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 ديمتق
 

ه بوصرفه مرن  ةن قرانون التؤمٌنرات االجتماعٌرأه ذلرك  ةوالبحث فرى موضروعات التؤمٌنرات ه مهمرة شراق ةالكتاب
الوزارٌرة والمنشرورات ه كمرا هرائال ٌكراد ٌصرعب  نسربٌا ه عررؾ مرن التعردٌالت ه والقررارات ةالقوانٌن الحدٌث
 ةلسرن 79ى صردور القرانون ه علر ن عامرا )ربرع قررن مرن الرزمن(ٌخمرس وعشررنه ه وبمرور إحصره كذلك ف

ن قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون ه بلؽوا سن المعاش ه أو واجهوا خطررا مرن المخراطر ه فإ 1975
ه ٌواجه كمرا متزاٌردا مرن الحراالت ه الترى   ةتطبٌق قانون التؤمٌنات االجتماعٌالمإمن منها ه فصار  ةاالجتماعٌ

 . لى توحٌد المبادى إجابات ه وإتثٌر نقاطا قانونٌة الحصر لها ه وتحتاج 
قبررل  –ه شرررحا مبسررطا ٌفٌررد منرره  ةمررن كررل ذلررك ه نتبررٌن مرردى مشررقة مهمررة شرررت قررانون التؤمٌنررات االجتماعٌرر

ن مثررل هررذه الشررروت إنفسررهم . وحسررب مررا نعلررم ه فررأالمررإمن علررٌهم  –التطبٌررق المتخصصررٌن والقررائمٌن علررى 
 . ه إن لم نقل ؼٌر موجودة باالسواق ةالمبسطة ه نادر

ول وزارة أ وكٌررل سررتاذ / محمررد حامررد الصررٌاد )ضررل األخ الفاممررا تقرردم ه تبرردو أهمٌررة العمررل الررذى قررام برره األ
ن ٌستعرض كمرا مرن الحراالت ه برٌن فٌهرا أل تطبٌقات عملٌة ( ه حٌث استطاع ه من خال التؤمٌنات االجتماعٌة

 . ةى شتى فروع التؤمٌنات االجتماعٌحساب مستحقات المإمن علٌه ه ف ةكٌفٌ
كتسبها سٌادته ه من خالل المناصب التى توالها بالوزارة ه لم تكرن وحردها اوال شك ه أن الخبرة الطوٌلة التى 

كران أن خررج الرى النرور ه ف ةعلى البحث الدإوب ه وعلرى دقرة المالحظر هنما استكملت ه بقدرة سٌادتإكافٌة ه 
طبٌرق قرانون التؤمٌنرات العملى ه الذى والبد وأن تزٌن به مكتبة كرل متخصر، ه وكرل قرائم علرى ت هذا المإلؾ
 . االجتماعٌة

عن المرإمن علرٌهم ستاذ / محمد حامد الصٌاد ه على هذا الجهد ه ندعو هللا أن ٌجازٌه خٌرا ه ألوإننا إذ نشكر ا
 .دون عنا  –إلى ذلك  ةوهم فى حاج –ه الذٌن ٌمكنهم دون عنا  ه معرفة مستحقاتهم 

 
 

 أ . د  أحمد البرع 
 ةاالجتماعيشريعات استاذ ورئيس نسم الت

 جامعة القاهرة –الحقوق  ةبكلي
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 ةمقدم
 

من مكاسب لطبقات  1952ٌولٌو  23ما حققته ثورة على  ةتعتبر التؤمٌنات االجتماعٌة أحد العالمات البارز
ٌن عاما قفزت نظم التؤمٌن االجتماعى المصرى قفزات واسعة سته فعلى مدى ما ٌزٌد على  ةالشعب العامل

لى انقطاع إوتإدى  ةالعامل ةفراد الشعب ضد كافة المخاطر التى تتعرض لها الطبقأبحٌث ؼطت تشرٌعٌا كافة 
 . ةض ه البطالالمر اإلصابة ه ه ةه العجز ه الوفا ةخاطر فى : الشٌخوخالدخل ه وتتمثل هذه الم

صحاب المعاشات ألمنح العدٌد من المزاٌا للمإمن علٌهم و ةساسٌأ ةولما كانت هذه التشرٌعات تهدؾ بصف
ومٌة والمستحقٌن عنهم وذلك فى مقابل أدا  التموٌل الالزم لذلك ه وٌقوم على تنفٌذ هذه التشرٌعات الهٌئة الق

على مستوى  ةللتؤمٌن االجتماعى من خالل العاملٌن بها على مستوى مناطقها ومكاتبها ووحداتها المنتشر
وصندوق التؤمٌن على العاملٌن بالقطاع  ةلكل من صندوق التؤمٌن على العاملٌن بالحكوم ةالتابع ةالجمهورٌ

 ةدارى للدولن االجتماعى بوحدات الجهاز اإلدارات التؤمٌإعمال العام والقطاع الخا، ه وكذا العام وقطاع األ
 . العام والقطاع

صحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم على بصٌرة أولما كان من المفٌد أن ٌكون كل من المإمن علٌهم و
 ةدا  المقابلألجبة استحقاق وكٌفٌة تحدٌدها ه وكذا االلتزامات الواإلمن حٌث شروط وحاالت ا ةبحقوقهم التؤمٌنٌ

 . حقوقلهذه ال
 ةمن قوانٌن وقرارات ومنشـورات وزارٌـ ةلهذه الحقوق التؤمٌنٌ ةولما كان التعامل مع المصادر المنظم

وتخص، فى مجال التؤمٌن االجتماعى  ةاالجتماعى ٌتطلب خبر ات ومنشورات تصدرها هٌئة التؤمٌنوتعلٌم
كافة أفراد الشعب المصرى ه حٌث ٌصعب توافرها لدى المنتفعٌن بنظم التؤمٌن االجتماعى والذٌن ٌمثلون 

امتدت هذه النظم لكل فرد منه بحٌث ٌندر أن ٌوجد مصرى واحد ؼٌر منتفع بؤى منها سوا  كان ذلك بصفته 
سوا  كان المإمن علٌه أو  ( ) مإمن علٌه أو صاحب معاش مإمن علٌه أو صاحب معاش أو مستحق عن )

 . ( ةتوفى أو مازال على قٌد الحٌا حب المعاش قداص
للعاملٌن الجدد فى مجال التؤمٌن  ةولما كان التعامل مع المصادر المشار الٌها لٌس باألمر الٌسٌر أٌضا بالنسب

دارات التؤمٌن االجتماعى بالجهاز إالتؤمٌن االجتماعى أو ب ةاالجتماعى سوا  كان ذلك بمناطق ومكاتب هٌئ
 . بالقطاع العام ةلوحدات االقتصادٌوا ةدارى للدولإلا
شرحا مبسطا لنظام التؤمٌن االجتماعى المصرى مستعٌنا فى ذلك إعداد دراسة تطبٌقٌة عملٌة تقدم قد رأٌت ف

 ةعاما من العمل فى مجال التؤمٌن االجتماعى ما بٌن عمل تنفٌذى بمكاتب الهٌئ ٌنخمس من قتربت ةبخبر
 ةلكترونى ثم من خالل رئاسب اإلبقطاع الحاس ةعداد النظم اآللٌإللتؤمٌن االجتماعى ثم فى مجال  ةالقومٌ

مٌن الهٌئة ثم وكٌل أول وزارة التؤمٌنات ثم رئٌس صندوق التؤ ةبرئاس ةللخدمات التؤمٌنٌ ةاالدارة المركزٌ
 . جتماعًثم مستشارا للتؤمٌن اال ةاالجتماعى للعاملٌن بالحكوم
بشكل مكثؾ باعتبارها وسٌلة  ةالتطبٌقٌ ةمثلالشرت باألإعداد هذه الدراسة علً وقد رأٌت االعتماد فى 

لى إ ةشارإله مع اضافة إلً الخرائط التوضٌحٌة وجداول المقارنة باإلفى هذا المجال  ةٌضات المناسبإلا
 .  لى ذلكإ ةفى أضٌق نطاق وفى الحاالت التى تدعو فٌها الضرور ةالمصادر القانونٌ
للعاملٌن بالحكومة  ةوالعجز والوفـا ةلشٌخوختؤمٌن ا معاش ول "بالكتاب األ ة هذه الدراسونبدأ بمشٌئة هللا

عن كل من األجرٌن  تحدٌد قٌمته ةروط استحقاقه وكٌفٌوٌتضمن ذلك ش" ه  والقطاعٌن العام والخا،
 .األساسً والمتؽٌر

 
 ل  بابين كما يل  :إهذا الكتاب  وينقسم

 ساسىألجر امعاش األالباب االول: 
 جر المتؽٌرألمعاش ا الباب الثان :

صحابها فى المكان المناسب وفى ألٌصالها إو ةعلى الحقوق التؤمٌنٌ ةلى المحافظإ أسؤل أن ٌوفقنا جمٌعا وهللا
 . حتى ٌطمئن كل ذى حق على حقه ةالمناسب ةالوقت المناسب وبالدق
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 وهللا الموفق والهادى الى سوا  السبٌل
 
 

 محمد حامد الصياد    
 مستشار التؤمٌن االجتماعً 

 رة التؤمٌنات ) سابقا(وكٌل أول وزا
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعى 
 للعاملٌن بالقطاع الحكومى )سابقا(

www.elsayyad.net  W : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 اب األولالب
 ساس جر األمعاش األ

 ةوالعجز والوفا ةف  تأمين الشيخوخ
 ف  نانون التأمين االجتماع 

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رنم 
 

 ل  : إ 1975لسنة  79شتراك بالقانون رنم جر اإلأينقسم 
 . ساسىأجر االشتراك األ -1
 . لمتؽٌرأجر االشتراك ا -2

 . اةوالعجز والوف ةى تؤمٌن الشٌخوخساسى فجر األونتناول فى هذا الباب المعاش المستحق عن األ
 : ساس  هوجر األاسب أن نوضح أن األند يكون من المنو
 : بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام -1

 الئحية : الذين تربطهم بالجهات المشار إليها عالنةبالنسبة للعاملين  –أ 
ومررا ٌضرراؾ إلٌرره مررن  األجررر المنصررو، علٌرره فررى الجررداول المرفقررة بررنظم التوظررؾ المعرراملٌن بهررا ه 

 عالوات .
 بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها عالنة تعاندية أوعرضية بحسب األحوال: -ب 

األجر المنصو، علٌه بعقد العمل وما ٌضاؾ إلٌره مرن عرالوات  مسرتبعداه منره العناصررالتى تعتبرر  
 جز ا من األجر المتؽٌر. 

لسىىنة  18الصىىادر بىىالقرار بقىىانون رنىىم  المىىؤمن علىىيهم الخاضىىعين ألحكىىام نىىانون الخدمىىة المدنيىىة –ج 
 : 2016لسنة  81رنم ، ومن بعده القانون  2015

 وفقا لما يلي :لهم يتحدد اجر االشتراك األساسي بالبندين ) أ و ب ( استثناء مما تقدم 
 :  2015/  6/  30في بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة  (1)

 فً هذا التارٌخ .األجر األساسً 
 :  2015/  6/  30بعد بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة  (2)

ٌتحدد األجر األساسً لهم وفقا للجدول الذي ٌصدر به قرار مرن وزٌرر التؤمٌنرات وذلرك بالتنسرٌق      
 مع وزٌر المالٌة .

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

 
 : ( العمالة المنتظمة بة للعاملين بالقطاع الخاص النمطي )بالنس - 2

األجر المنصو، علٌه بعقد العمل و ما ٌطرأ علٌه من عالوات مستبعداه منه العناصر التى تعتبر 
 جـز اه من األجـر المتؽٌر .

 
 وف  جميع األحوال يراع  ف  األجر األساس  ما يأت  :

ه وٌتم زٌادتهما سنوٌاه  1/7/2014لهذا األجر بقٌمة كل منهما فى ٌتحدد الحدان األدنى واألقصى السنوى  -
% منسوبة إلى كل منهما فى شهر ٌونٌو السابق ه وفى تحدٌد الحدٌن 10فى أول ٌولٌو من كل عام بنسبة 

 المشار إلٌهما ٌراعى جبر كل من الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات.
 أجراه أساسٌاه.  األجر كله محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فٌعتبر هذا األجر كان( إذا 1البند ) بمراعاة -
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 : ألجر اإلشتراك األساسي كما يليكل من الحد األنصي والحد األدني وعلي ذلك يكون 
 الحد األنصي ألجر االشتراك األساسي : -
 

 جنيه التاريخ

1/7/2014 1012.50 

2015/7/1 1120.00 

1/7/2016 1240.00 

1/7/2017 1370.00 

1/7/2018 1510.00 

1/7/2019 1670.00 

 
 : شتراك األساسيالالحد األدني ألجر ا -

 
 جنيه التاريخ

1/7/2014 141.75 

2015/7/1 160.00 

1/7/2016 180.00 

1/7/1917 200.00 

1/7/2018 220.00 

1/7/2019 250.00 

 
جنٌه شهرٌا  044 عن 6102إعتبارا من أول يوليو التأميني وف  جميع األحوال يتعين أال يقل أجر اإلشتراك 

% ( سنوٌا ه علً أال  04% ( سنوٌا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزٌادة إلً )  52وٌزاد هذا الحد بنسبة ) 
 . لالمحدد وفقاه لقانون العمألجر لعن الحد األدنى أجر اإلشتراك التؤمٌنً ٌقل 
 
 : ( المنتظمةؼير العمالة  )اص لباني العاملين بالقطاع الخ بالنسبة -3

قطاع النقل  )من العمالة ؼٌر المنتظمة لباقى العاملٌن بالقطاع الخا،  ور الحكمٌةجاألحددت 
 : كما ٌلً – (البلدٌةقطاع المخابز -قطاع المقاوالت  –والمواصالت 

 ف  نطاع النقل والمواصالت : ةميالحك ةجور الشهرياأل - أ
 

 ( جنيه ) جر الحكم األ ةالمهن

سائق حاصل علً رخصة قٌادة 
 دراجة نارٌة )توك توك(

 التؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك 

 التؤمٌنًشتراك الالحد األدنً ألجر ا تباع

 التؤمٌنًألجر االشتراك  جنٌها زٌادة علً الحد األدنً 20 ةثالث ةسائق درج

 التؤمٌنً ألجر االشتراك جنٌها زٌادة علً الحد األدنً 40 ةثانٌ ةسائق درج

 التؤمٌنًألجر االشتراك  جنٌها زٌادة علً الحد األدنً 60 اولى ةسائق درج
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 ف  نطاع المقاوالت : ةالحكميالشهرية ور جاأل -ب 
 

 ( جنيه ) جر الحكم ألا ةمستوى المهار

 التؤمٌنًشتراك الالحد األدنً ألجر ا ةمحدود المهار

 التؤمٌنًألجر االشتراك الحد األدنً جنٌها زٌادة علً  30 ةمتوسط المهار

 التؤمٌنًالحد األدنً ألجر االشتراك جنٌها زٌادة علً  60 عامل ماهر

 
 
 ف  نطاع المخابز : ةحكميشهرية الجور الألا -ج

علً أساس الحد األدنً ألجر  ٌتحدد األجر الشهري الحكمً الذي تحسب علً أساسه الحقوق التؤمٌنٌة
 : مٌع العاملٌن فً هذا المجال وهموذلك بالنسبة لج ه  التؤمٌنًشتراك اال
 : ةالفني ة( العمال1)

 . طولجى أو مرحالتى -عجان أو زمٌل  -خراط أو رئٌس معجن  -مساعد فران  -فران 
 : ةدارياإل ةالعمال (2)

 . موزع -كاتب  -سحلجى أو جرار - ةوكٌل أو رئٌس وردٌ
 

 ان ذلك فيما يل  :مر بيألساس  يتطلب اجر األولتحديد المعاش المستحق عن األ
  . حاالت االستحقاق وشروط كل منها :      ول الفصل األ

 .  ساسىألجر الى األإ ةعالوات الخاصحكام ضم الأ :     الفصل الثان  
 . خطوات حساب المعاش :     فصل الثالث ال

 . لصرؾ المعاش ةالمستندات الالزم :     الفصل الرابع 
 . ستحقاقاألجر األساسً بعد تارٌخ اال زٌادات معاش :  الفصل الخامس
 .    ساسىجر األد معاش األعلى تحدٌ ةشامل ةمثلأ:     الفصل السادس
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 ولالفصل األ
 حاالت االستحقاق وشروط كل منها

 
وتنقسم كل سباب ثالث ه أحد أل ةوالعجز والوفا ةساسى فى تؤمٌن الشٌخوخجر األٌطلب صرؾ المعاش عن األ

لحاالت االستحقاق ه وٌشترط الستحقاق المعاش فى كل من   ةلى صور مختلفإلٌها إسباب الثالث المشار من األ
 . من الشروط ةالت االستحقاق مجموعحا

 :ة تيتقدم تفصيال ف  البنود اآل ونبين فيما يل  ما
 . سباب صرؾ المعاشأ وال  :أ

 . حاالت استحقاق المعاش ثانيا  :
 . شروط االستحقاق:   ثالثا

 . ةمالحظات عامرابعا : 
 
 

 ( سبابثالثة أ أسباب صرؾ المعاش ): والأ
 . ةالشٌخوخ -1
 . العجز -2
 . ةالوفا -3

 . ةوالعجز والوفا ةسباب المخاطر الثالث التى ٌؽطٌها تؤمٌن الشٌخوخوتمثل هذه األ
 
 

 ( عشر حاالت حاالت االستحقاق ): ثانيا
 : حاالت ( ) ثالث ةالشيخوخ -1

 . ةبلوغ السن المنهى للخدم -أ
 . ةبلوغ السن بعد انتها  الخدم  -ب
 . ( المعاش المبكر ) ةاالستقال -ج

 
 : االت (ربع حأالعجز )  -2

 . ةالعجز الجزئى المنهى للخدم -أ
 . العجز الكامل المنهى للخدمة -ب
 . ةمن ترك الخدم ةز الكامل خالل سنالعج -ج
 . ةمن ترك الخدم ةعد أكثر من سنل بالعجز الكام -د

 
 : ) ثالث حاالت (ة الوفا –3

 .ةللخدم ةالمنهٌ ةالوفا -أ
  . ةمن ترك الخدم ةخالل سن ةالوفا -ب
 . ةمن ترك الخدم ةكثر من سنأبعد  ةالوفا -ج
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 شروط االستحقاق: ثالثا
 

 : كما يل  خرىأل  إاستحقاق  ةن حاليشترط الستحقاق المعاش توافر شروط تختلؾ م
 : ةبلوغ السن المنه  للخدم -1

 . ةنتها  الخدمإ -أ
ه ومع ذلك  ةعام ةكقاعد ةسن 60بلوغ سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه وهو  ةسبب انتها  الخدم -ب

ه وبعضهم سن  ةخطروال ةعمال الصعبكالعاملٌن باأل ةسن 55فهناك بعض المإمن علٌهم سن تقاعدهم 
 . سنة 65تقاعدهم 

ه وٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة اذا كان من  ( شهرا 120 سنوات ) 10توافر مدة اشتراك مقدارها  -ج
 .شؤن ذلك استحقاق المعاش 
حد هذه أ ذا تخلؾإه بحٌث  ةلٌها مجتمعإتوافـر الشروط الثالث المشار  ةوٌشترط لالستحقاق فى هذه الحال

 .  الشروط ال ٌستحق المعاش
 : ةتياآل ةمثلونوضح ذلك ف  األ

 
 4 3 2 1 مثـــــــال

 نعم نعم ()ال نعم ؟ ةهل انتهت الخدم -
 نعم )ال(  نعم بلوغ سن التقاعد ؟ ةهل سبب انتها  الخدم -
 )ال( نعم نعم نعم شهرا ؟ 108 >ك هل تتوافر مدة اشترا -

    × .  ةٌستحق معاش بلوغ السن المنهى للخدم -
 × × ×  . ةالمنهى للخدمال ٌستحق معاش بلوغ السن  -

 
 . تمثل السبب فى عدم االستحقاق ةالسابق ةمثلجابات بٌن القوسٌن فى األاإل:  ةمالحظ

 

 : ةبلوغ السن بعد انتهاء الخدم –2
 قبل بلوغ سن التقاعد وقبل بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن . ةنتها  الخدمإ -أ
 بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن . -ب
ه وٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة اذا كان من شهرا (  120سنوات )  10تراك مقدارها اش ةتوافر مد -ج

 .شؤن ذلك استحقاق المعاش 
 عن مدة االشتراك . ةعدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌ -د

حدها ال ٌستحق أذا تخلؾ إبحٌث ه  ةربع مجتمعتوافر الشروط األ ةلوٌشترط لالستحقاق فى هذه الحا
 . المعاش

 : ةتياآل ةمثلونوضح ذلك ف  األ      
 

 9 8 7 6 5 مثـــــال

 )ال( نعم نعم نعم نعم قبل بلوغ سن  التقاعد وقبل بلوغ سن الستٌن ؟  ةهل انتهت الخدم -
 نعم نعم )ال( نعم نعم هل بلػ سن الستٌن ؟ -
 نعم )ال( نعم نعم نعم شهرا ؟ 108 >هل تتوافر مدة اشتراك  -
 ال ال ال )نعم( ال ن مدة االشتراك ؟هل سبق الصرؾ ع -

     × . ةٌستحق معاش بلوغ السن بعد انتها  الخدم -
 × × × ×  . ةال ٌستحق معاش بلوغ السن بعد انتها  الخدم -

 
 . تمثل السبب فى عدم االستحقاق ةالسابق ةمثلجابات بٌن القوسٌن فى األاإل:  ةمالحظ
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 : ( المعاش المبكر ) ةاالستقال -3
 . ةانتها  الخدم -أ
وعدم بلوغ السن أو حدوث العجز أو وقوع  ةلٌس بلوغ السن أو العجز أو الوفا ةسبب انتها  الخدم -ب

 . قبل تقدٌم طلب صرؾ المعاش المبكر ةالوفا
ه والٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة  شهرا ( 240) فعلٌة  ةسن 20توافر مدة اشتراك مقدارها  -ج

 .اشالستحقاق المع
 . تقدٌم طلب صرؾ معاش مبكر -د
 أال ٌكون خاضعا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ . -ه 
 : عدم صرؾ المعاش إال بعد أدا  القٌمة الحالٌة لألقساط المستحقة علٌه  -و 

 هامة :  اتمالحظ
 في تحديد القيمة الحالية لألنساط راجع :

 الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة الكتاب الثانً تعوٌض
 الفصل الثالث : قٌمة االقساط الواجب خصمها من تعوٌض الدفعة الواحدة

 مع مراعاة : 
 ستبدال عبارة المعاش المبكر بعبارة تعوٌض الدفعة الواحدة .إ (1)
 فً تارٌخ استحقاق المعاش المبكر .الذي تحدد علً أساسه القٌمة الحالٌة ه ٌحدد السن  (2)
 لألنساط :في تحديد القيمة الحالية  تيةتخدم الجداول اآلتسو
المرفق بقانون التامين االجتماعي الصادر بالقانون رنم  6األنساط المحددة وفقا للجدول رنم  (1)

المرفق بالقرار الوزاري رنم  2رنم  للجدوليتم تحديد القيمة الحالية وفقا  – 1975لسنة  79
 : وفقا لما يلي  2007لسنة  554

 : 1/10/2014ألنساط المحددة نبل ا ( أ)
قبل استبداله بالقرار  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  2الجدول رقم 
 .  2014لسنة  126الوزاري رقم 
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 ( 2جدول رنم ) 
 جنيه 1القيمة الحالية ألنساط سنوية ندرها 
 نيسبق تقسيطها حت  سن الست

 

ط سنوى القيمة الحالية لقس
جنيه يدفع طوال المدة  1ندره 

 الستينالمتبقية لبلوغ سن 

المدة 
المتبقية 
لبلوغ سن 
 الستتن

 السن
القيمة الحالية لقسط سنوى 

جنيه يدفع طوال المدة  1ندره 
 الستينالمتبقية لبلوغ سن 

المدة المتبقية 
لبلوغ سن 
 الستين

 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

11 267 20 40 14 920 40 20 

10 955 19 41 14 820 39 21 

10 631 18 42 14 716 38 22 

10 284 17 43 14 603 37 23 

9 922 16 44 14 487 36 24 

9 534 15 45 14 359 35 25 

9 129 14 46 14 227 34 26 

8 697 13 47 14 083 33 27 

8 244 12 48 13 933 32 28 

7 761 11 49 13 771 31 29 

7 252 10 50 13 603 30 30 

6 711 9 51 13 421 29 31 

6 140 8 52 13 232 28 32 

5 532 7 53 13 028 27 33 

4 889 6 54 12 817 26 34 

4 203 5 55 12 590 25 35 

3 473 4 56 12 354 24 36 

2 693 3 57 12 102 23 37 

1 858 2 58 11 839 22 38 

. 963 1 59 11 558 21 39 

 
 

 : 1/10/2014)ب(األنساط المحددة من 
بعد استبداله بالقرار  2007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم  2الجدول رقم 
 .  2014لسنة  126الوزاري رقم 
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 ( 2جدول رنم ) 
وٌعمل به اعتبارا من  22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126مستبدل بالقرار الوزاري 

1/10/2014 
 جنيه 1القيمة الحالية ألنساط سنوية ندرها 
 نيسبق تقسيطها حت  سن الست

 

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

المدة 
المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 نٌالست

 السن

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 تٌنالس

المدة 
المتبقٌة 
لبلوغ سن 
 الستٌن

 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

10 18 20 40 12 36 40 20 

9 96 19 41 12 31 39 21 

9 72 18 42 12 26 38 22 

9 46 17 43 12 21 37 23 

9 18 16 44 12 15 36 24 

8 87 15 45 12 08 35 25 

8 55 14 46 12 01 34 26 

8 19 13 47 11 94 33 27 

7 81 12 48 11 85 32 28 

7 40 11 49 11 77 31 29 

6 96 10 50 11 67 30 30 

6 48 9 51 11 57 29 31 

5 96 8 52 11 46 28 32 

5 40 7 53 11 34 27 33 

4 80 6 54 11 21 26 34 

4 14 5 55 11 07 25 35 

3 44 4 56 10 91 24 36 

2 68 3 57 10 75 23 37 

1 85 2 58 10 57 22 38 

0 96 1 59 10 38 21 39 
 

 

المرفق بقانون التامين االجتماعي الصادر بالقانون رنم  7األنساط المحددة وفقا للجدول رنم  (2)
المرفق بالقرار الوزاري رنم  5يتم تحديد القيمة الحالية وفقا للجدول رنم  – 1975لسنة  79

 :  2007لسنة  554
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 (5جدول رنم )
 بيان المبالػ الت  ترد عند ونؾ العمل باالستبدال

 نسبة لكل جنية من المعاش الشهرى المستبدلبال
 

السن ف  تاريخ 
ونؾ العمل 
 باالستبدال

 المدة المتبقية من المدة االصلية لالستبدال

1 2 3 4 5 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

40 700 11 900 22 500 33 600 43 300 53 

41 700 11 900 22 500 33 600 43 250 53 

42 700 11 900 22 500 33 600 43 200 53 

43 700 11 900 22 450 33 550 43 150 53 

44 700 11 900 22 400 33 500 43 100 53 

45 700 11 850 22 400 33 450 43 050 53 

46 700 11 800 22 400 33 400 43 950 52 

47 700 11 800 22 350 33 350 43 850 52 

48 700 11 800 22 300 33 300 43 750 52 

49 700 11 800 22 300 33 250 43 650 52 

50 700 11 800 22 300 33 200 43 550 52 

51 700 11 750 22 250 33 100 43 450 52 

52 700 11 700 22 200 33 000 43 300 52 

53 700 11 700 22 150 33 900 42 150 52 

54 700 11 700 22 100 33 800 42 000 52 

55 700 11 650 22 000 33 650 42 800 51 

56 700 11 600 22 900 32 500 42 600 51 

57 650 11 500 22 800 32 350 42 350 51 

58 600 11 500 22 700 32 200 42 100 51 

59 600 11 450 22 600 32 050 42 800 50 

60 600 11 400 22 500 32 900 41 500 50 
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 (5ول رنم )تابع جد
 بيان المبالػ الت  ترد عند ونؾ العمل باالستبدال
 بالنسبة لكل جنية من المعاش الشهرى المستبدل

 

السن ف  
تاريخ ونؾ 
العمل 
 باالستبدال

 المدة المتبقية من المدة االصلية لالستبدال

6 7 8 9 10 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

40 400 62 100 71 400 71 300 87 800 94 

41 350 62 550 71 300 79 150 87 600 94 

42 300 62 - 71 200 79 - 87 400 94 

43 250 62 900 70 100 79 850 86 200 94 

44 200 62 800 70 - 79 700 86 - 94 

45 100 62 650 70 800 78 450 86 700 93 

46 - 62 500 70 600 78 200 86 400 93 

47 850 61 350 70 400 78 950 85 100 93 

48 700 61 200 70 200 78 700 85 800 92 

49 550 61 - 70 100 77 350 85 400 92 

50 400 61 800 69 600 77 - 85 900 91 

51 250 61 550 69 250 77 550 84 400 91 

52 100 61 300 69 900 76 100 84 800 90 

53 850 60 950 68 500 76 600 83 200 90 

54 600 60 600 68 100 76 100 83 500 89 

55 300 60 200 68 600 75 450 82 800 88 

56 - 60 800 67 100 75 800 81 - 88 

57 650 59 350 67 550 74 050 81 100 87 

58 300 59 900 66 900 73 300 80 100 86 

59 900 58 350 66 200 73 400 79 100 85 

60 500 58 800 65 500 72 500 78 - 84 
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 (5تابع جدول رنم )
 بيان المبالػ الت  ترد عند ونؾ العمل باالستبدال

 من المعاش الشهرى المستبدل هبالنسبة لكل جني
 

السن ف  تاريخ 
ونؾ العمل 
 باالستبدال

 المدة المتبقية من المدة االصلية لالستبدال

11 12 13 14 15 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

40 800 101 650 108 900 114 900 120 600 126 

41 600 101 300 108 600 114 550 120 100 126 

42 400 101 - 108 300 114 700 120 600 125 

43 150 101 700 107 950 113 750 119 100 125 

44 900 100 400 107 600 113 300 119 600 124 

45 550 100 - 107 100 113 750 118 100 124 

46 200 100 600 106 600 112 200 118 500 123 

47 800 99 100 106 - 112 550 117 700 122 

48 400 99 600 105 400 111 900 116 900 121 

49 900 98 - 105 770 110 050 116 - 121 

50 400 98 400 104 - 110 200 115 - 120 

51 750 97 650 103 100 109 150 114 900 118 

52 100 97 900 102 200 108 100 113 700 117 

53 300 96 950 101 150 107 900 111 400 116 

54 500 95 - 101 100 106 700 110 900 114 

55 600 94 900 99 850 104 250 109 300 113 

56 700 93 800 98 600 103 800 107 600 111 

57 600 92 550 97 100 102 150 106 800 109 

58 500 91 300 96 600 100 500 104 900 107 

59 200 90 800 94 900 98 550 102 800 105 

60 900 88 300 93 200 97 600 100 600 103 
 

 مالحظات : 
ٌتحدد سن المستبدل وقت وقؾ العمل باالستبدال بالسن التى تم على اساسها حساب رأس المال  -1

لعمل  ا أ  بد رٌخ  تا لمنقضٌة من  ا ملة  لكا ا لسنوات  ا لٌها عدد  ا فا  لمستبدل مضا ا للمعاش  بل  لمقا ا
 باالستبدال حتى تارٌخ وقؾ العمل به .

بقسمة عدد الدفعات الشهرٌة الواجب تحصٌلها من تحدد المدة المتبقٌة لوقؾ العمل باالستبدال  -2
 .  12تارٌخ وقؾ العمل باالستبدال حتى تارٌخ انتها  مدته االصلٌة على 

لحساب المبلػ المقابل لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طرٌق النسبة والتناسب بٌن المدتٌن  -3
 الصحٌحتٌن اللتٌن تقع بٌنهما المدة المطلوبة . 
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حدها ال أذا تخلؾ إ، بحيث  ةمجتمع لخمس األوليتوافر الشروط ا ةلالستحقاق ف  هذه الحال ويشترط  
 . المعاش  يستحق 

 : ةتياآل ةمثلونوضح ذلك ف  األ  
 

 13 12 11 10 مثـــــال

 هل انتهت الخدمة ؟ -
 هل تقدم بطلب صرؾ المعاش المبكر ؟ -

 نعم
 نعم

 نعم
 نعم

 نعم
 نعم

 نعم
 نعم

 )نعم( ال ال ال ن أو حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل تقدٌم الطلب ؟هل بلػ الس -

هل ٌخضع لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى تارٌخ  -
 تقدٌم طلب الصرؾ ؟

 شهرا ؟ 240 > = أو هل تتوافر مدة اشتراك فعلٌة -

 
 ال
 نعم

 
 ال
 )ال(

 
 )نعم(
 

 

     

    × ٌستحق معاش مبكر . -
 × × ×  كر .ال ٌستحق معاش مب -

 
 . تمثل السبب فى عدم االستحقاق ةقالساب ةمثلجابات بٌن القوسٌن فى األاإل: ة مالحظ

 

 : العجز الجزئ  المنه  للخدمة -4
 إنتها  الخدمة . -أ
 نتها  الخدمة العجز الجزئى الطبٌعى .اسبب  -ب
 عمل . قرار اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل مناسب للمإمن علٌه لدى صاحب ال -ج

 : : تشكل اللجنة الخماسية من ملحوظة      
 : ةاإلدارى للدولة والهيئات العام ( بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز1)      

                     ومى جتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكبصندوق التؤمٌن اال المختصة )أ( مدٌرالمنطقة       
 . رئٌساه 

 . ٌرٌة التنظٌم واإلدارة بالمحافظةثل مد)ب( مم       
 . للتؤمٌن الصحى تختاره الهٌئة ةام)ج( طبٌب من الهٌئة الع       
 . )د( ممثل عن صاحب العمل       
 . ( فى حالة عدم وجود لجنة نقابٌة ةاللجنة النقابٌة أو النقابة العام ممثل عن التنظٌم النقابى ))ه(        
 مقرراه .                            المنطقة  نائب مدٌر -       

 
 : ( بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاع األعمال العام والخاص2)      

         جتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخا،)أ( مدٌر المنطقة المختصة بصندوق التؤمٌن اال
 . رئٌساه 

 . ة( ممثل مدٌرٌة القوى العامل)ب      
 . ة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملةطبٌب الصح ()ج      
 . )د( ممثل عن صاحب العمل      
 ( . فى حالة عدم وجود لجنة نقابٌة ةاللجنة النقابٌة أو النقابة العام ممثل عن التنظٌم النقابى ) (ه)      
 مقررا .                      مدٌر إدارة التوجٌه الفنى  -      

 أشهر متقطعة . 6أشهر متصلة أو  3شتراك مقدارها اتوافر مدة  -د      
 : ف  الحالتين اآلتيتين ةراك معينشتاواليتطلب األمر توافر مدة      
 والقطاع العام وقطاع األعمال العام . ةالعاملون بالحكوم (1)      
 . عمل ا كان العجز ناتجاه عن إصابةالعاملون بالقطاع الخا، إذ (2)      
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ه مع توافر الشرط الرابرع فرى ؼٌرر  ةوٌشترط لإلستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط الثالث األول مجتمع   
 من تطبٌقه بحٌث إذا تخلؾ أحدها ال ٌستحق المعاش . ةالحاالت المستثنا

 : ونوضح ذلك ف  األمثلة اآلتية   
 

 21 20 19 18 17 16 15 14 مثال

 نتهت الخدمة ؟اهل  -
 نها  الخدمة العجز ؟اهل سبب  -
 هل قررت اللجنة الخماسٌة عدم وجود عمل مناسب ؟ -
 هل جهة العمل األخٌرة قطاع خا، ؟ -
 هل العجز إصابى ؟ -
 أشهر متصلة ؟ 3شتراك اهل تتوافر مدة  -
 أشهر متقطعة ؟  6شتراك اهل تتوافر مدة  -

 نعم 
 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 منع
 ال

 نعم
 نعم
 عمن

 نعم
 ال
 ال
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 ال

 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 )ال(
 )ال(
 )ال(

 نعم
 نعم
 )ال(
 نعم
 ال
 نعم
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 ال
 ال
 ال

 نعم
 نعم
 )ال(
 ال
 ال
 ال
 ال

 ٌستحق معاش عجز جزئى منهى للخدمة . -
 . ةالٌستحق معاش عجز جزئى منهى للخدم -

× × × ×  
× 

 
× 

×  
× 

 
 . بقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق: اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السا مالحظة

 

 : العجز الكامل المنه  للخدمة -5
 . ةإنتها  الخدم -أ
 . العجز الكامل الطبٌعى ةها  الخدمنتاسبب  -ب
 . أشهر متقطعة 6أشهر متصلة أو  3ا توافر مدة إشتراك مقداره -ج

 : تراك معينة ف  الحالتين اآلتيتينشاألمر توافر مدة واليتطلب ا     
 . عمال العاموالقطاع العام وقطاع األ ة( العاملون بالحكوم1)     
 . ا كان العجز ناتجاه عن إصابة عملالعاملون بالقطاع الخا، إذ (2)     

ط الثالرث فرى ؼٌرر وٌشترط لإلستحقاق فى هرذه الحالرة تروافر الشررطٌن األولرٌن مجتمعرٌن مرع تروافر الشرر
 من تطبٌقه ه بحٌث إذا تخلؾ أحدها الٌستحق المعاش . ةالحاالت المستثنا

 : آلتيةونوضح ذلك ف  األمثلة ا     
 

 27 26 25 24 23 22 مثال

 ؟ نتهت الخدمةاهل  -
 ؟ نها  الخدمة العجز الكاملال سبب ه -
 ؟ هل الجهة األخٌرة قطاع خا، -
 ؟ هل العجز إصابى -
 ؟ أشهر متصلة 3شتراك اوافر مدة تت هل -
 ؟  أشهر متقطعة 6شتراك اتتوافر مدة هل  -

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 ال

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 ال
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 ال

 نعم
 نعم
 نعم
 )ال(
 )ال(
 )ال(

 نعم
 نعم
 ال
 ال
 ال
 ال

 .منهى للخدمة  كاملق معاش عجز حٌست -
 ة .منهى للخدم كاملاش عجز الٌستحق مع -

× × × ×  
× 

× 
 

 
 .   بقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق: اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السا مالحظة

 

 : العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة -6
 إنتها  الخدمة . -أ
 . ز الكامل خالل سنة من ترك الخدمةثبوت العج -ب
 . لوغ سن الستٌنالعجز الكامل قبل بثبوت  -ج
 . شتراكلحقوق التؤمٌنٌة عن مدة االعدم سابقة صرؾ ا -د
 . أشهر متقطعة 6هر متصلة أو أش 3شتراك مقدارها اتوافر مدة  -ه
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 : تراك معينة ف  الحالتين اآلتيتينشاواليتطلب األمر توافر مدة     
 والقطاع العام وقطاع األعمال العام . ة( العاملون بالحكوم1)    
 . ا كان العجز ناتجاه عن إصابة عمل( العاملون بالقطاع الخا، إذ2)    

وٌشترط لإلستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط األربعة األول مجتمعة ه مرع تروافر الشررط الخرامس فرى 
 من تطبٌقه ه بحٌث إذا تخلؾ أحدها الٌستحق المعاش . ةؼٌر الحاالت المستثنا

 : اآلتيةونوضح ذلك ف  األمثلة       
 

 36 35 34 33 32 31 30 29 28 مثال

 ؟ نتهت الخدمةاهل  -
مررن  ةالعجررز الكامررل خررالل سررن هررل ثبررت -

 ؟ الترك
العجررز الكامررل قبررل بلرروغ سررن هررل ثبررت  -

 ؟ الستٌن
 ؟صرؾ عن مدة اإلشتراك هل سبق ال -
 ؟هل جهة العمل األخٌرة قطاع خا، -

 نعم 
 
 نعم
 
 نعم
 ال
 ال

 نعم
 
 نعم
 

 )ال(
 ال
 ال

 نعم
 

 )ال(
 

 نعم
 ال
 ال

 نعم
 

 نعم
 
 نعم
 )نعم(
 ال

 نعم
 

 نعم
 
 نعم
 ال
 نعم

 نعم
 

 نعم
 

 نعم
 ال
 نعم

 نعم
 

 نعم
 
 نعم
 ال
 نعم

 نعم
 

 نعم
 

 نعم
 )نعم(
 نعم

 نعم
 

 نعم
 
 نعم
 ال
 نعم

 ؟ هل العجز إصابى -
 ؟ أشهر متصلة 3شتراك اهل تتوافر مدة  -
 أشهر متقطعة؟  6شتراك اهل تتوافر مدة  -

 ال
 ال
 ال

 ال
 ال
 ال

 ال
 ال
 ال

 ال
 ال
 ال

 ال
 نعم
 ال

 ال
 ال
 نعم

 )ال(
 )ال(
 )ال(

 ال
 نعم
 نعم

 نعم
 ال
 ال

ٌستحق معراش عجرز كامرل طبٌعرى خرالل  -
 .سنة من الترك 

ٌسرررتحق معررراش عجرررز كامرررل طبٌعرررى  ال -
 . خالل سنة من الترك

 
× 
 
 

 
 
 
× 

 
 

 
× 

 
 

 
× 

 
× 

 
× 

 
 
 
× 

 
 

 
× 

 
× 

 
 . ستحقاقفى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اال: اإلجابات بٌن القوسٌن  مالحظة

 
 : من ترك الخدمة ةالعجز الكامل بعد أكثر من سن -7

 إنتها  الخدمة .  -أ
 ثبوت العجز الكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة . -ب
 ثبوت العجز الكامل قبل بلوغ سن الستٌن .  -ج
 اإلشتراك .عدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة عن مدة   -د
ه وٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة اذا كان من شهر (  120سنوات )  10شتراك مقدارها اتوافر مدة   -ه

 .شؤن ذلك استحقاق المعاش 
إذا تخلرؾ أحردها ال ٌسرتحق  وٌشترط لإلستحقاق فى هرذه الحالرة تروافر الشرروط الخمسرة مجتمعرة ه بحٌرث

 . المعاش
   :ونوضح ذلك ف  األمثلة اآلتية 

 
 41 40 39 38 37 مثال

 هل إنتهت الخدمة ؟ -
 هل ثبت العجز الكامل بعد أكثر من سنة من الترك ؟ -
 هل ثبت العجز الكامل قبل بلوغ سن الستٌن ؟ -
 شتراك  ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اال -
 شهرا ؟ 108 >هل تتوافر مدة إشتراك  -

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 )ال(

 نعم
 نعم
 منع

 )نعم(
 نعم

 نعم
 نعم
 )ال(
 ال
 نعم

 نعم
 )ال(
 نعم
 ال
 نعم

 .ٌستحق معاش عجز كامل طبٌعى بعد أكثر من سنة من الترك  -
 . الٌستحق معاش عجز كامل طبٌعى بعد أكثر من سنة من الترك -

× 
 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
 . اقستحقبقة تمثل السبب فى عدم اال: اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السا مالحظة
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 : الوفاة المنهية للخدمة -8
 إنتها  الخدمة . -أ
 نتها  الخدمة الوفاة الطبٌعٌة  .اسبب  -ب
 . أشهر متقطعة 6أشهر متصلة أو  3ا توافر مدة إشتراك مقداره -ج

 : واليتطلب األمر توافر مدة إشتراك معينة ف  الحالتين اآلتيتين     
 . ألعمال العاملقطاع العام وقطاع االعاملون بالحكومة وا (1)
 . تجة عن إصابة عملالعاملون بالقطاع الخا، إذا كانت الوفاة نا (2)
وٌشترط لإلستحقاق فى هذه الحالة توافر الشرطٌن األولرٌن مجتمعرٌن ه مرع تروافر الشررط الثالرث فرى           

 ه بحٌث إذا تخلؾ أحدها ال ٌستحق المعاش . ةؼٌر الحاالت المستثنا
   األمثلة اآلتية  :  ونوضح ذلك ف          

 
 47 46 45 44 43 42 مثال

 هل إنتهت الخدمة ؟ -
 نتها  الخدمة الوفاة ؟اهل سبب  -
 هل جهة العمل األخٌرة قطاع خا، ؟ -
 هل الوفاة إصابٌة  ؟ -
 شهور متصلة ؟ 3شتراك اهل تتوافر مدة  -
 شهور متقطعة  ؟  6شتراك اهل تتوافر مدة  -

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 ال

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 ال
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 ال

 نعم
 نعم
 نعم
 )ال(
 )ال(
 )ال(

 نعم
 نعم
 ال
 ال
 ال
 ال

 ٌستحق معاش وفاة منهٌة للخدمة . -
 الٌستحق معاش وفاة منهٌة للخدمة .  -

× × 
 

× × 
 

 
× 

× 

 
 . لسبب فى عدم اإلستحقاقبقة تمثل ا: اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السا مالحظة

 

 : الوفاة خالل سنة من ترك الخدمة -9
 إنتها  الخدمة . -أ
 حدوث الوفاة خالل سنة من ترك الخدمة . -ب
 حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستٌن . -ج
 عدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة عن مدة اإلشتراك . -د
 . ر متقطعةأشه 6أشهر متصلة أو  3ا شتراك مقدارهاتوافر مدة  -ه

 شتراك معينة ف  الحالتين اآلتيتين :اواليتطلب األمر توافر مدة 
 والقطاع العام وقطاع األعمال العام . ةالعاملون بالحكوم (1)
 . ا كان العجز ناتجاه عن إصابة عملالعاملون بالقطاع الخا، إذ (2)

وافر الشرط الخامس وٌشترط لإلستحقاق فى هذه الحالة توافر الشروط األربعة األول مجتمعة ه مع ت
 من تطبٌقه ه بحٌث إذا تخلؾ أحدها الٌستحق المعاش . ةفى ؼٌر الحاالت المستثنا

 ونوضح ذلك ف  األمثلة اآلتية :        
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 56 55 54 53 52 51 50 49 48 مثال  

 ؟ نتهت الخدمةاهل  -
حررردثت الوفررراة خرررـالل سرررنة مرررن هرررل  -

 ؟الترك
 ؟سن الستٌن فاة قبل بلوغهل حدثت الو -
 ؟هل سبق الصرؾ عن مدة اإلشتراك -
 ؟هل جهة العمل األخٌرة قطاع خا، -
 ؟ هل الوفاة إصابٌة -
أشررررهر  3تترررروافر مرررردة إشررررتراك  هررررل -

 ؟متصلة
أشررررهر  6تترررروافر مرررردة إشررررتراك هررررل  -

 ؟ متقطعة

 نعم 
 
 نعم
 نعم
 ال
 ال
 ال
 
 ال
 
 ال

 نعم
 
 نعم
 )ال(
 ال
 ال
 ال
 
 ال
 
 ال

 نعم 
 
 )ال(
 نعم
 ال
 ال
 ال
 
 ال
 
 ال

 نعم
 
 نعم
 نعم
 )نعم(
 ال
 ال
 
 ال
 
 ال

 نعم
 
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 ال
 
 نعم
 
 ال

 نعم
 
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 ال
 
 ال
 
 نعم

 نعم
 
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 )ال(
 
 )ال(
 
 )ال(

 نعم
 
 نعم
 نعم
 )نعم(
 نعم
 ال
 
 نعم
 
 نعم

 نعم
 
 نعم
 نعم
 ال
 نعم
 نعم
 
 ال
 
 ال

ٌستحق معاش وفراة طبٌعٌرة خرالل سرنة  -
 ك .من التر

الٌستحق معاش وفاة طبٌعٌة خالل سنة  -
 .من الترك 

 
× 
 
 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
× 

 
× 

 
 
 
× 

 
 
 
× 

 
× 

 
 . : اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق مالحظة

 
 : من سنة من ترك الخدمة الوفاة بعد أكثر -10

 إنتها  الخدمة . -أ
 ر من سنة من ترك الخدمة .حدوث الوفاة بعد أكث -ب
 حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستٌن . -ج
 عدم سابقة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة عن مدة اإلشتراك . -د
ه وٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة اذا كان  ( شهراه   120 سنوات ) 10مقدارها  توافر مدة إشتراك -ه

 .من شؤن ذلك استحقاق المعاش 
الحالة تروافر الشرروط الخمسرة مجتمعرة ه بحٌرث إذا تخلرؾ أحردها الٌسرتحق  وٌشترط لإلستحقاق فى هذه

 المعاش  
 :  ونوضح ذلك ف  األمثلة اآلتية 

 
 61 60 59 58 57 مثال

 ؟ نتهت الخدمةاهل  -
 ؟ لوفاة بعد أكثر من سنة من التركهل حدثت ا -
 ؟ حدثت الوفاة قبل بلوغ سن الستٌن هل -
 ؟ تراك ؾ عن مدد اإلشهل سبق الصر -
 شهرا ؟ 108 >هل تتوافر مدة إشتراك  -

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 نعم

 نعم
 نعم
 نعم
 ال
 )ال(

 نعم
 نعم
 نعم
 )نعم(
 نعم

 نعم
نعم 
 )ال(
 ال
 نعم

 نعم
 )ال(
 نعم
 ال
 نعم

 . طبٌعٌة بعد أكثر من سنة من التركٌستحق معاش وفاة  -
 .  من التركالٌستحق معاش وفاة  بعد أكثر من سنة  -

× 
 

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 
 . بقة تمثل السبب فى عدم اإلستحقاق: اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السا مالحظة
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 مالحظات عامة: رابعا  
 

ستحقاق المعاش يراع  ما سىيرد ذكىره فى  البنىد أوال  ) حصىر شتراك الالزم توافرها الف  تحديد مدد اال  -1
وذلك فيما عدا إضافة  –فصل الثالث من هذا الباب بال ةمدد اإلشتراك ( من خطوات حساب المعاش المبين

 .والوفاة والعجز الكامل خالل سنة فتراضية الت  تضاؾ ف  حاالت الوفاة والعجز المنه  للخدمةالمدة اال
 
، فيما عدا حالة المعىاش المبكىر  ا كان من شأن ذلك إستحقاق المعاشيجبر كسر السنة إل  سنة كاملة إذ -2

 .شهرا 240شتراك فعلية يشترط توافر مدة ا
 

 ( 62مثال رنم )
 . سنة 19شهر    1مقدارها فعلٌة شتراك اعن مدة  2015إنتهـت خدمـة مإمـن علٌها فى ٌونٌو 
 .مع توافر باقً الشروط المطلوبةوتقدمت بطلب لصرؾ معاش مبكر 

 . سنة( 20)فعلٌة شهراه  240نظراه ألن مدة اإلشتراك المطلوبة فى هذه الحالة هى 
 المعاش المبكرلمإمن علٌها ا ه لذا ال تستحق فً هذه الحالةجبر كسر السنة فى مدة اإلشتراك ٌ ه الونظراه ألن

  
 ( 63مثال رنم  ) 

 بفرض أن المإمن علٌها فى المثال السابق لم تتقدم لصرؾ المعاش إال عند بلوؼها سن الستٌن . 
 .( سنوات 10شهراه ) 120 الحالة هى نظراه ألن مدة اإلشتراك المطلوبة فى هذه

شرتراك المرإمن علٌهرا علرى المردة استحقاق المعاش حٌرث تزٌرد مردة ونظراه ألن جبر كسر السنة لٌس مطلوباه ال
 ستحقاق .المطلوبة لال

 . لذا الٌتم الجبر وتصرؾ مستحقاتها على أساس مدة إشتراكها
 شهر    سنة 

1     19     
 

 (64) مثال رنم
لذا الٌتوافر لها مدة  -سنة فقط  19الفعلٌة ( كانت مدة إشتراكها 62ا بالمثال رقم )بفرض أن المإمن علٌه

 .المعاش المبكرإشتراك المطلوب ال ستحقاق 
     

 (65) مثال رنم
 . الفعلٌة ( كانت مدة اشتراكها62بفرض أن المإمن علٌها بالمثال رقم )

 شهر   سنة
 راك الفعلٌة المطلوبة ال ستحقاق المعاش المبكر.الٌتوافر لها مدة إشتوبالتالى      18    11
 
ثالثة أشهر متصلة أو سىتة يستثن  المؤمن عليهم بالقطاع الخاص من شرط توافر مدة إشتراك مقدارها  -3

( المنهىى  للخدمىىة والوفىىاة  كامىىل أو جزئىى  تقطعىىة الواجىىب توافرهىىا فىى  حىىاالت الوفىىاة والعجىىز )أشىىهر م
 : لحاالت اآلتيةوالعجز الكامل خالل سنة ف  ا

المإمـن علٌهم الذٌن ٌخضعون للوائح توظؾ صرادرة بنرا  علرى قانرـون أو حرددت أجرورهم وعالواتهرم  -أ
تفاقات جماعٌة أبرمت وفقراه لقرانون العمرل ه مترى وافرق وزٌرر التؤمٌنرات علرى هرذه اوترقٌاتهم بمقتضى 

 جتماعى .تفاقات بنا  على عرض الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلاللوائح أو اال
المررإمن علٌرره الررذى كرران مررن العرراملٌن السررابقٌن بالحكومررة أو القطرراع العررام أو قطرراع األعمررال العررام  - ب

بمعنرى عرردم  شرتراكه األخٌررة بالقطراع الخرا، )اشرتراكه بإحردى هرذه القطاعرات بمرردة اتصرلت مردة او
 ( . نوجود فاصل زمنى بٌن المدتٌ
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  ( 66مثال رنم ) 
قدم إستقالته من  30/4/2015وبتارٌخ  25/4/2015فى القطاع الحكومى بتارٌخ إلتحق مإمن علٌه بالخدمة 

 العمل .
 وقعت وفاته . 3/6/2015إلتحق بالخدمة فى القطاع الخا، وبتارٌخ  1/5/2015وفى 

 شتراك المؤمن عليه كما يل   :انحدد مدد 
 

 مدة الخدمة بالقطاع الخاص مدة الخدمة بالقطاع الحكوم  

 سنة          ٌوم     شهر 
30       4         2012 
25       4         1220 
6         /-        /-- 

 سنة    ٌوم     شهر     
1        6         2012 
1        5         1220 
--       /1      /      -- 

 
 إجمالى مدد اإلشتراك 

 مدة حكومٌة 
 مدة ق . خ

 جملة مدد اإلشتراك 
 ر الشهر لتصبح ٌجبر كس

 
 يوم     شهر       سنة 
 6       --          -- 
--       1           -- 
6        1           -- 
--       2            -- 

 نتها  الخدمة بالقطاع الخا، .اوحٌث 
 أشهر متقطعة . 6أشهر متصلة  أو   3وحٌث ٌتطلب األمر مدة إشتراك  

 3ستثنا  المشار إلٌه بالفقرة ب من البند الشتراك المشار إلٌها ه إال أنه بتطبٌق ادد االومع عدم توافر أى من م
 فإنه ٌستحق فى هذه الحالة معاش الوفاة المنهٌة . ةمن المالحظات العام

 
 (  67مثال رنم ) 

لى ال وبالترا 2/5/2012بفرض أن مردة خدمرة المرإمن علٌره بالمثرال السرابق بالقطراع الخرا، كانرت قرد بردأت 
ستثنا  المشار إلٌها لوجود فاصرل زمنرى برٌن ترارٌخ تررك الخدمرة بالقطراع العرام وبرداٌتها تتوافر بشؤنه حالة اال

 بالقطاع الخا، .
شهر ( تعروٌض مرن  2شتراكه بالقطاع الحكومى والقطاع الخا، ) اعن إجمالـى مدد مستحقٌن عنه ٌستحق لل

 دفعة واحدة .
 
 : ه سبب اإلستحقاق وذلك كما يل لمعاش بأول الشهر الذى نشأ فياصرؾ ستحقاق ايحدد تاريخ  -4

 : بلوغ السن المنه  للخدمة -أ
المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة ببلوغ سن التقاعد وٌحدد تارٌخ بلوغ سن صرؾ ٌستحق 

 ق، ٌوم .التقاعد على أساس تارٌخ المٌالد مضافاه إلٌه سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه نا
  

 (  68مثال رنم ) 
 . ةسن 60وسن تقاعده  25/4/1955مإمن علٌه تارٌخ مٌالده 
 24/4/2015   إذا ٌبلػ سن التقاعد فى

 
 (  69ثال رنم ) م

 . ةسن 65وسن تقاعده  01/7/1950مإمن علٌه تارٌخ مٌالده 
 30/6/2015  إذا ٌبلػ سن التقاعد فى 
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 (  70مثال رنم ) 
 . ةسن 60وسن تقاعدها  01/01/1956مٌالدها  تارٌخ مإمن علٌها

 31/12/2015      إذا تبلػ سن التقاعد فى
 

 : بلوغ السن بعد الترك -ب
 ٌستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌبلػ فٌه المإمن علٌه سن التقاعد .

 
 (  71مثال رنم ) 

م لصررؾ المعراش لبلوؼره وتقرد 1/8/1955ه وترارٌخ مرٌالده  15/8/2004خدمة مإمن علٌه بتارٌخ إنتهت 
 . 31/7/2015( فى  سنة 60 سن التقاعد )
 . ( ل الشهر الذى بلػ فٌه سن التقاعدأو ) 1/7/2015المعاش من صرؾ إذا ٌستحق 

 
 : ستقالة ) المعاش المبكر (اال -ج

 .ٌقدم فٌه طلب صرؾ المعاش المبكر المعاش من أول الشهر الذىصرؾ ٌستحق 
 : وتجدر اإلشارة هنا إل  

 عدم قبول تقدٌم طلب صرؾ المعاش المبكر قبل تارٌخ إنتها  الخدمة . (1)
ول اعدم صرؾ المعاش إال بعد أدا  القٌمة الحالٌة لألقساط المستحقة علٌه ه وذلك وفقاه للجد (2)

 .الساٌق بٌانها
  

 (  72مثال رنم ) 
 –هرو خخرر ٌروم بالخدمرة  30/6/2015عتبرار أن ٌروم اا  خدمتره بستقالة وصدر قرار إنهتقدم مإمن علٌه باال

 . 1/7/2015عتباراه من ٌوم اهنا الٌجوز له أن ٌقدم طلب الصرؾ إال 
 

 : العجز الكامل المنه  للخدمة -د
المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة للعجز ه وفى الحاالت التى ٌستمر فٌها صرؾ ٌستحق 

للنظام الوظٌفى المعامل به ه فإنه ٌستحق  ستنفاذ رصٌد أجازاته وفقاه االمإمن علٌه بالعمل لحٌن 
 . أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمةالمعاش من صرؾ 

 
 (  73مثال رنم ) 

ه وحٌث كان لها رصٌد  22/4/2015ٌها عجزاه كاماله بتارٌخ صدر قرار اللجنة الطبٌة بثبوت عجز مإمن عل
 . 22/7/2015أجازات مدتها ثالثة أشهر فقد أنهٌت خدمتها للعجز بتارٌخ 

 . 1/7/2015معاش هو صرؾ الستحقاقها اوعلى ذلك ٌكون تارٌخ 
 

 (  74مثال رنم ) 
بفرض أن المإمن علٌها بالمثال السابق لم ٌكن لها رصٌد أجازات وبالتالى فقد أنهٌت خدمتها فى تارٌخ ثبروت 

 . 22/4/2015العجز وهو 
 . 1/4/2015معاش هو صرؾ الستحقاقها اوعلى ذلك ٌكون تارٌخ 

 
 العجز الكامل بعد ترك الخدمة : -ه

 . ن أول الشهر الذى ٌثبت فٌه العجزالمعاش مصرؾ ٌستحق 
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 (  75مثال رنم ) 
 ثبت عجزه عجزاه كاماله . 25/6/2015ه وبتارٌخ  4/12/2014إنتهت خدمة مإمن علٌه بتارٌخ 

 . 1/6/2015المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز أى من صرؾ إذا ٌستحق 
 

 العجز الجزئ  المنه  للخدمة : -و
 المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة للعجز الجزئى . ٌستحق صرؾ 

 : ملحوظة
الٌجوز لصاحب العمل إنها  خدمة المإمن علٌه الذى ٌثبت عجزه الجزئى إال بعد صدور قرار اللجنة 

 عدمه .الخماسٌة فى شؤن وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل من 
سرتنفاذ رصرٌد أجازاتره وفقراه للنظرام اكما تراعى الحاالت التى ٌستمر فٌها المإمن  علٌره بالعمرل لحرٌن 

 المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة .  صرؾ الوظٌفى المعامل به ه حٌث ٌستحق 
 

 (  76مثال رنم ) 
اولررة عملرره األصررلى بتررارٌخ منعرره مررن مزصرردر قرررار اللجنررة الطبٌررة بثبرروت عجررز مررإمن علٌرره عجررزاه جزئٌرراه ٌ

عدم وجود عمل مناسب  12/6/2015خماسٌة التى قررت بتارٌخ وتم عرضه على اللجنة ال – 14/5/2015
 31/8/2015ستنفاذها فى الدى صاحب العمل ونظراه ألنه كان له رصٌد أجازات فقد أنهٌت خدمته بعد 

 . 1/8/2015معاش هو صرؾ الستحقاقه اوعلى ذلك ٌكون تارٌخ 
 

 (  77مثال رنم ) 
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق لم ٌكن له رصٌد أجازات وبالتالى فقد أنهٌت خدمتره فرى ترارٌخ صردور 

 قرار اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل .
 . 1/6/2015المعاش هو صرؾ وعلى ذلك ٌكون تارٌخ إستحقاقه 

 
 للخدمة :الوفاة المنهية  -ز

 المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمة للوفاة .صرؾ ٌستحق 
نتها  الخدمة ٌحدد بآخر ٌوم فى عالقرة العمرل برٌن المرإمن علٌره وجهرة اوتجدر اإلشارة هنا أن تارٌخ 

 ولٌس بآخر ٌوم فى العمل . -العمل  
 

 (  78مثال رنم ) 
فى هذه  – 15/11/2015ٌوم له فى العمل الخمٌس خر وكان خ 16/11/2015ى مإمن علٌه ٌوم الجمعة توف

 . 16/11/2015الحالة طالما كانت عالقة العمل قائمة حتى تارٌخ الوفاة ٌحدد تارٌخ نهاٌة الخدمة بـ 
 . 1/11/2015المعاش من أول الشهر الذى إنتهت فٌه الخدمة أى من صرؾ وعلى ذلك ٌستحق 

 
 (  79مثال رنم ) 

 الساعة الثامنة مسا اه . 23/8/2015توفى بتارٌخ  – 24/8/1955ده لٌه تارٌخ مٌالمإمن ع
وحٌرث تظرل عالقرة العمرل  23/8/2015سرنة ( فرى  60ن التقاعرد ) رؼم أن المإمن علٌه المشار إلٌه ٌبلػ س

 مسا  ه وبذلك تكون الوفاة هى التى أنهت عالقة العمل . 12قائمة حتى نهاٌة هذا الٌوم الساعة 
 لٌه فى هذه الحالة معاش الوفاة المنهٌة للخدمة ولٌس معاش التقاعد .وٌستحق للمإمن ع

 . 1/8/2015المعاش فى هذه الحالة بؤول شهر إنتها  الخدمة وهو صرؾ ستحقاق اوٌحدد تارٌخ 
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 (  80مثال رنم ) 
 . 24/8/2015بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق كانت وفاته الساعة الثانٌة من صبات ٌوم 

مسرررا  ٌررروم  12سرررتكمال المرررإمن علٌررره سرررن السرررتٌن السررراعة اهرررذه الحالرررة تكرررون الوفررراة قرررد وقعرررت بعرررد  فرررى
 نتها  عالقة عمله بالمنشؤة لبلوغ سن التقاعد .اوٌكون  – 23/8/2015

صررؾ سرتحقاق اوٌستحق للمإمن علٌه فى هذه الحالة معاش بلروغ سرن التقاعرد المنهرى للخدمرة وٌحردد ترارٌخ 
 . أٌضاه  1/8/2015لحالة بؤول شهر بلوغ السن وهو المعاش فى هذه ا

 . عتباره صاحب معاشا( ب1/8/2015من أول شهر الوفاة )علً المستحقٌن المعاش  زٌعوٌتم تو
باعتبار أن سبب استحقاقهما بلروغ المرإمن  ه ا تركةمللورثة بإعتبارهوتعوٌض المدة الزائدة وتصرؾ المكافؤة 

 .صرؾ ) كل حق نشؤ فً ذمة صاحبه قبل وفاته ٌعتبر من عناصر التركة ( علٌه سن التقاعد ووفاته قبل ال
 .عتباره صاحب معاشافقات الجنازة بكما تستحق عنه منحة الوفاة ون

 
 الوفاة بعد ترك الخدمة : -ح

 المعاش من أول الشهر الذى تقع فٌه الوفاة .صرؾ ٌستحق 
 

 (  81مثال رنم ) 
ولرم ٌلتحرق برؤى عمرل خخرر حترى ترارٌخ وقروع وفاتره بترارٌخ  25/7/1999إنتهت خدمرة مرإمن علٌره بترارٌخ 

معاش وفاة عنه  مستحقٌنستحق للشهراه ه وبالتالى فقد ا 120د على وكانت له مدد إشتراك تزٌ 12/9/2015
 بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .

 . 1/9/2015المعاش بؤول شهر الوفاة أى صرؾ وٌحدد تارٌخ إستحقاق 
 
 :ستحقاق وحساب المعاش ف  تحديد حالة اال ةاريخ اآلتية تواريخ هامتمثل التو -5

المٌالد  +  سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه وٌطرت من النرات   تارٌخ= بلوغ سن التقاعد   تاريخ - أ
 ٌوم واحد .

 
تكرون نتهرا  عالقرة العمرل اوتجردر اإلشرارة أن  –= خخر ٌوم فى عالقة العمرل    نهاية الخدمـة تاريخ -ب

 .  ستقالة أو الفصل ..... إلخببلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو اال
 
ن واقعات أوتجدر اإلشارة  –ستحقاق = تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لالستحقاق المعاش اتاريخ  -ج

المعاش  ستحقاق تتمثل فً بلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو تقدٌم طلب صرؾاال
 . المبكر

 

   . ستحقاقالالمنشئة لواقعة ال= أول الشهر الذى تتحقق فٌه المعاش صرؾ إستحقاق  تاريخ -د
 

 ( 82مثال رنم ) 
 سنة . 60وسن تقاعده  1/7/1955مإمن علٌه تارٌخ مٌالده  

 إذا تاريخ بلوؼه سن التقاعد يحدد كما يل  :
      1  /7   /1955 
   + -   /-    /60 
      1  /7    /2015 
-    1  /-    /- 

    30  /6    /2015 
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 . 30/6/2015 –وٌكون تارٌخ نهاٌة الخدمة هو خخر ٌوم فى عالقة العمل أى 
 . 30/6/2015 و( وه بلوغ سن التقاعد ستحقاق المعاش بتارٌخ تحقق واقعة اإلستحقاق )اتارٌخ وٌحدد 
هر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق ه وهى بلوغ سن التقاعد المعاش بؤول الشصرؾ ستحقاق اتارٌخ وٌحدد 

 .  1/6/2015فى هذه الحالة ه أى ٌكون تارٌخ اإلستحقاق هو 
 

يمثل تحديد تاريخ إستحقاق المعاش أهمية نصوى حيث يؤثر تأثيرا  مباشرا  ف  تحديد نيمة المعاش  -6
نالحظ ذلك مثال  ف  نوانين الزيادات الت  تقرر ستحقاق وبمراعاة القانون التأمين  السارى ف  تاريخ اال

 / من سنة تقريرها . 30/6ستحقاق المعاش حت  امنح الزيادات لحاالت 
 

 (  83مثال رنم ) 
المعراش إعتبراراه مرن صررؾ سرتحق او 30/6/2015بلرػ سرن التقاعرد  1/7/1955مإمن علٌه تارٌخ مرٌالده 

احب معرراش وٌسرررتحق الزٌررادة المقرررررة ألصرررحاب ٌعتبرررر صررر 30/6/2015وبالتررالى فإنررره فررى  1/6/2015
 . 1/7/2015المعاشات من 

 
 (  84مثال رنم ) 

وبالتررالى فقررد بلررػ سررن التقاعررد فررى  2/7/1955بفرررض أن المررإمن علٌرره فررى المثررال السررابق تررارٌخ مررٌالده 
وبالترررالى لرررم ٌكرررن صررراحب معررراش فرررى  1/7/2015المعررراش إعتبررراراه مرررن  صررررؾ سرررتحقاو 1/7/2015

وقد تكرون  – 1/7/2015وترتٌباه على ذلك الٌستحق الـزٌادة المقررة ألصحاب المعاشات من  30/6/2015
 له مزاٌا أخرى تختلؾ عن تلك التى إنتفع بها المإمن علٌه بالمثال السابق .  

 
إذا مابلػ المؤمن عليىه سىن التقاعىد أو ثبىت عجىزه الكامىل أو ثبىت عجىزه الجزئى  مىع عىدم وجىود عمىل  -7

لؽير العمل ؼير مشترك عنها فإن تاريخ نهاية الخدمة يعتبر هو  ةجازإنعت وفاته خالل مدة مناسب أو و
آخر يوم ف  عالنة العمىل والىذى يتحىدد بىأى مىن الونىائع المشىار إليهىا ، وعلى  ذلىك تعامىل الحالىة على  

 أى من الصور اآلتية بحسب األحوال :أساس 
 بلوغ السن المنهى للخدمة . -أ
 ى المنهى للخدمة .العجز الجزئ -ب
 العجز الكامل المنهى للخدمة .  -ج
 الوفاة المنهٌة للخدمة .  -د

شتراك كما ال تدخل فى حسراب أجرر التسروٌة جازة المشار إلٌها ضمن مدد االهذا بمراعاة أال تدخل مدة اإل
 طبقاه لما سٌرد ذكره فٌما بعد .

  
 (  85مثال رنم ) 

شرتراك عنهرا ه ترم جازة بردون أجرر لمرافقرة الرزوج لرم ترؼرب فرى االإى حصلت مإمن علٌها بالقطاع العام عل
 .2015 /4/7وفى السنة الخامسة وقعت وفاتها بتارٌخ  –سنوات متتالٌة  5جازة لمدة تجدٌد اإل

 عرن األجرر األساسرى علرى هرذا األسراسفى هذه الحالة تعتبر الوفاة منهٌة للخدمة ه وتحدد مسرتحقاتها التؤمٌنٌرة 
 عتبار عند تحدٌد كل من مدد اإلشتراك وأجر التسوٌة .جازة فى االم أخذ مدة اإلبمراعاة عد

 
 
 
 
 
 



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            30/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

وند يكون من المناسىب أن نلخىص حىاالت وشىروط اسىتحقاق معىاش تىأمين الشىيخوخة والعجىز والوفىاة فىي 
 الجدول التالي :

 

 م
 

 ستحقاقحاالت اال
 

 جماليإ شروط االستحقاق
 شروط االستحقاق

 لة حاالمطبقة علي ال
1 2 3 4 5 

نتهاء إ
 الخدمة

 المدة المؤهلة
عدم وجود 
عمل 
 مناسب

عدم 
سابقة 
 الصرؾ

عدم 
بلوغ سن 
 الستين

01 
بلوغ السن المنهى 

 للخدمة
 2 - - - شهر 120 نعم

02 
بلوغ السن بعد 

 نتهاء الخدمةا
 3 - نعم - شهر 120 نعم

03 
ستقالة ) المعاش اال

 المبكر(
 3 نعم - - شهر 240ة مدة اشتراك فعلٌ نعم

04 
العجز الجزئ  
 المنه  للخدمة

 الجهة األخيرة نعم
 حكومة وقطاع عام ) ؼٌر مطلوب ( - 1
 متقطعة ( 6شهور متصلة أو  3قطاع خا، )  - 2

 الجهة األخيرة - - نعم
 ( 2حكومة وقطاع عام )  - 1
 ( 3قطاع خا، )  - 2

05 
العجز الكامل المنه  

 للخدمة

 خيرةالجهة األ نعم
 حكومة وقطاع عام ) ؼٌر مطلوب ( - 1
 متقطعة ( 6شهور متصلة أو  3قطاع خا، )  - 2

 الجهة األخيرة - - -
 ( 1حكومة وقطاع عام )  - 1
 ( 2قطاع خا، )  - 2

06 
العجز الكامل خالل 
 سنة من ترك الخدمة

 الجهة األخيرة نعم
 حكومة وقطاع عام ) ؼٌر مطلوب ( – 1
 متقطعة ( 6هور متصلة أو ش 3قطاع خا، )  – 2

 الجهة األخيرة نعم نعم -
 ( 3حكومة وقطاع عام )  - 1
 ( 4قطاع خا، )  - 2

07 
العجز الكامل بعد 
أكثر من سنة من 

 ترك الخدمة

 4 نعم نعم - شهر 120 نعم

08 
الوفاة المنهية 

 للخدمة

 الجهة األخيرة نعم
 حكومة وقطاع عام ) ؼٌر مطلوب ( – 1
 متقطعة ( 6شهور متصلة أو  3 قطاع خا، ) – 2

 الجهة األخيرة - - -
 ( 1حكومة وقطاع عام )  - 1
 ( 2قطاع خا، )  - 2

09 
الوفاة خالل سنة من 

 ترك الخدمة

 الجهة األخيرة نعم
 حكومة وقطاع عام ) ؼٌر مطلوب ( - 1
 متقطعة ( 6شهور متصلة أو  3قطاع خا، )  - 2

 الجهة األخيرة نعم نعم -
 ( 3قطاع عام ) حكومة و - 1
 ( 4قطاع خا، )  - 2

10 
الوفاة بعد أكثر من 
 سنة من ترك الخدمة

 4 نعم نعم - شهر 120 نعم

 
جمالي حاالت إ

المطبق  االستحقاق
 عليها الشرط

 الجهة األخيرة 10
 ( 5حكومة وقطاع عام )  - 1
 ( 10قطاع خا، )  - 2

1 5 5  
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 الفصل الثان 
 الوات الخاصةأحكام ضم الع

 إل  األجر األساس 
 

شتراك األساسى وقد تضمن هذا اإلٌضرات اإلشرارة إلرى ماٌضراؾ سبق أن أوضحنا فى بداٌة هذا الباب أجر اال
 خاصة وفقاه للتوارٌخ المحددة لضم كل منها إلٌه .ه ومنها العالوات اللهذا األجر من عالوات 

 : ومن المهم أن نشير ف  هذا المجال إل  
 أن ف  كل من القوانين اآلتية  :ماورد بهذا الش - 1
 

 من القانون
 1/7/1992 1992لسنة     029
 1/7/1993 1993لسنة    174
 1/7/1994 1994لسنة     203

 1/7/1995 1995لسنة      023
 1/7/1996 1996لسنة      085
 1/7/1997 1997لسنة      082
 1/7/1998 1998لسنة      090
 1/7/1999 1999لسنة      019

 1/7/2000 2000لسنة      084

 1/7/2001 2001لسنة      018

 1/7/2002 2002لسنة     149

 1/7/2003 2003لسنة      089

 1/7/2004 2004لسنة      086

 1/7/2005 2005لسنة      092

 1/7/2006 2006لسنة      085

 1/7/2007 2007لسنة      077

 1/5/2008 2008 لسنة    114

 1/7/2009 2009لسنة     128

 1/7/2010 2010لسنة     070

 1/4/2011 2011لسنة     002

 1/7/2012 2012لسنة     082

 1/7/2013 2013لسنة     078

 
 لم تتضمن نصا بإضافة العالوة الخاصة إلي األجر األساسي :القوانين األتية  – 2

 .بمنح العاملٌن بالدولة عالوة خاصة  2014لسنة  42القانون رقم  – أ
بمنح عالوة خاصة للعاملٌن بالدولة من ؼٌر المخاطبٌن بقانون  2015لسنة  99القانون رقم  – ب

 .الخدمة المدنٌة 
 

 :  2015لسنة  18نانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رنم رتب علي صدور ت – 3
 ه وذلك اعتبارا من :لً األجر الوظٌفً إ 2014 الً 2010ضم العالوات الخاصة عن السنوات من    
  1  /7  /2015 . 

 

 : مايلي 1للقوانين المبينة بالبند رنم ذة رات الوزارية المنفالقراتضمنت  – 4
شىتراك األساسى  إعتبىارا  إضافة العالوات الخاصة المستحقة وفقا  للقوانين التالية إل  أجىر اال -أ 

 ها :التاريخ المحدد نرين كل منمن 
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العالوة المقررة 
 : بالقانون رنم

نررت للعاملين 
بالجهاز اإلدارى 
للدولة والقطاع 
 العام إعتبارا  من

 بنسبة
% 

للعامل 
الموجود 
بالخدمة ف  
:  هذا التاريخ
األجر 

 األساسى فى :

للعامل الذى يلتحق 
 بالخدمة بعد هذا التاريخ

يتم ضمها 
إل  أجر 

شتراك اال
األساس  
 إعتبارا  من

 1/7/1992 أجر اإللتحاق األساسى 01/7/1987 20 1/7/1987 1987لسنة  101

 1/7/1993 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1988 15 1/7/1988 1988لسنة  149

 1/7/1994 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1989 15 1/7/1989 1989لسنة  123

 1/7/1995 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1990 15 1/7/1990 1990لسنة  013

 1/7/1996 أجر اإللتحاق األساسى 31/5/1991 15 1/6/1991 1991لسنة  013

 1/7/1997 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1992 20 1/7/1992 1992لسنة  029

 1/7/1998 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1993 10 1/7/1993 1993لسنة  174

 1/7/1999 تحاق األساسىأجر اإلل 30/6/1994 10 1/7/1994 1994لسنة  203

 1/7/2000 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1995 10 1/7/1995 1995لسنة  023

 1/7/2001 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1996 10 1/7/1996 1996لسنة  085

 1/7/2002 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1997 10 1/7/1997 1997لسنة  082

 1/7/2003 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1998 10 1/7/1998 1998لسنة  090

 1/7/2004 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1999 10 1/7/1999 1999لسنة  019

 1/7/2005 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2000 10 1/7/2000 2000لسنة  084

 1/7/2006 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2001 10 1/7/2001 2001لسنة  018

 1/7/2007 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2002 10 1/7/2002 2002لسنة  149

 1/7/2008 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2003 10 1/7/2003 2003لسنة  089

 1/7/2009 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2004 10 1/7/2004 2004لسنة  086

 20 1/7/2005 2005لسنة  092
بحد أدنً 

 جنٌها 30

 1/7/2010 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2005

 10 1/7/2006 2006لسنة  085
بحد أدنً 

 جنٌها 36

 1/7/2011 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2006

 1/7/2012 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2007 15 1/7/2007 2007لسنة  077

 1/5/2013 أجر اإللتحاق األساسى  30/4/2008 30 1/5/2008 2008لسنة  114

 1/7/2014 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2009 10 1/7/2009 2009لسنة  128

 1/7/2015 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2010 10 1/7/2010 2010لسنة  070

 1/4/2016 أجر اإللتحاق األساسى  31/3/2011 15 1/4/2011 2011لسنة  002
(1)

 

 1/7/2017 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2012 15 1/7/2012 2012لسنة  082
(1)

 

1/7/2018 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2013 10 1/7/2013 2013لسنة  078
 (1)

 

 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2014 10 1/7/2014 2014لسنة  042
(1()2) 

 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2015 10 1/7/2015 2015لسنة  099
(2)

 

 
 . 2015/  7/  1إلي األجر الوظيفي ، وذلك اعتبارا من  تم ضمها 2015لسنة  18ون رنم الخدمة المدنية الصادر بالقانبالنسبة للمعاملين بقانون  (1)

 . نصا بإضافة العالوة الخاصة إلي األجر األساسيالقوانين لم تتضمن هذه  (2)

   
 ( السابق ما يل  : 1يراع  ف  ضم العالوات الخاصة المشار إليها بالبند )  -5

 . لعامل بذات نيمتها ف  تاريخ اإلستحقاقستحقت لاتضم العالوات الخاصة الت   - أ
ما ن، علٌه هذا القانون  1987لسنة  101وٌـراعى فـى ذلك بالنسبة للعالوة المقررة بالقانون رقم 

من عدم جواز الجمع بٌن العالوة الخاصة المقررة على المرتب للمإمن علٌه صاحب المعاش الذى 
أو القانون  1987لسنة  102اه ألحكام القانون رقم % وفق20ستحق زٌادة مناظرة على معاشه بنسبة ا

ستحقاق الزٌادة على المعاش فإذا كانت بحسب األحوال وتكون األولوٌة ال 1987لسنة  114رقم 
 العالوة المقرر إضافتها على المرتب قٌمتها أكبر أدى للمإمن علٌه منها الفرق .

 149 بارا من العالوة المقررة بالقانون رقم التالٌة اعتوذلك بعكس العالوات التى قررت بالقوانٌن 
 . حتً تارٌخه  1988لسنة 
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حٌث قررت هذه القوانٌن بالنسبة للمإمن علٌهم أصحاب المعاشات عن أنفسهم قبل سن الستٌن أن تكون 
األولوٌة للعالوة المستحقة على المرتب وإذا كانت الزٌادة المقرر إضافتها إلى المعاش قٌمتها أكبر أدى 

النسبة لهم أن تكون األولوٌة للزٌادة به منها الفرق ه أما المإمـن علٌهـم بعد سن الستٌن فقد قررت إلٌ
 على المعاش وإذا كانت العالوة على المرتب قٌمتها أكبر أدى إلٌه منها الفرق .

 
 ( 1مثال رنم ) 

ه وترارٌخ سرتحقت لراصرة الترى فٌما ٌلى تدرج أجر أحد المإمن علرٌهم بالجهراز اإلدارى للدولرة والعرالوات الخا
   : سًضمها إلى األجر األسا

 
 تدرج األجر بدون
 العالوات الخاصة

 العالوات الخاصة
 

تدرج األجر 
بعد ضم 
العالوات 
 الخاصة
 جنيه

 التاريخ
 األجر
 جنيه

وعاء 
 حسابها
 جنيه

 نسبة
 القيمة
 جنيه

 تاريخ ضمها
إل  األجر 
 األساس 

مجمع 
العالوات 
 المضمومة
 جنيه

1/7/1987 48 48.00 20% 09.60 1/7/1992   

1/7/1988 51 48.00 15% 07.20 1/7/1993   

1/7/1989 54 51.00 15% 07.65 1/7/1994   

1/7/1990 57 54.00 15% 08.10 1/7/1995   

1/6/1991 57 57.00 15% 08.55 1/7/1996   

1/7/1991 61 ______ __  _______   

1/7/1992 65 61.00 20% 12.20 1/7/1997 09.60 074.60 

1/7/1993 69 74.60 10% 07.46 1/7/1998 16.80 085.80 

1/7/1994 73 85.80 10% 08.58 1/7/1999 24.45 097.45 

1/7/1995 77 97.45 10% 09.75 1/7/2000 32.55 109.55 

1/7/1996 81 109.55 10% 10.96 1/7/2001 41.10 122.10 

1/7/1997 85 122.10 10% 12.21 1/7/2002 53.30 138.30 

1/7/1998 89 138.30 10% 13.83 1/7/2003 60.76 149.76 

1/7/1999 93 149.76 10% 14.98 1/7/2004 69.34 162.34 

1/7/2000 98 162.34 10% 16.24 1/7/2005 79.09 177.09 

1/7/2001 103 177.09 10% 17.71 1/7/2006 90.05 193.05 

1/7/2002 108 193.05 10% 19.31 1/7/2007 102.26 210.26 

1/7/2003 113 210.26 10% 21.03 1/7/2008 116.09 229.09 

1/7/2004 118 229.09 10% 22.91 1/7/2009 131.07 249.07 

1/7/2005 123 249.07 
20% 

بحد أدنً 
 جنٌها 30

49.81 1/7/2010 147.31 270.31 

1/7/2006 128 270.31 
10% 

بحد أدنً 
 جنٌها 36

36.00 1/7/2011 165.02 293.02 

1/7/2007 133 293.02 15% 43.95 1/7/2012 184.33 317.33 

1/5/2008 133 317.33 30% 95.19 1/5/2013   

1/7/2008 138     205.36 343.36 

1/7/2009 143 343.36 10% 34.34 1/7/2014 228.27 371.27 

1/7/2010 148 371.27 10% 37.13 1/7/2015 278.08 426.08 

1/4/2011 148 426.08 15% 63.91 1/4/2016   

1/7/2011 153     314.08 467.08 

1/7/2012 158 467.08 15% 70.06 1/7/2017 358.03 516.03 

1/5/2013 158     453.22 611.22 

1/7/2013 163 516.03 10% 51.60 1/7/2018 453.22 616.22 
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 :  وفقا لما يليضم العالوات الخاصة حيث تم 
 

مجمع العالوات  العالوة المضمومة تاريخ الضم
 المضمومة
 )جنيه(

 أجر االشتراك األساسي

 القيمة عن سنة
 )جنيه(

 نبل الضم يشمل
 العالوة الدورية

 )جنيه(

 بعد الضم
 )جنيه(

1/7/1992 1987 09.60 009.60 065.00 074.60 

1/7/1993 1988 07.20 016.80 069.00 085.80 
1/7/1994 1989 07.65 024.45 073.00 097.45 
1/7/1995 1990 08.10 032.55 077.00 109.55 
1/7/1996 1991 08.55 041.10 081.00 122.10 
1/7/1997 1992 12.20 053.30 085.00 138.30 
1/7/1998 1993 07.46 060.76 089.00 149.76 
1/7/1999 1994 08.58 069.34 093.00 162.34 

1/7/2000 1995 09.75 079.09 098.00 177.09 

1/7/2001 1996 10.96 090.05 103.00 193.05 

1/7/2002 1997 12.21 102.26 108.00 210.26 

1/7/2003 1998 13.83 116.09 113.00 229.09 

1/7/2004 1999 14.98 131.07 118.00 249.07 

1/7/2005 2000 16.24 147.31 123.00 270.31 

1/7/2006 2001 17.71 165.02 128.00 293.02 

1/7/2007 2002 19.31 184.33 133.00 317.33 

1/7/2008 2003 21.03 205.36 138.00 343.36 

1/7/2009 2004 22.91 228.27 143.00 371.27 

1/7/2010 2005 49.81 278.08 148.00 426.08 

1/7/2011 2006 36.00 314.08 153.00 467.08 

1/7/2012 2007 43.95 358.03 158.00 516.03 

1/5/2013 2008 95.19 453.22 158.00 611.22 

1/7/2013   453.22 163.00 616.22 

 
 (  2مثال رنم ) 

% 20سرتحق زٌرادة مقردارها ا( كان صاحب معاش عسكرى وكان قرد 1المإمن علٌه بالمثال رقم )أن ٌفرض 
جنٌهرات ه وطبقراه  10مقردارها  1/7/1987مرن  1987لسنرـة  114على معاشه العسكرى وفقراه للقرانون رقرم 

معاش ولم ٌستحق العـالوة الخاصة علرى ستحق الزٌادة على الافإنه قد  1987لسنة  101رقم  ألحكام القانـون
فرى هرذه  1/7/1992لرذلك فرإن قٌمرة العرـالوة الخاصرة الترى ٌرتم إضرافتها مرن  –المرتب حٌث أن قٌمتهرا أقرل 

 الحالة  = صفر .
 . جنٌهاه  65.00فً هذا التارٌخ كما هو بمعنى أن ٌظل أجره األساسى 

 .1993 /1/7لتً ٌتم ضمها فً ا 1988عالوة من الخاصة إعتبارا  اتثم ٌتم ضم العالو
 

 (  3مثال رنم ) 
سرتحق اجنٌهات فقط ه لرذلك فقرد  7( كانت 2بفرض أن الزٌادة على المعاش العسكرى فى المثال السابق رقم )

( .. لذلك فرإن قٌمرة  2.60=  7.00 – 9.60الفرق بٌنها وبٌن الزٌادة على المعاش )  -من العالوة الخاصة  
جنٌرره بمعنررى أن ٌصرربح أجررره  2.60فررى هررذه الحالررة =  1/7/1992ٌررتم إضررافتها مررن العررالوة الخاصررة التررى 

 جنٌه . 67.60=   2.60+  65.00 فً هذا التارٌخ األساسى
 .1993 /1/7التً ٌتم ضمها فً  1988عالوة من الخاصة إعتبارا  اتثم ٌتم ضم العالو
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اليىوم السىابق الوظيفيىة للعامىل فى  تحدد نيمة العالوات الخاصىة على  أسىاس األجىر المحىدد للدرجىة  -ب
عالوات جزءا مىن ستحقانها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تاليا  لتاريخ تقديرها وتعتبر هذه الاتاريخ ل

 ساس  للمؤمن عليه إعتبارا  من تاريخ ضمها إليه . شتراك األأجر اال
 

 ( 4مثال رنم ) 
جنٌهراه ه  48برؤجر أساسرى مقرداره  20/8/2005ام بتارٌخ بفرض أن أحد المإمن علٌهم تم تعٌٌنه بالقطاع الع

 –ستحق العالوات الخاصة المشار إلٌها والتى حددت قٌمة كل منها على أساس أجر بداٌة التعٌٌن اوبالتالى فقد 
 وذلك كما ٌلى :  

 
العالوات التي حل  نيمة العالوة )جنيه( النسبة القانون

موعد ضمها لألجر 
األساسي في تاريخ 

 )جنيه(تعيين ال
 9.60 09.60 % 20 1987لسنة  101
 7.20 07.20 % 15 1988لسنة  149
 7.20 07.20 %  15 1989لسنة  123
 7.20 07.20 % 15 1990لسنة  013
 7.20 07.20 % 15 1991لسنة  013
 9.60 09.60 % 20 1992لسنة  029
 4.80 04.80 % 10 1993لسنة  174
 4.80 04.80 % 10 1994لسنة  203
 4.80 04.80 % 10 1995لسنة  023
 4.80 04.80 % 10 1996لسنة  085
 4.80 04.80 %10 1997لسنة  082

 4.80 04.80 %10 1998لسنة  090

 4.80 04.80 %10 1999لسنة  019

 4.80 04.80 %10 2000لسنة  084

 - 04.80 %10 2001لسنة  018
 - 04.80 %10 2002لسنة  149
 - 04.80 %10 2003لسنة  089
 - 04.80 %10 2004لسنة  086
 %20 2005لسنة  092

 جنٌها 30بحد أدنً 

30.00 - 

 86.40 135.60  جمالًاإل

 
إلى أجره األساسى فى ترارٌخ التعٌرٌن  2000حتى  1987فإنه ٌتم إضافة العالوات الخاصة عن السنوات من 

 لٌصبح أجره األساسى فى هذا التارٌخ  =
 جنٌه .   134.40 = 86.40+  48.00

ضرمن عناصرر األجرر المتؽٌرر حترى ترارٌخ ضرم كرل منهرا إلرى  2005حتى  2001وتظل باقى العالوات من 
 األجر األساسى .

 : ةمالحظة هام
 48حددت قٌمة جمٌع العالوات الخاصة على أساس األجر المحدد للدرجة الوظٌفٌة فى تارٌخ التعٌٌن وهو 

تلك التً و(  2000الً  1987لً األجر األساسً ) العالوات من إضمها سوا  تلك التً حل موعد  –جنٌهاه 
 ( . 2005الً  2001العالوات من لً األجر األساسً ) إلم ٌحل موعد ضمها 
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 ( 5مثال رنم ) 
 1/7/2006إعتباراه من جنٌها  36بحد أدنً % 10( حٌث قد تقررت عالوة خاصة بنسبة 4فى المثال رقم )
وهو  30/6/2005ة تحدد قٌمة هذه العالوة على أساس األجر األساسى المستحق فى فإنه فى هذه الحال

 . جنٌها  36لً الحد األدنً إجنٌه ترفع  13.40% = 10×  134.40جنٌه أى تكون العالوة =  134.40
حٌررث ٌررتم تحدٌرردها علررى ه  1/7/2012 حتررً 1/7/2007وهكررذا بالنسرربة للعررالوات التالٌررة التررى تسررتحق مررن 

 . ستحقاق كل عالوة جدٌدةابل تارٌخ ألجر األساسى وما تم ضمه إلٌه من عالوات خاصة قأساس ا
 

 شتراك األساس  وذلك كما يل  :يحدد الحد األنص  لقيمة العالوة الخاصة الت  يتم ضمها إل  أجر اال -ج
 : 1992 – 1987( بالنسبة للعالوات المستحقة عن السنوات من 1)

 . جنٌهاه شهرٌاه  250أساسى مقداره  شتراكاعلى أجر بقٌمة عالوة محسوبة )أ( 
شررتراك األساسررً فررً سررتكمال الحررد األقصررً ألجررر اال)ب( بمررا ال ٌجرراوز المقرردار المطلرروب ال

 . تارٌخ ضمها
 :.......   – 1993( بالنسبة للعالوات المستحقة عن السنوات من 2)

 . )أ( بقٌمة العالوة الخاصة كاملة
شررتراك األساسررً فررً سررتكمال الحررد األقصررً ألجررر االدار المطلرروب ال)ب( بمررا ال ٌجرراوز المقرر

 . تارٌخ ضمها
ر الزائىىد علىى  هىىذا الحىىد مىىن العىىالوة الخاصىىة ضىىمن أجىىر اقىىدم( يظىىل ال2) ( ،1وفىى  الحىىالتين )

 شتراك المتؽير .اال
     

 ( 6مثال رنم ) 
ات اللوائح الخاصة حددت جمٌع قتصادٌة بالقطاع العام ذأحد المإمن علٌهم بإحدى الوحدات االأن فرض ب

ثم على أساس  –جنٌه  400على أساس أجر أساسى مقداره  92حتى سنة  1987عالواته الخاصة من سنة 
فإنه  2006حتى سنة  1993هذا األجر مضافاه إلٌه ماتم ضمه إلٌه من عالوات خاصة إعتباراه من سنة 

   التواريخ المحدده لذلك :ألساس  فشتراكه اايراع  عند ضم هذه العالوات إل  أجر 
شتراك أساسى مقداره اأال ٌجاوز الحد األقصى لقٌمة العالوة التى ٌتم ضمها قٌمة عالوة منسوبة إلى أجر  

ستكمال وبما ال ٌجاوز المقدار المطلوب ال 1992/  1987ات المستحقة من جنٌها شهرٌاه عن العالو 250
 . ضمها الحد األقصً ألجر اإلشتراك األساسً فً تارٌخ

 ومابعدها 1993التى ٌتم ضمها عن السنوات من كاملة ثم بمراعاة أال تجاوز قٌمة العالوة الخاصة   
 ساسى فى تارٌخ الضم . المقدار الالزم لبلوغ الحد األقصى ألجر اإلشتراك األ

 وعل  ذلك فإنه يمكن إيضاح ذلك فيما يل  :
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األجر األساس  متضمنا  
ات الخاصة الت  يتم العالو

 ضمها إليه

من  30/6العالوة الخاصة منسوبة إلي أجر 
 ماعدا: –ستحقانها اسنة 

 1/7/87من أجر  87عالوة  
 31/5/91من أجر  91عالوة  

 شتراك األساس ضم العالوات الخاصة إل  أجر اال
الحد األنصي 

ألجر 
شتراك اال

األساس  بعد 
 تاريخ الضم )جنيه(

 القيمة
 جنيه

 النسبة نالقانو
 القيمة
 جنيه

من العالوة  تم ضمهينيمة ما 
 الخاصة
 جنيه

العالوة 
 المضمومة
 جنيه

1/7/87 0400.00 101/87 20% 080.00    

1/7/88 0400.00 149/88 15% 060.00    

1/7/89 0400.00 123/89 15% 060.00    

1/7/90 0400.00 013/90 15% 060.00    

1/6/91 0400.00 013/91 15% 060.00    

1/7/92 0480.00 029/92 20% 080.00 250×20 =  %50.00 1/7/1987 300.00 

1/7/93 0540.00 174/93 10% 048.00 250×15 = %37.50 1/7/1988 337.50 

1/7/94 0600.00 203/94 10% 054.00 250×15 = %37.50 1/7/1989 375.00 

1/7/95 0660.00 023/95 10% 060.00 250×15 = %37.50 1/7/1990 412.50 

1/7/96 0720.00 085/96 10% 066.00 250×15 = %37.50 1/7/1991 450.00 

1/7/97 0800.00 082/97 10% 072.00 250×20 = %50.00 1/7/1992 500.00 

1/7/98 0848.00 090/98 10% 080.00 25.00 1/7/1993 525.00 

1/7/99 0902.00 019/99 10% 084.80 25.00 1/7/1994 550.00 

1/7/2000 0962.00 084/2000 10% 090.20 25.00 1/7/1995 575.00 

1/7/2001 1028.00 018/2001 10% 096.20 25.00 1/7/1996 600.00 

1/7/2002 1100.00 149/2002 10% 102.80 25.00 1/7/1997 625.00 

1/7/2003 1180.00 089/2003 10% 110.00 25.00 1/7/1998 650.00 

1/7/2004 1264.80 086/2004 10% 118.00 25.00 1/7/1999 675.00 

1/7/2005 1355.00 092/2005 20% 252.96 25.00 1/7/2000 700.00 

1/7/2006 1451.20 085/2006 10% 135.50 25.00 1/7/2001 725.00 

 

شتراك األساسى أجر اال : ٌظل القدر الزائد على قٌمة العالوة الخاصة على القٌمة التى ٌتم ضمها إلى مالحظة
 ضمن أجر اإلشتراك المتؽٌر.

 
شتراك اليراع  ف  الحاالت الت  يجاوز فيها األجر األساس  للمؤمن عليه الحد األنص  ألجر ا -د

الخاصة أن تؤخــذ العالوة الخاصة المقرر ضمها األساس  ف  التاريخ المقرر فيه ضم العالوة 
شتراك األساس  عتبار أوال  للوصول إل  الحد األنص  ألجر االشتــراك األساس  ف  االإل  أجر اال

ف  تاريخ ضم هذه العالوة وإعتبار مازاد عل  هذا الحد من األجر األساس  للمؤمن عليه ضمن 
 عناصر أجر اإلشتراك المتؽير .  

 
 (7نم )مثال ر

ستحق جمٌع اوبالتالى فقد  15/8/96( كان تارٌخ تعٌٌنه 6ٌفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم )
 جنٌه . 400العالوات الخاصة المشار الٌها عن أجر بداٌة التعٌٌن وهو 

 – جنٌهاه  450( قد أصبح  1/7/1996بعد  شتراك األساسى فى تارٌخ تعٌٌنه )ومع أن الحد األقصى ألجر اال
شتراك اإال أنه ٌراعى أال تجاوز قٌمة العـالوة الخاصة التى ٌتم ضمها قٌمة هذه العالوة منسوبة إلى أجر 

 جنٌهاه شهرٌاه . 250أساسى مقداره 
) تارٌخ تعٌٌنه (  15/8/1996شتراك األساسى للمإمن علٌه المذكور إعتباراه من وعلى ذلك فإن أجر اال

لسنة  13حتى  1987لسنة  101وات الخاصة المستحقة وفقاه للقوانٌن من جنٌهاه متضمناه العال 450ٌكون 
شتراك األساسى بمعنى أنه ٌكون قد تم توزٌع جملة األجر المستحق له فى تارٌخ التعٌٌن بٌن أجر اال – 1991
 شتراك المتؽٌر كما ٌلى :  وأجر اال
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 نصر األجرع
 القيمة
 جنيه

 شتراكاأجر 
 )جنيه( أساس 

 اكشتراأجر 
 متؽير )جنيه(

 150.00 250.00 400 أساس 
 030.00 050.00 080 101/87عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 149/88عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 123/89عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 013/90عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 013/91عالوة قانون 
 080.00  080 029/92عالوة قانون 
 040.00  040 174/93عالوة قانون 
 040.00  040 203/94عالوة قانون 
 040.00  040 023/95عالوة قانون 
 040.00  040 085/96عالوة قانون 

 450 960 اإلجمـــــالى
510.00 

 حد أقصى 500تخفض إلى 

 
 1997لسرنة  82القرانون ه وتضراؾ عرالوة  1992لسرنة  29ٌتم ضم عالوة القانون  1/7/97من  اعتبـاراو

 مرن جنٌه ( والعالوات الخاصة التى ضمت إلٌه عن السنــوات 400% من جملة األجر األساسى ) 10بنسبة 
 . جنٌهاه ( 320ومقدارها )  1991إلى  1987

 شتراكه الشهرى كما ٌلى : اجنٌهاه لٌصبح أجر  72% =  10×  720أى 
 

 عنصر األجر
 القيمة
 جنيه

 شتراكاأجر 
 )جنيه(أساس  

 شتراكاأجر 
 متؽير )جنيه(

 150.00 250.00 400 أساس 
 030.00 050.00 080 101/87عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 149/88عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 123/89عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 013/90عالوة قانون 
 022.50 037.50 060 013/91عالوة قانون 

 030.00 050.00 080 029/92ون عالوة قان
 040.00  040 174/93عالوة قانون 
 040.00  040 203/94عالوة قانون 
 040.00  040 023/95عالوة قانون 
 040.00  040 085/96عالوة قانون 
 072.00  072 082/97عالوة قانون 

 500.00 1032 اإلجمـــــالى
 500تخفض إلى  532.00

 حد أقصى

 
 وجود عناصر أجر بخالؾ ماتقدم  ض عدمفترااوذلك ب

 
شتراك األساسى  بعىد ضىم العىالوة الخاصىة الحىد األنصى  لهىذا األجىر فى  يراع  أال يجاوز أجر اال -ه

شىىتراك األساسىى  تىىاريخ ضىىمها ، وبمراعىىاة أن تكىىون األولويىىة فىى  زيىىادة الحىىد األنصىى  ألجىىر اال
 للعالوة الخاصة المقرر ضمها .
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 (8ثال رنم )م
ستحرررـق عرررالوة خاصرررـة مرررن اجنٌهررراه ه وكررران قرررد  270  1/7/1992علٌررره بلرررػ أجرررره األساسرررى فرررى مرررإمن 

شررتراكه األساسررى فررى اه وكرران أجررر  1987لسررنة  101جنٌهررا طبقرراه للقررانون رقررم  40مقرردارها  1/7/1987
 جنٌها مشترك عنه ضمن عناصر األجر المتؽٌر . 20جنٌها والفرق ومقداره  250هو  30/6/1992

جنٌهرا إلرى أجرره األساسرى لٌصربح المجمروع  40ٌتم ضم العالوة الخاصة ومقردارها  1/7/1992من  إعتباراه 
جنٌرره الحررد األقصررى ألجررر اإلشررتراك األساسررى إعتبرراراه مررن هررذا التررارٌخ وٌررتم  300جنٌهررا تخفررض إلررى  310

 جنٌهات إلى عناصر األجر المتؽٌر . 10إضافة الفرق ومقداره 
 30/6/1992شرتراك األساسرى فرى جنٌها قد أضٌفت إلرى أجرر اال 40ة ومقدارها وبذلك تكون العالوة الخاص

 1/7/1992ل الحد األقصى ألجر اإلشتراك من استكماجنٌهاه و 290جنٌها لٌصبح المجموع  250ومقداره 
 شتراك قبل هذا التارٌخ .جنٌهات من القدر الزائد على الحد األقصى ألجر اال 10جنٌه ( بمقدار  300)  
 

شتراك األساس  ف  تاريخ ضم العالوة المستحقة وفقىا  يراع  ف  الحاالت الت  يجاوز فيها أجر اال -و
ستحقاق إعانة تهجير فإنه يتم ضم اجنيها  شهريا  نتيجة  250 – 1987لسنة  101للقانون رنم 

شىىتراك األساسىى  فىى  سىىتكمال الحىىد األنصىى  ألجىىر االمىىن العىىالوة الخاصىىة المقىىدار المطلىىوب ال
 جنيه .     300وهو  1/7/1992

 
 (9مثال رنم )

 270 – 30/6/1992شرتراكه األساسرى فرـى ا( كران أجرر 8بفرـرض أن المإمرـن علٌره بالمثرال السرابق رقرم )
 جنٌهاه . 20ستحقاقه إعانة تهجٌر مقدارها جنٌهاه نتٌجة ال

اه فقط ) المقردار المطلروب جنٌه 30شتراكه األساسى من العالوة الخاصة مبلػ افى هذه الحالة ٌضاؾ إلى أجر 
 10جنٌه ( وٌضاؾ باقى العالوة الخاصة ومقدارها  300شتراك األساسى ستكمال الحد األقصى ألجر االه ال

 جنٌهات إلى عناصر أجر اإلشتراك المتؽٌر .
 
يراع  بالنسىبة للمىؤمن علىيهم العىاملين فى  القطىاع الخىاص الىذين نىررت لهىم عىالوة أو عىالوات  - 6

 لة لتلك الت  نررت للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام . خاصة مماث
توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة بالنسبة لكل عالوة حتى ٌمكن معراملتهم ذات المعاملرة المقرررة للعراملٌن  - أ

 بالحكومة والقطاع العام .
اإلدارى للدولة  تقرٌر صاحب العمل لعالوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة للعاملٌن بالجهاز (1)

 بمعنى أن ٌقررها : –والقطاع العام 
 من تارٌخ إستحقاقها للعاملٌن المشار إلٌهم . ( أ)
ٌعٌن منهم لدٌه بعد هذا  ستحقاقها ه ومناللعاملٌن الموجودٌن لدٌه بالخدمة فى تارٌخ  ( ب)

 .التارٌخ
ن ذلك بموافاة بقراره الخاص بمنح هذه العالوة  ويكو جتماعىإخطار الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اال (2)

ستحقاق العالوة متضمنا  نيمة اف  تاريخ  2ستمارة رنم امكتب الهيئة المختص بنموذج 
 العالوة الت  منحها لكل من العاملين لديه مرفقا  به نسخة من هذا القرار .

ٌولٌررو أو ٌونٌررو  ا )سررتحقاقهاشررتراك شررهر امررع  شىىتراك المسىىتحق عىىن العىىالوة الخاصىىةسىىداد اال( 3)
 ( أى فى مهلة أقصاها الٌوم الخامس عشر من الشهر التالى لشهر إستحقاقها .حوالبحسب األ

 متؤخرة للهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى . لتزاماتا( أال يكون عل  صاحب العمل أية 4)
 
 شتراك األساس  بمراعاة اآلت  :د نيمة العالوة الخاصة الت  يتم إضافتها إل  أجر اإلتحد -ب

 السابقٌن من هذا الفصل . 5ه  1تم إٌضاحها فى كل من البندٌن  القواعد التى (1)
النسربة المنصرو، علٌهرا  –نسبة العالوة التى قررها صاحب العمل بشرط أال تتجاوز هرذه النسربة  (2)

 فى القانون التى قررها .
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 123ه  1988لسرنة  149على العالوات الخاصرة المقرررة برالقوانٌن أرقرام  تسرى القواعد المتقدمة -ج
 203ه  1993لسرنة  174ه  1992لسنة  29ه  1991لسنة  13ه  1990لسنة  13ه  1989لسنة 
 19ه  1998لسرررنة  90ه  1997لسرررنة  82ه  1996لسرررنة  85ه  1995لسرررنة  23ه  1994لسرررنة 
 86ه  2003لسررنة  89ه  2002لسررنة  149ه  2001لسررنة  18ه  2000لسررنة  84ه  1999لسررنة 
 .2005لسنة  92ه  2004لسنة 

القوانٌن قد قررت العالوات الخاصة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام ه إال أنه قد  أن هذهٌث أنه رؼم ح
لسنة  4ه  1990لسنة  4ه  1989لسنة  6ه  1988لسنة  4صدرت منشورات وزارة التؤمٌنات أرقام 

 3ه  1996لسررنة  2ه  1995لسررنة  2ه  94لسررنة  2ه  1993لسررنة  2ه  1992لسررنة  2ه  1991
 2002لسنة  2ه  2001لسنة  1ه  2000لسنة  4ه  1999لسنة  2ه  1998لسنة  3ه  1997لسنة 
عتبار العالوة التى ٌقررها صاحب العمرل وفقراه اب 2005لسنة  1ه  2004لسنة  1ه  2003لسنة  2ه 

 للشروط الواردة فى الفقرة )أ( عالوة مماثلة لتلك المقررة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام .
 2003لسنة  27و 2002لسنة  46و  2001لسنة  31كما تضمنت كال من القرارات الوزارٌة أرقام 

الصادرة بشؤن أجر اإلشتراك فً قرانون الترؤمٌن اإلجتمراعً مرا  2005لسنة  38و 2004لسنة  20و 
 ورد بالمنشورات الوزارٌة بشؤن العالوة الخاصة التً ٌقررها صاحب العمل بالقطاع الخا،.

 
للعراملٌن بالحكومرة والقطراع العرام  1987لسىنة  101لعالوة الخاصة المقررة بالقىانون رنىم النسبة لب -د

وكان قرد  1/7/1987طاع الخا، قد قرر عالوة للعاملٌن لدٌه من قنه إذا ماكان صاحب العمل فى الإف
مقرررة بالنسربة للعراملٌن بالبند )أ( فإنره ٌرتم معاملتهرا ذات المعاملرة ال افر بشؤنها الشروط السابق بٌانهاتو

 القطاع العام . وبالحكومه 
من قانون  132ه  131أما إذا لم تتوافر بشؤنها الشروط المشار إلٌها فإنه ٌسرى بشؤنها أحكام المادتٌن 

شرتراك المتؽٌرر إال حٌرث الٌعترد بهرا ضرمن عناصرر أجرر اال 1975لسرنة  79التؤمٌن اإلجتمراعى رقرم 
لى لتارٌخ تقرٌرها ه وعلى ذلك فهى ال تعتبر عالوة مماثلة لتلرك الترى قرررت عتباراه من أول ٌناٌر التاا

عتبارها اب 1/7/1992شتراك األساسى من للعاملٌن بالحكومه والقطاع العام وال ٌتم ضمها إلى أجر اال
 شتراك المتؽٌر منذ بداٌة إستحقاقها .عالوة خاصة ولكن تعامل على أنها جز  من أجر اال

 
 (10مثال رنم )

( كان ٌعمل بإحدى منشآت القطاع الخا، التى قررت جمٌع  6بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم ) 
العالوات المقررة للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام إعتباراه من العالوة المقررة بالقانون رقم 

 مماثلة . وتوافرت فٌها الشروط المطلوبة إلعتبارها عالوة خاصة 1988لسنة  149
 حترً عرالوة % فقرط 10العالوة الترى قررهرا صراحب العمرل عرن جمٌرع هرذه العرالوات هرى  وبفرض أن نسبة

2005. 
    أجر اإلشتراك األساس  كما يل  :ف  هذه الحالة تحدد نيمة العالوات الت  يتم ضمها إل
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األجر األساس  متضمنا  
العالوات الخاصة الت  يتم 

 ضمها إليه

عالوة الخاصة منسوبة إلي أجر ال
 ماعدا: –من سنة إستحقانها  30/6
 31/5/91من أجر  91عالوة  

ضم العالوات الخاصة إل  أجر اإلشتراك 
 األساس 

الحد 
األنصي 
ألجر 

شتراك اال
األساس  
بعد الضم 
 )جنيه(

 تاريخ
 القيمة
 جنيه

 النسبة القانون
 القيمة
 جنيه

نيمة ما تم ضمه من 
 العالوة الخاصة

 جنيه

العالوة 
 المضمومة
 جنيه

 

1/7/88 0400.0 149/88 10% 40.0    

1/7/89 0400.0 123/89 10% 40.0    

1/7/90 0400.0 013/90 10% 40.0    

1/6/91 0400.0 013/91 10% 40.0    

1/7/92 0400.0 029/92 10% 40.0   300.00 

1/7/93 0440.0 174/93 10% 40.0 250×10 = %25.00 1/7/1988 337.50 

1/7/94 0480.0 203/94 10% 44.0 250×10 = %25.00 1/7/1989 375.00 

1/7/95 0520.0 023/95 10% 48.0 250×10 = %25.00 1/7/1990 412.50 

1/7/96 0560.0 085/96 10% 52.0 250×10 = %25.00 1/7/1991 450.00 

1/7/97 0600.0 082/97 10% 56.0 250×10 = %25.00 1/7/1992 500.00 

1/7/98 0640.0 090/98 10% 60.0 25.00 1/7/1993 525.00 

1/7/99 0684.0 019/99 10% 64.0 25.00 1/7/1994 550.00 

1/7/2000 0732.0 084/2000 10% 68.8 25.00 1/7/1995 575.00 

1/7/2001 0784.0 018/2001 10% 73.2 25.00 1/7/1996 600.00 

1/7/2002 0840.0 149/2002 10% 78.4 25.00 1/7/1997 625.00 

1/7/2003 0900.0 089/2003 10% 84.0 25.00 1/7/1998 650.00 

1/7/2004 0964.0 086/2004 10% 90.0 25.00 1/7/1999 675.00 

1/7/2005 1032.8 092/2005 10% 96.4 25.00 1/7/2000 700.00 

 
 (11مثال رنم )

 % .25لمثال السابق عن جمٌع العالوات هى بفرض أن النسبة التى حددها صاحب العمل فى ا
 شتراك األساسى كما ٌلى :جر االفى هذه الحالة تحدد قٌمة العالوات التى ٌتم ضمها إلى أ
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األجر األساس  متضمنا  
العالوات الخاصة الت  يتم 

 ضمها إليه

العالوة الخاصة منسوبة إلي أجر 
 ماعدا: –من سنة إستحقانها  30/6
 31/5/91من أجر  91الوة ع 

ضم العالوات الخاصة إل  أجر اإلشتراك 
 األساس 

الحد 
األنصي 
ألجر 

شتراك اال
األساس  
بعد الضم 
 )جنيه(

 تاريخ
 القيمة
 جنيه

 النسبة القانون
 القيمة
 جنيه

نيمة ما تم ضمه من 
 العالوة الخاصة

 جنيه

العالوة 
 المضمومة
 جنيه

1/7/88 0400.00 149/88 25% 100.00    

1/7/89 0400.00 123/89 25% 100.00    

1/7/90 0400.00 013/90 25% 100.00    

1/6/91 0400.00 013/91 25% 100.00    

1/7/92 0400.00 029/92 25% 100.00   300.00 

1/7/93 0500.00 174/93 25% 100.00 
250×15 = %

37.50 
1/7/1988 337.50 

1/7/94 0600.00 203/94 25% 125.00 
250×15 = %

37.50 
1/7/1989 375.00 

1/7/95 0700.00 023/95 25% 150.00 
250×15 = %

37.50 
1/7/1990 412.50 

1/7/96 0800.00 085/96 25% 175.00 
250×15 = %

37.50 
1/7/1991 450.00 

1/7/97 0900.00 082/97 25% 200.00 
250×20 = %

50.00 
1/7/1992 500.00 

1/7/98 1000.00 090/98 25% 225.00 25.00 1/7/1993 525.00 

1/7/99 1125.00 019/99 25% 250.00 25.00 1/7/1994 550.00 

1/7/2000 1275.00 084/2000 25% 281.25 25.00 1/7/1995 575.00 

1/7/2001 1450.00 018/2001 25% 318.75 25.00 1/7/1996 600.00 

1/7/2002 1650.00 149/2002 25% 362.50 25.00 1/7/1997 625.00 

1/7/2003 1875.00 089/2003 25% 412.50 25.00 1/7/1998 650.00 

1/7/2004 2125.00 086/2004 25% 468.75 25.00 1/7/1999 675.00 

1/7/2005 2406.25 092/2005 25% 531.25 25.00 1/7/2000 700.00 

 
  القيم المبينة شتراك األساس  إعتبارا  من التواريخ المحددة فيما يل  إلزيادة الحد األنص  ألجر اال -7

 نرين كل منها :
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 )جنيه( شهريا   )جنيه( سنويا   إعتبارا  من 

1/7/1981 03000 0250.00 

1/7/1992 03600 0300.00 

1/7/1993 04050 0337.50 

1/7/1994 04500 0375.00 

1/7/1995 04950 0412.50 

1/7/1996 05400 0450.00 

1/7/ 1997  06000 0500.00 

1/7/1998 06300 0525.00 

1/7/1999 06600 0550.00 

1/7/2000 06900 0575.00 

1/7/2001 07200 0600.00 

1/7/2002 07500 0625.00 

1/7/2003 07800 0650.00 

1/7/2004 08100 0675.00 

1/7/2005 08400 0700.00 

1/7/2006 08700 0725.00 

1/7/2007 09000 0750.00 

1/7/2008 09300 0775.00 

1/7/2009 09600 0800.00 

1/7/2010 10200 0850.00 

1/7/2011 10500 0875.00 

1/7/2012 10950 0912.50 

1/5/2013 11850 0987.50 

1/7/2014 12150 1012.50 

1/7/2015 13440 1120.00 

1/4/2016 14880 1240.00 

1/7/2017 16440 1370.00 

1/7/2018 18120 1510.00 

1/7/2019 20040 1670.00 
 

 مالحظات : نواعد زيادة الحد األنصي ألجر االشتراك األساسي :
 : 1992/  7/ 1الفترة من  – 1

تسراوي ه بقٌمرة  األساسً سنوٌا ه فرً ترارٌخ ضرم العرالوة الخاصرة لهرذا األجرر ى لألجرقصالحد األٌزاد 
 . جنٌها ( 250)  30/6/1992له فً  لً الحد األقصً إالمضمومة العالوة الخاصة نسبة 

 
 : 2014/  10/  1الفترة من  – 2

: ٌتحدد الحدان األدنى واألقصى ) بند ط (  5للمادة  2014لسنة  120طبقا للتعدٌل الوارد بالقانون رقم         
ه وٌرتم زٌادتهمرا سرنوٌاه فرى أول ٌولٌرو مرن كرل عرام  1/7/2014السنوى لهذا األجر بقٌمة كل منهما فرى 

ى شرهر ٌونٌرو السرابق ه وفرى تحدٌرد الحردٌن المشرار إلٌهمرا ٌراعرى % منسوبة إلى كل منهما فر10بنسبة 
 جبر كل من الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنٌهات.
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 وبمراعاة ما تضمنته مقدمة هذا الباب بشان األجر األساسي :
إضرافة العرالوات ال ٌررتبط ب شىتراك األساسى  إلى  القىيم الموضىحة فيمىا تقىدمن رفع الحد األنص  ألجىر االفإ

 شتراك األساسرى ٌنطبرـق علرـىجر االشتراك األساسى ه بمعـنى أن زٌادة الحد األقصى ألالخاصة إلى أجر اال
المإمن علٌهم بالقطاع الخا، الذٌن لم ٌقرر لهم صاحب العمل أى من العالوات الخاصرة المشرار إلٌهرا بالبنرد 

رهم األساسررٌة تبلررػ الحررد األقصررى ألجررر اإلشررتراك أو بعضررها ه وذلررك طالمررا كانررت أجرومرن هررذا الفصررل ( 1)
 األساسى أو تزٌد علٌه .

فرى ٌولٌرو مرن كرل سرنة مرن  2وٌقتضى األمر تقدٌم أصحاب األعمال فى القطاع الخا، نموذج إستمارة رقرم 
م السابق إٌضاحه طالما كان العاملون لدٌه شتراك األساسًبجدول الحد األقصً ألجر االالسنوات المشار الٌها 
الحدود المبٌنة بهذا الجدول فى شهر ٌناٌر من السنة المحددة قرٌن كل منها تزٌد علً  ةٌتقاضون أجوراه أساسٌ

بمعنى أنه الٌعتد فى هذا الشؤن بؤٌة إضافات إلى األجر األساسى بعد شهر ٌنراٌر مرن كرل سرنة وحترى شرهر  –
التالى لتارٌخ منحها طبقا لما ٌن، علٌه قانون  عتبار من أول ٌناٌرٌونٌو من هذه السنة والتى ٌإخذ بها فى اال

 جتماعى فى هذا الشؤن . التؤمٌن اال
مرتين كل سنة  2ة رنم ويترتب عل  ماتقدم أن يلتزم أصحاب األعمال بالقطاع الخاص بتقديم نموذج إستمار

 : كما يل 
ضٌة بمراعاة تتضمن العالوات التى أضٌفت إلى األجر األساسى خالل السنة الما –خالل ٌناٌر  (1)

 شتراك األساسى السابق بٌانها .الحدود القصوى ألجر اال
 هلمراعاة الزٌادة فى الحد األقصى ألجر اإلشتراك األساسى وفقاه لما سبق بٌانه  –خالل شهر ٌولٌو  (2)

تم تعدٌل الحد األقصً فقد وبالتالً ه  2013تم ضمها من أول ماٌو  2008عالوة أن مع مراعاة 
 . 2013ألساسً إعتبارا من ماٌو ألجر االشتراك ا

 
 (12مثال رنم )

جنٌها وٌستحق سنوٌاه  280بؤجر أساسى مقداره  1/5/1991ٌعمل مإمن علٌه بالقطاع الخا، إعتباراه من 
جنٌهاه طبقاه لالئحة األجور بجهة العمل ) لٌست عالوة خاصة  40عالوة دورٌة مقدارها  1/7إعتباراه من 

 بالحكومة والقطاع العام ( .مماثلة لقوانٌن العاملٌن 
 إشتراكه األساس  وفقا  لما يل  :يحدد أجر 

 

 التاريخ
 أجر

 اإلشتراك
 )جنيه(

 مالحظات

 الحد األقصى ألجر اإلشتراك األساسى 250.00 1/5/1991

 الحد األقصى ألجر اإلشتراك األساسى 250.00 1/1/1992

جنٌه ولم تإخذ العالوة الدورٌرة  300اك األساسى فى هذا التارٌخ شترحٌث أصبح الحد األقصى ألجر اال 280.00 1/7/1992
 شتراك إال من أول ٌناٌر التالى لتارٌخ منحها .عتبار حٌث الٌعتد بها فى أجر االفى اال 1992عن سنة 

شررتراك األساسررى فررى هررذا جنٌهررا  بمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال 320( =  92) عررالوة  40+  280 300.00 1/1/1993
 جنٌه ( . 300ٌخ ) رلتاا

1/7/1993 320.00 
 

 جنٌه . 337.50شتراك األساسى فى هذا التارٌخ حٌث أصبح الحد األقصى ألجر اال
عتبار حٌرث الٌعترد بهرا إال مرن أول ٌنراٌر الترالى لترارٌخ فى اال 1993ولم تإخذ العالوة الدورٌة عن سنة 

 منحها .

شررتراك األساسررى فررى هررذا جنٌهرراه بمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال 360( =  93) عررالوة  40+  320 337.00 1/1/1994
 جنٌه ( 337.50التارٌخ ) 

 جنٌهاه . 375شتراك األساسى فى هذا التارٌخ حٌث أصبح الحد األقصى ألجر اال 360.00 1/7/1994
الى لترارٌخ عتبار حٌرث الٌعترد بهرا إال مرن أول ٌنراٌر الترفى اال 1994ولم تإخذ العالوة الدورٌة عن سنة 

 منحها .

شررتراك األساسررى فررى هررذا جنٌرره بمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال 400( =  94) عررالوة  40+  360 375.00 1/1/1995
 جنٌهاه ( 375التارٌخ ) 
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 جنٌه . 412.50شتراك األساسى فى هذا التارٌخ حٌث أصبح الحد األقصى ألجر اال 400.00 1/7/1995
عتبار حٌرث الٌعترد بهرا إال مرن أول ٌنراٌر الترالى لترارٌخ فى اال 1995ن سنة ولم تإخذ العالوة الدورٌة ع

 منحها .

ى فررى هررذا شررتراك األساسررجنٌرره بمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال 440( =  95) عررالوة  40+  400 412.50 1/1/1996
 ( جنٌه 412.50التارٌخ ) 

 جنٌها . 450اسى فى هذا التارٌخ شتراك األسحٌث أصبح الحد األقصى ألجر اال 440.00 1/7/1996
عتبار حٌرث الٌعترد بهرا إال مرن أول ٌنراٌر الترالى لترارٌخ فى اال 1996ولم تإخذ العالوة الدورٌة عن سنة 

 منحها .

شررتراك األساسررى فررى هررذا جنٌهررا بمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال 480( =  96) عررالوة  40+  440 450.00 1/1/1997
 . جنٌهاه ( 450التارٌخ ) 

 جنٌه ( 500شتراك األساسى فى هذا التارٌخ )حٌث أصبح الحد األقصى ألجر اال 480.00 1/7/1997
عتبار حٌرث الٌعترد بهرا إال مرن أول ٌنراٌر الترالى لترارٌخ فى اال 1997ولم تإخذ العالوة الدورٌة عن سنة 

 منحها .

شررتراك األساسررى فررى هررذا د األقصررى ألجررر االجنٌهرراه بمراعرراة الحرر 520( =  97) عررالوة  40+  480 500.00 1/1/1998
 جنٌه ( 500التارٌخ ) 

 جنٌهاه ( . 525شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 520.00 1/7/1998
عتبار حٌرث الٌعترد بهرا إال مرن أول ٌنراٌر الترالى لترارٌخ فى اال 1998ولم تإخذ العالوة الدورٌة عن سنة 

 منحها .

شررتراك األساسررى فررى هررذا بمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال اجنٌهرر 560( =  98) عررالوة  40+  520 525.00 1/1/1999
 جنٌهاه ( 525التارٌخ ) 

 جنٌها ( . 550شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 550.00 1/7/1999

شررتراك األساسررى فررى هررذا جنٌرره وبمراعرراة الحررد األقصررى ألجررر اال 600( =  99) عررالوة  40+  560 550.00 1/1/2000
 جنٌهاه ( 550التارٌخ ) 

 جنٌها ( 575شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 575.00 1/7/2000

اك األساسى فرى هرذا شتروبمراعاة الحد األقصى ألجر اال اجنٌه 640( =  2000) عالوة  40+  600 575.00 1/1/2001
 جنٌهاه ( 575التارٌخ ) 

 جنٌه ( 600شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 600.00 1/7/2001

ساسى فرى هرذا شتراك األجنٌها وبمراعاة الحد األقصى ألجر اال 680( =  2001) عالوة  40+  640 600.00 1/1/2002
 ( جنٌه 600التارٌخ ) 

 جنٌها ( 625شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 625.00 1/7/2002

شتراك األساسى فرى هرذا جنٌها وبمراعاة الحد األقصى ألجر اال 720( =  2002) عالوة  40+  680 625.00 1/1/2003
 جنٌهاه ( 625التارٌخ ) 

 جنٌها ( 650شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) ر االحٌث أصبـح الحد األقصى ألج 650.00 1/7/2003

شتراك األساسى فرى هرذا جنٌها وبمراعاة الحد األقصى ألجر اال 760( =  2003) عالوة  40+  720 650.00 1/1/2004
 جنٌهاه ( 650التارٌخ ) 

 جنٌها ( 675شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 675.00 1/7/2004

شتراك األساسرى فرى هرذا وبمراعاة الحد األقصى ألجر اال جنٌه 800( =  2004) عالوة  40+  760 675.00 1/1/2005
 جنٌهاه ( 675التارٌخ ) 

 ( جنٌه 700ساسى فى هذا التارٌخ ) شتراك األحٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 700.00 1/7/2005

شتراك األساسى فرى هرذا وبمراعاة الحد األقصى ألجر اال اجنٌه 840( =  2005) عالوة  40+  800 700.00 1/1/2006
 جنٌهاه ( 700التارٌخ ) 

 ( اجنٌه 725شتراك األساسى فى هذا التارٌخ ) حٌث أصبـح الحد األقصى ألجر اال 725.00 1/7/2006

 
 مالحظة هامة :

 شتراك المتؽٌر .عناصر أجر اال شتراك األساسى ضمنٌدخل الجز  الزائد عن الحد األقصى ألجر اال
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 لفصل الثالثا
 خطوات حساب المعاش

 
 والوفاة إتباع الخطوات اآلتية :يراع  ف  حساب معاش األجر األساس  ف  تأمين الشيخوخة والعجز 

 شتراك .حصر مدد اال :       أوال
 :   تحدٌد معامل كل مدة .     ثانيا
 .:   تحدٌد أجر التسوٌة      ثالثا
 :   حساب المعاش الخام .    رابعا  
 :   مراعاة الحد األدنى النسبى .  خامسا  
 :   مراعاة إضافة نصؾ الفرق .  سادسا  
 :   مراعاة الحد األقصى النسبى .   سابعا  
 :   مراعاة الحد األقصى الرقمى .    ثامنا  
 جنٌهاه . 35جنٌهاه ه وبحد أقصى  20د أدنى ح% ب25زٌادة نسبة   :    تاسعا

 : مراعاة الحد األدنى الرقمى . عاشرا 
 

 مالحظة هامة : 
 لً ما بعد تحدٌد قٌمة هذا المعاشإٌرجؤ تطبٌق الخطوتٌن اآلتٌتٌن فً حالة استحقاق معاش عن األجر المتؽٌر 

 زٌادة المعاشات المتدنٌة .حادي عشر : 
 جنٌهات . 10إضافة منحة مقدارها :   ثان  عشر

 
ستحقاق المعاش اأن الخطوات المشار إلٌها ال تطبق بالكامل على كل حالة من حاالت  الذكرومن الجدير ب

العشر السابق ذكرها بالفصل األول ه ولكن ٌجب عند حساب المعاش المرور بهذه الخطوات وبذات الترتٌب 
 : سبيل المثالفعل  ستحقاق الجارى حساب معاشهـا ه السابق إٌضاحه لتنفٌذ ما ٌتناسب منها مع حالة اال

 . معاش بلوغ السن المنهً للخدمةالتطبق الخطوة سادسا )مراعاة إضافة نصؾ الفرق( فى حالة  -1
 . المبكرفى حالة المعاش  (الحد األدنى الرقمىمراعاة ا )عاشرخطوة الالتطبق  -2
 إلخ .. ………………………… -3
 

 ونوضح فيما يل  خطوات حساب المعاش المشار إليه تفصيال   :
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 : حصر مدد اإلشتراك أوال  
 

 شتراك ف  األجر األساس  بأنواعها المختلفة مثل :يشمل ذلك كافة مدد اال -1
جتماعى المستحقة ) حصة كل من شتراكات التؤمٌن االاه وهى تلك التى أدٌت عنها  شتراك فعل امدة  -أ

 المنشؤة والمإمن علٌه ( .
شتراك بنظام التؤمٌن اإلجتماعى ومتصلة بها ابقة على بداٌة االه وٌقصد بها مدة الخدمة الس مدة سابقة -ب

 ه وسددت عنها مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة للمإمن علٌه إلى الصندوق المخت، .
  :حتياط  معاش امدة محول عنها  -ج

 .من قطاع حكومى إلى قطاع عام أو خا،  (1)
 . أو من قطاع عام أو خا، إلى قطاع حكومى

 . 1/9/1975قبل 
نتقال المإمن علٌه من الخضوع ألحد قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعى امن قانون تؤمٌنى خخر نتٌجة  (2)

  79/75إلى القانون  50/78أو  108/76
 . 84/ 1/4نبل 

 .كان ذلك دفعة واحدة أو بالتقسٌط وهى تلك التى سدد تكلفتها بالكامل المإمن علٌه سوا  ةمدة مشترا  - د
ـى تحسب فٌها السنة بسنتٌن كمدد الخدمة العسكرٌة زمن الحرب أو تحسب وهـى الت مدة مضاعفة - ه

 .. إلخ . …فٌها السنة بسنة وربع كمدد الخدمة بالمناطق النائٌة 
ه كتلك التى تضاؾ فى حاالت الوفاة والعجز الكامل أو العجز الجزئى المنهى للخدمة مدة إفتراضية   - و

سنوات أو المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد أٌهما  3لخدمة ) والعجز الكامل والوفاة خالل سنة من ترك ا
أقل ( ه وكذا تلك التى تضاؾ فى حالة التقاعد التٌسٌرى ) سنتان أو المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد 

 أٌهما أقل ( . 
 ومدد اإلعارة الخارجٌة بدون أجر . جازات الخاصة للعمل بالخارجمدد اإل -ز
 شتراك عنها .التى أبدى المإمن علٌه رؼبته فى  اإل ة لؽير العملجازات الخاصمدد اإل -ح
طالما وقعت خالل فترة عالقة عمل بٌن المنشؤة والمإمن علٌه ه وذلك رؼم  مدة التجنيد اإللزام  -ط

إعفا  كل منهما من أدا  إشتراكات التؤمٌن اإلجتماعى عنها ه وذلك لعدم إستحقاق المإمن علٌه أجراه 
  خاللها .   

  
 (  1مثال رنم ) 

 .ستقالة وتقدم لصرؾ مستحقاته ) معاش مبكر ( إنتهت خدمة مإمن علٌه باال
 شتراكه كما يل  :ات بيانات مدد وكان
 

 31/03/56   – 1/01/50من  مدة سابقة لم ٌطلب رفعها لمعامل كامل (

 30/09/96–    1/04/56من  مدة فعلٌة 

 31/12/49 –   1/01/48من  (1/9/75)تم شراإها قبل  ةة مشترامد

 31/01/80 –   1/10/75من  مدة خدمة بمناطق نائٌة  )ٌضاؾ ربع المدة( 

 
 شتراكه كما يل  :اإذا تحدد مدد 
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 مدة فعلية مدة سابقة

 يوم    شهر   سنة 
31    /3    /56 
01      /1   /50 

   يوم    شهر   سنة  
30  /9   /96 

  01     /4  /56 

--      / 3    /06 --         /6  /40 

 ةمدة مشترا مدة مضاعفة بوانع الربع

 يوم     شهر    سنة              
             31      /01    /80 

             10    /  10    /75 
 04/     04/       --  المدة      

 01/     01/       --   المدةربع 

 سنة  يوم    شهر     
31  /12    /49 

  10     /10   /48 
--          /--   /02 
 

 
 شتراكه كما يل   :اوبذلك تكون إجمال  مدد 

 

 الفترة الزمنية نوع المدة

 
 مدة سابقة
 مدة فعلٌة
 فةعمدة مضا
 ةمدة مشترا

 سنة شهر           
      03        06 
      06        40 
      01        01 
       -          02 

 49        10       اإلجمالى

 
 (  2مثال رنم ) 
 . 1/3/37وكان تارٌخ مٌالده  –( كان للوفاة  1نتها  خدمة المإمن علٌه بالمثال السابق رقم ) ابفرض أن 

 اك مدة إفتراضٌة تحدد كما ٌلى :شتراإذا ٌضاؾ إلى ماسبق تحدٌده من مدد  
 يوم   شهر  سنة            

 97/   2/    28 سن التقاعد المعامل به(  الستٌن )تارٌخ بلوغ سن 
 سنة . 60وهو الٌوم السابق لٌوم المٌالد + 

 96/   9/    30                        نتها  الخدمة           ارٌخ تا
    --/   5/     --                   تبقٌة لبلوغ سن التقاعد     المدة الم

 ة تقل عن ثالث سنواتونظراه ألن المدة المتبقٌ
    --/   5/     --               مدة إفتراضٌة مقدارها .      إذا تضاؾ

 إجمال  مدد اإلشتراك كما يل   : وبذلك تكون
 سنة شهر  يوم                            

 60/   3/    --     مدة سابقة            
 40/   6/    --           مدة فعلٌة       

 ()ربع مدة المناطق النائٌة  01/   1/    --       مدة مضاعفة       
 02/   --/    --                ةمدة مشترا

 -/     5/    --     مدة إفتراضٌة         
                             --    /--   /44 
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 شتراك عن األجر األساس  مايل  :يراع  ف  حصر مدد اال -2
 . ٌتم حسابها بالٌوم لقطاع الحكوم شتراك بالقطاع العام واد االمد -أ
 : راعى فى تحدٌدهاه ٌ مدد االشتراك الفعل  بالقطاع الخاص -ب

حٌث أن اإلشتراكات فى القطاع الخرا،  –أٌاه كان ٌوم اإللتحاق   1ٌحسب من ٌوم   شهر البداية  (1)
 عتباره شهراه كاماله .اتإدى عن شهر اإللتحاق ب

حٌرث أنره الٌرإدى  –نتهرا  الخدمرة خخرر ٌروم فرى الشرهر االٌحسب إال إذا كان ترارٌخ  النهايةشهر   (2)
نتها  الخدمة بالقطاع الخا، إال إذا كان تارٌخ نهاٌة الخدمة خخر ٌوم فى الشهر اشتراك عن شهر ا

 ( .31ه  30ه  29ه  28وبمراعاة عدد أٌام الشهر )
 ة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل .هو ذاته شهر النهاٌ إذا كان شهر البداية  (3)
المسرتحق عنهرا مكافرؤة نهاٌرة الخدمرة ٌرتم حسرابها برالٌوم حٌرث  شتراك السابقة بالقطىاع الخىاصمدد اال -ج

 تستحق عنها مكافؤة نهاٌة الخدمة بالٌوم .
 :  ةنواعد عام  -د

قطراع الخرا، ه وبردأت فرى ذات الشرهر فرى ال نتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكوم اإذا  (1)
زدواج فرى افإنه نظراه ألن شهر البداٌة ٌحسب بالكامل فرى القطراع الخرا، ه وحترى الٌكرون هنراك 

نتها  الخدمة بالقطاع العام أو القطراع الحكرومى = نهاٌرة الشرهر الذا ٌعتبر  –شتراك حساب مدد اال
 نتها  الخدمة به .السابق ال

 لى لتارٌخ نهاٌتها ه وبمراعاة :من الٌوم التابطرت تارٌخ بداٌتها  شتراك( تحدد مدة اال2)
 ببند  ب السابق . القواعد الواردة ( أ)

) تراعى عردد أٌرام شرهر النهاٌرة ( ٌرتم الطررت مرن  )ب( إذا كـان تاريخ النهاية آخر يوم ف  الشهر
 الٌوم األول من الشهر التالى .

ٌسمبر ( ٌرتم الطررت مرن الٌروم ) خخر ٌوم فى شهر د )ج( إذا كان تاريخ النهاية آخر يوم ف  السنة
 األول من شهر ٌناٌر من السنة التالٌة لسنة نهاٌة الخدمة .

شرتراك وٌطلرق عنهرا التردخل فرى حسراب مردد اال مشىتركالؼير جازات الخاصة لؽير العمل د اإل( مد3)
 علٌها ) مدة ساقطة ( . 

 عاة اآلتى :شهر كامل وذلك بمرا إلى شتراك( يجبر كسر الشهر ف  إجمال  مدد اال4)
شتراك الفعلى فٌتم جبر كسر الشهر فرى دون مدة اال )أ( إذا كان كسر الشهر ف  المدة السابقة فقط

 المدة السابقة .
شرتراك السرابقة فٌرتم جبرر كسرر فقط دون مدة اال شتراك الفعل )ب( إذا كان كسر الشهر ف  مدة اال

 شتراك الفعلى .الشهر فى مدة اال
فٌتم تحوٌرل كسرر الشرهر  شتراك الفعل ف  كل من المدة السابقة ومدة اال )ج( إذا كان كسر الشهر

% وٌضراؾ 60شتراك الفعلى ه وذلك بضربه فى فى المدة السابقة إلى كسر مناظر فى مدة اال
 شتراك الفعلى التى ٌتم فٌها الجبر .النات  إلى كسر الشهر فى مدة اال

لحالررة الواحرردة ووجررد بكررل منهررا أو بررؤكثر مررن فررى ا شىىتراك)د( إذا تعىىددت معىىامالت حسىىاب مىىدد اال
واحدة منها كسر شهر فٌتم تحوٌل كسر الشهر فى المدد ذات المعامل األقل إلى كسرر شرهر فرى 
المردة ذات المعامررل األكبرر التررى بهرا كسررر شرهر وذلررك بالضررب فررى معامرل التحوٌررل المناسررب 

 فٌها الجبر .وٌضاؾ النات  إلى كسر المدة ذات المعامل األكبر الذى ٌتم 
 : ويحدد معامل التحويل كما يل                   
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 معامل التحويل  المدة ذات المعامل األنل المدة ذات المعامل األكبر  

1/36 1/040 00.90000 

1/045 00.80000 

1/060 00.60000 

3/200 00.54000 

1/075 00.48000 

1/40 1/045 00.88888 

3/200 00.60000 

1/075 00.53333 

1/45 1/075 00.60000 

  
 (  3مثال رنم ) 

 : شتراكه كما ٌلىاالعام وكانت مدد إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع 
 24/3/72إلى      15/8/60شتراك فعلى   امدة 
 12/9/80إلى      21/5/73شتراك فعلى   امدة 
 29/2/96إلى      1/11/80شتراك فعلى   امدة 

 شتراكه كما يل   :ادد تحدد م
 يوم  شهر  سنة

25 /3  /72 
15 /8  /60 

  10 /7   /11 

 يوم  شهر  سنة
13 /9 /80 
21 /5  /73 
22 /3  /07 

 يوم  شهر  سنة 
1  / 03   /96 
1  /11  / 80 
 --  /04   /15 

شتراكه اومجموع مدد 
= 
 
 
 

 تجبر إلى 

 يوم  شهر  سنة
10 /7  /11 
22 /3  /07 

   --   /4  /15  
   02  /3  /34 
    --  /4   /34  

 
 (  4مثال رنم  ) 

 ( كانت بالقطاع الخا، . 3بفرض أن مدد خدمة المإمن علٌه بالمثال السابق ) رقم 
 شتراكه كما يل  :احدد مدد ت

 يوم  شهر  سنة
1 /3  /72 
1 /8  /60 
   -- /7  /11 

 يوم  شهر  سنة
1 /9  /80 
1 /5  /73 
-- /4  /07 

 م  شهر  سنةيو
1  /03   /96 
1  /11  /80 
  -- / 04  /15 

شتراكه اومجموع مدد 
= 
 
 
 
 

 يوم شهرسنة 
-- /7  /11 
-- /4  /07 
-- /4   /15  
    -- /3  /34  
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 (  5مثال رنم ) 
 لٌه وكانت مدد إشتراكه كما ٌلى :إنتهت خدمة مإمن ع

 31/3/56إلى     05/2/54ق . خ   من      مدة سابقـة 
 22/5/62إلى      01/4/56شتراك  ق . خ    من   امدة 
 28/5/88إلى      23/5/62شتراك  ق . ع    من   امدة 

 شتراكه كما يل  :اتحدد مدد 
 

 مدة سابقة
 )نطاع خاص (

 شتراكامدة 
 ) نطاع خاص (

 مدة إشتراك
 ) نطاع عام (

 يوم شهرسنة
01 /4  /56 
50 /2  /54 

    26 /1  /02 

 هرسنةيوم ش
1 /5  /62 
1 /4  /56 

      -- /1  /06  

 يوم شهر سنة
29 /5  /88 
23 /5  /62 

    06 /--  /26 

 
شرتراك ه ونظراه لوجرود كسرر شرهر فرى كرل مرن المردة السرابقة ومردة اال

 شتراك كما ٌلى :اقة إلى كسر مدة لذلك ٌتم تحوٌل كسر المدة الساب
 ٌوم  %15   =    60×      26

 شتراكه كما يل   :ال  مدد وتكون إجما
  
 

 المدة السابقة 
 

 شتراك الفعلىمدة اال
 
 
 

 تجبر إلى 

 يوم شهرسنة   
  --   /1 /02 

========= 
   --   /1 /06 
    06 /- /26 
   15 /- /-- 

21 /1 /32 
      --  /2 /32 

 
 (  6مثال رنم ) 

 لى :اكه كما ٌشتراإنتهت خدمة مإمن علٌه وكانت  بٌانات مدد 
 31/12/60إلى    11/12/53ق . ع    من     مدة سابقـة 

 25/03/80إلى     01/01/61شتراك  ق . ع    من   امدة 
 14/10/90إلى     26/03/80شتراك  ق . خ    من   امدة 

 شتراكه كما يل   :اتحدد مدد 
 

 مدة سابقة
 )نطاع عام (

 شتراكامدة 
 ) نطاع عام (

 شتراكامدة 
 ) نطاع خاص (

 يوم  شهر  سنة
 01/01  /61 

11 /12  /53 
   20 / --   /07 

 يوم  شهر  سنة
01 /03  /80 
10 /10  /61 

     -- /02  / 19  

 يوم  شهر  سنة 
01 /10  /90 
 10 /30  /80 
    --  /07  /10 

 
 شتراكه كما يل  :ان إجمال  مدد وتكو
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 شتراك الفعل مدد اال المدة السابقة

 وم شهرسنةي          
        20 /--    /7 
        ____________ 
        20 /--     /7   

 7/   1  /  --   تجبر إلى   

 يومشهرسنة 
-- /2  /19 
-- /7  /10 
-- /9  /29    

 
 (  7مثال رنم  ) 

 جرازة خاصرةإحصرلت علرى  15/7/80وبترارٌخ  3/8/70إلتحقت مإمن علٌها بالعمل بالقطاع الحكرومى فرى 
إنتهررت خرردمتها باإلسررتقالة  20/9/91شررتراك عنهررا لمرردة أربررع سررنوات وبتررارٌخ لؽٌررر العمررل لررم ترؼررب فررى اال
 . وتقدمت لصرؾ مستحقاتها

 شتراكها كما ٌلى : اتحدد مدد 
 يوم   شهر  سنة         

 91/  9/    21              ة ) الٌوم التالى (      تارٌخ نهاٌة الخدم
 70/  8/    30                                        ق   تارٌخ اإللتحا
                                                            18    /1  /21 
 40/  -/      --                جازة                       تستبعد مدة اإل

 17/  1/     18                     راك الفعلى                شتمدة اال
 17/ 2/       --                                                  تجبر إلى

 
شىىتراك إلىى  سىىنة كاملىىة إذا كىىان مىىن شىىأن ذلىىك كسىىر السىىنة فىى  إجمىىال  مىىدد االحالىىة جبىىر فىى  ( 5)

 يتم حساب المعاش عل  أساس المدة بعد الجبر . –ستحقاق المعاش ا
 

 (  8مثال رنم  ) 
 شتراكه اسنة وكانت مدد  59عن عمر  2/11/2005خدمة مإمن علٌه فى  نتهتإ

سرنة  20شرتراكه إلرى اوطلب صرؾ معاش مبكر ه وبالتالى ٌتم جبرر مردة  سنة19       شهر 3اإلجمالٌة     
شرتراك مقردارها ستحقاق المعاش ه وٌحسب المعاش فى هذه الحالة علرى أسراس أن مردة االاحتى تتوافر له مدة 

  . سنة 20
 (سنة فعلٌة  20هً  2014/  10/  1المدة المإهلة الستحقاق المعاش المبكر من  مالحظة :) 
 

 ( 9مثال رنم  ) 
( لم ٌطلب المعاش إال عند بلوؼه سن الستٌن ه وفى هذه  8بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم ) 

د على عشر سنوات وهى المدة المطلوبة شتراك تزٌاالحالة الٌجبر كسر السنة حٌث أنه تتوافر لدٌه مدة 
 ستحقاق معاش التقاعد .ال
 

 ( 10مثال رنم  ) 
سنة حٌث الٌوجد  20الٌجوز رفعها إلى  –سنة فقط  19( كانت  8شتراك فى المثال رقم ) بفرض أن مدة اال

  المعاش المبكر .ستحقاق كسر سنة ٌمكن جبره وبالتالى الٌتوافر للمإمن علٌه فى هذه الحالة المدة الالزمة ال
 سنة فعلٌة ( 20هً  2014/  10/  1المدة المإهلة الستحقاق المعاش المبكر من  مالحظة :) 
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 تحديد معامل كل مدة :ثانيا
  : ن األجر األساس  فيما يل تنحصر معامالت حساب المعاش ع -1

 
 مالحظات نوع المدة المعامل 

  شتراك بمعامل كاملامدة 

 2009/  6/  12حاالت تقديم طلب صرؾ المعاش المبكر اعتبارا من  أعمال عادٌة 1/45
ٌحدد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم طلب 

وذلك وفقا للمعامالت  – همال كسر السنةإمع مراعاة صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة 

  9المحددة بالجدول رنم االكتوارٌة 

  أعمال صعبة 1/40

  أعمال خطرة 1/36

  مدة إشتراك سابقة

  أعمال عادٌة 1/75

  أعمال صعبة 3/200

  أعمال خطرة 1/60

 
 (9جدول رنم )

 المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر 
 

السن في تاريخ طلب  االمعامل االكتواري
 الصرؾ

90.0 38 

87.5 39 

85.0 40 

82,5 41 

80.0 42 

77.5 43 

75.0 44 

72.5 45 

70.0 46 

67.5 47 

65.0 48 

62.5 49 

60.0 50 

58.0 51 

56.0 52 

54.0 53 

52.0 54 

50.0 55 

49.0 56 

48.0 57 

47.0 58 

46.0 59 
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 ت اآلتية : حاالالف   -2
 . إضافة مدة إفتراضٌة للوفاة أو العجز -أ 
 .  شستحقاق المعااجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شؤن ذلك   -ب  

 شتراك للمؤمن عليه .ايحدد معامل المدة المضافة عل  أساس معامل آخر مدة 
 

 ( 11مثال رنم  ) 
 :  ( كانت كما ٌلى 8بالمثال رقم )  بفرض أن معامالت مدد اإلشتراك

 . 1/75سنوات مدة سابقة بمعامل  10
فرً ترارٌخ ) المعامرل المقابرل لسرن المرإمن علٌره  1/46سنوات وثالثة أشهر مردة إشرتراك  09

مرررع تقررردٌم طلرررب صررررؾ الحقررروق التؤمٌنٌرررة 
وذلرررك وفقرررا  –همرررال كسرررر السرررنة إمراعررراة 

 9جدول رنم المحددة بالللمعامالت االكتوارٌة 
  1/46شتراك أى فى هذه الحالة تكون المدة المضافة ومقدارها تسعة أشهر بمعامل مدة اال

 سنة . 20شتراك وعل  ذلك تكون إجمال  مدد اال
 1/75ات بمعامل سنو 10     
 1/46سنوات بمعامل  10     
 سنة فعلٌة ( 20هً  2014/  10/  1المدة المإهلة الستحقاق المعاش المبكر من  مالحظة :) 
 

 ( 12مثال رنم  ) 
 :   شتراكه كما ٌلىاوكانت مدد  11/2/2012إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة فى 

 1/45سنة  بمعامل   14          
 1/36 بمعامل   سنة  15          

 سنوات مدة إفتراضٌة . 3وحٌث ٌتوافر بشؤنه إضافة  1/36وكانت المدة األخٌرة فى تارٌخ الوفاة بمعامل 
 1/36إذا ٌكون معامل المدة المضافة 

 إجمال  مدد إشتراكه كما يل  :لتصبح 
 1/45سنة  بمعامل   14          
 1/36بمعامل    سنة  18          
 سنة 32          
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 تحديد أجر التسوية:  ثالثا  
 

 2014/  10/  1 نبلحاالت االستحقاق  - 1
 

 :الكامل أو الجزئ  ( أو الوفاة   ستحقاق للعجز )حاالت اال -1
شتراك إن شتراك فى التؤمٌن ه أو خالل مدة االمتوسـط األجر الشهرى خالل السنة األخٌرة من مدة اال

 عن ذلك .    قلت
 

 لوفاة  :العجز أو ا ؽيرلستحقاق حاالت اال -2
إن ه أو خالل مدة االشتراك شتراك فى التؤمٌن متوسـط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اال

 .   ) قد تكون مدة االشتراك أقل من سنتٌن وباقً المدة المإهلة مدة مشتراة مثال ( قلت عن ذلك 
 

 تحديد أجر التسوية  :يراع  ف   -3
 مدد اإلشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكوم  : -أ

 ٌدخل الشهر األخٌر بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم إنتها  الخدمة . (1)
 شتراك أول ٌوم فى الشهر .ٌهمل شهر البداٌة إال إذا كان بداٌة اال  (2)
 شتراك الفعلى عن كل شهر .ٌحسب المتوسط على أساس أجر اال (3)
 اك عن الشهر األخٌر على أساس  :شترٌحدد أجر اال  (4)

                                                             30  
                           دد أٌام العمل فٌهع×   أجر أٌام العمل خالل هذا الشهر

كلره أو بعضره حسرب  إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم ٌحصل فٌهرا المرإمن علٌره علرى أجرره عنهرا (5)
مردد  –جرازات المرضرٌة ستحقاق تعوٌض األجرر عرن اإلامدد  )المتوسط على أساس كامل األجر 

 . ( مدد الؽٌاب بما ال ٌجاوز مدة الؽٌاب التً تسمح بها قوانٌن التوظؾ –اإلٌقاؾ عن العمل 
 

 : شتراك بالقطاع الخاصمدد اال -ب
 أٌاه كان ٌوم بداٌة الخدمة . ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط (1)
شرتراك خخرر ٌروم فرى الشرهر )  ٌراعرى عردد أٌرام شرهر ٌهمـل شهـر النهاٌـة إال إذا كرـان نهاٌرة اال  (2)

 النهاٌة ( .
 إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل . (3)
 : يحسب المتوسط عل  أساس   (4)

شتراك ) حترى شرهر لنسبة للسنة المٌالدٌة األولى من مدة االأجر شهر اإللتحاق بالخدمة با -أ 
 .دٌسمبر من هذه السنة ( 

 .) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة (أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة  -ب 
خىالل السىنة نتيجىة رفىع الحىد األنصىي ألجىر  2يراعي في الحاالت التي تقدم فيها اسىتمارة  (5)

 يحسب المتوسط عل  أساس: -االشتراك 
شتراك  حتى الشرهر لتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌالدٌة األولى من مدة االأجر شهر اال )أ(

ه أو خالل السنة نتٌجرة رفرع الحرد األقصرً ألجرر االشرتراك  2استمارة  تقدٌمالسابق لشهر
 . حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال 

خالل السنة نتٌجة  2لشهرتقدٌم استمارة  حتى الشهر السابقأجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة  )ب(
 . رفع الحد األقصً ألجر االشتراك ه أو حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال

خرالل السرنة نتٌجرة رفرع الحرد األقصرً ألجرر االشرتراك حترى  2أجر شهرتقدٌم استمارة  )ج(
 . شهر دٌسمبر من هذه السنة
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 نواعد عامة : -ج
لقطاع العام أو القطاع الحكوم  وبدأت ف  ذات الشىهر فى  القطىاع الخىاص ، إذا إنتهت الخدمة با (1)

ٌإخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا، فى االعتبار فى تحدٌد المتوسط ) حٌث ٌإدى االشتراك عنره 
 على أساس شهر كامل ( وٌهمل شهر النهاٌة بالقطاع العام أو الحكومى .

 ست مجرد مدة زمنية : مدة المتوسط المطلوبة ه  مدة اشتراك ولي (2)
  بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد االشتراك ولو كان ذلرك خرالل فتررة زمنٌرة تزٌرد 

 على فترة المتوسط نتٌجة وجود بعض المدد التى التدخل فى حساب المتوسط .
 ( يدخل ف  حساب المتوسط المدد الت  أديت عنها اشتراكات وه  :3)

 لفعلى التى أدى عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤة حصته فى اإلشتراكات .)أ( مدة االشتراك ا
 )ب( مدة اإلجازات الخاصة المشترك عنها .

التى ٌعفى من أدا  اإلشتراكات عنها كل من المنشؤة والمإمن علٌه  )ج( مدة التجنيد اإللزام 
 وٌحدد أجر هذه الفترة الذى ٌدخل فى حسـاب المتوسط كما ٌلً :

 ما كان مفترضا أن ٌتقاضاه لوال تجنٌده .×      
منها خالل السنة  المتوسط الشهري لما تقاضاه باإلنتاج : بالنسبة لمن يتقاضون األجر×      

 السابقة علً التجنٌد أو مدة االشتراك إن قلت عن ذلك .
كات بتؤمٌن التى تإدى عنها المنشؤة حصتها فى االشترا )د( المدة المكملة لمدة استحقاق المعاش
ويحدد أجر ه  1975لسنة  79من القانون رقم  163الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقاه للمادة 
 هذه المدة باألجر األخير للمؤمن عليه .

 ( التدخل ف  حساب المتوسط المدد اآلتية :4)
 )أ(  المدة المشتراة .

 )ب( المدة المحول عنها احتٌاطى .
 مضاعفة بسبب الحرب أو بسبب العمل فى المناطق النائٌة .)ج( المدة االعتبارٌة كالمدد ال

)د(  المدة االفتراضٌة التى تضاؾ فى حالتى الوفاة والعجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل والوفاة 
 خالل سنة .  

 مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ؼٌر المشترك عنها .)ه( 
 . )و( المدة المضافة فى حاالت التقاعد التٌسٌرى 

 )ز( المدة المضافة نتٌجة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة الستحقاق المعاش .
 )ت( بصفة عامة أٌة مدد لم تإد عنها إشتراكات سوا  كانت قد أدٌت عنها تكلفة أو لم تإد .

 
إذا كانت المدة األخيرة بالقطاع الخاص وكان سبب اإلستحقاق ؼير العجز أو الوفاة يراع  ف  حساب  - 4

 وسط  :المت
نضائية  30لسنة  119صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي  2013/ 4/ 7أوال : بتاريخ 

 دستورية حيث نضي منطونه باآلتي :
 1975لسنة  79( من قانون 19( من الفقرة الرابعة من المادة )4بعدم دسنورٌة ن، البند )  - 1

 . 1987لسنة  107ه  1984لسنة  47المعدلة بالقانونٌن 
 بتحدٌد الٌوم التالً لنشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة تارٌخا إلعمال خثاره.  - 2    
 تم نشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة . 17/4/2013بتارٌخ ثانيا :  

(  والمؤشر 93صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية والتأمينية رنم ) 2013/ 7/ 1ثالثا : بتاريخ 
لتأمينات بشأن نواعد تنفيذ حكم  عليها بالموافقة من السيدة األستاذة الدكتورة / وزيرة ا

 المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعاليه والتي انتهت إلي :
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 : 18/4/2013حاالت االستحقاق اعتبارا من  – 1
 تسوٌة معاش األجر األساسً فً ؼٌر حاالت العجز أو الوفاة بالنسبة للمإمن علٌه ممن تنتهً
مدة اشتراكه فً التؤمٌن وكانوا فً هذا التارٌخ من العاملٌن بالقطاع الخا، علً أساس 
المتوسط الشهري ألجور المإمن علٌهم التً أدٌت علً أساسها االشتراكات خالل السنتٌن 
األخٌرتٌن من مدة اشتراكهم فً التؤمٌن ه وذلك بالنسبة لحاالت االستحقاق التً تنشؤ اعتبارا 

 . 18/4/2013التالً لنشر الحكم المشار إلٌه فً الجرٌدة الرسمٌة أي اعتبارا من من الٌوم 
 

 : 18/4/2013حاالت االستحقاق نبل  –2
) الٌوم التالً  18/4/2013االت االستحقاق السابقة علً حعلً  1عدم تطبٌق ما جا  بالبند 

دعً فً االستفادة من لتارٌخ نشر الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة ( وذلك دون االخالل بحق الم
من قانون التؤمٌن  19من الفقرة الرابعة من المادة  4الحكم الصادر بعدم دستورٌة ن، البند 

لسنة  47المعدلة بموجب القانونٌن رقمً  1975لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 . 1987لسنة  107ه  1984

، وند   2013لسنة  3ام والخاص رنم وند صدرت تنفيذا لهذه المذكرة تعليمات الصندوق الع
 تضمنت اآلتي :

تقوم اإلدارة العامة للنظم والمزاٌا التؤمٌنٌة بتعدٌل برام  الحاسب اآللً طبقا لحكم المحكمة  أوال :
للمإمن علٌهم من  2013/ 4/ 18الدستورٌة وحصر حاالت استحقاق المعاش اعتبارا من 

 4إمن علٌهم طبقا للقرارات الوزارٌة )قطاع ( وكذلك الم3العاملٌن بالقطاع الخا، )قطاع 
( وذلك فٌما عدا حاالت تسوٌة المعاش للوفاة أو العجز ه واعداد لست بتلك الحاالت 6ه  5ه 

 لتوزٌعها علً مناطق ومكاتب الصندوق .
تقوم مكاتب ومناطق الصندوق بعد دراسة تلك الحاالت والتؤكد من تسوٌة المعاش طبقا  ثانيا :

% بمخاطبة اإلدارة العامة للمعاشات برئاسة الصندوق إللؽا  تلك الحاالت  140لقاعدة ال 
إلعادة تسجٌلها طبقا لحكم المحكمة الدستورٌة وصرؾ الفروق المالٌة المترتبة علً إعادة 

 التسوٌة .
استمرار كل من اإلدارة العامة للتوجٌه الفنً واإلدارة العامة للشئون االكتوارٌة فً بحث  ثالثا :

 140الطلبات المقدمة من الشركات التً تم خصخصتها بشؤن اإلعفا  من تطبٌق قاعدة ال
 . 18/4/2013% عن الفترة السابقة علً 

يراعى  فى   - 18/4/2013% علي حاالت االستحقاق السابقة علي  140وفي تطبيق ناعدة ال 
 حساب المتوسط :

اإلشرتراك فرى الترؤمٌن بالمتوسرط الشرهرى )أ( ٌقارن المتوسط الشهرى للسنتٌن األخٌرتٌن مرن مردة 
% ه وٌعترررد بمتوسرررط السرررنتٌن 40للخمرررس سرررنوات السرررابقة علرررى فتررررة السرررنتٌن مضرررافاه إلٌررره 

 % أٌهما أقل فى حساب المعاش.40األخٌرتٌن أو متوسط الخمس سنوات السابقة مضافاه إلٌه 
عد تحدٌد المتوسط )ب( إذا قلت المدة السابقة على مدة السنتٌن عن خمس سنوات فٌراعى ب

% عن كل سنة من هذه المدة ه وإذا وجد كسر سنة بها فتحدد النسبة 8الشهرى عنها إضافة 
 .  12÷ التى تضاؾ عن هذا الكسر على أساس عدد الشهور  

% سوا  كانت كلها بالقطاع الخا، أو 140)ج( تستكمل مدة المتوسط المطلوبة لتطبٌق قاعدة الـ 
 من مدد إشتراك بالقطاع العام أو القطاع الحكومى .تطلب األمر إستكمالها 

% إذا كانت مدة اإلشتراك األخٌرة بالقطاع العام أو القطاع الحكرومى ولرو 140)د( التطبق قاعدة 
تطلب األمر إلستكمال فترة السنتٌن المطلوبة لتحدٌد المتوسط إستكمالها من مدة إشتراك قطاع 

 خا، .
 % وذلك إذا كانوا :140طاع الخا، من تطبٌق قاعدة الـ ٌستثنى المإمن علٌهم بالق)ه( 
ٌخضعون للوائح توظؾ صادرة بنا  على قرانون أو حرددت أجرورهم وعالواتهرم وترقٌراتهم  -

 بمقتضى إتفاقات جماعٌة أبرمت وفقاه لقانون العمل .
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للترؤمٌن  وافق وزٌر التؤمٌنات على هذه اللوائح أو اإلتفاقٌات بنا  على عرض الهٌئة القومٌة -
 اإلجتماعى .

 
 (   13مثال رنم  ) 

 وكان تدرج أجره كما ٌلى : 15/8/2012إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام للتقاعد فى 
 

 )جنيه(األجر  السنة الشهر

 100 2010 ٌولٌو

 105 2011 ٌولٌو

 110 2012 ٌولٌو

 
عتبار الشهر األخٌر شهر كامل كما امراعاة شتراك بٌحدد المتوسط الشهرى عن السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اال

 ٌلى : 
 

 األجر×  عدد     الفترة
 األشهر     الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/7/2012 
1/7/2011 
1/9/2010 

31/8/2012 
30/6/2012 
30/6/2011 

  =2       ×110 
  =12     ×105 
  =10     ×100 

  =0220 
  =1260 
  =1000 

 2480     شهراه  24     الىجماإل    

 
 جنٌه    103.34=     24÷   2480إذا المتوسط  = 

 
 (   14مثال رنم  ) 

  12/4/2013ستقالة بتارٌخ إنتهت خدمة مإمن علٌها بالقطاع الخا، باال
 13/4/2013بتارٌخ وتقدمت لصرؾ معاش مبكر 

 شتراكها وتدرج األجر فٌها كما ٌلى :اوكانت مدد 
 بالقطاع العام وتدرج فٌها كما ٌلى :  12/5/2001  -  15/8/1994المدة من  -1

 
 7 7 7 7 7 7 8 الشهر

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة

 36 33 30 26 24 22 20 )جنيه( األجر

 
وحررددت التكلفررة علررى أسرراس األجررر فررى تررارٌخ  ةمشررترا  19/9/2011 – 20/9/2001المرردة مررن  -2

 جنٌه . 100الشرا  وهو 
 

 :بالقطاع العام ه وتدرج األجر كما ٌلى   14/8/2012 – 20/9/2011المدة من  -3
 

 7 9 الشهر

 2012 2011 السنة

 105 100 )جنيه( األجر

 
 الخا، ه وتدرج األجر كما ٌلى  : بالقطاع 12/4/2013  -  15/8/2012المـدة من  -4
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 1 8 الشهر

 2013 2012 السنة

 250 200 )جنيه( األجر

 
 حدد المتوسط الشهرى كما يل  :ي
 متوسط السنتين األخيرتين : -أ
 

عتبرار ألنره ( لرم ٌإخرذ فرى اال2013اع خا، ( شهر النهاٌرة )إبرٌرل ) قط 31/3/2013 – 1/1/2013
 جنٌهاه .  750.00=    250×    3لٌس كاماله  =  

عتبرار رؼرم اال ( أخذ فى2012) قطاع خا، ( شهر البداٌة ) أؼسطس  31/12/2012 – 1/8/2012
 جنٌه . 1000.00=   200×    5أنه لٌس كاماله  =  

عتبار حٌث ( لم ٌإخذ فى اال 2012) قطاع عام ( شهر النهاٌة ) أؼسطس  31/7/2012 – 1/7/2012
 بدأت فى ذات الشهر الخدمة بالقطاع الخا، .

 جنٌهاه  105.00=     105×    1
عتبار ألن (  لم ٌإخذ فى اال 2011لبداٌة ) سبتمبر ) قطاع عام ( شهر ا 30/6/2012 – 1/10/2011

 لتحاق لٌس أول ٌوم فى الشهر .تارٌخ اال
 جنٌهاه  900.00=     100×    9

 ( التدخل فى حساب المتوسط . ة) مدة مشترا  19/9/2011  -  20/9/2001
حٌث لم ٌقع  ( أخذ فى اإلعتبار2001طاع عام ( شهر النهاٌة )ماٌو ) ق 31/5/2001  -  1/12/2000

 جنٌهاه . 216.00=    36×    6فٌه شهر بداٌة قطاع خا،  = 
 وتكون إجمال  أجور فترة المتوسط كما يل  :

 
  )جنيه( جملة األجور عدد األشهر

3 
5 
1 
9 
6 

0750 
1000 
0105 
0900 
0216 

24 2971 

 
 جنٌه   123.80=     24÷    2971المتوسط الشهرى =  

 

 – 18/4/2013لسابقة عل  فترة المتوسط )حيث حالة االستحقاق نبل متوسط الخمس سنوات ا - ب
 ( : 13/4/2013تاريخ تقديم طلب صرؾ المعاش المبكر 

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
 جملة األجور )جنيه(

 إل  من

1/07/2000 
1/07/1999 
1/07/1998 
1/07/1997 
1/07/1996 
1/12/1995 

30/11/2000 
30/06/2000 
30/06/1999 
30/06/1998 
30/06/1997 
30/06/1996 

 =05    ×36 
 =12    ×33 
 =12    ×30 
 =12    ×26 
 =12    ×24 
 =07    ×22 

  =180 
  =396 
  =360 
  =312 
  =288 
  =154 

 1690    شهراه    60   األجمالى    
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 جنٌه .  28.17=   60÷  1690المتوسط الشهرى = 
 جنٌه  11.27%                          40ٌضاؾ  

 جنٌه  39.44                                          
 
يقىىل عىىن المتوسىىط  39.44% = 40نظىىرا  ألن المتوسىىط الشىىهرى خىىالل الخمىىس سىىنوات مضىىافا  إليىىه  -ج

 جنيه123.8الشهرى خالل السنتين األخيرتين وهو 
 جنٌه . 39.44متوسط األقل وهو إذا ٌتم تحدٌد المعاش على أساس ال

 
تاريخ تقديم طلب صرؾ المعاش المبكر  – 18/4/2013مالحظة : بافتراض أن حالة االستحقاق بعد 

20/4/2013 : ) 
 جنٌه 123.8% وٌحدد المعاش علً أساس متوسط السنتٌن األخٌرتٌن وهو  140ال ٌتم تطبٌق قاعدة ال 

 
 (   15مثال رنم  ) 

 12/5/2001  -  25/10/1996( كانرت مرن 14فرى المثرال السرابق رقرم ) 1اك رقرم بفرض أن مدة اإلشرتر
 وتدرج األجر فٌها كما ٌلى :

 
 7 7 7 7 10 الشهر

 2000 1999 1998 1997 1996 السنة

 36 33 30 26 24 األجر )جنيه(

 
وتكون مدة  –وسط وبالتالى الٌتوافر فى هذه الحالة مدة إشتراك مقدارها خمس سنوات سابقة على فترة المت

 المقارنة كما ٌلى  :
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

 جملة األجور )جنيه(

 إل  من

1/07/2000 
1/07/1999 
1/07/1998 
1/07/1997 
1/11/1996 

30/11/2000 
30/06/2000 
30/06/1999 
30/06/1998 
30/06/1997 

 =5      ×36 
 =12    ×33 
 =12    ×30 
= 12    ×26 
 =8      ×24 

  =180 
  =396 
  =360 
  =312 
  =192 

 1440    شهرا     49   األجمال     

 
 مالحظة : 

فى اإلعتبار حٌث هو شهر بداٌة خدمة ؼٌر كامل بالقطاع العام ) حٌث بدأت  10/1996لم ٌإخذ شهر 
 من الشهر ( . 25الخدمة فٌه ٌوم 

 جنٌه
  29.39=                       49÷  1440المتوسط الشهرى = 
                        

 9.60    ) فترة المقارنة  (              4 1%  ×   8ٌضاؾ  
                    12                                       38.99   

  123.80      ونظراه ألن هذا المتوسط ٌقل عن متوسط السنتٌن األخٌرتٌن وهو                 
 38.99  إذا ٌتم تحدٌد المعاش على أساس المتوسط األقل وهو                                  
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 (   16 مثال رنم  ) 
 شتراكه وتدرج أجره فٌها كما ٌلى : اإنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام للتقاعد وكانت مدد 

 جنٌه . 200.00خا، بؤجر ثابت بالقطاع ال 14/9/2008  -  12/5/2001المدة من  -1
 جنٌه . 100.00بالقطاع العام بؤجر  2/5/2013  -  5/7/2012المدة من    -2
 جنٌه ( . 100على أساس األجر األخٌر )  163مقدارها سنة طبقاه للمادة  العمل احبمدة سدد تكلفتها ص -3

 يحدد المتوسط كما يل  :
 .جنٌه 1200 = 100×  12حب العمل = المدة التى سدد تكلفتها صا

عتبرار ألنره لرٌس ( لرم ٌإخرذ فرى اال 2012( شرهر البداٌرة ) ٌولٌرو قطاع عرام ) 31/5/2013 – 1/8/2012
 كامل 

 .جنٌه 1000=  100×   10=      عتبار رؼم أنه لٌس كامل   ( أخذ فى اال 2013) ماٌو وشهر النهاٌة  
( لرم ٌإخرذ فرى اإلعتبرار ألنره  2008) قطاع خا، ( شرهر النهاٌرة ) سربتمبر  31/8/2008 – 1/7/2008

 جنٌه . 400=  200×  2لٌس كامل = 
 :  جمالى أجور فترة المتوسط كما ٌلىوتكون إ     
 

 )جنيه(جملة األجور  عدد األشهر

12 
10 
02 

1200 
1000 
0400 

24 2600 

 
 جنٌه .  108.34=    24÷     2600المتوسط الشهرى  =  

 : مالحظة
 شتراك بالقطاع الخا، .ط من مدة االستكملت فترة المتوسأ
 

 (   17مثال رنم  )
جنٌهاه ه وتم تجنٌده بتارٌخ  48بؤجر شهرى أساسى  4/6/2012إلتحق مإمن علٌه بالقطاع الحكومى فى 

 وقعت وفاته . 15/9/2013إستحق عالوة مقدارها جنٌهان ه وفى  1/7/2013وفى  18/1/2013
 كما ٌلى :ٌحدد أجر التسوٌة عن السنة األخٌرة 

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
 جملة األجور )جنيه(

 إل  من

1/07/2013 
1/10/2012 

30/9/2013 
30/6/2013 

 =3    ×50 
 =9    ×48 

  =150 
  =432 

 582     شهراه   12   جمالىاإل    

 
 جنٌه    48.5=       12÷    582المتوسط الشهرى = 

 مالحظة :
عتبار فى تحدٌد أجر التسوٌة على أساس األجر الذى كان من المفترض أن ٌتقاضاه أخذت فترة التجنٌد فى اال

 لوال التجنٌد .
 
 :  1/7/1992تحديد أجر التسوية من  -5

 ٌلى : وفقاه لما 1/7/1992ستحقاق إعتباراه من ٌحدد أجر التسوٌة عن األجر األساسى لحاالت اال
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 ادى (  :أجر التسوية ) الع - أ
فى تحدٌد أجر تسوٌة المعاش تدخل العالوة الخاصة التى ٌتم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى 

شتراكات إعتبارا من تارٌخ إضافتها ضمن فترة المتوسط الشهرى لألجور التى أدٌت على أساسها اال
 لألجر المشار إلٌه ) المتوسط العادى ( .

 
 (  18 مثال رنم )

وتقدمه لصرؾ  12/11/1996( من الفصل الثانى بفرض إنتها  خدمة المإمن علٌه فى 1)فى المثال رقم 
 معاش مبكر .

 ٌحـدد أجـر التسوٌـة ) متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن ( كما ٌلى :
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/07/96 
1/07/95 
1/12/94 

30/11/96 
30/06/96 
30/06/95 

 05     ×122.10 
 12     ×109.55 
 07     ×097.45 

    0610.50  
    1314.60 
    0682.15  

 2607.25     شهراه         24 جمالىاإل    

 
 جنٌه   108.64=  24÷  2607.25إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( = 

 
 (   19 مثال رنم  )
( كانرت لثبروت عجرزه الكامرل نتٌجرة إصرابة  18تها  خدمة المإمن علٌه فى المثرال السرابق رقرم )بفرض أن إن

 عمل .
 خالل السنة األخٌرة ( كما ٌلى : ٌحدد أجر التسوٌة ) متوسط األجر الشهرى

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
جملة األجور 

 إل  من )جنيه(

1/70/96 
1/12/95 

30/11/96 
30/06/96 

5   ×122.10 
7   ×109.55 

610.50 
766.85 

 1377.35 شهراه    12 جمالىاإل

 
 جنٌه .  114.78=   12÷    1377.35إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( =  

 
 (   20 مثال رنم  ) 

 وكرران أجررره األساسررى فررى 12/11/97نتهررـا  خدمررة المررإمن علٌرره فررى ا( بفررـرض أن 18فررى المثررال رقررـم )
 جنٌه .  138.30( من الفصل الثانى = 1من المثال رقم ) 1/7/97

 ر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن( كما ٌلى :متوسط األجٌحدد أجر التسوٌة )
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
جملة األجور 

 إل  من )جنيه(

1/07/97 
1/07/96 
1/12/95 

30/11/97 
30/06/97 
30/06/96 

05     ×138.30 
12    ×122.10 
07     ×109.55 

0691.50 
1465.20 
0766.85 

 2923.55 شهراه     24 جمالىاإل

 
 جنٌه . 121.82=  24÷  2923.55إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( = 
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 (   21مثال رنم  )
ستحق االتالى فقد ( من الفصل الثانى بفرض أن المإمن علٌه كان صاحب معاش عسكرى وب1فى المثال رقم )
تزٌرد علرى  1/7/1987مرن  1987لسرنة  114رقرم  % من معاشه العسكرى وفقراه للقرانون20زٌادة مقدارها 

وبالتالى فإنره لرم ٌستحـرـق العرالوة الخاصرة  1987لسنة  101العالوة المقررة علـى المرتب وفقاه للقانون رقم 
نتها  خدمته فى اوبفرض (  ( من الفصل الثان2ً)راجع مثال رقم  ) 1987لسنة  101المقررة بالقانون رقم 

 وتقدمه لصرؾ معاش العجز الكامل . 12/11/1992
 د أجر التسوٌة العادى كما ٌلى :فى هذه الحالة ٌحد

 
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/07/92 
1/12/91 

30/11/92 
30/06/92 

5   ×65.00 
7   ×61.00 

325 
427 

 752 شهراه     12 جمالىاإل

 
 جنٌه . 62.67=  12÷  752إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( = 

 
 (   22مثال رنم  )

وكانت العالوة الخاصة المستحقة طبقاه للقانون  12/11/93نتها  الخدمة كان ا( بفرض أن 21فى المثال رقم )
سرتحق اوبالترالى فقرد  2.60المستحقة عن المعاش العسكرى بمقردار  تزٌد على الزٌادة 1987لسنة  101رقم 

 . ( ( من الفصل الثان3ًراجع مثال رقم ) )جنٌه  2.60من هذه العالوة فقط 
 د أجر التسوٌة العادى كما ٌلى :فى هذه الحالة ٌحد

 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/07/93 
1/12/92 

30/11/93 
30/06/93 

5  ×78.80(69+2.60+7.20) 
7  ×67.60(65  +2.60) 

394.00 
473.20 

 867.20 شهراه     12 جمالىاإل

 
 .جنٌه 72.27=  12÷  867.20إذا المتوسط الشهرى ) العادى ( = 

 : ةممهمالحظه 
األجرر  افرة الحقروق المسرتحقة عرنٌحدد أجر التسوٌة ) العادى ( بمراعاة ماتقدم مرن أمثلرة عنرد تحدٌرد ك

 األساسى وفقاه لما ٌلى :
ستحقاق فى كل من تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وتؤمٌن إصابات العمل المعاش أٌا كان سبب اال (1)

وذلك بإستثنا  الحاالت التى ٌحدد فٌها أجر التسوٌة ) المحسن ( وفقاه لما سٌرد ذكره فرى البنرد )ب( 
 التالى .

 الواحدة فى كل من تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وتؤمٌن إصابات العمل .تعوٌض الدفعة  (2)
 تعوٌض المدة الزائدة . (3)
 التعوٌض اإلضافى . (4)
 قة عن :المكافؤة المستح (5)

 ( مدة اإلشتراك الفعلى بنظام المكافؤة .)أ
 . )ب( المدة المحسوبة فى نظام المكافؤة بالمبالػ المدخرة 
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  : (أجر التسوية ) المحسن  -ب
يحدد أجر التسىوية ) المحسىن ( فى  حىاالت إسىتحقاق معىاش تىأمين الشىيخوخة والعجىز والوفىاة   (1)

  :(  30/6/3201حتي  1/7/1992) خالل الفترة  من اآلتية 
 )أ( بلوغ السن المنهى للخدمة .

 )ب( بلوغ السن بعد إنتها  الخدمة .
 )ج( العجز الجزئى المنهى للخدمة .

 نهى للخدمة .د( العجز الكامل الم)
 ( العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة .ه)

 )و( العجز الكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
 ( الوفاة المنهٌة للخدمة .ز)
 ( الوفاة خالل سنة من ترك الخدمة .ت)

 )ط( الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
 تحديد أجر التسوية ) المحسن ( :( يشترط ل2)

نتها  الخدمة اإنتها  الخدمة بالجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات  العامة أو القطاع العام ه أو  )أ(
بإحدى منشآت القطاع الخا، التى تقرر للعاملٌن بها عالوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت 
ند للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام وتوافرت بشؤنها الشروط الموضحة فى الب

 /أ من الفصل الثانى .3
 )ب( أن ٌكون المإمن علٌه مشتركاه عن العالوات الخاصة فى تارٌخ إنتها  الخدمة .

 التسوية المحسن وفقا  لما يل  :( يحدد أجر 3)
شتراكات )أ( تحدد جملة أجور فترة المتوسط على أساس األجور األساسٌة التى أدٌت عنها اال

شتراك إن قلت عن ذلك بالنسبة لحاالت خٌرة أو مدة االخالل فترة المتوسط ) السنة األ
اإلستحقاق للعجز أو الوفاة والسنتٌن األخٌرتٌن أو مدة اإلشتراك إن قلت عن ذلك بالنسبة لباقى 

 وهى تمثل جملة أجر التسوٌة العادى . -ستحقاق ( حاالت اال
توسرط السرابقة علرى إضرافة تحدد جملة العالوة أو العالوات الخاصة عن عردد شرهور فتررة الم)ب( 

وذلك بالنسبة للعالوات الخاصة من  –العالوة أو العالوات الخاصة إلى أجر اإلشتراك األساسى 
)حٌث لم ٌتقررر بالنسربة لهرا  2006ن اعتبارا مالخاصة  اتدون العالو – 2005حتً  1987

 . ( % من قٌمتها80إضافة بنسبة 
 (  أجر التسوٌة ) المحسن (   =)ج

 ور )أ(  + جملة عالوات )ب(جملة أج
 عدد شهور فترة المتوسط

 
 (   23مثال رنم  )

( كان لبلوغ سن التقاعد 18بفر ض أن إنتها  خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم )
 وكان من العاملٌن السابقٌن بالجهاز اإلدارى للدولة .

 المحسن( كما ٌلى : ٌحدد أجر التسوٌة )
 2607.25 ( 18المثال رقم ) جملة أجور فترة المتوسط من )أ(
جملة العالوات الخاصة عن عدد شرهور فتررة المتوسرط  )ب(

شررتراك السررابقة علررى إضررافة العررالوة الخاصررة إلررى أجررر اال
 األساسى  

  

 ( 30/11/96 – 1/7/96)  5 – 24=  91عالوة 
   8.55العالوة الخاصة × شهر  19=             

 ( 30/11/96 – 1/7/95)  17 – 24=  90عالوة 
  8.10العالوة الخاصة × أشهر  7=             

 =162.45 
 
 =56.70 
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 جملة  أ  + ب  -
 

 =2826.40 

  24÷  2826.40أجر التسوٌة ) المحسن (  =  -
 

 =117.77 

 (24مثال رنم )
ان لثبرروت العجررز ( كرر19بفرررض أن إنتهررا  خدمررة المررإمن علٌرره بالمثررال رقررم )

( وكران مرن العرراملٌن ترؤمٌن الشرٌخوخة والعجرز والوفراةل وفقراه الكامرل الطبٌعرى )
 السابقٌن بالقطاع العام .

  ٌحدد أجر التسوٌة )المحسن( كما ٌلى :
 )أ(( 19جملة أجور فترة المتوسط من المثال رقم ) )أ(
جملة العالوات الخاصة عن عدد شرهور فتررة المتوسرط  )ب(

شررتراك السررابقة علررى إضررافة العررالوة الخاصررة إلررى أجررر اال
 .األساسى 

  1377.35  
     

 ( 30/11/96 – 1/7/96)  5 – 12=  91عالوة 
 )ب( 8.55العالوة الخاصة × شهور  7=            

 جملة  أ  + ب  -
  12÷   1437.20أجر التسوٌة ) المحسن ( =  -

 
 =59.85  
 =1437.20  
 =119.77 

 
 ( 25مثال رنم )
( كرران لبلوؼرره سررن 20بالمثررال رقررم ) نتهررا  خدمررة المررإمن علٌررهابفررر ض أن 

 ت القطاع العام  .آالتقاعد وكان من العاملٌن السابقٌن بإحدى منش
 ٌحدد أجر التسوٌة ) المحسن ( كما ٌلى : 

 2923.55   )أ( (20جملة أجور فترة المتوسط من المثال رقم ) )أ(
جملة العالوات الخاصة عن عدد شرهور فتررة المتوسرط  )ب(

شررتراك إضررافة العررالوة الخاصررة إلررى أجررر اال السررابقة علررى
 )ب(األساسى  

  

 1991لسنة  13عالوة القانون ×     
             =24 – 17  (1/7/96 – 30/11/97 ) 
   8.55العالوة الخاصة × شهر  7=             

  1992لسنة  29عالوة القانون ×     
             =24 – 5  (1/7/97 – 30/11/97 ) 

 12.20العالوة الخاصة ×    19=             
 جملة أ  +  ب   -

 
 
 =59.85 
 
 
 
 =231.80 
 =3215.20 

 133.97=  24÷  3215.20أجر التسوٌة ) المحسن (  =  -
 

 (   26مثال رنم  )
(  فاةلتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والو وفقاه  ا  الخدمة كان للوفاة الطبٌعٌة )نتها( بفرض أن  21فى المثال رقم )

 وكان المإمن علٌه من العاملٌن السابقٌن بالجهاز اإلدارى للدولة .
لـذا  – 1987نظراه ألن المإمن علٌه فى المثال المشار إلٌه لم ٌكن قد أدٌت إلٌه العالوات الخاصة عن سنة 

 الٌكون هناك محل لتحدٌد أجر تسوٌة ) محسن ( فى هذه الحالة .
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 (   27 مثال رنم  ) 
( بفرض أن إنتها  الخدمة كان للعجز الجزئى الطبٌعى ) وفقاه لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز 22ـال رقم )فـى المث

 والوفاة ( وكان المإمن علٌه من العاملٌن السابقٌن بإحدى الهٌئات العامة .
 جنٌه                              ٌحدد أجر التسوٌة ) المحسن ( كما ٌلى : 

 867.20    ( 22متوسط من المثال رقم )جملة أجور فترة ال )أ(
جملة العالوات الخاصة عن عدد شرهور فتررة المتوسرط  )ب(

شررتراك السررابقة علررى إضررافة العررالوة الخاصررة إلررى أجررر اال
 األساسى  

  

 1987لسنة  101عالوة القانون × 
التوجررد شررهور مررن فترررة المتوسررط سررابقة علررى إضررافة 

حٌرث  –األساسرى شرتراك العرالوة الخاصرة إلرى أجرر اال
دخلرررت هرررذه العرررالوة فرررى جملرررة أجرررور فتررررة المتوسرررط 

 ( 22بالكامل وفقاه لما هو مبٌن بالمثال رقم )
  1988لسنة  149عالوة القانون × 

             =12 – 5  (1/7/93 – 30/11/93 ) 
 7.20العالوة الخاصة ×  شهر   7=             

 
 
 جملة أ  +  ب   -

 
 
 
 
 
 
 

  =50.40 
 
 جنٌه     

  =917.60 
 76.47=   12÷    917.60أجر التسوٌة ) المحسن (  =  -
 

 (   28مثال رنم  )
 1992نتهت خدمته خالل شهر ٌولٌو ا( من الفصل الثانى كان قد 1بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم )

 : ذه الحالة..  فى ه   1994ستقالة ه وتقدم لصرؾ المعاش لبلوؼه سن التقاعد فى أكتوبر باال
 شتراك كما ٌلى :تٌن من مدة االٌحدد أجر التسوٌة بمتوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌر ( أ)

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
جملة األجور 

 إل  من )جنيه(

1/7/92 
1/7/91 
1/8/90 

31/7/92 
30/6/92 
30/6/91 

1    ×74.60 (65  +9.60 ) 
12  ×61.00 
11  ×57.00 

074.00 
732.00 
627.00 

 1433.60 شهرا        24 جمال اإل

 
جملة العالوات الخاصة عن عدد شرهور فتررة المتوسرط  )ب(

شتراك السابقة على إضافة العالوات الخاصة إلى أجر اال
 األساسى 

   

)أضررررٌفت مررررن  1987لسررررنة  101عررررالوة القررررانون × 
1/7/92) 

             =24 – 1  (1/7/92 – 31/7/92 ) 
   9.60العالوة الخاصة ×  شهر   23=             

)أضررررٌفت مررررن  1988لسررررنة  149عررررالوة القررررانون × 
1/7/93) 
 

 
 
 

  =220.80 
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 صفر ) لم تدخل فى المتوسط ( - 24=             
 7.20العالوة الخاصة ×      24=             

)أضررررٌفت مررررن  1989لسررررنة  123عررررالوة القررررانون × 
1/7/94) 
 صفر ) لم تدخل فى المتوسط ( - 24=             

 7.65العالوة الخاصة ×      24=             
 جملة  أ  +  ب  -3

 جنٌه       
  =172.80 
 
 
 

  =183.60 
  =2010.80 

 83.78=   24÷    2010.80أجر التسوٌة ) المحسن (  =  -4
 

 ( 29مثال رنم )
 20/6/1992ستقالة فى ( من الفصل الثانى كان قد إنتهت خدمته لال 6ال رقم ) بفرض أن المإمن علٌه بالمث

 . 1/7/1992من  1992لسنة  29ستحق العالوة الخاصة التى قررت بالقانون رقم اوبالتالى فإنه لم ٌكن قد 
 . 28/8/1997وبفرض أنه لم ٌلتحق بعمل حتى بلوؼه سن الستٌن فى 

 هذه الحالة كما ٌلى :لمحسن ( فى ٌحدد أجر التسوٌة ) ا
شتراكه فى الترؤمٌن امتوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة  -

(1/7/90 – 30/6/1992 . ) 
جر ثابت حٌث كان مشتركاه عن الحرد األقصرى ألجرر ) األ

 اإلشتراك األساسى (
 

  =250.00 
العالوات الخاصة عن فتررة المتوسرط السرابقة علرى إضرافة  -

وهرى تمثرل  –وات إلى أجر اإلشرتراك األساسرى هذه العال
 العالوات اآلتٌة :

 

 التى تم إضافتها من  1987لسنة  101عالوة القانون × 
 

1/7/92 . 

 
 جنٌه   
  =50.00 

التى تم إضافتها مرن  1988لسنة  149عالوة القانون × 
1/7/93 . 

 
  =37.50 

ن التى تم إضافتها مر 1989لسنة  123عالوة القانون × 
1/7/94 . 

 
  =37.50 

التى ترم إضرافتها مرن   1990لسنة  13عالوة القانون × 
1/7/95 . 

 
  =37.50 

التى ترم إضرافتها مرن   1991لسنة  13عالوة القانون × 
1/7/96 . 

 
  =37.50 

  1992لسنة  29لم ٌستحق عالوة القانون × 
 أجر التسوٌة ) المحسن (  -

  =00.00 
  =450.00 

 
 (   30)مثال رنم  

( من الفصل الثانى بفرض إنتها  خدمة المإمن علٌه بالوفاة فى التوارٌخ الموضحه فٌمرا  7فى المثال رقم )  -
 ٌلى :

 المحسن ( ٌحدد كما ٌلى :فإن أجر التسوٌة ) 
شررتراكه األساسررى منررذ بداٌررة خدمترره فررى ابمراعرراة أن أجررر  -

+ العرررالوات الخاصرررة مرررن القرررانون  250هرررو  15/8/96
   1991لسنة  13حتى القانون  87لسنة  101

 1/7/97بإفتراض الوفاة قبل   -

 
 

  =450.00 
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 ) المتوسط المحسن (  -
 )المتوسط المحسن(   1/7/97فتراض الوفاة إعتباراه من اب -

  =450.0         
  =500.000 

 
 (   31مثال رنم  )

إمن علٌره لبلروغ نتها  خدمرة المرا( من الفصل الثانى بفرض 8فى المثال رقم )
سوٌة ) المحسرن ( ٌحردد كمرا فإن أجر الت – 1992سن التقاعد خالل أؼسطس 

 ٌلى :
 شتراك نظراه ألنــه كان مشتركاه على أساس الحد األقصــى ألجر اال  -
 جنٌه      
 250.00=   1/7/1992األساسى قبل    
لسرنة  101تضـاؾ العرالوة الخاصرـة المقرـررة بالقرانون  -

1987 
 أجر التسوٌة ) المحسن (  -

 
  =40.00 
    290.00 

 
 (   32 مثال رنم  ) 

نتها  خدمرة المرإمن علٌره للوفراة ا( من الفصل الثانى بفرض 9فى المثال رقم )
 فإن أجر التسوٌة ) المحسن ( ٌحدد كما ٌلى : 1992خالل أكتوبر 

 األساسى شتراكنظراه ألنه كان مشتركاه على أساس الحد األقصى ألجر اال  -
 270.00=   جنٌهاه إعانة تهجٌر 20مضافاه إلٌه  1/7/1992قبل    
لسررنة  101تضررـاؾ العررالوة الخاصررـة المقررـررة بالقررانون  -

شرتراك األساسرى الحررد بالقردر الرذى ٌكمرل أجرر اال 1987
 1/7/92األقصى المقرر لهذا األجر من 

 أجر التسوٌة ) المحسن ( -

 
 

  =30.00 
    300.00 
 

 ( 33ال رنم )مث
لتحق بعمل خخر اكان قد  20/6/92نتهت خدمته فى ا( والذى   29بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم )

لتحق بها قد قررت اولم تكن المنشؤة التى  25/6/1992إعتباراه من جنٌه  600بالقطاع الخا، بؤجر أساسى 
 عالوات خاصة للعاملٌن بها .

فى هذه الحالة ٌحدد أجر التسوٌة على أساس متوسط األجر  15/10/1993نتها  الخدمة بالوفاة فى اوبفرض 
 شتراك األساسى كما ٌلى :جر االالشهرى خالل السنة األخٌرة ه وذلك بمراعاة الحد األقصى أل

 
 شتراك الحد األنص  ألجر اال التاريخ

 
25/6/92 
01/7/92 
01/7/93 

 قرش  جنٌه           
            250.00 

            300.00 
            337.50 

 
 جملة أجور فترة المتوسط  = -

    1/7/93   - 30/9/93    =3  ×337.50 
    1/10/92 – 30/6/93    =9  ×300.00 
 
  12÷  3712.50أجر التسوٌة =   -

 جنٌه      
  =1012.50 
  =2700.00 
    3712.50 
   =309.38 
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 مالحظة :
تسوٌة ) محسن ( حٌث لم ٌكن المإمن علٌه مشتركاه عن عالوات خاصة فى تارٌخ  المحل هنا لتحدٌد أجر

 لمتوسط إلنتهائها بالقطاع الخا، نتها  الخدمة ه لم ٌدخل شهر إنتها  الخدمة فى حساب اا
 

 ( 34 رنم )  مثال
ولم  20/6/1992جازة خاصة لؽٌر العمل فى إ( كان قد حصل على 29بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم )

 ٌبد الرؼبة فى اإلشتراك عنها .
 .وقعت وفاته  15/7/1994وبتارٌخ 

شتراك ومتوسط فى كل من مدة اال 15/7/1994حتى  20/6/1992جازة من فى هذه الحالة التدخل مدة اإل
 ستحقاق وفاة منهٌة للخدمة .عتبار حالة االااألجر ه وذلك رؼم 

شتراك السابقة على لشهرى خالل السنة األخٌرة من مدة االوٌحدد أجر التسوٌة على أساس متوسط األجر ا
 : جازة وذلك كما ٌلىالقٌام باإل

                                                                                                           . 20/6/92حٌث كان مشتركاه عن الحد األقصى ألجر اإلشتراك األساسى حتى تارٌخ قٌامه باألجازة فى 
  جنٌه 250 =إذا أجر التسوية    

 مالحظة 
المحل هنا لتحدٌد أجر تسوٌة ) محسن ( حٌث لم ٌكن المإمن علٌه مشتركاه عن عالوات خاصة فى تارٌخ 

 . 15/7/1994إنتها  الخدمة فى 
 

 (  35مثال رنم )
شتراك ه فى اال( كان قد أبدى رؼبت 34بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم )

شتراك ه وكذا مدة جازة الخاصة ه ولذلك فهى تدخل ضمن مدة االعن مدة اإل
 حساب المتوسط .

 وفى هذه الحالة ٌحدد أجر التسوٌة المحسن كما ٌلى :
شتراك األساسى شتراكه عن الحد األقصى ألجر االنظراه ال -

 30/6/92حتى 
ن ) أضررٌفت مرر 1987لسررنة  101تضرراؾ عررالوة القررانون  -

1/7/92 ) 
) أضررٌفت مررن  1988لسررنة  149تضرراؾ عررالوة القررانون  -

1/7/93  ) 
) أضررٌفت مررن  1989لسررنة  123تضرراؾ عررالوة القررانون  -

1/7/94 ) 
     أجر التسوٌة ) المحسن ( -

      
  =250.00 
 

  =50.00 
  =37.50 
 

  =37.50 
    
    375.00 
 

 : مالحظات هامة
شتراكات ديت عل  أساسها االها أجر تسوية المعاش بؽير متوسط األجور الت  أ)أ( ف  الحاالت الت  يتحدد في

 مثل :
 حاالت المإمن علٌهم من العاملٌن بكادرات خاصة . -
 حاالت المإمن علٌهم من العاملٌن باألعمال الخطرة أو الصعبة . -
 نتها  الخدمة نتٌجة إصابة عمل بالنسبة للعاملٌن بكادرات خاصة .احاالت  -

 ذلك فى حالة تسوٌة المعاش وفقاه للقوانٌن الخاصة بها . و
شتراك األساسى قبل التارٌخ الذى نشؤ فٌه فإنه ٌتم إضافة العالوات الخاصة التى تم إضافتها إلى أجر اال

 . ٌده بالنسبة للفئات المشار إلٌهاستحقاق إلى أجر التسوٌة المحدد وفقاه لقواعد تحدسبب اال
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 ( 36 مثال رنم ) 
إنتهت خدمة أحد المإمن علٌهم المعاملٌن بكادرات خاصة لبلوؼه سن التقاعد وذلك خالل شهر أؼسطس 

وكان أجر التسوٌة وفقاه للقانون الخا، به ) نهاٌة مربوط الدرجة الوظٌفٌة التى كان ٌشؽلها فى تارٌخ  1993
جنٌهاه ( وعن سنة  20)  1987ستحق العالوات الخاصة عن سنة اجنٌه وكان قد  200نتها  الخدمة هو ا

 ( .جنٌهاه  22) 1988
 التسوٌة ) المحسن ( كما ٌلى :فى هذه الحالة ٌحدد أجر 

 
 أجر التسوٌة وفقاه للقانون المعامل به   -
 1987تضاؾ العالوات الخاصة عن سنة   -
 1988تضاؾ العالوات الخاصة عن سنة   -
 أجر التسوٌة ) المحسن (     -

 جنٌه      
  =200.00 
  =20.00 
  =22.00 
  =242.00 

 
)ب( ف  حاالت المؤمن عليهم بالقطاع الخاص الذين نررت لهم عالوات خاصة توافر بِشأنها شروط هذه 

 /أ من الفصل الثان  .3العالوات الموضحة ف  
ٌراعى عند تحدٌد أجر التسوٌة ) المحسن ( أخذ العالوات الخاصة التى توافرت فٌها الشروط فقط فى  -

 اإلعتبار .  
 

 ( 37 مثال رنم ) 
إنتهت خدمة مإمن علٌه بإحدى منشآت القطاع الخا، التى كانت قد قررت العالوات الخاصة عن السنوات 

 الثانى وكان تدرج أجره كاآلتى :/أ من الفصل 3فقط وتوافرت بشؤنها الشروط الموضحة فى البند  89ه  88
 

 التاريخ
 األجر
 )جنيه(

 العالوة الخاصة
 نيه()ج

 تاريخ ضمها لألجر األساس 
 )جنيه(

1/1/87 
1/1/88 
1/7/88 
1/1/89 
1/7/89 
1/1/90 
1/1/91 
1/1/92 
1/1/93 
1/1/94 
1/1/95 

050 
060 
060 
070 
070 
080 
090 
100 
110 
120 
130 

 
 
9.00 
 

10.50 
 

 
 

1/7/1993 
 

1/7/1994 
 

 
 5/2/93بفرض إنتهاء خدمته بالوفاة ف  
 ل  :يحدد أجر التسوية كما ي

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
جملة األجور 

 إل  من )جنيه(

1/1/93 
1/2/92 

31/01/93 
31/12/92 

01          ×110 
11         ×100 

0110.00 
1100.00 

 1210.00 شهراه    12 جمالىاإل

 
 جنٌه   100.83=       12÷  1210.00وسط الشهرى  = إذا المت
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 :  مالحظة
ال محل هنا لتحدٌد أجر تسوٌة ) محسن ( حٌث لم ٌتم إضافة عالوات خاصة إلى األجر األساسى قبل تارٌخ 

 الوفاة .
 

 ( 38مثال رنم )
 . 5/2/94( هو 37بفرض أن تارٌخ الوفاة فى المثال السابق رقم )

 ٌحدد أجر التسوٌة كما ٌلى :
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/1/94 
1/7/93 
1/2/93 

31/01/94 
31/12/93 
30/06/93 

1  ×129.00  (120 +9.00 ) 
6  ×119.00  (110 +9.00 ) 

5  ×110.00 

129.00 
714.00 
550.00 

 1393.00 شهراه    12 جمالىاإل

 
شتراك العالوة الخاصة إلى أجر االجملة العالوة الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة  -

 األساسى .
          =12 – 7  (1/7/93 – 31/1/94 ) 
    9.00العالوة الخاصة  ×  5=          

 جملة  أ  +  ب   -
  12÷  1438أجر التسوٌة ) المحسن ( =   -

 جنٌه    
  =45.00 
  =1438.00 
  =119.83 

 
 ( 39 مثال رنم ) 

 . 5/2/95( هو  37فى المثال رقم )بفرض أن تارٌخ الوفاة 
 ٌحدد أجر التسوٌة كما ٌلى  :

 
 األجر×   عدد       الفترة

 األشهر       الشهرى
جملة األجور 

 إل  من )جنيه(

1/1/95 
1/7/94 
1/2/94 

31/01/95 
31/12/94 
30/06/94 

1×149.50(130+9.00 +10.50) 
6×139.50(120+9.00+10.50) 

5 ×129.00  (120  +9 ) 

149.50 
837.00 
645.00 

 1631.50 شهراه    12 جمالىاإل

جملة العالوة الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة الخاصة إلى أجر  -
 اإلشتراك األساسى .

          =12 – 7  (1/7/94 – 31/1/95 ) 
    10.50العالوة الخاصة  ×  5=          

 جملة  أ  +  ب   -
  12÷  1684أجر التسوٌة ) المحسن ( =   -

 
  =52.50 
  =1684.00 
  =140.33 
 

 ( 40مثال رنم )
 . 5/12/95( هو  37بفرض أن تارٌخ الوفاة فى المثال رقم )

 ٌحدد أجر التسوٌة كما ٌلى  :
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 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/1/95 
1/7/94 

30/11/95 
31/12/94 

11×149.50(130+9.00 +10.50) 
1 ×139.50(120+9.00+10.50) 

1644.50 
0139.50 

 1784.00 شهراه    12 جمالىاإل

      
 جنٌه 148.67=  12÷    1784المتوسط الشهرى  =  إذا   
 

 مالحظة  :
شتراك ى تم إضافتها إلى أجر االال محل هنا لتحدٌد أجر تسوٌة ) محسن ( حٌث أخذت العالوات الخاصة الت

 عتبار عن كامل فترة المتوسط .األساسى فى اال
 

  )ج( ف  حاالت المؤمن عليهم بالقطاع الخاص الذين يراع  ف  تحديد أجر التسويـة بالنسبة لهم ف  ؼير 
% مـن متوسط األجر خـالل 40أال يجاوز هذا األجر  2013/  4/  18نبل حاالت العجز والوفاة 

من هذا الفصل  –ثالثا  : تحديد أجر التسوية  راجعا "مس سنوات السابقة عل  فترة المتوسط  الخ
وكانوا من العاملين الذين توافرت بشأنهم شروط العالوات الخاصة الموضحة "  (2/ ج / ) 3البند 
 يراع  بشأنهم ما يل  : –/أ من الفصل الثان  أو بعضها 3ف  

وات القانونٌة وذلك بتوزٌع تطور األجر بٌن  : مجمع العالوات الخاصة ٌراعى تجرٌد األجر من العال -
 واألجر بدون مجمع العالوات الخاصة . 

 % .140تحدٌد متوسط األجر لمجمع العالوات الخاصة دون تطبٌق لقاعدة  -
% على األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات بدون العالوات 140ٌراعى تطبٌق قاعدة الـ  -

 خاصة التى تم ضمها إلى أجر اإلشتراك األساسى قبل تارٌخ اإلستحقاق .ال
ٌتم تحدٌد جملة متوسط األجر خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مجموع متوسط األجر لمجمع العالوات  -

 % بشؤنه .140الخاصة + متوسط األجر بدون العالوات الخاصة بعد مراعاة تطبٌق قاعدة الـ 
وذلك  ]أ[ور عن فترة المتوسط ) خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اإلشتراك (ٌتم تحدٌد جملة األج -

 شهراه . 24× بضرب جملة المتوسط 
عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوة  ]ب[تحدد جملة العالوه أو العالوات الخاصة -

 أو العالوات الخاصة إلى أجر اإلشتراك األساسى .
 محسن =أجر التسوٌة ال -

 جملة األجور )أ(   +  جملة العالوات ) ب (
 عدد شهور فترة المتوسط

 
 ( 41مثال رنم ) 

   15/1/1994( كان لبلوغ سن التقاعد وذلك بتارٌخ  37بفرض أن اإنتها  خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم ) 
 ٌحدد أجر التسوٌة  كما ٌلى : 

 وات الخاصة خالل السبع سنوات األخٌرة . تطور مجمع العالوات الخاصة واألجر بدون العال -
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أجر اإلشتراك  التاريخ
 )جنيه(

العالوة الخاصة 
 )جنيه(

مجمع العالوات 
 الخاصة )جنيه(

األجر بدون العالوات 
 الخاصة )جنيه(

1/1/87 
1/1/88 
1/1/89 
1/1/90 
1/1/91 
1/1/92 
1/1/93 
1/7/93 

050 
060 
070 
080 
090 
100 
110 
119 

 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
9 

050 
060 
070 
080 
090 
100 
110 
110 

 
 جملة مجمع العالوات الخاصة خالل فترة المتوسط -

 9( ×  31/12/93إلى  1/7/93أشهر ) من  6
متوسرررـط العرررـالوات الخاصرررـة خرررـالل فتررررة المتوسرررط = 

54.00  ÷24    

 جنٌه
  =54.00 
 

  =2.25  
 بدون العالوات الخاصة متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  -
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/1/93 
1/1/92 

31/12/93 
31/12/92 

12        ×110.00 
12         ×100.00 

1320 
1200 

 2520 شهراه    24 األجمالى

 
 = 24÷2520إذا المتوسط الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن = 

 جنٌهاه  105.00
 متوسط األجر الشهرى بدون العالوات الخاصة خالل الخمس سنوات السابقة على فترة المتوسط . -
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر       الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/1/91 
1/1/90 
1/1/89 
1/1/88 
1/1/87 

31/12/91 
31/12/90 
31/12/89 
31/12/88 
31/12/87 

12         ×90 
12         ×80 
12         ×70 
12         ×60 
12         ×50 

1080 
0960 
0840 
0720 
0600 

 4200 شهراه    60 األجمالى

 
 إذا المتوسط الشهرى خالل الخمس سنوات السابقة -

                                =4200  ÷60  
 %  40ٌضاؾ 

 س سنوات السابقة % من متوسط الخم140إذا 
% مرن متوسرط الخمرس سرنوات السررابقة 140وحٌرث أن 

جنٌهرررراه ( ٌقررررل عررررن متوسررررط السررررنتٌن األخٌرررررتٌن  98)
 جنٌهاه (  105.00)

% من متوسط الخمس سنوات السابقة فى 140إذا ٌإخذ 
 اإلعتبار .

      
 جنٌه       

     =70 
       28   
       98 
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 جملة متوسط األجر خالل السنتٌن األخٌرتٌن   -
 متوسط مجمع العالوات الخاصة  -
 وسط األجر بدون العالوات الخاصة مت -

      
     =2.25 
    =98.00 
      100.25 

 جملة أجور فترة المتوسط -
 =  24×  100.25 ( أ)
جملررة العررالوات الخاصررة عررن عرردد شررهور فترررة المتوسررط  -

اإلشرتراك  السابقة على إضافة العالوة الخاصرة إلرى أجرر
 األساسى .

( =  31/12/93 – 1/7/93)  6 – 24)ب( = 
18×9 

 
 جملة  أ + ب      -
 24÷  2568أجر التسوٌة ) المحسن ( =  -

 
     =2406 

 
 
 
 

     =162 
  

     =2568 
 

    =107.00 
 (  42مثال رنم ) 

منشآت القطاع الخا، التى  بإحدى 15/3/1997بفرض إنتها  خدمة أحد المإمن علٌهم لبلوغ السن بتارٌخ 
وتوافرت بشؤنها الشروط المشار  1/7/1987كانت قررت جمٌع العالوات الخاصة للعاملٌن بها إعتباراه من 

وكانت العالوة الدورٌة التى تمنحها المنشؤة للعاملٌن بها فى ٌناٌر من كل  –/أ من الفصل الثانى 3إلٌها بالبند 
 1/1/1987األجر الذى تم أدا  اإلشتراكات على أساسه إعتباراه من  وفٌما ٌلى تطور –عام خمسة جنٌهات 

 متضمناه العالوات الخاصة التى تم ضمها إلٌه .   
 

 التاريخ  
 تطور األجر

بدون العالوات الخاصة 
 )جنيه(

 العالوات الخاصة
الت  تم ضمها 

 )جنيه(

جملة أجر اإلشتراك 
 )جنيه(

1/1/87 
1/1/88 
1/1/89 
1/1/90 
1/1/91 
1/1/92 
1/7/92 
1/1/93 
1/7/93 
1/1/94 
1/7/94 
1/1/95 
1/7/95 
1/1/96 
1/7/96 
1/1/97 

075 
100 
105 
110 
115 
120 
120 
125 
125 
130 
130 
135 
135 
140 
140 
145 

 
 
 
 
 
 

15.00 
15.00 
15.75 
15.75 
16.50 
16.50 
17.25 
17.25 
18.00 
18.00 

075.00 
100.00 
105.00 
110.00 
115.00 
120.00 
135.00 
140.00 
155.75 
160.75 
177.25 
182.25 
199.50 
204.50 
222.50 
227.50 

 
 تطور العالوات الخاصة واألجر بدون العالوت الخاصة خالل السبع سنوات األخٌرة .
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 متوسط مجمع العالوات الخاصة خالل السنتٌن األخٌرتٌن 

 
 الفترة

 األجر×   عدد الشهور 
 جملة األجور بدون
العالوات الخاصة 

 )جنيه(
 إل  من

1/7/96 
1/7/95 
1/3/95 

28/2/97 
30/6/96 
30/6/95 

08            ×82.50 
12           ×64.50 
04            ×47.25 

660.00 
774.00 
189.00 

 1623.00 شهراه    24 األجمالى

 
 جنٌه  67.63=  24÷  1623.00متوسط مجمع العالوات الخاصة = 

 متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن بدون العالوات الخاصة .
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/1/97 
1/1/96 
1/3/95 

28/2/97 
31/12/96 
31/12/95 

02         ×145.00 
12         ×140.00 
10         ×135.00 

290.00 
1680.00 
1350.00 

 3320.00 شهراه    24 األجمالى

 
 جنٌه   138.34=  24÷  3320المتوسط الشهرى للألجر بدون العالوات الخاصة = 

 على فترة المتوسط . متوسط األجر الشهرى بدون العالوات الخاصة خالل الخمس سنوات السابقة
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ
أجر اإلشتراك 

 )جنيه(
العالوة الخاصة 

 )جنيه(
مجمع العالوات 
 الخاصة )جنيه(

األجر بدون 
العالوات الخاصة 

 )جنيه(

1/1/90 
1/1/91 
1/1/92 
1/7/92 
1/1/93 
1/7/93 
1/1/94 
1/7/94 
1/1/95 
1/7/95 
1/1/96 
1/7/96 
1/1/97 

110.00 
115.00 
120.00 
135.00 
140.00 
155.75 
160.75 
177.25 
182.25 
199.50 
204.50 
222.50 
227.50 

00.00 
00.00 
00.00 
15.00 
15.00 
15.75 
15.75 
16.50 
16.50 
17.25 
17.25 
18.00 
18.00 

00.00 
00.00 
00.00 
15.00 
15.00 
30.75 
30.75 
47.25 
47.25 
64.50 
64.50 
82.50 
82.50 

110.00 
115.00 
120.00 
120.00 
125.00 
125.00 
130.00 
130.00 
135.00 
135.00 
140.00 
140.00 
145.00 
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 األجر×   عدد الشهور  الفترة
   

جملة األجور 
 بدون

العالوات الخاصة 
 )جنيه(

 إل  من

1/1/95 28/02/95 02            ×135.00 270.00 

1/1/94 31/12/94 12      ×     130.00  1560.00 

1/1/93 31/12/93 12            ×125.00 1500.00 

1/1/92 31/12/92 12            ×120.00 1440.00 

1/1/91 31/12/91 12            ×115.00 1380.00 

1/3/90 31/12/90 10            ×110.00 1100.00 

 7250.00 شهرا     60 األجمال 

                                                            
 جنٌه                                                                   

 120.83=                                60÷  7250المتوسط = 
 48.33        %                                        40ٌضاؾ 

 169.16% من متوسط الخمس سنوات السابقة            140إذا 
 جنٌه(169.16قة )% من متوسط الخمس سنوات الساب140وحٌث إن 

 جنٌه(138.34ٌزٌد علً متوسط السنتٌن األخٌرتٌن )
 إذا ٌإخذ متوسط السنتٌن األخٌرتٌن فً االعتبار

 وٌحدد جملة متوسط األجر خالل السنتٌن األخٌرتٌن كما ٌلً :
 67.63خاصة                   لمتوسط مجمع العالاوات ا -
 138.34    متوسط األجر بدون العالوات الخاصة          -
 205.97    جملة المتوسط                                    -
 جملة أجور فترة المتوسط -

 4943.28=                             24×  205.97 ( أ)
)ب(جملة العالوات الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العالوات الخاصة إلى أجر  

 اإلشتراك األساسى )ب(
 1/7/1996التى تم ضمها من  91وة عال

         =24 – 8  (1/7/96 – 28/2/97 ) 
         =16   ×18 
 1/7/1995التى تم ضمها من  90عالوة 
         =24 – 20  (1/7/95 – 28/2/97 ) 
         =4   ×17.25 

 جملة أ + ب 
  24÷  5300.28أجر التسوٌة ) المحسن ( = 

   
       
   =288.00   
 
 

   =69.00 
    5300.28 
   =220.85      

 
 : (أجر التسوية )المخفض -ج

بنظام المكافؤة إذا لم تكن العالوة أو  ةٌستخدم فى تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عن المدة المشترا
فى  ةالعالوات الخاصة التى تم ضمها إلى األجر األساسى قد روعٌت فى تحدٌد تكلفة المدة المشترا

ستبعاد العالوة أو العالوات الخاصة من أجور فترة المتوسط لٌنت  عن ذلك احٌث ٌتم  –المكافؤة  نظام
 فى هذه الحالة . ةالمتوسط ) المخفض ( وهو الذى ٌحسب على أساسه مبلػ المكافؤة عن المدة المشترا
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 ( 43 مثال رنم ) 
وعلى  – 1/7/1992بنظام المكافؤة قبل شترى مدة ا( بفرض أن المإمن علٌه كان قد  18فى المثال رقم )

شتراك الفعلى بنظام المكافؤة والمدة المحسوبة بالمبالػ ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اال
 ستخدام المتوسط العادى وفقاه لما تم إٌضاحه بالمثال المشار إلٌه .االمدخرة ٌتم 

لم تدخل فى تحدٌد تكلفة شرائها العالوات الخاصة التى تم ضمها فى نظام المكافؤة والتى  ةأما المدة المشترا
فإنه ٌتم تحدٌد المتوسط ) المخفض ( الذى ٌتم على أساسه تحدٌد مبلػ  1/7/1992إلى األجر األساسى فى 

 جنٌه                            مكافؤة المستحقه عنها كما ٌلى :          ال
 جملة أجور المتوسط العادى  -
 ٌستبعد منها أثر العالوات الخاصة  -

 ( 30/11/96 – 1/12/94) 87عالوة 
24  ×9.60             =                    230.40      

 ( 30/11/96 – 1/12/94) 88عالوة 
24  ×7.20              =                  172.80 

 ( 30/11/96 – 1/12/94) 89عالوة 
24  ×7.65              =                  183.60 

 ( 30/11/96 – 1/7/95) 90عالوة 
17  ×8.10              =                  137.70 

 ( 30/11/96 – 1/7/96) 91عالوة 
5  ×8.55                =                  42.75    
 جملة أجور فترة المتوسط بدون العالوات الخاصة  -
 24÷  1840لمخفض ( = إذا المتوسط الشهرى ) ا 

2607.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جنٌه

767.25 
1840.00 

 =76.67 
 

 ( 44  مثال رنم ) 
ه وعلى ذلك  1/7/1992شترى مدة بنظام المكافؤة قبل ا( بفرض أن المإمن علٌه كان قد 19فى المثال رقم )

مدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة شتراك الفعلى بنظام المكافؤة والفإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اال
ستحقاق المكافؤة ا( حٌث أنه فى جمٌع حاالت 18ستخدام المتوسط العادى وفقاه لما سبق بٌانه بالمثال رقم )اٌتم 

 شهراه . 24بما فٌها حاالت العجز والوفاة ٌتم تحدٌد المتوسط عن 
فة شرائها العالوات الخاصة فإنه ٌتم تحدٌد فى نظام المكافؤة والتى لم تدخل فى تحدٌد تكل ةأما المدة المشترا

المتوسط ) المخفض ( الذى ٌتم على أساسه تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها وفقاه لما سبق بٌانه بالمثال رقم 
(43  ) 
 

 ( 45مثال رنم )
نتها  ال ) قب 1/7/1997شترى مدة بنظام المكافؤة بعد ا( بفرض أن المإمن علٌه كان قد 19فى المثال رقم )

العالوات الخاصة التى تم ضمها إلى األجر  ةأى أنه قد روعٌت فى حساب تكلفة المدة المشترا –الخدمة 
 . 1/7/1997حتى  1/7/1992ساسى من األ

شتراك الفعلى بنظام المكافؤة والمدة المحسوبة وعلى ذلك فإنه عند تحدٌد مبلػ المكافؤة عن كل من مدة اال
 (  20ستخدام المتوسط العادى وفقاه لما سبق بٌانه بالمثال رقم )ابالمبالػ المدخرة ٌتم 

فى نظام المكافؤة حٌث قد دخل فى تحدٌد تكلفة شرائها  ةكما ٌستخدم ذات المتوسط فى حساب المدة المشترا
 نتها  الخدمة والاحتى تارٌخ  1/7/1992جمٌع العالوات الخاصة التى تم ضمها إلى األجر األساسى من 

( الذى ٌتم على أساسه تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عنها فى هذه ناك محل لتحدٌد المتوسط )المخفضٌكون ه
 الحالة .
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ن األجىر مىإذا كان هناك نىانون آخىر يقضى  بتسىوية معىاش المىؤمن عليىه على  أسىاس أجىر آخىر أفضىل  -6
نون اآلخرر وٌرتم تحمٌرل فٌتعرٌن حسراب المعراش وفقرا للقراالمنصوص عليىه فى  نىانون التىأمين االجتمىاع  

الخزانررة العامررة بررالفرق بررٌن المعرراش محسرروبا علررى أسرراس األجررر المنصررو، علٌرره فررى قررانون التررامٌن 
 . االجتماعى واألجر المنصو، علٌه فى القانون اآلخر

 
 

 2014/  10/  1حاالت االستحقاق من  - 2
 

 :  ، وفي جميع القطاعاتحاالت االستحقاق جميع  -1
خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك  على أساسه االشتراكات حددتالذي جر الشهرى متوسـط األ    

فى التؤمٌن ه أو خالل مدة االشتراك إن قلت عن ذلك ) قد تكون مدة االشتراك أقل من سنتٌن وباقً المدة 
 المإهلة مدة مشتراة مثال ( . 

 
من عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) بالنسبة للمؤ 2015/  7/  1حاالت االستحقاق من  - 2

 ( : 2015لسنة  18الصادر بالقانون رنم 
بشان تحدٌد أجر  0/41/5402وٌعمل به اعتبارا من  5402لسنة  001ٌراعً ماتضمنه القانون رقم 

لسنة  17من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  2االشتراك األساسً بالبند ط من المادة 
0712 : 

 " واستثناء مما تقدم يتحدد أجر االشتراك األساسي وفقا لما يلي :
 بالنسبة للمإمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة فً هذا التارٌخ . 5402/  6/  04( األجر األساسً فً 0)
ٌتحردد األجرر األساسرً لهرم وفقرا  5402/  6/  04( بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌلتحقون بالخدمة بعرد 5)

 دول الذي ٌصدر به قرار من وزٌر التؤمٌنات وذلك بالتنسٌق مع وزٌر المالٌة .للج
% سرنوٌا فرً أول ٌولٌرو مرن كرل عرام منسروبة  7( نسبة 5( و )0وٌضم الً األجر المشار الٌه بالبندٌن )

 " الٌه فً شهر ٌونٌو السابق .

   
 يراع  ف  تحديد أجر التسوية  : - 3

 ام والقطاع الحكوم  :مدد اإلشتراك بالقطاع الع -أ
 ٌدخل الشهر األخٌر بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم إنتها  الخدمة . (1)
 ٌهمل شهر البداٌة إال إذا كان بداٌة االشتراك أول ٌوم فى الشهر . (2)
 ٌحسب المتوسط على أساس أجر االشتراك الفعلى عن كل شهر .(3)
 أساس  : ٌحدد أجر االشتراك عن الشهر األخٌر على (4)

                                                      30  
 دد أٌام العمل فٌه                          ع×  أجر أٌام العمل خالل هذا الشهر 

إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على أجره عنها كله أو بعضه حسرب (5)
 –ر ) مدد استحقاق تعروٌض األجرر عرن اإلجرازات المرضرٌة المتوسط على أساس كامل األج

مرردد الؽٌرراب بمررا ال ٌجرراوز مرردة الؽٌرراب التررً تسررمح بهررا قرروانٌن  –مرردد اإلٌقرراؾ عررن العمررل 
 التوظؾ( .

 
 مدد االشتراك بالقطاع الخاص : -ب

 ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌاه كان ٌوم بداٌة الخدمة .(1)         
ٌهمـل شهـر النهاٌـة إال إذا كـان نهاٌة االشتراك خخر ٌوم فى الشهر )  ٌراعى عدد أٌام شهر  (2)         

 النهاٌة ( .
 إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل .(3)
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 يحسب المتوسط عل  أساس :  (4)
مٌالدٌة األولى من مدة االشتراك ) حترى شرهر أجر شهر اإللتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة ال -أ 

 دٌسمبر من هذه السنة ( .
 أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة (. -ب 

خىالل السىنة نتيجىة رفىع الحىد األنصىي ألجىر  2يراعي في الحاالت التي تقدم فيها اسىتمارة (5)
 يحسب المتوسط عل  أساس: -االشتراك 

االلتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌالدٌة األولى من مدة االشتراك  حتى الشرهر  )أ( أجر شهر
خالل السنة نتٌجرة رفرع الحرد األقصرً ألجرر االشرتراك ه أو  2السابق لشهرتقدٌم استمارة 

 حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال  .
خالل السنة نتٌجة  2استمارة )ب( أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة حتى الشهر السابق لشهرتقدٌم 

 رفع الحد األقصً ألجر االشتراك ه أو حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال .
خرالل السرنة نتٌجرة رفرع الحرد األقصرً ألجرر االشرتراك حترى  2)ج( أجر شهرتقدٌم استمارة 

 شهر دٌسمبر من هذه السنة .
 

 نواعد عامة : -ج
أو القطاع الحكوم  وبدأت ف  ذات الشهر ف  القطاع الخاص ،  إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام (1)

ٌإخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا، فرى االعتبرار فرى تحدٌرد المتوسرط ) حٌرث ٌرإدى االشرتراك 
 عنه على أساس شهر كامل ( وٌهمل شهر النهاٌة بالقطاع العام أو الحكومى .

 زمنية :  مدة المتوسط المطلوبة ه  مدة اشتراك وليست مجرد مدة (2)
  بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد االشتراك ولو كان ذلك خالل فترة زمنٌة تزٌرد   

 على فترة المتوسط نتٌجة وجود بعض المدد التى التدخل فى حساب المتوسط .
 ( يدخل ف  حساب المتوسط المدد الت  أديت عنها اشتراكات وه  :3)

 ى أدى عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤة حصته فى اإلشتراكات .)أ( مدة االشتراك الفعلى الت
 )ب( مدة اإلجازات الخاصة المشترك عنها .

التى ٌعفى من أدا  اإلشتراكات عنها كل من المنشؤة والمإمن علٌه  مدة التجنيد اإللزام )ج( 
 وٌحدد أجر هذه الفترة الذى ٌدخل فى حسـاب المتوسط كما ٌلً :

 مفترضا أن ٌتقاضاه لوال تجنٌده .ما كان ×      
منها خالل السنة  المتوسط الشهري لما تقاضاه باإلنتاج : بالنسبة لمن يتقاضون األجر×      

 السابقة علً التجنٌد أو مدة االشتراك إن قلت عن ذلك .
ٌن التى تإدى عنها المنشؤة حصتها فى االشتراكات بتؤم )د( المدة المكملة لمدة استحقاق المعاش 

ويحدد أجر ه  1975لسنة  79من القانون رقم  163الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقاه للمادة 
 هذه المدة باألجر األخير للمؤمن عليه .

 ( التدخل ف  حساب المتوسط المدد اآلتية :4)
 )أ(  المدة المشتراة .

 )ب( المدة المحول عنها احتٌاطى .
 سبب الحرب أو بسبب العمل فى المناطق النائٌة .)ج( المدة االعتبارٌة كالمدد المضاعفة ب

)د(  المدة االفتراضٌة التى تضاؾ فى حالتى الوفاة والعجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل والوفاة 
 خالل سنة .  

 مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل ؼٌر المشترك عنها .)ه( 
 )و( المدة المضافة فى حاالت التقاعد التٌسٌرى . 

 لمدة المضافة نتٌجة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة الستحقاق المعاش .)ز( ا
 )ت( بصفة عامة أٌة مدد لم تإد عنها إشتراكات سوا  كانت قد أدٌت عنها تكلفة أو لم تإد .
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 في تحديد المتوسط :يراعي (5)
جر االشتراك فً ا% من  150أال ٌجاوز أي من األجور التً ٌحدد علً أساسها المتوسط  ( أ)

 . داٌة الخمس سنوات األخٌرةب
   .%  10إذا قلت مدة االشتراك عن خمس سنوات ٌحسب عن كل سنة )ب( 

 
ن األجىر مىإذا كان هناك نىانون آخىر يقضى  بتسىوية معىاش المىؤمن عليىه على  أسىاس أجىر آخىر أفضىل  -4

تم تحمٌرل فٌتعرٌن حسراب المعراش وفقرا للقرانون اآلخرر وٌرالمنصوص عليىه فى  نىانون التىأمين االجتمىاع  
الخزانررة العامررة بررالفرق بررٌن المعرراش محسرروبا علررى أسرراس األجررر المنصررو، علٌرره فررى قررانون التررامٌن 

 . االجتماعى واألجر المنصو، علٌه فى القانون اآلخر
 

 (  46مثال رنم  )
 وكان تدرج أجره كما ٌلى : 15/11/2015إنتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام للتقاعد فى 

 
 األجر )جنيه( السنة الشهر

 0700 2010 دٌسمبر

 0770 2011 ٌولٌو

 0840 2012 ٌولٌو

 0940 2013 ٌولٌو

 1040 2014 ٌولٌو

 1140 2015 ٌولٌو

 
 : ٌحدد المتوسط الشهرى عن السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك بمراعاة 

 . اعتبار الشهر األخٌر شهر كامل (1)
% من أجر االشتراك فً بداٌة الخمس  150ساسها المتوسط أالٌجاوز أي من األجورالتً ٌحدد علً أ(2)

 جنٌها. 1050% =  150×  700( =  2010/  12/  1فً  700سنوات األخٌرة ) وهو 
 
 

 األجر×  عدد     الفترة
 األشهر     الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/07/2015 
1/07/2014 
1/12/2013 

30/11/2015 
30/06/2015 
30/06/2014 

  =05     ×1050 
  =12     ×1040 
  =07     ×0940 

  =05250 
  =12480 
  =06580 

 24310     شهراه  24     اإلجمالى    

 
 جنٌه    1012.92=     24÷   31024إذا المتوسط  = 

 
 (  47مثال رنم  )

 2012/  1/  1( كان 46بفرض ان بداٌة االشتراك فً المثال رقم )
 

 جر )جنيه(األ السنة الشهر

 0770 2012 ٌناٌر

 0840 2012 ٌولٌو

 0940 2013 ٌولٌو

 1040 2014 ٌولٌو

 1140 2015 ٌولٌو
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 شهر 11سنوات و  3=  30/11/2015حتً  2012/  1/  1بمعنً أن اجمالً مدد اشتراكه من 
 ٌراعً أالٌجاوز أي من األجورالتً ٌحدد علً أساسها المتوسط 

 جنٌه 1007.42=  237.42+  770( =  %37 ×  10×  770+ )  770
                                  12 

 األجر×  عدد     الفترة
 األشهر     الشهرى

جملة األجور 
 إل  من )جنيه(

1/07/2015 
1/07/2014 
1/12/2013 

30/11/2015 
30/06/2015 
30/06/2014 

  =05     ×1007.42 

  =12     ×1007.42 

  =07     ×0940.000 

  =05037.10 
  =12089.04 
  =06580.00 

 23706.14     شهراه  24     اإلجمالى    

 
 جنٌه    987.76=     24÷   23706.14إذا المتوسط  = 

 
 أجر التسوية )المخفض( :- 5

 من  5راجع الفقرة ج من البند      
 2014/  10/  1حاالت االستحقاق قبل  - 1من  

 ر التسوٌة: تحدٌد أج ثالثاه من 
 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
   
  
  
 

 
  

  
 

  
  
  
  
  
  
 
 



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            82/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

 رابعا   : حساب المعاش الخام
 

وهو الذى  ٌحدد على أساس ثالث عوامل ) أجر التسوٌة ه المدة ه المعامل ( وقبل إجرا  أى من الخطوات 
األجر األساسى فى صورته عن  التى سٌرد ذكرها فٌما بعد والتى ٌترتب علٌها تحدٌد المعاش المستحق

 .النهائٌة
 المعامل × المدة  × المعاش الخام = أجر التسوية  

شتراك بحسب معاملها وٌمثل إجمالى النات  قٌمة وٌراعى أن ٌحسب هذا المعاش عن كل مدة من مدد اال
 المعاش الخام .

 
 (48  مثال رنم )

 ٌها .جن 90( كان  2بفرض أن متوسط األجر فى المثال رقم ) 
 إذا المعاش الخام عن المدة السابقة 

 جنٌه 07.50=       1/75×     6 3 ×  90=                           
                                      12                                    

 شتراكوالمعاش الخام عن مدد اال   
 جنٌهاه  88.00=             1/45×   44×  90=                     

 
  جنٌه  95.50=     وٌكون إجمالى المعاش الخام                        

 
 (  49 مثال رنم )

 جنٌهاه . 45( كان 5بفرض أن متوسط األجر فى المثال رقم )
 إذا المعاش الخام عن المدة السابقة .

 جنٌه 01.25=             1/75× 2    1×  45=                         
                                   12                                    

 
 شتراك والمعاش الخام عن مدد اال

 جنٌه 32.17=           1/45×  32    2×  45=                         
                                   12                                    

 جنٌه 33.42=                       مالى المعاش الخام            وٌكون إج
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 خامسا : مراعاة الحد األدن  النسب 
 

 جر األساسى فى الحاالت اآلتٌة :% من متوسط األ50ٌكون الحد األدنى النسبى للمعاش 
 الوفاة أو العجز ) الكامل أو الجزئى ( المنهى للخدمة . -1
 الوفاة أو العجز الكامل خالل سنة من إنتها  الخدمة . -2
 بلوغ سن التقاعد المنهى للخدمة . -3

 وف  تطبيق الحد األدن  المشار إليه يراع  :
 : أن يكون تاريخ  ثبوت تاريخ العجز أو ونوع الوفاة  1يشترط ف  الحالة رنم  -1

  .بلوغ المإمن علٌه سن التقاعد المعامل به  لٌس بعد -أ 
أن ٌكون خالل فترة مد مدة الخدمة الصادر به قرار من السلطة  ً حالة تجاوز سن التقاعدف –ب 

 .المختصة 
الٌنتفع بالحد األدنى المشار إلٌه فى حالة ثبوت العجز أو وقوع الوفاة خالل الفترة التى ٌستمر  -ج 

من  163لمادة ستحقاق المعاش طبقاه ألحكام ااستكمال مدة شتراك الفٌها المإمن علٌه فى اال
 . 1975لسنة  79م القانون رق

 أن ٌكون تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة قبل بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن . 2ٌشترط فى الحالة رقم  -2
 شتراك المإمن علٌه فى األجر األساسى أٌاه كان نوعها اأن تكون إجمالى مدد  3ٌشترط فى الحالة رقم   -3

بعد تطبٌق قاعدة جبر كسر الشهر فى  سنة ) 20إلخ ( التقل عن  …سابقة  – ةمشترا – ة) فعلٌ
 . ( إلً شهر كاملشتراك إجمالى مدد اال

 
 ( 50 مثال رنم )

 عن عمر  3/8/2015إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة فى 
 ةشهر   سن

 8     44 
سنوات ه  3واحدة وأضٌفت مدة إفتراضٌة  ةشتراكه الفعلى سناوكانت مدة 

 جنٌه . 800خالل السنة األخٌرة  ومتوسط أجره
 جنٌه     071.12=        1/45×  4×  008إذا المعاش الخام  = 

 جنٌه    400.00%          = 50×  008والحد األدنى النسبى = 
 وهو أفضل من المعاش الخام

 جنٌه    400.00    هو  ةإذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطو
 

 ( 51 مثال رنم )
 ( كان إنتها  الخدمة للوفاة 2لمثال رقم )فى ا

 جنٌه     05.95=         كان المعاش الخام         ( 48 )وفى المثال رقم 
 جنٌهاه   45.00=              %  50×  90وٌكون الحد األدنى النسبى = 
 وهو ٌقل عن المعاش الخام .

 ألنه األفضل من الحد األدنى النسبى .جنٌه  95.50أذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوة هو 
 

 ( 52 مثال رنم )
 عن مدة 12/3/2015( فى  سنة 60 بلػ مإمن علٌه سن التقاعد المعامل به ) 

 ةشهر    سن                     
 19      6شتراك مقدارها    ا

الستٌن وقعت وفاته ه  أشهر من تارٌخ بلوؼه سن 6ومدت خدمته بقرار من السلطة المختصة لمدة سنة ه وبعد 
 جنٌهاه . 90.00وكان متوسط أجره خالل السنة األخٌرة من مدة إشتراكه فى التؤمٌن 
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 سنة . 60سنة بداله من  61نظراه ألن مد خدمته بقرار من السلطة المختصة ٌعنى أن ٌصبح سن تقاعده 
 أشهر من تارٌخ بلوؼه سن الستٌن . 6ونظراه لوفاته بعد 
 أشهر . 6سنة ( =  61ارٌخ وفاته حتى تارٌخ بلوغ سن التقاعد فى هذه الحالة )وحٌث الفترة من ت

 أشهر مدة إفتراضٌة ه وبذلك تصبح  6لذا فإنه ٌضـاؾ إلى مدة إشتراكــه 
 شهر    سنة                             

 .   20       6    شتراكه  اإجمالى مدد 
 أشهر مدة إفتراضٌة ( . 6وفاة  +  شتراك فعلى حتى تارٌخ الاسنة مدة  20)  

  اجنٌه 41.00=   1/45×  20 6 × 90المعاش الخام    = 

 12                   ===== 
 

 جنٌهاه  45.00=             %   50×  90ٌرفع إلى الحد األدنى النسبى = 
                                                  =====               وهو األفضل من المعاش الخام .                

 ستمراره فى العمل بعد سن التقاعد بقرار من السلطة المختصة . احٌث كان 
 

 ( 53 مثال رنم )
عن مدة  2/7/2015سنة ( فى  60بلػ مإمن علٌه سن التقاعد المعامل به ) 

 إشتراك
  سنة شهر 

 75لسنـة  79 من القانون رقم 163وطبقـاه للمادة  8 7 مقدارها
أشهر من تارٌخ  5إستمر فى اإلشتراك حتى  ٌستكمل مدة إستحقاق المعاش وبعد 

بلوؼه سن الستٌن وقعت وفاته وكان متوسط أجره خالل السنة األخٌرة من مدة 
 جنٌها .  90خدمته 
 جنٌها 18.00=   1/45×  9×  90 المعاش الخام  =         

ى ه حٌث وقعت الوفاة خالل فترة إستكمال مدة والٌرفع إلى الحد األدنى النسب
 إستحقاق المعاش ه كما التضاؾ مدة إفتراضٌة فى هذه الحالة .

  
 (  54 مثال رنم )

ترة المد بقرار من السلطة فشتراكه ه بما فى ذلك اإنتهت مدة  ( 52)بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم 
 أشهر وتقدم المستحقون عنه للصرؾ . 5عد المختصة ه ولم ٌتقدم للصرؾ حتى وقعت وفاته ب

لسنة  79من القانون رقم  18من المادة  4التعتبر الحالة وفاة خالل سنة من الترك طبقاه لحكم البند  -1
 .حٌث وقعت الوفاة بعد بلوغ سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه  1975

شهر فؤكثر( وٌستحق هذا  120تقاعد )ٌتوافر بشؤنه مدة إشتراك مإهلة إلستحقاق معاش ال حٌث  –  2
 .المعاش من أول الشهر الذى ترك فٌه الخدمة 

  .من أول شهر الوفاة فً تارٌخ الوفاة  علً المستحقٌن المعاش زٌعٌتم تو - 3 
حتً نهاٌة الشهر السابق لتارٌخ المعاش متجمد الوفاة ) تارٌختصرؾ مستحقاته عن الفترة السابقة على  -  4

 . فؤة( إلى الورثة الشرعٌٌن بإعتبارها تركة كالمه االوفاة 
 . حب معاش عتبار الحالة وفاة صااٌصرؾ للمستحقٌن عنه منحة وفاة ومصارٌؾ جنازة ب  - 5
 يحدد المعاش كما يل  : - 6

 المعاش الخام      
 اجنٌه 41.00=          1/45× ) متضمنه فترة المد (  20    6×  90=                         

                                   12                                    
شتراكه اٌرفع إلى الحد األدنى النسبى حٌث حالة اإلستحقاق بلوغ السن المنهى للخدمة وتجاوزت مدة        

 ة .سن 20
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 جنٌهاه . %45.00  = 50×    90=  
 وهو األفضل من المعاش الخام .

 ستمراره فى العمل بعد سن التقاعد بقرار من السلطة المختصة .اكان  حٌث      
 

 ( 55 مثال رنم )
 وكانت مدد إشتراكه كما ٌلى : 15/8/2015إنتهت خدمة مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد فى 

 
 سنة شهر يوم نوع المدة

 8 3 15 مدة سابقة

 11 8 20 مدة فعلٌة

 
 جنٌهاه . 90ومتوسط أجره 

عدة جبر كسر الشهر إلى شهر كامل فى إجمالى مدد اإلشتراك ٌتم أواله تحوٌل األٌام فى كسر المدة وبتطبٌق قا
 أٌام فى مدة اإلشتراك كما ٌلى : السابقة إلى

 ٌوم %9  =   60×  15
 وتكون مدد إشتراكه كما ٌلى  :

 
 مدة سابقة

 سنة شهر يوم

-- 3 8 

 

 شتراك الفعل مدة اال 

 سنة شهر يوم 

 
 اؾ مدة سابقة محولة ٌض

20 
09 

8 
- 

11 
- 

 ٌكون إجمالى المدة
 تجبـــــر إلـــى

29 
-- 

8 
9 

11 
11 

 
 وبالتالى تكون إجمالى مدة إشتراكه 

 ) السابقة + الفعلٌة ( 
 وبحساب المعاش الخام :

 عن المدة السابقة  =

 ةسن  20= 

 =90 × 
3 

8  × 
 جنٌه     9.90=   1

12 75   
    علٌة =عن المدة الف

 =90 × 
9 

11× 
1   

 جنٌه   23.50=   45 12
 جنٌه   33.40    

 وٌكون الحد األدنى النسبى  
  =90    ×50 % 

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

 
 جنٌهاه   45.00= 
 
 جنٌهاه   45.00= 
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  ( 56مثال رنم )
 180وسط األجر الشهرى  =  ( كان لبلوغ سن التقاعد ومت 3ى المثال رقم ) نتها  الخدمة فابفرض أن 

 .جنٌهاه 
 ٌحدد المعاش الخام كما ٌلى  :

 جنٌه 137.34=          1/45×  34     4×  180=                         
                                     12                                    

           %  50×  180الحد األدنى النسبى = وٌكون 
 وهو ٌقل عن المعاش الخام 

 إذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوة 

 ًه   90.00=     
 

     =137.34 
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 سا : مراعاة إضافة نصؾ الفرقساد
 

بنسبة  ةمة نصؾ الفرق بٌنه وبٌن القٌمة المحددٌضاؾ إلى قٌمة المعاش المحدد وفقاه للخطوات السابقة قٌ
 : % من متوسط األجر وذلك فى الحاالت اآلتٌة80
 الوفاة أو العجز ) الكامل أو الجزئى ( المنهى للخدمة . -1
 الوفاة أو العجز الكامل خالل سنة من إنتها  الخدمة . -2

 ضافة المشار إليها يراع  مايل  :وف  تطبيق اإل
 أن يكون تاريخ  ثبوت تاريخ العجز أو ونوع الوفاة :  1ة رنم يشترط ف  الحال  - 1

 لٌس بعد بلوغ المإمن علٌه سن التقاعد المعامل به .   -أ 
فً حالة تجاوز سن التقاعد أن ٌكون خالل فترة مد مدة الخدمة الصادر به قرار من السلطة  –ب 

 المختصة .
العجز أو وقوع الوفاة خالل الفترة التى ٌستمر فٌها الٌنتفع باإلضافة المشار إلٌها فى حالة ثبوت  -ج 

من القانون  163المإمن علٌه فى اإلشتراك إلستكمال مدة إستحقاق المعاش طبقاه ألحكام المادة 
 . 1975لسنة  79رقم 

أن ٌكون تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة قبل بلوغ المإمن علٌه سن  2ٌشترط فى الحالة رقم  -2
 الستٌن .

 
  ( 57 ال رنم )مث

 ة( كان إنتها  الخدمة بالوفا50فى المثال رقم )
 جنٌه   800.00وكـان أجـر التسوٌة   

 جنٌه  400.00وكان المعاش المستحق  
 وٌحدد نصؾ الفرق الذى ٌضاؾ للمعاش كما ٌلى :

 % 80×  800% من أجر التسوٌة = 80قٌمة 
 بى قٌمة المعاش المستحق بعد مراعاة الحد األدنى النس

 الفرق 
 2÷  240.00وٌكون نصؾ الفرق = 

 إذا ٌصبح المعاش المستحق
 =400.00  +120.00  

 
 
 

 جنيه      
  =640.00  
  =0.0040  
  =0.0024  
  =.00120  
 

  =520.00  
 

  ( 58 مثال رنم )
 وكانت بٌاناته كما ٌلى : 22/7/2015إنتهت خدمة مإمن علٌه بالعجز الجزئى الطبٌعى فى 

 فتراضٌة (سنة ) بما فى ذلك المدة اال 38شتراك لى مدد االإجما
 جنٌهاه . 180متوسط األجور خالل السنة األخٌرة 
 جنيه                              :إذا يحدد المعاش المستحق كما يل  

  1/45×    38×    180المعاش الخام = 
 %  50×  180وهو ٌزٌد على الحد األدنى النسبى = 

% من أجر التسوٌة حٌث 80ألنه ٌزٌد على قٌمة  ونظراه 
180    ×80  % 

وبالتالى الٌكون هناك محاله لتطبٌق قاعدة إضافة نصؾ 
 الفرق 

  ةإذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطو

 =152.00  
 =90.000   
 
 =144.00  
 
 
 =152.00  
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  ( 59 مثال رنم ) 
 45ٌن المعاش المحسوب بعد مراعاة الحد األدنى النسبى ) ( ٌضاؾ نصؾ الفرق ب  52فى المثال رقم )

 جنٌهاه ( . 72% =  80×  90% من أجر التسوٌة ) 80جنٌهاه ( وبٌن الحد األقصى النسبى 
 حٌث وقعت الوفاة أثنا  فترة مد مدة الخدمة بقرار من السلطة المختصة .

 : يكون المعاش المستحق كما يل  وبالتال  
 جنيه   

72.00 
.0045 

27.00 

 
 الحد األقصى النسبى

 المعاش المحسوب بعد مراعاة الحد األدنى النسبى
 الفرق 

 المعاش = الحد األدنى النسبى +  نصؾ الفرق 
          =45.00               +13.50 

 جنٌه   
 =58.50 

 
  ( 60 مثال رنم )

% من 80خام( والحد األقصى النسبى ( الٌضاؾ نصؾ الفرق بٌن المعاش المحسوب )ال53فى المثال رقم )
وٌظل  163أجر التسوٌة ه وذلك لوقوع الوفاة خالل فترة إستكمال المدة الالزمة إلستحقاق المعاش طبقاه للمادة 

 جنٌه 18.00اش المستحق كما هو المع
 

  (61مثال رنم )
% من أجر التسوٌة 80 ( الٌضاؾ نصؾ الفرق بٌن المعاش الخام والحد األقصى النسبى 54فى المثال رقم )

 ه حٌث أن الحالة تم تسوٌتها على أساس إستحقاق معاش تقاعد ه ولٌس معاش وفاة .
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 : مراعاة الحد األنص  النسب سابعا  
 

على متوسط األجر الذى ٌسوى  % من 80)ٌراعى أال تزٌد قٌمة المعاش المستحق على الحد األقصى النسبى 
 وذلك كما ٌلى :( ش أساسه المعا

 
  ( 62مثال رنم )

 جنٌهاه  180( أجر التسوٌة    58فى المثال رقم )
% من أجر 80إذا ٌكون ٌكون الحد األقصى النسبى  = 

 التسوٌة 
 % 80×  180أى  = 

 
 
 
 =144.00  

 جنٌهاه ( على هذا المقدار 152وحٌث ٌزٌد قٌمة المعاش الخام ) 
 جنٌهاه  144إلى  إذا ٌخفض قٌمة المعاش المستحق

 
 ( 63مثال رنم )

 وتقدم لصرؾ معاش مبكر وكانت بٌاناته كما ٌلى :  15/8/2015إنتهت خدمة مإمن علٌه باإلستقالة فى 
 شهر 11سنة و  55السن فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ = 

  ةسن 46مدة اإلشتراك فى األجر األساسى 
 جنٌهاه  450متوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  

)  1/50×  46×  450إذا ٌكرررررون المعررررراش الخرررررام = 
المعامررل المقابررل للسررن فررً تررارٌخ تقرردٌم طلررب الصرررؾ 

  ( 9من جدول  -همال كسر السنة إمراعاة ب

  =414.00  

  جنٌها  360% =  80×  450الحد األقصً النسبً = وحٌث 
 ر .جنٌهاه ( على هذا المقدا 414وحٌث ٌزٌد قٌمة المعاش الخام ) 
 جنٌهاه  00360.إذا ٌخفض المعاش المستحق إلى 

 
 ( 64مثال رنم )

 شهر 11سنة و  50فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ =  هسن كانبفرض أن المإمن علٌه فً المثال السابق 
  1/60×  46×  450إذا ٌكررررررون المعرررررراش الخررررررام = 

المعامررل المقابررل للسررن فررً تررارٌخ تقرردٌم طلررب الصرررؾ 
 (  9من جدول  -السنة همال كسر إمراعاة ب

  =345.00  

 جنٌها   360% =  80×  450وحٌث الحد األقصً النسبً = 
 هذا المقدار . نجنٌهاه ( ع 345.00قٌمة المعاش الخام ) تقلوحٌث 

 جنٌهاه  00453. ٌستحق المعاش الخام إذا 
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 ثامنا:  مراعاة الحد األنص  الرنم 
 

% من الحد األقصً ألجر االشتراك  80المستحق على الحد األقصى الرقمً )ٌراعى أال تزٌد قٌمة المعاش 
 األساسً فً تارٌخ استحقاق المعاش ( وذلك كما ٌلى :

 
 الحد األنصي اعتبارا من

 للمعاش األساسي ألجر االشتراك األساسي

 جنيه جنيه

01/7/1981 0250.00 200 

 01/7/1992 0300.00 240 

  01/7/1993 0337.50 270 

  01/7/1994 0375.00 0300 

   01/7/1995 0412.50 0330 

   01/7/1996 0450.00 0360 

   01/7/1997 0500.00 0400 

  01/7/1998 0525.00 0420 

   01/7/1999 0550.00 0440 

   01/7/2000 0575.00 0460 

   01/7/2001 0600.00 0480 

  01/7/2002 0625.00 0500 

   01/7/2003 0650.00 0520 

   01/7/2004 0675.00 0540 

  01/7/2005 0700.00 0560 

   01/7/2006 0725.00 0580 

  01/7/2007 0750.00 0600 

   01/7/2008 0775.00 0620 

  01/7/2009 0800.00 0640 

   01/7/2010 0850.00 0680 

   01/7/2011 0875.00 0700 

   01/7/2012 .500912 0730 

   01/5/2013 .500987 0790 

   01/7/2014 1012.50 0810 

  01/7/2015 1120.00 0896 

  01/7/2016 1240.00 0992 

   01/7/2017 1370.00 1096 

    01/7/2018 1510.00 1208 

   01/7/2019 1670.00 1336 

 
ألقصى ألجر اإلشتراك السابق % من الحد ا80أن الحد األقصى المشار إلٌه بالجدول السابق ٌمثل  وحٌث

 .من الفصل الثانى  7بٌانه تفصٌاله فى البند 
 إذا لن ٌحدث عماله فى األحوال العادٌة أن تزٌد قٌمة المعاش المحسوب بعد مراعاة الحد األقصى النسبى 

 % ( على الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه .80) 
تسوٌة مستحقات صاحب المعاش سوٌة الخاصة مثل بعض حاالت الت وٌظهر دور الحد األقصى الرقمى فى
تسوٌة قٌمة معاش مستقل عن المدة الجدٌدة وإضافته إلى المعاش  دالعائد للخدمة قبل سن الستٌن وذلك عن

 السابق .
 وهذه الحاالت لٌست محل بحث فى هذه المرحلة من الدراسة .
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 %  25بنسبة زيادة  :تاسعا 
 جنيها   35وبحد أنص   جنيها   20بحد أدن  

 
ٌضاؾ لقٌمة المعاش المستحق والذى حددت قٌمته بمراعاة خطوات حساب المعاش عن األجر األساسى من 

جنٌهاه ه وبحد  20% من المعاش المشار إلٌه بحد أدنى  25زٌادة بنسبة  ثامناالخطوة أواله وحتى الخطوة 
األجر ستحقاق لمعـاش ع حاالت االوذلك بالنسبة لجمٌ مةجنٌهاه تتحمل بقٌمتها الخزانة العا 35أقصى 
 .األساسى

كما ٌراعى أن هذه الزٌادة ال تتقٌد بالحد األقصى الرقمى بقٌمه المختلفة والسابق إٌضاحها بالخطوة ثامناه من 
 أى أنها تستحق حتى ولو كان المعاش المستحق قد بلػ هذا الحد .  -خطوات حساب المعاش 

زيادة ف  تحديد الحقوق وترتيبا  عل  ذلك تدخل هذه ال -األجر األساس  وتعتبر هذه الزيادة جزءا  من معاش 
 اآلتية :

 معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن . -1
 قٌمة إعانة العجز الكامل . -2
 مستحقٌن .للالجز  المستحق الصرؾ من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة  -3
 حدود الجمع بٌن المعاش والدخل . -4
 حدود الجمع بٌن المعاشات . -5
 معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق فى حاالت رد المعاشات . -6
المعاش المستحق عن المإمن علٌه ه أو صاحب المعاش فى حالة تحدٌد معاشه المستحق مع عدم المساس  -7

 بحقوق باقى المستحقٌن .
 منحة الوفاة . -8
 نفقات الجنازة . -9

 البنت أو األخت .منحة زواج  -10
 ستبداله .اجز  المعاش الجائز  -11
 قطع معاشه ألحد األسباب اآلتٌة :المنحة المستحقة لإلبن أو األخ عند  12
 سنة دون أن ٌكون طالباه أو حاصاله على مإهل نهائى أو عاجزاه عن الكسب  21بلوغ اإلبن أو األخ  -أ
 إحدى الحاالت اآلتٌة :عند تحقق  سنة 21اإلبن أو األخ الذى تجاوز  -ب

 سنة . 26إنتها  الدراسة وإلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنه قبل بلوؼه سن  (1)
 اإللتحاق بعمل أو مزاولة مهنه بعد الحصول على مإهل نهائى . (2)
 سنة دون إنتها  الدراسة أو اإللتحاق بعمل أو مزاولة مهنة . 26بلوغ سن  (3)
 زوال حالة العجز دون التقٌد بسن معٌن .  (4)

 : عند تحديد اإلستقطاعات اآلتيةتعتبر الزيادة جزء من المعاش  كما
 نسبة اإلشتراك فى تؤمٌن المرض . -1
 جز  المعاش الجائز الحجز علٌه سداد لدٌن نفقة أو لدٌن الهٌئة المختصة . -2
 

  ( 65مثال رنم )
معاش من خطوات حساب المعاش عن األجر األساسى حددت قٌمة  8حتى  1بمراعاة الخطوات من رقم 

 جنٌهاه  40بمبلػ  20/8/2015مإمن علٌه لبلوؼه سن التقاعد فى 
 جنٌهات   10% =  25×  40إذا قٌمة الزٌادة المستحقة = 

 جنٌهاه    20      ترفع إلى الحد األدنى لهذه الزٌادة         
 

  ( 66مثال رنم )
 240هو  20/8/2015ـق فى ستحـا( والذى 65بفرض أن قٌمة المعاش المحدد فى المثال السابق رقم )

 جنٌها .
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 % 25×  240إذا قٌمة الزٌادة المستحقة  = 
 تخفض إلى الحد األقصى لهذه الزٌادة 

 

 جنٌهاه   60= 
 جنٌهاه   35   
 

  ( 67مثال رنم )
                                                                                  ( هو :65بفرض أن قٌمة المعاش المحدد فى المثال رقم )

 % 25×  120إذا قٌمة الزٌادة المستحقة  = 
 جنٌهاه ( 20وهو أكبر من الحد األدنى لهذه الزٌادة ) 
 جنٌهاه ( 35وأقل من الحـد األقصى لهذه الزٌادة  ) 

   
 جنٌهاه   120

 جنٌهاه  30 =

 
 ( 68 مثال رنم ) 

 .كان معاشاه مبكراه  ( 65بفرض أن المعاش المستحق فى المثال رقم )
 جنٌها 20تكون قٌمة الزٌادة بعد مراعاة الحد األدنً لها =        
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 ن  الرنم  للمعاش: مراعاة الحد األدعاشرا
 

 دن  الرنم  للمعاش يراع  اآلت  :ف  مجال الحد األ
 جنيها . 40.00خطوات المتقدمة عن أال تقل نيمة المعاش المستحق والذى يتم حسابه طبقا  لل -1

وتتحمل بقٌمة فرق رفع الحد األدنى   –وذلك فى جمٌع حاالت اإلستحقاق فٌما عدا حالة المعاش المبكر
 . ةالعام ةالرقمى للمعاش الخزان

 
 (  69مثال رنم )

إنتهت خدمة مإمن علٌهرا وطلبرت صررؾ معراش مبكرر فرى 
بٌاناتهرا وكانرت  سرنة 50حٌـث كـان عمرها  12/4/2015

 كما ٌلى :
 سنة    20مدة اإلشتراك     

 
 متوسط األجرالشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  

 :وبالتالى فقد تم تحدٌد المعاش المستحق لها كما ٌلى 
) المعامل المقابل  1/60×  20×  36المعاش الخام = 

 همال كسر إللسن فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ مع مراعاة 
 ( 9من جدول  -السنة 

 

 
 
 
 
 جنٌه     
 =36.00 
 
 =12.00 
 
 
 

 20.00         جنٌها                          20% بحد أدنً  25ٌضاؾ 
 32.00              المعاش المستحق                                         

 جنٌهاه ( ألن الحالة معاش مبكر . 40والٌتم رفعه للحد األدنى الرقمى ) 
 

 (  70 رنم ) مثال 
وبالتالى  –سنة  55( كان تقدمها بطلب الصرؾ بعد بلوؼها 69بفرض أن المإمن علٌها بالمثال السابق رقم )

 تحدد مستحقاتها كما ٌلى :
 

) المعامل  1/50×    20×    36المعاش الخام  = 
المقابل للسن فً تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ مع مراعاة 

 ( 9من جدول  -اهمال كسر السنة 
 جنٌهاه . 20% بحد أدنى 25ٌضاؾ   

 فٌكون جملة المعاش المستحق 

 جنٌه     
 =14.40 
 
 
 =20.00 
 =04.43 

 جنٌهاه ( ألن الحالة معاش مبكر . 40والٌرفع هذا المعاش للحد األدنى الرقمى ) 
 

 ( 71مثال رنم )
( لرررم تطلرررب   69بفررررض أن المرررإمن علٌهرررا بالمثرررال رقرررم )

وبالترررالى تحررردد  –ا سرررن السرررتٌن الصررررؾ إال عنرررد بلوؼهررر
 اتها كما ٌلى :مستحق

   1/45×    20×    36المعاش الخام  = 
% رؼرم 50والٌرفع هذا المعراش إلرى الحرد األدنرى النسربى 

 سنة . 20أن للمإمن علٌها مدة إشتراك 
حٌث أن اإلستحقاق لٌس إلنتهرا  الخدمرة لبلروغ سرن التقاعرد 

 مة .وإنما لبلوغ السن بعد إنتها  الخد

 
 
 جنٌه    
 =16.00 
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 جنٌهاه  20% بحد أدنى  25وٌضاؾ إلٌه زٌادة 
 فٌكون جملة المعاش المستحق 

جنٌهرا (  40وٌرفع هذا المعاش إلرى الحرد األدنرى الرقمرى ) 
 ألن اإلستحقاق لبلوغ سن التقاعد ولٌس معاش مبكر 

 حٌث ٌضاؾ فرق رفع الحد األدنى 
 لٌصبح جملة المعاش المستحق 

 =20.00 
 =36.00 
 
 
 =4.00  
 =40.00 
 

 ( 72مثال رنم )
 االتالى تحدد مستحقاتهسنة ه وب 30( كانت مـدة إشتراكهـا  71بفـرض أن المإمن علٌها بالمثال السابق رقم )

 كما ٌلى :
  1/45×    30×  36المعاش الخام = 

 جنٌهاه  20% بحد أدنى  25زٌادة 
 جملة المعاش المستحق 

 هاه جنٌ  24.00= 
 جنٌهاه   20.00= 
 جنٌهاه   44.00= 

جنٌهاه ) الحد األدنى  40 وٌالحظ فى هذا المثال أن جملة المعاش المستحق بعد إضافة الزٌادة أكبر من
 حٌث أن مراعاة الحد األدنى الرقمى الٌتم إال بعد إضافة الزٌادة ولٌس قبل ذلك . –( الرقمى

 
نبل  نيهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها إل  األجر األساس ج 5زيادة الحد األدن  الرنم  بمقدار  -2

 ذا ماتوافرت الشروط اآلتية :  إتاريخ استحقاق المعاش ، 
 إنتها  الخدمة بالجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامة أو القطاع العام . -أ

صة مماثلة لتلك التى نتها  الخدمة بإحدى منشآت القطاع الخا، التى تقرر للعاملٌن بها عالوة خااأو 
/أ 3قررت للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام وتوافرت بشؤنها الشروط الموضحة فى البند 

 من الفصل الثانى .   
 أن ٌكون المإمن علٌه مشتركاه عن العالوات الخاصة فى تارٌخ إنتها  الخدمة . -ب
ستحقاق فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة الت االأن ٌكون إستحقاق الصرؾ للمعاش وفقاه إلحدى حا -ج

 . فٌما عدا المعاش المبكر ه حٌث الٌرفع المعاش المبكر إلى الحد األدنى الرقمى
 1/7/2000حتً  1/7/1987من  اتستحق هذه الزٌادة عن العالوات الخاصة التً أستحقت إعتبار -د

 1/7/2005حتً  1/7/1992والتً تم ضمها إلً األجر األساسً من 
 . تتحمل بقٌمة هذه الزٌادة الخزانة العامة -ه

ا الشروط التى تتوافر فٌهوترتٌباه على ماتقدم فإنه ٌمكن تحدٌد الحد األدنى الرقمى للمعاش فى الحـاالت 
 المشار إلٌها كما ٌلى :

 

تاريخ إستحقاق 
 المعاش

الحد األدن  
الرنم  
 بدون زيادة
 )جنيه(

الحد األدن  
 الرنم  مضافا  
 إليه الزيادة
 )جنيه(

العالوات الخاصة الت  تم 
 ضمها حت  تاريخ اإلستحقاق

 إل  من

 - 1987 40 35 1/7/1992من 

 1988 1987 45 35 1/7/1993من 

 1989 1987 55 40 1/7/1994من 

 1990 1987 60 40 1/7/1995من 

 1991 1987 65 40 1/7/1996من 

 1992 1987 70 40 1/7/1997من 

 1993 1987 75 40 1/7/1998 من

 1994 1987 80 40 1/7/1999من 

 1995 1987 85 40 1/7/2000من 
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 1996 1987 90 40 1/7/2001من 

  1997 1987 95 40 1/7/2002من 

 1998 1987 100 40 1/7/2003من 

 1999 1987 105 40 1/7/2004من 

 2000 1987 110 40 1/7/2005من 

 
 ( 73مثال رنم )

 10ك مقدارها شترااعن مدة  12/7/2004خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام لبلوؼه سن التقاعد فى إنتهت 
 جنٌهاه . 45( مقداره سنوات وأجر تسوٌة )محسن

 د المعاش المستحق له كما ٌلً        وبالتالى فقد حد
45    ×10   ×1/45                                                  

 جنٌهاه  20% بحد أدنى  25زٌادة بنسبة  تضاؾ إلٌه 
 

 ٌرفع إلى الحد األدنى الرقمى متضمناه الزٌادات
وحتى  1987حٌث كان قد تم إضافة العالوات الخاصة من سنة 

) قبل  1/7/2004إلى أجر اإلشتراك األساسى فى  1999سنة 
 ستحقاق المعاش ( .اتارٌخ 

 
 ( 74 مثال رنم ) 
كان  (  73المثال السابق رقم )نتها  الخدمة فى ابفرض أن 

12/7/2005 . 
 فى هذه الحالة ٌرفع الحد األدنى الرقمى إلى

 87ن قد تم إضافة العالوات الخاصة عن السنوات من كاحٌث 
) قبل  1/7/2005شتراك األساسى فى إلى أجر اال 2000إلى 

 ستحقاق المعاش ( .ا
 

 ( 75مثال رنم )
( كان فى  74ابق رقم )بفرض أن المإمن علٌه فى المثال الس

جازة خاصة لؽٌر العمل لم ٌبد إتارٌخ بلوؼه سن التقاعد فى 
 . شتراك عنهاالرؼبة فى اال

 فى هذه الحالة ٌرفع المعاش إلى الحد األدنى الرقمى دون زٌادة
شتراك عن العالوات الخاصة فى تارٌخ حٌث لم ٌتوافر شرط اال

 إنتها  الخدمة .
 

 ( 76مثال رنم )
 ( كان من 74المإمن علٌـه فى المثــال رقـم )بفرض أن 

العاملٌن بالقطاع الخا، ولم تكن المنشؤة التى ٌعمل بها قد قررت 
عالوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملٌن بالجهاز اإلدارى 
للدولة والقطاع العام فى هذه الحالة ٌرفع المعاش إلى الحد األدنى 

 جنٌه 40                                 الرقمى دون زٌادة 

10 
20 
30 

105 
 
 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

 
 (  77مثال رنم )

( كان من العاملٌن  74بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم )
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بالقطاع الخا، وكانت المنشؤة التى ٌعمل بها قد قررت عالوات 
خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة 

 فقط  93ه  92ه  91ه  90لقطاع العام عن السنوات وا
قبل  المشار إلٌهاحٌث أنه كان قد تم إضافة العالوات الخاصة 

ستحقاق المعاش ) تم إضافة هذه العالوات إلــى أجر اتارٌخ 
   /1/7ه  1/7/97ه  1/7/96ه  1/7/95اإلشتراك األساسى فى 

عن السنوات ستحق أى من العالوات الخاصة ا( ولم ٌكن قد  98
  89ه  88

 لذلك ٌزاد الحد األدنى الرقمى فى هذه الحالة إلى 
 5جنٌهاه مضافاه إلٌه  40وٌمثل الحد األدنى بدون الزٌادات وهو 

جنٌهات عن كل من العالوات الخاصة التى استحقها وتم ضمها 
الى األجر األساسى قبل تارٌخ اإلستحقاق وهى العالوات الخاصة 

 .93ه  92ه  91ه  90عن السنوات 
  

 ( 78 مثال رنم ) 
 ( كانــت خدمته  74بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم )

 سنة  59نتهت باإلستقالة وتقدم لصرؾ معاش مبكر وكان سنه اقد 
 فى هذه الحالة ٌستحق معاش  

 جنٌهاه  20%  بحد أدنى  25مضافاه إلٌه قٌمة الزٌادة 
 دنى الرقمى وٌظل كما هو الحد األوالٌتم رفع هذا المعاش إلى 

 
 

 
 
 
 
 
 جنٌه  

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
20 
30 

 
 

 مالحظة هامة : 
 

لي ما بعد تحديد نيمة هذا إفي حالة استحقاق معاش عن األجر المتؽير  ةاآلتي اتيرجأ تطبيق الخطو
 :المعاش

شات الصادر بالقانون رقم زٌادة المعاشات المتدنٌة وفقا لقانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاحادي عشر : 
 . 2010لسنة  135

 رفع المعاش إلً الحد األدنًثاني عشر  : 
 جنٌهات . 10إضافة منحة مقدارها عشر:  لثثا
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 حادي عشر : زيادة المعاشات المتدنية 
 وفقا لما تضمنه

 ( 19مادة )  2010لسنة  135نانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رنم 
 ( 165مادة )  1975لسنة  79صادر بالقانون رنم ونانون التأمين االجتماعي ال

 

جتمراعى بقٌمرة تعرادل الفررق ٌزاد المعاش المستحق وفقا ألحكام هذا القرانون أو أى مرن قروانٌن الترؤمٌن اإل - 1
 :بٌن 

الصررادر  قررانون التؤمٌنررات اإلجتماعٌررة والمعاشرراتمررن  18) وفقررا للمررادة قٌمررة المعرراش األساسررى  -أ        
 . ( 30/6/2013للمعاشات المستحقة حتً  2010لسنة  135قم بالقانون ر

 المشار إلٌها . 165وفقا لما تضمنته المادة  1/7/2013قٌمة المعاش الضمانً إعتبارا من  -
 وذلك وفقا للقيم الموضحة فيما يلي :

 
 المعاش المستحق الرفع الذي تقل نيمته عن نيمة المعاش تاريخ استحقاق المعاش المادة

 الضماني  ساسياأل

 جنٌه جنٌه جنٌه

 0374.54  123.60 2011/  6/  30حتً  019

 0436.36  144.00 2011/  7/  01من  019

 0881.81  291.00 2012/  7/  01من  019

 0909.09 300.00  2013/  7/  01من  165

 1363.63 450.00  2014/  1/  01من  165

 
ٌحصررل علٌرره  ذيالرر االجتمرراعً السررارٌة التررؤمٌن وفقررا لقرروانٌن  المعرراش المسررتحق% مررن قٌمررة 33 -ب 

 : وهً –صاحب المعاش 
 . 1975لسنة 79قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  (1)       

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

 لسررنة  50ن اإلجتمرراعى للعرراملٌن المصرررٌٌن فررى الخررارج الصررادر بالقررانون رقررم قررانون التررؤمٌ (3)
1978 . 

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

ستحقاق واحدة ولٌس لكل اعتبار المعاش حالة افى حالة الوفاة تحسب هذه الزٌادة للمستحقٌن فى المعاش ب - 2
 . نتفاع بحكم هذه المادة إال مرة واحدة عند ربط المعاشرداهه وال ٌتم االمستحق منف

  
على المعاشات المسرتحقة قبرل هرذا الترارٌخ دون صررؾ  1/7/2010ٌسرى حكم هذه الزٌادة اعتبارا من   -3

 أٌة مستحقات عن الفترة السابقة .
 

لسنة  135الصادر بالقانون رنم  من نانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات 20تضمنت المادة  –  4
 سابق اإلشارة إليها : 165، والمادة  2010

 تتحمل الخزانة العامة للدولة بقٌمة األعبا  المالٌة المترتبة على رفع الحد األدنً للمعاش .       
 
ات باألحكام الخاصة بزيادة المعاش 2010لسنة  9صدر منشور عام وزير التأمينات ) المالية ( رنم  – 5

بشأن نانون التأمينات االجتماعية  2010لسنة  135من القانون رنم  19وفقا ألحكام المادة 
 والمعاشات متضمنا :

 : نواعد تحديد الزيادة -أ  
 السابق 1فً البند تتحدد قٌمة المعاش األساسى وفقا للقٌم الموضحة ( 1)        
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تحقة للمإمن علٌه أو صاحب % من قٌمة المعاشات المس33ٌتحدد وعا  حساب قٌمة ال  (2)
زٌادة المعاشات وفقا ألحكام  تارٌخ المعاش بكامل قٌمة المعاش أو المعاشات المستحقة فً 

 ون قد استحق من معاشات استثنائٌةه مضافا الٌها الزٌادات وما قد ٌكسالفة الذكر  19المادة 
  علي أن يستبعد منه مايلي :           
ن، للصاحب معاش العجز الكامل ه والولد العاجز عن الكسب وفقا عانة العجز المقررة إ)أ( 

 . 1975لسنة  79مكررا من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  103المادة رقم 
دارة المحلٌة والهٌئات العامة داري للدولة ووحدات اإل)ب(المنحة المقررة للعاملٌن بالجهاز اإل

 . 1998لسنة  458ن عنهم بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم وألصحاب المعاشات والمستحقٌ
 ( تتحدد الزيادة وفقا للطريقة اآلتية :3)

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

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

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

 
 نواعد عامة :  –ب 

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

عن قٌمة المعاش األساسً بما فً ذلك  ألٌه الزٌادة المستحقة وفقا للبند إالشامل (  مضافا 
 . 1998لسنة  458المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم 

ستحقاق المعاش أٌهما ألحق إأو فً تارٌخ  1/7/2010زٌادة مرة واحدة فقط فً تحسب هذه ال (2)
 وتستحق من هذا التارٌخ .

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

 بنسبة ماٌصرؾ لكل منهم من معاش .
 خل الزيادة في تحديد الحقوق اآلتية :تد (5)

 معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن .  ( أ)
معاش المرإمن علٌره أو صراحب المعراش عنرد تحدٌرد نصرٌب المسرتحق أو المسرتحقٌن فرً  )ب(

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

 لمساس بحقوق باقى المستحقٌن .عدم ا
 .1975لسنة  79مكرراه من القانون رقم  103قٌمة إعانة العجز المقررة وفقاه للمادة رقم  ( د)
( الجررز  المسررتحق الصرررؾ مررن المعرراش فررً حالررة الحصررول علررى دخررل مررن عمررل بالنسرربة ه)

 للمستحقٌن .
 )و( حدود الجمع بٌن المعاش والدخل. 

 . 1/7/2010ت وذلك بالنسة لحاالت اإلستحقاق إعتباراه من )ز( حدود الجمع بٌن المعاشا
 )ت( منحة الوفاة. 
 )ط( نفقات الجنازة.

 )ى( منحة زواج البنت أو األخت. 
 )ك( منحة قطع المعاش لإلبن أو األخ. 

 ستبداله. ا)ل( جز  المعاش الجائز 
 :  تعتبر الزيادة جزءا  من المعاش عند تحديد اإلستقطاعات األتية (6)
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 .   نسبة اإلشتراك فى تؤمٌن المرض )أ(
مرن قرانون  144)ب( جز  المعاش الجائز الحجز علٌه سدادا للدٌون المستحقة وفقا للمادة رقم 

 .   1975لسنة  79التؤمٌن االجتماعً رقم 
 ( التستحق الزيادة :7)

 . لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبٌق أحد قوانٌن التؤمٌن االجتماعً )أ(     
صرابً ؼٌرر المنهرً للخدمرة طالمرا لرم تتروافر فرً شرؤنه صاحب معاش العجرز الجزئرً اإل )ب(     

 حدي حاالت استحقاق معاش الشٌخوخة والعجز والوفاة . إ
 

بشىأن نواعىد زيىادة المعاشىات وفقىا  لحكىم   2013لسىنة  79صدر نرار وزير التضامن اإلجتماع  رنم  –6
 1975لسنة  79إلجتماع  الصادر بالقانون رنم من نانون التأمين ا 165المادة 

 باستثناء : –السابق  5متضمنا ذات األحكام سابقة البيان في البند 
 إستحقاق الزٌادة لحاالت االستحقاق لبلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة فقط ) دون المعاش المبكر ( . –أ 
باصدار قانون التؤمٌن  1980لسنة  112قم تستحق الزٌادة المعاش المستحق وفقا ألحكام القانون ر –ب 

االجتماعً الشامل ) معاش السادات ( والقانون المرافق له )معاش التؤمٌن الشامل (  بذات القواعد 
المتبعة للمعاشات المستحقة وفقا لباقً القوانٌن ه ثم تضاؾ  المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة 

 . 1998لسنة  458رقم 
 

بموجىب  1975لسىنة  79من نانون التامين االجتمىاعي الصىادر بالقىانون رنىم ( 165مادة )التم تعديل  – 7
 :لتكون كاالتي  2014لسنة  120القانون رنم 

 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا  ألى من القوانين اآلتية :  -ا 

 .1975نة لس 79قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  -

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

 .1978لسنة  50قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  -
بقٌمة تعادل الفرق بٌن قٌمرة معراش تتحدد قٌمة الزٌادة بالنسبة للقوانٌن المشار الٌها فى الفقرة السابقة  -ب 

% )ثالثة وثالثون فى المائة( من إجمالى قٌمرة المعراش الرذى ٌحصرل علٌره 33الضمان االجتماعى و
 صاحب المعاش.

بالنسبة للمعاش المستحق وفقاه ألحكرام قرانون نظرام الترؤمٌن االجتمراعى الشرامل الصرادر بالقرانون رقرم  -ج 
ة بواقررع الفرررق بررٌن قٌمررة معرراش الضررمان االجتمرراعى والمعرراش تتحرردد قٌمررة الزٌرراد1980لسررنة  112

 المستحق وفقاه ألحكام القانون المشار الٌه.
فى حالة الوفاة تحسب هذه الزٌادة للمستحقٌن فى المعاش باعتبار المعاش حالة اسرتحقاق واحردة ولرٌس  -د 

 لكل مستحق منفرداه.
 حدة عند ربط المعاش.ال ٌتم االنتفاع بحكم هذه المادة إال مرة وا -  ه
ٌراعى إٌقاؾ صرؾ الزٌادة فى حالة عودة صراحب المعراش للعمرل أو مزاولتره مهنرة قبرل بلوؼره سرن  -و

 التقاعد.
 تتحمل الخزانة العامة للدولة بقٌمة الزٌادة المشار إلٌها. -ز 
 ٌصدر وزٌر التؤمٌنات قراراه بقواعد تنفٌذ أحكام هذه المادة. -ت 
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 دة المعاشات المتدنية زياعلي  أمثلة
 وفقا للقوانين 

  2010لسنة  135و  1978لسنة  50و  1976لسنة  108و  1975لسنة  79
 

 30/6/2011المعاشات المستحقة حتي  – 1
 

(1) (2) (3) (4) 

 نيمة المعاش
 بدون 
 جنيه(10منحة مايو)

عانة العجز لصاحب المعاش إو
 والولد العاجز

% من 33
 نيمة المعاش

 2) ناتج طرح
( من المعاش 
 األساسي 
123.60 

اضافة ناتج 
 (1( الي )3)

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 110.40 150.40 

100.00 033.00 90.600 190.60 

200.00 066.00 57.600 257.60 

300.00 099.00 24.600 324.60 

374.54 123.60 00.000 374.54 
 

 مالحظات :
 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إ عانة العجزإٌعاد حساب  – 1
 . جنٌهات( بعد اضافة الزٌادة 10تضاؾ منحة ماٌو ) -  2

 
 
 
 
 
 
 

 1/7/2011المعاشات المستحقة من  – 2
 

(1) (2) (3) (4) 

 نيمة المعاش
 بدون 
 جنيه(10منحة مايو)

عانة العجز لصاحب المعاش إو
 والولد العاجز

% من 33
 نيمة المعاش

 2ناتج طرح )
ش ( من المعا
 األساسي 
144 

اضافة ناتج 
 (1( الي )3)

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 130.80 170.80 

100.00 033.00 111.00 211.00 

200.00 066.00 78.000 278.00 

300.00 099.00 045.00 345.00 

436.36 144.00 00.000 436.36 
 

 

 مالحظات :
 .ادة المعاش ن وجدت بعد زٌإعانة العجز إٌعاد حساب  –1
 . جنٌهات( بعد اضافة الزٌادة 10تضاؾ منحة ماٌو ) -  2
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 1/7/2012المعاشات المستحقة من  – 3
 

(1) (2) (3) (4) 

 نيمة المعاش
 بدون 
 جنيه(10منحة مايو)

وإعانة العجز لصاحب المعاش 
 والولد العاجز

% من 33
 نيمة المعاش

 2ناتج طرح )
( من المعاش 
 األساسي 
291 

ناتج اضافة 
 (1( الي )3)

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 277.80 317.80 

100.00 033.00 258.00 358.00 

200.00 066.00 225.00 425.00 

300.00 099.00 192.00 492.00 

881.81 291.00 000.00 881.81 

 
 مالحظات :

 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب  –1
 . جنٌهات( بعد اضافة الزٌادة 10منحة ماٌو ) تضاؾ -  2
 
 
 
 
 
 

 1/7/2013المعاشات المستحقة من  – 4
 

(1) (2) (3) (4) 

 نيمة المعاش
 بدون 
 جنيه(10منحة مايو)

وإعانة العجز لصاحب المعاش 
 والولد العاجز

% من 33
 نيمة المعاش

 2ناتج طرح )
( من المعاش 
 األساسي 
300 

اضافة ناتج 
 (1( الي )3)

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 286.80 326.80 

100.00 033.00 267.00 367.00 

200.00 066.00 234.00 434.00 

300.00 099.00 201.00 501.00 

909.09 300.00 000.00 909.09 

 
 مالحظات :

 ن وجدت بعد زٌادة المعاش .إعانة العجز إٌعاد حساب  – 2
 ات( بعد اضافة الزٌادة .جنٌه 10تضاؾ منحة ماٌو ) - 2
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 1/1/2014المعاشات المستحقة من  – 5
 

(1) (2) (3) (4) 

 نيمة المعاش
 بدون 
 جنيه(10منحة مايو)

عانة العجز لصاحب المعاش إو
 والولد العاجز

% من 33
 نيمة المعاش

( 2ناتج طرح )
من المعاش 

 ضمانيال
450 

اضافة ناتج 
 (1( الي )3)

 جنيه جنيه جنيه جنيه

0040.00 013.20 436.80 0476.80 

0100.00 033.00 417.00 0517.00 

0200.00 066.00 384.00 0584.00 

0300.00 099.00 351.00 0651.00 

1363.63 450.00 000.00 1363.63 

 
 

 مالحظات :
 .ن وجدت بعد زٌادة المعاش إعانة العجز إٌعاد حساب  –1
 . افة الزٌادةضإجنٌهات( بعد  10تضاؾ منحة ماٌو ) -  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            103/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

 رفع المعاش إلي الحد األدنيثاني عشر  : 
 

ه عانات إلمسمائة جنٌه شاملة كافة الزٌادات واخللمعاش   ٌكون الحداألدنً 2016من أول ٌولٌو إعتبارا 
 علً تنفٌذ ذلك .عبا  المترتبة وتتحمل الخزانة األ

 
 

 جنيهات 10إضافة منحة مقدارها : عشر ثلثا
 

ٌضاؾ لقٌمة المعاش المستحق والذى حددت قٌمته بمراعاة خطوات حساب المعاش عن األجر األساسى من 
متها جنٌهات ) بدٌل منحة ماٌو ( تتحمل بقٌ 10الخطوة أواله وحتى الخطوة الحادٌة عشر منحة مقدارها 

األجر األساسى ه كما ٌراعى أن هذه المنحة التتقٌد معاش وذلك بالنسبة لجمٌع حاالت استحقاق  ةالعام ةالخزان
أى أنها  –ٌضاحها بالخطوة ثامناه من خطوات حساب المعاش إالسابق  ةالمختلف هبالحد األقصى الرقمى بقٌم

 تستحق حتى ولو كان المعاش المستحق قد بلػ هذا الحد .
 ع  بالنسبة لهذه المنحة اآلت  :اوير
فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المإمن علٌه بحسب األحوال توزع المنحة على المستحقٌن بنسبة  -1

 . ستحقاق دون المساسفى حالتى الرد واإل ةماٌصرؾ لهم من معاش ه كما ٌعاد توزٌع المنح
و، علٌها بالمادة ) األولى ( من قرار المقررة للعاملٌن المنص ةوالمنح ةالٌجوز الجمع بٌن هذه المنح -2

 يراع  مايل  :ٌن المرتب والمعاش وفى حالة الجمع ب 1998لسنة  458رئٌس الجمهورٌة رقم 
بالنسبة لصاحب المعاش تصرؾ المنحة المستحقة على المعاش وال تصرؾ على المرتب وٌمتنع على  -أ

 جهات العمل صرفها على المرتب .
ة ؾ له نصٌبه فى المنحة المستحقة فى المعاش وٌجمع بٌنها وبٌن المنحبالنسبة للمستحق ٌصر -ب

 المستحقة من جهة العمل بال حدود .
 فى حالة الجمع بٌن المعاشات ٌجمع صاحب الشؤن بٌن المنح المستحقة عنها دون حدود . -3
 : يد مايأت ال تدخل ف  تحدى ذلك التعتبر المنحة جز اه من المعاش األساسى والمتؽٌر ه وترتٌباه عل -4

 إعانة العجز الكامل . -أ
 نفقات الجنازة . -ب
 منحة وفاة صاحب المعاش . -ج
 منحة زواج البنت أو األخت . -د
 المنحة التى تستحق لإلبن أو األخ عند قطع المعاش . -ه
 ستبداله .اجز  المعاش الجائز  -و
 ستحقٌن عنهم .شتراك فى تؤمٌن المرض بالنسبة ألصحاب المعاشات والمنسبة اال -ز
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 فصل الرابعلا
 المستندات الالزمة للصرؾ

 
ستٌفا  طلب الصرؾ استحقاق المشار إلٌها بالفصل األول ٌتطلب لصرؾ المستحقات فى كل من حاالت اال

على أن ترفق بطلب الصرؾ  –الذى توفره الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى دون مقابل ألصحاب الشؤن 
 نوضحها فيما يل  :ستحقاق والتى سبب االل تبعاتندات المطلوبة المس
 بلوغ سن التقاعد ، المعاش المبكر : -1

 الترفق بطلب الصرؾ أٌة مستندات 
 العجز الكامل المستديم  : -2

 القرار الصادر من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت عجز المإمن علٌه .
 العجز الجزئ  المستديم  : -3

 لقرار الصادر من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت العجز الجزئى المستدٌم .ا -أ
القرار الصادر من اللجنة الخماسٌة بعدم وجود عمل مناسب لظروؾ المإمن علٌه الصحٌة لدى  -ب

 صاحب العمل .
 الوفاة  : -4

 شعار الدولة . شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخ، شهادة الوفاة المختومة بخاتم -أ
رٌوس أو اللٌسانس وشهادة من أحد معاهد أو جهات التعلٌم التى التجاوز مرحلة الحصول على البكال -ب

سن الحادٌة والعشرٌن  واتثبت إلتحاق مستحق المعاش من األوالد أو األخوة الذكور بها ممن تجاوز
 ولم ٌجاوزوا سن السادسة والعشرٌن .

ذٌن تتوافر فٌهم ول على مإهل نهائى وذلك بالنسبة لألوالد واألخوة الذكور الالشهادة الدالة على الحص -ج
 الشروط اآلتٌة :

 . ة والعشرٌن فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش( تجاوز سن الحاد1ٌ) 
 . مهنة ( لم ٌلتحقوا بعمل أو لم ٌزاولوا2) 
 ( لم ٌبلؽوا السن .3) 

 رٌوس أو اللٌسانس .ولحاصلٌن على البكالالسادسة والعشرٌن بالنسبة ل )أ(
 الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المإهالت األقل . )ب(

إمن خوة واألخوات الذٌن كان ٌعولهم المستمارة الخاصة بإثبات اإلعالة معتمدة إدارٌاه بالنسبة لألاال  -د 
 . والتى توفرها الهٌئة بالمجان –حال حٌاته  علٌه أو صاحب المعاش

      فى حالة عدم وجود :قرار وصاٌة  -ه 
 . ة وفاة األب(لأو األم )فً حاالولى الطبٌعى ) األب (  (1)
 . فً حالة عدم وجود األب أو األم –الولً الشرعً )الجد( وهو والد األب (2)

ب المستندات االتية ال يعلق صرؾ الحقوق التأمينية عليها في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاح -و
 المعاش:

 : ( نرار الوصاية1)
 : تًحٌث تصرؾ مستحقات القصر بالترتٌب اآل

 )أ( الولً الطبٌعً وهو األب
 . وتعتبر األم فً حكم الولً الطبٌعً فً حالة عدم وجوده

 . )ب( الولً الشرعً وهو والد األب
تحقة بتحدٌد الشخ، الذي ٌصرؾ له المعاش والمبالػ المس اوٌجوز للمحكمة أن تصدر قرار

صرؾ المعاش للشخ، الذي عٌنته  أللقصر بالمخالفة للترتٌب السابق ه وفً هذه الحالة ٌبد
 . إلخطار الصندوق بقرار المحكمةالمحكمة إعتبارا من أول الشهر التالً 
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 : ( اإلعالم الشرعي2)
الة نتظار اإلعالم الشرعً فً حاعتماد علً بٌان الورثة الوارد بطلب الصرؾ دون حٌث ٌتم اال

 . صرؾ أٌة مبالػ للورثة الشرعٌٌن
 ( وثيقة زواج األرملة:3)

كتفً ببٌان أن الزواج موثق بطلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة وذلك فً حالة عدم وجود ٌحٌث 
 . نزاع حول صحة الزواج

 الفقد : -5
 . فٌما عدا شهادة الوفاة –المستندات المطلوبة لصرؾ معاش الوفاة  -أ
 . ضر الشرطة المحرر عن الفقدصورة رسمٌة من مح -ب
شهادة إدارٌة علً أن تعتمد من قسم الشرطة المخت، بؤن المفقود لم ٌعثر علٌه خالل ثالثة أشهر من  -ج

 . تارٌخ الفقد
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 فصل الخامسال
 ستحقاقمعاش بعد تاريخ االالزيادات 

 
حترى  ةللمعاشات المسرتحق ةتقرٌر زٌاد ةفٌما بعد متضمن ةالمبٌنة والقرارات الجمهورٌالقوانٌن  ةصدرت الدولأ

الرذى لرم ٌتروافر  ةمنهرى للخدمرالؼٌرر صرابى عدا معاش العجرز الجزئرى اإلفٌما ه التارٌخ المبٌن قرٌن كل منها 
 .ة والعجز والوفا ةلٌه استحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخإلصاحبه حتى التارٌخ المشار 

  وذلك وفقا لالتي : 
ه أو معراش األجرر األساسرً ومعراش الجرر المتؽٌرر ساسى وزٌاداتره جر األمن معاش األ ةسب مختلفبن -1

 . ى التارٌخ المشار الٌهحت ةالمستحقبحسب الحوال ه 
 . قصى للمعاشدنى واأللكل من الحدٌن األ ةضافتستحق باإل -2
 . قرٌن كل منها ةموضحال بعض الزٌاداتقصى لأبحد  -3
 . قرٌن كل منها ةلموضحدنً لبعض الزٌادات اأبحد  -4

 

 م
القانون / 
القرار 
 الجمهوري

 النسبة من
 الجهة حد أدني

 التي
 تتحملها

 حد أنصي
 جنيه جنيه

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

 بدون
(3)

 بدون 

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

 بدون
(4) 

 بدون

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

 بدون
(4)

 بدون 

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

 ونبد
(4)

 55.950 

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

 بدون
(4)

 064.35 

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

 بدون
(4)

 098.65 

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

 بدون
(4)

 059.19 

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

 بدون
(4)

 065.11 

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

 بدون
(4)

 071.62 

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

 بدون
(4)

 078.79 

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

 بدون
(4)

 086.66 

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

 بدون
(4)

 095.33 

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

 بدون
(4)

 104.86 

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

 بدون
(4)

 115.35 

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

10 
(4)

 060.00 
بعدم دستورٌة تحدٌد حد  2012 صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أؼسطس

 16/8/2012وصرؾ الفروق من  2012أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 
 الٌوم التالً  لتارٌخ نشر  الحكم

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

10 
(4)

 060.00 
بعدم دستورٌة تحدٌد حد  2012صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أؼسطس 

 16/8/2012وصرؾ الفروق من  2012تم التنفٌذ مع معاش أكتوبر أقصً للزٌادة و
 الٌوم التالً  لتارٌخ نشر  الحكم

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

10 
(4)

 060.00 
بعدم دستورٌة تحدٌد حد  2012صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أؼسطس 

 16/8/2012من  وصرؾ الفروق 2012أقصً للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 
 الٌوم التالً  لتارٌخ نشر  الحكم

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

10 
 

(4)
 060.00 

لسنة  20فً الدعوي رقم  8/6/2008صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 
( من الفقرة 2قضائٌة دستورٌة والذي قضً بعدم دستورٌة ما ن، علٌه البند ) 27

وذلك فٌما  بزٌادة المعاشات 2004سنة  88ً من القانون رقمالثانٌة من المادة األول
( المشار إلٌه من أن تكون الزٌادة فً المعاش بحد أقصً ستٌن 1تضمنه البند رقم )

)نشر في الجريدة  جنٌها شهرٌا ه وحددت الٌوم التالً لنشر احكم تارٌخا العمال أثره
 (.12/6/2008ارسمية بتاريخ 

 13/6/2008ادة لحاالت إستحقاق المعاش اعتبارا من وقد تم صرؾ فرق هذه الزٌ
 دون صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة.

وصرؾ الفروق من تارٌخ صدور الحكم  2008تم التنفٌذ مع معاش سبتمبر حٌث  
 31/8/2008حتً

قرار جمهوري  19
176/2005 

1/7/2005 15%
(1) 

 عدلت الً
 20 % 

وبدون حد 

 بدون
(5)

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

قرار بزٌادة المعاشات ه وقد صدر  2005لسنة  176قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 
بتعدٌل بعض أحكام قرار  2013لسنة  122رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 

ادة ألصحاب ه حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌ 2005لسنة  80رئٌس الجمهورٌة رقم 
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 1/7/2012% وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من  20% الً  15المعاشات من  أقصً

قرارجمهوري  20
160/2006 

1/7/2006 7.5%
(1) 

 عدلت الً
 10 % 

وبدون حد 
أقصً

 

10 
(5)

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

بزٌادة المعاشات وبزٌادة  2006لسنة  160أحكام قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 
%  10% الً  7.5المعاشات ه حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

 1/7/2013وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من 

قرار جمهوري  21
169/2007 

1/7/2007 10%
(1) 

 بدون
(5)

 70.00 
 بزٌادة النسبة المقررة 2014لسنة 197صدر القرار الجمهوري 

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

 1/1/2015% وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من 

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

 عدلت الً
 30 % 

وبدون حد 
 أقصً

 
(4)

 100.00 
 114ن رقم بتعدٌل بعض أحكام القانو 2011لسنة  102صدر المرسوم بقانون رقم 

بتقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام وبزٌادة المعاشات  2008لسنة 
% وبدون حد  30% الً  20حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

 1/7/2011وذلك اعتبارا من  أقصً

 قرار جمهوري  23
147/2009 

1/7/2009 10%
(1) 

 بدون
(5)

 بدون 

 قرار جمهوري  24
127/2010 

1/7/2010 10%
(1) 

 بدون
(5)

 بدون 

قرار رئٌس  25
المجلس األعلً 
 للقوات المسلحة 

055/2011 

1/4/2011 15%
(2) 

 

 بدون
(5)

 بدون 

قرار رئٌس  26
المجلس األعلً 
 للقوات المسلحة 

110/2012 

1/1/2012 10%
(2) 

 
60 

(5)
 بدون 

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

 

50 
(4)

 بدون 

 جمهوريقرار 28
433/2013 

1/7/2013 10%
(2) 

 

50 
(5)

 بدون 

 قرارجمهوري 29
704/2013 

1/1/2014 10%
(2) 

 

50 
(5)

 بدون 

 قرارجمهوري 30
190/2014 

1/7/2014 10%
(2) 

 
 بدون

(4) 
 بدون

31 029/2015 1/7/2015 10%
(2)

 بدون 
(4)

 بدون 
 

 من مجموع معاش األجر األساسً  (1)

 والمتؽٌراألجر األساسً  ًمن مجموع معاش (2)

 ٌلتزم صندوق التؤمٌن االجتماعى المخت، بقٌمة الزٌادة عن جز  المعاش الذى ٌلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة (3)

 تلتزم بها الخزانة العامة  (4)

 ٌلتزم بها صندوق التؤمٌن االجتماعى المخت، (5)

 
 مالحظات :

وتعتبرر األجر األساسً والمتؽٌر بحسب األحوال  أو معاشًساسى جر األلى معاش األإتضاؾ الزٌادة      
 : وترتيبا عل  ذلك  - لٌهإالمعاش التً تضاؾ  جز  من

 : ةتيف  تحديد الحقوق اآل ةتدخل هذه الزياد - 1     
 . معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن -أ
   .العجز الكامل  ةعانإ ةقٌم -ب
 .للمستفٌدٌن  ةعمل بالنسب الحصول على دخل من ةفى حاللمعاش الجز  المستحق الصرؾ من ا -ج
  . حدود الجمع بٌن المعاش والدخل -د
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عتبارا من ترارٌخ اسرتحقاق كرل منهرا إلحاالت االستحقاق  ةحدود الجمع بٌن المعاشات وذلك بالنسب -ه
ات لحرردود الجمررع بررٌن المعاشرر ةضررافتسررتحق باإل ةن هررذه الزٌررادأحٌررث  –المبررٌن بالجرردول السررابق 

 .على هذا التارٌخ  ةالسابق
 .معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق فى حاالت رد المعاشات   -و
تحدٌرد معاشره المسرتحق مرع عردم  ةالمعاش المستحق عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش فرى حالر -ز

 . المساس بحقوق باقى المستحقٌن
 . ةمنحه الوفا -ت
 . ةنفقات الجناز -ط
   .زواج البنت أو االخت  ةمنح -ي
    ) بالنسبة لمعاش األجر األساسً فقط (جز  المعاش الجائز استبداله   -ك
 : ةتيسباب اآلاألحد خ عند قطع معاشه ألبن أو األلإل ةالمستحق ةالمنح -ل

عن ن ٌكون طالبا أو حاصال على مإهل نهائى أو عاجزا أدون  ةسن 21خ بن أو األبلوغ اإل (1)
 .الكسب 

 : ةتيالحاالت اآلحدى إعند تحقق  ةسن 21خ الذى تجاوز بن أو األاإل( 2)
 . ةسن 26قبل بلوؼه سن  ةوالتحاقه بعمل أو مزاولته مهن ةنتها  الدراسإ )أ(
 . بعد الحصول على مإهل نهائى ةمهن ةااللتحاق بعمل أو مزاول )ب(
 . ةمهن ةمزاوللتحاق بعمل أو أو اال ةالدراســ دون انتها  ةسن 26بلوغ سن  )ج(
 . العجز دون التقٌد بسن معٌن ةزوال حال )د(
 

 :ة عند تحديد االستقطاعات االتي جزء من المعاش ةتعتبر الزياد - 2
 .االشتراك فى تؤمٌن المرض  ةنسب -أ
 . ةالمختص ةأو لدٌن الهٌئ ةجز  المعاش الجائز الحجز علٌه سداد لدٌن نفق -ب
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 سادسلفصــل الا
 أمثلة شاملة

 عل 
 تحديد معاش األجر األساس 

 
نقدم فى هذا الفصل بعض األمثلة المتكاملة على تحدٌد معاش األجر األساسى لٌس بهدؾ حصر كافة الصور 

ولكن بؽرض التدرٌب على  –ستعرضناها تفصٌاله فى كل من الفصل األول والثالث احتماالت التى واال
 المعاش من حٌث : طوات تحدٌد هذاخ
 ستحقاق بمراعاة الشروط الواجب توافرها فى كل حالة .تحدٌد حالة اال -1
 تحدٌد قٌمة المعاش المستحق بمراعاة خطوات حساب المعاش .  -2

 
ستحقاق الت  تم بيانها ف  الفصل األول وعالنتها بخطوات وند يكون من المفيد أن نوضح كل من حاالت اال

الفصل الثالث ف  الجدول اآلت  لبيان أنه ليس من الضرورى أن تطبق كافة الحساب الت  تم تحديدها ب
  ثم نتبع ذلك باألمثلة العملية : –ستحقاق الخطوات المشار إليها بالنسبة لكل من حاالت اال

  

 م 
 

 ستحقاقحاالت اال
 

 جماليإ خطوات الحساب
الخطوات 
المطبقة 
 علي الحالة

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

13 

  حصر مدد االشتراك 
 

 
 

  
 

 
 

 نيهج 10منحة مايو  

 تحديد معامل كل مدة 
  زيادة المعاشات المتدنية

 رفع المعاش إلي الحد األدنيو

 مراعاة الحد األدني الرنمي  تحديد أجرالتسوية 

   % 25زيادة  حساب المعاش الخام  

  مراعاة الحد األنصي الرنمي مراعاة الحد األدني النسبي  

   مراعاة الحد األنصي النسبي افة نصؾ الفرقضإمراعاة    

01 
بلوغ السن المنه  

 للخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم

12 

02 
نتهاء ابلوغ السن بعد 

 الخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم

11 

03 
 ستقالةاال

 ) المعاش المبكر(
 نعم نعم ال نعم نعم منع ال ال نعم نعم نعم نعم

10 

04 
 العجز الجزئ  المنه 

 للخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

13 

05 
العجز الكامل المنه  

 للخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

13 

06 
العجز الكامل خالل سنة 

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

13 

07 
العجز الكامل بعد أكثر 

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

11 

 13 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الوفاة المنهية للخدمة 08

09 
الوفاة خالل سنة من ترك 

 الخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم منع نعم نعم نعم نعم نعم نعم

13 

10 
الوفاة بعد أكثر من سنة 

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

11 

 
جمالي الحاالت المطبق إ

 عليه خطوة الحساب
10 10 10 10 06 05 10 10 10 09 10 10 
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 مالحظة :
الت ثبوت العجز أو وقوع الوفاة خالل مدة فى حا 10ه  7تطبق ذات خطوات الحساب الموضحة بالبندٌـن 

ستحقاق المعاش استكمال مدة شتراك فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بعد سن التقاعد الستمرار فى االاال
 تيتين :آلحيث ال تطبق الخطوتين ا – 1975لسنة  79من القانون رقم  163طبقاه للمادة 

 . دنً النسبًمراعاة الحد األ : خامسا
 . مراعاة إضافة نصؾ الفرق : اسادس

  
 ( 1مثال رنم ) 

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

 نتها  الخدمةاتارٌخ 
 

01/07/1953 
07/10/1992 
 ) بلوغ سن التقاعد ( 30/06/2013

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

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 الشهر

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 225.00 200.00 176.50 154.50 134.00 110.00 100.00 95.00 92.00 األجر

 
 : تحديد حالة اإلستحقاق  أوال  
 

 01/07/2013 =مدة اإلشتراك الفعلى        

 07/10/1992 

 24/08/20 

 00/09/20 تجبر إلى

 
 سنوات ( 10شهراه )  120شتراك تزٌد على انتها  الخدمة لبلوغ سن التقاعد ه وتوافر مدة نظراه ال

 إذا حالة اإلستحقاق  = بلوغ السن المنهى للخدمة .
ٌستحق المعاش فً إذا ه حقاق ( ) واقعة االستلبلوغ سن التقاعد  30/06/2013نتها  الخدمة اوحٌث 

 تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق . 
 30/06/2013  وهى بلوغ سن التقاعد     

 وٌستحق صرؾ المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق .
 01/06/2013المعاش من      صرؾ أى ٌستحق 

 
 :  تحديد نيمة المعاش  ثانيا  

 سنة رشه ٌوم حصر مدد اإلشتراك  -1
 20 9 -- سبق تحدٌدها فى أواله      
 1/45               =  تحدٌد معامل المدة   -2
    :تحديد أجر التسوية  -3

ستحقاق لٌست شتراك ه حٌث حالة االمتوسط األجر الشهرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اال
 للعجز أو الوفاة .
 .شهر األخٌرة  24تـدرج األجر عن 
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 األجر×   عدد       ةالفتر
 األشهر

 جملة األجور )جنيه(
 إل  من

1/7/2012 30/06/2013 12    ×225.00  =2700.00 

1/7/2011 30/06/2012 12    ×200.00  =2400.00 

 = 5100.00 شهرا    24 جمالىاإل

 212.50 24÷   5100.00المتوسط الشهرى  = 
 

 =   المعاش الخام -4
212.50  × 

9 
20 × 1/45    =97.99 

12 
 % من أجر التسوية (  50الحد األدن  النسب  )  -5

 شهر  240  >نتها  الخدمة لبلوغ سن التقاعد ومدة اإلشتراك  اٌستحق الحد األدنى النسبى حٌث 
 % من أجر التسوٌة   50وحٌث 

212.50        ×50 % 
 وهو أفضل من المعاش الخام 

 ى هذه الخطوة هو:لمعاش المستحق حتإذا ٌكون ا
  إضافة نصؾ الفرق -6

 لتطبٌق هذه الخطوة حٌث الحالة : المحل
لٌست وفاة أو عجز كامل أو جزئى منهى للخدمة 

 .ة أو عجز كامل خالل سنة من التركولٌست وفا
  الحد األنص  النسب  -7

 % من المتوسط( . 80)
 %  80×       212.50وهو فى هذه الحالة = 

المعاش المحدد طبقاه للخطوات  ونظراه ألن قٌمة
 السابقة 

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

 الحد األنص  الرنم   -8
فررررررررً نظررررررررراه ألن الحررررررررد األقصررررررررى الرقمررررررررى 

30/06/2013 
 =987.5  ×80 = % 

 والمعاش المحدد وفقاه لما تقدم 
 لٌه وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إ

 إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 
 35جنيهىا وأنصى   20% بحد أدنى  25إضافة  -9 

 جنيها  
 المعاش المحدد طبقاه لما سبق 

 106.25% من  25+ 
 جملة المعاش  

 30/06/2013فً الحد األدن  الرنم   -10
 5جنٌها مضافاه إلٌه  40وٌمثل الحد األدنى 

جر تم ضمها لألخاصة  ةعالو 14× جنٌهات 
األساسى حتى تارٌخ اإلستحقاق وهى العالوات 

 110=  2000حتى سنة  87عن السنوات من 

 =25.610 
   097.99 
   106.25 
 
 
 
 
 

 جنٌه
 =00.017 
  
  106.25 
 
   106.25 
  
 
 
  0.0097 
   106.25 
 
   106.25 
 
  

   106.25 
   56.620 
   81.213 
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 حٌث جهة العمل األخٌـرة   قطاع عام جنٌهات
 نظراه ألن الحد األدنى الرقمى .
 والمعاش المحدد وفقاه لما تقدم

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

 
   110.00 
   132.81 
 
   132.81 

 زيادة المعاشات المتدنية  - 11
 جنٌه132.81جملة المعاش =  –أ            

 جنٌه 43.83% =  33×  132.81  % = 33× أ   -ب            
 جنٌه 247.17=  43.83 – 291.00 ب =  –المعاش األساسً  –ج            
 جنٌه 379.98=  247.17+  132.81= ج +  أ   -د              
 جنيهات 10إضافة منحة مقدارها  - 12

 جنيه                          
 379.98 المعاش   =             

 010.00=   المنحة               
 389.98جمالً = اإل             

 
  ( 2مثال رنم ) 

( كانت جهة عمله األخٌرة قطاع خا، ) لم ٌقرر صاحب  1بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم ) 
 خٌرة من مدة اإلشتراك كما ٌلى :العمل عالوات خاصة ( وكان تدرج أجره عن العشر سنوات األ

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الشهر

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 170 160 150 140 130 120 110 100 95 92 األجر 

 
 لسابق إيضاحها بإستثناء مراعاة :نتبع ذات الخطوات ا

اق ه شهر النهاٌة لتحعتبار شهر البداٌة شهر كامل أٌا كان ٌوم االاتراك على أساس شحساب مدد اال
 الٌحسب إال إذا كان خخر ٌوم بالشهر .

 
 ستحقاق تحديد حالة اال أوال  :

 
 30/06/2013تها  الخدمة انحٌث  01/07/2013 شتراك الفعلى        =مدة اال

 07/10/1992حٌث بداٌة الخدمة   01/10/1992 

 00/09/20  

 
 سنوات ( 10شهراه )  120مدة اشتراك تزٌد على  نظراه النتها  الخدمة لبلوغ سن التقاعد ه وتوافر

 إذا حالة اإلستحقاق  = بلوغ السن المنهى للخدمة .
لبلوغ سن التقاعد ) واقعة االستحقاق ( ه إذا ٌستحق المعاش فً  30/06/2013وحٌث انتها  الخدمة 

 تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق . 
 30/06/2013وهى بلوغ سن التقاعد       

 رؾ المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق .وٌستحق ص
 01/06/2013أى ٌستحق صرؾ المعاش من      

 
 :: تحديد نيمة المعاش ثانيا  
 سنة شهر ٌوم 
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 20 9 -- شتراك حصر مدد اال -1

    
 1/45تحديد معامل المدة     =            -2
 تحديد أجر التسوية  -3
 

   

 هرى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  : متوسط األجر الش
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر

 جملة األجور )جنيه(
 إل  من

1/1/2013 30/06/2013 06    ×170 1020 

1/1/2012 31/12/2012 12    ×160 1920 

1/7/2011 31/12/2011 06    ×150 0900 

 3840 شهرا    24 جمالىاإل

 
  اجنٌه  160=  24÷  3840المتوسط الشهرى  = 

 × 160.00=   المعاش الخام -4
9 

20  ×1/45   =073.78 
12 

 % من أجر التسوية ( 50الحد األدن  النسب  )  -5
نتها  الخدمة لبلوغ سن اٌستحق الحد األدنى النسبى حٌث 

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

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

 
 
 

  =80.000 
  =073.78 
  =80.000 

 إضافة نصؾ الفرق  -6
 : المحل لتطبٌقه حٌث الحالة

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

 الحد األنص  النسب    -7
 ( المتوسط % من 80)

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

 وٌظل المعاش المستحق كما هو 
 الحد األنص  الرنم   -8

نظررررررررراه ألن الحررررررررد األقصررررررررى الرقمررررررررى فررررررررً 
30/06/2013                                          

 م والمعاش المحدد وفقاه لما تقد
 وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه 

 إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 
 35جنيها وأنص   20% بحد أدن   25إضافة  -9

 جنيها   
 المعاش 

 =  80.00% من  25+ 
 جملة المعاش 

  =00.812 
 
 

  =80.000 
 
   790.00 
   80.000 
 
   80.000 
 
 
   80.000 
   20.000 
   100.00 

 جنيها  ( 40الحد األدن  الرنم  )  -10
 جنٌهاه  40قٌمة المعاش اإلجمالى المستحق تزٌد على 
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 100.00                            إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو
 زيادة المعاشات المتدنية  -11

 جنٌه100.00جملة المعاش =  –أ            
 اجنٌه 33.00=  % 33×  100.00% =   33× أ   -ب            
 اجنٌه 258.00=  33.00 – 291.00ب =   – المعاش األساسً –ج            
 اجنٌه 358.00= 258.00+  100.00أ + ج =    -د              

 جنيهات 10إضافة منحة مقدارها  -12
 جنٌه                          

 358.00المعاش   =             
 010.00 المنحة   =             
   368.00جمالً = اإل             

 
  ( 3مثال رنم ) 

ولم ٌتقدم لصرؾ  15/11/2010نتها  خدمته ا( كان  2بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم ) 
 المعاش إال بعد بلوغ سن التقاعد .
 كما ٌلى  : 2010 – 2003وكان تدرج أجره عن السنوات من 

 
 1 1 1 1 1 1 1 1 الشهر

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 لسنة ا

 150 140 130 120 110 100 95 92 األجر 

 
 ل السابق تحدد مستحقاته كما ٌلى :فإنه بمراعاة المالحظات الموضحة بالمثا

 د حالة اإلستحقاق يتحد أوال  :
 

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

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

 00/01/19  

 
 120نتها  الخدمة ه وتوافر مدة إشتراك تزٌد على ا( بعد  30/6/2013ونظراه لبلوغ سن التقاعد ) 

 .سنوات (  10شهراه ) 
 .نتها  الخدمة استحقاق = بلوغ السن بعد إذا حالة اال

 . 30/6/2013وحٌث بلوغ السن 
 الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق . فً التارٌخمعاش إذا ٌستحق ال

 30/6/2013  وهى بلوغ سن التقاعد  
 وٌستحق صرؾ المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق .

 01/6/2013أى ٌستحق المعاش من   
 

 : تحديد نيمة المعاش ثانيا  
 حصر مدد اإلشتراك   -1

 ٌوم
-- 

 شهر
1 

 سنة
19 

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

 تٌن األخٌرتٌن :متوسط األجر الشهرى خالل السن       
 

 جملة األجور )جنيه( األجر×   عدد       الفترة
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 األشهر إل  من

1/01/2010 31/10/2010 10    ×150 1500 

1/01/2009 31/12/2009 12    ×140 1680 

1/11/2008 31/12/2008 02    ×130 0260 

 4043 شهرا    24 جمالىاإل

 
 جنٌه  33.341=  24÷  0443إذا المتوسط = 

 

 ×143.33=  المعاش الخام -4
1 

19  ×1/45      
 

=60.78 

 
12  

 % من المتوسط ( 50الحد األدن  النسب  )  -5
ست تقاعد منهى ستحقاق الجارى تحدٌد المعاش المستحق لها لٌال محل لتطبٌقه حٌث حالة اال

 نتها  الخدمة اللخدمة ولكن تقاعد بعد 
  060.78=   وٌظل المعاش المستحق كما هو 

 إضافة نصؾ الفرق  -6
 المحل لتطبٌقه حٌث الحالة :

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

 الحد األنص  النسب   -7
 متوسط (% من ال 80)

 جنٌه                                                                 
 %   80×  143.33وهو فى هذه الحالة = 

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

  =114.66  
 

  =060.78 

 

 الحد األنص  الرنم   -8
                                         790.00=  30/06/2013رقمى فً نظراه ألن الحد األقصى ال

 060.78=                        والمعاش المحدد وفقاه لما تقدم 
 وهو ٌقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه 

 060.78=                      إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 
 جنيها    35جنيها  وأنص   20% بحد أدن  25إضافة  -9

 المعاش 
 ٌرفع إلى   15.19=  60.78% من  25+ 

 جملة المعاش 

  =060.78 
  =20.000 
  =080.78 

 

 جنيها  ( 40الحد األدن  الرنم  )  – 10
 جنٌهاه  40جمالى المستحق تزٌد على قٌمة المعاش اإل

 080.78                      إذا ٌظل المعاش المحدد كما هو 
 زيادة المعاشات المتدنية  -11

 جنٌه080.78جملة المعاش =  –أ            
 جنٌه 026.66% =  33×  080.78% =   33× أ   -ب            
 جنٌه 264.34=  026.66 – 291.00ب =   –المعاش األساسً  –ج            
 جنٌه 345.12= 264.34+  080.78أ + ج =    -د              

 جنيهات 10إضافة منحة مقدارها  -12
 جنٌه                          
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 345.12المعاش   =             
 010.00المنحة   =              
 355.12جمالً = اإل             

 
 
 

 (  4مثال رنم ) 
 20/9/2011بوت عجزه الكامل فى لث( كان تقدمه للصرؾ  3بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم ) 
 ولم ٌكن قد صرؾ مستحقاته عن مدد إشتراكه .

 : تحديد حالة اإلستحقاق  أوال  
 تارٌخ إنتها  الخدمـــة

 تارٌخ ثبوت العجز الكامل 
 تارٌخ بلـوغ سن الستٌن 

15/11/2010 
20/09/2011 
 ( 1/7/1953المٌالد  تارٌخ )       30/06/2013

  سنه شهر 
 ) من المثال السابق ( 19 1 شتراكمدة اإل
 قطاع خا،  العمل األخٌرة  جهة

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

 قطاع خا، 
 ل خالل سنة من ترك الخدمة إذا ٌستحق معاش عجز كام

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

 المعاش من أول الشهر الذى تحققت فٌه واقعة اإلستحقاق صرؾ ٌستحق و
 01/09/2011أى ٌستحق المعاش من 

 
 نيمة المعاش : تحديد ثانيا  

 حصر مدد اإلشتراك  -1
 سنوات أو المدة المكملة لسن التقاعد " الستٌن " أٌهما أقل ( . 3المدة اإلفتراضٌة )  - أ

 

 سنة شهر ٌوم 

 2013 6 30 تارٌخ بلوغ سن الستٌن

 2011 9 20 تارٌخ ثبوت العجز الكامل

 0001 9 11 فتراضٌةالمدة اال

 
 جمالي مدد االشتراك إ –ب 
              

 سنة شهر ٌوم 

 19 01 00 ) من المثال السابق (  فعلٌة

 01 09 11 فتراضٌةإ

 20 10 11 جمالًاإل

 20 11 00 تجبر الً 
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 تحديد معامل المدة -2
  1/45لكل من المدة الفعلٌة واإلفتراضٌة          =    

 ملحوظة 
 ة إشتراك .دد معامل المدة اإلفتراضٌة بذات المعامل الخا، بآخر مدحٌ
 تحديد أجر التسوية -3

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

 كما ٌلً :متوسط األجر الشهرى خالل السنة األخٌرة  وٌحدد
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر

 جملة األجور )جنيه(
 إل  من

1/01/2010 31/10/2010 10    ×150 1500 

1/11/2009 31/12/2009 02    ×140 0280 

 1780 شهرا    12 جمالىاإل

   
  148.33 =               12÷  1780المتوسط الشهري =            

 ×148.33=  المعاش الخام -4
11 

20  ×1/45      
 

       =68.95   12 
 % من المتوسط ( 50سب  ) الحد األدن  الن -5

148.33   ×50  % 
 وهو أفضل من المعاش الخام      

 إضافة نصؾ الفرق  -6
 % 80×    148.33% =  80الحد األقصى  

 % من المتوسط ( 50المعاش المستحق وفقاه لما تقدم ) 
 الفرق

 2÷    44.49نصؾ الفرق  = 
 إذا المعاش المستحق بعد إضافة نصؾ الفرق

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

 
 لحد األنص  النسب  ا-7

  (% مـن المتوسط 80)
 =148.33    ×80 % 

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

 
  =74.17 

 
 

  =118.66 
074.17 

49.440 
25.220 

 
074.17 
022.25 

42.609 
 
 

6.6181 
 جنٌه

096.42 
 

 

 
 الحد األنص  الرنم   -8

                                                                        20/09/2011نظراه ألن الحد األقصى الرقمى فً 
        والمعاش المحدد وفقاه لما تقدم                     

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

 
 جنيها   35جنيها  وأنص   20% بحد أدن  25إضافة  -9

 
       =700.00 
       =096.42 

 
       =096.42 

 
      =096.42 
      =024.11  
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 المعاش 
 096.42% من  25+ 

 جملة المعاش 
 
 جنيها  ( 40.00الحد األدن  الرنم  )  -10

 اجنٌه 40.00قٌمة المعاش المستحق تزٌد على 
                                                                         120.53كما هو             =   ذا ٌظل المعاش المحددإ
 

      =120.53 

 زيادة المعاشات المتدنية  -11
 جنٌه 120.53جملة المعاش =  –أ            
 جنٌه 039.77% =  33× 120.53% =   33× أ   -ب            
 جنٌه 104.23=  039.77 – 144.00ب =   – المعاش األساسً –ج            
 جنٌه 224.76= 104.23+  120.53أ + ج =    -د              

 
 جنيهات 10إضافة منحة مقدارها  -12

 جنٌه                          
 224.76المعاش   =             

 010.00المنحة   =              
 234.76جمالً = اإل             

 
 ( 5مثال رنم ) 

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

 : تحديد حالة اإلستحقاق  أوال
 تارٌخ إنتها  الخدمـــة
 تارٌــخ وقوع الوفـاة  

 تارٌخ بلـوغ سن الستٌن 

15/11/2010 
25/01/2012  
 ( 1/7/1953المٌالد  )تارٌخ   30/06/2013

  ةسن شهر 
 ( ) من المثال السابق 19 1 مدة اإلشتراك

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

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

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

 . قعة اإلستحقاقالذى تحققت فٌه وا المعاش من أول الشهرصرؾ ٌستحق و
 10/10/2012أى ٌستحق المعاش من         

 
 : تحديد نيمة المعاش ثانيا  

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

  سنة شهر 
 ) من المثال السابق ( 19 1 مدة اإلشتراك الفعلٌة  -ب
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 1/45مدة          تحديد معامل ال -2
 تحديد أجر التسوية -3

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

 ( جنٌه )من المثال السابق 148.33المتوسط الشهرى =  إذا
 

 ×148.33=  المعاش الخام -4
1 

19  ×1/45    
 

          =62.90   12 

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

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

   النسبى
 إضافة نصؾ الفرق  -6

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

 الخطوة  
 الحد األنص  النسب   -7

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

 تقدم 
 وٌظل المعاش المستحق كما هو 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
  118.66 
 
 
=  062.90   

 

 نم  الحد األنص  الر -8
نظررررررررراه ألن الحررررررررد األقصررررررررى الرقمررررررررى فررررررررً 

25/01/2012                                                                        
 والمعاش المحدد وفقاه لما تقدم                            

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

 35جنيها  وأنص   20% بحد أدن  25إضافة  -9
 نيها  ج

 المعاش 
 ترفع إلى  15.73= 062.90% من  25+ 

 جملة المعاش 
 جنيها  ( 40.00الحد األدن  الرنم  )  -10

قٌمة المعاش المستحق وفقاه لما تقدم تزٌد على 
 اجنٌه 40.00

                      82.900=     ذا ٌظل المعاش المحدد كما هو إ

 
 
 =700.00 
  =062.90 
 
  =062.90 

 
 

  =062.90 
    20.000 
    90.280 

 

 زيادة المعاشات المتدنية  -11
                      082.90=                             جملة المعاش  –أ            

 جنٌه 027.36% =  33× 082.90  % = 33× أ   -ب 
 جنٌه 116.64=     027.36 – 144.00ب =   – المعاش األساسً –ج 
 جنٌه 199.54=    116.64+  082.90أ + ج =    -د     
 جنيهات 10إضافة منحة مقدارها  -12
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 جنٌه                          
 199.54المعاش   =             
 010.00المنحة   =              
 209.54 جمالً =اإل            

 
 

 ( 6مثال رنم ) 
ولم ٌكن قد  5/8/2013( كانت قد وقعت وفاته بتارٌخ  5بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق رقم ) 

 صرؾ مستحقاته عن مدد إشتراكه .
 تحديد حالة اإلستحقاق  : أوال

 تارٌخ إنتها  الخدمـــة
 تارٌخ بلـوغ سن الستٌن 
 تارٌــخ وقوع الوفـاة  

 

15/11/2010 
 ( 01/07/1953)تارٌخ المٌالد   30/06/2013
05/08/2013 
 

  ةسن شهر 
 ) من المثال السابق ( 19 1 مدة اإلشتراك

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

 سنوات (  10شهر )  120ونظراه ألن مدة إشتراكه تزٌد على 
 اعد بعد إنتها  الخدمة إذا ٌستحق معاش تق
 وهى الواقعة المنشئه لإلستحقاق  30/06/2013وحٌث بلوغ السن 

 ) تقاعد بعد إنتها  الخدمة ( 30/06/2013إذا ٌستحق المعاش فً 
 (أول الشهر الذي تحققت فٌه واقعة االستحقاق )  01/06/2013المعاش من صرؾ ٌستحق و

 01/08/2013ر الوفاة أى من هذا المعاش إعتباراه من أول شه زٌعوٌتم تو
  مالحظات :

والمكافؤة علً الورثة  31/7/2013حتً  01/06/2013ٌوزع متجمد المعاش عن الفترة من  - 1
 الشرعٌٌن باعتبارهما تركة .

 ة وفاة باعتبار الحالة وفاة صاحب معاشحٌستحق عنه نفقات جنازة ومن – 2
 

 : : تحديد نيمة المعاش ثانيا  
 3المثال رقم  كما فً        
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 لباب الثان ا
 جر المتؽيرمعاش األ
 ةوالعجز والوفا ةف  تأمين الشيخوخ

 ف  نانون التأمين االجتماع  الصادر
 1975لسنة  79بالقانون رنم 

 
فرً وحٌرث نتنراول  – 1975لسرنه  79جر االشتراك بالقانون رقرم أساسى كجز  من ألجر اسبق أن عرفنا األ

ه فقرد ٌكرون مرن المناسرب  ةوالعجرز والوفرا ةجر المتؽٌر فى تؤمٌن الشٌخوخالمعاش المستحق عن األاب هذا الب
ساسرى ( جرر االشرتراك األأجر المتؽٌر هو كل ما ٌحصل علٌره المرإمن علٌره بخرالؾ ) ن األأن نوضح أأٌضا 
 جر االساسى "        عن األ ةوالعجز والوفا ةمعاش تؤمٌن الشٌخوخ "  ٌضاحه فى الباب االول :إالسابق 

 خص :وعل  األ   
 30/6/1992حت   1/4/1984: الفتره من  اوال

 كل منها : ة% من نيم 100 ةالعناصر التـ  تخضـع لالشتـراك بنسبـ – 1
 الحوافز . -أ
 العموالت . –ب
 . ةالوهب –ج
 باستثنا  بدل التمثٌل . ةفعلٌ ةتلك التى تكون مقابل نفق االبدالت فٌما عد –د
 ساسى .ألجر االشتراك اقصى ألما زاد على الحد األ -ه
 خاصة اآلتٌة :ال اتالعالو –و
 

العالوة المقررة 
 بالقانون رنم :

نررت للعاملين 
بالجهاز اإلدارى 
للدولة والقطاع 
 العام إعتبارا  من

 بنسبة
% 

للعامل 
الموجود 
بالخدمة ف  
هذا التاريخ : 

األجر من 
 األساسى فى :

لتحق للعامل الذى ي
 بالخدمة بعد هذا التاريخ

 من :

يتم ضمها 
إل  أجر 
اإلشتراك 
األساس  
  إعتبارا  من

 1/7/1992 أجر االلتحاق األساسى 01/7/1987 20 1/7/1987 1987لسنة  101

 1/7/1993 أجر االلتحاق األساسى 30/6/1988 15 1/7/1988 1988لسنة  149

 1/7/1994 االلتحاق األساسىأجر  30/6/1989 15 1/7/1989 1989لسنة  123

 1/7/1995 أجر االلتحاق األساسى 30/6/1990 15 1/7/1990 1990لسنة  013

 1/7/1996 أجر االلتحاق األساسى 31/5/1991 15 1/6/1991 1991لسنة  013

 
جىر أ% مىن  50ال تجىاوز أ % مىن نيمتهىا وبشىرط 50راك بنسىبة العناصر الت  تخضىع لالشىت – 2 

 : لسنوىالمؤمن عليه ا
%  100% أو  75وقد ترى جهة العمل باالتفاق مع التنظٌم النقابى بها زٌادة هاتٌن النسبتٌن الى 

المتؽٌر السنوى جر االشتراك قصى ألجر المتؽٌر السنوى وذلك بما ال ٌجاوز الحد األمن األ
 ( :جنٌه 4500)
 . ةضافٌجور اإلاأل -أ
  .            ةالتعوٌض عن جهود ؼٌر عادٌ -ب
 . ةعانة ؼال  المعٌشإ –ج
 . ةاالجتماعٌ ةالعالو -د
 . ةضافٌاإل ةاالجتماعٌ ةالعالو -ه
 . ةالمنح الجماعٌ -و
 . ةالجماعٌ تآالمكاف -ز
 ربات .نصٌب المإمن علٌه من األ -ت
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% أو  100بنسبة  ةال ٌجاوز مجموع أجر االشتراك المتؽٌر من كافة العناصر سوا  تلك الخاضعأوٌراعى 
جنٌه سنوٌا ( أى أن الحد  3000ساسى ) جر االشتراك األقصى أل% من الحد األ 150% على  50 بنسبة
شهرٌا( وذلك بصرؾ النظر عن أجر  اجنٌه 375جنٌه سنوٌا ) 4500شتراك المتؽٌر جر االقصى ألاأل

اكه جنٌه وأجر اشتر 100ساسى الشهرى مثال ساسى فقد ٌكون أجر اشتراكه األاشتراك المإمن علٌه األ
 .جنٌها  375المتؽٌر الشهرى 

 
 حت  اآلن :  1/7/1992من  ةثانيا : الفتر
 الحوافز . - 1
 . ةالعمول – 2
 . ةالوهب – 3
 باستثنا  بدل التمثٌل . ةفعلٌ ةتلك التى تكون مقابل نفق االبدالت فٌما عد – 4
 . ةضافٌجور اإلاأل – 5
 التعوٌض عن جهود ؼٌر عادٌة . – 6
 . ةؼال  المعٌش ةعانإ – 7
 . ةاالجتماعٌ ةعالوال – 8
 . ةضافٌاإل ةاالجتماعٌ ةالعالو – 9

 .   ةالمنح الجماعٌ – 10
 . ةالجماعٌ آتالمكاف – 11
 نصٌب المإمن علٌه فى االربات . – 12
 ساسى .جر االشتراك األألما زاد على الحد االقصى  – 13
وهى  نتها  الخدمةاتارٌخ ساسى حتى جر األلى األإالتى لم ٌحل موعد ضمها  ةالعالوات الخاص – 14

مضىافا (  91 لرًإ 87السرنوات  العالوات عنوال )أمن  1من البند  و ةٌضاحها بالفقرإتلك السابق 
 : ةتيليها العالوات اآلإ

 
العالوة المقررة 
 بالقانون رنم :

نررت للعاملين 
بالجهاز اإلدارى 
للدولة والقطاع 

 عتبارا  مناالعام 

 بنسبة
% 

للعامل 
الموجود 
بالخدمة ف  
:  هذا التاريخ
األجر 

 األساس  ف  :

للعامل الذى يلتحق 
 بالخدمة بعد هذا التاريخ

 من :

يتم ضمها 
إل  أجر 

شتراك اال
األساس  

 عتبارا  منا
: 

 1/7/1997 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1992 20 1/7/1992 1992لسنة  029

 1/7/1998 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1993 10 1/7/1993 1993لسنة  174

 1/7/1999 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1994 10 1/7/1994 1994لسنة  203

 1/7/2000 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1995 10 1/7/1995 1995لسنة  023

 1/7/2001 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1996 10 1/7/1996 1996لسنة  085

 1/7/2002 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1997 10 1/7/1997 1997لسنة  082

 1/7/2003 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1998 10 1/7/1998 1998لسنة  090

 1/7/2004 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/1999 10 1/7/1999 1999لسنة  019

 1/7/2005 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2000 10 1/7/2000 2000لسنة  084

 1/7/2006 ق األساسىأجر اإللتحا 30/6/2001 10 1/7/2001 2001لسنة  018

 1/7/2007 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2002 10 1/7/2002 2002لسنة  149

 1/7/2008 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2003 10 1/7/2003 2003لسنة  089

 1/7/2009 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2004 10 1/7/2004 2004لسنة  086

 20 1/7/2005 2005لسنة  092
بحد أدنً 

 جنٌها 30

 1/7/2010 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2005

 10 1/7/2006 2006لسنة  085
بحد أدنً 

 جنٌها 36

 1/7/2011 أجر اإللتحاق األساسى   30/6/2006
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العالوة المقررة 
 بالقانون رنم :

نررت للعاملين 
بالجهاز اإلدارى 
للدولة والقطاع 

 عتبارا  مناالعام 

 بنسبة
% 

للعامل 
الموجود 
بالخدمة ف  
:  هذا التاريخ
األجر 

 األساس  ف  :

للعامل الذى يلتحق 
 بالخدمة بعد هذا التاريخ

 من :

يتم ضمها 
إل  أجر 

شتراك اال
األساس  

 عتبارا  منا
: 

 1/7/2012 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2007 15 1/7/2007 2007لسنة  077

 1/5/2013 ساسىأجر اإللتحاق األ 30/4/2008 30 1/5/2008 2008لسنة  114

 1/7/2014 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2009 10 1/7/2009 2009لسنة  128

 1/7/2015 أجر اإللتحاق األساسى 30/6/2010 10 1/7/2010 2010لسنة  070

 1/4/2016 أجر اإللتحاق األساسى  31/3/2011 15 1/4/2011 2011لسنة  002
(1)

 

 1/7/2017 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2012 15 1/7/2012 2012لسنة  082
(1)

 

1/7/2018 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2013 10 1/7/2013 2013لسنة  078
 (1)

 

 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2014 10 1/7/2014 2014لسنة  042
(1()2) 

 أجر اإللتحاق األساسى  30/6/2015 10 1/7/2015 2015لسنة  099
(2)

 

 
إلي األجر الوظيفي ، وذلك  تم ضمها 2016لسنة  81ومن بعده القانون  2015لسنة  18الخدمة المدنية الصادر بالقانون رنم ن بقانون بالنسبة للمعاملي (1)

 . 2015/  7/  1اعتبارا من 

 . نصا بإضافة العالوة الخاصة إلي األجر األساسيالقوانين لم تتضمن هذه  (2)

 
القصرى مرن هرذه ساسرى علرى الحرد األجرر الرى األإالترى ترم ضرمها  ةما زاد مرن العرالوات الخاصر -15

مررن الفصررل الثررانً مررن البرراب ج /  2راجرع بنررد  )ساسررى جررر األلررى األإالعرالوات المسررموت بضررمه 
المتضمن  تحدٌد الحد األقصً لقٌمة العالوة الخاصة التً ٌرتم ضرمها إلرً أجرر اإلشرتراك  – األول

  . (األساسً
لٌهرا والترى ٌرتم االشرتراك عنهرا إمشرار العناصرر ال ةجر االشتراك المتؽٌر من كافرأال ٌجاوز مجموع أوٌراعى 
 : جر االشتراك المتؽٌر% من قٌمتها الحد االقصى أل 100بنسبة 

 

 
 عتبارا منإ

 الحد األنصي ألجر االشتراك المتؽير )جنيه(

لمن يشؽل منصب وزير 
ومن يعامل معاملة هذا 
المنصب من حيث 
 المرتب والمعاش

 باني المؤمن عليهم
 

 شهري سنوي  شهري سنوي 

1/04/1984 45000 0375 45000 3750 

1/07/1987 90000 7500   

1/07/1992   60000 5000 

1/07/2008 12000 1000 07500 0625 

1/07/2009 18000 1500 09000 0750 

2010/07/1   10800 0900 

2011/07/1   12600 1050 

2012/07/1 21600 1800 14400 1200 

 % سنوٌاه منه فى بداٌة كل سنة مٌالدٌة 15ار إلٌه بنسبة ٌزاد الحد األقصى المش

2013/01/1 24840 2070 16560 1380 

ٌكون الحد األقصى ألجر  2014/01/1
لهذه االشتراك المتؽٌر 

جنٌها  24840 الفئة

ٌكون الحد األقصى ألجر  1/1/2014إعتباراه من 
جنٌه سنوٌاه ه 19080الشتراك المتؽٌر  بواقع ا

وٌزاد الحد األقصى فى بداٌة كل سنة مٌالدٌة بنسبة 
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سنوٌاه أو الحد األقصى 
 لباقً المإمن علٌهم

 أٌهما أكبر

% من الحد األقصى  لهذا األجر فى نهاٌة السنة 15
السابقة ه وفً تحدٌد الحد األقصً السنوي ٌراعً 

 جنٌهات . 10جبر الحد األقصً الشهري إلً أقرب 

24840 2070 19080 1590 

1/01/2015 24840 2070 21960 1830 

1/01/2016 25320 2110 25320 2110 

1/01/2017 29160 2430 29160 2430 

1/01/2018 33600 2800 33600 2800 

1/01/2019 38640 3220 38640 3220 

  
ساسرى الشرهرى مرثال جر اشرتراكه األأساسى فقد ٌكون جر اشتراك المإمن علٌه األأوذلك بصرؾ النظر عن  

 . اجنٌه 2110جر اشتراكه المتؽٌر الشهرى أجنٌه و 200
 

جنٌه شهرٌا  044 عن 6102إعتبارا من أول يوليو التأميني وف  جميع األحوال يتعين أال يقل أجر اإلشتراك 
% ( سنوٌا ه علً أال  04% ( سنوٌا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزٌادة إلً )  52وٌزاد هذا الحد بنسبة ) 

 . لالمحدد وفقاه لقانون العمألجر لعن الحد األدنى أجر اإلشتراك التؤمٌنً ٌقل 
 

 مر بيان ذلك فيما يل  :جر المتؽير يتطلب األولتحديد المعاش المستحق عن األ
 حاالت االستحقاق وشروط كل منها . ول   :الفصل األ

 .جر المتؽٌراألمن  ةحكام استبعاد العالوات الخاصأ:  الفصل الثان   
 حساب المعاش .خطوات  الفصل الثالث   :
 جر المتؽٌر .  ساسى وزٌادته  ومعاش األجر األقصى للجمع بٌن معاش األالحد األ الفصل الرابع   :
ساسرى جرر األجرر المتؽٌرر والجمرع بٌنره وبرٌن معراش األعلرى تحدٌرد معراش األ ةشرامل ةمثلرأ الفصل الخىامس :

 . وزٌادته
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 الفصل االول
 ق وشروط كل منهاحاالت االستحقا

 
جر كما هو الحال فى معظم فى هذا األ ةاشتراك معٌن ةجر المتؽٌر بتوافر مدال ٌرتبط استحقاق معاش األ
اشتراك  ةٌا كانت مدأجر المتؽٌر ساسى ه حٌث ٌستحق المعاش عن األجر األحاالت االستحقاق لمعاش األ

 ساسى .جر األالت استحقاق المعاش عن األحدى حاإجر طالما توافرت فى شؤنه المإمن علٌه عن هذا األ
جر ألاالستحقاق لمعاش ا ةجر المتؽٌر هى ذاتها حالاستحقاق معاش األ ةن تكون حالأ ةوال ٌعنى ذلك ضرور

 عتمادا علي تاريخين كما يلي :إين معاشكل من الاالستحقاق ل ةحيث تحدد حالساسى ه األ
 

 تحدد حالة االستحقاق بمراعاة األجر

 تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق   الخدمةتارٌخ انتها األساسً

 تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق تارٌخ توقؾ األجر المتؽٌر المتؽٌر

 
 : ةتقدم تفصيال ف  البنود االتي ونبين فيما يل  ما

شرتراك اال ةمرد ةجر المتؽٌرر هرو ذاتره ترارٌخ نهاٌراالشتراك عن األ ةمد ةذا كان تارٌخ نهاٌإما  ةفى حال وال  :أ
 . ساسىجر األعن األ

االشرتراك عرن ة مرد ةجرر المتؽٌرر عرن ترارٌخ نهاٌراالشرتراك عرن األ ةمرد ةاختالؾ تارٌخ نهاٌ ةفى حال ثانيا  :
 .ساسى جر األاأل

 . ةمالحظات عام ثالثا  :
 
الشىتراك ا ةمىد ةجر المتؽير هو ذاته تىاريخ نهايىاالشتراك عن األ ةمد ةذا كان تاريخ نهايإما  ة: ف  حالوال أ

 . ةالخدم ةتاريخ نهاي فيجرين عن األمشتركا المؤمن عليه  أن يكونبمعن   –ساس  جر األعن األ
 

 جر المتؽيراأل االستحقاق عن ةحال ساس جر األاالستحقاق عن األ ةحال م

 ةبلوغ السن المنهى للخدم ةبلوغ السن المنهى للخدم 01

 ةبعد انتها  الخدمبلوغ السن  ةالخدم بلوغ السن بعد انتها  02

 معاش مبكر االستقالة ) المعاش المبكر ( 03

 ةعجز جزئى منهى للخدم ةعجز جزئى منهى للخدم 04

 ةعجز كامل منهى للخدم ةعجز كامل منهى للخدم 05

 ةمن ترك الخدمة عجز كامل خالل سن ةة من ترك الخدمعجز كامل خالل سن 06

 ةكثر من سنه من ترك الخدمأعجز كامل بعد  ةالخدممن ترك  ةكثر من سنأعجز كامل بعد  07

 مةوفاه منهٌه للخد منهٌة للخدمة ةوفا 08

  ةمن ترك الخدم ةوفاه خالل سن  ةمن ترك الخدم ةخالل سن ةوفا 09

 ةدملخمن ترك ا ةكثر من سنأوفاه بعد  ةمن ترك الخدم ةكثر من سنأوفاه بعد  10

 
 (1مثال رنم )

وكران فرى ترارٌخ  15/7/2015وتقدم لصرؾ معراش مبكرر بترارٌخ  5/7/2015ه فى نتهت خدمه مإمن علٌإ
 ةسرن 20ساسرى جر األاشتراكه فى األ ةجر المتؽٌر ومدساسى واألجر األمشتركا عن كل من األ ةانتها  الخدم

 سنوات ه وسنه فى تــارٌخ  4جر المتؽٌر اشتراكه فى األ ةومدفعلٌة 
 ةسن شهر 

 49 4 طلب الصرؾ
 مستحقاته كما يل  :تحدد 

 
 



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            126/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

 ساس  :جر األعن األ -1
 . مبكرانه ٌستحق عنه معاشا إففعلٌة  ةسن 20 جراشتراكه عن هذا األ ةطالما بلؽت مد

 : جر المتؽيرعن األ – 2
مرر علرى اسرتحقاق ولكرن ٌتوقرؾ األ ةجرر بتروافر مردة اشرتراك معٌنرال ٌرتبط استحقاق المعاش عن هرذا األ

ه وبالتالً ٌستحق معاش مبكر عن األجرر المتؽٌرر رؼرم أن مردة االشرتراك فرً ساسى جر األمعاش عن األ
 سنوات فقط . 4هذا األجر 

 
 (2مثال رنم ) 

ى فررى أ ةشررهور مررن ترررك الخدمرر 4ن المررإمن علٌرره فررى المثررال السررابق ثبررت عجررزه الكامررل بعررد أبفرررض 
5/11/2015 . 

 ن األجرٌن .ٌستحق معاش العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة عن كل م
 

 (3مثال رنم )
 . 5/8/2016من ترك الخدمة أى فى شهر  13وقعت وفاته بعد  1ن المإمن علٌه فى المثال رقم أبفرض 

 ٌستحق معاش الوفاة بعد أكثر من  سنة من ترك الخدمة عن كل من األجرٌن .
 

االشىتراك عىن  ةنهايىة مىد جرالمتؽيىر عىن تىاريخمىدة االشىتراك عىن األ ةف  حاله اختالؾ تىاريخ نهايى:  ثانيا
جىىر ل مىىدة االشىىتراك عىىن األجىىر المتؽيىىر نبىىبمعنىى  انتهىىاء مىىدة االشىىتراك عىىن األ -ساسىى  جىىر األاأل

 :األساس 
 
جر االستحقاق عن األ ةحال م

 ساس األ
 جر المتؽيراالستحقاق عن األ ةحال

 جر المتؽٌربلوغ السن بعد توقؾ األ ةبلوغ السن المنهى للخدم 1

 جر المتؽٌربلوغ السن بعد توقؾ األ ةبعد انتها  الخدم بلوغ السن 2

 معاش مبكر  االستقالة ) المعاش المبكر ( 3

 جر المتؽٌر تقاعد بعد توقؾ األ ةعجز جزئى منهى للخدم  4

جر المتؽٌر وبٌن ترارٌخ ثبروت ما بٌن تارٌخ توقؾ األ ةاالستحقاق وفقا للفتر ةد حالتحد  ةعجز كامل منهى للخدم 5
 عجز الكامل وذلك كما ٌلى : ال
  ةالفرق بٌن التارٌخٌن ال ٌزٌد على سن -أ

 االستحقاق : ةاذا تكون حال
 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةعجز كامل خالل سن

 . ةالفرق بٌن التارٌخٌن ٌزٌد على سن –ب 
 االستحقاق : ةاذا تكون حال

 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةكثر من سنأعجز كامل بعد 

من ترك  ةخالل سن عجز كامل 6
 ةالخدم

ترارٌخ ثبروت بٌن جر المتؽٌر وألما بٌن تارٌخ توقؾ ا ةاالستحقاق وفقا للفتر ةتحدد حال
 العجز الكامل

 حدى حالتٌن :إاالستحقاق  ةبمعنى ان تكون حال
 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةعجز كامل خالل سن -أ
 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةكثر من سنأعجز كامل بعد  -ب

ة كثرر مرن سرنأعجز كامرل بعرد  7
 ةمن ترك الخدم

 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةكثر من سنأعجز كامل بعد 

جررر المتؽٌررر وبررٌن تررارٌخ مررا بررٌن تررارٌخ توقررؾ األ ةاالسررتحقاق وفقررا للفتررر ةتحرردد حالرر ةللخدم ةوفاه منهٌ 8
 وذلك كما ٌلى : ةحدوث الوفا

 ةالفرق بٌن التارٌخٌن ال ٌزٌد على سن -أ
 االستحقاق : ةحال اذا تكون

 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةخالل سن ةوفا
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جر االستحقاق عن األ ةحال م
 ساس األ

 جر المتؽيراالستحقاق عن األ ةحال

  ةالفرق بٌن التارٌخٌن ٌزٌد على سن –ب
 االستحقاق : ةاذا تكون حال

 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةكثر من سنأبعد  ةوفا

مررررن ترررررك  ةخررررالل سررررن ةوفررررا 9
 ةالخدم

بٌن تارٌخ وقروع جر المتؽٌر وما بٌن تارٌخ توقؾ األ ةاالستحقاق وفقا للفتر ةتحدد حال
 . ةالوفا

 حدى حالتٌن :إاالستحقاق  ةون حالن تكأبمعنى 
 جر المتؽٌر .من توقؾ األ ةخالل سن ةوفا -أ  
 جر المتؽٌر .من توقؾ األ ةكثر من سنأبعد  ةوفا –ب 

مرررن  ةكثرررر مرررن سرررنأبعرررد  ةوفررا 10
 الترك 

 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةكثر من سنأبعد  ةوفا

 
 (4مثال رنم )

ساسرى جرر األعرن كرل مرن األ ةالخدمر ةمرإمن علٌره بالقطراع العرام وكران مشرتركا فرى ترارٌخ نهاٌر ةت خدمنتهإ
ت القطراع الخرا، حٌرث لرم ٌتقراض آحدى منشرإجر المتؽٌر ه واشترك من الٌوم التالى النتها  خدمته لدى واأل

فرـى ذات الشرهر  شهر ثم انتهت خدمته وطلب صـرـرؾ معراش مبكررأساسى فقط وذلك لمدة خمسة أجر أسوى 
 بالقطاع الخا، وكانت سنه فى                        ةالذى انتهت فٌه الخدم

 شهر    سنة                                                         ةسن   شهر             
جر وعن األفعلٌة       25     5  ساسى جر األجمالى مدد اشتراكه عن األإوبلؽت     48    8هذا التارٌخ  

 سنة . 25المتؽٌر 
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :

 ساس  :جر األعن األ – 1
 .ٌستحق معاش مبكر

 جر المتؽير  عن األ – 2
 .ٌستحق معاش مبكر 

 
 (5مثال رنم )
  كان انتها  الخدمة بالقطاع الخا، للعجز الكامل .ن المإمن علٌه بالمثال السابق أبفرض 

  األساسى معاش عجز كامل منهى للخدمة إذا ٌستحق عن األجر
أما عن األجر المتؽٌر فإنه نظرا لتوقؾ األجر المتؽٌر قبل خمس شهور من ثبوت العجرز الكامرل فإنره ٌسرتحق 

 جر المتؽٌرجر معاش عجز كامل خالل سنة من توقؾ األعن هذا األ
 

 (6مثال رنم )
القطاع الخرا، للعجرز الكامرل وكانرت مردة اشرتراكه كان انتها  خدمته ب 4ن المإمن علٌه بالمثال رقم أبفرض 

 بهذا القطاع خمسة عشر شهرا
 إذا ٌستحق عن األجر األساسى معاش عجز كامل منهى للخدمة

أما عن األجر المتؽٌر فإنه نظرا لتوقؾ األجر المتؽٌرر قبرل خمسرة عشرر شرهرا مرن ثبروت العجرز الكامرل فإنره 
 كثر من سنة من توقؾ األجر المتؽٌرٌستحق عن هذا األجر معاش عجز كامل بعد أ

 
 (7مثال رنم )

 ة .كان انتها  خدمته بالقطاع الخا، للعجز الجزئى المنهى للخدم 4بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقم 
 . ةجر االساسى معاش عجز جزئى منهى للخدمذا ٌستحق عن األإ



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            128/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

نره ٌسرتحق إهور من ثبوت العجز الجزئى فجر المتؽٌر قبل خمس شنه نظرا لتوقؾ األإجر المتؽٌر فاأل عن أما
 . جر المتؽٌرجر معاش تقاعد بعد توقؾ األعن هذا األ

 
 (8مثال رنم )
بالقطراع  ةشرهر مرن تركره الخدمرأ ةربعرأكران ثبروت عجرزه الكامرل بعرد  4ن المإمن علٌه بالمثال رقم أبفرض 
 الخا،

  ةلخدممن ترك ا ةساسى معاش عجز كامل خالل سنجر األذا ٌستحق عن األإ
نره ٌسرتحق عرن إجر المتؽٌر قبل تسع شهور من ثبوت العجز الكامل فنه نظرا لتوقؾ األإجر المتؽٌر فعن األو

 من توقؾ االجر المتؽٌر ةجر معاش عجز كامل خالل سنهذا األ
 

 (9مثال رنم )
القطراع ب ةكان ثبروت عجرزه الكامرل بعرد عشرر شرهور مرن تركره الخدمر 4ن المإمن علٌه بالمثال رقم أبفرض 
 الخا، 

 ةمن ترك الخدم ةساسى معاش عجز كامل خالل سنجر األذا ٌستحق عن األإ
نره إعشرر شرهرا مرن ثبروت العجرز الكامرل ف ةجرر المتؽٌرر قبرل خمسرنره نظررا لتوقرؾ األإجر المتؽٌرر فعن األو

 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةكثر من سنأجر معاش عجز كامل بعد ٌستحق عن هذا األ
 

 (10مثال رنم )
 بالقطاع الخا، ةكان ثبوت عجزه الكامل بعد سنتٌن من تركه الخدم 4ن المإمن علٌه بالمثال رقم أبفرض 

    ةمن ترك الخدم ةكثر من سنأل بعد ساسى معاش عجز كامجر األذا ٌستحق عن األإ
                                             شهر  سنة                                                          

نه ٌستحق عن هذا إمن ثبوت العجز الكامل ف  2    5 جر المتؽٌر قبله نظرا لتوقؾ األنإجر المتؽٌر فعن األو
 جر المتؽٌرمن توقؾ األ ةجر معاش عجز كامل بعد اكثر من سناأل
 

 : ةثالثا : مالحظات عام
عجىز  ةبعبىار ةأو الوفىا ةوفىا ةتبدال كلمىسىامىع  ةعلى  حىاالت الوفىا 10ال   8من  ةمثلتنطبق األ – 1

 كامل أو العجز الكامل . 
مام كل منها من حيث تحديد أ ةالحاالت المبين ةفيما يل  ، معامل ةتعامل حاالت االستحقاق الموضح -2

 : المعاش
 

 معاش األجر األساسي معاش األجر المتؽير  مسلسل

 لوغ السن بعد انتها  الخدمةمعاش ب معاش بلوغ السن بعد توقؾ األجر المتؽٌر 1

معاش عجز كامل خالل سنة من توقؾ  2
 األجر المتؽٌر

 معاش عجز كامل خالل سنة من ترك الخدمة

معاش عجز كامل بعد أكثر من سنة من  3
 توقؾ األجر المتؽٌر

معاش عجز كامل بعد أكثر من سنة من ترك 
 الخدمة

معاش وفاة خالل سنة من توقؾ األجر  4
 المتؽٌر

 عاش وفاة خالل سنة من ترك الخدمةم

معاش وفاة بعد أكثر من سنة من توقؾ  5
 األجر المتؽٌر

 معاش وفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة
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فيىه سىبب االسىتحقاق وذلىك طبقىا لمىا  المعاش بأول الشهر الذى نشأصرؾ حدد تاريخ استحقاق ي – 3
ساسىى  وذلىىك علىى  النحىىو ألجىىر اـ  معىىاش األفىى ةتطبيقيىى ةمثىىـلأليىىه تفصىىيال موضىىحا بإ ةشىىارسىبق اإل
 :التال 

 
 : ةبلوغ السن المنه  للخدم -أ

ببلوغ سن التقاعد وٌحدد تارٌخ بلوغ سن  ةول الشهرالذى تنتهى فٌه الخدمأٌستحق المعاش من 
 . ساس تارٌخ المٌالد مضافا الٌه سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه ناق، ٌومأالتقاعد على 

 
 لسن بعد الترك :بلوغ ا –ب

 . ول الشهر الذى ٌبلػ فٌه المإمن علٌه سن التقاعدأٌستحق المعاش من 
 

 ) المعاش المبكر ( : ةاالستقال –ج
 ٌستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌقدم فٌه طلب صرؾ المعاش المبكر .

 :ل  إهنا  ةشاروتجدر اإل
 تها  الخدمة .عدم قبول تقدٌم طلب صرؾ المعاش المبكر قبل تارٌخ إن( 1)
عدم صرؾ المعاش إال بعد أدا  القٌمة الحالٌة لألقساط المستحقة علٌه ه وذلك وفقاه للجداول (2)

 الساٌق بٌانها.
 

 : ةالعجز الكامل المنه  للخدم –د
للعجز ه وفى الحاالت الترى ٌسرتمر فٌهرا  ةٌستحق المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدم

نه ٌستحق إجازاته وفقا للنظام الوظٌفى المعامل به ه فأٌن استنفاذ رصٌد المإمن علٌه بالعمل لح
 . ةالمعاش من أول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدم

 
 : ةالعجز الكامل بعد ترك الخدم –ه

 . ٌستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌثبت فٌه العجز
 

 : ةالعجز الجزئ  المنه  للخدم –و
 للعجز الجزئى . ةى تنتهى فٌه الخدمول الشهر الذأٌستحق المعاش من 

 : ةملحوظ
ال بعرد صردور إالمرإمن علٌره الرذى ٌثبرت عجرزه الجزئرى  ةنهرا  خدمرإال ٌجوز لصاحب العمل 

 فى شؤن وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل من عدمه . ةالخماسٌ ةقرار اللجن
جازاتره وفقرا أذ رصرٌد كما تراعى الحاالت التى ٌستمر فٌهرا المرإمن علٌره بالعمرل لحرٌن اسرتنفا

 . ةول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمأللنظام الوظٌفى المعامل به ه حٌث ٌستحق المعاش من 
 

 :ة للخدم ةالمنهي ةالوفا –ز
  ةللوفا ةول الشهر الذى تنتهى فٌه الخدمأٌستحق المعاش من 

برٌن المرإمن علٌره العمرل  ةخر ٌوم فى عالقآٌحدد ب ةهنا أن تارٌخ انتها  الخدم ةشاروتجدر اإل
 خر ٌوم فى العمل .آولٌس ب –وجهة العمل 

 
 :  ةبعد ترك الخدم ةالوفا –ح

 ةول الشهر الذى تقع فٌه الوفاأٌستحق المعاش من 
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 ف  تحديد حالة االستحقاق وحساب المعاش .  ةتواريخ هام ةتمثل التواريخ االتي –4
التقاعد المعامل به المإمن علٌه وٌطرت من = ) تارٌخ المٌالد + سن   تاريخ بلوغ سن التقاعد –أ

 النات  ٌوم واحد ( .
 ( . ةالخدم ة) وقد ٌكون سابقا على تارٌخ نهاٌ جر المتؽيراالشتراك عن األ ةتاريخ نهاي –ب
وتجرردر اإلشررارة ان  –سررتحقاق تررارٌخ تحقررق الواقعررة المنشررئة لالتىىاريخ إسىىتحقاق المعىىاش =  -ج

غ سرن التقاعرد أو ثبروت العجرز أو وقروع الوفراة أو تقردٌم طلرب واقعات اإلستحقاق تتمثل فً بلرو
 صرؾ المعاش المبكر.

 
 = أول الشهر الذى تتحقق فٌه الواقعة المنشئة لإلستحقاق.   تاريخ إستحقاق صرؾ المعاش -د

 
 (11مثال رنم )

ه بهرذا القطراع عملر ةشهر من بداٌرأ ةبعد ثالث 1/4/2012بالقطاع الخا، فى  ةمإمن علٌه بالوفا ةنتهت خدمإ
جرر أساسرى وأجرر أعمل بالقطاع العام وٌتقاضى ٌ 31/12/2011جرا اساسٌا فقط وكان حتى أوكان ٌتقاضى 

 متؽٌر .
 جرٌن كما ٌلى :ذا تحدد مستحقاته عن كل من األإ
 . ةللخدم ةمنهٌ ةساسى : معاش وفاجر األعن األ -أ
 جر المتؽٌر .من توقؾ األ ةخالل سن ةجر المتؽٌر  : معاش وفاعن األ -ب
 
يمثل تحديد تاريخ إستحقاق المعاش أهمية نصوى حيث يؤثر تأثيرا  مباشرا  ف  تحديد نيمة المعاش  – 5

بمراعاة القانون التأمين  السارى ف  تاريخ االستحقاق ونالحظ ذلك مثال  ف  نوانين الزيادات الت  تقرر 
 تقريرها .  / من سنة30/6منح الزيادات لحاالت استحقاق المعاش حت  

 
 ( 12مثال رنم )
 . 30/6/2015مإمن علٌه بالقطاع العام لبلوغ سن التقاعد فى  ةانتهت خدم

 %10 ةبنسب ةزٌاد 1/7/2015المعاش المستحق له اعتبارا من  ةذا تضاؾ لقٌمإ

 029/2015من مجموع المعاش األساسً والمتؽٌر المقررة بالقانون رقم 
 

 ( 13مثال رنم )
 . 1/7/2015المإمن علٌه بالمثال السابق كانت  ة  خدمن انتهاأبفرض 

 .بالمثال السابقالمشار الٌه  ةوبالتالى فهو لم ٌكن صاحب معاش فى تارٌخ العمل بقانون الزٌاد
% المقرررة بالقرانون رقرم  10ٌسرتحق العرالوة الخاصرة بنسربة نه إولكنه باعتباره مإمنا علٌه فى هذا التارٌخ ف

 .ذا كان من المخاطبٌن باحكام هذا القنون ا  2015لسنة     099
 

اذا ما بلػ المؤمن عليه سن التقاعد أو ثبت عجزه الكامل أو ثبت عجىزه الجزئى  مىع عىدم وجىود  – 6
ن تحديىد إلؽير العمل ؼيىر مشىترك عنهىا ، فى ةخاص ةجازإ ةخالل مد ةعمل مناسب أو ونعت الوفا

 : جر المتؽير يرتبط بـالمستحقات عن األ
 جر المتؽٌر .توقؾ االشتراك عن األتارٌخ  -
 تارٌخ تحقق الواقعه المنشئه لالستحقاق . -

 
 (14مثال رنم )

الزوج ولم ترؼب فى االشتراك عنها ه تم  ةجر لمرافقأبدون خاصة  ةجازإعلى ة حصلت مإمن علٌها بالحكوم
 . 3/8/2015وقعت وفاتها فى  ةالخامس ةوفى السن – ةسنوات متتالٌ 5 ةلمد ةجازتجدٌد اإل
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جر المتؽٌر ه رؼرم من  توقؾ األ ةكثر من سنأبعد  ةساس معاش وفاأجر المتؽٌر على تحدد مستحقاتها عن األ
 ساسى .جر األعن األ ةللخدم ةمنهٌ ةاستحقاقها معاش وفا

جر المتؽٌر كما ساسى واألجر األاالشتراك فى كل من األ ةضمن مدالخاصة  ةجازاإل ةوٌراعى أنه ال تدخل مد
 جرٌن .عن كل من األ ةجر التسوٌأخل فى تحدٌد ال تد
 

 ( 15مثال رنم )
 بفرض ان المإمن علٌها بالمثال السابق كان انتها  خدمتها للعجز الجزئى مع عدم وجود عمل مناسب .

ئرى منهرى ساس معاش تقاعد وذلرك رؼرم اسرتحقاقها معراش عجرز جزأجر المتؽٌر على تحدد مستحقاتها عن األ
 . ساسىاألجر عن األ ةللخدم

ساسرى جرر األعرن كرل مرن األ ةجرر التسروٌأاالشرتراك و ةفى  تحدٌد كل من مد ةجازاإل ةال تدخل مدأ ةوبمراعا
 جر المتؽٌر .واأل
 

 (16مثال رنم ) 
جررر كرران لبلرروغ سرن التقاعررد تحرردد مسرتحقاتها عررن األ 14المرإمن علٌهررا بالمثررال رقرم  ةبفررض ان انتهررا  خدمرر

جرر المتؽٌرر ه رؼرم اسرتحقاقها معراش بلروغ السرن المنهرى األغ السن بعرد توقرؾ ساس معاش بلوأالمتؽٌر على 
 ساسى .األ جراأل عن ةللخدم

ساسرى جرر األعرن كرل مرن األ ةجرر التسروٌأاالشرتراك و ةفى تحدٌد كل مرن مرد ةجازاإل ةال تدخل مدأ ةوبمراعا
 جر المتؽٌر .واأل
 

 (17مثال رنم )
ولم ترؼب فى االشتراك عنهرا ه  ةسن ةلمد ةسرشئون األ ةلرعاٌ ةازجإحصلت مإمن علٌها بالقطاع العام على 

 . 15/11/2015ثبت عجزها الكامل فى  ةجازوبعد شهرٌن من قٌامها باإل
جررر المتؽٌررر رؼررم مررن توقررؾ األ ةسرراس العجررز الكامررل خررالل سررنأجررر المتؽٌررر علررى تحرردد مسررتحقاتها عررن األ

 ساسى جر األاأل عن ةاستحقاقها معاش العجز الكامل المنهى للخدم
جررر ساسرى واألجرر األعرن كرل مررن األ ةجرر التسرروٌأاالشرتراك و ةفررى كرل مرن مررد ةجرازال تردخل اإلأ ةوبمراعرا
 المتؽٌر .
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 الفصل الثان 
 ةحكام استبعاد العالوات الخاصأ

 جر المتؽيرمن األ
 

صل علٌه المإمن علٌه مقابل عمله جر المتؽٌر هو كل ما ٌحن األأهذا الباب  ةوضحنا فى بداٌأسبق ان 
 . جر االشتراك المتؽٌرقصى ألالحد األ مع بٌانٌضاحه ه إساسى السابق جر االشتراك األأبخالؾ 
 جر المتؽير :ن من عناصر األأل  إ ةشاروند تم اإل

 . ساسىجر األالتى لم ٌحل موعد ضمها الى األ ةالعالوات الخاص –1
قصرى مرن هرذه العرالوات ساسرى علرى الحرد األجرر األلرى األإلتى ترم ضرمها ا ةما زاد من العالوات الخاص –2

 .ساسى جر األلى األإالمسموت بضمه 
 : ةتيالشأن ف  كل من القوانين اآلل  ما ورد بهذا إمن المهم ان نشير ف  هذا المجال 

 

 من القانون
 1/7/1992 1992لسنة     029
 1/7/1993 1993لسنة     174
 1/7/1994 1994لسنة     203

 1/7/1995 1995لسنة      023
 1/7/1996 1996لسنة      085
 1/7/1997 1997لسنة      082
 1/7/1998 1998لسنة      090
 1/7/1999 1999لسنة      019

 1/7/2000 2000لسنة      084

 1/7/2001 2001لسنة      018

 1/7/2002 2002لسنة     149

 1/7/2003 2003لسنة      089

 1/7/2004 2004لسنة      086

 1/7/2005 2005لسنة      092

 1/7/2006 2006لسنة      085

 1/7/2007 2007لسنة      077

 1/5/2008 2008لسنة     114

 1/7/2009 2009لسنة     128

 1/7/2010 2010لسنة     070

 1/4/2011 2011لسنة     002

 1/7/2012 2012لسنة     082

 1/7/2013 2013لسنة     078

 
 والقرارات المنفذه لكل منها :

نىه لىم تعىد هنىاك أبمعنى   –% من نيمه كل منها  100االشتراك عن جميع عناصر االجر المتؽير بنسبه  -1
 % من نيمتها . 50عناصر يتم االشتراك عنها بنسبه 

 
 (1مثال رنم )
  1/7/1992م قبل حد المإمن علٌهجر المتؽٌر ألن من عناصر األأبفرض 

  6                    ةاالجتماعٌ ةالعالو -
  4          ةضافٌاإل ةاالجتماعٌ ةالعالو -
 20                          ةضافٌإجور أ -
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 % منها . 50وكان مشتركا عن كل من هذه العناصر بنسبه 
 % منها . 100ر بنسبه ٌتم االشتراك عن كل من هذه العناص 1/7/1992عتبارا من إنه أٌراعى 

 
جىىر المتؽيىىر لؽىىاء جميىىع االسىىتثناءات السىىابق منحهىىا لىىبعض الجهىىات لالشىىتراك عىىن بعىىض عناصىىر األإ –2

 . لالشتراك عن عناصر هذا االجر ةحكام المنظمبالمخالفه لأل
 

 (2مثال رنم )
جرر المتؽٌرر ألت القطاع العام كانرت قرد منحرت اسرتثنا ا لالشرتراك عرن بعرض عناصرر اآحدى منشإن أبفرض 

حردى إن أساسرى ه أو جرر األ% مرن األ 50مقردارها  ةساس نسربأ% على  100المقرر االشتراك عنها بنسبه 
 جر المتؽٌر .األ رت كانت قد استثنت من االشتراك عن بعض عناصآهذه المنش

جرر ناصرر األع ةت عرن كافرآالمنش ةهذه االستثنا ات وٌتم اشتراك كاف ةتلؽى كاف 1/7/1992عتبارا من إنه إف
ساسررى جررر األمررن األ ة% مررن كررل عنصررر دون ارتبرراط ذلررك بنسررب 100 ةوبنسررب ةالمتؽٌررر وفقررا للقواعررد العامرر

 جر االشتراك المتؽٌر .قصى ألالحد األ ةوبمراعا
 
 : تطور الحد األنصي ألجر االشتراك المتؽير–3
 

 
 اعتبارا من

 الحد األنصي ألجر االشتراك المتؽير )جنيه(

نصب وزير لمن يشؽل م
ومن يعامل معاملة هذا 
المنصب من حيث المرتب 

 والمعاش

 باني المؤمن عليهم
 

 شهري سنوي  شهري سنوي 

1/04/1984 45000 0375 45000 3750 

1/07/1987 90000 7500   

1/07/1992   60000 5000 

1/07/2008 12000 1000 07500 0625 

1/07/2009 18000 1500 09000 0750 

2010/07/1   10800 0900 

2011/07/1   12600 1050 

2012/07/1 21600 1800 14400 1200 

 % سنويا  منه ف  بداية كل سنة ميالدية 15يزاد الحد األنص  المشار إليه بنسبة 

2013/01/1 24840 2070 16560 1380 

ٌكون الحد األقصى ألجر  2014/01/1
 لهذه الفئةاالشتراك المتؽٌر 

سنوٌاه أو  جنٌها 24840
لباقً المإمن الحد األقصى 

 أٌهما أكبر علٌهم

ٌكون الحد األقصى ألجر  1/1/2014إعتباراه من 
جنٌه سنوٌاه ه وٌزاد 19080االشتراك المتؽٌر  بواقع 

% 15الحد األقصى فى بداٌة كل سنة مٌالدٌة بنسبة 
من الحد األقصى  لهذا األجر فى نهاٌة السنة السابقة ه 

د األقصً السنوي ٌراعً جبر الحد وفً تحدٌد الح
 جنٌهات . 10األقصً الشهري إلً أقرب 

24840 2070 19080 1590 

1/01/2015 24840 2070 21960 1830 

1/01/2016 25320 2110 25320 2110 

1/01/2017 29160 2430 29160 2430 
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1/01/2018 33600 2800 33600 2800 

1/01/2019 38640 3220 38640 3220 

 
 ( 3مثال رنم )
اشرتراكه قبرل جنٌره وبالترالى فقرد كران  900ساسى جره األأحد المإمن علٌهم بالقطاع الخا، كان أن أبفرض 

 كما ٌلى : 1/7/1992
 جر متؽٌر .أجنٌها  375ساسى ه أجر أجنٌها  250     
 لى ماٌلى :إجر اشتراكه أٌعدل  1/7/1992نه اعتبارا من إف     
 جر متؽٌر .أجنٌه  500اسى ه جر اسأجنٌه  300     
 
عتبارا مىن التىاريخ اجر االشتراك المتؽير أجزءا من  ةبالقوانين التالي ةالمقرر ةال تعتبر العالوات الخاص –4

 : المحدد نرين كل منها
 ساسى .جر األلى األإقصى المسموت بضمه وذلك باستثنا  ما زاد من هذه العالوات على الحد األ

 
 عتبارا مناجر االشتراك المتؽير أتستبعد من  بالقانون رنم ةالعالوات المقرر

 1/7/1992 1987لسنة  101

 1/7/1993 1988لسنة  149

 1/7/1994 1989لسنة  123

 1/7/1995 1990لسنة  013

 1/7/1996 1991لسنة  013

 1/7/1997 1992لسنة  029

 1/7/1998 1993لسنة  174

 1/7/1999 1994لسنة  203

 1/7/2000 1995 لسنة 023

 1/7/2001 1996لسنة  085

 1/7/2002 1997لسنة  082

 1/7/2003 1998لسنة  090

 1/7/2004 1999لسنة  019

 1/7/2005 2000لسنة  084

 1/7/2006 2001لسنة  018

 1/7/2007 2002لسنة  149

 1/7/2008 2003لسنة  089

 1/7/2009 2004لسنة  086

 1/7/2010 2005لسنة  092

 1/7/2011 2006لسنة  085

 1/7/2012 2007لسنة  077

 1/5/2013 2008لسنه  114

 1/7/2014 2009لسنة  128

 1/7/2015 2010لسنة  070

 (1) 1/4/2016 2011لسنة  002

 (1) 1/7/2017 2012لسنة  082

 (1) 1/7/2018 2013لسنة  078

 2014لسنة  042
(1()2) 

 2015لسنة  099
(2) 

 . 2015/  7/  1إلي األجر الوظيفي ، وذلك اعتبارا من  تم ضمها 2015لسنة  18الخدمة المدنية الصادر بالقانون رنم عاملين بقانون بالنسبة للم (1)

 . نصا بإضافة العالوة الخاصة إلي األجر األساسيالقوانين لم تتضمن هذه  (2)
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هرى  6/1992/ 30متؽٌرر فرى جرره الأمجمروع عناصرر  ةدارى للدولحد المإمن علٌهم بالجهاز اإلأن أبفرض 
كرل منهرا وكانرت هرذه العناصرر  ة% مرن قٌمر 100 ةهرذه العناصرر بنسرب ةجنٌها وكان مشرتركا عرن كافر 180

 جنٌها . 20ومقدارها  1987لسنه  101بالقانون رقم  ةالمقرر ةتتضمن العالو
 25ومقرردارها  1992ة لسررن 29 ن رقررمبالقررانو ةالمقرررر ةالخاصرر ةاسررتحق العررالو 1/7/1992واعتبررارا مررن 

 .جنٌها
 1992 ةلٌهررا عررالوإجررر المتؽٌررر وتضرراؾ مررن عناصررر األ 1987 ةتسررتبعد عررالو 1/7/1992واعتبررارا مررن 

 جر اشتراكه المتؽٌر كما ٌلى :أح لٌصب
 180.00 = 30/6/1992جر االشتراك المتؽٌر فى أ
 20, 00 = 1987 ةعالوتستبعد  -
 = 160.00 
 25.00 = 1992 ةعالوتضاؾ  -
 185.00 = 1/7/1992االشتراك المتؽٌر فى جر أ

 
 ت  :اآل جر االشتراك المتؽيرأال تعتبر جزءا من  ةيراع  ف  تحديد كل عالو –5

أ /  2وفقا لما تم ايضاحه ف   –الت  استحقت للعامل بذات نيمتها ف  تاريخ االستحقاق  ةالعالو ةنيم -أ
)معاش األجر من  الباب االول األجر األساس  ( أحكام ضم العالوات الخاصة إل   )من الفصل الثان  

 األساس  ف  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (
 

 ( 5مثال رنم )
للمإمن علٌه وتارٌخ ضم كل  ة( من الفصل الثانى من الباب االول اوضحنا العالوات الخاص1فى المثال رقم )

 . ساسىجر األلى األإمنها 
لٌها إرٌخ المشار عتبارا من ذات التواإجر المتؽٌر من األ ةالعالوات الخاص نه ٌتم استبعاد هذهإوفى المقابل ف -

 : وذلك كما ٌلى
 

 ةالخاص ةالعالو
 عن سنة

 ةالقيم
 )جنيه(

جر أتاريخ استبعادها من 
 )جنيه( االشتراك المتؽير

1987 09.60 1/7/1992 

1988 07.20 1/7/1993 

1989 07.65 1/7/1994 

1990 08.10 1/7/1995 

1991 08.55 1/7/1996 

1992 12.20 1/7/1997 

1993 07.46 1/7/1998 

1994 08.58 1/7/1999 

1995 09.75 1/7/2000 

1996 10.96 1/7/2001 

1997 12.21 1/7/2002 

1998 13.83 1/7/2003 

1999 14.98 1/7/2004 

2000 16.24 1/7/2005 

2001 17.71 1/7/2006 

2002 19.31 1/7/2007 

2003 21.03 1/7/2008 

2004 22.91 1/7/2009 

2005 49.81 1/7/2010 

2006 36.00 1/7/2011 

2007 43.95 1/7/2012 
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 ةالخاص ةالعالو
 عن سنة

 ةالقيم
 )جنيه(

جر أتاريخ استبعادها من 
 )جنيه( االشتراك المتؽير

2008 95.19 1/7/2013 

2009 34.34 1/7/2014 

2010 37.13 1/7/2015 

2011 63.91 1/4/2016 

2012 70.06 1/7/2017 

2013 51.60 1/7/2018 

 
 (6مثال رنم )

 1987 ةعرن سرن ةالخاصر ةول لرم تكرن قرد اسرتحقت العرالو( من الفصل الثانى مرن البراب األ2فى المثال رقم )
على المعراش وفقرا للقرانون رقرم  ةالمستحق ةن المإمن علٌه كان صاحب معاش عسكرى وكانت الزٌادأباعتبار 
 ه 1987لسنة  101بالقانون رقم  ةالمستحق ةالخاص ةكبرمن العالوأه  1987لسنة  114

 . ةجر المتؽٌر مقابل هذه العالوال ٌوجد ما ٌتم استبعاده من عناصر األوعلى ذلك 
 

 ( 7مثال رنم )
عن سنة  ةالخاص ةما استحق من العالو ةول ٌتم استبعاد قٌم( من الفصل الثانى من الباب األ3فى المثال رقم )

 . 1/7/1992عتبارا من إجر المتؽٌر من عناصر األ 2.60ومقدارها  1987
 

 (8)مثال رنم 
فى  2000حتى  1987من  ة( من الفصل الثانى من الباب االول  ال تدخل العالوات الخاص4فى المثال رقم )

 عتبارا من تارٌخ التعٌٌن .إجر االشتراك المتؽٌر أ
ٌخ ضم كل جر المتؽٌر حتى تارفتظل ضمن عناصر األ 2005حتى  2001أما العالوات عن السنوات من 

 .ساسىجر األلى األإمنها 
 

 (9مثال رنم )
جر االشتراك أمن  2006 ةول براعى عند استبعاد عالو( من الفصل الثانى من الباب األ5فى المثال رقم )

 ا .جنٌه 30.00ى تارٌخ االستحقاق وهى المتؽٌر ٌتم استبعادها بذات قٌمتها ف
 

شىتراك المتؽيىر االجىر أالتى  يىتم اسىتبعادها مىن عناصىر الخاصىة  ةالعىالو ةيحدد الحد االنصى  لقيمى –ب
 وذلك كما يل  :

  1992 - 1987عن السنوات من  ةبالنسبه للعالوات المستحق (1)
 جنٌها شهرٌا . 250ساسى مقداره أساس أجر اشتراك أعلى  ةمحسوب ةبقٌمه العالو)أ( 

شرتراك األساسرً فرً ترارٌخ سرتكمال الحرد األقصرً ألجرر اال)ب( بما ال ٌجاوز المقدار المطلوب ال
 . ضمها

 : 0000 – 1993عن السنوات من  ةلنسبه للعالوات المستحق( با2)
 )أ( بقٌمة العالوة الخاصة كاملة.

شرتراك األساسرً فرً ترارٌخ سرتكمال الحرد األقصرً ألجرر اال)ب( بما ال ٌجاوز المقدار المطلوب ال
 ضمها.

األساس  (  من الفصل الثان  )أحكام ضم العالوات الخاصة إل  األجر ج/  2وفقا لما تم ايضاحه ف    
 من  الباب االول )معاش األجر األساس  ف  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (
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 (10مثال رنم )
جرر االساسرى للمرإمن علٌره الرذى حرددت ن األأول نالحرظ ( من الفصرل الثرانى مرن البراب األ6فى المثال رقم )

جرر ه قد حسربت علرى هرذا األ ةالخاص ةن العالوأجنٌها ه ورؼم  250كبر من أ ةساسه العالوات الخاصأعلى 
الترى  ةالعرالو ةقصى لقٌمرال ٌجاوز الحد األأساسى ٌراعى جر االشتراك األألى إنه عند ضم هذه العالوات أال إ

جنٌهررا شررهرٌا عررن  250ساسررى مقررداره أجررر اشررتراك ألررى إ ةمنسرروب ة عررالوةجررر قٌمررلررى هررذا األإٌررتم ضررمها 
الترى ٌرتم ضرمها عرن  ةالخاصر ةالعرالو ةال تجاوز قٌمرأ ةبمراعا ه ثم 1992 – 1987من  ةالعالوات المستحق

ساسرى فرى ترارٌخ جرر االشرتراك األقصى ألالمقدار الالزم لبلوغ الحد األ 2006 -1993من إعتبارا السنوات 
جرر ألرى إالترى ترم ضرمها  ةالعرالو ةجر االشتراك المتؽٌرر هرى ذات قٌمرأن ما ٌتم استبعاده من إالضم وبالتالى ف

اك المتؽٌرر وذلرك كمرا جر االشترأضمن عناصر  ةعن هذه القٌم ةساسى وٌبقى ما ٌزٌد من العالوك األاالشترا
 ٌلى :

 

 ةالخاص ةالعالو
 ةعن سن

 )جنيه( ةالقيم
تاريخ االستبعاد 

جر من األ
 المتؽير

الجزء  ةنيم
 المستبعد
 )جنيه(

البان  يظل 
 رضمن عناص

 جر المتؽيراأل
 )جنيه(

1987 80.00 1/7/1992 50.00 30.00 

1988 60.00 1/7/1993 37.50 22.50 

1989 60.00 1/7/1994 37.50 22.50 

1990 60.00 1/7/1995 37.50 22.50 

1991 60.00 1/7/1996 37.50 22.50 

1992 80.00 1/7/1997 50.00 30.00 

1993 48.00 1/7/1998 25.00 23.00 

1994 54.00 1/7/1999 25.00 29.00 

1995 60.00 1/7/2000 25.00 35.00 

1996 66.00 1/7/2001 25.00 41.00 

1997 72.00 1/7/2002 25.00 47.00 

1998 80.00 1/7/2003 25.00 55.00 

1999 84.80 1/7/2004 25.00 59.80 

2000 90.20 1/7/2005 25.00 65.20 

2001 96.20 1/7/2006 25.00 71.20 

2002 102.80 1/7/2007 25.00 77.80 

2003 110.00 1/7/2008 25.00 85.00 

2004 118.00 1/7/2009 25.00 93.00 

2005 252.96 1/7/2010 50.00 202.96 

2006 135.50 1/7/2011 25.00 110.50 

 
 (11مثال رنم )

 1/7/1996( من الفصل الثانى من الباب االول ٌالحرظ ان ترارٌخ تعٌرٌن المرإمن علٌره بعرد 7فى المثال رقم )
 اجنٌهرر 450جنٌرره ورؼررم ان الحررد االقصررى الجررر االشررتراك االساسررى قررد تررم زٌادترره الررى  400برراجر اساسررى 
ال ٌجراوز أساسرى األجرر لرى األإ ةت الخاصرومع ذلك فانه ٌراعى فرى ضرم العرالوا – 1/7/1996اعتبارا من 

 ةالمتؽٌرر قٌمرجرر جر وبالتالى استبعادها مرن عناصرر األلى هذا األإالتى ٌتم ضمها  ةقصى لقٌمه العالوالحد األ
وقرد ترم اٌضرات ذلرك تفصرٌال فرى المثرال  –جنٌها شرهرٌا  250ساسى مقداره أجر اشتراك أالى  ةمنسوب ةعالو
 ( المشار الٌه .7رقم )
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 ( 12مثال رنم )
 ةجنٌهرا والعرالو 270ساسى للمإمن علٌه جر األول كان األ( من الفصل الثانى من الباب األ8فى المثال رقم )

ساسررى قبررل جررر االشررتراك األقصررى ألكرران الحررد األٌررث وح –جنٌهررا  40مقرردارها  1987 ةعررن سررن ةالخاصرر
جنٌهرا قرد ترم االشرتراك عنره  20جرر ومقرداره جنٌها فؤن مرازاد عرن الحرد االقصرى لهرذا األ 250 1/7/1992

جرر أالرى  1987 ةعن سرن ةالخاص ةٌتم ضم العالو 1/7/1992جر المتؽٌر ه واعتبارا من ضمن عناصر األ
جرر االشرتراك قصرى أل( وٌسرتكمل الحرد األجنٌهرا 290=  40+  250ساسى لٌصبح المجمروع )ك األارتالشا

جرر قبرل جرر االشرتراك عرن هرذا األعرن الحرد االقصرى أل ةجنٌهرات مرن الزٌراد 10جنٌره بمبلرػ  300ساسى األ
 تؽٌر .جر المجنٌهات ضمن عناصر األ 10ومقدارها  ةجنٌها وٌظل باقى هذه الزٌاد 20وهى  1/7/1992

 ويمكن ايضاح ذلك كما يل  :
 

 التاريخ
 جر اساس أ

 )جنيه(
جر اشتراك أ
 )جنيه( ساس أ

 )جنيه( جر اشتراك متؽيرأ

 مازاد على الحد االقصى 20 250 270 1/7/1992قبل 
 87عالوه  40

 260 270 1/7/1992من 
 87عالوه  40

 مازاد على الحد االقصى 10

  300  

 
جنيهىا فى  تىاريخ  250ساسى  للمىؤمن عليىه جىر االشىتراك األأت  يجاوز فيهىا يراع  ف  الحاالت ال –ج

جىر االشىتراك المتؽيىر أن يستبعد من أ  1987لسنه  101بالقانون رنم  ةالمقرر ةالخاص ةضم العالو
جنيه وتظل  300ساس  جر االشتراك األنص  ألالمقدار الذى يستكمل به الحد األ ةلهذه العالو ةبالنسب

/و مىن الفصىل 2وفقىا لمىا تىم ايضىاحه فى   –جر االشىتراك المتؽيىر أضمن عناصر  ةالعالو ةبان  نيم
 (ول من هذا الكتابساس  )الباب األجر األعن األ ةلعجز والوفاوا ةالثان  من معاش تأمين الشيخوخ

 
 ( 13مثال رنم )

 270 1/7/1992قبرل ساسرى جرر االشرتراك األأول كران ( من الفصرل الثرانى مرن البراب األ9فى المثال رقم )
 ةالخاصر ةجنٌهرا فقرط مرن العرالو 30لذلك فقرد ترم ضرم  –جنٌها  20عانه التهجٌر ومقدارها إضم  ةجنٌها نتٌج

جنٌه ه وعلى ذلك فان ما ٌتم استبعاده  300ساسى جر االشتراك األقصى ألالستكمال الحد األ 1987 ةعن سن
جنٌهرات  10ومقرداره  ةفقرط وٌبقرى براقى العرالو اجنٌهر 30جرر المتؽٌرر هرو من عناصر األ 1987 ةمن عالو

 ضمن عناصر االجر المتؽٌر
 ويمكن ايضاح ذلك كما يل  :

 
 ساس أجر أ التاريخ

 )جنيه(
 ساس أجر اشتراك أ

 )جنيه(
 جر اشتراك متؽيرأ

 )جنيه(

تتضررررررمن  270 1/7/1992قبل 
ة جنٌها اعان 20

 تهجٌر  

 1987 ةعالو 40 270

 270 270 1/7/1992من 
 87 ةوعال 30

 87 ةباقى عالو 10

  300 

 
جىر أالت  يقررها صاحب العمل ف  القطاع الخاص للعاملين لديىه ضىمن  ةالمناظر ةتدخل العالوه الخاص – 6

وال من الفصل الثىان  مىن معىاش أ/أ من البند 3ف   ةاالشتراك المتؽير اذا ما توافرت فيها الشروط المبين
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القواعىد ة ول من هىذا الكتىاب ( وبمراعىاساس  ) الباب األجر األاألعن ة والعجز والوفا ةتأمين الشيخوخ
 /جـ من البند المشار اليه    3/ب ، 3ف  كل من  ةالموضح

 
 (14مثال رنم )

جر المتؽٌر ن ما ٌتم استبعاده من عناصر األأ( من الفصل الثانى من الباب االول ٌراعى 10فى المثال رقم )
ساسى ومن ذات التارٌخ الذى ٌتم فٌه الضم وٌتبقى جر االشتراك األأمها الى التى تم ض ةالعالو ةهو ذات قٌم

ساسى ضمن عناصر اجر جر االشتـراك األأعلى المقدار الذى ٌتم ضمه الى  ةما ٌزٌد من هذه العالو
 وذلك فقا لما ٌلى : –االشتراك المتؽٌر 

 

 ةالخاص ةالعالو
 عن سنة

 ةالقيم
 )جنيه(

تاريخ االستبعاد 
ر جمن األ

 المتؽير

الجزء  ةنيم
 المستبعد
 )جنيه(

البان  يظل ضمن 
 جر المتؽيرعناصر األ

 )جنيه(

1988 40.0 1/7/1993 25 15.0 

1989 40.0 1/7/1994 25 15.0 

1990 40.0 1/7/1995 25 15.0 

1991 40.0 1/7/1996 25 15.0 

1992 40.0 1/7/1997 25 15.0 

1993 40.0 1/7/1998 25 15.0 

1994 44.0 1/7/1999 25 19.0 

1995 48.0 1/7/2000 25 23.0 

1996 52.0 1/7/2001 25 27.0 

1997 56.0 1/7/2002 25 31.0 

1998 60.0 1/7/2003 25 35.0 

1999 64.0 1/7/2004 25 39.0 

2000 68.8 1/7/2005 25 43.8 

2001 73.2 1/7/2006 25 48.2 

2002 78.4 1/7/2007 25 53.4 

2003 84.0 1/7/2008 25 59.0 

2004 90.0 1/7/2009 25 65.0 

2005 96.4 1/7/2010 50 46.4 

 
 (15مثال رنم )

( ٌكرون 10مرا سربق بٌانره فرى المثرال رقرم ) ةول وبمراعرا( من الفصل الثانى من البراب األ11فى المثال رقم )
ضرمن عناصرـر هرذا نهرا جرر المتؽٌرر ومرا ٌتبقرى مالجز  المستبعد من العرالوات الخاصرة مرن عناصرر األ ةقٌم
 جـر كما ٌلى :األ
 

 ةالخاص ةالعالو
 عن سنة

 ةالقيم
 )جنيه(

تاريخ االستبعاد 
جر من األ

 المتؽير

الجزء  ةنيم
 المستبعد
 )جنيه(

البان  يظل ضمن 
 جر المتؽيرعناصر األ

 )جنيه(

1988 100.00 1/7/1993 37.50 62.50 

1989 100.00 1/7/1994 37.50 62.50 

1990 100.00 1/7/1995 37.50 62.50 

1991 100.00 1/7/1996 37.50 62.50 

1992 100.00 1/7/1997 50.00 50.00 

1993 100.00 1/7/1998 25.00 75.00 

1994 125.00 1/7/1999 25.00 100.00 
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 ةالخاص ةالعالو
 عن سنة

 ةالقيم
 )جنيه(

تاريخ االستبعاد 
جر من األ

 المتؽير

الجزء  ةنيم
 المستبعد
 )جنيه(

البان  يظل ضمن 
 جر المتؽيرعناصر األ

 )جنيه(

1995 150.00 1/7/2000 25.00 125.00 

1996 175.00 1/7/2001 25.00 150.00 

1998 225.00 1/7/2003 25.00 200.00 

1999 250.00 1/7/2004 25.00 225.00 

2000 281.25 1/7/2005 25.00 256.25 

2001 318.75 1/7/2006 25.00 293.75 

2002 362.50 1/7/2007 25.00 337.50 

2003 412.50 1/7/2008 25.00 387.50 

2004 468.75 1/7/2009 25.00 443.75 

2005 531.25 1/7/2010 50.00 481.25 

 
التىى  نررهىىا صىىاحب العمىىل فىى  القطىىاع الخىىاص للعىىاملين لديىىه  ةالمنىىاظر ةال تعتبىىر العىىالوات الخاصىى  7–

والعجىز  ةوال مىن الفصىل الثىان  مىن تىأمين الشىيخوخأ/أ مىن البنىد 3وتوافرت فيها الشىروط المبينىه فى  
متؽيىر اعتبىارا مىن جر االشىتراك الأول من هذا الكتاب ( جزءا من ساس  ) الباب األجر األعن األ ةوالوفا

 جر المتؽير (من األ ةمن هذا الفصل ) احكام استبعاد العالوات الخاص 4ف  الفقره  ةالتواريخ المحدد
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 الفصل الثالث
 خطوات حساب المعاش 

 

 : ةتيالخطوات اآلاتباع  ةوالعجز والوفا ةجر المتؽٌر فى تؤمٌن الشٌخوخٌراعى فى حساب معاش األ
 : حصر مدد االشتراك .  وال أ

 . ة: تحدٌد معامل كل مد  ثانيا 
 . ةجر التسوٌأ: تحدٌد   ثالثا 
 : حساب المعاش الخام . رابعا 
 .دنى النسبى الحد األ ة: مراعا خامسا
 نصؾ الفرق . ةاضاف ة: مراعا سادسا
 قصى النسبى .الحد األ ة: مراعا  سابعا
 لرقمى .قصى االحد األ ة: مراعا  ثامنا 

 
 مالحظة هامة : 

جر معاش األ من الفصل الثالث ) خطوات حساب المعاش ( من الباب األول )تطبٌق الخطوتٌن اآلتٌتٌن  ٌتم
 ةلسن 79ساسى فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم األ

1975  ) 
 زٌادة المعاشات المتدنٌة . حادي عشر :
 جنٌهات . 10إضافة منحة مقدارها ثان  عشر  : 

 
من حاالت استحقاق المعاش عرن  ةومن الجدٌر بالذكر ان الخطوات المشار الٌها ال تطبق بالكامل على كل حال

لخطروات ولكن ٌجرب عنرد حسراب المعراش المررور بهرذه ا –الٌها بالفصل االول  ةجر المتؽٌر السابق االشاراأل
فعل  سبيل ساب معاشها ه االستحقاق الجارى ح ةوبذات الترتٌب السابق اٌضاحه لتنفٌذ ما ٌتناسب منها مع حال

 المثال :
 ال تطبق الخطوة خامسا )مراعاة الحد األدنى النسبى(فً حالة معاش بلوغ السن بعد الترك . – 1
 الة معاش بلوغ السن المنهً للخدمة .سادسا )مراعاة إضافة نصؾ الفرق( فى ح ةال تطبق الخطو – 2
 الخ   ....................– 4

 
 اب المعاش المشار اليها تفصيال :ونوضح فيما يل  خطوات حس
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 : حصر مدد االشتراكوال أ
 

 والت  نوضحها فيما يل  : ، ةختلفنواعها المأجر المتؽير بيشمل ذلك كافة مدد االشتراك ف  األ –1
لحرق ( ه وهرى أٌهمرا أجرر المتؽٌرر أو من تارٌخ االشتراك عرن األ 1/4/1984) من  اشتراك فعل مدة  -أ

 والمإمن علٌه ( ةكل من المنشؤ ة) حص ةتلك التى أدٌت عنها اشتراكات التؤمٌن االجتماعى المستحق
 –) الحرروافز  1/4/1984ك عنهررا قبررل المشررتر جىىر المتؽيىىرعناصىىر األ يىىاط محىىول عنهىىا احت ةمىىد –ب

 البدالت ( – ةالوهب – ةالعمول
 1/4/1984) وهى تلك التى ٌكون المإمن علٌه قد طلب حسرابها بعرد  ر المتؽيرجف  األ ةمشترا ةمد –ج

 أو بالتقسٌط ( ةواحد ة( سوا  كان قد سدد تكلفتها دفع
ه  ةلخدمرأو العجرز الكامرل أو العجرز الجزئرى المنهرى ل ةالتى تضاؾ فى حاالت الوفرا ةاالفتراضي ةالمد –د

من تارٌخ نهاٌة االشتراك  ةأو خالل سن ةمن ترك الخدم ةخالل سن ةوكذا حاالت العجز الكامل أو الوفا
 ٌهما اقل (ألبلوغ سن التقاعد  ةسنوات أو المدة المكمل 3جر المتؽٌر بحسب االحوال ) عن األ

 . بدون اجر ةالخارجٌ ةومدد االعار جمدد االجازات الخاصة للعمل بالخار –ه
 لؽٌر العمل التى أبدى المإمن علٌه رؼبته فى االشتراك عنها  ةمدد االجازات الخاص –و
 ةالرى المرد ةفرى ضرم المردد العسركرٌ ةالرذٌن ابردوا الرؼبر ةالفراد القوات المسرلح ةالعسكرٌ ةمدد الخدم  -ز

 . ةالمدنٌ
لمررإمن علٌرره وكرران مررن وا ةعمررل بررٌن المنشررؤ ةعالقرر ةالتجنٌررد االلزامررى طالمررا وقعررت خررالل فتررر ةمررد –ت

المفترض ان ٌتقاضى خاللها المرإمن علٌره اجررا متؽٌررا لروال انره مجنردا  تجنٌردا الزامٌرا ه وذلرك رؼرم 
دا  اشرتراكات الترؤمٌن االجتمراعى عنهرا وذلرك لعردم اسرتحقاق أوالمإمن علٌه من  ةاعفا  كل من المنشؤ

 جرا خاللها .أالمإمن علٌه 
 

 (1مثال رنم )
وتقدم لصرؾ معاش مبكرر ه حٌرث كران قرد تجراوز سرن  31/7/1997فى  ةعلٌه باالستقال مإمن ةانتهت خدم

 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه فى األالخمسٌن ه وكانت بٌانات مدد اشت
 

 ال  من نوع مدة االشتراك

 31/07/1997 1/4/1984 ةفعلٌ ةمد

 31/03/1984 1/1/1982 جر متؽٌرأمحول عنها احتٌاطى  ةمد

 31/12/1981 1/1/1975 جر المتؽٌرفى األ ةمشترا ةمد

 
 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه فى األاذا تحدد مدد اشت

 84  03   31 محول عنها احتٌاطى ةمد 97   07   31 ةمده فعلٌ
 01   04   84  01   01  82 
 --    04   13  --    03  02 
 =========  ======== 

 81   12   31 ةمشترا ةدم
01   01   75 

            --     --    07 
 

 (2مثال رنم )
 15/10/40ه وكان تارٌخ مٌالده  ةالمإمن علٌه بالمثال السابق كانت للوفا ةن انتها  خدمأبفرض 

 : تحدد كما ٌلى ةافتراضٌ ةذا ٌضاؾ الى ما سبق تحدٌده من مدد االشتراك مدإ
 2000  10  14 تارٌخ بلوغ سن الستٌن ) سن التقاعد المعامل به (
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 1997  07  31 ةتارٌخ انتها  الخدم
 03   03  14 لبلوغ سن التقاعد ةالمتبقٌ ةالمد

 تزٌد على ثالث سنوات ةالمتبقٌ ةن المدونظرا أل
 03    --   -- مقدارها ةافتراضٌ ةذا تضاؾ مدإ

 المتؽٌر كما ٌلى : جرجمالى مدد اشتراكه فى األإوبذلك تكون 
 سنة شهر ٌوم 
  13  04 00 ةفعلٌ ةمد
 02  03 00 محول عنها احتٌاطى ةمد
 07  00 00 ةمشترا ةمد
 03  00 00 ةافتراضٌ ةمد
 00 07  25 
 
 ما يل  : 1/4/1984ير اعتبارا من جر المتؽيراع  ف  حصر مدد االشتراك عن األ –2

 ٌتم حسابها بالٌوم مدد االشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكوم  -أ
 ه ٌراعى فى تحدٌدها : قطاع الخاصاالشتراك بالمدد  –ب

ن االشرتراكات فرى القطراع الخرا، أحٌرث  –أٌا كان ٌوم االلتحاق  1ٌحسب من ٌوم  ةشهر البداي (1)
 تإدى عن شهر االلتحاق باعتباره شهرا كامال 

نره ال ٌرإدى أحٌرث  –خر ٌوم فرى الشرهر خ ةذا كان تارٌخ انتها  الخدمإال ٌحسب اال  ةشهر النهاي (2)
الشرهر خرر ٌروم فرى خ ةذا كران انتهرا  الخدمرإال إبالقطراع الخرا،  ةاشتراك عن شهر انتهرا  الخدمر

 (31 – 30  – 29 – 28ٌام الشهر )أعدد  ةوبمراعا
 نه شهر كاملأساس أفٌحسب على  ةهو ذاته شهر النهاٌ ةذا كان شهر البداٌإ (3)
 : ةنواعد عام –ج

وبدأت فى ذات الشرهر فرى القطراع الخرا، ه  لحكوم بالقطاع العام أو القطاع ا ةاذا انتهت الخدم (1)
ٌحسررب بالكامررل فررى القطرراع الخررا، وحتررى ال ٌكررون هنرراك ازدواج فررى  ةن شررهر البداٌررونظرررا أل

بالقطاع العام أو القطاع الحكومى = نهاٌره الشرهر  ةلذا ٌعتبر انتها  الخدم –حساب مدد االشتراك 
 به ةالسابق النتها  الخدم

 : ةالى لتارٌخ نهاٌتها ه وبمراعابطرت تارٌخ بداٌتها من الٌوم الت االشتراك ةتحدد مد  (2)
 ببند ب السابق  ةالقواعد الوارد ( أ)

(  ٌرتم الطررت مرن  ةٌام شهر النهاٌرأ) تراعى عدد  خر يوم ف  الشهرآ ةذا كان تاريخ النهايإ)ب( 
 ول من الشهر التالىالٌوم األ

ول فى شهر دٌسمبر ( ٌرتم الطررت مرن الٌروم األخر ٌوم خ)  ةخر يوم ف  السنآذا كان تاريخ إ)ج( 
 ةالخدم ٌةنها ةلسن ةالتالٌ ةمن شهر ٌناٌر من السن

عنها ال تدخل فرى حسراب مردد االشرتراك وتطلرق مشترك اللؽير العمل ؼير  ةجازات الخاصمدد األ (3)
 (  ةعلٌها ) مده ساقط

ال ٌسررى فرى شرؤنها نره أبمعنرى سىاس الواحىد الصىحيح أعلى   ةدائمى ةتحدد مدد االشىتراك بصىف  (4)
زمن الحرب أو تلك الترى قضرٌت  ةالمدد سوا  تلك التى قضٌت فى القوات المسلح ةحكام مضاعفأ

 الخ .... ةفى المناطق النائٌ
ذا تعددت معامالت إنه أ ةى شهر كامل ه وبمراعاإلجمال  مدد االشتراك  إيجبر كسر الشهر ف     (5)

 -ٌتم االتى : – ةالواحد ةالحساب لمدد االشتراك فى الحال
 التى بها هذا الكسر   ةٌتم جبر كسر الشهر بالمد حداها فقطإذا كان كسر الشهر ف  إ ( أ)

فٌتم تحوٌل كسر الشهر فى  اشتراك ذات معامل مختلؾ ةكثر من مدأذا كان كسر الشهر ف  إ)ب(
ذلك كبر التى بها كسر شهر وذات المعامل األ ةلى كسر شهر فى المدإقل المدد ذات المعامل األ
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كبرر الترى ذات المعامل األ ةلى كسر المدإبالضرب فى معامل التحوٌل المناسب وٌضاؾ النات  
 ٌتم فٌها الجبر

 ويحدد معامل التحويل كما يل  :
 

 معامل التحويل صؽرذات المعامل األ ةالمد كبرألالمده ذات المعامل ا

1/36 1/40 90, 

 1/45 80, 

1/40 1/45 88888, 

 
 (3مثال رنم )

 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه عن األوكانت مدد اشت 28/2/1997مإمن علٌه بالقطاع العام فى  ةنتهت خدمإ
 

 ال  من نوع مدة االشتراك 

 24/03/1986 01/04/1984 مدة اشتراك فعلى

 12/09/1987 21/05/1986 مدة اشتراك فعلى

 28/02/1997 01/11/1987 مدة اشتراك فعلى

 
 ما ٌلى :تحدد مدد اشتراكه ك

 ةيوم  شهر  سن          ةيوم  شهر  سن          ةيوم  شهر  سن  
 25   03   86  13   09  87          01   03   97 
 01   04   84         21   05   86           01   11  87 
 24   11   01         22   03   01           --   04   09 
  =         ==================            ======== 

 01   11   24مجموع مدد االشتراك =  
                             22   03   01 
                             --     04   09 
                             16   07   12  
     12   08    --       تجبر الى            

                          ========== 
 (4مثال رنم )
من  ةبالقوات المسلح ةخدم ةواحد ةالمإمن علٌه بالمثال السابق مدة سن ةخدم ةنه قد تخللت مدأبفرض 

حتى  1/1/1988اسوان مقدارها سنتٌن من  ةبمحافظ ةخدم ةه وكذا مد 30/4/1985حتى  1/5/1984
31/12/1989 

لٌره حٌرث تحردد مردد إٌضاحها بالمثال المشار إجر المتؽٌر السابق ألحساب مدد االشتراك عن ا ةال تختلؾ نتٌج
 ةضرافإحكرام أساس الواحد الصحٌح والتسررى بشرؤنها أعلى  1/4/1984عتبارا من إجر االشتراك فى هذا األ

 . ةعتبارٌإمدد 
 

 ( 5مثال رنم )
 كانت بالقطاع الخا، . 3المإمن علٌه بالمثال رقم  ةن مدد خدمأبفرض 

 اشتراكه كما ٌلى :تحدد مدد 
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 ةيوم  شهر  سن         ةيوم  شهر  سن          ةيوم  شهر  سن 
 01   03   86         01   09   87         01   03   97 
 01   04   84         01   05   86         01   11   80  
 --    11   01          --   04    01         --    04    09    
  =========            =========         ========= 

 01   11   --مجموع مدد االشتراك =  
                             --   04   01 
                             --   04   09 
                             --   07   12  

 (6مثال رنم )
 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه عن األشتإوكانت مدد  12/7/1997العام فى  مإمن علٌه بالقطاع ةنتهت خدمإ
 31/03/1984الى  11/03/1980جر متؽٌر من أحتٌاطى إمحول عنها  ةمد
 12/07/1997الى  01/04/1984من                     ةشتراك فعلٌإ ةمد

 اشتراكه كما ٌلى : ةدد مدتح
 
 اشتراك فعل  ةمد                         محول عنها احتياط  ةمد

  ةيوم    شهر    سن                             ةسن   يوم    شهر 
01    04    1984                           13    07   1997 
11    03    1980                           01    04   1984 
20    --      04                               12    03   13 

نه ٌتم جمعهما وجبر كسر الشهر فى إ( ه ف1/45ن مدتى االشتراك المشار الٌهما بمعامل واحد ) ونظرا أل
 المجموع كما ٌلى :

 ةسن شهر يوم 
 04 -- 20 محول عنها احتٌاطى ةمد
 13 03 12 اشتراك فعلى ةمد
 02 04 17 

 17 05 -- تجبر الى
 

 (7مثال رنم )
 اخرى ة( كانت لدٌه مد6علٌه بالمثال السابق ) رقم ن المإمن أبفرض 

 ةشهر   سن 
 2      4    مقدارها 1/36جر متؽٌر ولكن بمعامل أحتٌاطى إمحول عنها 
 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه فى األتحدد مدد اشت

  1/45جمالى المدد ذات المعامل إن كسر الشهر ٌوجد فى نظرا أل
 1/36ذات المعامل  ةوحٌث ال ٌوجد كسر شهر فى المد

 ةشهر    سنبعد          1/45جمالى المدد بمعامل إن إف
 17      5الجبر تكون كما هى بالمثال السابق            

  2      4                     1/36بمعامل  ةوتكون المد
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 ( 8مثال رنم )
 لمثال با 1/36جر متؽٌر بمعامل أالمحول عنها احتٌاطى  ةن المدأبفرض 

 ةيوم    شهر    سن                  
  2       4     20السابق كانت    
 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه فى األتحدد مدد اشت

نه ٌتم تحوٌل كسر إلذا ف – 1/36ه وتلك التى بمعامل  1/45نظرا لوجود كسر شهر فى كل من المدد بمعامل 
 -كما ٌلى : 1/36بمعامل  ةالمد لى كسر شهر فىإ 1/45بمعامل  ةالشهر فى المد

 قلذات المعامل األ ةتحوٌل كسر الشهر فى المد
 ٌوم 1, ) معامل التحوٌل ( = 80× )ٌوم(  2=  

 تالى تصبح مدد اشتراكه كما ٌلى :وبال
  1/45بمعامل  ةمد                    1/36بمعامل  ةمد

 ةيوم    شهر    سن                   ةنيوم    شهر    س
20     04    02                    02     04     17 
  --     --     02ٌستبعد                 --    --    01ٌضاؾ   

21     04    02                     --     04     17 
 =========== =================                      02    05      --لى إتجبر 

 
 (9)مثال رنم 

 بدون مرتب ةجازإن المإمن علٌه بالمثال السابق كان قد حصل على أبفرض  
 ثالث سنوات ةبالخارج ولم ٌرؼب فى االشتراك عنها لمد ةالزوج ةلمرافق 

 -وذلك كما ٌلى : ةٌراعى عند تحدٌد مدد اشتراكه استبعاد هذه المد
 1/45مده بمعامل            1/36مده بمعامل 

 ةيوم    شهر    سن           ةيوم    شهر   سن
--     05    02             --     04     17 

 ةجازإلا ةتستبعد مد   03       --     --     ===========    
                             =========== 
                               --     04      14 

                              =========== 
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 ةثانيا : تحديد معامل كل مد
 

 : جر المتؽير فيما يل عاش عن األتنحصر معامالت حساب الم –1
 

 مالحظات ةنوع المد المعامل

  أعمال خطرة 1/36

  أعمال صعبة 1/40

 2009/  6/  12حاالت تقديم طلب صرؾ المعاش المبكر اعتبارا من  أعمال عادٌة 1/45
معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم طلب ٌحدد 

وذلك وفقا للمعامالت  – مع مراعاة اهمال كسر السنةصرؾ الحقوق التؤمٌنٌة 

 المرفق 9المحددة بالجدول رنم االكتوارٌة 

 
 : أو العجز ةللوفا ةافتراضي ةمد ةاضاف ةف  حال - 2

 اشتراك للمإمن علٌه . ةخر مدخساس معامل أعلى  ةالمضاف ةٌحدد معامل المد      
 

 (10مثال رنم )
 عن عمر 20/9/2015انتهت خدمة مإمن علٌه بالعجــز الكامل فـى 

 يوم    شهر      سنة
 وكان من العاملٌن باألعمال الصعبة ومدد اشتراكه فى األجر المتؽٌر كما ٌلى :  53        01   22
 سنة شهر يوم 

 02 04 -- ) محول عنها احتٌاطى ( 1/45مدة بمعامل 
========== ) بعد استبعاد كسر الشهر وتحوٌله الى كسر شهر فى

= 
 ( 1/36اجمالى المدد ذات معامل 

 03 05 18 ) محول عنها احتٌاطى ( 1/36مدة بمعامل 
 06 01 20 ) فعلٌة ( 1/36مدة بمعامل 

 -- -- 11 1/45كسر الشهر المحول من المدد ذات معامل 
 المدة االفتراضٌة وتحدد كما ٌلى :

 يوم    شهر    سنةسن التقاعد                                                   
  55      --     --) حٌث هو من العاملٌن                                      

 باالعمال الصعبة ( 
 53   01     22           السن فى تارٌخ انتها  الخدمة  للعجز الكامل   

                            
 المدة المتبقٌة من تارٌخ انتها  الخدمة  للعجز الكامل

 حتى سن التقاعد وهى تقل عن ثالث سنوات 
 08 10 01 

 

    
 11 05 27  1/36جملة المدد بمعامل 

 11 06 -- تجبر الى
 
 
 
 
 



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            148/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

 ةجر التسويأثالثا : تحديد 
 

 : 30/6/1987 – 1/4/1984الفترة من تحقاق في حاالت االس
فى ؼٌر حاالت العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى ألجور المإمن علٌه  ٌسوى معـاش األجـر المتؽٌر

أساسررها االشررتراكات خررالل السررنتٌن األخٌرررتٌن مررن مرردة اشررتراكه فررى التررؤمٌن أو خررالل مرردة  ىعلررٌررت التررى أد
 بمراعاة : –عن ذلك إشتراكه فى التؤمٌن إن قلت 

بالنسبة للمإمن علٌهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التؤمٌن بجهات ؼٌر خاضعة فً تحدٌد أجور العاملٌن  -1
بها وترقٌاتهم لنظم توظؾ صادر بها قانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌة أو حددت أجورهم وعالواتهم 

ون العمل ووافق وزٌر التؤمٌنات بنا  علً وترقٌاتهم بمقتضً اتفاقات جماعٌة أبرمت وفقا ألحكام قان
عرض الهٌئة المختصة علً قواعد تحدٌدها فٌراعً عدم تجاوز متوسط األجر الذي ٌربط علً اساسه 

السابقة علً مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة % من متوسط األجور فً الخمس سنوات  140المعاش 
ذي ٌربط علً أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة عن خمس سنوات فٌراعً عدم تجاوز المتوسط ال

  % عن كل سنة . 8مضافا إلٌه 

بالنسبة للمإمن علٌهم ؼٌر الخاضعٌن للبند السابق ٌراعً فً حساب المتوسط أال ٌزٌد متوسط األجر  -2
 % من متوسط أجر السنة السابقة علً مدة المتوسط . 15المتؽٌر علً 

 
 1/7/1987من  حاالت االستحقاق إعتبارا

ساس أجر المتؽٌرعلى لمعاش األ ةجر التسوٌأٌتم تحدٌد  – ف  جميع حاالت االستحقاق دون استثناء –1
 . 1/4/1984عتبارا من إجر االشتراك الفعلى فى هذا األ ةجر االشتراك الشهرى عن كامل مدأمتوسط 

 
جر اعتبارا من فى هذا األ االشتراك الفعلى ةمن مد ةكامل ةعن كل سن نسبةيضاؾ للمتوسط الناتح   –2

1/4/1984  : 
 % . 2=  2014/  9/   30حاالت االستحقاق حتً  –ا       
 % . 3=  2014/  10/   1حاالت االستحقاق من  -ب       
 .ٌراعى جبر كسر الشهر الى شهرا كامال   ةفى تحدٌد عدد السنوات الكاملو     
 
الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر المتوسط على  إلً زٌادة 2د بالبنالمبينة  ةزيادالؤدى تال أ يراعي - 3

 (الفصل الثان  من  3فً تارٌخ االستحقاق ) المبٌن بالبند 
 ) أحكام استبعاد العالوات الخاصة من األجر المتؽير ( من هذا الباب     
 

 الحد األنصي الشهري ) جنيه ( من حاالت االستحقاق

1/4/1984 0375 

1/7/1992 0500 

1/7/2008 0625 

1/7/2009 0750 

1/7/2010 0900 

1/7/2011 1050 

1/7/2012 1200 

1/1/2013 1380 

1/1/2014 1590 

1/1/2015 1830 

1/1/2016 2110 
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 الحد األنصي الشهري ) جنيه ( من حاالت االستحقاق

1/1/2017 2430 

1/1/2018 2800 

1/1/2019 3220 

 
 : ةبصفه عام ة  تحديد اجر التسوييراع  ف –4

 : عام والقطاع الحكوم مدد االشتراك بالقطاع ال –أ
 . ة ٌا كان ٌوم انتها  الخدمأخٌر بالكامل فى حساب المتوسط ( ٌدخل الشهر األ1)
 . ول ٌوم فى الشهرأاالشتراك  ةال اذا كان بداٌإ ة( ٌهمل شهر البدا2ٌ)
 . جر االشتراك الفعلى عن كل شهرأساس أ(  ٌحسب المتوسط على 3)
 : ساسأخير عل  األجر االشتراك عن الشهر أ(  يحدد 4)

  30×  ٌام العمل خالل هذا الشهرأجر أ       
 ٌام العمل فٌهأعدد                                              

 
 : مدد االشتراك بالقطاع الخاص – ب

 ٌدخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌاه كان ٌوم بداٌة الخدمة . (1)
كـان نهاٌة االشتراك خخر ٌوم فى الشهر )  ٌراعى عدد أٌام شهر  ٌهمـل شهـر النهاٌـة إال إذا  (2)

 النهاٌة ( .
 إذا كان شهر البداٌة هو ذاته شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أنه شهر كامل . (3)
 يحسب المتوسط عل  أساس :   (4)

أجر شهر اإللتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌالدٌة األولى من مدة االشتراك ) حترى شرهر  -أ 
 سمبر من هذه السنة ( .دٌ
 أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة ) حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة (. -ب 

خىالل السىنة نتيجىة رفىع الحىد األنصىي ألجىر  2يراعي في الحاالت التي تقدم فيها اسىتمارة  (5)
 يحسب المتوسط عل  أساس: -االشتراك 

لى من مدة االشتراك  حتى الشرهر )أ( أجر شهر االلتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة المٌالدٌة األو
خالل السنة نتٌجرة رفرع الحرد األقصرً ألجرر االشرتراك ه أو  2السابق لشهرتقدٌم استمارة 

 حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال  .
خالل السنة نتٌجة  2)ب( أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة حتى الشهر السابق لشهرتقدٌم استمارة 

 ر االشتراك ه أو حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة بحسب األحوال .رفع الحد األقصً ألج
خرالل السرنة نتٌجرة رفرع الحرد األقصرً ألجرر االشرتراك حترى  2)ج( أجر شهرتقدٌم استمارة 

 شهر دٌسمبر من هذه السنة .
 
 : ةنواعد عام  –ج

لقطاع الخاص ، بالقطاع العام أو القطاع الحكوم  وبدأت ف  ذات الشهر ف  ا ةذا انتهت الخدمإ(1)
ٌإخذ شهر البداٌة فى القطاع الخا، فى االعتبار فى تحدٌد المتوسط ) حٌث ٌإدى االشتراك عنه 

 بالقطاع العام أو الحكومى . ةساس شهر كامل ( وٌهمل شهر النهاٌأعلى 
 مدة المتوسط المطلوبة ه  مدة اشتراك وليست مجرد مدة زمنية : (2)

  لمطلوبة من مدد االشتراك ولو كان ذلرك خرالل فتررة زمنٌرة تزٌرد بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط ا
 على فترة المتوسط نتٌجة وجود بعض المدد التى التدخل فى حساب المتوسط .

 ديت عنها اشتراكات وه  : أيدخل ف  حساب المتوسط المدد الت  (3)
 .ه فى االشتراكات دى عنها كل من المإمن علٌه والمنشؤه حصتأاالشتراك الفعلى التى  ة)أ( مد
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 .المشترك عنها ة جازات الخاصاإل)ب( مدد 
دا  االشرتراكات عنهرا كرل مرن المنشرؤه والمرإمن علٌره ه أالتى ٌعفرى مرن لزام  )ج( مدد التجنيد اإل

ن ٌتقاضراه المرإمن أالذى ٌدخل  فى حساب المتوسط بما كران مفترضرا  ةجر هذه الفترأوٌحدد 
 متؽٌر لو لم ٌكن قد جند تجنٌدا الزامٌا وذلك كما ٌلى :جر الاشتراك األعلٌه وٌإدى عنه 

الخ  ... ةالمإمن علٌه كالبدالت والعالوات االجتماعٌ ةنتاجٌإب ةجر ؼٌر المرتبطألعناصر ا× 
 ن ٌتقاضاه منها وٌإدى عنها االشتراك ه لوال التجنٌد .أتحدد بما كــان مفترضا 

 ةوالوهبررة ربررات والعمولرره كررالحوافز واألالمررإمن علٌرر ةنتاجٌررإب ةجررر المرتبطررعناصررر األ× 
) حترى  ةالسرابق ةجرر االشرتراك عنهرا خرالل السرنأسراس متوسرط أالخ ه وتحدد علرى .......

 ن قلت عن ذلك .إجر االشتراك عن هذا األ ةنهاٌه الشهر السابق ( للتجنٌد أو مد
 :  ( ال تدخل ف  حساب المتوسط المدد االتية4)

 ة)أ( المدد المشترا
 المحول عنها احتٌاطى ةلمد)ب( ا

 ةأو العجز الكامل والوفا ةوالعجز المنهى للخدم ةالتى تضاؾ فى حالتى الوفا ةاالفتراضٌ ة)ج( المد
 ةخالل سن

 مشترك عنهااللؽٌر العمل ؼٌر  ةجازه الخاصإلا ة)د( مد
تراكات ديت عنها االشأجر االشتراك المتؽير الت  أال عناصر إال يدخل ف  حساب المتوسط  (5) 

 : كانتجر االشتراك المتؽير والت  أبتحديد  ةوبمراعاه القواعد الخاص
% من العنصر  100ساس أدا  االشتراك عن  بعضها على ؤب 1/7/1992)أ( تقضى قبل  

ذا كانت هاتٌن إال إجر المإمن علٌه أ% من  50% منه وفى حدود  50خر بنسبه والبعض اآل
 %   100% أو  75ىإلالنسبتٌن قد عدلتا 

 %  100 ةجر بنسبعناصر األ ةباالشتراك عن كاف 1/7/1992ا من عتبارإ)ب( تقضى 
 جر االشتراك المتؽير هو :نص  ألالحد األ (6)
 

 الحد األنصي من حاالت االستحقاق

 السنوي ) جنيه ( الشهري ) جنيه (

1/4/1984 0375 04500 

1/7/1992 0500 60000 

1/7/2008 0625 07500 

1/7/2009 0750 09000 

1/7/2010 0900 10800 

1/7/2011 1050 12600 

1/7/2012 1200 14400 

1/1/2013 1380 16560 

1/1/2014 1590 19080 

1/1/2015 1830 21960 

1/1/2016 2110 25320 

1/1/2017 2430 29160 

1/1/2018 2800 33600 

1/1/2019 3220 38640 

 
ن أن ذلك ال ٌعنى إقصى فعلى الحد األ جر االشتراك المتؽيرأر جمال  عناصإ ةزياد ةف  حال( 7)

خر ه ولكن تعتبر جمٌع االشتراك عن بعض العناصر دون البعض اآل ةولوٌهناك ترتٌبا معٌنا أل
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جر االشتراك المتؽٌر ه وذلك أفى  ةدا  االشتراكات ممثلأل ةجر المتؽٌر الخاضععناصر األ
جر االشتراك عنه الحد أال ٌجاوز أجر المتؽٌر الذى ٌراعى فٌه نها جمٌعا تمثل وعا  األأباعتبار 

 . قصى المشار الٌهاأل
 

 ما يل  : 1/7/1992االستحقاق من جر المتؽير لحاالت المعاش عن األ ةجر تسويأيراع  ف  تحديد  –5
را من عن كل سنة كاملة من مدة االشتراك الفعلى فى هذا األجر اعتبا نسبةيضاؾ للمتوسط الناتح  -أ 

بشرط أال ٌجاوز المتوسط بعد هذه اإلضافة الحد األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر فً  1/4/1984
 تارٌخ االستحقاق : 

 % . 2=  2014/  9/   30( حاالت االستحقاق حتً 1)
 % . 3=  2014/  10/   1( حاالت االستحقاق من 2)
 الشهر الى شهرا كامال  .ٌراعى جبر كسر  ةفى تحدٌد عدد السنوات الكاملو         
 1/7/1992عتبارا من إ% من كل منها  100 ةجر المتؽٌر بنسباالشتراك عن جمٌع عناصر األ –ب 
ٌراعً تحقق  – 7/  1بالنسبة للسنوات التي تم تعديل الحد األنصي ألجر االشتراك المتؽير في  –ج 

 ذلك : مثال -الزٌادة فً أجر االشتراك خالل النصؾ الثانً من السنة  
عتبارا من إ( شهرٌا 500جنٌه سنوٌا ) 6000شتراك المتؽٌر جر االقصى ألالحد األزٌادة 

الحد  ةلى زٌادإجر المتؽٌر التى تإدى ن تتحقق عناصر األأ ةضرور ةوذلك بمراعا   ه  1/7/1992
 (1/7/1992ى من أ) 1992خالل النصؾ الثانى من عام قصى األ

 375جنٌه سنوٌا ه  4500جر االشتراك ) قصى ألض عــن الحد األذا ما كان هناك فائإنه أبمعنى 
( فانه  30/6/1992الى  1/1/1992) الفتره من  1992جنٌها شهرٌا ( فى النصؾ االول من عام 

ال إ(  31/12/1992 – 1/7/1992من  ةلى النصؾ الثانى من هذا العام ) الفترإال ٌمكن تحوٌله 
شهرٌا  375جنٌه سنوٌا ه  4500جر االشتراك قصى ألحد األلى الإللوصول  ةفى الحدود الالزم

 (جنٌه شهرٌا 500جنٌه سنوٌا و 6000ىإلجر االشتراك قصى ألالحد األ ةلى زٌادإن ٌمتد ذلك أدون 
 )المتؽٌر  ةجر التسوٌأساسى من جر االشتراك األألى إمن تارٌخ ضمها  ةعد العالوات الخاصتبتس –د

 ( .من الفصل الثانى من هذا الباب  4وفقا لما سبق بٌانه بالبند 
 

 ( 11مثال  رنم )
 جره المتؽٌر كما ٌلى :أتدرج وكان  15/8/1990مإمن علٌه بالقطاع العام للتقاعد فى  ةخدم نتهتإ
 

 1 1 1 1 1 1 4 الشهر

 90 89 88 87 86 85 84 ةالسن

 200 170 140 150 120 90 100 جراأل

 
اعتبار  ةبمراعا 1/4/1984جر المتؽٌر من اشتراكه الفعلى فى األ ةٌحدد المتوسط الشهرى عن كامل مد

 خٌر شهرا كامال كما ٌلى :شهر األال
 

 )جنيه( جوراأل ةجمل االجر× األشهر عــدد جراأل ةبداي

4/84   09   ×100  =900 

1/85   12  ×090  =1080 

1/86   12  ×120  =1440 

1/87   12  ×150  =1800 

1/88   12  ×140  =1680 

 1600=  200×  08   31/8/90حتى 

  10540  77   جمالىاإل
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 جنيه                                                                               
 136.89=                                    77÷  10540= الشهري المتوسط 
 مدة   من ة% عن عدد السنوات الكامل 2ٌضاؾ 

 جـــر المتؽٌـــراالشتراك الفعلى فى األ
 16.430     % =  12% =  2× سنوات  6=  31/8/90حتى  1/4/84من 
                                                        153.32        =      جر المتؽٌرساسه معاش األأد على الذى ٌحد ةجر التسوٌأ 

 
 (12مثال رنم )
اشرتراكه الفعلرى مرن  ةجنٌره طروال مرد 400كران  عامجر االشتراك المتؽٌر لمإمن علٌه بالقطاع الأان أبفرض 

  2/3/97خدمته ه وبفرض انتها  خدمته كان  ةجر حتى نهاٌعن هذا األ 1/4/1984
 ى كما ٌلى :ٌحدد المتوسط الشهر

  400.00=   نظرا لثبات أجر االشتراك فإن المتوسط                                 
                       104.00%                                       =  26سنه =  13% ×  2ٌضاؾ 

    504.00 =     اشتراكه الفعلى عن      ةجبر كسر الشهر فى مد ةوذلك بمراعا
 =====          لى شهر كامل      إ 2/3/97حتى  1/4/84جر المتؽٌر من األ

         جر االشتراك المتؽٌر وهو الذى     قصى ألالحد األ لىإٌخفض 
              500.00=                                 جرن هذا األعساسه تحدٌد المعاش أٌتم على 

 
 (13مثال رنم )
و أل أو العجز الكام ةكانت للوفا 12ه  11المإمن علٌه بكل من المثالٌن السابقٌن  ةن انتها  خدمأبفرض 

 العجز الجزئى
 لٌهماإبالمثالٌن المشار  ةالمبٌن ةبذات الطرٌق ةجر التسوٌأٌحدد 

  ةواحد ةجر المتؽٌر بطرٌقعن األ ةجر التسوٌأحٌث فى جمٌع حاالت االستحقاق ٌحدد 
 

 ( 14مثال رنم )

 30/3/91فى  ةمإمن علٌها بالقطـــاع الخــا، باالستقال ةتهت خدمإن
 ةشهر  سن           

جر جر المتؽٌر وتدرج األوتقدمت لصرؾ معاش مبكر وكانت مدد اشتراكها عن األ  54     4عمرها   و
 عنه كما ٌلى :

 . 31/3/84ال    5/12/80من  ةالمد –1
 – 4/84/ 1جر االشتراك المتؽٌر من أساس متوسط أجر متؽٌر ) تم التحوٌل على أمحول عنها احتٌاطى 

 جنٌه ( 100ومقداره  31/3/85
 . 12/7/85ال   1/4/84من  ةالمد –2

 جر المتؽٌر خاللها كما ٌلى :ألا جر المتؽٌر بالقطاع العام ه وتدرجاشتراك فعلى فى األ
         4/84  1/85 
 جنٌها 130جنٌها        90        

 31/12/86ال   15/7/85من  ةالمد – 3
 المتؽٌر خاللها كما ٌلى : جراأل جر المتؽٌر بالقطاع الخا، ه وتدرجاشتراك فعلى فى األ

7/85  1/86 
 جنٌه 250 جنٌه 200

 31/12/88ال   1/1/87من  ةالمد – 4
 جر المتؽٌرفى األ ةمشترا

 30/3/91ال   28/2/89من  ةالمد – 5
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 جنٌها 375جر المتؽٌر خاللها جر المتؽٌر بالقطاع الخا، ه وتدرج األاشتراك فعلى فى األ
 تؽٌر كما ٌلى :جر المالشهرى لأل ٌحدد المتوسط

 :ال تدخل ف  حساب المتوسط ةالمدد االتي –1
 ( 1بالبند  ةجر متؽٌر ) المبٌنأالمحول عنها احتٌاطى ة المد -أ
 ( 4بالبند  ةجر المتؽٌر ) المبٌنفى األ ةالمشترا ةالمد –ب

 2بالبنود  ةمبين) الجر المتؽير تدخل ف  حساب المتوسط ، وه  مدد االشتراك الفعل  ف  األ ةالمدد االتي –2
 ،3  ،5 : ) 
 ) قطاع عام ( 12/7/85الى  1/4/84من  –أ

 فى ذات الشهر بالقطاع الخا،  ة( حٌث بدأت المإمن علٌها الخدم 85) ٌولٌو  ةٌهمل شهر النهاٌ
 : ةشهر عن هذه الفترجور وعدد األذا اجمالى األإ
 

 شهرعدد األ التاريخ
 جراأل

 )جنيه(
 جوراأل ةجمل

 )جنيه(

4/84 09 90 810 

 780 130 06 30/6/85حتى  1/85

 1590  15 االجمالى

 
 ) قطاع خا، (  31/12/86الى  15/7/85من  –ب

بالكامرل كمرا ٌإخرذ  حٌث سددت عنه االشتراكات –بالكامل فى االعتبار  85) ٌولٌو  ةٌإخذ شهر البداٌ
ر ٌوم فٌه وبالتالى فقد سدد عنره خخ ة( بالكامل فى االعتبار حٌث انتهت الخدم86)دٌسمبر  ةشهر النهاٌ
 االشتراك 

 : ةشهر عن هذه الفترجر وعدد األجمالى األإذا إ
 

 جراأل شهرألعدد ا التاريخ
 )جنيه(

 جوراأل ةجمل
 )جنيه(

7/85 6 200 1200 

 3000 250 12 31/12/86حتى  1/86

 4200  18 جمالىإلا

 
 ) قطاع خا، ( 30/3/91الى  28/2/89من  –ج

خر ٌوم فى الشهر خن تارٌخ االلتحاق أرؼم  –( بالكامل فى االعتبار  89) فبراٌر  ةلبداٌٌإخذ شهر ا
 ٌث سددت عنه االشتراكات بالكامل.ح

خر ٌوم فى الشهر ) شهر خلٌس  ةن تارٌخ انتها  الخدمأ( حٌث  91خٌر ) مارس وٌهمل الشهر األ
 منه . 30ٌوم  ةٌوما ( وتارٌخ انتها  الخدم 31مارس 

 جنٌها ( 375)  ةجر المتؽٌر ثابت خالل هذه الفتروحٌث األ
 شهرا    25=   28/2/91حتى  1/2/89ذا عدد االشهر من إ

 جنٌها 9375=                375 × 25جور = األ ةجمل
 
 =شهر االشتراك فى الفترات الثالثأوعدد  ةجور المتؽٌراأل ةجمل 3–
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جور األ ةجمل البيان
 )جنيه(

 شهرعدد األ
 يه()جن

 15 1590 االولىة الفتر -أ  

 18 4200 ةالثانٌ ةالفتر –ب 

 25 9375 ةالثالث ةالفتر –ج 

 58 15165 جمالىاإل

 
 جنٌه                    جر االشتراك المتؽٌر=المتوسط الشهرى أل 4–

                                 15165  ÷58                 =261.47  
 
 ةمن السنوات الكامل ةعن كل سن % 2ٌضاؾ  – 5

 جر المتؽٌـرمن مدة االشتراك الفعلى فى األ     
                                              ةشهر   سن                  

 20.92%  =    8سنوات =  4% ×  2=   4     10ومقدارها  
                                    282.39= المتؽٌرجر ساسه معاش األأالذى ٌحدد على  ةاجر التسوٌ

 
 (15مثال رنم )

ا وعناصرر االجرر جنٌهر 48براجر شرهرى اساسرى  1/1/90التحق مإمن علٌه بالخدمه بالقطراع الحكرومى فرى 
 المتؽٌر االتٌه :

 % 100العناصر المشترك عنها ف  االجر المتؽير بنسبة  –1
 15.00                              بدل طبٌعه عمل      –أ
 9.60                  1987لسنة  101% قانون  20 –ب
 7.20                   1988 لسنة  149قانون %  15 –ج
 7.20                   1989لسنة  123% قانون  15 –د
 

 % : 50العناصر المشترك عنها ف  االجر المتؽير بنسبه  – 2
 6,--                    عالوه اجتماعٌه                –أ 
 4,--         عالوه اجتماعٌه اضافٌه                  –ب 
 

   7,20مقدارها  1990لسنه  13% بالقانون رقم  15استحق عالوه  1/7/1990وبتارٌخ 
جنررد الزامٌرا ه وكرران قرد تقاضررى بعررض عناصرر االجررور المتؽٌرره االخرررى خررالل  1/10/1990وبترارٌخ 

 ( بٌانها كما ٌلى : 30/9/1990الى  1/1/1990على التجنٌد ) من الفتره السابقه 
  200,--                                  اجور اضافٌه          
   150,--                                   منح جماعٌه          
   280,--مكافؤه جماعٌه                                           
 % من قٌمتها 50تؽٌر عن هذه العناصر على اساس م ادا  اشتراك االجر الموقد ت

 جنٌه 7,20مقدارها  1991لسنه  13 % بالقانون رقم 15استحق عالوه  1/6/1991وبتارٌخ 
 جنٌها  25عدلت قٌمه بدل طبٌعه العمل لتصبح  1/7/1991وبتارٌخ 
 وقعت وفاته 15/9/1991وبتارٌخ 

 االجر المتؽير كما يل  :ه لمعاش يحدد اجر التسوي
 تراضى عن مده التجنٌد االلزامى :تحدٌد اجر االشتراك المتؽٌر االف –1

مرتبطرره بانتاجٌرره المررإمن علٌرره التررى كرران مررن المفترررض ان ٌتقاضرراها الؼٌررر ٌررر عناصررر االجررر المتؽ –أ
 .وٌإدى عنها االشتراك لوال تجنٌده
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 جنٌه                              ةاالجتماعٌ ةالعالو (1)
 6,--                1/10/1990% من  50 بنسبة

 العالوه االجتماعٌه االضافٌه  (2)
 4,--                1/10/1990% من  50بنسبة 

 بدل طبٌعه العمل (3)
    15,--              1/10/1990% من  100بنسبة 

 25.--               1/7/1991ومن 
  1987لسنة  101عالوه القانون  (4)

 9.60               1/10/1990% من  100 بنسبة
  1988لسنة  149عالوه القانون  (5)

 7,20               1/10/1990% من  100بنسبة 
  1989لسنة  123عالوه القانون  (6)

 7.20               1/10/1990% من  100بنسبة 
  1990لسنة  13عالوه القانون  (7)

 
 7.20               1/10/1990% من  100بنسبة 

  1991لسنة  13عالوه القانون  (8)
   7.20               1/06/1991% من  100بنسبة 

علرى اسراس متوسرط اجرر االشرتراك عنهرا  –عناصر االجر المتؽٌر المرتبطه بانتاجٌره المرإمن علٌره - ب 
 ن قلت عن ذلك وهى :خالل السنه السابقه على التجنٌد أو مده االشتراك ا

 200,--                                اجور اضافٌه     
 150,--                          منح جماعٌه             

 280,--                 جماعٌه                     مكافؤه
 630,--%    50بنسه 

 315,--=                %      50×  630اك عنها = اذا اجر االشتر
 تراك عنها =  وٌكون المتوسط الشهرى الجر االش

 35,--             شهور=   9÷  315                                      
===== 

) بداٌره االشرتراك عرن االجرر المتؽٌرر ( حترى  1/1/1990تحدٌد اجمالى اجرور االشرتراك عرن المرده مرن  –2
فى االجر المتؽٌر بمرا  )نهاٌه شهر انتها  الخدمه للوفاه( اى عن كامل مدة االشتراك الفعلى 30/9/1991

 فى ذلك اجر االشتراك المتؽٌر االفتراضى عن مده التجنٌد االلزامى ه وذلك كما ٌلى :
 

 الفترة العنصر
عدد 
 الشهور

أجر 
اإلشتراك 
 الشهرى

جملة 
 األجور

 )جنيه( )جنيه(  إل  من 

 63.00 3.00 21 30/9/91 1/1/90 العالوه االجتماعٌه

 42.00 2.00 21 30/9/91 1/1/90 افٌهالعالوه االجتماعٌه االض

 بدل طبٌعه عمل
1/1/90 30/6/91 18 15.00 270.00 

1/7/91 30/9/91 3 25.00 75.00 

 201.60 9.60 21 30/9/91 1/1/90 101/87% ق 20

 151.20 7.20 21 30/9/91 1/1/90 149/88% ق 15

 151.20 7.20 21 30/9/91 1/1/90 123/89% ق 15

 108.00 7.20 15 30/9/91 1/7/90 90/ 13% ق 15
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 28.80 7.20 4 30/9/91 1/6/91 91/ 13% ق 15

 100.00     اجور اضافٌه

 75.00     منح جماعٌه

 140.00     مكافؤت جماعٌه

متوسرررررط عناصرررررر اجرررررر االشرررررتراك 
المتؽٌر المرتبطره باالنتراج عرن السرنه 

 السابقه على التجنٌد 

1/10/90 30/9/91 12 35.00 420.00 

 1825.80     االجمالى

 
 جنٌه        المتوسط الشهرى  الجر االشتراك المتؽٌر         3–

    86.95د االشتراك عن االجرالمتؽٌر  =  ) مد 21÷  1825,80
 (  30/9/91 – 1/1/90من                            

 % عن كل سنه من السنوات الكامله من مده 2ٌضاؾ  – 4
 شهر  سنه                                                   

  1      9االشتراك الفعلى فى االجر المتؽٌرومقدارها  
  1.74% = 2=  1% × 2د االلزامى ( ) بما فى ذلك مدة التجنٌ

 88.69المتؽٌر =        اجر التسوٌه الذى ٌحدد على اساسه معاش االجر

                                                                        
 (16مثال رنم )

 وقعت وفاته 30/6/1992باالستقاله وبتارٌخ  15/6/1992انتهت خدمه مإمن علٌه بتارٌخ 
 360سرنوات  8وكان متوسط اجر اشتراكه المتؽٌر عن كامرل مرده اشرتراكه الفعلرى فرى هرذا االجرر ومقردارها 

كرل سرنه كاملره مرن مرده اشرتراكه المشرار الٌهرا الرى متوسرط االجرر % عرن  2جنٌها وعلى ذلك فقد ترم اضرافه 
 جنٌها وذلك كما ٌلى : 375ٌخ وهو بمراعاه اال ٌجاوز المتوسط الحد االقصى الجر االشتراك فى هذ التار

 جنٌه 
 360.00 متوسط اجر االشتراك الفعلى

 57.60 % 16سنوات =  8% ×  2ٌضاؾ 
 417.60 
 ====== 

د االقصى الجر االشتراك المتؽٌرر ) حٌرث ترارٌخ ٌخفض الى الح
 1/7/1992االستحقاق قبل 

375.00 
 ====== 

وبفررررض ان وفررراه المرررإمن علٌررره المشرررار الٌررره قرررد وقعرررت فرررى 
% عررردم زٌررراده  2فانررره ٌراعرررى فرررى اضرررافه الرررـ  1/7/1992

المتوسط على الحد االقصى الجر االشتراك المعمول بره اعتبرارا 
 جنٌه وذلك كما ٌلى : 500رٌخ وهو من هذا التا

 

 360.00 متوسط اجر االشتراك الفعلى 
 57.60 %  16سنوات =  8%  2ٌضاؾ 

 417.60 
 ====== 

% الحد االقصرى الجرر  2وحٌث لم ٌبلػ المتوسط بعد اضافه الـ 
 جنٌه(  500االشتراك المعمول به فى تارٌخ االستحقاق )

 

  417.60 ى اساس اجر التسوٌه  المتؽٌر عل اذا تحدد المستحقات عن االجر
 

 (17مثال رنم ) 
 وكانت اجوره المتؽٌره كما ٌلى : 15/9/1992انتهت خدمه مإمن علٌه بالقطاع العام ببلوؼه سن التقاعد فى 
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 متوسط عناصر اجراالشتراك المتؽير )جنيه( ةالسن

1984 325 

1985 370 

1986 300 

1987 290 

1988 310 

1989 320 

1990 370 

1991 375 

 
 جنٌه          كما ٌلى : 1992المتؽٌر خالل عام وكانت عناصر اجر 

 19.20  1987العالوه الخاصه عن سنه 
 14.40 1988العالوه الخاصه عن سنه 
 15.00 1989العالوه الخاصه عن سنه 
 15.60 1990العالوه الخاصه عن سنه 
 16.20 1991العالوه الخاصه عن سنه 

 22.40 1992لخاصه عن سنه العالوه ا
 40.00 بدل طبٌعه العمل
 6.00 عالوه اجتماعٌه 

 4.00 عالوه اجتماعٌه اضافٌه
 150.00 حوافز ) متوسط  شهرى (

 80.00 مكافؤه جماعٌه ) متوسط شهرى ( 
 40.00 اجور اضافٌه ) متوسط شهرى (

 60.00 عموالت ) متوسط شهرى (
 لى :كان تدرج اجره االساسى كما ٌو

 116              1/7/1991من        
 125              1/7/1992من        

 الخاضعه لالشتراك وفقا لما ٌلى :وعلى ذلك فانه ٌتم تحدٌد المتوسط الشهرى لعناصر االجر المتؽٌر 
 30/6/1992 – 1/1المده من  –أ

 جنٌه              :% من المتؽٌر  100عناصر تخضع بنسبه  (1)
 115.20 =  6×  19.20=     1987وه الخاصه عن العال

 86.40 =  6×  14.40=     1988العالوه الخاصه عن 
 90,-- =  6×  15,--=     1989العالوه الخاصه عن 
 93.60 =  6×  15.60=     1990العالوه الخاصه عن 
 97.20 =  6×  16.20=     1991العالوه الخاصه عن 
 240,-- =  6×  40,--=           بدل طبٌعه العمل     

 900,-- =  6×150,--حوافز ) متوسط شهرى (      = 
 360,-- = 6×  60,--عموالت ) متوسط شهرى (    = 

 % من االجر االساسى للمإمن علٌه :50% من العنصر وبما ال ٌجاوز  50عناصر تخضع بنسبه  (2)
 18,-- =   6×   3,--عالوه اجتماعٌه                  = 
 12,-- =  6×   2,--عالوه اجتماعٌه اضافٌه          = 
 240,-- = 6×  40,--مكافؤه جماعٌه                    = 
 120,-- = 6×  20,--اجور اضافٌه                     = 
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 جمله عناصر االجور المتؽٌر
 الخاضعه لالشتراك 

2372.40 
======= 

 395.40 =                6÷  2372.40=       المتوسط الشهرى           
====== 

 375,-- ٌخفض الى الحد االقصى الشهرى
  30/9/1992 – 1/7/1992المده من  –ب

          % 100جمٌع عناصر االجر المتؽٌر تخضع بنسبه      
 43.20 =   3×  14.40=       1988العالوه الخاصه عن 
 45,-- =   3×  15,--=       1989العالوه الخاصه عن 
 46.80 =   3×  15.60=       1990العالوه الخاصه عن 
 48.60 =   3×  16.20=       1991العالوه الخاصه عن 
 67.20 =   3×  22.40=       1992العالوه الخاصه عن 

 120,-- =   3×  40,--بدل طبٌعه عمل                  = 
 450,-- = 3×  150,--=     حوافز ) متوسط شهرى (    

 180,-- = 3×   60,--عموالت ) متوسط شهرى (     = 
 18,-- = 3×    6,--عالوه اجتماعٌه                   = 
 12,-- = 3×    4,--عالوه اجتماعٌه اضافٌه           = 
 240,-- = 3×   80,--مكافؤه جماعٌه                    = 

 120,-- =   3×   40,--=                  اجور اضافٌه    
 1390.80 جمله عناصر االجر المتؽٌر 

 ======= الخاضعه لالشتراك  
 463.60 = 3÷  1390.80المتوسط الشهرى                 = 

 ======= 
 1/7/92لم ٌبلػ المتوسط الحد االقصى الشهرى اعتبارا من 

 وهو 500,--
  
 : 1992لعناصر اجر االشتراك المتؽير خالل عام  المتوسط الشهرى –ج

 2250.00 = 6×  375.00=  30/6/1992 – 1/1/1992من 
 1390.80 = 3×  463.60=  30/9/1992 -  1/7/1992من 

 3640.80 جمله عناصر اجر االشتراك المتؽٌر 
 جنٌه 

 404.54 =  9÷  3640.80=  1992المتوسط الشهرى عن عام 
 شهرى لالجر المتؽير خالل مده االشتراك الفعل  ف  هذا االجرالمتوسط ال –د
 

 عدد×     المتوسط   الفتره
 الشهرى        الشهور

 جملـه االجـور المؽيره
 ال  من )جنيه(

1/4/84 31/12/84 325.00  ×9 2925.00 

1/1/85 31/12/85 370.00  ×12 4440.00 

1/1/86 31/12/86 300.00  ×12 3600.00 

1/1/87 31/12/87 290.00  ×12 3480.00 

1/1/88 31/12/88 310.00  ×12 3720.00 

1/1/89 31/12/89 320.00  ×12 3840.00 

1/1/90 31/12/90 370.00  ×12 4440.00 

1/1/91 31/12/91 375.00  ×12 4500.00 
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1/1/92 30/9/92 404.54  ×9 3640.86 

 34585.86 102 االجمالى 

 
 339.08 =  102÷  34585.86رى  = المتوسط الشه

  % عن كل سنه من مده االشتراك الفعلى 2ٌضاؾ 
 54.25 %    = 16سنوات                   =  %8  ×  2        

 393.33 اجر التسوٌه للمستحقات عن االجر المتؽٌر
 : مالحظات –ه

 30/6/1992ر حترررى فرررى االعتبرررار فرررى تحدٌرررد المتوسرررط عرررن االجرررر المتؽٌررر 1987اخرررذت عرررالوه  (1)
حٌرث ترم ضرمها اعتبرارا مرن هرذا الترارٌخ الرى  1/7/1992واستبعدت من عناصر االجر المتؽٌر مرن  

 اجر االشتراك االساسى
 1/7/1992فى االعتبار فى تحدٌد المتوسط عن االجر المتؽٌر من  1992اخذت  عالوه   (2)
اخررذت فررى  1/7/1992ل % مررن العنصررر قبرر 50عناصررر االجررر المتؽٌررر التررى كانررت تخضررع بنسرربه   (3)

 1/7/1992% من العنصر من  100االعتبار على اساس 
الرى الحرد االقصرى  30/6/1992حترى  1/1/1992تم تخفٌض متوسط االجر المتؽٌر عن الفتره من   (4)

 حنٌها شهرٌا 375الجر االشتراك وهو 
جنٌه  375( تجاوز  463.60)  30/6/1992 – 1/7/1992متوسط االجر المتؽٌـر عن الفتره من   (5)

 جنٌه شهرٌا  500 – 1/7/1992شهرٌا حٌث اصبح الحد االقصى الجر االشتراك المتؽٌر من 
جنٌره  500لرم ٌبلرػ الحرد االقصرى  1/7/1992رؼم ان متوسط اجر االشتراك المتؽٌر عن الفتره من   (6)

 – 1/1/1992شهرٌا فؤنه لرم ٌرتم تحوٌرل الفرائض عرن الحرد االقصرى الجرر االشرتراك عرن الفترره مرن 
 حٌث : –الى الفتره التالٌه  30/6/1992

 2372.40 30/6/92- 1/1/92جمله عناصر االجر المتؽٌر من         
  الحد االقصى الجر االشتراك الذى اخذ فى االعتبار          
 2250.00 = 375×  6عن هذه الفتره هو =          

جنٌها شهرٌا وذلك  375د االقصى السابق وهو ٌزٌد على الحجنٌه  393.33بلػ اجر التسوٌه المتؽٌر  (7)
 جنٌه 500حٌث اصبح الحد االقصى الجر االشتراك المتؽٌر الشهرى  1/7/1992النتها  الخدمه بعد 
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 رابعا : حساب المعاش الخام
 

خطروات ى مرن الأجررا  إالمعامرل ( وقبرل  – ةه المرد ةجرر التسروٌأعوامل )  ةساس ثالثأوهو الذى ٌحدد على 
 .ةجر المتؽٌرفى صورته النهائٌالتى سٌرد ذكرها فٌما بعد والتى ٌترتب علٌها تحدٌد المعاش المستحق عن األ

 المعامل ×  ةالمد×  ةجر التسوٌأالمعاش الخام =          
 ةجمرالى النرات  قٌمرإمرن مردد االشرتراك بحسرب معاملهرا وٌمثرل  ةن ٌحسرب هرذا المعراش عرن كرل مردأوٌراعى 
 الخام المعاش

 
 (18مثال رنم )
 جر المتؽٌر كما ٌلى :راكه فى األوكانت مدد اشت 12/9/2015مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد فى  ةانتهت خدم

 شهر   سنه 
 2     4    1/36جر متؽٌر بمعامل     أمدد محول عنها احتٌاطى 
 1     2    1/40جر متؽٌر بمعامل     أمدد محول عنها احتٌاطى 

 -     8     1/45جر متؽٌر بمعامل     أول عنها احتٌاطى مدد مح
 5     4    1/45مده اشتراك فعلى فى االجر المتؽٌر بمعامل      

 8      -      1/45مده مشتراه فـى االجــر المتؽٌر بمعامل      
 ى :ها  ٌحدد المعاش الخام كما ٌلجنٌ 180جر المتؽٌر هو عن األ ةجر التسوٌأن أوبفرض 

  ةسن شهر 
 محول عنها احتٌاطى - 8  1/45اجمالى مدد االشتراك بمعامل 

 ةفعلٌ 5 4  
 ةمشترا 8 -  

  - 14  
                           4          1 

    11.67            ــ  =       ×    2ــ ×   180لخام = المعاش ا
                           12        36 

                             2          1 
                                                     5.25                ــ =  ×   1ــ ×   180=                 

                             12       40 
                                      1  

 56.00ـ  =                    ×  14×   180=                 
                                     45                     72.92      
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 امسا: مراعاه الحد االدن  النسب خ
 % من متوسط االجر المتؽير( 50)

 
واحدا من الحدٌن االتٌٌن اٌهما افضل للمإمن علٌه وذلك اذا ما  جر المتؽٌرألدنى النسبى لمعاش اٌكون الحد األ

اى من هذه القٌم  –توافرت فى شؤنه شروط استحقاق كل منهما أو احدهما وذلك بالمقارنه بالمعاش الخام 
 جمٌعا افضل للمإمن علٌه 

 فٌما ٌلى الحدٌن المشار الٌهما :ونوضح 
من نانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رنم  24للمادة  ) وفقا % االول 50الحد االدن  النسب   – 1

 ( : 1975لسنة  79
 : ةتيف  الحاالت اآل  -جر المتؽير% من متوسط األ 50وهو 

 : ةأو العجز ) الكامل أو الجزئ  ( المنه  للخدم ةالوفا –أ 
 وٌشترط فى هذه الحالة أن ٌكون تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة :     
 بلوغ المإمن علٌه سن التقاعد المعامل به .قبل ( 1)
 (  أو أن ٌكون خالل فترة مد مدة الخدمة الصادر به قرار من السلطه المختصة .2)
 ليهإدن  المشار وال ينتفع بالحد األ 

فى حالة ثبروت العجرز أو وقروع الوفراة خرالل الفتررة الترى ٌسرتمر فٌهرا المرإمن علٌره فرى االشرتراك  
 79مرن القرانون رقرم  163ة استحقاق المعاش عن األجر األساسى طبقا ألحكرام المرادة الستكمال مد

 . 1975لسنه 
     : ةمن انتهاء الخدم ةأو العجز الكامل خالل سن ةالوفا –ب 

وٌشترط فى هذه الحالة ان ٌكون تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة قبل بلوغ المإمن علٌه سن       
 الستٌن .

 : ةن التقاعد المنه  للخدمبلوغ س –ج 
الحالرة ان تكرون إجمرالى مردد اشرتراك المرإمن علٌره فرى األجرر المتؽٌرر أٌرا كران هرذه وٌشترط فرى 
سرنة ) بعرد تطبٌرق قاعرده جبرر  20مشرتراة ( ال تقرل عرن  –محول عنها احتٌراطى  –نوعها ) فعلٌة 

 كسر الشهر فى إجمالى مدد االشتراك (
 

 (19مثال رنم )
 ةسن شهر 

 44 8   عن عمر 13/11/97فى  ةتهت خدمه مإمن علٌه بالوفاان

سرنوات ه ومتوسرط  3 ةافتراضرٌ ةضرٌفت الٌهرا مردأ ةجرر المتؽٌرر سرنه واحرداشتراكه الفعلى فى األ ةوكانت مد
 جنٌه  200جر المتؽٌر اشتراكه الفعلى فى األ ةاجره خالل مد

 جنٌه    
 17.78 =     1/45×  4×  200اذا المعاش الخام     = 
 100.00 %         = 50×  200والحد االدنى النسبى  = 

 ===== وهو افضل من المعاش الخام  
 100.00 =اذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوه هو 

 
 (20مثال رنم )

ضرٌفت أه و ةسرن 20بفرض ان اجمالى مدد اشتراك المإمن علٌه فى االجر المتؽٌرر فرى المثرال السرابق كانرت 
 سنوات 3مقدارها  ةافتراضٌ ةلٌها مدا
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 جنيه   
 102.23 =     1/45×  23×  200اذا المعاش الخام     = 

 ====== 
 100.00 %            = 50×  200الحد االدنى النسٌى  = 

 ====== وهو ٌقل عن المعاش الخام 
 102.23 اذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوه

 
 (21مثال رنم )

  11/8/1997سنه ( فى 60تقاعد المعامل به ) بلػ مإمـن علٌه سن ال
  ةسن شهر 
 ه ومدت خدمته 8  3  عن مده اشتراك فى االجر المتؽٌر مقدارها 

شرهر مرن ترارٌخ بلوؼره سرن السرتٌن وقعرت وفاتره ه وكران أ ةوبعرد ثالثر ةلمردة سرن ةالمختصر ةمن السرلطبقرار 
 جنٌها 150اكه الفعلى عن هذا االجر هو جره المتؽٌر خالل مدة اشترأمتوسط 

 سنه  60سنه بدال من  61عنى ان ٌصبح سن تقاعده مب ةالمختص ةنظرا الن مد خدمته بقرار من السلط
 ونظرا لوفاته بعد ثالثه اشهر من تارٌخ بلوؼه سن الستٌن 

 ةشهر  سن                                  
  8    6ه     اشتراك ةحٌث اصبحت مدو 

 اشهر 9سنه ( =  61سن التقاعد )  وحٌث الفتره من تارٌخ وفاته حتى تارٌخ بلوغ
اشرهر  9لذا فانه ٌضاؾ الرى مرده اشرتراكه عرن االجرر المتؽٌرر 

صرربح اجمررالى مرردد اشررتراكه عررن هررذا ه وبررذلك ت ةمررده افتراضررٌ
 شهور 3سنوات و  9الجر ا

                                 3                             
                            30.84 = 1/45×  9ــ ×  150اذا المعاش الخام = 
                                 12    

    

  75.00     % 50×  150ٌرفع الى الحد االدنى النسبً   =   
 =====     وهو االفضل من  المعاش الخام 

 ن التقاعد بقرار من السلطه المختصهحٌث كان استمراره فى العمل بعد س
 

 (22مثال رنم )
بفرض ان المإمن علٌه بالمثال السابق كان استمراره فى العمل بعد بلوؼه سن الستٌن الستكمال مده اسرتحقاق 

حٌرث كانرت مرده اشرتراكه عرن  1975لسنه  79من القانون رقم  163المعاش عن االجر االساس طبقا للماده 
 جراشتراكه عن األ ةلمد ةارٌخ بلوؼه هذه السن مساوٌاالجر االساسى فى ت

 ةشهر  سن          
شهور من بلوؼه سن الستٌن ) وقبل استكماله مده استحقاق معاش التقاعد عن  3( ه وبعد  8     3المتؽٌر )  

 ةشهر  سن                             االجر االساس ( وقعت وفاته ه
                                  8     6      اكه فى االجر المتؽٌر حٌث اصبح اجمالى مدد اشتر 
     6  

 1/45× ) تتضمن فتره المد (  8ــ    ×  150المعاش الخام = 
     12  

 جنٌه 28.34=                
اش ه كمررا وال ٌرفررع الررى الحررد االدنررى النسرربى ه حٌررث وقعررت الوفرراه خررالل فتررره اسررتكمال مررده اسررتحقاق المعرر

 التضاؾ مده افتراضٌه فى هذه الحاله   
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 (23مثال رنم )
انتهت مده اشتراكه بعد استكمال فتره المد بقرار من السلطه المختصه  21بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقم 

اشهر من تارٌخ انتها  مرده اشرتراكه ه حٌرث تقردم المسرتحقون  5ه ولم ٌتقدم لصرؾ مستحقاته حتى وفاته بعد 
 عنه للصرؾ

 1975لسرنه  79مرن القرانون رقرم  18من الماده  4ال تعتبر الحاله وفاه خالل سنه من الترك طبقا لحكم البند 
 حٌث وقعت الوفاه بعد بلوغ سن التقاعد المعامل به المإمن علٌه وبالتالى ال تضاؾ مده افتراضٌه للوفاه .

 قاعد على اساس انتها  الخدمه لبلوغ سن الت وتحدد مستحقاته
 جنيـه                                      ةشهر سن 

 30.84=  1/45( × )تتضمن فتره المد 9     3 × 150المعاش الخام = 
وال ٌرفع هذا المعاش الى الحد االدنى النسبى ه حٌث انه باعتباره معاش تقاعد فانه ٌشترط لرفعه للحرد االدنرى 

 سنه وهو ما ال ٌتوافر فى هذه الحاله 20المتؽٌر ال تقل عن  النسبى توافر مده اشتراك فى االجر
مرن اول شرهر علرً المسرتحقٌن  زٌعرهوٌستحق هذا المعاش مرن اول الشرهر الرذى انتهرت فٌره الخدمره ه وٌرتم تو

الوفاه ه ٌصرؾ متجمد المعاش عن االجر المتؽٌر عن المرده السرابقه علرى شرهر الوفراه الرى الورثره الشررعٌٌن 
عنه منحه وفاه ومصارٌؾ جنازه عن معاش االجرر المتؽٌرر باعتبرار  كه ه كما ٌصرؾ للمستحقٌن باعتباره تر

 الحاله وفاه صاحب معاش .
 

 (24مثال رنم )
 وكانت اجمالى مدد اشتراكه فى االجر المتؽٌر  5/12/1997انتهت خدمه مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد فى 

 ( مشتراه ) فعلٌه + محول عنها احتٌاطى + مده
 ٌوم    شهر    سنه              

 سنه 20ٌتم جبرها الى  19     11     17 
 جنيه                                                            

 375.00 اجر التسوٌه عن معاش االجر المتؽٌر          =
 166.67 =   1/45×  20×  375اذا المعاش الخام     = 

 187.50 %         = 50×  375النسبى  = والحد االدنى 
 ====== وهو افضل من المعاش الخام  

 187.50 اذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوه هو 
 

بتعىىديل  1987لسىنة  107) وفقىا للمىادة األولىىي مىن القىانون رنىىم % الثىىان   50دنى  النسىب  الحىىد األ– 2
 :بعض أحكام نانون التأمين االجتماعي (

مىع تىوافر الشىروط  ةبلوغ سن التقاعد المنه  للخدمى ةف  حال –جر المتؽير % من متوسط األ 50و وه
 ة :مجتمع ةاالتي
 1/4/84جر المتؽٌر فى المإمن علٌه مشترك عن األ –أ
 جر حتى تارٌخ بلوؼه سن التقاعد المعامل به مستمر فى االشتراك عن هذا األ –ب

 حتى بلوؼه  سن التقاعد 1/4/1984جر المتؽٌر من فى األ ال توجد مدد ؼٌر مشترك عنهاأبمعنى 
ترالى ه وبال ةسرن 20ساسى فى تارٌخ بلوؼه سن التقاعد ال تقرل عرن جر األاشتراكه الفعلى فى األ ةمد –ج 

 خرى :تستبعد جمٌع المدد األ
 50/78أو  108/76محول عنها احتٌاطى من القانون رقم   (1)
 من تحوٌل احتٌاطى  ةفرضٌ  (2)
 ةمشترا  (3)
 ةمضاعف  (4)
 أو العجز  ةللوفا ةافتراضٌ (5)
  لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها ةخاص ةجازإ  (6)
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 الخ  ....................  (7)
 ساس  :جر األشتراك الفعل  ف  األمن مدد اال ةتيوتعتبر المدد اآل

 المشترك عنها ةجازات الخاصمدد اإل  (1)
 لزامى التى تتخلل مدد االشتراك الفعلىمدد التجنٌد اإل  (2)
) حاالت االنتقال بٌن  1975لسنه  79اشتراك بالقانون رقم  ةالمحول عنها احتٌاطى عن مدالمده   (3)

ى مرن القروانٌن أوترم فٌهرا تحوٌرل االحتٌراطى ( أو   1/5/1977صندوقى التؤمٌن االجتمراعى قبرل 
 ى من المدد التى ال تعتبر منأالتى تم عنها التحوٌل بحٌث ال تتضمن  ةالتى حل محلها وبمقدار المد

 ٌضاحهإمدد االشتراك الفعلى وفقا لما سبق 
 ةالعسكرٌ ةمدد الخدم  (4)
   1978لسنه  50ه  1976لسنه  108رقام أمدد االشتراك الفعلى وفقا للقوانٌن   (5)

  : ةات هاممالحظ
نتها  الخدمة لبلوغ سن التقاعد إعتبارا من اتجدر اإلشارة أن هذا الحد األدنً ال تنتفع به حاالت  -أ

أشهر  6سنة و 22تطلب ٌ% من أجر التسوٌة 50حٌث أن إستحقاق معاش بنسبة  – 1/9/2006
إشتراك ه ونظرا لما ٌتطلبه إستحقاق هذا الحد األدنً من الشروط السابق بٌانها )أهب( ه فإن من ٌبلػ 

)بمراعاة جبر كسر السنة إلً سنة فً القطاعٌن الحكومً والعام  1/9/2006سن التقاعد إعتبارا من 
أشهر  6سنة و 22ٌكون قد إستكمل مدة فً القطاع الخا،  1/10/2006ه واعتبارا من كاملة( 
 إشتراك 

نه ٌستحق إجر المتؽٌر ففى األ ةمشترا ةذا كان للمإمن علٌه مدإنه أدنى ٌراعى فى تطبٌق هذا الحد األ -ب
 (% من المتوسط 50دنى النسبى ) األلى الحد إٌضاؾ  ةمعاش عن هذه المد

 : ةتيالشروط ف  االحتماالت اآل هذهويمكن تلخيص 
 

 29 28 27 26 25 مثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم لبلوغ سن التقاعد ؟ ةهل انتهت الخدم
 نعم )ال( نعم نعم نعم ؟ 1/4/84جر المتؽٌر هل مشترك فى األ

 نعم نعم )ال( نعم نعم جر المتؽٌر حتى بلوغ سن التقاعد ؟هل مستمر فى االشتراك عن األ
 نعم نعم نعم )ال( نعم فؤكثر ؟ ةسن 20ساسى تبلػ جر األدد االشتراك الفعلى فى األهل م

جرر أ% مرن  50ى دنرى النسربٌتوافر بشؤنه شرروط اسرتحقاق الحرد األ -
 (المتؽٌر )الثانى ةالتسوٌ

×     

جرر أ% من  50دنى النسبى ال ٌتوافر بشؤنه شروط استحقاق الحد األ -
 (المتؽٌر ) الثانى  ةالتسوٌ

 × × × × 

 
 تمثل السبب فى عدم االستحقاق ةالسابق ةمثلجابات بٌن القوسٌن فى األاإل : ةمالحظ

 
 (  30مثال رنم )

حتى تارٌخ  1/4/84انتهت خدمه مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد وكانت مده اشتراكه فى االجر المتؽٌر منذ 
سنه ومتوسط  25ك فعلى فى االجر االساسى سنه وله مده اشترا 13مقدارها  31/3/1997انتها  الخدمه فى 

 جنٌها 90االجر المتؽٌر عن كامل مده االشتراك الفعلى فى هذا االجر 
 جنيه  

 26.00 =     1/45×  13×  90اذا المعاش الخام     = 
 45.00 %           = 50×  90والحد االدنى النسبى  = 

 ===== وهو افضل من المعاش الخام  
 45.00 المعاش المستحق حتى هذه الخطوه هو اذا ٌكون 
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 (31مثال رنم )
 سنه فقط  15بفرض ان مده االشتراك الفعلى فى االجر االساسى للمإمن علٌه بالمثال السابق كانت 

     % من اجر التسوٌه 50اذا ال ٌتوافر بشؤنه استحقاق الحد االدنى النسبى 
 26.00 ل المشار الٌه وهووٌستحق المعاش الخام السابق بٌانه بالمثا

 
 (32مثال رنم )

 سنوات 10كانت له مده مشتراه فى االجر المتؽٌر مقدارها  30بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقم 
 45.00 فؤنه ٌضاؾ للحد االدنى لمعاش االجر المتؽٌر 

 20.00 =   1/45×  10×  90معاش المده المشتراه = 
 65.00 =             لٌصبح معاش االجر المتؽٌر      

 
 دن  النسب  فيما يل  :ع الحد األهذا البند استعراض موضو ةوند يكون من المناسب ف  نهاي

 : أن نلخصهما فيما يل جر المتؽير ، فقد يكون من المناسب دنيين نسبيين لمعاش األأنظرا لوجود حدين  –1
 : ةتيت اآلجر المتؽير ف  الحاال% من متوسط األ 50دن  نسب  أحد  –أ

 ةأو العجز ) الكامل أو الجزئى ( المنهى للخدم ةالوفا (1)
  ةمن انتها  الخدم ةأو العجز الكامل خالل سن ةالوفا (2)
  ةبلوغ سن التقاعد المنهى للخدم (3)

 من خامسا من هذا الفصل 1ٌضاحها بالبند إالشروط السابق  ةوذلك بمراعا
 : ةتيتوافر الشروط اآل ةحالر ف  جر المتؽي% من متوسط األ 50حد ادن  نسب   –ب

 تى :من خامسا من هذا الفصل والتى نلخصها فى اآل 2ٌضاحها بالبند إالشروط السابق  ةوذلك بمراعا
 ةبلوغ سن التقاعد المنهى للخدم (1)
 1/4/1984جر المتؽٌر فى المإمن علٌه مشترك فى األ (2)
 امل بهجر حتى تارٌخ بلوؼه سن التقاعد المعمستمر فى االشتراك عن هذا األ (3)
 ةسن 20ساسى ال تقل عن جر األاشتراكه الفعلى فى األ ةمد (4)

 
ن مونؾ أليهما يتبين إدنيين المشار الستحقاق كل من الحدين األ ةنه باستعراض الحاالت المختلفنظرا أل –2

 : جر المتؽير منهما مختلفا ، ويمكن تلخيص ذلك فيما يل حاالت استحقاق معاش األ
 

 حاالت االستحقاق عدد حاالت االستحقاق م

 01 ٌنطبق بشؤنها الحدٌن االثنٌن 1

 05 ٌنطبق بشؤنها الحد االول فقط 2

 04 دنٌٌنال ٌنطبق بشؤنها اى من الحدٌن األ 3

 10 جمالى حاالت االستحقاقإ 

 
 : يمكن ايضاح ذلك ف  الجدول االت  3- 
 

 حاالت االستحقاق م

مونفهىىا مىىن الحىىدين 
 االدنيين
 ب أ

 نعم نعم السن المنهى للخدمة بلوغ 01

 ال ال بلوغ السن بعد انتها  الخدمة 02

 ال ال االستقالة ) المعاش المبكر ( 03

 ال نعم العجز الجزئى المنهى للخدمة 04

 ال نعم العجز الكامل المنهى للخدمة 05
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 ال نعم العجز الكامل خالل سنة من انتها  الخدمة 06

 ال ال من سنة من انتها  الخدمةالعجز الكامل بعد أكثر  07

 ال نعم الوفاة المنهٌة للخدمة 08

 ال نعم الوفاة خالل سنة من انتها  الخدمة 09

 ال ال الوفاة بعد أكثر من سنة من انتها  الخدمة 10

 
خىىرى وذلىىك مىن حيىىث عىدد حىىاالت االسىتحقاق التىى  ينطبىىق أ ةلى  هىىذا الجىدول مىىن زاويىإيمكىن النظىىر  –4  

 : دنيينمن الحدين األ بشأنها كل
 

 عدد حاالت االستحقاق حاالت االستحقاق م

1 
 أ -دنى النسبى  الحد األ -

 جر المتؽٌر (% من متوسط اال 50) 
6 

2 
 ب –دنى النسبى الحد اال -
 جر المتؽٌر (% من متوسط اال 50) 

1 

 
يضاح اإل ةمكن لزيادنه يليهما ، فإإدنيين المشار الحدين األ نظرا الختالؾ شروط استحقاق كل من – 3

  ت :عرض هذه الشروط ف  الجدول المقارن اآل
 

 ب –دن  الحد األ أ –دن  الحد اال

أو التى  ةالتى تإدى الى انتها  الخدم والعجز الكامل ةحاالت الوفا
  من انتهائها ةتحدث خالل سن

 ةلى انتها  الخدمإالتى تإدى  حاله العجز الجزئ 

 فقط ةحاالت التقاعد المنه  للخدم ةخدمحاالت التقاعد المنه  لل
ٌرا كران نوعهرا ال تقرل عرن أجرر المتؽٌرر اشتراك فرى األ ةتوافر مد

 ةسن 20
ساسرى ال تقرل عرن جرر األاشتراك فعلرى فرى األ ةتوافر مد -

 ةسن 20
 1/4/1984جر المتؽٌر فى مشترك فى األ - 

 
جررر المتؽٌررر حتررى انتهررا  مسررتمر فررى االشررتراك فررى األ -

 ةالخدم

 
 (33مثال رنم )

 بٌانات ملفه التؤمٌنى كما ٌلى : وكانت 15/3/1997انتهت خدمه مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد فى 
 جر المتؽير  ساس               األجر األاأل                        

 ةسن 13                 ةسن 30جمالى مدد االشتراك الفعلى   إ
 ( 1/4/84) من                                                       

 ةسن 1     جر متؽٌر              أاحتٌاطى   محول عنها ةمد
 سنوات 8             سنوات       6             ةامشتر ةمد

 جنٌها 20      جنٌه            200    الشهرىجر متوسط األ
                                        ===       == 

 تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 جنيه 
 160.00 =  1/45×  36×  200معاش االجر االساس        =  – 1

 35.00 جنٌها 35% بحد اقصى  25ٌضاؾ      
 195.00 
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 9.78 = 1/45×  22×  20على اساس مده االشتراك =  –أ     
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  أ –الحد االدنى النسبى  –ب     
) اجمررالى مرردد االشررتراك فررى االجررر المتؽٌررر ال تقررل    

 عن سنه (
 

           20  ×50 % 10.00 
  ب     -الحد االدنى النسبى  –ج      

ومستمر فى  1/4/84) مشترك فى االجر المتؽٌر من 
االشتراك حتى انتها  الخدمه ولدٌره مرده اشرتراك فعلرى 

 ه ( سن 20فى االجر االساس ال تقل عن 

 

           20  ×50  % 10.00 
بمقارنررة نترررائ  أ ه ب ه ج ٌتضرررح ان افضرررلها بالنسررربه  –د     

 للمإمن علٌه هى ب ه ج  
 

وبذلك ٌكون الحد االدنى لمعاش االجر المتؽٌر فى هذه 
 الحاله

10.00 
==== 

نظرا الن للمإمن علٌه مده مشتراه فى االجر المتؽٌرر  –ه
 سنوات  8مقدارها 

 

 3.56 =   1/45×  8×  20لذا ٌحسب عنها معاش = 
 10.00ون معرراش االجررر المتؽٌررر = وعلررى ذلررك ٌكررـ –و

 ( ب–حد ادنى نسبى )
                       13.56) معاش المده المشتراه (     3.56+     

 

 جنيه   جمله المعاش المستحق  – 3
 195.00 معاش اجر اساسى وزٌادته 

  % من المتوسط (  50)  معاش اجر متؽٌر
الحرررد األدنرررى النسررربى الثرررانى مضرررافا الٌررره معررراش المرررده 

 المشتراه فى هذا االجر 
13.56 

 208.56 االجمالى           
 

 (34مثال رنم )
 فى المثال السابق كانت كما ٌلى :بفرض ان مـدد االشتراك فى االجر االساسى 

  سنه مده اشتراك فعلى 19
 هسنه مده مشترا 17

 كما ٌلى :تحدد مستحقاته 
 195.00 معاش االجر االساس وزٌادته ) من المثال السابق (  – 1
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 9.78 على اساس مده االشتراك ) من المثال السابق ( –أ      
 10.00 أ  ) من المثال السابق ( –الحد االدنى النسبى  –ب     
 ××××× ب     -الحد االدنى النسبى  –ج     

سررنه مررده اشررتراك فعلررى فررى  20) ال ٌترروافر شرررط 
 االجر االساسى (

 

بمقارنرره نتررائ   أ ه ب ه ج ٌتضررح ان افضررلها بالنسرربه  –د
 للمإمن علٌه هى ب   

 

 10.00 وبذلك ٌكون معاش االجر المتؽٌر فى هذه الحاله
  جمله المعاش المستحق  –3

 195.00 ته معاش اجر اساسى وزٌاد           
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 10.00 % من المتوسط (  50معاش اجر متؽٌر )            
    الحد االدنى النسبى االول            
 205.00 االجمالى           

 
 ( 35مثال رنم )

 لم تكن تتضمن مده مشتراه فى االجر المتؽٌر  33بفرض ان مدد االشتراك فى االجر المتؽٌر فى المثال رقم 
 حقاته كما ٌلى :تحدد مست

 195.00 (  33معاش االجر االساس وزٌادته ) من المثال رقم  – 1
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 6.22 =  1/45×  14×  20على اساس مده االشتراك =  –أ      
  أ –الحد االدنى النسبى  –ب     

سررنه مررده اشررتراك فررى االجررر  20) ال ٌترروافر شرررط 
 المتؽٌر (

××××× 

 10.00 (    33ب ) من المثال رقم  -الحد االدنى النسبى  –ج     
  بمقارنه نتائ  أ ه ب ه ج  –د      

 10.00 ٌتضح ان افضلها بالنسبه للمإمن علٌه هى جـ           
 205.00 (  34جمله المعاش المستحق ) من المثال رقم  – 3
 

 (36مثال رنم )
سررنوات فقررط حٌرث لررم ٌشررترك  9كانرت  33ر المتؽٌرر بالمثررال رقررم بفررض ان مرردد االشررتراك الفعلرى فررى االجرر

 سنه  12مشتراه فى االجر المتؽٌر وكانت المده ال 89الى  86المإمن علٌه عن االجر المتؽٌر خالل الفتره من 
سرنه بمراعراه المرده  22) بمعنى ان اجمالى مدد اشتراكه فرى االجرر المتؽٌرر هرى كمرا فرى المثرال المشرار الٌره 

 سنة(  1ول عنها احتٌاطى اجرمتؽٌر ومقدارها المح
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :

 جنيه  
 195.00 (  33معاش االجر االساس وزٌادته ) من المثال رقم  – 1
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 9.78 (  33على اساس مده االشتراك ) من المثال رقم  –أ      
 10.00 (  33المثال رقم أ  ) من  –الحد االدنى النسبى  –ب      
 ب  -الحد االدنى النسبى  –ج      

ال ٌترروافر شرررط االسررتمرار فررى االشررتراك عررن هررذا            
 االجر حتى انتها  الخدمه   

 ×××××
===== 

  بمقارنه نتائ  أ ه ب ه ج  –د       
  ٌتضح ان افضلها بالنسبه للمإمن علٌه هى ب            
 10.00 لتالى ٌكون معاش االجر المتؽٌروبا           

  جمله المعاش المستحق – 3
 195.00 معاش اجر اساسى وزٌادته           
 10.00 % من المتوسط ( 50معاش اجر متؽٌر )            
 205.00 ) الحد االدنى النسبى االول (            

 
 (37مثال رنم )

 ى :وكانت بٌانات ملفه التؤمٌنى كما ٌل 21/12/1997انتهت خدمه مإمن علٌه بالوفاه فى 
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 جر متؽيرأ جر اساس أ 
 ةسن 15 ةسن 36 ما فى ذلك المدهبمده االشتراك 

 ===== ===== االفتراضٌه المضافه للوفــاه
 جنٌها 21 جنٌه 200 متوسط االجر

 تحدد مستحقاته كما ٌلى :  
 جنيه 
 160.00 =  1/45×  36×  200معاش االجر االساس        =  – 1

 35.00 جنٌها 35% بحد اقصى  25ٌضاؾ      
 195.00 
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 7.00 =  1/45×  15×  21معاش المده              =  –أ      
 10.50 % = 50×  21% ( =  50الحد االدنى النسبى )  –ب      

  وهو افضل من معاش المده            
  ٌضاؾ نصؾ الفرق كما ٌلى : – ج      

 % من متوسط االجر  80            
              =21  × %80   =   %16.80 
 10.50الحد االدنى النسبى    =                
 6.30الفرق                  =                

  

 3.15 وٌكون نصؾ الفرق                           =            
 13.65 اذا ٌكون معاش االجر المتؽٌر حتى هذه الخطوه            

  وعلى ذلك ٌكون جمله المعاش المستحق فى هذه الحاله هو :  
 195.00 معاش االجر االساسى وزٌادته           
 13.65 % من المتوسط مضافا 50معاش االجر المتؽٌر )           
  الٌه نصؾ الفرق (          

 208.65 االجمالى          
 

 (38مثال رنم )
 سنه 45بفرض ان اجمالى مدد االشتراك فى كل من االجر االساسى واالجر المتؽٌر بالمثال السابق كانت 

 تحقات المإمن علٌه كما ٌلى :تحدد مس 
 جنيه 
 200.00 =  1/45×  45×  200معاش االجر االساسى        =  – 1

 160.00 %   =   80×  200قصى النسبى = ٌخفض الى الحد اال     
 35.00 جنٌها 35% بحد اقصى  25ٌضاؾ      
 195.00 
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 21.00 =  1/45×  45×  21معاش المده              =  –أ      
      ===== 
 10.50 % = 50×  21% ( =  50الحد االدنى النسبى )  –ب      

 ====== هو اقل من معاش المده  و           
لٌس هناك محل لتطبٌق خطوه اضافه نصرؾ الفررق  –ج       

% مررن متوسررط  80حٌررث ٌزٌررد معرراش المررده عررن 
 االجر
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 16.80 %            =   80×  21الحد االقصى النسبى  –د      
اذا ٌخفرررض المعررراش الرررى هرررذا الحرررد ه وٌكرررون هرررو 

  المعاش المستحق حتى هذه الخطوه
 
 

لحالره وعلى ذلك ٌكرون جملره المعراش المسرتحق فرى هرذه ا
 هو :

 

 195.00 معاش االجر االساسى وزٌادته            
 16.80 % 80معاش االجر المتؽٌر حد اقصى            
 211.80 االجمالى            

 
 (39مثال رنم )

 اجنيه 210كان  37بفرض ان متوسط االجر المتؽير بالمثال رنم 
 ٌلى : تحدد مستحقات المإمن علٌه كما

 جنيه 
 195.00 ( = 37معاش االجر االساسى وزٌادته )من المثال رقم  – 1
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 70.00 =  1/45×  15×  210معاش المده             =  –أ      
 105.00 % = 50×  210% ( = 50الحد االدنى النسبى )  –ب     

 ====== وهو افضل من معاش المده            
  -ٌضاؾ نصؾ الفرق كما ٌلى : –ج       
 % من متوسط االجر 80×21الحد االقصى النسبى -د       

                      =210  ×80    =   %168.00 
 105.00=     الحد االدنى النسبى                       

 
 

  63.00=                    الفرق                       
 31.50 وٌكون  نصؾ الفرق               
 136.50 اذا ٌكون معاش االجر المتؽٌر حتى هذه الخطوه =            

  وعلى ذلك ٌكون جملة المعاش المستحق فى هذه الحاله هو       
 195.00 معاش االجر االساسى وزٌاداته             
 136.50 % من متوسط االجر   50ش االجر االمتؽٌر ) معا           
  المتؽٌر مضافا الٌه نصؾ الفرق (           
 331.50 االجمــــالى

 
 (40مثال رنم )

 جنٌها : 210كان  38بفرض ان متوسط االجر المتؽٌر بالمثال رقم 
  تحد مستحقا ته كما ٌلى :

 195.00 (= 38رقم معاش االجر االساسى وزٌادته )من المثال  – 1
  معاش االجر المتؽٌر – 2

 210.00 =  1/45× 45×  210معاش المده             =  –أ      
 105.00 =% 50×  210%( =  50نى النسبى )الحد االد –ب      

 ====== وهو اقل من معاش المده            
لٌس هناك محل لتطبٌق خطوه اضرافه نصرؾ الفررق  –ج 

% مررن متوسررط  80معرراش المررده عررن حٌررث ٌزٌررد 
 االجر

 

 168.00 =         %    80×  210الحد االقصى النسبى  –د      



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            171/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

اذا ٌخفض المعاش الى هذا الحد وٌكون هرو المعراش 
 المستحق حتى هذه الخطوه 

 
 

وعلى ذلك ٌكرون جملرة المعراش المسرتحق فرى هرذه الحالره 
 هو    

 

 195.00 زٌاداته  معاش االجر االساسى و           
 168.00 % من متوسط االجر   80لمتؽٌر ) معاش االجر ا           
  كحد اقصى (           
 االجمــــالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331.50 
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 نصؾ الفرق ةضافإ ةسادسا : مراعا
 

 80 ةبنسرب ةالمحردد ةق بٌنه وبٌن القٌمرنصؾ الفر ةقٌم ةالمعاش المحدد وفقا للخطوات السابق ةلى قٌمإٌضاؾ 
 : ةتٌجر المتؽٌر ه وذلك فى الحاالت اآل% من متوسط األ

 : ةأو العجز ) الكامل أو الجزئ  ( المنه  للخدم ةالوفا –1
 وٌشترط فى هذه الحالة أن ٌكون تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة :

 ( قبل بلوغ المإمن علٌه سن التقاعد المعامل به .1)
 (  أو أن ٌكون خالل فترة مد مدة الخدمة الصادر به قرار من السلطه المختصة .2)
 وال ينتفع بالحد االدن  المشار اليه 
فررى حالررة ثبرروت العجررز أو وقرروع الوفرراة خررالل الفترررة التررى ٌسررتمر فٌهررا المررإمن علٌرره فررى االشررتراك  

 79مرن القرانون رقرم  163لمرادة الستكمال مدة استحقاق المعراش عرن األجرر األساسرى طبقرا ألحكرام ا
 . 1975لسنه 

 : ةمن انتهاء الخدم ةأو العجز الكامل خالل سن ةالوفا –2
 بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن . قبل ةن ٌكون تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاأ ةالحالهذه ٌشترط فى       
 

 ( 41مثال رنم )
اجمالى مدد اشتراكه بما فرى ذلرك المرده االفتراضرٌه  وكانت 13/1/2014انتهت خدمه مإمن علٌه بالوفاه فى 

 سنوات 9المضافه للوفاه = 
 جنيه  

 100.00 ومتوسط االجر
  20.00 =    1/45×  9×  100اذا المعاش الخام                = 
 50.00 %       =       50×  100والحد االدنى النسبى              = 

 ===== هو االفضل من معاش المده% من المتوسط ( وحٌث  50) 
 50.00 اذا ٌستحق الحد االدنى النسبى       

  الفرق الذى ٌضاؾ للمعاش كما ٌلى:وٌحدد نصؾ 
 80.00 %= 80×  100% من متوسط االجر المتؽٌر=  80قٌمه 

 50.00 الحد االدنى النسبى المستحق                              =
  30.00 =                                       الفرق               

 15.00 =                  2÷  30وٌكون نصؾ الفرق         = 
 65.00 =                 15+  50اذا ٌصبح المعاش المستحق = 

 
 (42مثال رنم )

 ك المده االفتراضٌه للوفاه سنه بما فى ذل 30بفرض ان اجمالى مدد اشتراك المإمن علٌه بالمثال السابق كانت 
 جنيه 

 66.67 =    1/45×  30×  100اذا المعاش الخام               = 
 50.00 %          = 50×  100وحٌث هو افضل من الحد     = 

 ===== % من المتوسط ( 50االدنى النسبى ) 
 66.67 اذا ٌستحق المعاش المحسوب على اساس المده         

 80.00 % من متوسط االجر المتؽٌر   80وحٌث 
 66.67 ٌخصم منها قٌمه معاش المده

 13.33 لٌكون الفرق 
 6.67 =                 2÷  13.33وٌكون نصؾ الفرق      = 

 73.34 =           6.67+  66.67اذا ٌصبح المعاش المستحق = 



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            173/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

 ( 43مثال رنم )
سرنه بمرا فرى ذلرك المرده االفتراضرٌه  40( كانت 41المثال رقم )بفرض ان اجمالى مدد اشتراك المإمن علٌه ب

 للوفاه
 88.89 =    1/45×  40×  100اذا المعاش الخام               = 

% مرررن  50وحٌرررث هرررو افضرررل مرررن الحرررد االدنرررى النسررربى ) 
 50.00 %          = 50×  100= المتوسط (                    

 88.89 لى اساس المده        اذا ٌستحق المعاش المحسوب ع 
 80.00 % من متوسط االجر المتؽٌر   80وحٌث هو اكبر من 

  اذا ال ٌكون هناك محال لتطبٌق خطوه اضافه نصؾ الفرق
 88.89 اذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوه هو

 
 (44مثال رنم )
لوؼه سن التقاعد وذلك بنا ا على قرار من كان مستمرا بالعمل بعد ب 41علٌه بالمثال رقم المإمن بفرض ان 

 السلطه المختصه .
 اذا تطبق خطوه اضافه نصؾ الفرق فى هذه الحاله ه وتكون النتٌجه 

 جنيه النهائٌه طبقا لما سبق بٌانه بالمثال المشار الٌه
 65.00 اى ٌكون المعاش المستحق حتى هذه الخطوه                
 

 (45مثال رنم )
كان مسرتمرا بالعمرل بعرد بلوؼره سرن التقاعرد السرتكمال مرده اسرتحقاق  41مإمن علٌه بالمثال رقم لبفرض ان ا

ه وكانت اجمالى مدد اشرتراكه  1975لسنه  79من القانون رقم  163المعاش فى االجر االساسى طبقا للماده 
 (بالمثال المشار الٌه مدد فعلٌه فقط ) حٌث ال تضاؾ مده افتراضٌه فى هذه الحاله 

 ٌكون المعاش المستحق له حتى هذه الخطوه هو ذلك المعاش المحسوب على
 جنٌها 20 اى –اساس المده 

% من متوسرط االجرر كمرا ال تطبرق بشرؤنه خطروه اضرافه  50حٌث ال تطبق بشؤنه خطوه الحد االدنى النسبى 
 نصؾ الفرق

 : ةمالحظ 
افتراض انتها  الخدمره للعجرز ) الجزئرى أو الكلرى (  فى حاله 45الى  41التختلؾ النتائ  المبٌنه باالمثله من 

 بدال من انتهائها بالوفاه  
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 نص  النسب لحد األا ةا : مراعاسابع
 

فرى جمٌرع حراالت  أجرر التسروٌة% مرن متوسرط  80جر المتؽٌر المستحق عرن معاش األ ةال تزٌد قٌمأٌراعى 
 جراالستحقاق للمعاش عن هذا األ

 
 (46مثال رنم ) 
 جنيه  

 88.89 انتهٌنا الى ان قٌمه المعاش المستحق هو  43فى المثال رقم 
 ====== % من 80وبتطبٌق خطوة الحد االقصى النسبى تكون قٌمه 

 80.00 %                   = 80×  100متوسط االجر المتؽٌر = 
  اذا ٌخفض قٌمه المعاش المستحق الى الحد االقصى 

 80.00 اى  –النسبى 
 ===== وٌكون هو المعاش المستحق حتى هذه الخطوه 
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 الحد االنص  الرنم  ةثامنا : مراعا
 

% من الحد األقصً ألجر االشتراك  80ٌراعى أال تزٌد قٌمة المعاش المستحق على الحد األقصى الرقمً )
 : فً تارٌخ استحقاق المعاش ( وذلك كما ٌلى لمتؽٌرا
 

 الحد األنصي حاالت االستحقاق من

 للمعاش المتؽير ألجر االشتراك المتؽير

 جنيه جنيه

1/4/1984 0375 0300 

1/7/1992 0500 0400 

1/7/2008 0625 0500 

1/7/2009 0750 0600 

1/7/2010 0900 0720 

1/7/2011 1050 0840 

1/7/2012 1200 0960 

1/1/2013 1380 1104 

1/1/2014 1590 1272 

1/1/2015 1830 1464 

1/1/2016 2110 1688 

1/1/2017 2430 1944 

1/1/2018 2800 2240 

1/1/2019 3220 2576 

 
% من الحد األقصى ألجر اإلشتراك السابق 80وحٌث أن الحد األقصى المشار إلٌه بالجدول السابق ٌمثل 

 ثالثا : تحديد أجر التسويةبٌانه تفصٌاله فى البند 
 لن ٌحدث عماله فى األحوال العادٌة أن تزٌد قٌمة المعاش المحسوب بعد مراعاة الحد األقصى النسبى  إذا
 % ( على الحد األقصى الرقمى المشار إلٌه .80) 

وٌظهر دور الحد األقصى الرقمى فى بعض حاالت التسوٌة الخاصة مثل تسوٌة مستحقات صاحب المعاش 
ك عند تسوٌة قٌمة معاش مستقل عن المدة الجدٌدة وإضافته إلى المعاش العائد للخدمة قبل سن الستٌن وذل

 السابق .
 وهذه الحاالت لٌست محل بحث فى هذه المرحلة من الدراسة .
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 الفصل الرابع
 الحد األنصي للجمع بين

 االساس  وزيادتهمعاش األجر 
 جر المتؽيرومعاش األ

 
 يكون الجمع بين :

 : اس  وزياداته ف  تاريخ االستحقاق المتمثله ف سجر األمعاش األ –1
 1/7/1984من  -أ    

  قصىأدنى أو أ% بدون حد  10 –ولى األ ةضافاإل (1)
 جنٌهات 6قصى أجنٌهات وحد  3دنى أ% بحد  10 – ةالثانٌ ةضافاإل (2)
 ضافة للحد األقصً (جنٌهات ) تستحق باإل 4 (3)
 ضافة للحد األقصً ( جنٌهات ) تستحق باإل 5 (4)

 1/7/1987 من -ب    
  قصىأدنى أو أ% بدون حد  10 –ولى األ ةضافاإل (5)
 جنٌهات 6قصى أجنٌهات وحد  3دنى أ% بحد  10 – ةالثانٌ ةضافاإل (6)
 جنٌهات 9 – ةالثالث ةضافاإل (7)
  1/7/1992من  –ج

 جنٌها 35قصى أجنٌها وحد  20دنى أ% بحد  25
 جر المتؽيرمعاش األ –2

 وذلك بما ال يجاوز :
 

 من قتاريخ االستحقا
 للجمع نص الحد األ

 جنيه

ساسي معاش األجراأل
 وزيادته
 جنيه

معاش األجر 
 متؽيرال

 جنيه

1/4/1984 0509 0209 0300 

1/7/1987 0500 0200 0300 

1/7/1992 0640 0240 0400 

1/7/1993 0670 0270 0400 

1/7/1994 0700 0300 0400 

1/7/1995 0730 0330 0400 

1/7/1996 0760 0360 0400 

1/7/1997 0800 0400 0400 

1/7/1998 0820 0420 0400 

1/7/1999 0840 0440 0400 

1/7/2000 0860 0460 0400 

1/7/2001 0880 0480 0400 

1/7/2002 0900 0500 0400 

1/7/2003 0920 0520 0400 

1/7/2004 0940 0540 0400 

1/7/2005 0960 0560 0400 

1/7/2006 0980 0580 0400 

1/7/2007 1000 0600 0400 

1/7/2008 1120 0620 0500 

1/7/2009 1240 0640 0600 

1/7/2010 1400 0680 0720 
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 من قتاريخ االستحقا
 للجمع نص الحد األ

 جنيه

ساسي معاش األجراأل
 وزيادته
 جنيه

معاش األجر 
 متؽيرال

 جنيه

1/7/2011 1540 0700 0840 

1/7/2012 1690 0730 0960 

1/1/2013 1834 0730 1104 

1/5/2013 1894 0790 1104 

1/1/2014 2062 0790 1272 

1/7/2014 2082 0810 1272 

1/1/2015 2274 0810 1464 

1/7/2015 2360 0896 1464 

1/1/2016 2584 0896 1688 

1/7/2016 2680 0992 1688 

1/1/2017 2936 0992 1944 

1/7/2017 3040 1096 1944 

1/1/2018 3336 1096 2240 

1/7/2018 3448 1208 2240 

1/1/2019 3784 1208 2576 

1/7/2019 3912 1336 2576 

 
 مالحظات :

أٌة زٌادات أخرى تضاؾ للمعاش بعد تارٌخ استحقاقه ال تدخل فى الحد األقصى المشار إلٌه طالما   - 1
بالفصل الخامس ) زيادات تم بٌانها تفصٌال  –نصت قوانٌن منح هذه الزٌادات على ذلك وهذه الزٌادات 

 .  المعاش بعد تاريخ االستحقاق ( من الباب األول ) معاش األجر األساس  (
 2005حتى  1988عن السنوات  ةالمقرر ةمن العالوات الخاص%  80 ةبنسب ةتدخل الزٌادات المحددال -2

 . ٌهإلقصى المشار جر المتؽٌر فى الحد األوالتى تضاؾ لمعاش األ
 :ضرب العناصر اآلتية  لمن حاصويتم تحديد هذه الزيادة     
 ( 1992/  6/  30فً ) الحد األقصً ألجر االشتراك األساسً  جنيها  250 –أ     

    العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها إلً أجر االشتراك المستحق عنها الزٌادة )  نسبة العالوة الخاصة - ب

  :راجع  – 2005إلً  1988األساسً عن السنوات من 
معاش  )( من الباب األول أحكام ضم العالوات الخاصة إلى األجر األساسى  الفصل الثانً )( 1) 

 .ألساسى ( األجر ا
أحكام استبعاد العالوات الخاصة من األجر المتؽٌر ( من الباب الثانً ) معاش  ( الفصل الثانً ) 2) .

 ( . األجر المتؽٌر
 % 80  -ج     

  
جر المتؽير بدون ألساس  وزياداته ومعاش اجر األنص  للجمع بين معاش األيضاح تطور الحد األإويمكن 

ار نص  المشللحد األ ةضافجر المتؽير الت  تستحق باإلمع بيان نيمه زيادات األليه إالزيادات الت  تضاؾ 
 ت  :آلليه وذلك ف  الجدول اإ
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 تاريخ االستحقاق

 ساس جر األمعاش األ
الحد 

نص  األ
لمعاش 

جر األ
 المتؽير
 )جنيه(

الحد 
نص  األ

للجمع بين 
المعاشين 
 ةوزياد

المعاش 
 ساس األ

 )جنيه(

الزيادات 
 ةقالمستح
عن 

العالوات 
 ةالخاص
 )جنيه(

 جمال اإل
 )جنيه(

الحد 
 نص األ

 )جنيه(

 الزيادات
 )جنيه(

 جمال اإل
 )جنيه(

1 /7/1988 200 35 235 0300 0500 030 0530 

1 /7/1989 200 35 235 0300 0500 060 0560 

1 /7/1990 200 35 235 0300 0500 090 0590 

1 /7/1991 200 35 235 0300 0500 120 0620 

1 /7/1992 240 35 275 0400 0640 160 0800 

1 /7/1993 270 35 305 0400 0670 150 0820 

1 /7/1994 300 35 335 0400 0700 140 0840 

1 /7/1995 330 35 365 0400 0730 130 0860 

1 /7/1996 360 35 395 0400 0760 120 0880 

1 /7/1997 400 35 435 0400 0800 100 0900 

1 /7/1998 420 35 455 0400 0820 100 0920 

1 /7/1999 440 35 475 0400 0840 100 0940 

1 /7/2000 460 35 495 0400 0860 100 0960 

1 /7/2001 480 35 515 0400 0880 100 0980 

1 /7/2002 500 35 535 0400 0900 100 1000 

1 /7/2003 520 35 555 0400 0920 100 1020 

1 /7/2004 540 35 575 0400 0940 100 1040 

1 /7/2005 560 35 595 0400 0960 120 1080 

1 /7/2006 580 35 615 0400 0980 100 1080 

1 /7/2007 600 35 635 0400 1000 080 1080 

1/7/2008 620 35 655 0500 1120 060 1180 

1/7/2009 640 35 675 0600 1240 040 1280 

1/7/2010 680 35 715 0720 1400 000 1400 

1/7/2011 700 35 735 0840 1540 000 1540 

1/7/2012 730 35 765 0960 1690 000 1690 

1/1/2013 730 35 765 1104 1834 000 1834 

1/5/2013 790 35 825 1104 1894 000 1894 

1/1/2014 790 35 825 1272 2062 000 2062 

1/7/2014 0810 35 845 1272 2082 000 2082 

1/1/2015 0810 35 845 1464 2274 000 2274 

1/7/2015 0896 35 931 1464 2360 000 2360 

1/1/2016 0896 35 931 1688 2584 000 2584 

1/7/2016 0992 35 1027 1688 2680 000 2680 

1/1/2017 0992 35 1027 1944 2936 000 2936 

1/7/2017 1096 35 1135 1944 3040 000 3040 

1/1/2018 1096 35 1135 2240 3336 000 3336 

1/7/2018 1208 35 1243 2240 3448 000 3448 

1/1/2019 1208 35 1243 2576 3784 000 3784 

1/7/2019 1336 35 1371 2576 3912 000 3912 

 
  : ةمالحظ

 :  كما يل  ةيخ االستحقاق المختلفتبعا لتوار ةيمكن بيان زيادات العالوات الخاص
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 (1 ) 
 

 تاريخ االستحقاق
 زيادات العالوات الخاصة عن السنوات

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

1 /7/1988 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/1989 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/1990 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/1991 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 

1 /7/1992 30 30 30 30 40 00 00 00 00 00 

1 /7/1993 00 30 30 30 40 20 00 00 00 00 

1 /7/1994 00 00 30 30 40 20 20 00 00 00 

1 /7/1995 00 00 00 30 40 20 20 20 00 00 

1 /7/1996 00 00 00 00 40 20 20 20 20 00 

1 /7/1997 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 

1 /7/1998 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 

1 /7/1999 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 

1 /7/2000 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 

1 /7/2001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 

1 /7/2002 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/2003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/2004 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/2005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/2006 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1 /7/2007 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1/7/2008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1/7/2009 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 
 (2 ) 

 

 تاريخ االستحقاق
 ت الخاصة عن السنواتزيادات العالوا

 االجمال  2005 2004 2003 2002 2001 2000 99 98

1 /7/1988 00 00 00 00 00 00 00 00 030 

1 /7/1989 00 00 00 00 00 00 00 00 060 

1 /7/1990 00 00 00 00 00 00 00 00 090 

1 /7/1991 00 00 00 00 00 00 00 00 120 

1 /7/1992 00 00 00 00 00 00 00 00 160 

1 /7/1993 00 00 00 00 00 00 00 00 150 

1 /7/1994 00 00 00 00 00 00 00 00 140 

1 /7/1995 00 00 00 00 00 00 00 00 130 

1 /7/1996 00 00 00 00 00 00 00 00 120 

1 /7/1997 00 00 00 00 00 00 00 00 100 

1 /7/1998 20 00 00 00 00 00 00 00 100 

1 /7/1999 20 20 00 00 00 00 00 00 100 

1 /7/2000 20 20 20 00 00 00 00 00 100 

1 /7/2001 20 20 20 20 00 00 00 00 100 

1 /7/2002 20 20 20 20 20 00 00 00 100 

1 /7/2003 00 20 20 20 20 20 00 00 100 

1 /7/2004 00 00 20 20 20 20 20 00 100 

1 /7/2005 00 00 00 20 20 20 20 40 120 

1 /7/2006 00 00 00 00 20 20 20 40 100 
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 تاريخ االستحقاق
 ت الخاصة عن السنواتزيادات العالوا

 االجمال  2005 2004 2003 2002 2001 2000 99 98

1 /7/2007 00 00 00 00 00 20 20 40 80 

1/7/2008 00 00 00 00 00 00 20 40 60 

1/7/2009 00 00 00 00 00 00 00 40 40 

 
 : ةمالحظ

تكرون خر زٌادة خن إستحقاق وبالتالً فإ 1/7/2006إعتبارا من  لم تتقرر زٌادة عن العالوة الخاصة المستحقة
إلً األجراألساسً وحٌث أن هذه العالوة تم ضمها  – 1/7/2005علً العالوة الخاصة المستحقة إعتبارا من 

 ه فإنه ال تستحق زٌادة عن العالوات الخاصة إعتبارا من هذا التارٌخ. 1/7/2010إعتبارا من 
 

 (1مثال رنم )
كه فى كل من االجرٌن االساسى والمتؽٌر للتقاعد وكانت مدد اشترا 20/9/1991انتهت خدمه مإمن علٌه فى 

انتها  الخدمه ) االساسى  ًحت 1/4/1984سنه وكان اجره الشهرى االساسى والمتؽٌر ثابتٌن اعتبارا من  36
 جنٌها (  375جنٌها ه المتؽٌر  220

 تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 جنيه  
 176.00 = 1/45× 36×  220معاش االجر االساسى =  – 1

 17.60 = % بدون حد ادنى أو اقصى 10فه اضا     
 6.00 = جنٌهات 6% بحد اقصى  10اضافه      
 9.00 = جنٌهات 9اضافه      
  208.60 
 300.00 = 1/45×  36×  375ر = معاش االجر المتؽٌ – 2

   1988% عن عالوه  80ٌضاؾ      
     220  ×15  × %80 % = 26.40 
 26.40 = ) االجر الثابت ( 89 % عن عالوه 80ٌضاؾ      
 26.40 = ) االجر ثابت ( 90% عن عالوه  80ٌضاؾ      
 26.40 =  ) االجر ثابت ( 91% عن عالوه  80ٌضاؾ      
  405.60 
   معاش االجر االساسى وزٌاداته ومعاش االجر المتؽٌر – 3

 508.60 =  300.00+  208.60بدون زٌاداته =      
 ======   جنٌه (  500ٌد على الحد االقصى للجمع ) وهو ٌز     
 8.60  بمقدار     

مقرررردار اقررررل مررررن االضررررافه الثالثرررره وحٌررررث ان هررررذا ال
 جنٌهات(   9)

  

 00.40 = 8.60 – 9.00اذا تعدل قٌمه االضافه الثالثه الى      
   وبذلك ٌصبح معاش االجر االساسى وزٌاداته كما ٌلى:     
 176.00 = الساسىمعاش االجر ا 
 17.60 = اضافه اولى     
 6.00 = اضافه ثانٌه     
 00.40 = اضافه ثالثه     
     200.00 

 300.00 = ومعاش االجر المتؽٌر بدون الزٌادات التى تضاؾ الٌه



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            181/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

   الحد االقصى للجمع بٌن معاش االجر االساسى وزٌاداته
 500.00 = ومعاش االجر المتؽٌر

 26.40 = 1988% عن عالوه  80ؾ ٌضا     
 26.40 = 1989% عن عالوه  80ٌضاؾ      
 26.40 = 1990% عن عالوه  80ٌضافه      
 26.40 = 1991% عن عالوه  80ٌضاؾ      

جمله المعاش المستحق عن كل من االجر االساسى وزٌاداته 
 605.60 = واالجر المتؽٌر وزٌاداته

 
 (2مثال رنم )

 جنٌها 225جر االساسى للمإمن علٌه بالمثال السابق كان ثابتا بمقداربفرض ان اال
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :

 180.00 = 1/45× 36×  225معاش االجر االساسى =  
 18.00 = % بدون حد ادنى أو اقصى 10اضافه      
 6.00 = جنٌهات 6% بحد اقصى  10اضافه      
 9.00 = جنٌهات 9اضافه      
  213.00 

 300.00 = وحٌث ان معاش االجر المتؽٌر ) من المثال السابق (
 200.00 = اذا ٌجب اال ٌجاوز معاش االجر االساسى وزٌاداته 

 13.00 = وتكون مقدار الزٌاده الواجب استبعادها
 9.00  عد الزٌاده الثالثه تبوعلى ذلك تس

   جنٌهات 4كما تخفض الزٌاده الثانٌه بمقدار 
 2.00 = ض الىاى تخف
   وبذلك ٌصبح معاش االجر االساسى وزٌاداته كما ٌلى:     
 180.00 = معاش االجر االساسى      

 18.00 = اضافه اولى           
 2.00 = اضافه ثانٌه             

  200.00 
 300.00 = ومعاش االجر المتؽٌر بدون الزٌادات     
   عاش االجر االساسى الحد االقصى للجمع بٌن م     
 500.00 = وزٌاداته ومعاش االجر المتؽٌر     

   1988% عن عالوه  80ٌضاؾ            
           225  ×15  × %80   % = 27.00 
 27.00 = )االجر ثابت( 1989% عن عالوه  80ٌضاؾ            
 27.00 = )االجر ثابت(  1990% عن عالوه  80ٌضاؾ            
 27.00 = )االجر ثابت( 1991% عن عالوه  80ٌضاؾ            

جمله المعاش المستحق عن كل من االجر االساسى وزٌاداته 
 608.00 = واالجر المتؽٌر وزٌاداته

 
 (      3مثال رنم )

 جنٌها 230كان ثابتا بمقدار  1بفرض ان االجر االساسى للمإمن علٌه بالمثال رقم 
 ما ٌلى :تحدد مستحقاته ك

 جنيه  
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 184.00 = 1/45× 36×  230معاش االجر االساسى =  
 18.40 = % بدون حد ادنى أو اقصى 10اضافه      
 6.00 = جنٌهات 6% بحد اقصى  10اضافه      
 9.00 = جنٌهات 9اضافه      
  217.40 

 300.00 = ( 1وحٌث ان معاش االجر المتؽٌر ) من المثال رقم 
 200.00 = ال ٌجاوز معاش االجر االساسى وزٌاداتهاذا ٌجب ا

 17.40 = وتكون مقدار الزٌادات الواجب استبعادها 
 15.00 = وعلى ذلك تستبعد كل من االضافه الثانٌه ه الثالثه 

   جنٌه 2.40الزٌاده االولى بمقدار كما تخفض 
 16.00 = ( 2.40 – 18.40اى تخفض الى ) 

   الجر وزٌاداته كما ٌلى :معاش ا بذلك ٌصبح     
 184.00 = معاش االجر االساسى     

 16.00 = اضافه اولى          
        200.00 
 300.00 =  ومعاش االجر المتؽٌر بدون الزٌادات     
 500.00  الحد االقصى للجمع بٌن معاشات االجر االساسى      
   وزٌاداته ومعاش االجر المتؽٌر     
    1988% عن عالوه  80ٌضاؾ           

          230  ×15  × %80  %  = 27.60 
 27.60 = )االجر ثابت( 1989% عن عالوه  80ٌضاؾ           
 27.60 = )االجر ثابت( 1990% عن عالوه  80ٌضاؾ           
 27.60 = )االجر ثابت( 1991% عن عالوه  80ٌضاؾ           

 610.40 = ستحق عن كل من االجر االساسى جمله المعاش الم
 وزٌاداته واالجر المتؽٌر وزٌاداته

 
 ====== 

 (4مثال رنم )
وكان اجره الشهرى االساسى والمتؽٌر ثابتا طوال مده  20/5/1987انتهت خدمه مإمن علٌه للتقاعد فى 

اشتراكه بكال  ةومدمتؽٌر (  375جنٌها اساسى ه  250)  ةحتى انتها  الخدم 1/4/1984اشتراكه من 
  ةسن 36االجرٌن 

 تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 جنيه  
 200.00 = 1/45× 36×  250معاش االجر االساسى =  

   % بدون حد ادنى أو اقصى  10اضافه      
       1/7/1987ال تستحق حٌث كانت هذه الزٌاده قبل      
   ها الٌه ٌشترط فٌها اال تجاوز قٌمه المعاش بعد اضافت     
   جنٌه  200     
   جنٌهات  6% بحد اقصى  10اضافه      
   % 10ال تستحق لذات السبب الموضح بالنسبه لـ      
   االولى      
 9.00 = جنٌهات 9اضافه      
  209.00 

 300.00 = 1/45×  36×  375معاش االجر المتؽٌر = 
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 509.00 = صى لحدود الجمعاالجمالى وهو ٌزٌد على الحد االق     
   ش االجر المتؽٌرابٌن معاش االجر االساسى وزٌاداته ومع

   لذلك تعدل مستحقاته الى :
 200.00 = معاش االجر االساسى     
 300.00 = معاش االجر المتؽٌر     

 500.00 = االجمالى ) الحد االقصى للجمع بٌن المعاشٌن (
 

 ( زيادات المعاش بعد تاريخ االستحقاق)  الفصل الخامسا لما تضمنه ويتم زيادة هذا المعاش وفق
 من الباب األول ) معاش األجر األساس  ( .

 
 مسلسل
 
 
 

 البيان
معاش االجر 
االساس  
 )جنيه(

معاش 
االجر 
المتؽير 
 )جنيه(

 االجمال  )جنيه(

 500.00 300.00 209.00 1/5/1987المعاش فى  

   50.80  41.80 (102/1987% ) ق  20 ةزٌاد 01
 550.80 300.00 250.80 1/7/1987المعاش فً  

 37.62  37.62 ( 150/1988% ) ق  15 ةزٌاد 02
 588.42 300.00 288.42 1/7/1988المعاش فً  

 43.26  43.26 ( 124/1989% ) ق  15 ةزٌاد 03
 631.68 300.00 331.68 1/7/1989المعاش فً  

 49.75  49.75 ( 1990/ 14% ) ق  15 ةزٌاد 04
 681.43 300.00 381.43 1/7/1990المعاش فً  

 57.21  57.21 (1991/ 14% ) ق  15 ةزٌاد 05
 738.64 300.00 438.64 1/6/1991المعاش فً  

 87.69  87.69 (1992/ 30% ) ق  20 ةزٌاد 06
 826.33 300.00 526.33 1/7/1992المعاش فً  

 52.63  52.63 ( 175/1993% ) ق  10 ةزٌاد 07
 878.96 300.00 578.96 1/7/1993المعاش فً  

 57.90  57.90 ( 204/1994% )ق  10 ةزٌاد 08
 936.86 300.00 636.86 1/7/1994المعاش فً  

 63.69  63.69 ( 1995/ 24% ) ق  10 ةزٌاد 09
 1000.55 300.00 700.55 1/7/1995المعاش فً  

 70.06  70.06 ( 1996/ 86% ) ق  10 ةزٌاد 10
 1070.61 300.00 770.61 1/7/1996المعاش فً  

 77.06  77.06 ( 1997/ 83% ) ق  10 ةزٌاد 11
 1147.67 300.00 847.67 1/7/1997المعاش فً  

 84.77  84.77 ( 1998/ 91% ) ق  10 ةزٌاد 12
 1232.44 300.00 932.44 1/7/1998المعاش فً  

13 
 ( 1999/ 20% ) ق  10 ةزٌاد

 1/7/1999المعاش فً 
93.24 

1025.68 
 

300.00 
93.24 

1325.68 

 102.57  102.57 ( 2000/ 85% ) ق  10 ةزٌاد 14
 1428.25 300.00 1128.25 1/7/2000المعاش فً  

   112.83    112.83 (1)(  2001/ 19% ) ق  10 دةزٌا 15
 1541.08 300.00 1241.08 1/7/2001المعاش فً  

 124.11  124.11 (1)(  2002/ 150% ) ق  10 ةزٌاد 16
 1665.19 300.00 1365.19 1/7/2002المعاش فً  
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 مسلسل
 
 
 

 البيان
معاش االجر 
االساس  
 )جنيه(

معاش 
االجر 
المتؽير 
 )جنيه(

 االجمال  )جنيه(

 136.52  136.52 (1)(  2003/ 91% ) ق  10 ةزٌاد 17
 1801.71 300.00 1501.71 1/7/2003المعاش فً  

 150.17  150.17 (2)(  2004/ 88% ) ق  10 ةزٌاد 18
 1951.88 300.00 1651.88 1/7/2004المعاش فً  

 330.38  330.38 (3)(  2005/ 176% ) ق.ج  20 ةزٌاد 19
 2282.26 300.00 1982.26 1/7/2005المعاش فً  

20 
 (4)(  2006/ 160% ) ق.ج  10 ةزٌاد

 1/7/2006المعاش فً 
198.23 

2180.49 
 

300.00 
198.23 

2480.49 

21 
 (5) (169/2007ج %)ق.15زٌادة 

 1/7/2007المعاش فً 
327.07 

2507.56 
 

300.00 
327.07 

2807.56 

22 
 (6) ( 2008/ 114% ) ق  30 ةزٌاد

 1/5/2008المعاش فً 
752.27 

3259.83 
300.00 
 

752.27 
3559.83 

23 
 (  2009/ 147% ) ق.ج  10 ةزٌاد

 1/7/2009المعاش فً 
325.98 

3585.81 
300.00 
 

325.98 
3885.81 

24 
 (  2010/ 127% ) ق.ج  10 ةزٌاد

 1/7/2010ش فً المعا
358.58 

3944.39 
300.00 
 

358.58 
4244.39 

25 
قرار رئٌس المجلس األعلً للقوات % ) 15 ةزٌاد

 ( 055/2011المسلحة 
 1/4/2010المعاش فً 

591.66 
4536.05 

045.00 
345.00 

636.66 
4881.05 

 

26 
% )قرار رئٌس المجلس األعلً للقوات  10 ةزٌاد

 ( 110/2012المسلحة 
 1/1/2012ً المعاش ف

453.60 
4989.65 

 

34.50 
379.50 
 

488.10 
5369.15 

 

27 
  ( 2012/ 081% ) ق  15 ةزٌاد

 1/7/2012المعاش فً 
748.45 

5738.10 
56.92 
436.42 

805.37 
6174.52 

28 
 (  2013/ 433% ) ق.ج  10 ةزٌاد

 1/7/2013المعاش فً 
573.81 

6311.91 
43.64 
480.06 

617.45 
6791.97 

29 
 (  2013/ 704% ) ق.ج  10 ةزٌاد

 1/1/2014المعاش فً 
631.19 

6943.10 
48.00 
528.06 

679.19 
7471.16 

30 
 (  2014/ 190% ) ق.ج  10 ةزٌاد

 1/7/2014المعاش فً 
694.31 

7637.41 
52.80 
580.86 

747.11 
8218.27 

31 
  ( 2015/ 029% ) ق  10 ةزٌاد

 1/7/2015المعاش فً 
763.74 

8401.15 
58.08 
638.94 

821.82 
9040.09 

 
الٌوم  16/8/2012وصرؾ الفروق من  2012وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر جنٌها  60بعدم دستورٌة تحدٌد حد أقصً للزٌادة  2012صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أؼسطس ( 1)

 التالً  لتارٌخ نشر  الحكم

( من الفقرة الثانٌة من المادة 2قضائٌة دستورٌة والذي قضً بعدم دستورٌة ما ن، علٌه البند ) 27لسنة  20فً الدعوي رقم  8/6/2008(صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 2)

شهرٌا ه وحددت الٌوم ( المشار إلٌه من أن تكون الزٌادة فً المعاش بحد أأقصً ستٌن جنٌها 1وذلك فٌما تضمنه البند رقم ) بزٌادة المعاشات 2004سنة  88األولً من القانون رقم

 (.12/6/2008)نشر في الجريدة ارسمية بتاريخ  التالً لنشر احكم تارٌخا العمال أثره

 دون صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة. 13/6/2008وقد تم صرؾ فرق هذه الزٌادة لحاالت إستحقاق المعاش اعتبارا من 

 31/8/2008تارٌخ صدور الحكم حتً وصرؾ الفروق من 2008حٌث تم التنفٌذ مع معاش سبتمبر  

قرار رئٌس جمهورٌة بزٌادة المعاشات ه وقد صدر  2005لسنة  176بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  2013لسنة  80(صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 3)

%  20% الً  15ه حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من  2005لسنة  80 بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 2013لسنة  122مصر العربٌة  رقم 

 1/7/2012وذلك اعتبارا من جنٌها  90بدال من حد أقصً وبدون حد أقصً 

المعاشات وبزٌادة المعاشات ه حٌث تم تعدٌل  بزٌادة 2006لسنة  160بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  2013لسنة  433(صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 4)

 1/7/2013جنٌها وذلك اعتبارا من  60% وبدون حد أقصً بدال من حد أقصً  10% الً  7.5نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 
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 % 5بنسبة  2007بزٌادة النسبة المقررة للمعاشات عام  2014لسنة 197صدر القرار الجمهوري ( 5)

 1/1/2015% وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من  15% الً 10ل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من حٌث تم تعدٌ     

بتقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام وبزٌادة المعاشات حٌث تم تعدٌل نسبة  2008لسنة  114بتعدٌل بعض أحكام القانون رقم  2011لسنة  102صدر المرسوم بقانون رقم (6)

 1/7/2011% وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من  30% الً  20ٌادة ألصحاب المعاشات من الز
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 الفصل الخامس
 جر المتؽيرعل  تحديد معاش األ ةشامل ةمثلأ

 جروالجمع بينه وبين معاش األ
 ساس  وزياداتهاأل

 
جر جر المتؽٌر والجمع بٌنه وبٌن معاش األتحدٌد معاش األعلى  ةالمتكامل ةمثلنقدم فى هذا الفصل بعض األ

الصور واالحتماالت التى استعرضناها تفصٌال فى كل من  ةلٌس ذلك بهدؾ حصر كاف –ساسى وزٌاداته األ
جر ولكن بؽرض التدرٌب على خطوات تحدٌد معاش األ –الفصل االول والثانى والثالث من هذا الباب 

 وذلك كما ٌلى : –ساسى وزٌاداته جر األوبٌن معاش األ المتؽٌر وحدود الجمع بٌنه
 ةالمنشئ ةجر المتؽٌر وتارٌخ الواقعتارٌخ توقؾ االشتراك عن األ ةاالستحقاق بمراعا ةتحدٌد حال –1

 لالستحقاق
  خطوات حساب المعاش ةالمعاش المستحق بمراعا ةتحدٌد قٌم –2
 ساسى وزٌاداته جر األاش األجر المتؽٌر ومعحدود الجمع بٌن معاش األ ةمراعا –3
 

ول وعالنتها بخطوات   تم بيانها ف  الفصل األن نوضح كل من حاالت االستحقاق التأوند يكون من المفيد 
نه ليس من أت  لبيان وذلك ف  الجدول اآل –الحساب الت  تم تحديدها ف  الفصل الثالث من هذا الباب 

 ةمثلم نتبع ذلك باألث –لكل حاالت االستحقاق  ةبالنسب ليهاإن تطبق كافه الخطوات المشار أالضرورى 
 : ةالعملي

 
 حاالت االستحقاق م

 
 اجمالي خطوات الحساب

 الخطوات
 المطبقة

 علي الحالة

1 2 3 4 5 6 7 8 11 
12 

13 

 نيهج 10منحة مايو          حصر مدد االشتراك            

  زيادة المعاشات المتدنية تحديد معامل كل مدة                         
 رفع المعاش إلي الحد األدنيو

 مراعاة الحد األنصي الرنمي تحديد أجرالتسوية                                       

   نسبيمراعاة الحد األنصي ال حساب المعاش الخام  

    مراعاة إضافة نصؾ الفرق مراعاة الحد األدني النسبي   

بلوغ السن المنه   01
 للخدمة

 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم
10 

02 
بلوغ السن بعد انتهاء 

 الخدمة
 نعم نعم نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم

09 

03 
 االستقالة

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

09 

04 
 العجز الجزئ  المنه 

 للخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

11 

05 
العجز الكامل المنه  

 للخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

11 

06 
العجز الكامل خالل سنة 

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

11 

07 
العجز الكامل بعد أكثر من 

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

09 

 11 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم منهية للخدمةالوفاة ال 08

09 
الوفاة خالل سنة من ترك 

 الخدمة
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

11 

10 
الوفاة بعد أكثر من سنة 

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

09 

 
جمالي الحاالت المطبق إ

 عليه خطوة الحساب
10 10 10 10 06 05 10 10 10 10 
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 مالحظة :
فى حاالت ثبوت العجز أو وقوع الوفاة خالل مدة  10ه  7تطبق ذات خطوات الحساب الموضحة بالبندٌـن 

اإلستمرار فى اإلشتراك فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بعد سن التقاعد إلستكمال مدة إستحقاق المعاش 
 حيث ال تطبق الخطوتين االتيتين : – 1975لسنة  79ون رقم من القان 163طبقاه للمادة 

 خامسا: مراعاة الحد االدنً النسبً
 سادسا: مراعاة إضافة نصؾ الفرق

 
 ( 1مثال رنم )

 تؤمٌنٌه وكانت بٌاناته كما ٌلى :تقدم مإمن علٌه بالقطاع العام لصرؾ مستحقاته ال
   1/5/1937تارٌخ المٌالد  –1
 ) بلوغ سن التقاعد ( 30/4/1997ه دمتارٌخ انتها  الخ –2
/ من كل 1/7جنٌهات عالوه سنوٌه فى  10جنٌها ( وٌزٌد بمقدار  90)  1/4/1984االجر االساسى فى  –3

 عام
 ( 30/4/1997وحتى نهاٌه الخدمه )  1/4/1984مده االشتراك الفعلى عن االجر المتؽٌر تبدأ من  –4
  31/3/1984 – 15/1/1979جر المتؽٌر تبدأ من المده المحول عنها احتٌاطى عناصر اال –5
  سنه شهر 
 وهى متصله 20 9 مده االشتراك الفعلى فى االجر االساسى –6
 عنها خالل مده االشتراك الفعلى :عناصر االجر المتؽٌر المشترك  –7

 مرتبطه بانتاجٌه المإمن علٌه ( :عناصر ثابته ) ؼٌر  –أ
 ر منذ بداٌه االشتراك فى االجر المتؽٌر% من العنص 100مشترك عنها بنسبه  (1)

 جنٌه  
 20.00  1/4/1984( بدل طبٌعه عمل من )أ

 40.00  الى 1/7/1988عدلت من                
 80.00  1/5/1989)ب( بدل تمثٌل من 
   1/7/1987% من  20)ج(العالوه الخاصه 

 26.00 = % 20×  130=  1/7/1987مرتب       
   1/7/1988% من  15خاصه ( العالوه ال)د

 19.50 = % 15×  130=  30/6/1988مرتب 
   1/7/1989% من  15(العالوه الخاصه ه)

 21.00 = % 15×  140=  30/6/1989مرتب 
   1/7/1990% من  15( العالوه الخاصه )و

 22.50 = % 15×  150=  30/6/1990مرتب 
   1/6/1991% من  15( العالوه الخاصه )ز

 24.00 = % 15×  160=  31/5/1991 مرتب
   1/7/1992% من  20( العالوه الخاصه )ت

 34.00 = %  20×  170=  30/6/1992مرتب 
   1/7/1993% من  10( العالوه الخاصه )ط

   30/6/1993مرتب 
×   }( 1987) عالوه  26+  180 {
10 % 

= 20.60 

   1/7/1994% من  10( العالوه الخاصه )ى
   30/6/1994مرتب 

 23.55 =ه  87) عالوتى  19.50+  26+  190  {
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88  ){  ×10 % 
   1/7/1995% من  10( العالوه الخاصه )ك

    30/6/1995مرتب 
}  200  +26  +19.50  +21.00   
 26.65 =  }(  89ه  88ه  87) عالوات ه  
   1/7/1996% من  10( العالوه الخاصه )ل

   = 30/6/1996مرتب 
} 210  +26  +19.50  +21.00 +22.50 

 % 10×  }(  90 – 87) عالوات  
= 29.90 

 30/6/1992% من العنصر منذ بداٌه االشتراك فى االجر المتؽٌر حتى  50( مشترك عنها بنسبه 2)
 1/7/1992% من  100حٌث تم االشتراك عنها بنسبه  –
 6.00 = 1/4/1984( عالوه اجتماعٌه من )أ

 4.00 = 1/4/1984تماعٌه اضافٌه من )ب( عالوه اج
 مرتبطه بانتاجٌه المإمن علٌه ( :عناصر ؼٌر ثابته )  –ب 
 % من العناصر منذ بداٌه االشتراك فى االجر المتؽٌر 100مشترك عنها بنسبه  (1)

 ل سنه مٌالدٌه على حده كما ٌلى :وقد بلػ جمله ما استحقه من كل منها عن ك
 

 90 89 88 87 86 85 84 العنصر م

 2000 1298 1361 1374 780 1770 1200 حوافز انتاج )أ(

 0000 600 700 600 450 0000 0000 عموالت )ب(

 

 97 96 95 94 93 92 91 العنصر م

 400 1200 1500 2100 1640 1800 560 حوافز انتاج )أ(

 0000 0000 250 300 400 600 0000 عموالت )ب(

 
 30/6/1992منذ بداٌه االشتراك فى االجر المتؽٌر حتى % من العنصر  50مشترك عنها بنسبه  (2)

 1/7/1992% من  100حٌث تم االشتراك عنها بنسبه  –
  : وقد بلػ جمله ما استحقه من كل منها عن كل سنه مٌالدٌه على حده كما ٌلى

 
 90 89 88 87 86 85 84 العنصر م

 500 400 280 300 220 200 0000 اربات )أ(

 0000 500 1100 1400 1200 1300 750 اجور اضافٌه )ب(

 

 97 96 95 94 93 92 91 العنصر م

 200 500 400 120 200 300 0000 اربات )أ(

 100 250 300 200 400 150 0000 اجور اضافٌه )ب(

 
 ونظرا لطول فتره المتوسط عن االجر المتؽٌر ) كامل مده االشتراك الفعلى فى هذا االجر ( من جهه

 خرى ه حٌث بلؽت فى هذا المثال :الجر المتؽٌر وتنوعها من جهه اوتعدد عناصر ا
 عناصر ثابته ) ؼٌر مرتبطه بانتاجٌه المإمن علٌه (   –أ
 العدد  

 12  % من العنصر 100( مشترك عنها بنسبه 1)
 2  % من العنصر 50( مشترك عنها بنسهب 2)
   عناصر ؼٌر ثابته ) مرتبطه بانتاجٌه المإمن علٌه ( –ب

 2  % من العنصر 100( مشترك عنها بنسبه 1)
 2  % من العنصر 50( مشترك عنها بنسبه 2)
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 18  اجمالى عدد عناصر االجر المتؽٌر           
 اهمها: –وحٌث ٌراعى فى تحدٌد اجر االشتراك المتؽٌر قواعد معٌنه 

 1/7/1992نبل  –أ 
% من 50عنه بنسبه المشترك  صر االجر المتؽٌرنه بالنسبه لعن( اال تزٌد جمله االجر المشترك ع1)

 % من االجر االساسى للمإمن علٌه عن كل سنه مٌالدٌه على حده50العنصر على 
% أو 50( اال تزٌد جمله االجور المتؽٌره المشترك عنها سنوٌا سوا  كان مشتركا عنها بنسبه 2)

  على حده جنٌه وذلك بالنسبه لكل سنه مٌالدٌه 4500% من العنصر على 100
 جنٌها 375اال ٌزٌد اجر االشتراك المتؽٌر الشهرى على  (3)
 1/7/1992من  –ب 

جنٌه وذلك بالنسبه لكل سنه مٌالدٌه  6000اال تزٌد جمله االجور المتؽٌره المشترك عنها سنوٌا على  (1)
 على حده

 جنٌه  500االٌزٌد اجر االشتراك المتؽٌر الشهرى على  (2)
ن علٌه عن االجر المتؽٌر بكل دقه ه لذلك فانه قد ٌكون من المناسب ان تعد وعمال على تحدٌد مستحقات المإم

 بكل جهه عمل لتحقٌق االهداؾ المبٌنه بالنسبه لكل منها  ةالسجالت االتٌ
 

 السجل االول : الحصر الشهرى لعناصر اجر االشتراك المتؽير     
 تتضمن : –مستقله لكل مإمن علٌه  حٌث ٌعد هذا السجل عن كل سنه مٌالدٌه على حده وتخص، به صفحه

 الخ  ............االجر االساسى  –الرقم التؤمٌنى  –بٌانات المإمن علٌه ) االسم  –أ
 النحو التالى :بٌانات عناصر االجر المتؽٌر المسدد عنها االشتراك عن كل شهر على حده وذلك على  –ب
 

 الشهر

 عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 بدل بدل
عالوه 
 اجتماعيه

عالوه 
اجتماعيه 
 اضافيه

عالوه 
خاصه 
87 

 اجمال  الخ 000

        ٌناٌر

        فبراٌر

        مارس

"  "  "        

"  "  "        

        دٌسمبر

        اجمالى

 
 ل .عنها السج ؽٌر عن السنه المٌالدٌه المعدتحدد متوسط اجر االشتراك الشهرى المت –ج

 : ويهدؾ هذا السجل ال 
 حصر عناصر االجر المتؽٌر المسدد عنها االشتراك شهرٌا لكل  مإمن علٌه على حده  –أ 

 50% من العنصر على  50تحقٌق الرقابه على اال تزٌد عناصر االجر المتؽٌر المشترك عنها بنسبه  –ب 
 ( 1/7/1992% من االجر االساسى السنوى للمإمن علٌه ) الفتره قبل 

جنٌه  4500تحقٌق الرقابه على اال تزٌد جمله جمٌع عناصر االجر المتؽٌر المشترك عنها سنوٌا على  -ج
جنٌه سنوٌا ه  6000واال تزٌد هذه العناصر على ه  1/7/1992جنٌها ) الفتره قبل  375وشهرٌا على 

 (1/7/1992جنٌه  شهرٌا ) عن الفتره من  500
نسبه لمن تزٌد جمله عناصر االجر المشترك عنها على اى من الحدود المار الٌها اعداد التسوٌه التؤمٌنٌه بال –د

 بالبندٌن ب ه ج وذلك برد ما تم خصمه من اشتراكات بالزٌاده الى كل من المإمن علٌه والمنشؤه
 استخراج المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر عن السنه المٌالدٌه المعد عنها السجل   -ه
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 ثان  : الحصر السنوى الجر االشتراك المتؽير السجل ال 
 حٌث ٌعد هذا السجل كملخ، للسجالت السابق اعدادها عن كل سنه مٌالدٌه على حده ) السجل االول (

 تتضمن : –وتخص، به صفحه مستقله لكل مإمن علٌه 
 الخ ( 00000 –الرقم التؤمٌنى  –بٌانات المإمن علٌه ) االسم  –أ
 االشتراك فى االجر المتؽٌر  تارٌخ بداٌه مده –ب
 تارٌخ نهاٌه مده االشتراك فى االجر المتؽٌر-ج
حده على  بٌانات المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر المسدد عنه االشتراك عن كل سنه مٌالدٌه على –د

 النحو التالى :
 

 متوسط االجر المتؽير السنه متوسط االجر المتؽير السنه

    

    

    

 
 هدؾ هذا السجل ال  :وي
ه الحقوق تحدٌد متوسط اجراالشتراك المتؽٌر عن كامل مده االشتراك الفعلى الذى تحسب علً اساس –أ

 التؤمٌنٌه عن هذا االجر
  تحدٌد اجر االشتراك عن هذا االجر خالل مدد االجازات الخاصه –ب
 تحدٌد اجر حساب تكلفه شرا  مدد االجر المتؽٌر -ج

هذه السجالت على الحاسب االلى بالنسبه للمنشؤت التى تعد اجور العاملٌن بها الٌا سٌكون  وال شك ان اعداد
 سهال ومٌسرا لتوافر كافه البٌانات المطلوبه لذلك مع الدقه المتناهٌه فى االعداد االلى لها .

ه ميالديه الت  مالحظه : ال يعن  استخدام هذه السجالت االستؽناء عن استيفاء بطانه تدرج االجر عن كل سن
 تعتبر احد مستندات الملؾ التأمين  للمؤمن عليه    

 عل  هذا المثال كما يل  : ةمقترحويمكن تطبيق السجالت ال
 

 1984السجل الشهرى عن سنه  – 1
 

 الشهر
 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنه اشتراك

 طبيعه عمل
عالوه 
 اجتماعيه

عالوه 
 اضافيه

 حوافز
اجر 
 اضاف 

 اجمال 

  00 000 2 3 20 ابرٌل

  40 150 2 3 20 ماٌو

  45 125 2 3 20 ٌونٌه

  45 170 2 3 20 ٌولٌو

  55 100 2 3 20 اؼسطس

  45 120 2 3 20 سبتمبر

  50 400 2 3 20 اكتوبر

  45 55 2 3 20 نوفمبر

  50 80 2 3 20 دٌسمبر

 1800 375 1200 18 27 180 اجمالى

 
 : ةهذه السنويالحظ عل  سجل 

  31/4/1984 – 1/4/1984جمله االجر االساسى عن الفتره من  –أ
 جنٌه        

 270.00 =   90×  3=  1984/ 30/6 – 1/4/1984من 
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 600.00 = 100×  6=  31/12/1984 – 1/7/1984من 
                                                 9  870.00 

% من جمله  50% ه لم ٌجاوز ما تم ادا  اشتراك االجر المتؽٌر عنها  50سبه عناصر مشترك عنها بن –ب
 االجر االساسى السنوى للمإمن علٌه

 =870.00  ×50  % = 435.00 
 27.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)
 18.00 = ( العالوه االجتماعٌه االضافٌه2)
 375.00 = ( االجر االضافى3)
  420.00 

ان االجر جنٌها ( فى حٌن  55جر االضافــى المإدى عنه اشتراك فـً شهـر سبتمبر ) وذلك رؼم ان اال
% من االجر االساسى بالنسبه لهذه  50حٌث ال تراعى نسبه الـ  –( جنٌه 100االساسى عن هذا الشهر )

 العناصر عن كل شهر على حده وانما تتم المقارنه على مستوى السنه المٌالدٌه
 % من العنصر دون التقٌد باالجر االساسى 100ا بنسبه عناصر مشترك عنه –ج

 بدل طبٌعه العمل (1)
  ( الحوافز2)

 جنٌه 200=  9÷  1800=  1984المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر عن سنه  –د
 

 1985السجل الشهرى عن سنه  – 2
ٌكون اجمالى هذه ذلك مضافا الٌها االربات ه وب 1984وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 

 السنه كما ٌلى :
 

 الشهر

 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

طبيعه 
 عمل

عالوه 
 اجتماعيه

 حوافز اضافيه
اجر 
 اضاف 

 االجمال  االرباح

 2 3 20 ٌناٌر
ؼٌر 
 ثابته

ؼٌر 
 ثابته

دفعه 
 واحده

 

  "     " "     " "      " 2 3 20 فبراٌر

  "     " "     " "      " 2 3 20 مارس

  "     " "     " "      " 2 3 20 ابرٌل

  "     " "     " "      " 2 3 20 ماٌو

  "     " "     " "      " 2 3 20 ٌونٌه

  "     " "     " "      " 2 3 20 ٌولٌو

  "     " "     " "      " 2 3 20 اؼسطس

  "     " "  "    "      " 2 3 20 سبتمبر

  "     " "     " "      " 2 3 20 اكتوبر

  "     " "     " "      " 2 3 20 نوفمبر

  "     " "     " "      " 2 3 20 دٌسمبر

 2820 100 650 1770 24 36 240 اجمالى

 
 : ةويالحظ عل  سجل هذه السن

 جمله االجر االساسى عن السنه : –أ 
 جنٌه  

 600.00 =   100×  6=   1985/ 30/6 – 1/1/1985من      
 660.00 = 110×  6=  31/12/1985 – 1/7/1985من      
                                                 12  1260.00 
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 %  50عناصر مشترك عنها بنسبه  –ب 
 جنٌه  

 36.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)     
 24.00 = ه االضافٌه( العالوه االجتماع2ٌ)     
 100.00 = ( االربات3)     
 650.00 = ( االجر االضافى4)     

 810.00  االجمالى
 1260.00  ونظرا الن جمله االجر االساسى السنوى 

 630.00 = % 50× 1260% منه =  50وبالتالى تكون 
   وحٌث تزٌد جمله هذه العناصر عن هذا الحد

 630.00  االشتراك عن هذه العناصر الى   لذا ٌتم تعدٌل جمله اجر 
 ======  وٌتم رد فرق االشتراك المسدد بالزٌاده عنها

% من العنصر ودون  100عناصر مشترك عنها بنسبه  -ج
 التقٌد باالجر االساسى  

  

   ( بدل طبٌعه العمل1)     
   ( الحوافز2)     

   ضعهنظرا لتخفٌض اجر االشتراك عن العناصر الخا –د
 180.00 = 630.00 – 810.00% بمقدار  50بنسبه      
   فان جمله عناصر االجر المتؽٌر عن هذه السنه تعدل      
 2640.00 =  180.00 – 2820.00الى      
   ك المتؽٌر عن  اروٌكون المتوسط الشهرى الجر االشت    
 220.00 = 12÷  2640.00سنه =     

 
 1986عن سنه السجل الشهرى  – 3

 مضافا الٌها العموالت  1985ٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 
 ٌكون اجمالى هذه السنه كما ٌلى :وبذلك 

 
 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك 

 الشهر
طبيعه 
 العمل

عالوه 
 اجتماعيه

 حوافز اضافيه
اجر 
 اضاف 

 اجمال  العموالت االرباح

 2 3 20 ٌرانٌ
ؼٌر 
 ثابته

ؼٌر 
 ثابته

دفعه 
 واحده

  ؼٌر ثابته

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 فبراٌر

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 مارس

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 ابرٌل

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 ماٌو

  "     " "     " "     " "   "   2 3 20 ٌونٌه

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 ٌولٌو

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 اؼسطس

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 سبتمبر

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 اكتوبر

  "     " " "     "     " "     " 2 3 20 نوفمبر

  "     " "     " "     " "     " 2 3 20 دٌسمبر

 450 110 600 780 24 36 240 االجمالى
224
0 
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 : ةويالحظ عل  سجل هذه السن
 جنٌه  جمله االجر االساسى عن السنه –أ 

 660.00 =   110×  6=   1986/ 30/6 – 1/1/1986من      
 720.00 = 120 × 6=  31/12/1986 – 1/7/1986من      

                                                 12  1380.00 
 

   % 50عناصر مشترك عنها بنسبه  –ب 
 جنيه  

 36.00  ( العالوه االجتماعٌه1)      
 24.00  ( العالوه االجتماعٌه االضافٌه2)      
 110.00  ( االربات3)      
 600.00  ( االجر االضافى4)      

 770.00  االجمالى           
 1380.00  ونظرا الن جمله االجر االساسى السنوى      
 690.00 = % 50×  1380% منه =  50وبالتالى تكون       
   وحٌث تزٌد جمله هذه العناصر عن هذا الحد       

العناصر  لذا ٌتم تعدٌل جمله اجر االشتراك عن هذه 
 الى

 
690.00 

 ======  رد فرق االشتراك المسدد بالزٌاده عنها وٌتم
نصر دون % من الع 100عناصر مشترك عنها بنسبه  -ج

 التقٌد باالجر االساسى :
  

   ( بدل طبٌعه العمل 1)      
   ( الحوافز2)      
   ( العموالت3)      
   نظرا لتخفٌض اجر االشتراك عن العناصر الخاضعه –د 

 80.00 = 690.00 – 770.00% بمقدار  50بنسبه      
 =====  فان جمله عناصر االجر المتؽٌر عن هذه السنه      

                         2240.00 – 80.00 = 2160.00 
   وٌكون المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر     
 180.00 =  12÷  2160.00=       86عن سنه      

 
 
 

 1987شهرى عن سنه السجل ال – 4
ٌكون %( وبذلك 20مضافا الٌها العالوه الخاصه ) 86وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 

 اجمالى هذه السنه كما ٌلى :
 

 عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك بالجنيه 

 الشهر
طبيعه 
 عمل

عالوه 
 اجتماعيه

 حوافز اضافيه
اجر 
 اضاف 

 تالعموال االرباح
عالوه 
87 

(20)% 
 اجمال 

 2 3 20 ٌناٌر
ؼٌر 
 ثابته

ؼٌر 
 ثابته

دفعه 
 واحده

  00 ؼٌر ثابته

  00 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 فبراٌر

  00 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 مارس
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 عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك بالجنيه 

 الشهر
طبيعه 
 عمل

عالوه 
 اجتماعيه

 حوافز اضافيه
اجر 
 اضاف 

 تالعموال االرباح
عالوه 
87 

(20)% 
 اجمال 

  00 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 ابرٌل

  00 "     " "     " "    "  "     " 2 3 20 ماٌو

  00 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 ٌونٌه

  26 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 ٌولٌو

  26 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 اؼسطس

  26 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 سبتمبر

  26 "     " "     " ""      "     " 2 3 20 اكتوبر

  26 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 نوفمبر

  26 "     " "     " "     " "     " 2 3 20 دٌسمبر

 3280 156 600 150 700 1374 24 36 240 اجمالى

 
   ويالحظ عل  سجل هذه السنه :

 جمله االجر االساسى عن السنه  –أ 
 جنٌه  

 720.00 =   120×  6=  1987/ 30/6 – 1/1/1987من      
 780.00 = 130×  6=  31/12/1987 – 1/7/1987من      
 1500.00  12اجمالى                                    
   %  50عناصر مشترك عنها بنسبه  –ب 

 36.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)      
 24.00 = ( العالوه االجتماعٌه االضافٌه2)      
 150.00 = ( االربات3)      
 700.00 = ( االجر االضافى4)      
  910.00 = االجمالى      
 1500.00 =  ونظرا الن جمله االجر االساسى السنوى       
 750.00 = %  50×  1500% منه =  50وبالتالى تكون       
   وحٌث تزٌد جمله هذه العناصر على هذا الحد لذا       
 750.00  ٌتم تعدٌل جمله اجر االشتراك عن هذه العناصر الى       
   وٌتم رد فرق االشتراك المسدد بالزٌاده عنها      

   % من العنصر  100عناصر مشترك عنها بنسبه  -ج
   دون التقٌد باالجر االساسى      
   ( بدل طبٌعه العمل 1)      
   ( الحوافز2)      
   العموالت (3)      
   % ( 20)  1987( العالوه الخاصه عن سنه 4)      

   نظرا لتخفٌض اجر االشتراك عن العناصر الخاضعه –د
 160.00 =  750.00 – 910.00% بمقدار  50بنسبه      
   فان جمله عناصر االجر المتؽٌر عن هذه السنه      
 3120.00 = 160.00 – 3280.00تعدل الى =      
   وٌكون المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر     
 260.00 =  12÷  3120.00=  87عن سنه      

 
 1988السجل الشهرى عن سنه  – 5
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مضافا الٌها العالوه الٌها العالوه الخاصه عرن سرنه  1987وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 
1988  (15 ) % 

 السنه كما ٌلًالى هذه وبذلك ٌكون اجم
 

 الشهر
 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 طبيعه عمل
عالوه 
 اجتماعيه

عالوه 
 اضافيه

 اجر اضاف  حوافز

 ؼٌر ثابته ؼٌر ثابته 2.00 3.00 20.00 ٌناٌر

 "       " "       " 2.00 3.00 20.00 فبراٌر

 "       " "       " 2.00 3.00 20.00 مارس

 "       " "       " 2.00 3.00 20.00 ابرٌل

 "       " "       " 2.00 3.00 20.00 ماٌو

 "       " "       " 2.00 3.00 20.00 ٌونٌه

 "       " "       " 2.00 3.00 40.00 ٌولٌو

 "       " "       " 2.00 3.00 40.00 اؼسطس

 "       " "       " 2.00 3.00 40.00 سبتمبر

 "       " "       " 2.00 3.00 40.00 اكتوبر

 "       " "       " 2.00 3.00 40.00 نوفمبر

 "       " "       " 2.00 3.00 40.00 دٌسمبر

 550.00 1361.00 24.00 36.00 360.00 اجمالى

 

 الشهر

 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 العموالت االرباح
 87 عالوه

(20)% 
 88عالوه 

(15)% 
 اجمال 

  00000 26.00 ؼٌر ثابته دفعه واحده ٌناٌر

  00000 26.00 "       " "       " فبراٌر

  00000 26.00 "       " "       " مارس

  00000 26.00 "       " "       " ابرٌل

  00000 26.00 "       " "       " ماٌو

  00000 26.00 " "       "       " ٌونٌه

  19.50 26.00 "       " "       " ٌولٌو

  19.50 26.00 "       " "       " اؼسطس

  19.50 26.00 "       " "       " سبتمبر

  19.50 26.00 "       " "       " اكتوبر

  19.50 26.00 "       " "       " نوفمبر

  19.50 26.00 "       " "       " دٌسمبر

 3600.00 117.00 312.00 700.00 140.00 اجمالى

 
 : ويالحظ عل  سجل هذه السنه

 جمله االجر االساسى عن السنه –أ 
 جنٌه       
 780.00 = 130×  6=  1988/ 30/6 – 1/1/1988من      
 840.00 =  140×  6=  31/12/1988 – 1/7/1988من      
 1620.00  12        مالى                      اج     
   % ولم ٌجاوز ما تم 50عناصر مشترك عنها بنسبه –ب 
   % من جملـه 50ادا  اشتراك االجر المتؽٌر عنها      
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   االجر االساسى السنوى للمإمن علٌه      
      (1620.00  ×50 ) % = 810.00 
 36.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)     
 24.00 = جتماعٌه االضافٌه( العالوه اال2)     
 140.00 = ( االربات3)     
 550.00 = ( االجر االضافى4)     
  750.00 
% مرن العنصرر دون  100عناصر مشترك عنها بنسربه  -ج

 التقٌد باالجر االساسى 
  

   ( بدل طبٌعه العمل1)     
   ( الحوافز2)     
   ( العموالت3)     
   % ( 20)  1987لخاصه عن سنه ( العالوه ا4)     
   % ( 15)  1988( العالوه الخاصه عن سنه 5)     
   88المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر عن سنه  –د 

     3600.00  ÷12 = 300.00 
 

 1989السجل الشهرى عن سنه  -6
 مضافا الٌها : 1988ٌانها عن سنه وٌحتوى على ذات العناصر السابق ب

 % ( 15)  1989لعالوه الخاصه عن سنه ا –أ
 بدل التمثٌل  –ب 

 ٌكون اجمالى هذه السنه كما ٌلى :وبذلك 
 

 الشهر
 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

طبيعه 
 عمل

 بدل تمثيل
عالوه 
 اجتماعيه

 اجر اضاف  حوافز اضافيه

 ؼٌر ثابته ؼٌر ثابته 2.00 3.00 00000 40.00 ٌناٌر

 "      " "      " 2.00 3.00 00000 40.00 فبراٌر

 "      " "      " 2.00 3.00 00000 40.00 مارس

 "      " "      " 2.00 3.00 00000 40.00 ابرٌل

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ماٌو

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ٌونٌه

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ٌولٌو

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 اؼسطس

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 سبتمبر

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 اكتوبر

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 نوفمبر

 "     "  "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 دٌسمبر

 250.00 1298.00 24.00 36.00 640.00 480.00 اجمالى

 

 الشهر

 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 العموالت االرباح
 87عالوه 

(20%) 
 88عالوه

(15)% 

عالوه 
89 

(15)% 
 اجمال 

 ٌناٌر
دفعه 
 واحده

     ؼٌر ثابته
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 الشهر

 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 العموالت االرباح
 87عالوه 

(20%) 
 88عالوه

(15)% 

عالوه 
89 

(15)% 
 اجمال 

  00000 19.50 26.00 "      " "      " فبراٌر

  00000 19.50 26.00 "      " "      " مارس

  00000 19.50 26.00 "      " "      " ابرٌل

  00000 19.50 26.00 "      " "      " ماٌو

  00000 19.50 26.00 "      " "      " ٌونٌه

  21.00 19.50 26.00 "      " "      " ٌولٌو

  21.00 19.50 26.00 "      " "      " اؼسطس

  21.00 19.50 26.00 "      " "      " سبتمبر

  21.00 19.50 26.00 "      " "      " اكتوبر

  21.00 19.50 26.00 "      " "      " نوفمبر

  21.00 19.50 26.00 "      " "      " دٌسمبر

 4200.00 126.00 234.00 312.00 600.00 200.00 اجمالى

 
 ل هذه السنه :ويالحظ عل  سج

 جمله االجر االساسى عن السنه : –أ 
 جنٌه  

 840.00 = 140×  6=  1989/ 30/6 – 1/1/1989من      
 900.00 =  150×  6=  31/12/1989 – 1/7/1989من      

 1740.00  12اجمال                                     
   تم% ولم ٌجاوز ما  50عناصر مشترك عنها بنسبه –ب 
   % من جملـه 50ادا  اشتراك االجر المتؽٌر عنها      
   االجر االساسى السنوى للمإمن علٌه      
      (1740.00  ×50 ) % = 870.00 
 36.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)     
 24.00 = ( العالوه االجتماعٌه االضافٌه2)     
 200.00 = ( االربات3)     
 250.00 = جر االضافى( اال4)     
  510.00 
صرر دون % مرن العن 100عناصر مشترك عنها بنسربه  -ج

 التقٌد باالجر االساسى :
  

   ( بدل طبٌعه العمل1)     
   ( بدل التمثٌل 2)     
   ( الحوافز3)     
   (االجر االضافى4)     
   % ( 20)  1987( العالوه الخاصه عن سنه 5)     
   % ( 15)  1988( العالوه الخاصه عن سنه 6)     
   % ( 15)  1989( العالوه الخاصه عن سنه 7)     
   89المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر عن سنه  –د 

     4200.00  ÷12 = 350.00 
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 1990السجل الشهرى عن سنه  - 7
)  1990ه ا الٌهرا العرالوه الخاصره عرن سرنمضراف 1989وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانهرا عرن سرنه 

 % ( ومستبعدا منها : 15
 االجر االضافى  –أ 
 العموالت  –ب 

 ٌكون اجمالى هذه السنه كما ٌلى :وبذلك 
 

 الشهر
 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

طبيعه 
 عمل

 بدل تمثيل
عالوه 
 اجتماعيه

 ارباح حوافز اضافيه

 ؼٌر ثابته ؼٌر ثابته 2.00 3.00 80.00 40.00 يناير

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 فبراٌر

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 مارس

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ابرٌل

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ماٌو

 "      " "   "    2.00 3.00 80.00 40.00 ٌونٌه

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ٌولٌو

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 اؼسطس

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 سبتمبر

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 اكتوبر

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 نوفمبر

 "      " "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 مبردٌس

 250.00 2000.00 24.00 36.00 960.00 480.00 اجمالى

 
 

 الشهر
 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 87عالوه 
(20)% 

 88عالوه 
(20)% 

 89عالوه 
(15 )% 

 90عالوه 
(15 )% 

 اجمال 

  00000 21.00 19.50 26.00 يناير

  00000 21.00 19.50 26.00 براٌرف

  00000 21.00 19.50 26.00 مارس

  00000 21.00 19.50 26.00 ابرٌل

  00000 21.00 19.50 26.00 ماٌو

  00000 21.00 19.50 26.00 ٌونٌه

  22.50 21.00 19.50 26.00 ٌولٌو

  22.50 21.00 19.50 26.00 اؼسطس

  22.50 21.00 19.50 26.00 سبتمبر

  22.50 21.00 19.50 26.00 كتوبرا

  22.50 21.00 19.50 26.00 نوفمبر

  22.50 21.00 19.50 26.00 دٌسمبر

 4683.00 135.00 252.00 234.00 312.00 اجمالى

 
 ويالحظ عل  سجل هذه السنه :

 سنه :جمله االجر االساسى عن ال –أ 
 جنٌه  

 900.00 = 150×  6=  1990/ 30/6 – 1/1/1990من      
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 960.00 =  160×  6=  31/12/1990 – 1/7/1990من      
 1860.00  12       الى                            اجم     
   % ولم ٌجاوز ما تم 50عناصر مشترك عنها بنسبه –ب 
   % من جملـه 50ادا  اشتراك االجر المتؽٌر عنها      
 930.00 = % (    50×  1860االجر االساسى السنوى )      
 36.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)     
 24.00 = ( العالوه االجتماعٌه االضافٌه2)     
 250.00 = ( االربات3)     
  310.00 
صرر دون % مرن العن 100عناصر مشترك عنها بنسربه  -ج

 التقٌد باالجر االساسى :
  

   ( بدل طبٌعه العمل1)     
   ثٌل ( بدل التم2)     
   ( الحوافز3)     
   % ( 20)  1987( العالوه الخاصه عن سنه 4)     
   % ( 15)  1988( العالوه الخاصه عن سنه 5)     
   % ( 15)  1989( العالوه الخاصه عن سنه 6)     
   % (  15)  1990( العالوه الخاصه عن سنه 7)     
   تؽٌر المسدد عنهانظرا الن اجمالى عناصر االجر الم –د 

 4683.00 = االشتراك عن السنه
 4500.00 = وحٌث الحد االقصى الجر االشتراك المتؽٌر عن السنه       
 183.00 = اذا ٌتم رد االشتراكات المسدده بالزٌاده عن الفرق وهو    
 4500.00 =  نظرا لتخفٌض اجر االشتراك المتؽٌر عن السنه الى  -ه

   المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر  اذا ٌكون     
 375.00 = 12÷  4500.00=  1990عن سنه     

 
 1991السجل الشهرى عن سنه  -8

ٌكون اجمالى هذه السنه كمرا ما عدا االربات وبذلك  1990وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 
 ٌلى :

 

 الشهر
 بالجنيه شتراكاالعناصر االجر المتؽير المسدد عنها 

 بدل تمثيل طبيعه عمل
عالوه 
 اجتماعيه

 حوافز اضافيه

 ؼٌر ثابته 2.00 3.00 80.00 40.00 ٌناٌر

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 فبراٌر

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 مارس

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ابرٌل

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ماٌو

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ونٌهٌ

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 ٌولٌو

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 اؼسطس

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 سبتمبر

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 اكتوبر

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 نوفمبر
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 الشهر
 بالجنيه شتراكاالعناصر االجر المتؽير المسدد عنها 

 بدل تمثيل طبيعه عمل
عالوه 
 اجتماعيه

 حوافز اضافيه

 "      " 2.00 3.00 80.00 40.00 دٌسمبر

 584.00 24.00 36.00 960.0 480.00 اجمالى

 
 

 الشهر

 بالجنيه عناصر االجر المتؽير المسدد عنها االشتراك

 87عالوه 
(20)% 

 88عالوه 
(15)% 

عالوه 
89 

(15)% 

 90عالوه 
(15)% 

عالوه 
91 

(15)% 
 اجمال 

  00000 22.50 21.00 19.50 26.00 يناير

  00000 22.50 21.00 19.50 26.00 فبراٌر

  00000 22.50 21.00 19.50 26.00 مارس

  00000 22.50 21.00 19.50 26.00 ابرٌل

  00000 22.50 21.00 19.50 26.00 ماٌو

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 ٌونٌه

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 ٌولٌو

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 اؼسطس

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 سبتمبر

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 اكتوبر

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 نوفمبر

  24.00 22.50 21.00 19.50 26.00 دٌسمبر

 3296 168.0 270.0 252.0 234.0 312.0 اجمالى

 
 ويالحظ عل  سجل هذه السنه :

 كجمله االجر االساسى عن شهور مدة االشترا –أ 
 جنٌه  

 960.00 = 160×  6=  1991/ 30/6 – 1/1/1991من      
 1020.00 =  170×  6=  31/12/1991 – 1/7/1991من      
 1980.00  12         الى                           اجم     
   
   % ولم ٌجاوز ما تم 50عناصر مشترك عنها بنسبه –ب 
   % من جملـه 50عنها  ادا  اشتراك االجر المتؽٌر     
 990.00 = % (    50×  1980االجر االساسى السنوى )      
 36.00 = ( العالوه االجتماعٌه1)     
 24.00 = ( العالوه االجتماعٌه االضافٌه2)     
  60.00 
صرر دون % مرن العن 100عناصر مشترك عنها بنسربه  -ج

 التقٌد باالجر االساسى :
  

   طبٌعه العمل( بدل 1)     
   ( بدل التمثٌل 2)     
   ( الحوافز3)     
   % ( 20)  1987( العالوه الخاصه عن سنه 4)     
   % ( 15)  1988( العالوه الخاصه عن سنه 5)     
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   % ( 15)  1989( العالوه الخاصه عن سنه 6)     
   % (  15)  1990( العالوه الخاصه عن سنه 7)     
 جنٌه   % ( 15)  1991( العالوه الخاصه عن سنه 8)     
   نظرا الن اجمالى عناصر االجر المتؽٌر المسدد عنها –د 

 3296.00 = االشتراك عن شهور هذه السنه
 4500.00 = وحٌث الحد االقصى الجر االشتراك المتؽٌر عن السنه       
 ======  اجر اذا ٌكون ما تم ادا  االشتراك عنه من عناصر      
   االشتراك المتؽٌر عن هذه السنه فى حدود الحــد      
   االقصى المشار الٌه      
    المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر عن سنه -ه

     1991  =3296.00  ÷12  = 274.67 
 

 1992السجل الشهرى عن سنه  – 9
 30/6/1992حت   1/1/1992الفتره من  -أ

مضررافا الٌهررا العمرروالت واالربررات واالجررور  1991علررى ذات العناصررر السررابق بٌانهررا عررن سررنه وٌحترروى 
وبفرض ان الحوافز والعموالت واالربات واالجور االضافٌه كانت موزعره علرى شرهور السرنه  –االضافٌه 
 مالى هذه الفتره ٌكون كما ٌلى :فؤن اج –بالتساوى 
 240.00 = 6 × 40.00 = طبٌعه العمل                       
 480.00 = 6 × 80.00 = بدل التمثٌل           
 18.00 = 6 × 3.00 = عالوه اجتماعٌه           
 12.00 = 6 × 20.0 = عالوه اجتماعٌه اضافٌه           
 900.00 =     حوافز           
 300.00 =     عموالت           
 75.00 =     اربات           
   ( هى : 91 – 87عالوات خاصه )            
            (26.0  +19.5  +21.0  +22.5  +24.0  )   

                                         =133.00    ×6 = 678.00 
   
  2740.50 

 : ويالحظ عل  هذه الفتره من سجل هذه السنه
 جمله االجر االساسى عن شهور هذه الفتره -أ

 1020.00 = 170×  6=  30/6/1992– 1/1/1992من 
% ولرم ٌجراوز مرا ترم  50عناصر مشترك عنهرا بنسربه  –ب

% من جملره االجرر  50ادا  اشتراك االجر المتؽٌر منها 
 %( 50×  1020االساسـى عن هذه الفتره من السنه )

= 

510.00 
 18.00 = ( العالوه االجتماعٌه1) 
 12.00 = الضافٌه( العالوه االجتماعٌه ا2) 
 75.00 = ( اربات3) 
 37.50 = ( اجور اضافٌه4) 
  135.50 
نصرر دون % مرن الع 100عناصر مشترك عنها بنسربه  -ج

 التقٌد باالجر االساسى :
  

   ( بدل طبٌعه العمل   1) 
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   ( بدل التمثٌل2) 
   ( الحوافز3) 
         91الى     87( العالوات الخاصه عن السنوات من 4)  
   ( العموالت5) 

   ونظرا الن عناصر االجر المتؽٌر المسدد   –د
 2740.50 = عنها االشتراك عن هذه الفتره من السنه

وحٌث الحرد االقصرى الجرر االشرتراك المتؽٌرر عرن السرنه 
   4500هو  30/6/92المعمول به حتى 

  

 2250.00 = 30/6/92 – 1/1/92اذا ما ٌخ، هذه الفتره من 
 490.50 = وٌتم رد االشتركات المسدده بالزٌاده عن الفرق وهو

   نظرا لتخفٌض اجر االشتراك المتؽٌر عن -ه
 2250.00 = هذه الفتره من السنه الى 

   اذا ٌكون المتوسط الشهرى الجر االشتراك المتؽٌر  
 375.00 = 6÷  2250=  1992عن النصؾ االول من سنه 

 31/12/1992حت   1/7/1992الفتره من  –ب
ه مضرافا الٌهرا  30/6/1992حترى  1/1/1992وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن الفتره من 

 التى ضمت الى االجر االساسى 1987ومستبعدا منها عالوه  1992عالوه  1/7/1992من 
وبحرد اقصرى  تهرا% مرن قٌم 100وبمراعاه ان جمٌع عناصر االجر المتؽٌر اصبح االشتراك عنها بنسبه 

 (جنٌه شهرٌا 500جنٌه سنوٌا ) 6000
 مالى اجور هذه الفتره كما ٌلى :وعلى ذلك تكون اج

 240.00 = 6 × 40.00 = طبٌعه العمل                       
 480.00 = 6 × 80.00 = بدل التمثٌل           
 36.00 = 6 × 6.00 = عالوه اجتماعٌه           
 24.00 = 6 × 4.00 = اجتماعٌه اضافٌهعالوه            
 900.00 =     حوافز           
 300.00 =     عموالت           
 150.00 =     اربات           
 75.00 =  اجور اضافٌه           
   ( هى : 92 – 88عالوات خاصه )            
             (19.5  +21.0  +22.5  +24.0  +34.0 )   

                                         =121.00   ×6 = 726.00 
  2931.00 

   وحٌث ان الحد االقصى الجر االشتراك المتؽٌر            
   قد اصبـح 31/12/1992 – 1/7/1992من            
   1/7/1992جنٌه وما ٌخ، الفتره من  6000           
           - 31/12/1992  = 3000.00 

فرران  جملرره االجررور المتؽٌررره عررن هررذه الفتررره لررم 
 تجاوز الحد االقصى المشار الٌه 

  

   وعل  ذلك تكون جمله اجر االشتراك المتؽير عن          
    1992عام            
   30/6/92 – 1/1/92الفتره من  2250.00=            
   31/12/92– 1/7/92الفتره من  2931.00=            

             5181.00   
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   = 1992وٌكون المتوسط الشهرى عن عام               
                =5181.00  ÷12 = 431.75 
  مالحظه هامه

 2250.00رؼم زياده االجور المتؽيره عن النصؾ االول مىن السىنه عىن الحىد االنصى  لهىذا االجىر عنهىا ) 
ترحيلىه الى  النصىؾ الثىان  مىن السىنه رؼىم ان اجمىال  اجىور هىذه الفتىره لىم يبلىػ الحىد جنيها ( فانه لم يتم 

 ( جنيه 3000االنص  الجر االشتراك المتؽير عنها ) 
 

 1993السجل الشهرى عن سنه  – 10
ومضرافا الٌهرا مرن  31/12/1992حترى  1/7/1992وٌحتوى على ذات العناصرر السرابق بٌانهرا برالفتره مرن 

 التى ضمت الى االجر االساسى  1988ومستبعدا منها عالوه  1993ه عالو 1/7/1993
 جمالى اجور هذه السنه كما ٌلى :على ذلك تكون ا

 جنٌه  
   طبٌعه العمل وبدل التمثٌل ه العالوه االجتماعٌه        
 1560.00 =  12×  130=  4+  6+  80+  40واالضافٌه  =        
    20.6+  19.5=  93ه  88عالوه خاصه         

                                             =40.1  ×6 = 240.60 
     92الى  89عالوه خاصه        
        =21.0  +22.5  +24.0  +34.0    

                                           =101.5  ×12  = 1218.00 
 1640.00 = حوافز        

 400.00  عموالت         
 200.00  اربات         
 400.00  اجور اضافٌه         

  5658.60 
 6000.00 = وحٌث لم ٌجاوز المجموع الحد االقصى       
   1993اذا المتوسط الشهرى عن عام        

                                     =5658.60  ÷12  = 471.55 
 

 1994ن سنه السجل الشهرى ع – 11
 1994عرالوه  1/7/1994ومضرافا الٌهرا مرن   1993وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها بالفتره مرن 

 التى ضمت الى االجر االساسى  1989ومستبعدا منها عالوه 
 جمالى اجور هذه السنه كما ٌلى :على ذلك تكون ا

   طبٌعه العمل وبدل التمثٌل ه العالوه االجتماعٌه        
 1560.00 =  12×  130=  4+  6+  80+  40واالضافٌه  =        
   ( 1993) مثل سنه        
    23.55+  21.00=  94ه  89عالوه خاصه         

                                            =44.55  ×6 = 267.30 
      93الى  90عالوه خاصه        
        =22.5  +24.0  +34.0  +20.60   

                                         =101.10  ×12  = 1213.20 
 2100.00 = حوافز         
 300.00 = عموالت         
 120.00 = اربات         
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 200.00 = اجور اضافٌه         
  5760.50 

 6000.00 = وحٌث لم ٌجاوز المجموع الحد االقصى       
   1994اذا المتوسط الشهرى عن عام        

                                     =5760.50 ÷12  = 480.04 
 
 

 1995 ةالسجل الشهرى عن سن – 12
 1995عرالوه  1/7/1995ومضرافا الٌهرا مرن   1994مرن  ةوٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها بالفتر

 ى االجر االساسى التى ضمت ال 1990ومستبعدا منها عالوه 
 جمالى اجور هذه السنه كما ٌلى :وعلى ذلك تكون ا

   طبيعه العمل وبدل التمثيل ، العالوه االجتماعيه        
 1560.00 =  12×  130=  4+  6+  80+  40واالضافٌه  =        
   ( 1994) مثل سنه        
    26.65+  22.50=  95ه  90عالوه خاصه         

                                            =49.15  ×6 = 294.90 
     94الى  91عالوه خاصه        
        =24.00 +34.00  +20.60  +23.55   

                                         =102.15  ×12  = 1225.80 
 1500.00 = حوافز         
 250.00 = عموالت         

 400.00 = اربات         
 300.00 = اجور اضافٌه         

  5530.70 
 6000.00 = وحٌث لم ٌجاوز المجموع الحد االقصى       
 ======  1995اذا المتوسط الشهرى عن عام        

                                     =5530.70  ÷12  = 460.89 
 
 

 1996 ةالسجل الشهرى عن سن – 13
 1/7/1996فٌما عدا العموالت ومضافا الٌها من   1995وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 

 التى ضمت الى االجر االساسى  1991 ةومستبعدا منها عالو 1996عالوه 
 كما ٌلى : ةجمالى اجور هذه السنوعلى ذلك تكون ا

    ةاالجتماعٌ ةالعمل وبدل التمثٌل ه العالو ةطبٌع       
 1560.00 =  12×  130=  4+  6+  80+  40=   ةواالضافٌ       
   ( 1995 ة) مثل سن       
    29.90+  24.00=  96ه  91  ةخاص ةعالو       

                                            =53.90 ×6 = 323.40 
     95الى  92 ةخاص ةعالو       
        =34.00  +20.60  +23.55  +26.65   

                                         =104.80  ×12  = 1257.60 
 1200.00 = حوافز         
 500.00 = عموالت         
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 50.002 = ةاجور اضافٌ         
  5091.00 

 6000.00 = وحٌث لم ٌجاوز المجموع الحد االقصى       
 ======  1996هرى عن عام اذا المتوسط الش       

                                     =5091.00  ÷12  = 424.25 
 
 

 1997 ةالسجل الشهرى عن سن – 14
وعلى ذلك تكون اجمالى اجور الشهور التى عمرل   1996وٌحتوى على ذات العناصر السابق بٌانها عن سنه 

 كما ٌلى : 30/4/1997ا  خدمته فى حتى تارٌخ انته ةخاللها هذه السن
   ه  ةاالجتماعٌ ةالعمل ه بدل التمثٌل ه العالو ةطبٌع       
 520.00 =  4×  130=  4+  6+  80+  40االضافٌه  =        
     96الى  92 ةخاص ةعالو       
        =34.00  +20.60  +23.55  +26.65   

                              +29.90  =134.70 ×4  = 538.80 
 400.00 = حوافز         
 200.00 = عموالت         
 100.00 = ةاجور اضافٌ         

  1758.80 
 2000.00 = وحٌث لم ٌجاوز المجموع الحد االقصى لعدد شهور       
 ======  ( 4×  500)  ةهذه الفتر       
   1997اذا المتوسط الشهرى عن عام        
                                     =1758.80 ÷4  = 439.70 

 
 السنوى الجر االشتراك المتؽير السجل – 15

 
 متوسط االجر المتؽير التاريخ

 جنيه 

1/4/1984 200.00 

1/1/1985 220.00 

1/1/1986 180.00 

1/1/1987 260.00 

1/1/1988 300.00 

1/1/1989 350.00 

1/1/1990 375.00 

1/1/1991 274.67 

1/1/1992 431.75 

1/1/1993 471.55 

1/1/1994 480.04 

1/1/1995 460.89 

1/1/1996 424.25 

1/1/1997 439.70 

 
 عناصر االجر المتؽٌر من حٌث : ةعمتاب ةوبعد ان انتهٌنا من وضع تصور لكٌفٌ
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 التطور التارٌخى لعناصر هذا االجر –أ
 صر اجر االشتراك المتؽٌر بعنا ةالخاص ةالضوابط القانونٌ ةمراعا –ب
 : ةالحال هلهذ ةنستعرض فٌما ٌلى خطوات تحدٌد المستحقات التؤمٌنٌ 

 االستحقاق ةاوال : تحديد حال
 لبلوغ سن التقاعد  ةاشتراك المإمن علٌه فى االجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتها  الخدم ةنظرا الستمرار مد

 ةاالستحقاق = بلوغ السن المنهى للخدم ةاذا حال
االستحقاق وهى بلوغ السرن اى ٌسرتحق المعراش ة وٌستحق المعاش من اول الشهر الذى تحققت فٌه واقع

 1/4/1997من 
 المعاش : ةثانيا : تحديد نيم

 :  حصر مدد االشتراك – 1     
 مدد االشتراك الفعلى            
  ةسن شهر يوم
 ( ة) الٌوم التالى النتها  الخدم 97 5 1
 االشتراك ( ةٌ) بدا 84 4 1

00 1 13  
 محول عنها االحتٌاطى :ال ةالمد
  ةسن شهر يوم
 ) الٌوم التالى لنهاٌتها ( 84 4 1
 ) تارٌخ االشتراك ( 79 1 15

16 2 5  
 اجمالى مدد االشتراك 
 13 1 00 مدد االشتراك الفعلى

 5 2 16 المحول عنها احتٌاطى ةالمد

 16 3 18 
 18 4 00 تجبر الى 

 : ةتحديد معامل المد – 2     
                                                1/45المحول عنها احتٌاطى على اساس معامل  ةاالشتراك الفعلى والمد ةتحسب كل من مد

  : ةتحديد اجرالتسوي – 3     
 االشتراك الفعلى ةمتوسط االجر الشهرى خالل كامل مد

 
 ةالفتر

 ال        -من    
 االجر×   دد  ع

 االشهر    الشهرى
 االجور ةجمل

 بالجنيه

1/4/84 – 31/12/84 9   ×200.00 = 1800.00 

1/1/85 – 31/12/85 12  ×220.00 = 2640.00 

1/1/86 – 31/12/86 12  ×180.00 = 2160.00 

1/1/87 – 31/12/87 12  ×260.00 = 3120.00 

1/1/88 – 31/12/88 12  ×300.00 = 3600.00 

1/1/89 – 31/12/89 12  ×350.00 = 4200.00 

1/1/90 – 31/12/90 12  ×375.00 = 4500.00 

1/1/91 – 31/12/91 12  ×274.67 = 3296.04 

1/1/92 – 31/12/92 12  ×431.75 = 5181.00 

1/1/93 – 31/12/93 12  ×471.55 = 5658.60 

1/1/94 – 31/12/94 12  ×480.04 = 5760.48 

1/1/95 – 31/12/95 12  ×460.89 = 5530.68 
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1/1/96 – 31/12/96 12  ×424.25 = 5091.00 

1/1/97 – 30/04/97 4    ×439.70 = 1758.80 

 54296.60 شهرا  157 االجمال 

 جنٌه  
 345.84 =  157÷  54296.60المتوسط الشهرى =           

   من مده  ةكامل ة% عن كل سن 2ٌضاؾ 
   فى االجر المتؽٌر االشتراك الفعلى

 89.92 = % 26سنه =  %13  ×  2= 
   متوسط االجر الذى ٌتم على اساسه تحدٌد

 435.53 = المعاش 
                                                     4   

 177.53 = 1/45×  18ـ ×  435.76=  المعاش الخام – 4
                                                    12  ====== 

   الحد االدن  النسب   – 5
   % من متوسط االجر المتؽير ( 50)  
   الحد االدن  النسب  االول  –أ 

الحد ال ٌتوافر بشؤنه شروط استحقاق هذا 
انتهرررا  )ةالنسررربى حٌرررث ان حالررراالدنرررً 
 ةلبلوغ سن التقاعد( وال ٌتوافر مد ةالخدم

فؤكثر  ةسن 20ر اشتراك فى االجر المتؽٌ
 اشتراك فى ة )مد

  
 
 
   

   ةشهر  سن
   فقط (                     18    4االجر المتؽٌر   

   الحد االدن  النسب  الثان    –ب 
   حٌث : –وط استحقاقه رتتوافر ش

 ةاالسرررتحقاق = انتهرررا  الخدمررر ة( حالررر1)
 لبلوغ سن التقاعد

  

( مشررررترك فررررى االجررررر المتؽٌررررر مررررن 2)
1/4/1984 

  

( مستمر فى االشتراك عن هذا االجرر 3)
 حتى تارٌخ بلوغ سن التقاعد 

  

االشرررتراك الفعلرررى فرررى االجرررر  ة( مرررد4)
 20)  ةسررن 20االساسررى تزٌررد علررى 

 شهور ( 9و  ةسن

  

 237.68 = (475.36% من المتوسط ) 50وحٌث 
 177.53 = ٌزٌد على المعاش الخام 

ى هرذه اذا ٌكون المعاش المستحق حت
 هو ةالخطو

 
237.68 

   اضافه نصؾ الفرق  – 6
   : ةحٌث الحال ةالخطوال محل لتطبٌق هذه 

   ةأو عجز منهى للخدم ةلٌست وفا
مررن  ةأو عجررز كامررل خررالل سررن ةلٌسررت وفررا

 الترك أو من توقؾ االشتراك 
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% مىىىىىىىن  80الحىىىىىىىد االنصىىىىىىى  النسىىىىىىىب  )  – 7
 (المتوسط

  

 380.29 = %  80×  475.36=  ةوهو فى هذه الحال
 حٌث ٌزٌد على المعاش المستحق حتىو
  237.68 = ةالسابق ةلخطوا
 237.68 =  ذا ٌظل المعاش المستحق حتى هذه الخطوها               
   الحد االنص  الرنم        – 8

 400.00 = نظرا الن الحد االقصى الرقمى 
والمعاش المحدد وفقا لما تقردم وهرو ٌقرل عرن 

 حدال
= 

237.68 
 ======  االقصى الرقمى المشار الٌه  

 237.68  اذا ٌظل المعاش المستحق حتى هذه الخطوه
 ======  نسبه التخفيض – 9

ال محررل لتطبٌقهررا فررى هررذه الحررال حٌررث انهررا 
 لٌست معاش مبكر

  

اذا ٌظررررل المعرررراش المحرررردد طبقررررا للخطرررروات 
 237.68 = السابقه كما هو

لعرالوات الخاصره الترى لرم ٌرتم اضافه زٌراده ا -10
ضرررمها الرررى االجرررر االساسرررى حترررى ترررارٌخ 

 استحقاق المعاش

  

اضررافه زٌرراده العررالوه الخاصرره عررن سررنه  –أ 
1992  34.00  ×80 % = 27.20 

اضافه زٌاده العالوه الخاصره عرن سرنه  –ب 
1993 20.60  ×80 % = 16.48 

اضررافه زٌرراده العررالوه الخاصرره عررن سررنه  -ج
1994 23.55  ×80      % = 18.84 
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اضافه زٌاده العالوه الخاصه عن سنه  –د 
 – 26.65العالوة الخاصة ) 1995

  الحد  اجنٌه 250% من 10تخفض إلً 

 جنٌه

األقصررررررررً ألجررررررررر اإلشررررررررتراك فررررررررً 
30/6/1992 )25.00  ×80 % = 20.00 

اضررافه زٌرراده العررالوه الخاصرره عررن سررنه  -ه
% 10تخفرررض إلرررً  – 29.90)1996
الحرررد األقصرررً ألجرررر  اجنٌهررر 250مرررن 

  (30/6/1992اإلشتراك فً 
25.00  ×80 % = 20.00 

 340.20 = جمله المعاش المتؽٌر وزٌاداته
   :معاش االجر االساس  يحدد كما يل وحيث 

   تدرج االجر 
 90.00 = االجر االساسى 1/4/1984

   من كل سنه  1/7جنٌهات فى  10ٌزٌد 
 200.00 = 1/7/1994اذا االجر االساسى فى 

1/7/1995 = 210.00 
1/7/1996 = 220.00 

وٌضرراؾ لالجررور المشررار الٌهررا العررالوات الخاصرره 
 تم ضمها الٌها كما ٌلى :التى 

  

 200.00 =  1/7/1994اجر 
 26.00 = 1987 ٌضاؾ عالوه
 19.50 = 1988 ٌضاؾ عالوه

 1989 = 21.00 
  266.50 

 210.00 =  1/7/1995اجر 
 جنٌه     

 66.50 = 1989  - 1987 ٌضاؾ عالوه
 22.50 = 1990 + عالوه

   299.00 
 220.00 = 1/7/1996اجر 

 89.00 = 1990 – 1987ٌضاؾ عالوه 
 24.00 = 1991+ عالوه 

  333.00 
 ======  المتوسط       

1/7/1996 - 30/4/1997 = 10 × 333.00 = 3330.00 
1/7/1995 - 30/6/1996 = 12 × 299.00 = 3588.00 
1/5/1995 - 30/6/1995 = 2 × 266.50 = 533.00 

                                       24  7451.00 
+ قٌمه العالوه الخاصه عن فتره المتوسط السرابقه 

 تارٌخ ضمها لالجر االساسى على
  

 336.00 =  24.00×  14=  1991عالوه 
 45.00 =  22.50×    2=  1990عالوه 
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  7832.00 
 326.34 =  24÷  7832اذا المتوسط المحسن = 

                                9    
   150.00 = 1/45×  20ـ ×  326.34المعاش = 

                          12     =====   
ٌرفرررع الرررى الحرررد االدنرررى النسررربى 

 حٌث 
    

     انتهاء الخدمه لبلوغ سن التقاعد
 =326.34  ×50  % = 163.17   

 35% بحرررد اقصرررى  25ٌضررراؾ 
 جنٌه

= 
35.00 

 جنٌه   

 198.17 = اذا معاش االجر االساس  وزيادته   
     1/4/1991اذا جمله المعاش المستحق من    
   (340.20  +198.17 ) = 538.37 

 مالحظه 
% ( مرررن  10)  1/7/1997ٌضررراؾ الٌررره مرررن 

 معاش االجر

  

 19.82 = % ( 10×  198.17اسى وزٌادته ) االس
 558.19 = 1/7/1997لتصبح جمله المعاش المستحق من 

 وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من الباب األول. 1/7/1998وتستكمل إضافة باقً الزٌادات من 
 

 (2مثال رنم )
وكانت بٌاناته  ةات خاصبفرض انتها  خدمه مإمن علٌه بالقطاع الخا، ولم ٌكن صاحب العمل قد قرر عالو

 كما ٌلى :
  1/5/1937تارٌخ المٌالد  –1
  ) بلوغ سن التقاعد ( 30/4/1997تارٌخ انتها  الخدمه  –2
 تدرج االجر االساسى –3
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الشهر

 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 السنه

 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 االجر

 
 % من متوسط الخمس سنوات السابقه 140) وهو ٌقل عن  158.34االجر االساسى متوسط  – 4

 سنه شهر                                                
 سنه ) متصله ( 20    9 مده االشتراك فى االجر االساسى  – 5
  هوحتى نهاٌه الخدم 1/4/1984مده االشتراك الفعلى عن االجر المتؽٌر تبدأ من  – 6
% مررن العالوتررٌن  50االجررر المتؽٌررر المشررترك عنرره طرروال مررده اشررتراكه عررن هررذا االجررر ٌتمثررل فررى  – 7

 االجتماعٌه واالجتماعٌه االضافٌه 
 اى كان مشتركا فقط عن خمسه جنٌهات     

 اوال : تحديد حاله االستحقاق 
 تها  الخدمه لبلوغ سن التقاعد نظرا الستمرار مده اشتراك المإمن علٌه فى االجر المتؽٌر حتى تارٌخ ان

 اذا حاله االستحقاق = بلوغ السن المنهى للخدمه 
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ٌستحق المعاش من اول الشهر الذى تحققت فٌه واقعه االستحقاق وهى بلوغ السرن اى ٌسرتحق المعراش و
 1/4/1997من 

 ثانيا : تحديد نيمه المعاش
       حصر مدد االشتراك  – 1

 1/5/1997 لفعلىمده االشتراك ا            
 1/4/1984 وال توجد مده محول عنها احتٌاطى            

 0/1/13 
 ةتحديد معامل المد – 2

1/45 
 ةتحديد اجر التسوي – 3

 جنٌه  
 5.00 = االجر الثابت

 % عرررن كرررل سرررنه كاملررره مرررن مرررده 2ٌضررراؾ 
 االشتراك الفعلى فى االجر المتؽٌر

  

 1.30  % 26سنه  =  %13 ×  2= 
 جنٌه   

متوسرررط االجرررر الرررذى ٌرررتم علرررى اساسررره تحدٌرررد 
 المستحقات

= 6.30     
==== 

   المعاش الخام – 4

1   
 1.84 = 1/45×  13ـ ×  6.30            

12  ==== 
 (% من متوسط االجر المتؽير 50الحد االدن  النسب  )  – 5

   الحد االدن  النسب  االول  –أ 
حقاق الحررررد ال ٌترررروافر بشررررؤنه شررررروط اسررررت

النسررربى حٌرررث ان حالررره االسرررتحقاق  االدنرررى
 ()انتها  خدمه لبلوغ سن التقاعد

  

توافر مرده اشرتراك فرى االجرر المتؽٌرر توال 
سنه فرؤكثر ) مرده االشرتراك فرى االجرر  20

 المتؽٌر  

  

   شهر  سنه
   فقط ( 13     1
   الحد االدن  النسب  الثان  –ب 

اجرع مثرال رقرم تتوافر شرروط اسرتحقاقه ) ر
1  ) 

  

 3.15 = ( 6.30% من المتوسط )  50وحٌث 
 1.84 = تزٌد على المعاش الخام

اذا ٌكون المعاش المستحق حتى هذه 
 3.15 = الخطوه هو

 اضافه نصؾ الفرق – 6
 ال محل لتطبٌق هذه الخطوه حٌث الحاله انتها  الخدمه لبلوغ سن التقاعد

 من المتوسط (%  80الحد االنص  النسب  )  – 7
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 جنٌه   
 5.04 = % 80×  6.30وهو فى هذه الحاله = 

وحٌررررث ٌزٌررررد عررررن المعرررراش المسررررتحق حتررررى 
 3.15 = الخطوه السابقه

 3.15 =  اذا ٌظل المعاش المستحق حتى هذه الخطوه 
   جنيه ( 400الحد االنص  الرنم )  – 8

   حٌث لم ٌتجاوز قٌمه المعاش المستحق حتى 
 400.00 = هذه الخطوه

اذا ٌظرررل قٌمررره المعررراش المسرررتحق حترررى هرررذه 
 الخطوه

= 3.15 

   نسبه التخفيض – 9
ال محل لتطبٌقها فى هذه الحاله حٌث انها 

 لٌست معاش مبكر       
  

اذا ٌظل المعاش المحدد طبقا للخطوه السابقه 
 كما هو

 3.15    
==== 

 اضىىافه زيىىاده العىىالوات الخاصىىه التىى  لىىم يىىتم -10
ا الىىىى  االجىىىىر االساسىىىى  حتىىىى  تىىىىاريخ ضىىىىمه

 استحقاق المعاش

  

ال محل لتطبٌقها حٌث الحاله قطاع خرا، ولرم 
ٌقرررر صرراحب العمررل هررذه العررالوات للعرراملٌن 

 لدٌه 

 

00000 
 جنيه   وحٌث معاش االجر االساسى

9     
 73.02 = 1/45×  20  ـ×  158.34

12   
 % مررن   50ٌرفررع الررى الحررد االدنررى النسرربى  ) 

 المتوسط (
  

   حٌث انتها  الخدمه لبلوغ سن التقاعد 
  =158.34  ×50  % = 79.17 

 20.00 = جنٌها 20% بحد ادنى  25ٌضاؾ 
 99.17 = اذا معاش االجر االساسى وزٌادته
   1/4/1997اذا جمله المعاش المستحق من 

 (99.17  +3.15 ) = 102.32 
   مالحظه

% ( مررن  10 ) 1/7/1997ٌضرراؾ الٌرره مررن 
 معاش

  

 9.92 = % 10×  99.17االجر االساسى وزٌادته = 
لتصرررررربح جملررررررره المعرررررراش المسرررررررتحق مرررررررن 

1/7/1997 
= 112.24 

 وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من الباب األول. 1/7/1998وتستكمل إضافة باقً الزٌادات من 
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 (3مثال رنم )
ه قررد انتهررت قبررل بلوؼرره السررن بعررامٌن ) انتهررت خدمترره بفرررض ان المررإمن علٌرره بالمثررال السررابق كانررت خدمترر

30/4/1995 ) 
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :

 اوال :  تحديد حاله االستحقاق 
 نظرا لبلوغ سن التقاعد بعد انتها  الخدمه 

 ) اول شهر بلوغ هذه السن ( 1/4/1997اذا ٌستحق المعاش من 
 ثانيا : تحديد نيمه المعاش

 شهر   سنه  شتراكحصر مدد اال  - 1      
 13/     1 من المثال السابق            
  2/     - ناق،            

  1     /11  
 تحديد معامل المده  – 2       

                 1/45 
 تحديد اجر التسويه – 3       

 جنٌه  
 5.00 = االجر الثابت            

% عرررن كرررل سرررنه كاملررره مرررن مرررده  2ٌضررراؾ 
 الشتراك الفعلى فى االجر المتؽٌرا

  

 1.10  % 22سنه  =  %11 ×  2= 
 = 6.10      

   المعاش الخام – 4

1   
 1.51 = 1/45×  11ـ ×  6.10            

12  ==== 
% مرررن متوسرررط  50)   النسىىىب  الحىىىد االدنىىى – 5

 الحد االدن  النسب  االول  -أ(االجر المتؽٌر
 جنٌه  

ه حٌررث الحالرره لٌسررت معرراش  ال محررل لتطبٌقرر
تقاعد منهى للخدمه ولكنهرا تقاعرد بعرد انتهرا  

 الخدمه 

  

وٌظل المعاش المستحق كما هو فرى الخطروه 
 1.51 = السابقه

   الحد االدن  النسب  الثان  –ب 
ال محررل لتطبٌقرره حٌررث الحالرره لٌسررت معرراش 

 تقاعد منهى للخدمه
  

 1.51 = وتظل قٌمه المعاش كما سبق تحدٌده 
 اضافه نصؾ الفرق – 6     

 ال محل لتطبٌق هذه الخطوه حٌث الحاله معاش تقاعد منهى للخدمه
 1.51 = وتظل قٌمه المعاش كما سبق تحدٌدها 

 ( % من المتوسط 80الحد االنص  النسب  )  – 7
 4.80 = % 80×  6.10وهو فى هذه الحاله = 

 ====  وحٌث ٌزٌد عن المعاش المستحق حتى الخطوه
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 1.51 = السابقه
 1.51 = اذا ٌظل المعاش المستحق حتى هذه الخطوه 

   جنيه ( 400الحد االنص  الرنم )  – 8
   حٌث لم ٌتجاوز قٌمه المعاش المستحق حتى 

 400.00 = الخطوه السابقه
 1.51 = اذا تظل قٌمه المعاش المستحق كما هو

   نسبه التخفيض – 9
ه الحاله حٌث انها لٌست ال محل لتطبٌقها فى هذ

 معاش مبكر       
  

 جنٌه    لمعاش المستحق المحدده حتى  اذا تظل قٌمها
 1.51  الخطوه السابقه كما هى

اضافه زياده العالوات الخاصه التى  لىم يىتم ضىمها  -10
 ال  االجر االساس  حت  تاريخ االستحقاق 

  

ر ال محل لتطبٌقها حٌث الحاله قطاع خا، ولرم ٌقرر
 00000 = صاحب العمل هذه العالوه للعاملٌن لدٌه  

   وحٌث معاش االجر االساسى
   المتوسط خالل السنتٌن االخٌرتٌن            

1/1/1995 – 30/04/1995  =150.00 ×4 = 600.00 
1/1/1994 – 31/12/1994  =140.00 ×12 = 1680.00 
1/5/1993 – 31/12/1993  =130.00  ×8 = 01040.0 
                                                        24  3320.00 
 =3320.00  ÷24                                                   = 138.34 

   وحٌث اجمالى اجور الخمس سنوات السابقه على
 6200.00 = فتره المتوسط

   قه اذا المتوسط الشهرى خالل الخمس سنوات الساب
 =6200.00  ÷60  = 103.33 
 +40 % = 41.33 

  144.66 
وحٌث متوسرط السرنتٌن االخٌررتٌن ٌقرل عرن متوسرط 

 %   40الخمس سنوات السابقه مضافا الٌه 
  

9   
 57.65 = 1/45×  18ـ ×  138.34اذا المعاش = 

12    
 20.00 = جنٌها 20% بحد ادنى  25ٌضاؾ 

 77.65 = وزٌادته اذا معاش االجر االساسى
 جنٌه  1/4/1997اذا جمله المعاش المستحق من 

 79.16 = ) متؽٌر (  1.51) اساسى ( +  77.65= 
   مالحظه

   % ( من معاش 10)  1/7/1997ٌضاؾ الٌه من 
 7.77 = % 10×  77.65االجر االساسى وزٌادته = 

 86.93 = 1/7/1997لتصبح جمله المعاش المستحق من 
 وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من الباب األول. 1/7/1998ل إضافة باقً الزٌادات من وتستكم
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 (4مثال رنم )
)تراعي أحكام المحكمة الدستورية المشار اليها فىي الخطىوتين تاسىعا وعاشىرا مىن خطىوات حسىاب المعىاش 

 عن األجر المتؽير(
 20/7/1996المبكر بفرض ان المإمن علٌه بالمثال السابق تقدم بطلب صرؾ المعاش 

 تحدد مستحقاته كما ٌلى 
 اوال : تحديد حاله االستحقاق

 نظرا الن السن  فى تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ المعاش المبكر هو :
 سنه شهر ٌوم       

 1996 7 20 تاريخ الطلب              
 1937 5 1 تارٌخ المٌالد             

 59 2 20 السن             
صرؾ المعاش المبكر عن االجر المتؽٌر من اول الشهر الذى قدم فٌه طلب الصرؾ اى من اذا ٌستحق 

 وذلك لتجاوزه سن الخمسٌن فى تارٌخ تقدٌم الطلب 1/7/1997
 ثانيا : تحديد نيمه المعاش

  حصر مدد االشتراك  – 1
 شهر  سنه    

  11/     1 مده االشتراك الفعلى             
 معامل المده تحديد  – 2       

                 1/45 
 تحديد اجر التسويه – 3       

 جنٌه  
 6.10 = من المثال السابق             

   المعاش الخام – 4      
 1.51 = من المثال السابق            
 (% من متوسط االجر المتؽير 50النسب  ) الحد االدن   – 5

   الحد االدن  النسب  االول  -أ 
   ال محل لتطبٌقه حٌث الحاله معاش مبكر

 1.51 =  وٌظل المعاش المستحق كما هو 
   الحد االدن  النسب  الثان  –ب 

   الٌطبق حٌث الحاله معاش مبكر
 1.51 = وٌظل المعاش المستحق كما هو 

 اضافه نصؾ الفرق – 6     
   ال ٌطبق حٌث الحاله معاش مبكر وٌظل المعاش         

 1.51 = المستحق كما هو
 ( % من المتوسط 80الحد االنص  النسب  )  – 7     

 480.00 = من المثال السابق            
 ====  وحٌث ٌزٌد عن المعاش المستحق حتى الخطوه           
 1.51 = السابقه           
 1.51 =  اذا ٌظل المعاش المستحق  كما هو            

   ( جنيه 400الحد االنص  الرنم )  – 8    
   حٌث لم تتجاوز قٌمه المعاش المستحق حتى           

 جنٌه    
 400.00 = الخطوه السابقه          
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 1.51 = اذا تظل قٌمه المعاش كما هو         
   نسبه التخفيض – 9    

من تارٌخ تقدٌم طلب  ةنظرا الن المده المتبقٌ
بكر حتى تارٌخ بلوغ سن صرؾ المعاش الم
 الستٌن =        

  

 ةسن شهر يوم     
 1997 4 30 تارٌخ بلوغ سن الستٌن

 1996 7 20 تارٌخ تقدٌم الطلب

      10 9 00 
 1 00 00 تجبر الى سنوات كامله

% عن كل سنه متبقٌه لبلوغ سن الستٌن بعد مراعاه جبر كسر السنه  5اذا تخفض قٌمه المعاش بنسه 
 هذه المده الى سنه كامله فى

 00.08 = % 5% =  1×  5اذا نسبه التخفٌض = 
   وبالتالى تكون قٌمه المعاش المستحق بعد 

 1.43 = التخفٌض
   ساس  ف  تاريخ استحقاق المعاشجر األاألالت  تم ضمها ال   ةعالوات الخاصاضافه زياده ال – 10

         ال محل لتطبٌقها حٌث الحاله قطاع خا، ولم  
   ٌقرر صاحب العمل هذه العالوات للعاملٌن 

   هذا باالضافه الى ان حاله االستحقاق –لدٌه 
 00000 = معاش مبكر

 77.65 = وحٌث معاش االجر االساسى وزٌادته
   ) من المثال السابق ( 

حٌررث لررم ٌخفررض المعرراش السررابق حسررابه بالمثررال 
صررؾ فرى ترارٌخ طلرب  55السابق لتجاوزه سن 

 المعاش المبكر

 جنيه  

   جنٌها 20% بحد ادنى  25كما اضٌفت 
 79.08 =  1/7/1996اذا اجمالى المعاش المستحق من 

 مالحظه
 % من معاش 10 1/7/1997ٌضاؾ الٌه من 

 7.77 =  % 10×  77.65االجر االساسى وزٌادته = 
 86.85 =  1/7/1997لتصبح جمله المعاش المستحق  من 

 وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من الباب األول. 1/7/1998ضافة باقً الزٌادات من وتستكمل إ
 

 ( 5مثال رنم )
لثبوت عجزه الكامرل  20/6/1995وتقدم للصرؾ فى  30/4/1995بفرض انتها  خدمه مإمن علٌه بتارٌخ 

 كما ٌلى :نت بٌانات مدد اشتراكه فى هذا التارٌخ ولم ٌكن قد صرؾ مستحقاته عن مدد اشتراكه وكا
  وحتى نهاٌه الخدمه 1/4/1984مده االشتراك الفعلى عن االجر المتؽٌر تبدأ من  –1
ه  30/6/1992جنٌهرا حترى  375االجر المتؽٌر المشترك عنه طوال مده االشتراك عرن هرذا االجرر هرو  –2

 1/7/1992من  500
ررت للعراملٌن بالحكومره صاحب العمل قطراع خرا، وكران قرد قررر عرالوات خاصره مماثلره لتلرك الترى قر –3

 والقطاع العام وتوافرت بشؤنها شروط استحقاق الزٌاده المستحقه عن  كل منها 
 اجره االساسى فى : – 4
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 جنٌه التارٌخ جنٌه التارٌخ

30/6/1990 250.00 1/7/1990 250.00 

31/5/1991 250.00 1/6/1991 250.00 

30/6/1992 250.00 1/7/1992 300.00 

30/6/1993 300.00 1/7/1993 337.50 

30/6/1994 337.50 1/7/1994 375.00 

 ( 30/4/1995) خدمته انتهت  30/6/1995

 
  89حتى  87وقد تم ضم العالوات الخاصه عن االعوام من 

 على التوالى 1/7/1994 ه 1/7/1993 ه 1/7/1992ـر اشتراكه االساسى فى الى اج
 ٌرهمتوسط اجره االساسى خالل السنه االخ – 5

     1/7/1994 – 30/4/1995  =10  ×375.00 = 3750.00 
     1/5/1994 – 30/6/1994  =2    ×337.50  = 675.00 
                                    12  4425.00 

   عن                               1989ٌضاؾ العــالوه الخــاصه عن سنه      
   لى تارٌخ ضمها لالجر االساسى الشهرٌن السابقٌن ع     
 75.00 = 37.50×  2=  1/6/1995فى      
  4500.00 

 375.00 = 12÷  4500اذا المتوسط =      
 شهر  سنه                                      
  18    9مده اشتراكه فى االجر االساسى    – 6

 تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 ستحقاقاوال : تحديد حاله اال

 نظرا الستمراره فى االشتراك فى االجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتها  الخدمه 
 ونظرا الستحقاقه معاش عجز كامل خالل سنه من ترك الخدمه عن االجر االساسى
 فانه اٌضا ٌستحق معاش عجز كامل خالل سنه من ترك الخدمه عن االجر المتؽٌر

 العجز الكامل ( ) اول شهر ثبوت 1/6/1995وٌستحق المعاش من 
 ثانيا : تحديد نيمه المعاش 

 حصر مدد االشتراك – 1
  تضاؾ مده افتراضٌه -أ             

 30/4/1997 ٌن      حٌث تارٌخ بلوغ سن الست               
 20/6/1995 تارٌخ ثبوت العجز الكامل               

 11/10/1 
 جر المتؽٌر مدد االشتراك الفعلى عن اال –ب           

  سنه  شهر ٌوم
 ) اول شهر انتها  الخدمه ( 95 5   1
 ) تارٌخ بداٌه االشتراك ( 84 4   1

-   1 11  
 جمله مدد االشتراك عن االجر المتؽٌر -ج          

  سنه  شهر ٌوم
 مده فعلٌه 11  1   --
 مده افتراضٌه 1 10   11



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            218/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

11 11 12  

 بعد جبر كسر السنه 13 -- --
 تحديد معامل المده – 2       

             1/45 
 

 تحديد اجر التسويه  – 3       
 جنٌه     سنه شهر     
/1/4 من

84 
- 1/7/

92 
= 3 8  × 375 = 37125.0 

/1/7 من
92 

- 1/5/
95 

= 10 2 × 500 = 17000.0 

     1 11    54125.0 
 406.95 = 133÷  54125المتوسط =            

 89.53 = % 22=  11% × 2ٌضاؾ            

  496.48 
   المعاش الخام  – 4       

              =496.48  ×13  ×1/45 = 143.42 
 (% من متوسط االجر المتؽير 50  ) الحد االدن  النسب – 5       

     الحد االدن  النسب  االول –أ 
               496.48  ×50  % = 248.24 

الحاله عجز كامل خرالل سرنه مرن تررك  حٌث
 الخدمه

  

 143.42وهررو افضررل مررن المعرراش الخررام ) 
 جنٌه (  

  

   الحد االدن  النسب  الثان   –ب 
ال ٌطبررق فررى هررذه الحالرره حٌررث انهررا لٌسررت 

 معاش 
  

   تقاعد منهى للخدمه 
   اضافه نصؾ الفرق  – 6

 397.19 = %  80×  496.48الحد االقصى النسبى = 
 248.24 = المعاش المستحق حتى الخطوه السابقه 

 148.95  الفرق
 جنٌه  

 74.48 = 2÷  148.95نصؾ الفرق =         
 322.72  ( 74.48+  248.24المعاش المستحق )

   % من المتوسط ( 80الحد االنص  النسب  )  – 7
             496.48  ×80   % = 397.19 

 322.72 = حق حتى الخطوه السابقهوحٌث المعاش المست
 397.19 = وهو اقل من الحد االقصى النسبى 
 322.72 = اذا ٌظل المعاش المستحق كما هو   

   ( 400الحد االنص  الرنم  )  – 8       
 322.72 = حٌث المعاش المستحق حتى الخطوه السابقه           
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 400.00 = وهو ٌقل عن الحد االقصى الرقمى           
 322.72 = اذا ٌظل المعاش المستحق كما هو           

   نسبه التخفيض  – 9       
   ال محل لتطبٌقها حٌث الحاله لٌست معاش مبكر          
   اضافه زيـاده العالوات الخاصه الت  لم يتم -10       

  حتىىىىىي تىىىىىاريخ  ضىىىىىمها الىىىىى  االجىىىىىر االساسىىىىى            
 المعاش :استحقــاق 

  

     90اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –أ              
 30.00 = %80% ×15( ×  30/6/90) اجر   250              

    91اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –ب              
 30.00 = %80% ×15( ×  31/5/91) اجر   250              

    92ضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه ا –ج             
 40.00 = %80% ×20( ×  30/6/92) اجر   250              

    93اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –د             
   ( 30/6/93) اجر  300             
 20.00 = % 80% ×  10×  250تحسب العالوه على             

 جنٌه    94اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  -ه            
   ( 30/6/95) اجر  337.50             
 20.00 = % 80% ×  10×  250تحسب العالوه على             

    95اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  -و            
   ال تستحق هذه الزٌاده حٌث تارٌخ انتها  الخدمه           
   وبالتالى لم ٌستحق العالوه عن 1/7/1995قبل            

   1995عام            

 462.72 = جمله معاش االجر المتؽٌر وزٌاداته           
   وحٌث مده االشتراك عن االجر االساسى           

 ةسن شهر يوم  
 18 9  -- فعلى           
 1 10  11 مده افتراضٌه           

 11  7  20 
 20 8  -- تجبر الى           
   ٌكون معاش االجر االساسى          

                     8   
 172.22 =   1/45×  20ـ  ×  375.00         

                     12  ====== 
 187.50 = % من المتوسط  50ٌرفع للحد االدنى          
   % من المتوسط 80الفرق بٌن ٌضاؾ نصؾ          

             =375.00  ×80  % = 300.00 
 187.50 = المعاش         
 112.50 = الفرق         
 56.25 = نصؾ الفرق           

 243.75 = 56.25+  187.50لمعاش = ا
 35.00 = هاجنٌ 35% بحد اقصى  25ٌضاؾ          
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 278.75 = ساسى وزٌادتهاذا معاش االجر اال         
 462.72 = ٌضاؾ معاش االجر المتؽٌر وزٌاداته        
 741.47 =  1/7/1996اذا اجمالى المعاش المستحق من         
   مالحظه         
   % ( من معاش 10)  1/7/1995ٌضاؾ الٌه من         
   االجر االساسى وزٌادته        

           =278.75  ×10 % = 27.88 
 769.35    1/7/1995لٌصبح جمله المعاش المستحق من          
   % من معاش االجر االساسى 10ثم ٌضاؾ          
    30/6/96وزٌاداته حتى          
          ( =278.85  +27.88  × )10 % = 30.67 
 800.02 = 1/7/1996لٌصبح جمله المعاش المستحق من          

   % من معاش االجر االساسى  10ثم ٌضاؾ        
   30/6/1997وزٌاداته حتى        
       (  =278.75  +27.88  +30.67  × )10 % = 33.73 
 833.75 = 1/7/1997لٌصبح جمله المعاش المستحق حتى         

 الباب األول. وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من 1/7/1998وتستكمل إضافة باقً الزٌادات من 
 

 (6مثال رنم )
) بعرد اكثرر مرن سرنه مرن  25/6/1996بفرض ان المإمن علٌه بالمثرال السرابق كران قرد وقعرت وفاتره بترارٌخ 

 انتها  الخدمه ( وكانت بٌانات مده اشتراكه من االجر المتؽٌر هى ذاتها المبٌنه بالمثال المشار الٌه
 تحدد مستحقاته كما ٌلى :

 االستحقاق    اوال : تحديد حاله 
 نظرا الستمراره فى االشتراك عن االجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتها  الخدمه

 ونظرا الستحقاقه معاش وفاه بعدد اكثر من سنه من الترك عن االجر االساسى 
 فانه اٌضا ٌستحق معاش وفاه بعد اكثر من سنه من الترك عن االجر المتؽٌر

 1/6/1996وٌستحق المعاش من 
 ديد نيمه المعاش ثانيا : تح

 حصر مدد االشتراك  – 1      
 ال تضاؾ مده افتراضٌه فى هذه الحاله ) وفاه بعد اكثر من سنه من الترك ( –أ 
 ةشهر  سن                              
 () من المثال السابق  11   1مده االشتراك الفعلٌه   –ب 

  تحديد معامل المده – 2
          1/45 

 تحديد اجرالتسويه – 3       
 جنٌه ) من المثال السابق ( 496.48           

 جنٌه   المعاش الخام – 4       
                      1   

 122.29 = 1/45×  11ـ ×  496.48          
                      12   

   %من المتوسط(   50الحد االدن  النسب  ) – 5       
   الحد االدن  النسب  االول – أ          

   ال محل لتطبٌقه حٌث الوفاه بعد اكثر من سنه                
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   من الترك              
   الحد االدن  النسب  الثان  –ب           

   ال محل لتطبٌقه حٌث الحاله لٌست معاش 
   تقاعد منهى للخدمه             

   الفرقاضافه نصؾ  – 6       
 ال محل لتطبٌقه حٌث الحاله وفاه بعد اكثر من سنه من الترك

   % من المتوسط ( 80ص  النسب  ) الحد االن – 7       
         496.48  ×80    % = 397.19 

 122.29 = وحٌث المعاش المستحق وفقا لما تقدم                      
 397.19 = سبىوهو اقل من الحد االقصى الن           
 122.29 = اذا ٌظل المعاش المستحق كما هو           

   جنيه ( 400الحد االنص  الرنم  )  – 8        
 122.29 = وحٌث المعاش المستحق حتى الخطوه السابقه          
 400.00  وهو ٌقل عن الحد االقصى الرقمى           
 122.29 = ا هواذا ٌظل المعاش المستحق كم          

   نسبه التخفيض – 9        
 ال محل لتطبٌقها حٌث الحاله لٌست معاش مبكر           

 
  

 جنٌه    اضافه زيادات العالوات الخاصه الت  لم يتم -10        
   ضمها الى االجر االساسى حتى تارٌخ استحقاق           
   المعاش           
     91فه زياده العالوه الخاصه عن سنه اضا –أ            

 30.00 = من المثال السابق              
    92اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –ب            

 40.00 = من المثال السابق              
    93اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –ج           

 20.00 = سابقمن المثال ال              
    94اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –د           

 20.00 = من المثال السابق            
 232.29 = جمله معاش االجر المتؽٌر وزٌاداته           
   وحٌث مده االشتراك عن االجر االساسى           
   ه وفاهبدون اضافه مده افتراضٌه ) حٌث الحال           

                                                     9    
   18بعد اكثر من سنه من انتها  الخدمه = ـ            

                                                    12    
   كان قد تم ضم عالوه 1/7/1995وحٌث من            
   االساسىالى االجر  90           
 375.00 = اذا ٌصبح المتوسط كما فى المثال السابق            
 37.50 = 90+ عالوه            

  412.50 
 وٌكون معاش االجر االساسى           

 
 

  



 تطبيقات عملية   –كتب التأمينات االجتماعية                  
                                                                                           2017 يناير                                      األول                                        الكتاب                                

 محمد حامد الصياد                                            222/224معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة                                      
                                                                                                               w: www.elsayyad.net                     

                     

                

                         9              
   171.88=               1/45×  18ـ ×  412.50          

                        12   
% 50وال ٌرفررع هررذا المعرراش للحررد االدنررى النسرربى 

 من المتوسط 
 جنٌه   

وال ٌضاؾ نصؾ الفرق حٌث الحاله وفاه بعد اكثرر 
 من سنه من الترك

  

    35.00  =      35اقصى  25% بحد ادنى  25ٌضاؾ  
 206.88  اذا معاش االجر االساسى وزٌاداته

 439.17 =      1/6/1996لمستحق من اجمالى المعاش ا
 مالحظه          
 االجر االساسى وزٌادته  % ( من معاش 10) 1/7/1996ٌه من ٌضاؾ ال         
         =206.88  ×10 % = 20.69 

 459.86  1/7/1996لتصبح جمله المعاش المستحق من         
   من معاش 1/7/1997% من  10ثم تضاؾ         

   30/6/1997االجر االساسى وزٌاداته حتى        
       ( =206.88  +20.69  × )10 % = 22.76 

 482.62  1/7/1997لٌصبح جمله المعاش المستحق من         
 وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من الباب األول. 1/7/1998وتستكمل إضافة باقً الزٌادات من 

 
 (7مثال رنم )

ولم ٌكن قد صررؾ مسرتحقاته  5/6/1997لٌه بالمثال السابق كان قد وقعت وفاته بتارٌخ بفرض ان المإمن ع
 عن مدد اشتراكه 

 تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 اوال : تحديد حاله االستحقاق    

 نظرا الستمراره فى االشتراك عن االجر المتؽٌر حتى تارٌخ انتها  الخدمه
 بل وفاته  ( ق 30/4/1997ونظرا لبلوؼه سن التقاعد ) 

 فانه ٌستحق معاش تقاعد بعد انتها  الخدمه عن االجر المتؽٌر
) اول الشهر الذى بلػ فٌه سن الستٌن ( حٌث هذه هى الواقعه المنشئه  1/4/1997وٌستحق المعاش من 

 لالستحقاق
 ثانيا : تحديد نيمه المعاش 

 حصر مدد االشتراك  – 1      
 ةشهر  سن                                 
  ) من المثال السابق (  11   1مده فعلٌه                         
  تحديد معامل المده – 2
          1/45 

 تحديد اجرالتسويه – 3     
 ( جنٌه ) من المثال السابق 496.48           
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 جنيه    المعاش الخام – 4
5   

 122.29 = 1/45×  11ـ ×  496.48          
12   

   %من المتوسط(   50الحد االدن  النسب  ) – 5
   الحد األدن  النسب  االول –أ 

ال محرررل لتطبٌقررره حٌرررث الحالررره لٌسرررت مرررن 
 الحاالت التى ٌنطبق بشؤنها هذا الحد االدنى    

  

   الحد االدن  النسب  الثان  –ب 
ال محرررل لتطبٌقررره حٌرررث الحالررره لٌسرررت معررراش 

 تقاعد منهى للخدمه  
 يهجن  

   اضافه نصؾ الفرق – 6
 ال محل لتطبٌقه حٌث الحاله لٌست من الحاالت التى تطبق بشؤنها هذه الخطوه 

   % من المتوسط ( 80ص  النسب  ) الحد االن – 7     
         496.48  ×80    % = 397.19 

 122.29 = وحٌث المعاش المستحق وفقا لما تقدم                      
 397.19 = وهو اقل من الحد االقصى النسبى           

 122.29 = اذا ٌظل المعاش المستحق كما هو           
   ( جنيه 400الحد االنص  الرنم  )  – 8     

 122.29 = وحٌث المعاش المستحق حتى الخطوه السابقه          
 400.00  وهو ٌقل عن الحد االقصى الرقمى           

 122.29 = اذا ٌظل المعاش المستحق كما هو          
   نسبه التخفيض – 9     

   ال محل لتطبٌقها حٌث الحاله لٌست معاش مبكر           
   اضافه زيادات العالوات الخاصه الت  لم يتم -10     

   ضمها الى االجر االساسى حتى تارٌخ استحقاق           
 المعاش           

 
  

     91اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –أ            
ال ٌسررتحق هررذه الزٌرراده حٌررث تررم ضررم عررالوه 

 1/7/1996الرررى االجرررر االساسرررى مرررن  91
ٌخ بلرررررروغ سررررررن التقاعررررررد فررررررى قبررررررل تررررررار)

30/4/1997) 

  

    92اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –ب          
 40.00 = من المثال السابق              

 جنٌه     93اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه  –ج         
 20.00 = من المثال السابق              

    94اضافه زياده العالوه الخاصه عن سنه   –د         
 20.00 = من المثال السابق            
 202.29 = جمله معاش االجر المتؽٌر وزٌاداته           

   وحٌث مده االشتراك عن االجر االساسى           
 بدون اضافه مده افتراضٌه ) حٌث الحاله تقاعد           
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                              9     
   (  18انتها  الخدمه = ـ  بعد          

                              12    
   ةكان ند تم ضم عالو 1/7/1996وحيث من 

   الى االجر االساسى 91
اذا ٌصررربح المتوسرررط كمرررا فرررى المثرررال السرررابق = 

412.50 
  

   37.50=                        91+ عالوه 
                                                   450.00   

   وٌكون معاش االجر االساسى
                     9              

   187.50=         1/45×  18ـ × 450.00          
                     12   

% 50وال ٌرفع هذا المعاش للحد االدنى النسبى 
 من المتوسط

  

   وال ٌضاؾ نصؾ الفرق
   حٌث الحاله تقاعد بعد انتها  الخدمه

           35.00      =  35اقصى  25% بحد ادنى  25ٌضاؾ 
 222.50  االساسى وزٌاداته اذا معاش االجر         

 جنٌه    
 424.79 =      1/4/1997اذا اجمالى المعاش المستحق من          
          (222.50  +202.29 )   

   حظهمال
   % ( من  10)  1/7/1997ٌضاؾ الٌه من 

 22.25  معاش االجر االساسى وزٌادته
 447.04   1/7/1997لتصبح جمله المعاش المستحق من 

 وفقا لما تضمنه الفصل الخامس من الباب األول. 1/7/1998وتستكمل إضافة باقً الزٌادات من 
 
 
 
 

       


