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  ٢٠٢٠ لسنة ٢٥قانون رقم 
  بزيادة معاش األجر المتغير عن العالوات

   إلى األجر ولم تضم١/٧/٢٠٠٦الخاصة التى تقررت بدءا من 
  تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعضاألساسى فى 

  أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٨الصادر بالقانون رقم 

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

 :لقانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب ا

  )املادة األوىل (  
يضاف إلى معاش األجر المتغير المحسوب وفقًـا لقـانون التـأمين االجتمـاعى              

للمؤمن عليـه   ١/٧/٢٠٠٦ من   اعتبارا المستحق   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الصادر بالقانون رقم    
 ،  ٢٠٠٦ لـسنة    ٨٥(نين أرقـام    او المقررة بالق  ى فى شأنه العالوات الخاصة    رالذى تس 

 ،  ٢٠١٠ لـسنة    ٧٠ ،   ٢٠٠٩نة  ـ لس ١٢٨ ،   ٢٠٠٨نة  ـ لس ١١٤ ،   ٢٠٠٧ لسنة   ٧٧
ـ  ٧٨ ،   ٢٠١٢نة  ـ لس ٨٢ ،   ٢٠١١نة  ـ لس ٢  ، ٢٠١٤نة  ـ لـس  ٤٢ ،   ٢٠١٣نة  ـسل

من قيمة العالوات الخاصة التى لم يحن ميعـاد         ) ٪٨٠(زيادة بواقع   ) ٢٠١٥ لسنة   ٩٩
تـى تـاريخ    يخ لضمها ، ح   ضمها لألجر األساسى وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تار         

  :استحقاق المعاش ، وذلك متى توافرت الشروط اآلتية 
مـن قـانون التـأمين      ) ١٨(ا ألحكام المـادة      أن يكون استحقاق المعاش وفقً     - ١

  .شار إليه االجتماعى الم
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 عن العالوات المشار    كاًرت فى تاريخ انتهاء الخدمة مش      يكون المؤمن عليه   نأ - ٢
   :ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى، إليها 

تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة إلـى أجـر اشـتراك              ) أ  ( 
ليه بقانون التأمين االجتمـاعى المـشار       عليه األساسى المنصوص ع    المؤمن
ر االشتراك المـشار إليـه   ـصى ألج ـاوز الحد األق  ـيج  ال ذلك بما إليه ، و  

  ٣٠/٦/١٩٩٢فى 
  . دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش تُستحق الزيادة) ب(
حب المعاش العائد لمجال تطبيـق قـانون التـأمين االجتمـاعى         اصبالنسبة ل ) ج(

رة المشار إليه واستحق أى من العالوات الخاصة المنصوص عليهـا بـالفق           
  .األولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر 

ـ    ـويتم إع  ـ        ـادة حساب زيادات المعاش  نوانيات المـستحقة وفقًـا ألحكـام الق
 ٤٣٣ ،   ٢٠١٢ لـسنة    ٨١ ،   ٢٠١٢ لـسنة    ١١٠ ،   ٢٠١١ لسنة   ٥٥(والقرارات أرقام   

 ٦٠ ،   ٢٠١٥ لـسنة    ٢٩ ،   ٢٠١٤ لـسنة    ١٩٠ ،   ٢٠١٣نة  ـ لس ٧٠٤ ،   ٢٠١٢لسنة  
ـ  ) ٢٠١٩ لسنة ٧٤ ،   ٢٠١٨ لسنة   ٩٩ ،   ٢٠١٧ لسنة   ٨٠ ،   ٢٠١٦لسنة   ادة بـشأن زي

المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحـد             
  .ن أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانو

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليهـا بـالفقرة             
  . بنسبة ما يصرف لهم من معاش ١/٧/٢٠٢٠ على المستحقين فى السابقة

  .ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف 
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى هذه المادة ، علـى أن              

منصوص عليهـا بالمـادة     تدخل فى األعباء التى تؤديها لصندوق التأمين االجتماعى ال        
 ١٤٨ رقـم  ادر بالقـانون ـاعية والمعاشات الـص  ـمينات االجت ممن قانون التأ  ) ١١١(

  ٢٠١٩لسنة 



 ٢٠٢٠ سنة مایو ٧ فى )تابع( ١٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٨

   )الثانيةاملادة (  
من قانون التأمينـات    ) الفقرتين األولى والثانية  /٣٥ ،   ٦/ بند ١(يستبدل بنصى المادتين    

   : ، النصان اآلتيان٢٠١٩ة  لسن١٤٨االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
  ) :٦/ بند ١(مادة 

التغير النسبى فى الرقم القياسى العام ألسعار المـستهلكين علـى         : معدل التضخم   
بئة العامة واإلحصاء   مستوى الجمهورية خالل عام والصادر عن الجهاز المركزى للتع        

ويحدد فى شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسـى    
مهورية بقرار من رئـيس الهيئـة بالتنـسيق مـع     ألسعار المستهلكين على مستوى الج    

  . للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزىالجهاز
  ) :الفقرتني األوىل والثانية/ ٣٥(مادة 

كل عام اعتبارا من أول يوليو بنـسبة          يونيو من  ٣٠تُزاد المعاشات المستحقة فى     
 قيمـة الزيـادة فـى       ، وال تزيـد   ) ٪١٥(لى  ال تقل عن معدل التضخم وبما ال يزيد ع        

  يونيو ٣٠المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد األقصى ألجر االشتراك الشهرى فى             
من هذا ) ٥(التأمين االجتماعى المشار إليه بالمادة من كل عام ، على أن يتحمل صندوق 

 وتتحمل الخزانة العامة ببـاقى      لتزم به ،  بة الزيادة عن جزء المعاش الذى ي      القانون بنس 
  .الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية قيمة الزيادة ، وتعتبر 

            علـى   ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة بنـاء 
ـ يتم عرضه علـى مج تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات         س ل

رية بنـاء علـى     اإلدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهو          
   .ض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة عر

   )الثالثةاملادة ( 
من قـانون التأمينـات     ) ١١١(الواردة بالفقرة األولى من المادة      ) ٪٥,٧( بنسبةستبدل  ي

   .)٪٥,٩( نسبة ٢٠١٩ لسنة ١٤٨االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
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   )الرابعةاملادة ( 
  ، يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره      مية ، و  سيدة الر رينشر هذا القانون فى الج    

  ١/٧/٢٠٢٠فيما عدا المادة األولى فيعمل بها اعتبارا من 
  .ها نون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانييبصم هذا القان

  ھ ١٤٤١ رمضان سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ) م٢٠٢٠ مايو سنة ٧الموافق ( 
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