌادة ال  % 80عن العالوة الخاصة من تارٌخ ضمها
الً األجر األساسً  ،مع انتهاء مدة اشتراك المؤمن علٌه قبل استكمال فترة المتوسط تبعا
لحالة االستحقاق ( سنة او سنتٌن ) من تارٌخ الضم أن ٌصبح من انتهت خدمته قبل تارٌخ
وذلك علً النحو
ضم العالوة الخاصة فً وضع افضل ممن تنتهً خدمته بعد ضمها -
التالً :
أ – بفرض ان قٌمة العالوة الخاصة عن عام  1988كانت  24جنٌها  ،وبفرض انتهاء
الخدمة لبلوغ سن التقاعد مثال نهاٌة شهر ٌونٌو  ، 1993فانه ٌستحق فً هذه الحالة
 % 80من قٌمة العالوة – أي  19.20جنٌه .
ب – فً حٌن لو كان انتهاء الخدمة بعد تارٌخ ضم العالوة الخاصة فً 1993 / 7 / 1
– أي لو كان تؤثٌر العالوة
وخالل فترة المتوسط المطلوبة من تارٌخ الضم
المضمومة  4اشهر فقط مثال .
ج – يكون تأثٌر العالوة الخاصة عن عام  1988فً متوسط األجر األساسً كما ٌلً :
جملة العالوة الخاصة عن عام  1988فً هذه الحالة =  24جنٌها ×  4شهور = 96
جنٌها.
د – حٌث ٌتم حساب متوسط األجر األ ساسً عن  24شهرا فً حالة التقاعد .
ه – تكون الزٌادة فً المتوسط الشهري الناتجة عن هذه العالوة =  96جنٌها ÷  24شهر
=  4جنٌه ات .
و – بفرض أن مدة االشتراك  36سنة – تكون الزٌادة فً قٌمة المعاش الناتجة عن عالوة
 4 = 1988جنٌهات ×  3.20 = % 80جنٌه .
ز – وٌظهر الفرق واضحا بٌن من انتهت خدمته قبل تارٌخ ضم العالوة الخاصة حٌث
استحق  % 80منها (  19.20حنٌه ) فً حٌن من انتهت خدمته بعد تارٌخ الضم فقد
كانت الزٌادة فً قٌمة المعاش (  3.20جنٌه ) فقط .
 – 4لمعالجة ذلك فقد تضمنت القرارات الوزارٌة الصادرة تنفٌذا لما تضمنته جمٌع القوانٌن
المشار الٌها بالبند  2من هذا القسم من تفوٌض وزٌر التأمٌنات والشئون األجتماعٌة فً
قرارا بقواعد تنفٌذ أحكام ضم العالوات الخاصة الً األجر األساسً  ،تحسٌن
اصدار
ً
متوسط أجر حساب المعاش االساسً – حٌث تضمنت قرارات وزٌر التأمٌنات الصادرة
بهذا الشان :
القانون
 030لسنة 1992

القرار الوزاري
 64لسنة 1992

المادة
3

النص
فى تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة وكذلك
حاالت الفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة أو إلؽاء الوظٌفة بالنسبة
للعاملٌن بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات
القطاع العام ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلً أجــر اإلشتراك
األساسً ما ٌلى :
 1ـ فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر متوسط
األجور التى أدٌت علً أساسها االشتراكات تضاؾ العالوة
إلً أجور فترة المتوسط السابقة علً إضافة العالوة إلً أجر
االشتراك األساسً.
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الثالثة

 2ـ فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر متوسط
األجور التى أدٌت علً أساسها االشتراكات تضاؾ إلً أجر
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها إلً أجر االشتراك األساسً .
ٌسرى حكم البند  2من الفقرة السابقة فى شؤن حاالت إنتهاء الخدمة
نتٌجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملٌن بكادرات خاصة وذلك فى حالة
تسوٌة المعاش وفقا ً للقوانٌن الخاصة بها .
ً
وٌشترط لتطبٌق حكم هذه المادة أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .
فى تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة بالنسبة
للعاملٌن بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة ووحدات
القطاع العام وقطاع األعمال العام ٌراعى فى العالوة التى تم
اضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى ما ٌلى :
 1ـ فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بمتوسط
االجور التى أدٌت على اساسها االشتراكات تضاؾ العالوة
الى اجور فترة المتوسط السابقة على اضافة العالوة الى اجر
االشتراك االساسى .
 2ـ فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر متوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ إلى أجر
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى .
وٌسرى حكم البند (  )2من الفقرة السابقة فى شؤن حاالت انتهاء
الخدمة نتٌجة إصابة عمل بالنسبة للعاملٌن بكادرات خاصة وذلك
فى حالة تسوٌة المعاش وفقا ً للقوانٌن الخاصة بها.
ً
وٌشترط لتطبٌق حكم هذه المادة أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

 020لسنة 1999
 085لسنة 2000
 019لسنة 2001

 31لسنة 2001

الثالثة

 150لسنة 2002

 41لسنة 2002

الثالثة

ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى
عند تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ما
ٌلى:
 – 1فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بمتوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ العالوة
إلى أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة إلى
أجر اإلشتراك األساسى .
 - 2فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر متوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ إلى
أجر التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجر اإلشتراك
األساسى  ،وٌسرى ذلك فى شؤن حاالت إنتهاء الخدمة
نتٌجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملٌن بكادرات خاصة
وذلك فى حالة تسوٌة المعاش وفقا ً للقوانٌن الخاصة بها .
 – 3فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش على أساس
أجر اإلشتراك األخٌر تتم التسوٌة على أساس هذا األجر ،
وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
وٌراعى فى تطبٌق البندٌن  1و  2أال تزٌد قٌمة العالوة على 25
جنٌه شهرٌا ً .
وفى جمٌع األحوال ٌراعى أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .
ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى
عند تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ما
ٌلى:
 – 1فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بمتوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ العالوة
إلى أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة إلى
أجر اإلشتراك األساسى .
 - 2فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش على أساس
أجر اإلشتراك األخٌر تتم التسوٌه على أساس األجر المشار
إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجر اإلشتراك  ،وٌسرى
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 091لسنة 2003

 27لسنة 2003

الثالثة

 088لسنة 2004

 20لسنة 2004

الثالثة

هذا الحكم على الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش
على أساس أجر اإلشتراك األخٌر مضافا ً إلٌه عالوة أو
أكثر .
 – 3فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر األجر
المنصوص علٌه فى البندٌن  2 ، 1تضاؾ إلى أجر
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجر اإلشتراك األساسى
وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
وٌسرى حكم البندٌن  3 ، 2فى شؤن حاالت إنتهاء
الخدمة نتٌجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملٌن بكادرات
خاصة وذلك فى حالة تسوٌة المعاش وفقا ً للقوانٌن
الخاصة بها .
وٌراعى فى تطبٌق البندٌن  1و  2أال تزٌد قٌمة العالوة على 25
جنٌه شهرٌا ً
ً
وفى جمٌع األحوال ٌراعى أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .
ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى
عند تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ما
ٌلى:
 – 1فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بمتوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ العالوة
إلى أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة إلى
أجر اإلشتراك األساسى .
 - 2فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش على أساس
أجر اإلشتراك االخٌر تتم التسوٌه على أساس األجر
المشار إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجر اإلشتراك ،
وٌسرى هذا الحكم على الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر
تسوٌة المعاش على أساس أجر اإلشتراك األخٌر مضافا ً
إلٌه عالوة أو اكثر .
 – 3فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر األجر
المنصوص علٌه فى البندٌن  2 ، 1تضاؾ إلى أجر
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجر االشتراك األساسى
وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
وٌسرى حكم البندٌن  2و  3فى شؤن حاالت إنتهاء الخدمة نتٌجة
إصابة عمل بالنسبة للعاملٌن بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوٌة
المعاش وفقا ً للقوانٌن الخاصة بها .
وٌراعى فى تطبٌق البندٌن  3، 1أال تزٌد قٌمة العالوة التى ٌتم
إضافتها على  25جنٌها شهرٌا ً .
ً
وفى جمٌع األحوال ٌراعى أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .
ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى
عند تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ما
ٌلى:
 – 1فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بمتوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ العالوة
إلى أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة إلى
أجر اإلشتراك األساسى .
 - 2فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش على أساس
أجر اإلشتراك االخٌر تتم التسوٌه على أساس األجر
المشار إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجر االشتراك ،
وٌسرى هذا الحكم على الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر
تسوٌة المعاش على أساس أجر اإلشتراك األخٌر مضافا ً
إلٌه عالوة أو أكثر .
 – 3فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر األجر
المنصوص علٌه فى البندٌن  2 ، 1تضاؾ إلى أجر
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجر االشتراك األساسى
وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
وٌسرى حكم البندٌن  2و  3فى شؤن حاالت إنتهاء الخدمة نتٌجة
إصابة عمل بالنسبة للمعاملٌن بكادرات خاصة وذلك فى حالة
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 38لسنة 2005

ٌولٌو 2014

3

تسوٌة المعاش وفقا ً للقوانٌن الخاصة بها .
وٌراعى فى تطبٌق البندٌن  3، 1أال تزٌد قٌمة العالوة التى ٌتم
إضافتها على  25جنٌها شهرٌا ً .
وفى جمٌع األحوال ٌراعى أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .
ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى
عند تحدٌد أجر تسوٌة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ما ٌلى
 – 1فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بمتوسط
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضاؾ العالوة
إلى أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة إلى
أجر اإلشتراك األساسى .
 - 2فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش على أساس
أجر اإلشتراك األخٌر تتم التسوٌه على أساس األجر
المشار إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجر اإلشتراك ،
وٌسرى هذا الحكم على الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر
تسوٌة المعاش على أساس أجر اإلشتراك األخٌر مضافا ً
إلٌه عالوة أو أكثر .
 – 3فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعاش بؽٌر األجر
المنصوص علٌه فى البندٌن  2 ، 1تضاؾ إلى أجر
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجر اإلشتراك األساسى
وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
وٌسرى حكم البندٌن  2و  3فى شؤن حاالت إنتهاء الخدمة نتٌجة
إصابة عمل بالنسبة للمعاملٌن بكادرات خاصة وذلك فى حالة
تسوٌة المعاش وفقا ً للقوانٌن الخاصة بها .
وٌراعى فى تطبٌق البندٌن  3، 1أال تزٌد قٌمة العالوة التى ٌتم
إضافتها على  25جنٌها شهرٌا ً .
وفى جمٌع األحوال ٌراعى أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن
العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

 – 5بتطبٌق المعالجة التً تضمنها البند  4السابق علً معاش تامٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة فً المثال الذي تضمنه البند  3من هذا القسم ٌنتج اآلتً :
أ – حٌث أثرت العالوة الخاصة عن عام  1988ب  4أشهر فقط  ،وحٌث فترة المتوسط
 24شهرا ٌ ،تم اضافة العالوة الخاصة عن  20شهر السابقة علً تارٌخ ضم العالوة
الخاصة الً أجر االشتراك األساسً .
ب – بالتالً ٌصبح تؤثٌر العالوة الخاصة عن كامل فترة المتوسط  24شهرا هو 24
جنٌها شهرٌا (  4أشهر من تارٌخ ضم العالوة حتً انتهاء الخدمة  20 +شهر
السابقة علً تارٌخ ضم العالوة الخاصة الً أجر االشتراك األساسً مضافة لتحسٌن
المتوسط =  24شهر ×  24جنٌها قٌمة العالوة الخاصة المضمومة =  576جنٌها
÷  24شهر فترة المتوسط =  24جنٌها ) .
ج – بفرض مدة االشتراك  36سنة – تكون الزٌادة فً قٌمة المعاش الناتجة عن عالوة
 1988بعد تحسٌن المتوسط =  24جنٌها ×  19.20 = % 80جنٌه .
د – بذلك تتم المساواة بٌن من انتهت خدمته قبل تارٌخ ضم العالوة الخاصة حٌث استحق
 % 80منها (  19.20حنٌه ) أضٌفت الً معاش األجر المتؽٌر  ،ومن انتهت
خدمته بعد تارٌخ الضم حٌث ٌترتب علً تحسٌن المتوسط أن تصبح الزٌادة فً
قٌمة المعاش األساسً (  19.20حنٌه ) أٌضا .
 – 6فٌما ٌلً ملخص لموضوع أجر التسوية ( المحسن ) :
وذلك بالنسبة للعالوات الخاصة من  1987حتً  – 2005دون العالوات الخاصة اعتبارا
من  2006وما بعدها ( حٌث لم ٌتقرر بالنسبة لها إضافة بنسبة  %80من قٌمتها ) الً
معاش االجر المتؽٌر.
أ ٌ -حدد أجر التسوٌة ( المحسن ) فى حاالت إستحقاق معاش تأمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة اآلتٌة :
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( )1بلوغ السن المنهى للخدمة .
( )2بلوغ السن بعد إنتهاء الخدمة .
( )3العجز الجزئى المنهى للخدمة .
( )4العجز الكامل المنهى للخدمة .
( )5العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة .
( )6العجز الكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
( )7الوفاة المنهٌة للخدمة .
( )8الوفاة خالل سنة من ترك الخدمة .
( )9الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
ب ٌ -شترط لتحدٌد أجر التسوٌة ( المحسن ) :
( )1إنتهاء الخدمة بالجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو القطاع العام  ،أو
إنتهاء الخدمة بإحدى منشآت القطاع الخاص التى تقرر للعاملٌن بها عالوات
خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام
وتوافرت بشؤنها الشروط الموضحة فى البند /3أ من الفصل الثانى .
( )2أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن العالوات الخاصة فى تارٌخ إنتهاء الخدمة .
ج ٌ -حدد أجر التسوٌة المحسن وفقا ً لما ٌلى :
( )1تحدد جملة أجور فترة المتوسط على أساس األجور األساسٌة التى أدٌت عنها
اإلشتراكات خالل فترة المتوسط ( السنة األخٌرة أو مدة اإلشتراك إن قلت عن
ذلك بالنسبة لحاالت اإلستحقاق للعجز أو الوفاة والسنتٌن األخٌرتٌن أو مدة
اإلشتراك إن قلت عن ذلك بالنسبة لباقى حاالت اإلستحقاق )  -وهى تمثل جملة
أجر التسوٌة العادى .
( )2تحدد جملة العالوة أو العالوات الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة
على إضافة العالوة أو العالوات الخاصة إلى أجر اإلشتراك األساسى .
( )3أجر التسوٌة ( المحسن ) =
جملة أجور ( + )1جملة عالوات ( )2
عدد شهور فترة المتوسط
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القسم الرابع
لماذا زٌادة الحد األدنً لمعاش األجر األساسً بمقدار  5جنٌهات عن كل عالوة
خاصة تم ضمها إلً األجر األساسً ؟
/7/1
 - 1ترتب علً ضم العالوات الخاصة الً أجر االشتراك األساسً اعتبارا من
 1992عدم استحقاق زٌادة ال  % 80من قٌمة العالوة الخاصة المضمومة وفقا لما
سبق بٌانه بالقسم الثالث – لذا فقد تقرر زٌادة الحد األدنً لمعاش األجر األساسً
تعوٌضا
بمقدار  5جنٌهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها إلً األجر األساسً
للمعاشات المتدنٌة عن زٌادة ال . % 80
 – 2تقررت هذه الزٌادة بالقوانٌن أرقام
لسنة  1999و  085لسنة . 2000

 30لسنة  1992و  094لسنة  1998و020

 – 3شملت القوانٌن المشار الٌها زٌادة ال  5جنٌهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها الً
األجر األساسً ( العالوات الخاصة عن سنة  1987حتً سنة  – 2000التً تم
ضمها فً السنوات من  1992حتً . ) 2005
وترتٌبا ً على ماتقدم فإنه ٌمكن تحدٌد الحد األدنى الرقمى للمعاش كما ٌلى :
تارٌخ إستحقاق
المعاش
من 1992/7/1
من 1993/7/1
من 1994/7/1
من 1995/7/1
من 1996/7/1
من 1997/7/1
من 1998/7/1
من 1999/7/1
من 2000/7/1
من 2001/7/1
من 2002/7/1
من 2003/7/1
من 2004/7/1
من 2005/7/1

الحد األدنى
الرقمى
بدون زٌادة
(جنٌه)
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

الحد األدنى الرقمى
مضافا ً إلٌه الزٌادة
(جنٌه)
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

العالوات الخاصة التى تم ضمها حتى
تارٌخ اإلستحقاق
إلى
من
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

 – 4لم تتقرر زٌادة ال  5جنٌهات اعتبارا من العالوة الخاصة عن سنة  ( 2001اتً تم
ضمها الً األجر األساسً من  ) 2006حٌث تم تعدٌل الحد األدنً ألجر االشتراك
األساسً من  45جنٌها الً  84جنٌها  ،كما تم وضع آلٌة لزٌادة الحد األدنً ألجر
االشتراك األساسً سنوٌا ترتبط بضم العالوات الخاصة سنوٌا الً هذا األجر ( مما
ٌإدي الً انعكاس أثر ذلك علً قٌمة المعاش ).
 – 5تم التعدٌل بموجب القانون رقم  19سنة  2001الذي تضمن تعدٌل البند ط من المادة
 5من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975لٌكون :
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" ط  -األجر :كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى من جهة عمله األصلٌة لقاء
عمله األصلى وٌشمل:
 - 1األجر األساسى ،و ٌقصد به :
أ -األجر المنصوص علٌه فى الجداول المرفقة بنظم التوظؾ بالنسبة
للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهات المنصوص علٌها فى البند (أ)
من المادة (  )2وما ٌضاؾ إلٌه من عالوات خاصة أو األجر
المنصوص علٌه بعقد العمل وما ٌضاؾ إلٌه من عالوات مستبعداً
منه العناصرالتى تعتبر جزءا من األجر المتؽٌر ،وذلك بالنسبة
للعاملٌن الذٌن تربطهم بالجهات المشار إلٌها عالقة تعاقدٌة
أوعرضٌة بحسب األحوال.
ب  -األجر المنصوص علٌه بعقد العمل و ما ٌطرأ علٌه من عالوات
مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من األجـر المتؽٌر بالنسبة
للمإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البندٌن(ب ،ج) من المادة (.)2
وفى جمٌع األحوال ٌراعى فى األجر األساسى ما ٌأتى :
أ  -أال ٌقل عن الحد األدنى لألجر الوارد بجدول التوظؾ للعاملٌن بالجهاز
االدارى للدولة.
ب -أال ٌزٌد على  3000جنٌه سنوًٌا.
ج  -إذا كان األجر كله محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فٌعتبر هذا األجر أجراً
أساسٌا ً بما ال ٌجاوز الحد األقصى المنصوص علٌه فى البند (ب).
وٌزاد الحدان األدنى واألقصى المشار إلٌهما فى البندٌن ( أ ،ب)
بقٌمة العالوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ،وذلك فى التوارٌخ
المحددة لضمها.
 - 2األجرالمتغٌر :وٌقصد به باقى ما ٌحصل "................

18/ 17
العالوات الخاصة ومتعلقاتها

محمذ حامذ الصياد
www.elsayyad.net

مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الحادٌة والثالثون

ٌولٌو 2014

القسم الخامس
لماذا توقف العمل بزٌادة ال  % 80والمتوسط المحسن ؟
 – 1سبق االشارة بالبند  5من القسم الثانً :
" تتحمل بقٌمة زٌادة ال  % 80الخزانة العامة للدولة " .
 – 2تضمنت الفقرة األخٌرة من جمٌع القوانٌن المبٌنة بالبند  2من القسم الثالث :
" وتتحمل الخزانة العامة الزٌادة فى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم هذه العالوة
وذلك وف ًقا للتكلفة الفعلٌة " .
 – 3نظرا للتزاٌد الكبٌر فً مدٌونٌة الخزانة العامة للدولة لصندوقً التامٌن االجتماعً :
أ  -لم ٌتم تقرٌر زٌادة ال  % 80اعتبارا من عام . 2006
ب – حٌث تحسٌن متوسط األجر األساسً كان لمعالجة األثر المترتب علً ضم العالوة
الخاصة الً األجر األساسً وبالتالً عدم استحقاق زٌادة ال  % 80من تارٌخ الضم ،
فانه بعدم تقرٌر هذه الزٌادة انتفت الحكمة من تحسٌن متوسط األجر األساسً .
 – 4فً ضوء ماسبق بٌانه ٌراعً :
أ – عدم استحقاق زٌادة ال  % 80لحاالت استحقاق معاش تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
التً تحققت فٌها واقعة االستحقاق اعتبارا من  ( 2010/7/1تارٌخ ضم العالوة الخاصة
عن عام . ) 2005
ب – عدم تحسٌن متوسط األجر األساسً لحاالت استحقاق معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة وفقا لما ٌلً :
( )1بلوغ سن التقاعد اعتبارا من  – 2012/7/1حٌث متوسط األجر األساسً ٌكون خالل
السنتٌن األخٌرتٌن  ،والعالوة الخاصة عن عام  2005تم ضمها اعتبارا من
 2010/7/1وبالتالً تكون قد أثرت فً كامل فترة المتوسط .
( )2ثبوت العجز او وقوع الوفاة اعتبارا من  – 2011/7/1حٌث متوسط األجر األساسً
ٌكون خالل السنة األخٌرة  ،والعالوة الخاصة عن عام  2005تم ضمها اعتبارا من
 2010/7/1وبالتالً تكون قد أثرت فً كامل فترة المتوسط .
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