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 مقدمة
 

اهتماما كبٌرا بنظم التؤمٌن االجتماعً نظرا لما تحققه هذه النظم من ضمان  تولً معظم الدول
تعوٌض الدخل الذي ٌنقطع بتحقق أحد المخاطر التً تإدي الً ذلك ، والتً تتمثل بصفة أساسٌة 

 البطالة ". –المرض  –اإلصابة  –الوفاة  -العجز  -فً " الشٌخوخة 
تكفل الدولة خدمات التؤمٌن االجتماعً والصحً إن دساتٌر كثٌر من الدول تنص علً أن  بل

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

 ٌة .، واإلتفاقٌات والتوصٌات الصادرة عن منظمة العمل العرب
وال شك أن تطبٌق نظم التؤمٌن اإلجتماعً وماتكفله من تعوٌض الدخل الذي ٌنقطع لتحقق أحد 
المخاطر المشار الٌها ، باإلضافة إلً ماتقدمه من عالج ورعاٌة طبٌة فً حاالت المرض 
واإلصابة ، إنما ٌمثل أهمٌة كبري من حٌث ضمانه إلستمرار األسرة بذات المستوي التً كانت 

قبل تحقق الخطر ، وهو ما ٌعنً المحافظة علً كٌان هذه االسرة من جانب ، ومن جانب علٌه 
 آخر تحقٌق االستقرار الوظٌفً واالجتماعً .

وقد إمتدت مظلة التؤمٌن اإلجتماعً فً مصر لتشمل كافة القوي العاملة بشكل مباشر وأسرهم 
ي إلً إنقطاع دخل المإمن بشكل ؼٌر مباشر وذلك من خالل تؽطٌة كافة المخاطر التً تإد

 علٌه .
 ونتناول هذا الموضوع فً األقسام االتٌة :

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

 
  الموفق والهادي إلً سوا  السبٌلوهللا

 
 

 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
W :  www.elsayyad.net 
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 ولالقسم األ
 مجال التطبٌق

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

 القوانٌن هى :
 . 1975لسنة   79قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم   – 1
 قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال  ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم  - 2

 . 1976لسنة  108
لسنة   50قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم   - 3

1978 . 
 . 1980لسنة   112قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم   - 4
لسنة  90قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  - 5

1975. 
 . فً شؤن منح معاشات ومكافآت استثنائٌة  1964لسنة   71قانون رقم  - 6
 

 ونتناول فٌما ٌلى مجال التطبٌق للقوانٌن المشار إلٌها :
 :1975لسنة  79أوالً : قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 وٌشمل ذلك : –ٌنتفع بهذا القانون كل من ٌعمل لحساب الغٌر 

 العاملون بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة .  – 1
العاملون بالوحدات اإلقتصادٌة التابعة ألى من الجهات المشار إلٌها وؼٌرها من  – 2

 الوحدات اإلقتصادٌة بالقطاع العام وقطاع األعمال العام .
  الشروط اآلتٌة :فر فٌهم العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذٌن تتوا –3

 سنة فؤكثر . 18أن ٌكون سن المإمن علٌه  –أ 
أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة وذلك  -ب

 باستثنا  عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ .
 وتعتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان :

بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من  ( العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل1)    
 نشاط .

 ( أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .  2)
         

مصر  ومع عدم اإلخالل بؤحكام االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت علٌها جمهورٌة
 العربٌة ٌشترط لسرٌان أحكام القانون على األجانب الخاضعٌن لقانون العمل :

 ة .أال تقل مدة العقد عن سن (1)
أن توجد اتفاقٌه بالمعاملة بالمثل سوا  كانت ثنائٌة أو دولٌة ، وفٌما   (2)

 ٌلى بٌان الدول التى ٌعامل مواطنوها تؤمٌنٌاً معاملة المصرٌٌن : 
 –السودان  –لٌبٌا  –المؽرب  –ٌوؼوسالفٌا  -قبرص  –) الٌونان 

 فلسطٌن (  –الصومال  –لبنان  –العراق  –سورٌا  –األردن 
القضٌة رقم د أسرة صاحب العمل ) تنفٌذا لحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أفرا – 4

قضائٌة المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر فً السابع من مارس  29لسنة  86
( من قانون التؤمٌن االجتماعً 2دستورٌة نص المادة ) م بعدم2010سنة 

اد أفراد أسرة فٌما تضمنته من استبع 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 . صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعال من تطبٌق أحكامه (
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بتعدٌل بعض  2014لسنة  120والتعدٌل الوارد بالمادة الثالثة من القانون رقم 
 نوالتؤمٌ 1975لسنة  79أحكام  قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 108بالقانون رقم االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر 
 .  1976لسنة 

المشتؽلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل  - 5
الشرطٌن الخاصة حٌث ال تسرى أحكام القانون المشار إلٌه فٌمن ٌتوافر بشؤنهم 

  اآلتٌٌن :
 أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص . –أ 
ٌكون العمل الذى ٌمارسه ٌدوٌاً لقضا  حاجات شخصٌة  للمخدوم أو  أن –ب

 ذوٌه .
 الوزرا  ونواب الوزرا  والمحافظون .  – 6
 فى شؤن :تسرى أحكام تؤمٌن إصابات العمل  – 7

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

كل من   ٌتعاقد مع صاحب ووفقاً لقانون العمل فإنه ٌعتبر عامالً متدرجاً 
عمل للعمل لدٌه بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، وٌجب أن ٌكون عقد عمل 
المتدرج بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة واألجر 
بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم على أال تقل فى المرحلة 

 عمال فى المهنة التى ٌتدرج فٌها .األخٌرة عن الحد األدنى لألجور لفئة ال
 التالمٌذ الصناعٌٌن . –ج 
 الطالب المشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفً . -د  
فى شؤن الخدمة  1973لسنة  76المكلفٌن بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم  –ه  

 العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة .
 

تماعً على أصحاب األعمال  ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم  قانون التؤمٌن االج  -ثانٌاً  
 :1976لسنة  108

تسرى أحكام هذا القانون على كل من ٌعمل لحساب نفسه من غٌر الخاضعٌن لقانون 
وقانون التؤمٌن  1975لسنة  79التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 وٌشمل ذلك :  ، 1978لسنة  50رقم  ناإلجتماعً الصادر بالقانو
األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌا أو زراعٌاً  – 1

 والحرفٌون وؼٌرهم ممن ٌإدون خدمات لحساب أنفسهم .
 الشركا  المتضامنون فى شركات األشخاص .  – 2
كام المشتؽلون بالمهن الحرة ، وٌحدد تارٌخ بد  انتفاع كل مهنة من هذه المهن بؤح – 3

وفٌما ٌلى توارٌخ  –هذا التؤمٌن بقرار من وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة 
 بد  االنتفاع وفقاً للقرارات الوزارٌة الصادرة بهذا الشؤن .

 

 المهنة قرار وزاري تارٌخ بدء االنتفاع

 أعضا  نقابة التجارٌٌن   268/1976 1/10/1976

الطبٌة ) األطبا   أعضا  نقابات المهن 270/1976 1/10/1976
  -أطبا  األسنان  –الصٌادلة  –البشرٌون 

 األطبا  البٌطرٌون (

1/10/1976 271/1976  أعضا  نقابة المهن الزراعٌة  
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1/10/1976 272/1976  أعضا  نقابة المهن الهندسٌة  

 العلمٌةأعضا  نقابة المهن  289/1976 1/10/1976

 ٌقٌٌنأعضا  نقابة التطب 201/1981 1/12/1981

 
األعضا  المنتجون فى الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب  – 4

 أنفسهم.
 فؤكثر . فدانمالكوا األراضً الزراعٌة التى تبلػ مساحتها  – 5
 فؤكثر . فدانحائزوا األراضً الزراعٌة التى تبلػ مساحتها  – 6
جنٌهاً فؤكثر سنوٌاً من  250مالك العقارات المبنٌة التى ٌبلػ نصٌب كل منهم  – 7

 قٌمتها اإلٌجارٌــة المتخذة أساساً لربط الضرٌبـة  العقارٌة . 
 أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص والبضائع . – 8
 المؤذونون الشرعٌون ، والموثقون المنتدبون من ؼٌر الرهبان . – 9

 األدبا  والفنانون . – 10
 العمد والمشاٌخ . – 11
 ون واألدال  السٌاحٌون .المرشد – 12
 الوكال  التجارٌون . – 13
 القساوسة والشمامسة المكرسون . – 14
 الشركا  المتضامنون فى شركات التوصٌة البسٌطة والتوصٌة باألسهم . – 15
أعضا  مجلس اإلدارة واألعضا  المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع  – 16

 الخاص.
 ات المسئولٌة المحدودة . المدٌرون فى الشركات ذ – 17
أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة وذلك إذا كان المنتفع  – 18

 ٌستخدم عامالً أو أكثر .
أصحاب المراكب الشراعٌة ، فى قطاعات الصٌد والنقل النهرى والبحرى وذلك  – 19

 إذا كان المنتفع ٌستخدم عامالً أو أكثر .
 إذا كان المنتفع :ٌن لحساب أنفسهم صؽار المشتؽل - 20

 ٌستخدم عامالً أو أكثر . –أ 
أو كان ٌباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى  –ب 

شؤنه شروط القٌد فى السجل التجارى أو ٌكون محل النشاط خاضعاً لنظام 
 الترخٌص من جانب أى من األجهزة المعٌنة .

فى المنشؤة الفردٌة إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتٌة  ورثة أصحاب األعمال – 21
  شروط االنتفاع األخرى :باإلضافة إلى 

 إذا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورث ٌعمل بها أكـثر من عامل . –أ 
إذا كان نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساساً لربط  –ب 

لدخل االشتراك السنوي الوارد بالجدول الضرٌبة ال ٌقل عن فئة الحد األدنى 
 ( المرفق بالقـانون فى تارٌخ وفاة المورث .1رقم )

 متولى اإلدارة فى جمٌع األحوال . –ج 
 

  50ثالثاً : قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  
 :  1978لسنة 

المصرٌٌن فى الخارج من غٌر الخاضعٌن ألحكام تسرى أحكام هذا القانون على العاملٌن 
 108و  1975لسنة  79كل من قانونً التؤمٌن اإلجتماعً الصادرٌن بالقانونٌن رقمى 

 اآلتً بٌاتهم :  1976لسنة 
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 العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصٌة . – 1
 العاملون لحساب أنفسهم . – 2
 مٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة .العاملون بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌ – 3
المهاجرون من الفئات المشار إلٌها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة  – 4

 المصرٌة .
 

 : 1980لسنة   112رابعاً : قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  
معاشات والتؤمٌن ٌسرى هذا القانون على فئات العاملٌن الذٌن لم تشملهم قوانٌن ال

 وهم : –االجتماعى 
العاملون المإقتون فى الزراعة سوا  فى الحقول والحدائق والبساتٌن أو فى  – 01

مشروعات تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى 
 أراضى االستصالح واالستزراع .

التهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة عم       
متصلة أو كان العمل الذى ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل 

 من نشاط .
سوا  واحد  فدانحائزوا األراضى الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن  – 02

 مالكاً كانوا أو مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة .
فدان اعٌة ) ؼٌر الحائزٌن لها ( ممن تقل ملكٌتهم عن مالك األراضى الزر – 03

 .واحد
مالك المبانى الذٌن ٌقل نصٌب كل مالك فى رٌعها عن مائتٌن وخمسٌن جنٌهاً  – 04

 سنوٌاً .
 العاملون فى الصٌد لدى أصحاب األعمال فى القطاع الخاص . – 05
 عمال التراحٌل . – 06
اعة الجائلٌن ومنادى السٌارات وموزعى صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالب – 07

الصحؾ وماسحى األحذٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفئات المماثلة والحرفٌٌن متى 
 الشروط اآلتٌة :توافرت فى شؤنهم 

 عدم استخدام عمال . –أ 
عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى  –ب 

ارى أو أال ٌكون محل النشاط خاضعاً لنظام شؤنه شروط القٌد فى السجل التج
 الترخٌص من جانب أى من االجهزة المعنٌة .

 الشروط اآلتٌة :المشتؽلون داخل المنازل الخاصة الذٌن تتوافر فً شؤنهم  – 08
 أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص . –أ       
 لقضا  حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه . ان ٌكون العمل الذى ٌمارسه ٌدوٌا -ب      
أصحاب المراكب الشراعٌة فى قطاعات الصٌد والنقل النهرى والبحرى   – 09

 وأصحاب وسائل النقل البسٌطة وٌشترط فى هإال  جمٌعاً أال  ٌستخدموا عماالً.
 المتدرجون بمراكز التدرٌب المهنى لمرضى الجذام . – 10
من خدام الكنٌسة ؼٌر الخاضعٌن لقانون التؤمٌن  المرتلون والقٌمة وؼٌرهم – 11

 االجتماعى على أصحاب األعمال .
الناقهٌن من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدرٌب التابعة للجمعٌات المختلفة  – 12

 لمكافحة التدرن . 
 الرائدات الرٌفٌات والرائدات الحضرٌات . – 13
 الثانٌة .محفظً وقرا  القرآن الكرٌم من الدرجة  – 14
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ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة الذٌن لم تتوافر فً شؤنهم إحدى  – 15
 108من ثانٌاً وبالتالً ال ٌخضعون للقانون رقم  21الحاالت الموضحة بالبند 

وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب األعمال المشار إلٌهم ٌخضعون  – 1976لسنة 
  الشروط اآلتٌة :وافرت فى شؤنهم إذا ت 1980لسنة  112ألحكام القانون رقم 

 إذا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورث ال ٌعمل بها أكثر من عامل . –أ 
إذا كان نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساساً لربط  –ب 

الضرٌبة ٌقل عن فئة الحد األدنى لدخل االشتراك السنوى الوارد بالجدول 
 فى تارٌخ وفاة المورث .  1976لسنة  108ون رقم ( المرفق بالقان1رقم )

 المستفٌد ؼٌر متولى اإلدارة . –ج 
أصحاب الصناعات المنزلٌة والرٌفٌة واألسـرٌة ، وذلـك  إذا كان المنتفع ال  – 16

 ٌستخدم عامالً .

 وٌستمر انتفاع من ٌقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إلٌها         
 . انون المشار إلٌهبؤحكام الق

 
 مالحظة: 

بلػ عدد المإمن علٌهم وفقا لقوانٌن  التؤمٌن االجتماعً المدنٌة المشار الٌها فً البنود 
وفقا لتقرٌري صندوقً التؤمٌن االجتماعً  30/6/2011فً  رابعاالً  أوالمن 

للعاملٌن بالحكومة والعاملٌن بقطاعً األعمال العام والخاص عن العام المالً  
2010/2011 : 

 
 العدد بالملٌون القانون / القطاع / الفئة

 القانون القطاع الفئة

    1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

  5660  العاملون بالحكومة       

  0671  العاملون بالقطاع العام       

    العاملون بالقطاع الخاص       

   5.02 العمالة المنتظمة ) نمطً (                   

   0.44 عمال المقاوالت                   

   1.44 عمال النقل البري                   

 13630 6699 0.09 عمال المخابز البلدٌة                   

م  قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال  ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رق
 1976لسنة  108

  02641 

  50قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  
 1978لسنة 

  00603 

 00696   1980لسنة   112قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  

 16670   االجمالً

                
 90عدد والتدؤمٌن والمعاشدات للقدوات المسدلحة الصدادر بالقدانون رقدم قانون التقا خامسا :     

  : 1975لسنة 
 الفئات اآلتٌة :ٌسري هذا القانون علً    - 1

 الضباط العاملون وضباط الشرؾ بالقوات المسلحة . -أ
ضباط الصؾ والجنود المتطوعٌن ومجددوا الخدمة ذو الرواتب العالٌة  -ب

 بالقوات المسلحة . 
هذا القانون معاشا فً حالة اإلصابة بإصابة تجعل الفرد غٌر الئق  ٌمنح -2

لإلستمرار فً الخدمة العسكرٌة ، أو بسبب العملٌات الحربٌة ، أو فً إحدي 
 وذلك للفئات االتٌة: –الحاالت التً تعتبر فً حكمها 
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ضبببباط الصبببؾ والجنبببود المجنبببدون ببببالقوات المسبببلحة أو بوحبببدات األعمبببال -أ
 فً حكمهم.الوطنٌة ومن 

 الضباط وضباط الصؾ والجنود اإلحتٌاط المستدعون بالقوات المسلحة. -ب
 المكلفون بخدمة القوات المسلحة. -ج

 : فً شؤن منح معاشات ومكافآت استثنائٌة  1964لسنة   71قانون رقم سادساً : 
 ات :ٌجٌز هذا القانون منح معاشات ومكافآت استثنائٌة أو زٌادات فى المعاش          
 الذٌن انتهت خدمتهم فى :للعمال المدنٌٌن ) أو أسر من توفوا منهم (  – 1

 الجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات العامــة أو المإسسـات  العامة . –أ       
 الوحدات اإلقتصادٌة التابعة لها . -ب       

 من أدوا خدمات جلٌلة للبالد ) أو أسر من توفوا منهم ( . – 2
 .ر من توفوا فى حادث ٌعتـبر مـن قبٌـل الكـوارث العامــة أس – 3

 وذلك بهدف : 
إما منح معاش استثنائً لمن لــم ٌتوافـر بشـؤنه شـروط  إستحقاق معاش وفقاً ألي  -1

 من القوانٌن السابق بٌانها .
 أو زٌادة المعاش المســتحق لمواجهــة بعــض الحــاالت االجتماعٌة أو المرضٌة . -2
 

 سابعاً : معاش السادات :
بحٌث  1980لسنة  112بعدما اكتملت مظلة التؤمٌن االجتماعى بصدور القانون رقم 

أصبح كل من هو فى سن العمـل له قانون تؤمٌن اجتماعً ٌؽطٌه بشكل مباشر بصفته 
 مـإمن علٌه وٌؽطى أسرته بشكل ؼٌر مباشر .

لها شروط خضــوع تشمل سن بداٌة وحٌث أن كل من القوانٌن التؤمٌنٌة المشار إلٌها 
 وسن نهاٌة .

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

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

 -بصفته من الفئــات المإمـن علٌها وفقاً ألحكام قوانٌن التؤمٌن االجتماعى والمعاشات 
 وكان قد :

 سنة . 65بلػ  - 1
 أو ثبت عجزه الكامل .  – 2
 أو وقعت وفاته . – 3

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

 
متدادها إتناولنا فً القسم األول مظلة التؤمٌن االجتماعً من حٌث مجال التطبٌق ، وقد اتضح  

 إلً جمٌع المواطنٌن فً جمهورٌة مصر العربٌة .
ً هذا القسم أنواع التؤمٌن االجتماعً واستكماال لمفهوم مظلة التؤمٌن االجتماعً نتناول ف

 بكل من القوانٌن اآلتٌة :وموجز عن المزاٌا التؤمٌنٌة التى تتضمنها كل منها 
 

 : 1975لسنة  79أوال : قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :  - 1

من عداد القوي العاملة وٌتوقؾ  الحالة التً ٌنسحب فٌها الفرد ٌقصد بالشٌخوخة
 . مجهوده اإلنتاجً مما ٌإثر علً دخله من العمل

فهو فقد القدرة علً العمل كلٌا أو جزئٌا بصفة مستدٌمة نتٌجة لمرض او  أما العجز
جتماعً هو تؽطٌة ماٌإدي إلٌه العجز من نقص فً قدرة حادث وهدؾ التؤمٌن اال
 . الفرد علً العمل والكسب

تقدٌم العون المادي إلً من ٌعولهم المإمن علٌه عند  تؤمٌن من الوفاةوٌستهدف ال
 . وفاة عائلهم وإنقطاع دخله

وتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة من أنواع التؤمٌنات الدائمة وٌتمٌز عن ؼٌره من 
 بما ٌؤتً :أنواع التؤمٌنات األخري 

ومإدي  ،من علٌه أن وقوع احد األخطار الثالثة ٌعتبر حتمٌا بالنسبة لكل مإ - أ
وفً هذه  ،ذلك أن واقعة اإلستحقاق فً أحد فروع التؤمٌن محققة الوقوع 

الناحٌة ٌختلؾ عن أنواع التؤمٌنات المإقتة كإصابات العمل والبطالة مثال فً 
 . ؤنواع التؤمٌنات األخٌرة أمر إحتمالًبأن إنتفاع المإمن علٌه 

معاش تعتبر من المزاٌا طوٌلة أن المزاٌا وؼالبٌتها العظمً تإدي فً شكل   - ب
األجل التً ٌمتد إستحقاقها طوال حٌاة المإمن علٌه ثم تإول إلً المعولٌن من 

 . جال لٌست قصٌرةآبعده وٌرتبط إستحقاقها إلً هإال  أٌضا ب
 

 وٌتضمن هذا التؤمٌن العدٌد من المزاٌا :
 المعاش :   -أ 

ٌضا عن الدخل الدورى وهو الهدؾ األساسً من هذا التؤمٌن باعتباره تعو
الذي ٌنقطع نتٌجة تحقق أى من المخاطر المإمن ضدها وهً ) بلوغ سن 

 التقاعد ـ العجز بنوعٌه الجزئً والكلً ـ الوفاة ( .
وٌحدد على أساس متوسط األجر الشهري ومدة االشتراك فً التؤمٌن ، 

نة من المنهً للخدمة أو خالل سوبمراعاة أال ٌقل فً حالتى العجز والوفاة 
 % من متوسط األجر .  65عن انتهائها 

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

 حاالت حددها القانون .
 تعوٌض المدة الزائدة :  -ج  

وهو تعوٌض دفعة واحدة عن المدة التى تزٌد علً المدة الالزمة الستحقاق 
سنة  36الذي ٌتحمل به صندوق التؤمٌن االجتماعً أو األقصى للمعاش الحد 

 .أٌهما أكبر 
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 المكافؤة :   -د 
واحدة عند توافر شروط استحقاق المعاش أو تعوٌض  ةوهً مبلػ ٌإدي دفع

 الدفعة الواحدة .
 التعوٌض اإلضافً :  -هـ  

للخدمة  المنهًوهو مبلػ من دفعة واحدة ٌإدي فى حاالت العجز والوفاة 
 تبط تحدٌده بسن المإمن علٌه فى تارٌخ استحقاقه .وٌر

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

 أجر أو معاش شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن له .
 نفقات الجنازة :   -ز  

 200رٌن بحد أدنً وتستحق فً حالة وفاة صاحب المعاش وتقدر بمعاش شه
 جنٌه .

 منحة الزواج :   -ح 
وتستحق فً حالة زواج البنت أو األخت المستحقة فً المعاش وتقدر علً 
أساس نصٌبها فً المعاش المستحق فً تارٌخ الزواج عن إثنً عشر شهرا 

 جنٌه وال تستحق إال لمرة واحدة . 200بحد أدنً 
 منحة القطع :  -ط 

دي حاالت قطع معاش اإلبن أو األخ المستحق فً وتستحق فى حالة تحقق إح
المعاش وتقدر على أساس نصٌبه فً المعاش المستحق له فً تارٌخ تحقق 

جنٌه وال تستحق إال لمرة  200سبب القطع عن اثنً عشر شهرا بحد أدنً 
 واحدة .

 االستبدال : -ي 
وهو االقتراض بضمان المعاش حٌث ٌجوز للمإمن علٌه أو صاحب المعاش 

 االقتراض بضمان معاشه أو حقه فٌه .
 معونة الفقد :  -ك  

وتستحق فً حالة فقد المإمن علٌه أو صاحب المعاش وتقدر بما ٌستحق عنه 
 من معاش بافتراض وفاته فً تارٌخ الفقد .

 
 تؤمٌن اصابات العمل :  - 2

 وٌتضمن هذا التـؤمٌن أٌضا العدٌد من المزاٌا :
 بٌة :العالج والرعاٌة الط  -أ  

 وٌقصد بها :
 الخدمات الطبٌة التً ٌإدٌها الممارس العام . (1)
 . خصائٌٌن بما فً ذلك أخصائً األسنانالخدمات الطبٌة علً مستوى اإل (2)
 الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند االقتضا  . (3)
 .العالج واإلقامة بالمستشفً أو المصحة أو المركز المختص  (4)
 ى حسب ما ٌلزم .العملٌات الجراحٌة وأنواع العالج األخر (5)
الفحص باألشعة والبحوث المعملٌة الالزمة وؼٌرها من الفحوص الطبٌة  (6)

 وما فً حكمها .
 صرؾ األدوٌة الالزمة فً جمٌع الحاالت المشار إلٌها فٌما تقدم . (7)
توفٌر الخدمات التؤهٌلٌة وتقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة  (8)

 والتعوٌضٌة .
 



                                                  2016 اغسطسمحاضرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                             
 المحاضرة الثالثة             

 

W :  www.elsayyad.net    
12/25 

 تعوٌض األجر:  -ب  
فترة تخلؾ المإمن علٌه عن العمل بسبب اإلصابة وٌقدر بكامل  وٌستحق طوال

أجره المسدد علً أساسه االشتراك )أساسً ومتؽٌر( وٌستمر صرفه دون 
 تحدٌد فترة زمنٌة معٌنة حتى الشفا  أو ثبوت العجز المستدٌم أو حدوث الوفاة .

 مصارٌف االنتقال :  -ج  
قامة إلً مكان العالج إذا كان ٌقع ( بوسائل االنتقال العادٌة من محل اإل1) 

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

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

 االنتقال العادٌة .
ن حالة المصاب تستدعً وجود مرافق سوا  كان أ( إذا قررت الجهة الطبٌة 3)

مكان العالج بالداخل أو الخارج وتتحمل الجهة الملتزمة بتعوٌض األجر 
بمصارٌؾ االنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق وفقا لألحكام المقررة 

 بالنسبة للمصاب .
 :  المعاش  -د  

% من أجر التسوٌة األساسً 80( معاش العجز الكامل أو الوفاة وٌقدر بـ 1) 
 والمتؽٌر .

( معاش العجز الجزئً وٌستحق فً حالة ما إذا كانت نسبة العجز المتخلؾ 2)
 . % 100% وأقل من  35عن  اإلصابة تمثل 

وٌقدر هذا المعاش علً أساس معاش العجز الكامل مضروبا فً نسبة 
 العجز .

ٌكون معاش العجز الكامل أو الوفاة عشرة جنٌهات لمن  (3)
 الفئات اآلتٌة :الٌتقاضً أجرا من 

 سنة . 18)أ( العاملٌن الذٌن تقل أعمارهم عن 
 )ب( المتدرجٌن .

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

ٌكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة ومراحلها 
المتتابعة واألجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم 
على أال تقل فى المرحلة األخٌرة عن الحد األدنى لألجور لفئة العمال 

 فى المهنة التى ٌتدرج فٌها .
 )ج( التالمٌذ الصناعٌٌن .

 لمشتؽلٌن فى مشروعات التشؽٌل الصٌفً .)د( الطالب ا
فى شؤن  1973لسنة  76المكلفٌن بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم )ه ( 

 الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعلٌمٌة .
 تعوٌض الدفعة الواحدة  :   -هـ 

% وٌقدر هذا التعوٌض  35وٌستحق فً حالة ما إذا كانت نسبة العجز أقل من 
 شهرا . 48عاش العجز الجزئً وفقا لما سبق بٌانه وذلك عن بم

 سنوات  :  5% كل  5زٌادة   -و 
ٌزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئً ومعاش الوفاة إذا كانت كل 
من هذه الحاالت سببا فً إنها  الخدمة المشار إلٌها بالبند د السابق وذلك بنسبة 

 إمن علٌه سن الستٌن حقٌقة أو حكما .% كل خمس سنوات حتى بلوغ الم 5
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 تؤمٌن المرض :  - 3
 وٌتضمن المزاٌا اآلتٌة :

 العالج والرعاٌة الطبٌة وتشمل :  -أ  
 ( ما سبق بٌانه فً  تؤمٌن إصابات العمل .1)
 ( الرعاٌة الطبٌة والعالج للمإمن علٌها أثنا  الحمل والوالدة .2) 

 تعوٌض األجر :   -ب  
% من أجراالشتراك األخٌر  75ٌوما بنسبة  90لمدة  عادٌة( األمراض ال1)

 أساسً ومتؽٌر . 
 % من أجر االشتراك األخٌر أساسً ومتؽٌر . 85ٌوما بنسبة  90ثم لمدة 

% من أجر االشتراك األخٌر أساسً ومتؽٌر 100بنسبة  األمراض المزمنة( 2) 
ر حالته )بدون مدة زمنٌة محددة ( إلً أن ٌشفً المإمن علٌه أو تستق

 ستقرارا ٌمكنه من العودة لمباشرة عمله أو ٌتبٌن عجزه عجزا كامال .إ
% 75تعوٌضا عن األجر ٌعادل  تستحق المإمن علٌها فً حالة الوضع( 3) 

ٌوما بشرط أال تقل مدة اشتراكها  90من أجرها األخٌر أساسً ومتؽٌر لمدة 
 ٌاتها الوظٌفٌة .حمدة طوال  لثالث مرات فً التؤمٌن عن عشرة أشهر وذلك 

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

 انتقال المرافق .
 
 تؤمٌن البطالة :  - 4

% من األجر األخٌر للمإمن 60ٌقدم هذا التؤمٌن تعوٌضا فى حالة البطالة ٌقدر بنسبة       
شهرا  24ٍأسبوعا لمن تبلػ مدة اشتراكه فً هذا التؤمٌن  16مدة علٌه )أساسً ومتؽٌر( ل

 شهرا . 24أسبوعا لمن تزٌد مدة اشتراكه فً التؤمٌن على  28فؤقل ولمدة 
 
 تؤمٌن الرعاٌة االجتماعٌة ألصحاب المعاشات :  - 5

 وٌشمل :      
 أ  ـ إنشا  دور لرعاٌة أصحاب المعاشات .      

% مرتٌن سنوٌا كل منها ذهابا 50ر بالسكك الحدٌدٌة بنسبة ب ـ تخفٌض فً أجور السف
 وعودة .
 % من أسعار دخول المسارح ودور السٌنما المملوكة للدولة .50ج ـ  تخفٌض 
% من رسوم دخول األسواق والمعارض التً تقٌمها الهٌئة العامة لشئون 50د ـ تخفٌض 

 المعارض واألسواق الدولٌة .
% من نفقات الرحالت التً ٌنظمها القطاع العام داخل الجمهورٌة أو 20هـ ـ تخفٌض 

 خارجها .
  :   و ـ تخفٌض فً أجور السفر علً طائرات شركة مصر للطٌران

 % للرحالت الداخلٌة .10% للرحالت  الخارجٌة و  5
 ز ـ إعانة العجز :

والولد العاجز عن الكسب ،  وتستحق لصــاحب معـــاش العجز الكامل المستدٌم      
% من قٌمة ما ٌستحقه من معاش شهرٌا إذا قررت الهٌئة العامة  20وتقدر بـ 

نه ٌحتاج اإلعانة الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعبا  حٌاته الٌومٌة أللتؤمٌن الصحً 
. 
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ون رقم  ثانٌا  : قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال  ومن فى حكمهم الصادر بالقان
 :  1976لسنة  108

ٌشمل نظام التؤمٌن االجتماعً المقرر بمقتضً هذا القانون التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز 
ٌضاحه فً تؤمٌن إوالوفاة فقط ـ وٌتضمن هذا التؤمٌن العدٌد من المزاٌا وفقا لما سبق 

  وهً : 1975لسنة  79الشٌخوخة والعجز والوفاة بالقانون رقم 
 .  حاالت بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاةـ المعاش فى 1
 ـ تعوٌض الدفعة الواحدة . 2
 ـ تعوٌض المدة الزائدة . 3
 ـ التعوٌض اإلضافً .  4
 ـ منحة الوفاة وتستحق فً حالة وفاة صاحب المعاش فقط .  5
 جنٌه .100ـ نفقات الجنازة وتقدر بمعاش شهرٌن بحد أدنً  6
 . ـ منحة الزواج  7       

 ـ منحة القطع .  8
 ـ إعانة العجز . 9       

 
ن تسري علً المإمن علٌهم بعض أوٌجوز  " من هذا القانون علً انه 2وتنص المادة 

أنواع التؤمٌن األخري المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون 
من رئٌس  وذلك بالشروط واألوضاع التً ٌصدر بها قرار 1975لسنة  79رقم 

الجمهورٌة بنا  علً عرض وزٌر الشئون والتؤمٌنات اإلجتماعٌة وفً حدود المواد 
 " المنصوص علٌها فً هذا القانون

     
  50ثالثا  : قانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  

 : 1978لسنة 
ً هذا القانون التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز ٌشمل نظام التؤمٌن االجتماعً المقرر بمقتض

ٌضاحه فً تؤمٌن إوالوفاة فقط ـ وٌتضمن هذا التؤمٌن العدٌد من المزاٌا وفقا لما سبق 
 وهً : 1975لسنة  79الشٌخوخة والعجز والوفاة بالقانون رقم 

 .  ـ المعاش فى حاالت بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة1
 واحدة .ـ تعوٌض الدفعة ال 2
 ـ تعوٌض المدة الزائدة . 3
 ـ التعوٌض اإلضافً .  4  

 ـ منحة الوفاة وتستحق فً حالة وفاة صاحب المعاش فقط .  5
 جنٌها .50ـ نفقات الجنازة وتقدر بمعاش شهر واحد بحد أدنً  6
 ـ منحة الزواج .  7
 ـ منحة القطع .  8
 ـ إعانة العجز . 9       
       

وٌجوز ان تسري علً المإمن علٌهم بعض  " ن هذا القانون علً انهم 2وتنص المادة 
أنواع التؤمٌن األخري المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون 

وذلك بالشروط واألوضاع التً ٌصدر بها قرار من رئٌس  1975لسنة  79رقم 
المنصوص علٌها فً  الجمهورٌة بنا  علً عرض وزٌر التؤمٌنات وفً حدود المواد

 " القانون المشار إلٌه
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 : 1980لسنة   112رابعا : قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  
ٌشمل نظام التؤمٌن االجتماعً المقرر بمقتضً هذا القانون التؤمٌن ضد الشٌخوخة والعجز 

 المزاٌا اآلتٌة :والوفاة فقط ـ وٌتضمن هذا التؤمٌن 
 .معاش فً حاالت بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة ـ ال 1
 ـ نفقات جنازة فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش . 2

 

وٌجوز ان تسري علً المإمن علٌهم بعض  " من هذا القانون علً انه 2وتنص المادة 
بالقانون أنواع التؤمٌن األخري المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر 

وذلك بالشروط واألوضاع التً ٌصدر بها قرار من رئٌس  1975لسنة  79رقم 
 " الجمهورٌة بنا  علً عرض وزٌر التؤمٌنات 

 

وعلً ذلك ٌتضح مدلول عبارة "مظلة التؤمٌن االجتماعً " حٌث تمتد الحماٌة التـدـؤمٌنٌة لكدل 
التدؤمٌن االجتمداعً سدواء كاندت مواطن علً أرض مصر بعدٌد من المزاٌـا التدى ٌكفلهدا نظدـام 

 هذه المزاٌا :
 ـ دائمة كما فً حالة المعاش . 1
ـ مإقتببة كمببا فببً حالببة العببالج وتعببوٌض األجببر ومصببارٌؾ االنتقببال فببً حبباالت المببرض  2

 واإلصابة والبطالة .
 وسواء كانت هذه المزاٌا : 

 إلخ . ……جر ـ فً صوره نقدٌة كما فً المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض األ 1
 ـ فً صوره عٌنٌة كما فً العالج والرعاٌة الطبٌة . 2

لسبنة  79أن ما ٌكفله قانون التؤمٌن االجتماعً الصبادر بالقبانون رقبم ومن المهم أن نشٌر إلً 
من مزاٌا تفوق ما تكفله القبوانٌن األخبري إنمبا ٌرجبع إلبً أن نظبام التبؤمٌن االجتمباعً  1975

لً أساس أدا  االشتراكات التً تقاببل المزاٌبا ، وبالتبالً فإنبه كلمبا المصري نظام ممول ٌقوم ع
 زادت المزاٌا التً ٌكفلها القانون كلما زادت االشتراكات الالزمة لتموٌل هذه المزاٌا .

% مبن أجبر المبإمن 40وقد بلؽت إجمالً نسب االشتراكات الممولة لمزاٌا القانون المشار الٌه 
%( لصببباحب العمبببل 26%( والبببباقً )14ا للمبببإمن علٌبببه )علٌبببه ، أمكبببن تحمٌبببل جبببز  منهببب

 )المنشؤة(.
،  1976لسبنة  108أرقبام  وحٌث ٌصعب تحمٌل ذات النسبة للمإمن علٌه ، بكل من القوانٌن

فقبد اقتصبر األمبر فببً  ،باعتببار أنبه الوحٌببد البذي ٌتحمبل عبب  االشببتراكات  1978لسبنة  50
والوفاة وذلك مقابل نسبة اشتراك ) من فئة البدخل هذٌن القانونٌن علً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز 

ونسبببة  1976لسببنة  108% بالنسبببة للقببانون رقببم 15التببً ٌختارهببا المببإمن علٌببه ) مقببدارها 
وتتببراوح فئببات الببدخل  –(  1978لسببنة  50% بالنسبببة للقببانون رقببم  22.5اشببتراك مقببدارها 

 شهرٌا . اجنٌه 3230و    جنٌه 200بالقانونٌن المشار الٌهما بٌن 
فإن االشتراك الذي ٌتحمله المإمن علٌه وٌبلػ جنٌها واحبدا  1980 لسنة 112أما القانون رقم 

شهرٌا فهو ال ٌؽطً تكلفة المزاٌا التً ٌكفلها القانون وٌتم االعتماد علً مصادر أخري للتموٌل 
 أهمها الخزانة العامة للدولة .
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 القسم الثالث
 المإمن علٌه أو صاحب المعاشالمستحقون فى المعاش عن 

 
 : 1975لسنة  79أوال: قانون التؤمٌن اإلجماعً الصادر بالقانون رقم 

حدد القانون المستحقون فى المعاش بؤفراد  أسبرة  المبإمن علٌبه أو صباحب المعباش البذٌن كبان 
  : وهمستثنا  المطلقة ( وذلك على سبٌل الحصر اٌعولهم أثنا  حٌاته ) ب

 اج           :   وتشمل األرملة ، األرمل .فئة األزو  - 1
 فئة األوالد            :   وتشمل األبنا  ، البنات .  - 2
 فئة الوالدٌن           :  وتشمل الوالد ، الوالدة .   - 3
 فئة األخوة واألخوات  :   وتشمل األخ واألخت .  - 4
 

 -لإلستحقاقم شروط خاصة وقد حدد القانون لكل نوع من المستفٌدٌن المشار إلٌه
  نوجزها فٌما ٌلى :

 
 األرملة :  -1

 الزواج موثق .  شرط وحٌد :              
 6 ووفقاً ألحكام القانون ٌقطع معاش األرملة لزواجها

 فإذا طلقت ٌعود لها الحق فى المعاش 6
اش وإذا ترملت ولم تكن قد استحقت معاشاً عدن الدزوج األخٌدر ٌعدود لهدا الحدق فدى المعد

 . عن الزوج األول
 
 األرمل :  – 2

 الزواج موثق. –أ          
 وٌسدتثنًتارٌخ الزواج قبل بلوغ المإمن علٌها أو صباحبة المعباش سبن السبتٌن ،    –ب       

 من هذا الشرط الحاالت اآلتٌة :
حالة الزوج الذي كان قد طلبق المبإمن علٌهبا أو صباحبة المعباش قببل بلوؼهبا  (1)

 د علٌها بعد هذه السن .سن الستٌن ثم عق
 . 1/9/1975حاالت الزواج التً تمت قبل ( 2)

 أال ٌكون متزوجا من أخري .–ج 
 6 ووفقاً ألحكام القانون ٌقطع معاش األرمل لزواجه

 فإذا طلق ٌعود له الحق فى المعاش 6
وإذا ترمل ولم ٌكن قد استحق معاشاً عن الدزوج األخٌدر ٌعدود لده الحدق فدى المعداش عدن 

 . األول الزوج
      

 االبن : -3
 :وٌستثنى  –سنة  21أن ٌكون سنه أقل من  
 الطالب : -أ        

 سنة . 26( لم ٌبلػ  1)  
 ( متفرغ للدراسة  .  2)  
( بؤحببد مراحببل التعلببٌم التببى ال تجبباوز مرحلببة الحصببول علببى  اللٌسببانس أو  3)  

 البكالورٌوس .
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 الحاصل على مإهل عاٍل :  -ب 
 سنة . 26( لم ٌبلػ  1)             

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

 سنة . 24( لم ٌبلػ  1)             
 ( لم ٌلتحق بعمل أو مهنة . 2)             

 العاجز عن الكسب6  -د      
 تحقاقه المعاش 6ووفقاً ألحكام القانون ٌقطع معاش اإلبن بإنتفاء شرط إس
 وإذا عجز اإلبن عن الكسب ٌعود له الحق فى المعاش 6

 
 البنت : – 4

 أال تكون متزوجة  ـ بمعنى أن تكون أنسة أو مطلقة أو مترملة.
 6    ووفقاً ألحكام القانون ٌقطع معاش البنت للزواج     
 فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك ٌعود لها الحق فى المعاش6       

 
 لوالد :ا – 5

 لٌس له شروط خاصة لإلستحقاق .     
 
 الوالدة : – 6

 لٌست لها شروط خاصة لإلستحقاق .    
 
 األخ : – 7

 مثل اإلبن .     
 
 األخت : – 8

 مثل البنت .     
      

مع مراعاة أن تتوافر بالنسبة لألخ واألخت شروط إعالة المإمن علٌه أو صاحب المعاش لبه أو 
 وتتمثل هذه الشروط فٌما ٌلً : –لها قبل وفاته 

 فً المعاش . استحقواأال ٌوجد أوالد  -1
 أو ٌزٌد علٌه . نصٌبه فً المعاشمن أي مصدر ٌعادل  لألخ أو األخت دخلأال ٌوجد  -2
 باسدتثناءمبن أي مصبدر  والد أو ابن أو بنت متوسط دخدولهمأال ٌوجد لألخ أو األخت  -3

 أو ٌزٌدعلٌه . علٌه معاش المإمنٌعادل  المعاش المستحق من الغٌر
 

ثانٌدا : قددانون التددؤمٌن االجتمدداعً علدى أصددحاب األعمددال  ومددن فدى حكمهددم الصددادر بالقددانون رقددم  
 :1976لسنة  108

لسنة   50وقانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  
1978: 

 6 فٌما عدا المطلقةك وذل ،ذات فئات المستحقٌن المشار إلٌهم فً أوال  
 

 :1980لسنة   112ثالثا : قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  
 تشمل فئات المستحقٌن فً هذا القانون :

 البنات –األبنا   –األرمل  –األرملة 
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 لقسم الرابعا
 الزٌادات الدورٌة للمعاشات

 
، هببذه الزٌببادات الخزانببة العامببة للدولببة ض بعببوتتحمببل  –تكفببل الدولببة زٌببادة المعاشببات دورٌبباً 

والعباملٌن بالقطباع  ،كل من  صندوقً التبؤمٌن اإلجتمباعً للعباملٌن بالحكومبة  وٌتحمل بعضها 
وذلك حتى تواكب المعاشبات الزٌبادة فبى األسبعار ، وقبد تعاظمبت قٌمبة هبذه  –(  العام والخاص

  . 1987الزٌادات إعتباراً من سنة 
 

 لزٌادات الدورٌة للمعاشات :وفٌما ٌلى بٌان با
 : 1975لسنة  79أوال : قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 :الزٌادات االتٌةاستحقت المعاشات المستحقة وفقا  لهذا  القانون       

 : 1/7/1987الفترة السابقة على  – 1
 الزٌادات اآلتٌة :صدرت قوانٌن 

 
 حد أقصً حد أدنً ادةنسبة أو قٌمة الزٌ من القانون م

 جنٌه جنٌه

 بدون بدون 10% 1/1/77 007/77 1

2 044/78 1/7/78 15% 2 6 

3 062/80 1/1/80 10% 3 6 

% لمببببن انتهببببت خببببدمتهم قبببببل 10 1/1/80 093/80 4
31/12/1974 

2 6 

5 137/80 1/7/80 05% 2 4 

 20أو مبببا ٌكمبببل المعببباش  3 10% 1/7/81 061/81 6
 برجنٌها اٌهما اك

10 

   جنٌهات 4 1/7/82 116/82 7

   جنٌهات 5 1/7/83 098/83 8

9 047/84 1/7/84 10% 
% لمببببن انتهببببت خببببدمتهم قبببببل 20
وتصببببرؾ نصببببؾ  31/12/1974

            1/7/1984هبببببببذه الزٌبببببببادة مبببببببن 
والنصبببببببببببببببؾ االخبببببببببببببببر مبببببببببببببببن            

1/7/1985 

 بدون بدون

 
 :  1/7/1987الفترة من   - 2

بهدف التخفٌدف مدن أثدار ت جمهورٌة متضمنة الزٌادات اآلتٌة صدرت قوانٌن وقرار
 االقتصادي : التضخم الناتج عن اإلصالح

 

 التشرٌع م
 

 النسبة من رقم
 الجهة حد أدنً

 التً
 تتحملها

 حد أقصً

 جنٌه جنٌه

102/87 قانون 01  1/7/87  20%
(1)  

 بدون
(3)
 بدون 

150/88 قانون 02  1/7/88  15%
(1)  

 بدون
(4)  

ونبد  

124/89 قانون 03  1/7/89  15%
(1)  

 بدون
(4)
 بدون 

014/90 قانون 04  1/7/90  15%
(1)  

 بدون
(4)
 55.950 

014/91 قانون 05  1/6/91  15%
(1)  

 بدون
(4)
 064.35 

030/92 قانون 06  1/7/92  20%
(1)  

 بدون
(4)
 098.65 

175/93 قانون 07  1/7/93  10%
(1)  

 بدون
(4)
 059.19 

204/94 قانون 08  1/7/94  10%
(1)  

 بدون
(4)
 065.11 

024/95 قانون 09  1/7/95  10%
(1)  

 بدون
(4)
 071.62 

086/96 قانون 10  1/7/96  10%
(1)  

 بدون
(4)
 078.79 

083/97 قانون 11  1/7/97  10%
(1)  

 بدون
(4)
 086.66 
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 التشرٌع م
 

 النسبة من رقم
 الجهة حد أدنً

 التً
 تتحملها

 حد أقصً

 جنٌه جنٌه

091/98 قانون 12  1/7/98  10%
(1)  

 بدون
(4)
 095.33 

020/99 قانون 13  1/7/99  10%
(1)  

 بدون
(4)
 104.86 

085/2000 قانون 14  1/7/2000  10%
(1)  

 بدون
(4)
 115.35 

019/2001 قانون 15  1/7/2001  10%
(1)  

10 
(4)
 060.00 

صدر حكم المحكمة الدستورٌة 
بعدم  2012العلٌا فً أؼسطس 

دستورٌة تحدٌد حد أقصً للزٌادة 
وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 

وصرؾ الفروق من  2012
ً  لتارٌخ الٌوم التال 16/8/2012

 نشر  الحكم

150/2002 قانون 16  1/7/2002  10%
(1)  

10 
(4)
 060.00 

صدر حكم المحكمة الدستورٌة 
بعدم  2012العلٌا فً أؼسطس 

دستورٌة تحدٌد حد أقصً للزٌادة 
وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 

وصرؾ الفروق من  2012
الٌوم التالً  لتارٌخ  16/8/2012

 نشر  الحكم

091/2003 قانون 17  1/7/2003  10%
(1)  

10 
(4)
 060.00 

صدر حكم المحكمة الدستورٌة 
بعدم  2012العلٌا فً أؼسطس 

دستورٌة تحدٌد حد أقصً للزٌادة 
وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 

وصرؾ الفروق من  2012
الٌوم التالً  لتارٌخ  16/8/2012

 نشر  الحكم

088/2004 قانون 18  1/7/2004  10%
(1)  

10 
 

(4)
 060.00 

در حكم المحكمة الدستورٌة ص
فً  8/6/2008العلٌا بتارٌخ 
قضائٌة  27لسنة  20الدعوي رقم 

دستورٌة والذي قضً بعدم 
( 2دستورٌة ما نص علٌه البند )

من الفقرة الثانٌة من المادة األولً 
 2004سنة  88من القانون رقم

وذلك فٌما  بزٌادة المعاشات
( المشار إلٌه 1تضمنه البند رقم )

تكون الزٌادة فً المعاش  من أن
بحد أقصً ستٌن جنٌها شهرٌا ، 
وحددت الٌوم التالً لنشر احكم 

)نشر فً  تارٌخا العمال أثره
الجرٌدة ارسمٌة بتارٌخ 

12/6/20086)  
وقد تم صرؾ فرق هذه الزٌادة 
لحاالت إستحقاق المعاش اعتبارا 

دون صرؾ  13/6/2008من 
 فروق مالٌة عن الفترة السابقة.

التنفٌذ مع معاش سبتمبر  حٌث تم
وصرؾ الفروق من  2008

تارٌخ صدور الحكم 
31/8/2008حتً  

قرار  19
 جمهوري 

176/2005  1/7/2005  15%
(1)  

 عدلت الً
 20 % 

وبدون 
 حد أقصً

 بدون
(5)
 090.00 

صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر 
 2013لسنة  80العربٌة  رقم 

بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس 
لسنة  176الجمهورٌة رقم 
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 التشرٌع م
 

 النسبة من رقم
 الجهة حد أدنً

 التً
 تتحملها

 حد أقصً

 جنٌه جنٌه

بزٌادة المعاشات ، وقد  2005
قرار رئٌس جمهورٌة مصر صدر 

 2013لسنة  122العربٌة  رقم 
بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس 

 2005لسنة  80الجمهورٌة رقم 
، حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة 

%  15ألصحاب المعاشات من 
% وبدون حد أقصً  20الً 

1/7/2012وذلك اعتبارا من   

قرار  20
  جمهوري

160/2006  1/7/2006  7.5%
(1)  

 عدلت الً
 10 % 

وبدون 
حد أقصً

 

10 
(5)
 060.00 

صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر 
 2013لسنة  433العربٌة  رقم 

بتعدٌل بعض أحكام قرار رئٌس 
لسنة  160الجمهورٌة رقم 

بزٌادة المعاشات وبزٌادة  2006
المعاشات ، حٌث تم تعدٌل نسبة 

من الزٌادة ألصحاب المعاشات 
% وبدون حد  10% الً  7.5

أقصً وذلك اعتبارا من 
1/7/2013 

قرار  21
 جمهوري 

169/2007  1/7/2007  10%
(1)  

 بدون
(5)
 70.00 

لسنة 197صدر القرار الجمهوري 
بزٌادة النسبة المقررة  2014

 5بنسبة  2007للمعاشات عام 
% 

حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة 
% 10ألصحاب المعاشات من 

بدون حد أقصً % و 15الً 
1/1/2015وذلك اعتبارا من   

114/2008 قانون 22  1/5/2008  20%
(1)  

 عدلت الً
 30 %  

وبدون 
 حد أقصً

 
(4)
 100.00 

 102صدر المرسوم بقانون رقم 
بتعدٌل بعض أحكام  2011لسنة 

 2008لسنة  114القانون رقم 
بتقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن 
بالدولة والقطاع العام وبزٌادة 

شات حٌث تم تعدٌل نسبة المعا
الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

% وبدون حد  30% الً  20
أقصً وذلك اعتبارا من 

1/7/2011  

قرار  23
 جمهوري 

 

147/2009  1/7/2009  10%
(1)  

 بدون
(5)
 بدون 

قرار  24
 جمهوري 

127/2010  1/7/2010  10%
(1)  

 بدون
(5)
 بدون 

قرار رئٌس  25
المجلس 

األعلً للقوات 
ة المسلح  

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 

081/2012 قانون 27  1/7/2012  15%
(2)  

 
50 

(4)
 بدون 

%10 1/7/2013 433/2013 قرارجمهوري 28
(2) 

50 
(5)

 بدون 
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 التشرٌع م
 

 النسبة من رقم
 الجهة حد أدنً

 التً
 تتحملها

 حد أقصً

 جنٌه جنٌه

704/2013 قرارجمهوري 29  1/1/2014  10%
(2)  

50 
(5)
 بدون 

190/2014 قرارجمهوري 30  1/7/2014  10%
(2)  

 بدون
(4)  

 بدون

1/7/2015 029/2015 قانون 31  10%
(2)

 بدون 
(4)  

 بدون

1/7/2016 060/2016 قانون 32  10%
(2)

 125 
ٌكمل ماأو 

500المعاش  
أكبراٌهما   

(4)  
323 

ً األقص الحد مجموع % من 10
ألجري اإلشتراك األساسً 

/  6/  30الشهري فً  والمتؽٌر
2013 

1120  +2110  =3230  
 

 من مجموع معاش األجر األساسً  (1)

 من مجموع معاشً األجر األساسً والمتؽٌر (2)

 ش الذى ٌلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادةٌلتزم صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص بقٌمة الزٌادة عن جز  المعا (3)

 تلتزم بها الخزانة العامة  (4)

 ٌلتزم بها صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص (5)

بببالقرار الجمهببورى رقببم  المقببررة منحددة مدداٌوجنٌهببات مقابببل  10هببذا باإلضببافة إلببى 
 6 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة  458

 
التددؤمٌن االجتمداعً علددى أصددحاب األعمدال  ومددن فددى حكمهدم الصددادر بالقددانون رقددم  قددانون  -ثانٌدا 

 :1976لسنة  108
لسنة   50وقانون التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  

1978: 
 الزٌادات االتٌة :استحقت المعاشات المستحقة وفقا  لهذٌن القانونٌن 

 : 1/7/1988قة على الفترة الساب – 1
 الزٌادات اآلتٌة :صدرت قوانٌن 

 
 حد أقصً حد أدنً نسبة أو قٌمة الزٌادة من القانون م

 جنٌه جنٌه

 بدون بدون 10% 1/1/77 007/77 1

2 044/78 1/7/78 15% 2 6 

3 062/80 1/1/80 10% 3 6 

 20أو مبببا ٌكمبببل المعببباش  3 10% 1/7/81 061/81 4
 جنٌها اٌهما اكبر

10 

   جنٌهات 4 1/7/82 116/82 5

   جنٌهات 5 1/7/83 098/83 6

 
 : 1/7/1988الفترة من  – 2

  1/7/1988المبٌنة بالبند أوال اعتبارا من الزٌادات  استحقت جمٌع
 

، ومعدداش 1980لسددنة   112قددانون التددؤمٌن االجتمدداعً الشددامل الصددادر بالقددانون رقددم   -ثالثددا 
 :السادات 

ات المسبتحقة وفقبا لقبانون التبؤمٌن اإلجتمباعً الشبامل الصبادر بالقبانون رقبم تطورت المعاشب   
لسبنة  112, وكذا المعاش المستحق وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم  1980لسنة  112

 وذلك على النحو التالى :) معاش السادات (  1980
 
 



                                                  2016 اغسطسمحاضرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                             
 المحاضرة الثالثة             

 

W :  www.elsayyad.net    
22/25 

 : 2010/  6/  30الفترة حتً  – 1
 

 ةنسبة الزٌاد التارٌخ القانون 

قٌمة 
 الزٌادة

 المعاش مضافا الٌه الزٌادة

معاش تؤمٌن 
شامل

(1( )2) (3) 
معاش 
السادات

(4)
 

 جنٌه جنٌه جنٌه

112/75 1/1/76   006.00  

007/77 1/1/77 10%  006.60  

044/78 1/7/78   008.00  

112/80 1/7/80   010.00 010.00 

061/81 1/7/81   0012.0  

016/91 1/6/91  5.00 017.00 015.00 

032/92 1/7/92 20%  021.00 018.00 

  025.00 4.00 معاش التؤمٌن الشامل  1/7/93 176/93

 020.00  2.00 معاش السادات

206/94 1/7/94 20%  030.00 024.00 

026/95 1/7/95 20%  036.00 029.00 

088/96 1/7/96 25%  045.00 037.00 

085/97 1/7/97 25%  57.000 047.00 

092/98 1/7/98 10%  063.00 052.00 

022/99 1/7/99 10%  070.00 8.0050 

 
بنظام التؤمٌن االجتماعً لفئات القوي العاملة التً لم تشملها قوانٌن المعاشات  1975لسنة  112رقم قانون المن  12تضمنت المادة  (1)

خة وفقا لهذا القانون بواقع ستىة جنٌهبات شبهرٌا . وٌصبرؾ المعباش مبن والتامٌن االجتماعً : تربط معاشات العجز الكامل والشٌخو

 أول الشهر الذي ٌبلػ فٌه المإمن علٌه سن الخامسة والستٌن أو ٌثبت فٌه العجز أو تقع الوفاة .

: بزٌادة المعاشات وتعدٌل بعض أحكام قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعى 1981لسنة  61القانون رقم تضمن   (2)              

من قانون نظام التؤمٌن اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  16و11والمادتٌن  6من المادة  9ٌستبدل بنص البند :  لمادة الثالثة عشرا     

 النصوص اآلتٌة : 1980لسنة  112

% من 50الخزانة العامة بنسبة  ٌربط المعاش المستحق وفقا الحكام هذا القانون بواقع اثنً عشر جنٌها شهرٌا و تتحمل  - 11مادة   

 هذا المعاش .

  ات التً تقررت بموجب التشرٌعات الصادرة فً هذا الشؤن .الزٌادكافة تتحمل الخزانة العامة بقٌمة (3)

 . 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة  458جنٌهات مقابل منحة ماٌو التى تم إضافتها بالقرار الجمهورى رقم  10باإلضافة إلى    
 تتحمل الخزانة قٌمة معاش السادات وكافة الزٌادات التً أضٌفت الٌه .(4)

 
 : 2013/  6/  30حتً  1/7/2010الفترة من  – 2

 135قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌبة والمعاشبات الصبادر بالقبانون رقبم  وفقا لما تضمنه
 ( 19مادة )   2010لسنة 

 
 معاش تؤمٌن شامل نوع المعاش 

 ومعاش السادات
ت الزٌادة لحاالت االستحقاق استحق

 01/07/2010قبل 

 معاش تؤمٌن شامل

 01/07/2012 01/01/2012 01/07/2011 01/04/2011 01/07/2010 من تارٌخ استحقاق المعاش

 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2011 31/03/2011 الً

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

قٌمة المعاش بدون منحة ماٌو
(1)

 113.60 113.60 134.00 134.00 281.00 

      الزٌادات التالٌة

القانون / القرار 
 الجمهوري

 النسبة من
      حد أدنً

      جنٌه

قرار رئٌس 
المجلس األعلً 
 للقوات المسلحة 

055/2011  

1/4/2011  15%
 

من 
مجموع 
 المعاش 

 017.04 بدون
130.64 

    

قرار رئٌس 
المجلس األعلً 

1/1/2012  10%
 

من 
60 060.00 

190.64 
060.00 
173.60 

060.00 
194.00 
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 معاش تؤمٌن شامل نوع المعاش 
 ومعاش السادات

ت الزٌادة لحاالت االستحقاق استحق
 01/07/2010قبل 

 معاش تؤمٌن شامل

 01/07/2012 01/01/2012 01/07/2011 01/04/2011 01/07/2010 من تارٌخ استحقاق المعاش

 30/06/2013 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2011 31/03/2011 الً

ت المسلحة للقوا  
110/2012  

مجموع 
 المعاش 

081/2012  1/7/2012  15%
 

من 
مجموع 
 المعاش 

50 050.00 
240.64 

050.00 
223.60 

 

050.00 
244.00 

 

050.00 
184.00 

 

 

 قرارجمهوري
433/2013  

1/7/2013  10%
 

من 
مجموع 
 المعاش

50 .00050 
290.64 

050.00 
273.60 

 

050.00 
294.00 

 

050.00 
234.00 

 

281.00 
331.00 

 قرارجمهوري
704/2013  

1/1/2014  10%
 

من 
مجموع 
 المعاش

50 050.00 
340.64 

050.00 
323.60 

 

050.00 
344.00 

 

050.00 
284.00 

 

281.00 
381.00 

 قرارجمهوري
190/2014  

1/7/2014  10%
 

من 
مجموع 
 المعاش

 6034.0 بدون
374.70 

032.36 
355.96 

034.40 
378.40 

028.40 
312.40 

038.10 
419.10 

 قانون
029/2015  

1/7/2015  10%
 

من 
مجموع 
 المعاش

 037.47 بدون
412.17 

035.60 
391.56 

037.84 
416.24 

031.24 
343.64 

041.91 
461.01 

 قانون
060/2016  

1/7/2016  10%
 

من 
مجموع 
 المعاش

125 
ٌكمل ماأو 

500المعاش  
أكبراٌهما   

125.00 
537.17 

125.00 
516.56 

125.00 
541.24 

156.36 
500.00 

125.00 
586.01 

 

 
 2010لسنة  135الصادر بالقانون رقم  قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتمن  18دة منحة ماٌو بقٌمة المعاش األساسً وفقا للما متضمنةتتحدد قٌمة المعاش ( 1)

 2010لسنة  135من القانون رقم  19باألحكام الخاصة بزٌادة المعاشات وفقا ألحكام المادة  2010لسنة  9ما تضمنه منشور وزارة التؤمٌنات رقم ، وبمراعاة 

 1980لسنة  112ٌراعى أال تزٌد قٌمة المعاش المستحق وفقاً ألحكام القانون رقم  - 1ثالثاً : قواعد عامة :البند  –معاشات بشؤن قانون التؤمٌنات االجتماعٌة وال

منحة المقررة اسى بما فى ذلك البإصدار قانون التؤمٌن اإلجتماعى الشامل والقانون المرافق له مضافاً إلٌه الزٌادة المستحقة وفقاً للبند ثانٌاً عن قٌمة المعاش األس

 . 1998لسنة  458بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم 

 وقد تحددت قٌمة المعاش األساسً بقرارات وزٌر التؤمٌنات االتٌة : 

 .  1/7/2010بشؤن تحدٌد قٌمة المعاش األساسً فً  2010لسنة  435القرار الوزاري رقم  -

 . 1/7/2011األساسً فً بشؤن تحدٌد قٌمة المعاش  2011لسنة  468القرار الوزاري رقم  -

 . 1/7/2012بشؤن تحدٌد قٌمة المعاش األساسً فً  2013لسنة  016القرار الوزاري رقم  -

 458ببالقرار الجمهبورى رقبم  المقبررةجنٌهات مقاببل منحبة مباٌو  10هذا باإلضافة إلى 
 . 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة 

 
 : 1/7/2013الفترة من  – 3

 مادة 1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  منهوفقا لما تض
  2014لسنة  120وبمراعاة التعدٌل الوارد لهذه المادة بالقانون رقم  – ( 165) 

 79بتعدٌل بعض أحكام  قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 
فً حكمهم والتؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن  1975لسنة 

 1976لسنة  108الصادر بالقانون رقم 
 

 معاش تؤمٌن شامل نوع المعاش

 01/07/2015 01/10/2014 01/07/2014 01/01/2014 01/07/2013 من تارٌخ استحقاق المعاش

 30/06/2016 30/06/2015 30/09/2014 30/06/2014 31/12/2013 الً

 جنٌه جنٌه هجنٌ جنٌه جنٌه 

 قٌمة المعاش بدون منحة ماٌو
(1)

 346.90
 
 
(2) 

496.90
 (3)

 496.90
 (3)

 450 
(4) 

450 
(4)

 

      الزٌادات التالٌة

القانون / القرار 
 الجمهوري

 النسبة من
      حد أدنً

      جنٌه

1/1/2014 قرارجمهوري  10%
 

50 050.00     
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 معاش تؤمٌن شامل نوع المعاش

 01/07/2015 01/10/2014 01/07/2014 01/01/2014 01/07/2013 من تارٌخ استحقاق المعاش

 30/06/2016 30/06/2015 30/09/2014 30/06/2014 31/12/2013 الً

 جنٌه جنٌه هجنٌ جنٌه جنٌه 

704/2013 من مجموع  
 المعاش

396.90
 
  

 قرارجمهوري
190/2014  

1/7/2014  10%
 

ع من مجمو
 المعاش

 39.690 بدون
436.59 

049.69 
546.59 

049.69 
546.59 

  

 قانون
029/2015  

1/7/2015  10%
 

من مجموع 
 المعاش

 043.66 بدون
480.25 

054.66 
601.25 

054.66 
601.25 

045.00 
495.00 

 

 قانون
060/2016  

1/7/2016  10%
 

من مجموع 
 المعاش

125 
ٌكمل ماأو 

المعاش
500 
أكبراٌهما   

125.00 
605.25 

125.00 
626.25 

125.00 
626.25 

125.00 
620.00 

125.00 
575.00 

 

 
 79من قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  165المعاشات وفقاً لحكم المادة  بشؤن قواعد زٌادة 2013لسنة  79قٌمة الزٌادة وفقا لقراروزٌر التضامن اإلجتماعى رقم تحدد ( 1)

 كما ٌلً :(  2014لسنة  120) قبل تعدٌلها بالقانون رقم  1975لسنة 

 جنٌها  70معاش التؤمٌن الشامل بدون منحة ماٌو =  - 1   

 جنٌه  %23.10 =  33×  70 - 2   

 قٌمة الزٌادة=  23.10 –المعاش الضمانً   – 3   

 قٌمة المعاش بعد الزٌادة=  قٌمة الزٌادة+   70 – 4   

 

(2)
 

 المساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) المعاش الضمانً سابقا (  2012لسنة  807رقم جنٌه ( وفقا لقرار رئٌس مجاس الوزراء  300) أعلً فئة  1/7/2013من المعاش الضمانً 

 جنٌها  70اٌو = معاش التؤمٌن الشامل بدون منحة م - 1

 جنٌه  %23.10 =  33×  70 - 2

 جنٌه 276.90=  23.10 –  300 – 3

 جنٌه 346.90=  276.90+   70 – 4

 

(3)
 

 ( المساعدة الشهرٌة الضمانٌة ) المعاش الضمانً سابقا  2014لسنة  375جنٌها ( وفقا لقرار رئٌس مجاس الوزراء رقم  450) أعلً فئة  1/1/2014المعاش الضمانً من 

   
 جنٌها  70معاش التؤمٌن الشامل بدون منحة ماٌو =  - 1

 جنٌه  %23.10 =  33×  70 - 2   

 جنٌه 426.90=  23.10 –  450 – 3   

 جنٌه 496.90= 426.90+   70 – 4   

 
 79من قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  165لحكم المادة  بشؤن قواعد زٌادة المعاشات وفقاً  2013لسنة  79قٌمة الزٌادة وفقا لقراروزٌر التضامن اإلجتماعى رقم ( تحدد 4)

 كما ٌلً : 2014لسنة  120التعدٌل الوارد بالقانون وبمراعاة  – 1975لسنة 

 جنٌها  70معاش التؤمٌن الشامل بدون منحة ماٌو =  - 1   

 = قٌمة الزٌادة 70 –المعاش الضمانً   –3   

 ة = قٌمة المعاش بعد الزٌادة+ قٌمة الزٌاد  70 – 4   

 

 458ببالقرار الجمهبورى رقبم  المقبررةجنٌهات مقاببل منحبة مباٌو  10هذا باإلضافة إلى 
 . 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة 

 
 مالحظة :

 : 2014لسنة  120تضمن القانون 
 )المادة  الخامسة(

من أول الشهر التالى لتارٌخ نشره  وٌعمل  به إعتباراً ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة 
عدا أحكام المادة )165 ( المشار الٌها فٌعمل بها اعتبارا من 1 / 7 / 2013 مع صرؾ 

 الفروق المالٌة المستحقة ..
 

 : 1/7/2016الفترة من  – 4
 مادة 1975لسنة  79التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم قانون  منهوفقا لما تض

  2014لسنة  120وبمراعاة التعدٌل الوارد لهذه المادة بالقانون رقم  – ( 165) 
 79بتعدٌل بعض أحكام  قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 
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فً حكمهم والتؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن  1975لسنة 
ما تضمنه القانون وبمراعاة  – 1976لسنة  108الصادر بالقانون رقم 

عدٌل بعض أحكام قوانٌن التامٌن بزٌادة المعاشات وت 2016لسنة  60رقم 
 اإلجتماعً .

 
 معاش تؤمٌن شامل نوع المعاش

     01/07/2016 من تارٌخ استحقاق المعاش

      الً

 جنٌه جنٌه هجنٌ جنٌه جنٌه 

500.00  قٌمة المعاش بدون منحة ماٌو
 
 
(1) 

  
 

 

      الزٌادات التالٌة

القانون / القرار 
 الجمهوري

 النسبة من
      حد أدنً

      جنٌه

         

 
(1)

 
المبادة فبً ار إلٌهبا المسبتحق وفقبا لقبوانٌن التبؤمٌن اإلجتمباعً المشبألدنً لمعباش المبإمن علٌبه أو صباحب المعباش الحد اٌكون :  2016لسنة  60القانون رقم ة من نٌالمادة الثاتضمنت  

 . 2016شهر ٌولٌو ، وذلك إعتبارا من واإلعانات شاملة كافة الزٌادات جنٌه  500 بواقعالسابقة 

 

 458ببالقرار الجمهبورى رقبم  المقبررةجنٌهات مقاببل منحبة مباٌو  10هذا باإلضافة إلى 
 . 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة 
 


