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 مقدمة
 

نظرا لما تحققه هذه النظم من ضمان  ىمعظم الدول اهتماما كبٌرا بنظم التؤمٌن االجتماع ىتول
تتمثل بصفة أساسٌة  ىالً ذلك ، والت ىتعوٌض الدخل الذي ٌنقطع بتحقق أحد المخاطر التً تإد

 البطالة ". –المرض  –اإلصابة  –الوفاة  -العجز  -فً " الشٌخوخة 
والصحً  ىنص علً أن تكفل الدولة خدمات التؤمٌن االجتماعإن دساتٌر كثٌر من الدول ت بل

 ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشٌخوخة للمواطنٌن جمٌعا وفقا للقانون .
الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة  ىهذا فضال عن اإلتفاقٌات الدولٌة فً مجال التؤمٌن اإلجتماع

 لعمل العربٌة .، واإلتفاقٌات والتوصٌات الصادرة عن منظمة ا
وماتكفله من تعوٌض الدخل الذي ٌنقطع لتحقق أحد  ىوال شك أن تطبٌق نظم التؤمٌن اإلجتماع

المخاطر المشار الٌها ، باإلضافة إلً ماتقدمه من عالج ورعاٌة طبٌة فً حاالت المرض 
كانت التً  ىواإلصابة ، إنما ٌمثل أهمٌة كبري من حٌث ضمانه إلستمرار األسرة بذات المستو

المحافظة علً كٌان هذه االسرة من جانب ، ومن جانب  ىعلٌه قبل تحقق الخطر ، وهو ما ٌعن
 . ىواالجتماع ىآخر تحقٌق االستقرار الوظٌف

العاملة بشكل مباشر وأسرهم  ىفً مصر لتشمل كافة القو ىمتدت مظلة التؤمٌن اإلجتماعاوقد 
قطاع دخل المإمن انإلً  ىر التً تإدبشكل ؼٌر مباشر وذلك من خالل تؽطٌة كافة المخاط

 علٌه .
 ونتناول هذا الموضوع فً األقسام االتٌة :

 مجال التطبٌق .:   القسم األول
 أنواع التؤمٌن والمزاٌا .القسم الثانً : 
 المستحقون فى المعاش عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش . القسم الثالث :
 ت .الدورٌة للمعاشا ةالزٌاد القسم الرابع :

 
 سواء السبٌل ىإل ىوهللا الموفق والهاد

 
 

 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 ىرئٌس صندوق التؤمٌن االجتماع

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
W :  www.elsayyad.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 القسم األول
 مجال التطبٌق

 
 مجموعة منتمتد الحماٌة التؤمٌنٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة لجمٌع المواطنٌن من خالل 

 القوانٌن هى :
 . 2019لسنة   148الصادر بالقانون رقم   ات االجتماعٌة والمعاشاتقانون التؤمٌن – 1
 .1975لسنة  90در بالقانون رقم قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصا - 2
 . فً شؤن منح معاشات ومكافآت استثنائٌة  1964لسنة   71قانون رقم  - 3
 

 ونتناول فٌما ٌلى مجال التطبٌق للقوانٌن المشار إلٌها :
 :2019لسنة   148 الصادر بالقانون رقم التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات قانون  - 1

 : لفئات اآلتٌةاٌنتفع بهذا القانون كل من 
 العاملٌن لدى الغٌر: -أوالً 

للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة  ىالعاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلدار -1
 من هذه الجهات. ىوالوحدات االقتصادٌة التابعة أل

وؼٌرها من الوحدات  العاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2
ا فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون ، بماالقتصادٌة التابعة لها

 فً شركات قطاع األعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن 

 (.2،  1بالجهات المنصوص علٌها بالبندٌن )
أن تكون ، مع مراعاة  بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل العاملٌن -3

، وٌستثنى من  عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة
ػ وعمال الصٌد وعمال هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌ

 .النقل البرى
 وتعتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان :

( العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من 1)
 نشاط .

 ( أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .  2)
المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل  -4

 التنفٌذٌة لهذا القانون. المنازل وتحددهم الالئحة
بشرط توافر  أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه ، وٌعولهم فعالً ، -5

 (.3) الشروط المنصوص علٌها فى البند
 ( أال تقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر. 5،  4،  3فى البنود ) وٌشترط

وفى حالة إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فال ٌعتد ضمن 
مدة اشتراكه إال بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا 

 لخاضعة لهذا القانون.القانون قواعد وأحكام تحدٌد مدة العمل ا
 تسرى أحكام تؤمٌن إصابات العمل فى شؤن : – 6

 سنة . 18العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن  –أ 
 المتدرجٌن . –ب 

ووفقاً لقانون العمل فإنه ٌعتبر عامالً متدرجاً كل من ٌتعاقد مع صاحب 
عمل للعمل لدٌه بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، وٌجب أن ٌكون عقد عمل 

درج بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة واألجر المت
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بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم على أال تقل فى المرحلة 
 األخٌرة عن الحد األدنى لألجور لفئة العمال فى المهنة التى ٌتدرج فٌها .

 التالمٌذ الصناعٌٌن . –ج 
 ت التشؽٌل الصٌفً .الطالب المشتؽلٌن فى مشروعا -د  
فى شؤن الخدمة  1973لسنة  76المكلفٌن بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم  –ه  

 العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة .
 

 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم: -ثانٌاً 
األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌاً أو زراعٌاً   -1

ٌون وؼٌرهم ممن ٌإدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ، وٌشترط والحرف
لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانٌن خاصة ، أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على 

 ترخٌص بذلك من الجهة اإلدارٌة المختصة.
الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم،  -2

عضاء المنتدبٌن فً الشركات المساهمة ورإساء وأعضاء مجالس اإلدارة واأل
 بالقطاع الخاص، والمدٌرٌن فً الشركات ذات المسئولٌة المحدودة.

 مالك شركات الشخص الواحد. -3
وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل  ، المشتؽلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة -4

 مهنة بؤحكام هذا القانون بقرار من رئٌس الهٌئة.
ٌن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب األعضـاء المنتج -5

 أنفسهم.
 الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر. ىاألراض ىمالك -6
حائزي األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر، سواء كانوا مالكاً  -7

 أومستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة أو كلٌهما معاً.
عن الحد ى الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنو مالك العقارات المبنٌة -8

األدنـى ألجر االشتراك ، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد 
 الخضوع لهذا البند.

أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضائع ، بما فى ذلك وسائل النقل  -9
 البرى والنهرى والبحرى والجوى.

 ٌن.الوكالء التجارٌ -10
 أصحاب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة. -11
 المؤذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر الرهبان. -12
 العمد والمشاٌخ. -13
 المرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصً األثر. -14
 األدباء والفنانٌن. -15
، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا  ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة -16

 شروط الخضوع.القانون 
 أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة. -17
 (1)القساوسة والشمامسة المكرسون. -18

وٌشترط لالنتفاع بؤحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقاً للبند أوالً 
 وأال تقل سن المإمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌن. من هذه المادة،

، على أن ٌحدد  س الهٌئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البندوٌجوز بقرار من رئٌ
 القرار تارٌخ بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بؤحكام هذا القانون.



                                                  2021 ٌولٌو                             محاضرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                     
 بعد المائة المحاضرة الثالثة       

 

حمد حامد الصيادظلة التأمين اإلجتماعي في مصر                                                 مم  
  W :  www.elsayyad.net    

  

6/18 

 2020/  1/  1وٌعمل به من  2020لسنة  101بند مضاف بقرار رئٌس  الهٌئة رقم 
 

 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج: -ثالثاً 
 عقود عمل شخصٌة.العاملٌن المرتبطٌن ب -1
 العاملٌن لحساب أنفسهم. -2
المهاجرٌن من الفئات المشار إلٌها فً البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة  -3

 المصرٌة.
العاملٌن البحرٌٌن الذٌن ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة وذلك  -4

 خالل فترة سرٌان جواز السفر البحرى.
منظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة المصري بوحدات ال العاملوٌعتبر 

داخل جمهورٌة مصر العربٌة المرتبط بعقد عمل شخصً وال ٌسرى فً شؤنه 
 قانون العمل فً حكم العامل المصري بالخارج.

 بؤحكام هذا البند ما ٌلً: وٌشترط لإلنتفاع
 أال ٌكون خاضعاً ألحكام البندٌن أوالً وثانٌاً من هذه المادة. -
 ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشرة.أال  -
 
 العمالة غٌر المنتظمة:  -رابعاً 

عن فئة  ىمالك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنو -1
 الحد األدنـى ألجر االشتراك.

 عمال التراحٌل. -2
 ىالسٌارات وموزع ىصؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجائلٌن ومناد -3

 اسحً األحذٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفئات المماثلة و الحرفٌٌن.الصحؾ وم
 خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل. -4
 القرآن الكرٌم وقرائه. ىمحفظ -5
 المرتلٌن والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة. -6
ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤت الفردٌة غٌر الخاضعٌن للبند ثانٌا متى  -7

 فى شؤنهم الشروط اآلتٌة:توافرت 
 )أ( أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت وفاة مورثها.

)ب( أن ٌكون نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساساً لربط 
 الضرٌبة على الدخل أقل من الحد األدنى ألجر اإلشتراك.

 )ج(أال ٌكون قائماً بإدارة المنشؤة.
 ىاء فً الحقول والحدائق والبساتٌن أو فالعاملٌن المإقتٌن فً الزراعة سو -8

مشروعات تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة أو الدواجن أو فً المناحل أو 
االستصالح واالستزراع ، وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة  ىفً أراض

ٌزاولونه  ىعمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذ
 بٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط.ال  ٌدخل بط

الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا  ىاألراض ىحائز -9
 مالًكا أو مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة.

 مالك األراضً الزراعٌة ) ؼٌر الحائزٌن لها( ممن تقل ملكٌتهم عن فدان. -10
الخضوع ألحكام هذا القانون طبًقا للبنود لإلنتفاع بؤحكام هذا البند عدم  وٌشترط

ا وثالًثا، وأال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر. ًٌ  أوالً وثان
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، على أن ٌحدد  وٌجوز بقرار من رئٌس الهٌئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند
القرار تارٌخ بدء اإلنتفاع والشروط األخرى لإلنتفاع بؤحكام هذا القانون وقواعد 

 اءات سداد االشتراكات.وإجر
             

لساانة  90قااانون التقاعااد والتااؤمٌن والمعاشااات للقااوات المساالحة الصااادر بالقااانون رقاام   - 2
1975  : 

 ٌسري هذا القانون علً الفئات اآلتٌة :   - أ
 الضباط العاملون وضباط الشرؾ بالقوات المسلحة . (1)
الخدمة ذو الرواتب العالٌة بالقوات  ضباط الصؾ والجنود المتطوعٌن ومجددوا (2)

 المسلحة . 
ٌمنح هذا القانون معاشا فً حالة اإلصابة بإصابة تجعل الفرد غٌر الئق لإلستمرار  -ب 

الحاالت التً تعتبر  ىفً الخدمة العسكرٌة ، أو بسبب العملٌات الحربٌة ، أو فً إحد
 وذلك للفئات االتٌة: –فً حكمها 

جنودون بوالقوات المسولحة أو بوحودات األعموال الوطنٌوة ضباط الصؾ والجنوود الم (1)
 ومن فً حكمهم.

 الضباط وضباط الصؾ والجنود اإلحتٌاط المستدعون بالقوات المسلحة. (2)
 المكلفون بخدمة القوات المسلحة. (3)

 
 : فً شؤن منح معاشات ومكافآت استثنائٌة  1964لسنة   71قانون رقم   - 3

 ون منح معاشات ومكافآت استثنائٌة أو زٌادات فى المعاشات :ٌجٌز هذا القان          
 الذٌن انتهت خدمتهم فى :للعمال المدنٌٌن ) أو أسر من توفوا منهم (  – أ

 الجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامــة أو المإسسـات  العامة . (1)
 الوحدات اإلقتصادٌة التابعة لها . (2)   

 بالد ) أو أسر من توفوا منهم ( .من أدوا خدمات جلٌلة لل – ب
 .أسر من توفوا فى حادث ٌعتـبر مـن قبٌـل الكـوارث العامــة  – ج

 وذلك بهدف : 
إما منح معاش استثنائً لمن لــم ٌتوافـر بشـؤنه شـروط  إستحقاق معاش وفقاً ألي من  -أ

 القوانٌن السابق بٌانها .
 ــض الحــاالت االجتماعٌة أو المرضٌة .أو زٌادة المعاش المســتحق لمواجهــة بع -ب 

 
 معاش السادات : - 4

بحٌث أصبح  1980لسنة  112بعدما اكتملت مظلة التؤمٌن االجتماعى بصدور القانون رقم 
ٌؽطٌه بشكل مباشر بصفته مـإمن علٌه  ىكل من هو فى سن العمـل له قانون تؤمٌن اجتماع

 وٌؽطى أسرته بشكل ؼٌر مباشر .
 79التى كان معموال بها والصادرة بالقوانٌن أرقام )ن القوانٌن التؤمٌنٌة وحٌث أن كل م

لها شروط  (1980لسنة  112،  1978لسنة  50،  1976لسنة  108،  1975لسنة 
 خضــوع تشمل سن بداٌة وسن نهاٌة .

وحٌث أن هناك حاالت بعض العاملٌن ممن بلؽوا سن التقاعد أو ثبــت عجزهم الكامل أو 
 تهم قبل اكتمال هذه المظلة .وقعت وفا

بإصدار قانون التؤمٌن  1980لسنة  112فقد تضمنت المادة الخامسـة مـن القانون رقم 
االجتماعى الشامل منح معــاش ٌطلـق علٌــه معاش السادات لكل من ٌستحق معاشاً بصفته 

 وكان قد : -ات من الفئــات المإمـن علٌها وفقاً ألحكام قوانٌن التؤمٌن االجتماعى والمعاش
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 سنة . 65بلػ  - 1
 أو ثبت عجزه الكامل .  – 2
 أو وقعت وفاته . – 3

 (   1980لسنة  112) تارٌخ العمل بالقانون رقــم  1/7/1980وذلك كله قبل 
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 القسم الثانً
 أنواع التؤمٌن والمزاٌا

 
متدادها إٌن االجتماعً من حٌث مجال التطبٌق ، وقد اتضح تناولنا فً القسم األول مظلة التؤم 
 جمٌع المواطنٌن فً جمهورٌة مصر العربٌة . ىإل

ى التى نتناول فً هذا القسم أنواع التؤمٌن االجتماع ىواستكماال لمفهوم مظلة التؤمٌن االجتماع
 ، 2019لسنة   148ٌتضمنها قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  

 وموجزعن المزاٌا التؤمٌنٌة التى تتضمنها كل منها:
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :  -1

العاملة وٌتوقؾ مجهوده  ىٌقصد بالشٌخوخة الحالة التً ٌنسحب فٌها الفرد من عداد القو
 . مما ٌإثر علً دخله من العمل ىاإلنتاج

و جزئٌا بصفة مستدٌمة نتٌجة لمرض او حادث أما العجز فهو فقد القدرة علً العمل كلٌا أ
قدرة الفرد علً  ىإلٌه العجز من نقص ف ىهو تؽطٌة ماٌإد ىجتماعوهدؾ التؤمٌن اال

 . العمل والكسب
من ٌعولهم المإمن علٌه عند وفاة  ىإل ىوٌستهدؾ التؤمٌن من الوفاة تقدٌم العون الماد

 . عائلهم وإنقطاع دخله
الوفاة من أنواع التؤمٌنات الدائمة وٌتمٌز عن غٌره من وتؤمٌن الشٌخوخة والعجز و

 بما ٌؤتً : ىأنواع التؤمٌنات األخر
ومإدي ذلك أن  ،أن وقوع احد األخطار الثالثة ٌعتبر حتمٌا بالنسبة لكل مإمن علٌه  - أ

وفً هذه الناحٌة ٌختلؾ عن  ،واقعة اإلستحقاق فً أحد فروع التؤمٌن محققة الوقوع 
نتفاع المإمن علٌه اأن  ىلمإقتة كإصابات العمل والبطالة مثال فأنواع التؤمٌنات ا

 . ىؤنواع التؤمٌنات األخٌرة أمر إحتمالب
فً شكل معاش تعتبر من المزاٌا طوٌلة األجل  ىتإد ىأن المزاٌا وؼالبٌتها العظم  - ب

التً ٌمتد إستحقاقها طوال حٌاة المإمن علٌه ثم تإول إلً المعولٌن من بعده وٌرتبط 
 . جال لٌست قصٌرةآقاقها إلً هإالء أٌضا بإستح

 وٌتضمن هذا التؤمٌن العدٌد من المزاٌا :
 المعاش :   -أ 

من هذا التؤمٌن باعتباره تعوٌضا عن الدخل الدورى الذي  ىوهو الهدؾ األساس
ٌنقطع نتٌجة تحقق أى من المخاطر المإمن ضدها وهً ) بلوغ سن التقاعد ـ العجز 

 ً ـ الوفاة ( .بنوعٌه الجزئً والكل
ومدة االشتراك فً التؤمٌن ، وبمراعاة أال  ىوٌحدد على أساس متوسط األجر الشهر

% من  65عن المنهً للخدمة أو خالل سنة من انتهائها ٌقل فً حالتى العجز والوفاة 
 .  الشهرى متوسط األجر

 تعوٌض الدفعة الواحدة :  -ب 
وافر شروط استحقاق المعاش وٌصرؾ فى وهو البدٌل للمعاش فى حالة عدم ت          

 حاالت حددها القانون .
 المعاش االضافى : –ج    

ٌجوز للمإمن علٌه الذى ٌزٌد أجره عن الحد األقصى ألجر االشتراك التؤمٌنى أن  (1)
ٌطلب الحصول على معاش إضافى من الهٌئة مقابل االشتراك عن الجزء الزائد 

%( من الحد 100نى بما ال ٌجاوز )عن الحد األقصى ألجر االشتراك التؤمٌ
 األقصى ألجر االشتراك.
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 ٌخضع لهذا النظام : (2)     
فئة العاملٌن  -فئة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم   -فئة العاملٌن لدى الؽٌر          

 المصرٌٌن بالخارج.
% شهرٌاً ٌتحملها المإمن 10نظام المعاش اإلضافى بواقع  ىشتراكات فنسبة اال (3)

 علٌه.
لكل مإمن علٌه تودع فٌه  ىللمعاش اإلضاف ىتقوم الهٌئة بإنشاء حساب شخص (4)

حصٌلة اإلشتراكات المحصلة ، وعائد االستثمار من أول الشهر التالى إلٌداع 
 المبالػ فً الحساب الشخصى.

ٌستحق المعاش االضافً فً حالة استحقاق المإمن علٌه معاشاً وفقاً ألي حالة  (5)
وٌحسب ، استحقاق المعاش فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  من حاالت

القٌمة الحالٌة ) المعاش اإلضافى بقسمة رصٌد الحساب الشخصى على دفعة الحٌاة
تقاعده  لدفعة المعاش للجنٌه الواحد التى سوؾ ٌحصل علٌها صاحب المعاش عند

لمعاش إلى ، وٌضاؾ هذا ا فً تارٌخ االستحقاق (ولمدى الحٌاة والمستحقٌن
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ىالمعاش المستحق ف

فووى حالووة وفوواة المووإمن علٌووه أو صوواحب المعوواش دون وجووود مسووتحقٌن للمعوواش  (6)
 ٌصرؾ الرصٌد المتوافر فً الحساب الشخصى للورثة الشرعٌٌن.

فووً حالووة اسووتحقاق المووإمن علٌووه تعوووٌض الدفعووة الواحوودة لعوودم توووافر شووروط  (7)
ٌٌصرؾ الرصٌد المتووافر  ق المعاش فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةاستحقا  ،

للمإمن علٌه أو المستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحودة بحسوب  ىفً الحساب الشخص
  األحوال.

 المكافؤة :   - د
واحدة عند توافر شروط استحقاق المعاش أو تعوٌض الدفعة  ةدفع ىوهً مبلػ ٌإد

 الواحدة .
 اإلضافً : التعوٌض  - هـ

تبط للخدمة وٌر ىالمنهفى حاالت العجز والوفاة  ىوهو مبلػ من دفعة واحدة ٌإد
 تحدٌده بسن المإمن علٌه فى تارٌخ استحقاقه .

 منحة الوفاة :    -و 
وتستحق فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وتحدد على أساس أجر أو             

 الٌٌن له .معاش شهر الوفاة والشهرٌن الت
 نفقات الجنازة :   -  ز

 . ثالثة أشهروتقدر بمعاش وتستحق فً حالة وفاة صاحب المعاش    
 منحة الزواج :   - ح

وتستحق فً حالة زواج البنت أو األخت المستحقة فً المعاش وتقدر علً أساس          
 500 ىننصٌبها فً المعاش المستحق فً تارٌخ الزواج عن إثنً عشر شهرا بحد أد

 جنٌه وال تستحق إال لمرة واحدة .
 منحة القطع :  - ط

حاالت قطع معاش اإلبن أو األخ المستحق فً المعاش  ىوتستحق فى حالة تحقق إحد
وتقدر على أساس نصٌبه فً المعاش المستحق له فً تارٌخ تحقق سبب القطع عن 

 إال لمرة واحدة .جنٌه وال تستحق  500 ىاثنً عشر شهرا بحد أدن
 معونة الفقد :  -  ى

وتستحق فً حالة فقد المإمن علٌه أو صاحب المعاش وتقدر بما ٌستحق عنه من 
 معاش بافتراض وفاته فً تارٌخ الفقد .
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 تؤمٌن اصابات العمل :  - 2
 وٌتضمن هذا التـؤمٌن أٌضا العدٌد من المزاٌا :

 العالج والرعاٌة الطبٌة :  -أ  
 :وٌقصد به

 خدمات الطبٌة التً ٌإدٌها الممارس العام .ال (1)
 . األسنان ىذلك أخصائ ىخصائٌٌن بما فالخدمات الطبٌة علً مستوى اإل (2)
 الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند االقتضاء . (3)
 .أو المصحة أو المركز المختص  ىالعالج واإلقامة بالمستشف (4)
 العملٌات الجراحٌة وأنواع العالج األخرى حسب ما ٌلزم . (5)
ص باألشعة والبحوث المعملٌة الالزمة وؼٌرها من الفحوص الطبٌة وما الفح (6)

 فً حكمها .
 صرؾ األدوٌة الالزمة فً جمٌع الحاالت المشار إلٌها فٌما تقدم . (7)
 توفٌر الخدمات التؤهٌلٌة وتقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة والتعوٌضٌة . (8)
 تعوٌض األجر:  -ب  

مإمن علٌه عن العمل بسبب اإلصابة وٌقدر بكامل وٌستحق طوال فترة تخلؾ ال        
وٌستمر صرفه دون تحدٌد فترة زمنٌة معٌنة  ،أجره المسدد علً أساسه االشتراك 

 حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستدٌم أو حدوث الوفاة .
 مصارٌف االنتقال :  -ج  
ن ٌقع خارج مكان العالج إذا كا ى( بوسائل االنتقال العادٌة من محل اإلقامة إل1)

وال تصرؾ فً حالة إذا كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة  ،المدٌنة التً ٌقٌم بها 
 التً ٌقٌم بها .

( بوسائل االنتقال الخاصة إذا كان مكان العالج ٌقع داخل المدٌنة أو خارجها متً 2)
 ة .قرر الطبٌب المعالج أن حالة المصاب ال تسمح باستعماله وسائل االنتقال العادٌ

وجود مرافق سواء كان مكان  ىن حالة المصاب تستدعأ( إذا قررت الجهة الطبٌة 3)            
العالج بالداخل أو الخارج وتتحمل الجهة الملتزمة بتعوٌض األجر بمصارٌؾ 

 االنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق وفقا لألحكام المقررة بالنسبة للمصاب .
 المعاش :   -د  

 .من أجر التسوٌة% 80عجز الكامل أو الوفاة وٌقدر بـ ( معاش ال1)
وٌستحق فً حالة ما إذا كانت نسبة العجز المتخلؾ عن   ى( معاش العجز الجزئ2)

 . % 100% وأقل من  35اإلصابة تمثل 
 وٌقدر هذا المعاش علً أساس معاش العجز الكامل مضروبا فً نسبة العجز .

% من  65بواقع الحد األدنً للمعاش )فاة ٌكون معاش العجز الكامل أو الو( 3)
جنٌه(  900الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ االستحقاق ، وبما ال ٌقل عن 

٪ فؤكثر 35عن اإلصابة عجز جزئً مستدٌم تقدر نسبته بـ  نشؤأما إذا ، 
إستحق المصاب معاشا ٌساوى نسبة ذلك العجز من المعاش سابق بٌانه ، 

 ٌتقاضً أجرا من الفئات اآلتٌة :لمن الوذلك بالنسبة 
 سنة . 18)أ( العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن 

 )ب( المتدرجٌن .
ووفقاً لقانون العمل فإنه ٌعتبر عامالً متدرجاً كل من ٌتعاقد مع صاحب عمل 
للعمل لدٌه بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، وٌجب أن ٌكون عقد عمل المتدرج 

المهنة ومراحلها المتتابعة واألجر بصورة بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم 
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متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم على أال تقل فى المرحلة األخٌرة 
 عن الحد األدنى لألجور لفئة العمال فى المهنة التى ٌتدرج فٌها .

 )ج( التالمٌذ الصناعٌٌن .
 )د( الطالب المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفً .

فى شؤن الخدمة  1973لسنة  76الخدمة العامة وفقاً للقانون رقم المكلفٌن ب)ه( 
 العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة .

 تعوٌض الدفعة الواحدة  :   -هـ 
% وٌقدر هذا التعوٌض  35وٌستحق فً حالة ما إذا كانت نسبة العجز أقل من       

 شهرا . 48بمعاش العجز الجزئً وفقا لما سبق بٌانه وذلك عن 
 : سنة% كل  1زٌادة   -و 

ومعاش الوفاة إذا كانت كل من هذه  ىٌزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئ
 سنة% كل  1الحاالت سببا فً إنهاء الخدمة المشار إلٌها بالبند د السابق وذلك بنسبة 

 حتى بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن حقٌقة أو حكما .
 

 تؤمٌن المرض :  - 3
 ضمن المزاٌا اآلتٌة :وٌت
 العالج والرعاٌة الطبٌة وتشمل :  -أ  

 ( ما سبق بٌانه فً  تؤمٌن إصابات العمل .1)
 ( الرعاٌة الطبٌة والعالج للمإمن علٌها أثناء الحمل والوالدة .2)
 تعوٌض األجر :   -ب  

 % من أجراالشتراك األخٌر.  75ٌوما بنسبة  90لمدة  ( األمراض العادٌة1)
 % من أجر االشتراك األخٌر. 85ٌوما بنسبة  90مدة ثم ل

 ٌوما فى السنة المٌالدٌة. 180بحد أقصى 
% من أجر االشتراك األخٌر )بدون مدة زمنٌة 100بنسبة  األمراض المزمنة (2)

ستقرارا ٌمكنه من العودة إالمإمن علٌه أو تستقر حالته  ىأن ٌشف ىمحددة ( إل
 زا كامال .لمباشرة عمله أو ٌتبٌن عجزه عج

% من 75تعوٌضا عن األجر ٌعادل  تستحق المإمن علٌها فً حالة الوضع (3)
عن ٌوما بشرط أال تقل مدة اشتراكها فً التؤمٌن  90األخٌر لمدة  االشتراكأجر

، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها بقانون عشرة أشهر 
 .بالقطاع العام بحسب األحوال أو أوبؤنظمة العاملٌن المدنٌٌن بالدولة العمل

 مصارٌف اإلنتقال :  -ج   
وفقا لما سبق بٌانه فً هذا الشؤن بتؤمٌن إصابات العمل ، فٌما عدا مصارٌؾ انتقال 

 المرافق .
 
 تؤمٌن البطالة :  - 4

، ٌستحق تعوٌض البطالة  ٌخضع لهذا التؤمٌن  فقط العاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص
ٌستمر صرؾ الثامن لتارٌخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب األحوال ، وإبتداء من الٌوم 

أسبوًعا أٌهما  12التعوٌض إلى الٌوم السابق لتارٌخ التحاق المإمن علٌه بعمل أو لمـدة 
أسبوًعا عند تعطل المإمن علٌه للمرة األولى إذا كانت مدة  28أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 

كما ٌصرؾ التعوٌض خالل فترة التدرٌب   شهًرا ، 36تجاوز  االشتراك فى هذا التؤمٌن
 المهنى التى ٌقررها مكتب القوى العاملة.
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ٌقدر تعوٌض البطالة للمإمن علٌه خالل مدة التعطل وفًقا للنسب اآلتٌة من أجر االشتراك 
 األخٌر:

 % لألربعة أسابٌع األولى.75 -1
 % لألربعة أسابٌع الثانٌة.65 -2
 الثالثة. % لألربعة أسابٌع55 -3
 % لباقى األسابٌع.       45 -4

 
 الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات :  - 5

تتمثل فى بعض المزاٌا  من خالل قرار ٌصدره رئٌس مجلس الوزراء بناًء على عرض           
 وعلى األخص ما ٌؤتى:رئٌس الهٌئة بمنح أصحاب المعاشات تٌسٌرات خاصة 

، وكذا وسائل المواصالت  صالت بالسكك الحدٌدٌةفى تعرٌفة الموا ىتخفٌض نسب -أ 
 العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

تخفٌض فى أسعار دخول النوادى والمتاحؾ والمعارض ودور السٌنما والمسارح  -ب 
 المملوكة للدولة.

 تخفٌض نفقات اإلقامة فى دور العالج التابعة للجهاز اإلدارى للدولة. -ج 
الت التى ٌنظمها الجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو تخفٌض نفقات الرح -د

المإسسات العامة أو الوحدات اإلقتصادٌة التابعة ألى منها داخل الجمهورٌة 
 وخارجها.

 % من القٌمة الرسمٌة.75وٌكون التخفٌض فً جمٌع األحٌان بما ال ٌجاوز         
دارة شركة مصر للطٌران بالنسبة أولوٌات فً التسهٌالت التً ٌقررها مجلس إ -هـ 

 ألجور السفر بطائراتها.
أولوٌات فى التٌسٌرات التى تقدمها الهٌئة العامة لبنك ناصر االجتماعى والبنوك  -و 

 والجهات األخرى
 
 ـ إعانة العجز : 6
% من قٌمة  20تستحق  لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم وتقدر هذه اإلعانة بـ          

المستحق شهرٌا إذا قررت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أنه ٌحتاج لإلعانة  الدائمة المعاش 
من شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاته الٌومٌة ، إذا استحقاق هذه اإلعانة تقرر فقط لصاحب  
معاش العجز الكامل المستدٌم الذى تتطلب حالته وجود  مرافق له لمساعدته فى القٌام بؤعباء 

 نسبةة وفقا لما تقرره الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى ، وهذه اإلعانة تقدر بـحٌاته الٌومٌ
 % من قٌمة ما ٌستحقه شهرٌا من معاش والزٌادات المضافة الٌه. 20       

كما تستحق هذه اإلعانة لألوالد المستحقٌن فً المعاش التً تتطلب حالتهم الحاجة لإلعانة 
% من 20حٌاتهم الٌومٌة ، وتقدر هذه اإلعانة بنسبة الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعباء 

 قٌمة ماٌستحقه كل منهم من معاش .
وٌستمر استحقاق هذه اإلعانة الى حٌن اإللتحاق بعمل أو زوال حالة االحتٌاج لمرافق أو         

 الوفاة حٌث  ٌتوقؾ  صرؾ هذه اإلعانة .
 

" حٌث تمتد الحماٌة التـاـؤمٌنٌة لكال  وعلً ذلك ٌتضح مدلول عبارة "مظلة التؤمٌن االجتماعً
مواطن علً أرض مصر بعدٌد من المزاٌـا التاى ٌكفلهاا نظاـام التاؤمٌن االجتمااعً ساوا  كانات 

 هذه المزاٌا :
 ـ دائمة كما فً حالة المعاش . 1
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ـ مإقتووة كمووا فووً حالووة العووالج وتعوووٌض األجوور ومصووارٌؾ االنتقووال فووً حوواالت الموورض  2
 واإلصابة والبطالة .

 وسوا  كانت هذه المزاٌا : 
 إلخ . ……ـ فً صوره نقدٌة كما فً المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض األجر  1
 ـ فً صوره عٌنٌة كما فً العالج والرعاٌة الطبٌة . 2
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 القسم الثالث
 المستحقون فى المعاش

 عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش 
 

تناولنا فً القسم األول مظلة التؤمٌن االجتماعً من حٌث مجال التطبٌق ، وقد اتضح إمتدادها 
 إلً جمٌع المواطنٌن فً جمهورٌة مصر العربٌة .

التى  ىمن حٌث أنواع التؤمٌن االجتماع ىتناولنا فً القسم الثانى مظلة التؤمٌن االجتماعو 
،  2019لسنة   148اشات الصادر بالقانون رقم  ٌتضمنها قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمع

 .وموجزعن المزاٌا التؤمٌنٌة التى تتضمنها كل منها
ونتناول فى هذا القسم بمشٌئة هللا تعالى المستحقٌن فى المعاش عن المإمن علٌه أو صاحب 

لسنة   148المعاش وفقا لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  
2019. 
ن فى المعاش بؤفراد  أسرة  المإمن علٌه أو صاحب المعاش الذٌن ٌحدد القانون المستحقحبث 

  : وهموذلك على سبٌل الحصر  ،كان ٌعولهم أثناء حٌاته 
 فئة األزواج           :   وتشمل األرملة ، األرمل .  - 1
 فئة األوالد            :   وتشمل األبناء ، البنات .  - 2
 فئة الوالدٌن           :  وتشمل الوالد ، الوالدة .   - 3
 فئة األخوة واألخوات  :   وتشمل األخ واألخت .  - 4
 

نوجزها  -وقد حدد القانون لكل نوع من المستفٌدٌن المشار إلٌهم شروط خاصة لإلستحقاق
  فٌما ٌلى :

 األرملة :  -1
مع المستحقة بصفتها أرملة ، أن تكون العالقة من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل             

وتكون هذه العالقة قائمة الزوجٌة قائمة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ 
 إذا ما توافرت إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن :  

 ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة . أ
فترة العدة بآي من المدد  وتتحددـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ  ب

    بحسب األحوال :  اآلتٌة
 بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق . (1) 
    بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل . (2) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وٌشترط الستحقاق األرملة ) شرط وحٌد ( :                                                                            
 الزواج موثق : 

 .بمعنً أن هناك وثٌقة زواج ، أي أن الزواج لم ٌكن عرفٌا
 وذلك بمراعاة : 

هل الزواج موثق الموضح بطلب ـ ٌكتفً فى إثبات حالة التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص ب أ
صرؾ المعاش أمام اسم األرملة بعبارة " نعم " ، وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول 

 صحة الزواج . 
 ـ فً حالة عدم وجود اإلقرار بؤن الزواج موثق فإنه ٌتعٌن أن ٌثبت إما :  ب

 بحكم قضائى نهائى سواء أقٌمت الدعوى حال حٌاة الزوج أو بعد وفاته .   (1)
 أو
بموجب اإلعالم الشرعً ـ فً الحاالت التً تكون قد جرت العادة فٌها علً  (2)

 عدم توثٌق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو .
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 : ومن المهم ان نشٌر إلً أن  
حرمان أوالدها من المإمن علٌه أو صاحب  ىعدم استحقاق األرملة فً المعاش ال ٌعن     

 .شروط االستحقاق الخاصة بكل منهم إذا ما توافرت فٌهمالمعاش من استحقاق المعاش ، 
 
 األرمل :  – 2

من المهم أن نوضح بداٌة أنه للتعامل مع المستحق بصفته أرمل أن تكون العالقة       
وتكون هذه العالقة الزوجٌة قائمة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش ـ 

 ن اآلتٌتٌن :  قائمة  إذا  ما توافرت إحدى الحالتٌ
 أ ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة .

من المدد  ىوتتحدد فترة العدة بآب ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ 
    بحسب األحوال :  اآلتٌة

 ( بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌوم من تارٌخ الطالق .1)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .2)   

 وٌشترط الستحقاق األرمل ما ٌلً  : 
 أ ـ الزواج موثق :

وٌكتفً فً إثبــات بمعنى أن  هناك وثٌقة زواج ـ أى أن الزواج لم ٌكن عرفٌا ،               
حالة التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرؾ 
المعاش أمام اسم األرمل بعبارة " نعم " وذلك طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة 

 . الزواج
 أال ٌكون متزوجا من أخرى فى تارٌخ تحقق واقعة وفاة الزوجة . -ب    
 لشروط استحقاق األرمل ومن المهم أن نشٌر بالنسبة  
ضرورة أن ٌتوافر الشرطٌن السابق بٌانهما  مجتمعٌن ـ بمعنى أنه إذا تخلؾ أى منها     

 ال ٌستحق األرمل فى المعاش .
      
 االبن : -3

 :وٌستثنى  –سنة  21أن ٌكون سنه أقل من  
 الطالب : -أ        

 سنة . 26( لم ٌبلػ  1)  
 ( متفرغ للدراسة  .  2)  
( بؤحوود مراحوول التعلووٌم التووى ال تجوواوز مرحلووة الحصووول علووى  اللٌسووانس أو  3)  

 البكالورٌوس .
 الحاصل على مإهل عاٍل :  -ب 

 سنة . 26( لم ٌبلػ  1)             
 ( لم ٌلتحق بعمل أو مهنة . 2)             

 الحاصل على مإهل متوسط : –ج      
 سنة . 24( لم ٌبلػ  1)             
 ( لم ٌلتحق بعمل أو مهنة . 2)             

 العاجز عن الكسب.  -د      
 ووفقاً ألحكام القانون ٌقطع معاش اإلبن بإنتفا  شرط إستحقاقه المعاش .

 وإذا عجز اإلبن عن الكسب ٌعود له الحق فى المعاش .
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 البنت : – 4
 ة.أال تكون متزوجة  ـ بمعنى أن تكون أنسة أو مطلقة أو مترمل

 .    ووفقاً ألحكام القانون ٌقطع معاش البنت للزواج     
 فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك ٌعود لها الحق فى المعاش.       

 
 الوالد : – 5

 لٌس له شروط خاصة لإلستحقاق .     
 
 الوالدة : – 6

 لٌست لها شروط خاصة لإلستحقاق .    
 
 األخ : – 7

 مثل اإلبن .     
 
 األخت : – 8

 مثل البنت .     
      

مع مراعاة أن تتوافر بالنسبة لألخ واألخت شروط إعالة المإمن علٌه أو صااحب المعااش لاه 
 وتتمثل هذه الشروط فٌما ٌلً : –أو لها قبل وفاته 

 فً المعاش . استحقواأال ٌوجد أوالد  -1
 علٌه .أو ٌزٌد  نصٌبه فً المعاشمن أي مصدر ٌعادل  لألخ أو األخت دخلأال ٌوجد  -2
 باساتثنا مون أي مصودر  والاد أو ابان أو بنات متوساط دخاولهمأال ٌوجد لوألخ أو األخوت  -3

 أو ٌزٌدعلٌه . معاش المإمن علٌهٌعادل  المعاش المستحق من الغٌر
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 لقسم الرابعا
 الدورٌة للمعاشات ةالزٌاد

 
  148الصادر بالقانون رقم   قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات من 35تضمنت المادة 

 الزٌادة الدورٌة للمعاشات على النحو التالى: 2019لسنة 
 .ٌونٌو ِمْن كل عام اعتباًرا ِمْن أول ٌولٌو ٠٣ُتزاد المعاشات المستحقة فى  - 1
 :بنسبة  - 2

 .%٥١ال تقل عن معدل التضخم وبما ال ٌزٌد على  - أ
زٌادة منسوبة إلى الحد األقصى ألجر ال تزٌد قٌمة الزٌادة فى المعاش على نسبة ال  - ب

  .ٌونٌو ِمْن كل عام ٠٣االشتراك الشهرى فى 
  .ٌتحمل صندوق التؤمٌن االجتماعى بنسبة الزٌادة عن جزء المعاش الذى ٌلتزم به  - 3
تتحمل الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة ، وتعتبر الزٌادة جزًءا ِمن المعاش عند حساب  - 4

 الزٌادة التالٌة. 
ٌتم تقرٌر الزٌادة بناًء على تقرٌر ِمْن لجنة الخبراء بنتٌجة دراسة نسبة زٌادة المعاشات ٌتم  - 5

 .عرضه على مجلس اإلدارة للموافقة علٌه
ٌصدر بنسبة الزٌادة قرار ِمْن رئٌس الجمهورٌة بناًء على عرض الوزٌر المختص  - 6

  .بالتؤمٌنات بالتنسٌق مع وزٌر المالٌة ورئٌس الهٌئة

 فً تارٌخ% من الحد األدنى ألجر االشتراك فى  65تقل قٌمة المعاش بعد الزٌادة عن  ال - 7
 .تقرٌر الزٌادة

 على معاش العجز الجزئى اإلصابى ؼٌر المنهى للخدمة. 7البند الٌسرى   - 8
 

 

 

 وفٌما ٌلى بٌان بالزٌادات الدورٌة للمعاشات :
 2020اعتبارا من ٌولٌو 

 
قرار ال م

 الجمهورى
 حد أقصً حد أدنً نسبة الزٌادة من

 جنٌه جنٌه

تربط الزٌادة المستحقة لصاحب المعاش  14% 1/7/2020 0371/2020 1
بنسبة الزٌادة أو ما ٌكمل مجموع المستحق 

له من معاش واعانات وزٌادات الحد 
من  24األدنى المنصوص علٌه بالمادة 

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 
 2019لسنة  148ر بالقانون رقم الصاد

ال تزٌد قٌمة 
الزٌادة عن نسبتها 
الى الحد األقصى 

ألجر االشتراك 
الشهرى فى 

30/6/2020  

تربط الزٌادة المستحقة لصاحب المعاش  13% 1/7/2021 0260/2021 2
بنسبة الزٌادة أو ما ٌكمل مجموع المستحق 

له من معاش واعانات وزٌادات الحد 
من  24ص علٌه بالمادة األدنى المنصو

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

ال تزٌد قٌمة 
الزٌادة عن نسبتها 
الى الحد األقصى 

ألجر االشتراك 
الشهرى فى 

30/6/2021  
 


