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 مقدمة
 

 : الشٌخوخة والعجز والوفاةتأمٌن بعض مالمح  -1
 : عمومٌته - أ

األخص تؤمٌن  ىوعل ىإلجتماعتجاه الحدٌث ٌستهدؾ ضرورة شمول التؤمٌن ااال
الشٌخوخة والعجز والوفاة لكافة طبقات الشعب ، فهو من مسئولٌات الدولة األساسٌة 

، ومن ثم فهو  وعن طرٌقه ٌمكن تؤمٌن المواطنٌن علً حٌاتهم وحٌاة أسرهم من بعدهم
من الحقوق األساسٌة لكل أفراد الشعب وعنصر هام من عناصر االستقرار االجتماعً 

 . ىقتصادواال
 : إلزامٌته -ب

نه ال مجال لالختٌار أبطبٌعته بمعنً  ىنه إلزامإف ىنتٌجة لعمومٌة التؤمٌن االجتماع
إنما ٌكون إنضمامهم للنظام بقوة القانون ، ، بالنسبة للمإمن علٌهم فً االنتفاع بؤحكامه 

، فٌؤخذ  ىأساس التكافل االجتماع ىعل ىلزام قٌام التؤمٌن االجتماعوقد تطلب هذا اإل
 . كل فرد بقدر إمكانٌاته وتحدد مزاٌاه وفقا لحاجة المإمن علٌهمن 

 : حتمٌته وإمتداد أجله -ج
وٌتمٌز عن ؼٌره من تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة من أنواع التؤمٌنات الدائمة 

 : بما ٌأتً ىأنواع التأمٌنات األخر
ذلك  ىل مإمن علٌه ، ومإدحتمٌا بالنسبة لكأن وقوع أحد األخطار الثالثة ٌعتبر  (1)

أن واقعة االستحقاق فً أحد فروع التؤمٌن محققة الوقوع ، وهو فً هذه الناحٌة 
نتفاع اأن  ىممثال ف صابات العمل والبطالةإعن أنواع التؤمٌنات المإقتة كٌختلؾ 

 . ىحتمالاأمر  مإقتةالمإمن علٌه بالتؤمٌنات ال
معاش تعتبر من المزاٌا طوٌلة األجل  لشك ىعل ىتإد ىأن المزاٌا وؼالبٌتها العظم (2)

المعالٌن من بعده  ىإل ىستحقاقها طوال حٌاة المإمن علٌه ثم تإدا التً ٌمتد 
 . جال لٌست قصٌرةآهإالء أٌضا ب ىستحقاقها إلاوٌرتبط 

 
 : وظائؾ التأمٌن االجتماعى -2

 : أمور ثالثة ىف جتماعىتتمثل وظائؾ وأهداؾ التأمٌن اال
 : تعوٌض الدخل - أ

والمثال  ، ىذلك من خالل تحوٌل دخل الفرد من مرحلة معٌنة إلً مراحل أخر ٌتم
لذلك تؤمٌن الشٌخوخة حٌث تقتطع االشتراكات من دخل المإمن علٌه خالل  ىالعمل

له المعاشات فً مرحلة الشٌخوخة ، ووفقا لهذا المفهوم  ىمرحلة حٌاته العملٌة لتإد
 . هاإكات السابق أدااالشترا ىالمعاش وفقا لمستو ىٌتحدد مستو

 تعوٌض الخطر:  - ب
من خالل االشتراكات التً ٌإدٌها جمٌع المعرضٌن  ٌتم تموٌل معاشات العجز والوفاة

لهذٌن الخطرٌن حٌث ٌتحققان فجؤة فً تارٌخ ٌصعب أو ٌستحٌل التنبإ به ، وٌتحدد 
 ضوء الخسارة المادٌة الناتجة عن تحقق الخطر ىهذه الحاالت ف ىالمعاش ف ىمستو

 . أداها المإمن علٌه قبل تحقق الخطر ىاإلشتراكات الت ىالمإمن منه وال ٌرتبط بمستو
 : إعادة توزٌع الدخول -ج

وٌتم ذلك من خالل تحوٌل الدخول بٌن مختلؾ األفراد المعرضٌن لألخطار التً ٌتم 
توضع حدود  ؾ، ووفقا لهذا الهد ىالتعامل معها وبٌنهم وبٌن مصادر التموٌل األخر

تموٌل  ىا وحدود قصوي للحقوق التؤمٌنٌة وتساهم الدولة باعتبارها الممثلة للمجتمع فدنٌ
 . بعض نفقات المزاٌا التؤمٌنٌة
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 : أنواع المزاٌا التً ٌمنحها التأمٌن -3
 ىالمعاش هو المٌزة األساسٌة التً ٌإدٌها تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، وهو أعل -أ

فً مجال المزاٌا التً ٌمكن منحها للمإمن  ىؾ النهائمراحل هذا التؤمٌن وٌمثل الهد
 . علٌهم

نظرا الرتباط الحصول علً معاش بشروط معٌنة أهمها إستٌفاء المدد المإهلة  -ب
ٌتعذر علً  ىلالستحقاق ، وحٌث أن هذه المدد قد تكون طوٌلة نسبٌا إلً القدر الذ

حالة عدم توافر شرط  ىام فالنظ ىبعض المإمن علٌهم أداء اإلشتراك عنها ، لذلك ٌقض
 . ستحقاق المعاش برد مبالػ من دفعة واحدة مقابل جزء من االشتراكات المدفوعةا

 ىألما كانت قٌمة معاش العجز والوفاة قد ال تتناسب مع دخل المإمن علٌه عند تحقق  -ج
، لذلك فإن نظما كثٌرة ترتب مزاٌا إضافٌة تستهدؾ منح تعوٌض هذٌن الخطرٌن من 
من علٌه أو أسرته فً حالة وفاته ٌعوضه عن الفرق بٌن الدخل والمعاش ، كما للمإ
 . حالة الوفاة ىؼالبٌة النظم بصرؾ نفقات الجنازة ف ىتقض

 -لً المزاٌا النقدٌة التً ٌإدٌها باإلضافة إ ىجتماعالتؤمٌن اال ىبعض الدول ٌإد ىف -د 
دور خاصة أو  ىفق إٌوائهم تتمثل فً رعاٌة كبار السن إما عن طرٌ – مزاٌا عٌنٌة

 . تقدٌم خدمات لهم
 

بشكل مختصر موضوع معاش تأمٌن الشٌخوخة و العجز و الوفاة هذه المذكرة  نتناول فًو
مع  2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتفً قانون التأمٌن

 و ذلك علً النحو التالً : ،االستعانة باألمثلة التطبٌقٌة 
 حاالت استحقاق المعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  فصل األول:ال

 معاش الشٌخوخةالمبحث األول: 
 معاش العجز والوفاة المبحث الثانى: 
 شروط صرؾ المعاش المبكر والحقوق التؤمٌنٌة المبحث الثالث:
 مفهوم مدة االشتراك فى التؤمٌن المبحث الرابع:

  المعاشرؾ صستحقاق تارٌخ بدء ا: خامسالمبحث ال
 تقدٌر المعاشات فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةالفصل الثانى: 

  تقدٌر معاش الشٌخوخةالمبحث األول: 
 أجر تقدٌر المعاش المطلب األول:

 ل الحسابامومع مدة االشتراك فى التؤمٌنالمطلب الثانى: 
  للمعاش الحدود القصوى والحدود الدنٌاالمطلب الثالث: 

 ةالمبكرالشٌخوخة معاش تقدٌر حث الثانى: المب
 المعاش المبكرالمطلب األول: 
 ىالمعاش التٌسٌر المطلب الثانً:

 تقدٌر معاش العجز والوفاةالمبحث الثالث: 
 خطوات حساب المعاشالمبحث الرابع: 

  تعدٌل المعاشات لتدعٌم فاعلٌتها فى مواجهة نفقات المعٌشة المبحث الخامس:
 أحكام متنوعة المبحث السادس:

 :المرفقة بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتالجداول 
 المعاش  معامل حساب: 5جدول رقم 

 المرفقة بمشروع الالئحة التنفٌذٌة:الجداول 
الحددد األدنددى ألجددر ودخددل االشددتراك بقددانونى التددؤمٌن االجتمدداعى الصددادرٌن  :2جدددول رقددم 

 1976سنة ل 108و  1975لسنة  79بالقانونٌن رقمى 
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القٌمددة الرأسددمالٌة لمعدداش شددهرى قدددره جنٌدده واحددد مسددتحق فددى حدداالت طلددب  :3جدددول رقددم 
 صرؾ المعاش

 جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  :11جدول رقم 
 :أمثلة تطبٌقٌة

 ملخص محتوٌات الفصلٌن األول والثانى  القسم األول:
 مثلة التطبٌقٌةاأل القسم الثانى:

 لزٌادة المعاشات المتدنٌة أمثلةالقسم الثالث: 
 مرفقات :

بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر  2021لسنة  3401قرار رئٌس الهٌئة رقم 

 لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
 بشأأأأن الفئأأأات المسأأأتثناة مأأأن:  2021لسدددنة  3402قدددرار رئدددٌس الهٌئدددة رقدددم 

العرض على لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل 
 للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى

 
 

 
 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
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http://www.elsayyad.net/


         3220 مارسمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 بعد المائة المذكرة  السابعة

 محمد الوزٌري ىلٌل  –محمد حامد الصٌاد                االجتماعٌة اتقانون التأمٌنى ف معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
                     w: www.elsayyad.net                   6/62                 2019لسنة  148صادر بالقانون رقم الوالمعاشات 

 

 األولالفصل 
 حاالت استحقاق المعاش 

  والعجز والوفاة تأمٌن الشٌخوخةفى 
 

لقواعد المنظمة الستحقاق امنه  21فى المادة ٌة والمعاشات االجتماع اتتصدى قانون التؤمٌن
وذلك على المعاش لتؽطٌة أثر انقطاع الدخل نتٌجة تحقق خطر الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة 

  الوجه اآلتى :
 

 األولالمبحث 
 معاش الشٌخوخة 

 
تلك السن  ،  شٌخوخةسن ال شٌخوخة ٌتحقق ببلوغ المإمن علٌه سبق أن أشرنا إلى أن خطر ال

التى ٌفترض معها النظام أن المإمن علٌه ببلوؼها أصبح فى حال ٌؽلب معها انسحابه من عداد 
وبالتالى ٌتعٌن على النظام أن ٌوفر له الدخل الذى ٌساعده على االحتفاظ ، القوى العاملة 

فخالل مدة العمل تم اقتطاع ، ة ٌستهدؾ تعوٌض الدخل بمستوى معٌشته ، وأن معاش الشٌخوخ
لذلك كان األصل ، االشتراكات من أجر المإمن علٌه لتإدى له المعاشات فى مرحلة الشٌخوخة 

، وترتٌبا على ذلك ٌحدد النظام حاالت فى تقرٌر الحق فى هذا المعاش طول مدة االشتراك 
 استحقاق معاش الشٌخوخة وفقا لما ٌلى:

 لمهم أن نشٌر فى البداٌة  الى أن سن الشٌخوخة للفئات الخاضعة للقانون هو كاآلتى:ومن ا  
  

 مالحظات سن الشٌخوخة الفئة

 من القانون : 41مادة  سنة 60 العاملٌن لدى الؽٌر أوالً :
ٌصدر رئٌس مجلس 
الوزراء  بناء على عرض 
الوزٌر المختص بالتؤمٌنات 
قراراً بتوحٌد سن 

ا لٌكون الشٌخوخة تدرٌجًٌ 
الخامسة والستٌن اعتباًرا 

 2040من أول ٌولٌو 

 سنة 65 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم ثانٌاً :

 سنة 60 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارجثالثاً : 

 سنة 65 العمالة ؼٌر المنتظمة رابعاً :

 
 

 )لجمٌع الفئات( الحالة األولى
 أو مزاولة النشاط أثناء العمل بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة
 

مع توافر مدة اشتراك مقدارها عشرسنوات فعلٌة على األقل ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة 
 :         2025عشر سنة فعلٌة اعتباراً من أول ٌناٌر 

 :  الشروط اآلتٌةرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر ٌو
 : بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة األول:

التوقؾ  فى الؽالبو ،الحق فً الراحة  ٌههذه السن ٌعطالمإمن علٌه ار أن بلوغ باعتب   
عن العمل أو مزاولة النشاط ، وٌكون المعاش فى هذه الحالة هو البدٌل عن األجر من 

  العمل او الدخل من ممارسة النشاط  بحسب األحوال.
 بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة:الثانى: أن ٌكون 

 النشاط. مزاولة العمل أوستمرار فى اال أثناء - 1
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 للمؤمن علٌهم العاملٌن فى األعمال الخطرة والصعبة:تخفٌض سن الشٌخوخة  -2
لما كانت القدرات الطبٌعٌة للعامل من العوامل التى تإثر فى تحدٌد سن الشٌخوخة ، 

ن وكانت هذه القدرات تتؤثر بالعمل فى األعمال الخطرة والصعبة ، لذلك فوض القانو
  سن الشٌخوخةفى تخفٌض  (1)رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض وزٌر التؤمٌنات

سن بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن فى األعمال المشار إلٌها ، ولما كان تخفٌض 
من مقتضاه تخفٌض مدة االشتراك فى التؤمٌن وكان مبلػ المعاش ٌرتبط  الشٌخوخة

ل حساب المعاش امتد التفوٌض لٌشمل رفع معبهذه المدة فإنه تعوٌضا للمإمن علٌه ٌم
،  سن الشٌخوخةل العادى بالقدر الذى ٌعوض المإمن علٌه عن تخفٌض امعن المع

سٌإدى إلى إطالة فترة استحقاق المعاش كما أن سن الشٌخوخة كذلك لما كان تخفٌض 
ل حساب المعاش سٌإدى إلى رفع التكلفة فقد اتسع نطاق التفوٌض لٌشمل امرفع مع

 ٌادة االشتراكات الممولة للتؤمٌن وتحدٌد من ٌتحمل بالزٌادة .ز
تحسب السن بالتقوٌم المٌالدى ، وٌتم إثباتها بشهادة المٌالد أو مستخرج رسمى من  -3

 سجالت الموالٌد أو بصورة فوتوؼرافٌة من بطاقة الرقم القومً . 
، وتزاد هذه ا على االقل شهر 120أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن  الثالث: 

 : 2025المدة إلى خمسة عشر سنة فعلٌة اعتباراً من أول ٌناٌر 
مدة ولذلك كانت ، تعوٌض عن الدخل هو  سبق أن أشرنا إلى أن معاش الشٌخوخة

المإهلة شرط من شروط استحقاقه ، وٌالحظ انخفاض المدة عن القدر االشتراك 
ق المعاش وساعد على ذلك قاعدة التكافل الالزم لتحقٌق التموٌل الكافى الستحقا

واذا كان ذلك مقبوال ،  ة التى ٌستند إلٌها نظام التؤمٌناالجتماعى بٌن األجٌال المتعاقب
فى البداٌات المبكرة لتطبٌق تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، حٌث بدأ التطبٌق 

ضى ما ٌزٌد على على مؤمن علٌهم فى اعمار كبٌرة ، فانه لم ٌعد األمر كذلك بعد م
المؤهلة الستحقاق  المدة  نصؾ قرن من التطبٌق ، لذلك تضمن القانون زٌادة

 .2025المعاش إلى خمسة عشر سنة فعلٌة اعتباراً من أول ٌناٌر.
 

 
 )لجمٌع الفئات( الحالة الثانٌة

 بلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة بعد انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط
 

سنوات فعلٌة على  10مدة اشتراك مقدارها  ، وتوافر ٌض الدفعة الواحدةمع عدم صرؾ تعو 
 :2025فعلٌة إعتباراً من أول ٌناٌر  وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنةاألقل، 

ولم تصرؾ له أٌة ، األصل فى هذه الحالة انتهاء خدمة المإمن علٌه لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة 
بلوغ سن رأى المشرع أن ٌسبػ علٌه الحماٌة التى ٌكفلها مستحقات حتى بلوؼه تلك السن ، وقد 

، وعلى ذلك ٌرتبط استحقاق المعاش أثناء االستمرار فى العمل أو مزاولة النشاط   - الشٌخوخة 
  بتوافر الشروط اآلتٌة :فى هذه الحالة 

 المؤمن علٌه . أو نشاط األول: انتهاء مدة عمل 
 : خةالشٌخوالثانى: بلوغ المؤمن علٌه سن 

 وهى السن التى ٌعتبر النظام أنه ببلوؼها تكون قد توافرت فى شانه حالة الشٌخوخة. 
 

_________________________________________________ 
 
 بوضع التفوٌض محل تنفٌذ بالنسبة للعاملٌن باألعمال الصعبة فى الصناعات التعدٌنٌدة 1981لسنة  21صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  -1

 . 1981لسنة   6واالستخراجٌة ـ منشور عام وزارة التؤمٌنات رقم 
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 الثالث: عدم قٌام المؤمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة :
وبالتالى تظل له حقوقا تؤمٌنٌة لدى التؤمٌن كانت تتمثل أصال ـ على األقل ـ فى تعوٌض 

فى شؤن من تم إصدار الشٌك بقٌمة  را أٌضاوٌعتبر هذا الشرط متوافالدفعة  الواحدة ، 
 التعوٌض لصالحه ولم ٌقم بصرؾ قٌمته حتى بلوؼه سن الشٌخوخة . 

، وتزاد شهرا على االقل  120الرابع: أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن مقدارها 
لتى وهى المدة ا،  2025فعلٌة إعتباراً من أول ٌناٌر  هذه المدة إلى خمسة عشر سنة

حالة بلوغ سن الشٌخوخة أثناء االستمرار فى ٌتطلبها النظام الستحقاق المعاش فى 
 . العمل أو مزاولة النشاط

 
 

 )لجمٌع الفئات( الحالة الثالثة
 انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن علٌه

 لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة )المعاش المبكر(
 اق المعاش )المبكر(وتوافرت بشأنه شروط استحق

 
ولؽٌر العجز أو الوفاة أى لم  سن الشٌخوخةهذه الحالة انتهت فٌها خدمة المإمن علٌه قبل بلوغ 

إال أن المإمن علٌه قد انقطع أجره  ، ٌتوافر فى شؤن المإمن علٌه أحد األخطار المإمن منها
 ه ضافة إلى أنخــة باإلمعٌشتهم وأصبح فى حكم من بلػ الشٌخو الذى كان ٌعول علٌه وأسرته فى

مدة اشتراكه فى التؤمٌن قد بلؽت القدر الذى ٌكون له احتٌاطى ٌسمح بتقرٌر الحق فى معاش ، 
  : بالشروط اآلتٌة وعلى ذلك فإن استحقاق المعاش فى هذه الحالة ٌرتبط

وأال ٌكون خاضعا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى  نتهاء خدمة المؤمن علٌهإ: األول
 :ارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ ت

التى كان ٌخضع فٌها ألحكام قانون التؤمٌن وهو الشرط أو النشاط أى انتهاء مدة العمل 
 العام الستحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة . 

 توافر مدد اشتراك فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة تعطً الحق فً معاش:الثانى : 
 % من أجر أو دخل التسوٌة األخٌر.50ن ال ٌقل ع - 1          
 % من الحد األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ استحقاق المعاش.65ال ٌقل عن   - 2          
 وهذا شرط منطقى لضمان معاش مناسب بدٌال عن األجر أو الدخل بحسب األحوال.         

فى التأمٌن تبلػ الفعلٌة شتراك مدة ا تتضمن مدة االشتراك المشار الٌها فى ثانٌا: أن  لثالثا
، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرٌن سنة فعلٌة إعتباراً من أول ٌناٌر سنة فعلٌة  20

2025: 
فالمإمن علٌه لم تتوافر فى شؤنه أحد األخطار المإمن منها ولكنه أصبح فى حال تتطلب  

بالتالى فإن المبرر رعاٌة التؤمٌن وكانت له مساهمة فعالة فى تموٌل نفقات المعاش ، و
 الوحٌد لصرؾ المعاش إلٌه فى هذه الحالة طول مدة اشتراكه فى التؤمٌن . 

 : المرفق (20للنموذج رقم )وفقاً  :  أن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب لصرؾ المعاشرابعال
فالمإمن علٌه لم ٌنقطع أجره لتوافر أحد األخطار المإمن منها فى شؤنه وبالتالى فإنه 

رر لتقرٌر استحقاقه المعاش بمجرد انتهاء خدمته ولكنه أصبح فى حاجة إلى أصال ال مب
أى  عمله أو نشاطه المعاش لعدم وجود دخل لدٌه ٌحل محل الدخل الذى انقطع النتهاء 

 أنه أصبح فى حالة شٌخوخة مبكرة لذلك تقرر له الحق فى طلب صرؾ المعاش . 
أو أو العجز سن الشٌخوخةؽٌر بلوغ ل وتستوعب هذه الحالة جمٌع حاالت انهاء الخدمة

 الوفاة. 
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 20تضمنت ارشادات النموذج رقم 
 طلــــــب صــــرؾ مستحقات تأمٌنٌة

 ٌقدم هذا الطلب فً الحاالت اآلتٌة: -1
بلوغ السن أو العجز، أو المعاش المبكر بشرط أال ٌكون المإمن علٌه خاضع  -أ 

 طلب صرؾ المعاش المبكر.لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فً تارٌخ تقدٌم 
، ٌرفق بطلب الصرؾ صورة ىفً حالة هجرة المإمن علٌه المصر -ب 

فوتوؼرافٌة من تؤشٌرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن 
تطابق هذه الصورة على األصل والتوقٌع بما ٌفٌد المطابقة بمعرفة الموظؾ 

 المختص.
ٌرفق بطلب الصرؾ صورة فوتوؼرافٌة  فً حالة مؽادرة األجنبً للبالد نهائٌا -ج 

من تؤشٌرة المؽادرة النهائٌة أو تؤشٌرة الرحٌل أو تؤشٌرة مهلة السفر الصادرة 
من مصلحة وثائق السفر أو ما ٌفٌد انتهاء مـدة اإلقامة المإقتة دون تجدٌدها 
وذلك بشهادة من مصلحة وثائق السفر تطابق صورة هذه الشهادة على األصل 

 ا ٌفٌد المطابقة بمعرفة الموظؾ المختص.والتوقٌع بم
فً حالة اشتؽال المإمن علٌه األجنبً بالخارج بصفة دائمة ٌرفق بطلب  -د 

الصرؾ صورة عقد العمل ؼٌر محدد المدة فً الخارج لحساب نفسه على أن 
تكون هذه المستندات محررة باللؽة العربٌة أو مترجمة ترجمة رسمٌة إلى هذه 

السفارة أو القنصلٌة المصرٌة فً الخارج وتعتمد من  اللؽة وٌصدق علٌها من
 وزارة الخارجٌة.

فً حالة إلتحاق المإمن علٌه األجنبً بالبعثة الدبلوماسٌة بسفارة أو قنصلٌة  -ه  
دولته فً جمهورٌة مصر العربٌة ٌرفق بطلب الصرؾ شهادة تفٌد ذلك من 

 وزارة الخارجٌة المصرٌة. 
لى المإمن علٌه بالسجن للمدة الباقٌة لبلوؼه سن فً حالة الحكم نهائٌا ع -و 

الشٌخوخة ٌرفق بطلب الصرؾ شهادة من مصلحة السجون تفٌد بٌان مدة 
السجن مع توكٌل من المإمن علٌه معتمد من مؤمور السجن الموجود به بتحدٌد 
الشخص الذي ٌصرؾ إلٌه مبلػ التعوٌض، كما ٌجوز له أن ٌتقدم بطلب معتمد 

 ابق لحجز مستحقاته لدى الهٌئة لحٌن إنتهاء مدة السجن.على النحو الس
فً حالة إذا ما نشؤ لدى المإمن علٌه خالل مدة سجنه، عجز مستدٌم ٌمنعه من  -ز 

مزاولة العمل ٌرفق بطلب الصرؾ شهادة طبٌة صادرة من السلطة المختصة 
 بمصلحة السجون تفٌد عجزه المستدٌم الذي ٌمنعه من مزاولة العمل على أن

إلعتمادها وتحرٌر  ىتحال هذه الشهادة إلى الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصح
( قبل الصرؾ، كما ٌرفق بطلب 27شهادات إثبات العجز على النموذج رقم )
 الصرؾ التوكٌل المشار إلٌه بالبند السابق.

فً سلك الرهبنة، ٌرفق بطلب الصرؾ  ىفً حالة انتظام المإمن علٌه المسٌح -ح 
 الجهة اإلدارٌة المختصة. لجهة الدٌنٌة المختصة على أن تعتمد منشهادة من ا

ترفق موافقة البنك على تحوٌل المعاش فً حالة الرؼبة فً تحوٌل المعاش إلى  -2
 .ىرقم الحساب الجار الحساب الجاري بالبنك على أن تتضمن الموافقة

األخرى إن  ٌرفق بالطلب بٌان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش أو المعاشات -3
 وجدت.
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 المبحث الثانى 
 معاش العجز والوفاة 

 
فى حاالت  ة والمعاشاتاالجتماعى اتتطبٌقا للمبادىء النظرٌة فى التؤمٌن ٌهتم قانون التؤمٌن

لٌه أٌة إالعجز والوفاة بتعوٌض الخطر ولٌس بتعوٌض الدخل ، فال ٌشترط أن تكون قد أدٌت 
بل ٌكفى أن تكون عالقة العمل قد نشؤت مع صــاحب العمل  اشتراكات لتقرٌر الحق فى المعاش

وتوافرت الشروط التى تطلبها قانون التؤمٌن الستحقاق المعاش ، وٌتم تموٌل نفقات المعاشات 
 المقررة لمواجهة هذٌن الخطرٌن من اشتراكات من لم تتحقق بالنسبة لهم هذه األخطار . 

حاالت استحقاق معاش العجز  الجتماعىة والمعاشاتالتؤمٌنات اوفى ضوء ما تقدم ٌحدد قانون 
 : والوفاة فٌما ٌلى

 
 

 )وفقا لما هو موضح أمام كل بند( ولىالحالة األ
 انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة للفئة أوال

 وثبوت العجز الكامل أو الوفاة خالل العمل أو النشاط لباقى الفئات
 

 وتتضمن :
وثبوت  ،  للعجز الكامل العاملٌن لدى الؽٌر(أوالً )ة من الفئ انتهاء خدمة المؤمن علٌه -1

 العجز الكامل المستدٌم خالل العمل أو النشاط بالنسبة للفئات:
 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم ثانٌاً :
 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارجثالثاً : 
 العمالة ؼٌر المنتظمة رابعاً :

للوفاة ، ووقوع الوفاة خالل  لعاملٌن لدى الؽٌر(أوالً )امن الفئة انتهاء خدمة المإمن علٌه  -2
 العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئات.

المستدٌم،  ىللعجز الجزئ أوالً )العاملٌن لدى الؽٌر(من الفئة انتهاء خدمة المإمن علٌه  -3
بشرط صدور قرار اللجنة المختصة بعدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب العمل، 

ا الشرط الحاالت التً ٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة بناًء على موافقة وٌستثنى من هذ
 مجلس اإلدارة.

 
 :  وعلى ذلك فإن استحقاق المعاش فى هذه الحالة ٌرتبط بتوافر الشروط اآلتٌة

وثبوت العجز الكامل العاملٌن لدى الؽٌر( ، أوالً )من الفئة  نتهاء خدمة المؤمن علٌهإول: ألا
 :الل العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئاتووقوع الوفاة خ

 السبب األصلى لتقرٌر الحق فى المعاش . 
 حد أسباب ثالثة : أل االستحقاقالثانى: أن ٌكون 

 :)لجمٌع الفئات(الوفاة  -1
تقطع  وقد تكون حقٌقٌة ٌقٌنٌة ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمٌة  

 ك حقٌقة .الدالئل بحدوثها دون أن ٌثبت ذل
وٌصرؾ المعاش فى هذه الحالة للمستحقٌن عن المإمن علٌهم بالشروط واألوضاع   

  . ٌة والنعاشاتاالجتماع اتالمقررة بقانون التؤمٌن
 :)لجمٌع الفئات(المستدٌم  لىالعجز الك –2

  : ٌقصد به  -أ 
وبٌن كل عجز من شؤنه أن ٌحول كلٌة وبصفة مستدٌمة بٌن المإمن علٌه            

مزاولته مهنتـه األصلٌة أو أٌة مهنة أو نشاط ٌتكسب منه ، وٌعتبر فً حكم ذلك 



         3220 مارسمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 بعد المائة المذكرة  السابعة

 محمد الوزٌري ىلٌل  –محمد حامد الصٌاد                االجتماعٌة اتقانون التأمٌنى ف معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
                     w: www.elsayyad.net                   11/62                 2019لسنة  148صادر بالقانون رقم الوالمعاشات 

 

، وكذلك األمـراض المزمنة والمستعصٌة التً ٌصدر بها  حاالت األمراض العقلٌة
 .رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحىقراراً من 

على النموذج رقم ؤمٌن الصحً تثبت حاالت العجز بشهادة من الهٌئة المعنٌة بالت -ب
 ( المرفق.27)

 27النموذج رقم 
 شهادة ثبوت عجز مؤمن علٌه )مرضً / إصابً(          

 
تخددتص الهٌئددة دون ؼٌرهددا بإحالددة المددإمن علٌدده إلددى الهٌئددـة المعنٌددة بالتددؤمٌن  –ج 

النمدوذج الصحى وذلك بناًء على طلب صاحب العمدل أو المدإمن علٌده بموجدب 
 لمرفق. ( ا28رقم )

 28تضمنت ارشادات النموذج رقم 
 طلب تحوٌل للكشؾ الطبً إلثبات حالة العجز )مرضً / إصابً(

 :ىٌرفق تقرٌر من صاحب العمل ٌبٌن ماٌل -1
بٌان طبٌعة عمل المصاب واختصاصاته وتارٌخ بدء مزاولته العمل  - أ

 ومستوى أدائه.
ئه وما وطبٌعته والمدة المحددة ألدا ىبٌان ما كلؾ به من عمل إضاف - ب

تم إنجازه فٌها وعما إذا كانت تإدى فً ساعات العمل األصلٌة أو 
 اإلضافٌة وتدعم ذلك بالمستندات . 

ٌقدم النموذج من المإمن علٌه أو المدٌر المسئول بالمنشؤة إلى منطقة أو  -2
 المختص. ىمكتب التؤمٌن اإلجتماع

زمة ٌحرر النموذج من أصل وصورة مرفًقا به المستندات الطبٌة الال -3
  -تحالٌل  - أشعات – للعرض على اللجنة الطبٌة )تقارٌر طبٌة

 :ى..........إلـخ ( وٌراعى فً إستٌفاء بٌاناته اآلت
تارٌخ تقدٌم  ىٌشؽلها المإمن علٌه ف ىٌقصد بالمهنة: المهنة الت -أ 

 الطلب.
 ٌقصد بمستوى المهارة: درجة المهارة فً المهنة. -ب 

لة إلى لجنة العجز أي من ٌدرج فً الخانة المخصصة لسبب اإلحا -4
 األسباب األتٌة:

 مستدٌم . إثبات عجز مرضى -أ 
 مستدٌم وتحدٌد نسبته . إثبات عجز إصابى -ب 
 إعــادة فحـــــص. -ج 
 تكرار إصابة. -د 

ة الطبٌة المنوط بها الكشؾ ٌرفق بالنموذج بٌان معتمد من الجه -5
 ىوذلك بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن ٌخضعون لكشؾ طب الدورى

 ىأو المستوى المهار مدى صالحٌتهم لمزاولة المهنةٌحدد  ىدور
 لمزاولتها وعلى األخص الفئات اآلتٌة:

السائقون العاملون بالحكومة أو الهٌئات العامة أو/ القطاع العام أو  -أ 
 األعمال العام أو القطاع الخاص .

 السائقون المهنٌون . -ب 
 المإمن علٌهم المعرضون لإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة الذٌن -ج 

( 1ٌزاولون أحد األعمال الواردة بجدول أمراض المهنة رقم )
المرفق بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون 

 .2019لسنة  148رقم 
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 على أن ٌوضح بالتقرٌر ما ٌلى:
 عدم الصالحٌة لمزاولة المهنة بؤي مستوى من مستوٌاتها المهارٌة. -أ 

لمهنة مع إمكان قٌام المإمن علٌه أو/ عدم الصالحٌة لمزاولة ا -ب 
 أدنى. ىبمزاولة المهنة بمستوى مهار

 
ٌحدد مدى صالحٌته  ىدور ىٌراعى بالنسبة للمإمن علٌه الذي ٌخضع لكشؾ طب -د 

لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على  ىلمزاولة المهنة أو المستوى المهار
جهة الطبٌة المنوط بها الكشؾ الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصحى بٌان معتمد من ال

 .ىٌحدد مدى صالحٌة المإمن علٌه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهار ىالدور
 بٌانها: ىتعتبر فً حكم العجز الكامل األمراض المزمنة والمستعصٌة اآلت - ه

األورام الخبٌثة بجمٌع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانوٌات أو كانت     (1)
كبٌرة على عضو حٌوى والذي ٌحد من قدرة المإمن علٌه مإثرة بدرجة 

على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتٌن أوأدت الستئصال جذرى 
 للحنجرة أو المثانة أو المستقٌم مع تحوٌل مجرى البول أو البراز.

مرض هودجكٌن ومرض سرطان الؽدد اللمفاوٌة الذي ال ٌستجٌب للعالج ( 2)
 لمدة سنتٌن.

الدم الخبٌثة مثل اللوكٌمٌا التً إستنفذت جمٌع وسائل العالج لمدة أمراض  (3)
 سنتٌن وال ٌنتظر تحسنها.

الجذام الذي ال ٌستجٌب للعالج خالل مدة تزٌد على ثالث سنوات أو  (4)
المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه واألطراؾ تحد من قدرة المإمن علٌه 

 اإلنتاجٌة.
 األمراض العقلٌة حال ثبوتها.  (5)
ض العصبٌة التً إستنفذت جمٌع وسائل العالج لمدة سنتٌن على األقل األمرا (6)

وال تشفى وال ٌنتظر تحسنها مثل شلل األطراؾ األربعة وشلل الطرفٌن 
السفلٌٌن والشلل النصفً واألمراض العصبٌة المضطردة التقدم مثل الشلل 
الرعاش وخورٌا والتصلب المنتشر التً نتج عنها ضعؾ بعضالت 

لصرع العضوي المإكد والمتكرر النوبات وؼٌر المستجٌب األطراؾ وا
 للعالج. 

المزدوج إذا زادت مدة العالج عن ثالث  ىالدرن الرئو األمراض الصدرٌة: (7)
وتمدد الشعب  ىاألمفزٌما والتلٌؾ الرئو –سنوات ولم تستقر الحالة 

 ىالتحجر الرئو –وتكٌسات الرئة المزدوجة والواسعة اإلنتشار بالرئتٌن 
سلٌكوزس( )إذا زادت مساحات التحجر بالرئتٌن عن ثلث مساحة الرئة )ال

 أو هبوط القلب. ىالٌمنى( أو كان مصحوباً بدرن رئو
 هبوط القلب المزمن المتقدم الذي ال ٌستجٌب للعالج لمدة سنتٌن على األقل. (8)
( والمصحوب بتضخم 230/120ضؽط الدم الشدٌد اإلرتفاع )أكثر من  (9)

تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائٌة للقلب وإجهاد بعضلة القلب 
 والذي ال ٌستجٌب للعالج مدة تزٌد عن سنتٌن.

فشل الكلٌتٌن المزمن ومجرى للمرٌض وصلة ورٌدٌة شرٌانٌة وتحت  (10)
العالج باإلستصفاء الدموي والحالة ؼٌر مستجٌبة للعالج لمدة عام أو فشل 

ملٌجرام  300ٌنا أكثر من الكلٌتٌن المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة البول
 ملجم وال تستجٌب للعالج لمدة سنتٌن. 8ونسبة الكرٌاتنٌن بالدم تزٌد عن 

تلٌؾ الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستؤصل  (11)
 جراحٌاً مع وجود إستسقاء بالبطن ؼٌر مستجٌبه للعالج لمدة عام. 
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أو  ىلعالج الدوائدوالً المرىء المصحوبة بنزٌؾ متكرر وال ٌستجٌب ل (12)
 .ىالتدخل الجراح

 ال ٌستجٌب للعالج لمدة تزٌد على سنتٌن. ىمرض أدٌسون الذ (13)
أو أمراض  ىالؽرؼرٌنا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكر (14)

نوع من العالجات الجراحٌة أو الدوائٌة  ىالشراٌٌن والتً لم تستجب أل
ورة الدموٌة ونتج عنه بتر ألحد األطراؾ مع أعراض قصور شدٌد بالد

 بالطرؾ اآلخر.
والتشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شدٌدة  ىأمراض الجهاز الحرك (15)

% من 75بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستدٌم تزٌد نسبته على 
أمراض ضمور العضالت المتقدم الذي  –الكفاءة الحركٌة للجسم كله 

 % فؤكثر.75ٌتسبب عنها نقص القدرة العضلٌة بنسبة 
% من 75صدفٌة ومرض بمنفٌجس إذا زادت درجة اإلنتشار على ال (16)

 مساحة المسطح الجلدى للجسم وال ٌستجٌب للعالج لمدة تزٌد على سنتٌن.
 2/60لكل عٌن على حده أو  1/60ضعؾ اإلبصار الشدٌد بالعٌنٌن  (17)

طبٌة أو العالج لصاحب العٌن الواحدة والذي ال ٌتحسن بإستعمال النظارة ال
 .جراحىأو التدخل ال

 :)للفئة أوال فقط(العجز الجزئى المستدٌم  -3
، وبالتالى فإنه  متى ثبت عدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب  العمل    

  توافر أمران :ٌشترط فى هذه الحالة 
كل عجز : ان ٌثبت عجز المإمن علٌه عجزا جزئٌا مستدٌما ، وٌقصد بهذا العجز -أ 

من شؤنه أن ٌحول بصفة مستدٌمة بٌن المإمن علٌه بخالؾ حاالت العجز الكلى 
 .ىوبٌن عمله األصل أوالً )العاملٌن لدى الؽٌر(من الفئة 

أن ٌثبت عدم وجود عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب العمل ، فالمإمن علٌه  -ب
 بالرؼم من ثبوت عجزه إال أنه مازالت لدٌه القدرة على مزاولة عمل آخر ؼٌر

 ى.عمله األصل       
ثبوت عجز المإمن علٌه عجزاً جزئٌاً  ىإذا قررت الهٌئة المعنٌة بالتؤمٌن الصح - ج

، ولم ٌكن لدى صاحب العمل عمل ىمستدٌماً ٌحول بٌنه وبٌن أداء عمله األصل
آخر ٌناسب حالة المإمن علٌه التزم صاحب العمل بطلب عرض المإمن علٌه 

قانون خالل شهر من تارٌخ إخطاره ( من ال21على اللجنة المشار إلٌها بالمادة )
بثبوت عجز المإمن علٌه بمعرفة اللجنة الطبٌة وٌعتبر سكوت صاحب العمل 
عن طلب عرض المإمن علٌه على اللجنة خالل هذا المٌعاد إقراراً منه بوجود 

 عمل آخر لدٌه ٌناسب حالة المإمن علٌه.
للجنة الطبٌة طلب ٌكون للمإمن علٌه خالل شهرٌن من تارٌخ علمه بقرار ا -د 

، وٌعتبر سكوته عن طلب  عرضه على اللجنة المشار إلٌها فً الفقرة السابقة
 العرض على اللجنة خالل هذا المٌعاد إقراراً منه بقبول العمل اآلخر.

بقرارمن رئٌس الهٌئة باالتفاق مع الوزراء تشكل اللجنة المشار الٌها  -ه 
عن التنظٌم النقابى أو العاملٌن ، وٌكون من بٌن أعضائها ممثل المختصٌن

، وٌحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل  بحسب األحوال وممثل عن الهٌئة
 اللجنة.
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 مرفقات :
بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى  2021لسنة  3401قرار رئٌس الهٌئة رقم 

 صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-

3401.pdf 
 

بشأن الفئات المستثناة من العرض :  2021لسنة  3402قرار رئٌس الهٌئة رقم 
العمل للمؤمن عليه صاحب  على لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب

 العجز الجزئى
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-

3402.pdf 
من رئٌس  ٌستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحاالت التى ٌصدر بها قرار - و

 ة بناًء على موافقة مجلس اإلدارة:الهٌئ
لما كان شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل لصاحب العجز      

الجزئى المستدٌم ال ٌتالءم مع بعض المهن حٌث أن ثبوت عجز المإمن علٌه 
عن ممارسة إحدى وظائفها من مقتضاه عجزه عن ممارسة جمٌع وظائؾ 

فوض القانون رئٌس الهٌئة بناء على موافقة مجلس المهنة بصفة عامة لذلك 
 .اإلدارة فى إعفاء العاملٌن بتلك المهن من هذا الشرط

( ، ٌكون هفى حالة عدم تنفٌذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إلٌها بالبند ) -ز 
 بعمل آخر. هحتى تارٌخ التحاقللمإمن علٌه ملزًما بؤداء األجر المستحق 

 وٌتعٌن إلفادة المؤمن علٌه من ذلك :                    
 ( أن ٌكون قد قٌد اسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب القوى العاملة المختص.1)
( أن ٌتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فٌه اسمه فى المواعٌد التى 2)

 تحدد بقرار من وزٌر القوى العاملة.
لتحاق بالعمل المناسب الذي ٌسقط حق المإمن علٌه فى األجر إذا رفض اال  -ح 

 ٌعرضه علٌه مكتب القوي العاملة.
مع عدم االخالل بؤحكام قانون العمل ، ال ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة  -ط 

( وحتى صدور هالعامل خالل فترة عرضه على اللجنة المشار إلٌها بالبند )
وحتى صدور قرارها ، كما ٌعتبر عقد العمل ممتًدا خالل الفترة المشار إلٌها 

 قرار اللجنة.
 ٌكون قرار الهٌئة باستحقاق المإمن علٌه األجرفى هذه الحالة بمثابة سند تنفٌذى. -ى

 :  التحكٌم الطبىالثالث : 
ٌكون للمإمن علٌه الحق فً التقدم بطلب إعادة النظر فً قرار الهٌئة المعنٌة  - 1

ج وبما ٌكون قد تخلؾ بانتهاء العالبالتؤمٌن الصحى خالل شهر من تارٌخ إخطاره 
 .لدٌه من عجز

 كون التقدم بطلب إعادة النظر فً قرار جهة العالج فً المواعٌد اآلتٌة: ٌ - 2
 خالل أسبوع من أي من التوارٌخ اآلتٌة: -أ 

 تارٌخ إخطاره بإنتهاء العالج.  (1)
 تارٌخ إخطاره بالعودة إلى العمل.  (2)
 تارٌخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.  (3)
 شهر من أي من التوارٌخ اآلتٌة: خالل -ب 

 تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.  (1)
 تارٌخ إخطاره بتقدٌر نسبة العجز. (2)

https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-3401.pdf
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-3401.pdf
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-3402.pdf
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-3402.pdf
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بالهٌئـة مرفقا به الشهادات الطبٌة المإٌدة لطلبه  ىإلى لجنة التحكٌم الطب الطلـبٌقدم  - 3
 مع أداء مبلػ عشرون جنٌهاً مقابل أداء خدمة.

المرفق،  (25النموذج رقم ) ى ٌقدمه صاحب الشؤن علىٌحرر طلب التحكٌم الذ - 4
 وٌسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبٌة المإٌده له بإٌصال إلى الهٌئة.

 وٌجوز أن ٌرسل طلب التحكٌم بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول.         
 إلى الهٌئة. وٌإدى صاحب الشؤن رسم تحكٌم مقداره عشرون جنٌها         

   

 (25نموذج رقم )ال
 طلب تحكٌم طبً

 
 ٌسقط حق صاحب الشأن فً التحكٌم فً الحالتٌن اآلتٌتٌن: - 5

 ( من هذه الالئحة.183إذا لم ٌتقدم بطلب التحكٌم فً المواعٌد المقررة بالمادة ) -أ 
 إذا لم ٌقم بؤداء رسم التحكٌم. -ب 

 لحالتٌن. وٌمتنع على لجنة التحكٌم أن تنظر فً طلب التحكٌم فً هاتٌن ا
على مقرر لجنة التحكٌم الطبى أن ٌحدد موعد إنعقاد اللجنة خالل أسبوعٌن على  - 6

، وأن ٌخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب  األكثر من تارٌخ ورود األوراق إلٌه
الشؤن بهذا الموعد بكتاب موصى علٌه قبل موعد إنعقاد اللجنة بؤسبوع وٌتم هذا 

 أو بؤى وسٌلة إلكترونٌة أخرى.اإلخطار برقٌاً عند الضرورة 
ٌجوز لطرفى النزاع تقدٌم أٌة بٌانات أومستندات أوشهادات طبٌة إلى لجنة التحكٌم و

 الطبى حتى الٌوم السابق على موعد إنعقادها.
على لجنة التحكٌم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشؤن وقت صدور قرار الجهة  - 7

نة بؤؼلبٌة األراء وٌجب أن ٌكون مسبباً ، وٌصدر قرار اللج الطبٌة المطعون فٌه
 ومتضمناً اآلراء التً أبدٌت فً شؤن النزاع.

على الهٌئة إخطار صاحب الشؤن بقرار اللجنة بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول  - 8
خالل ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ صدور القرار، وٌكون القرار ملزماً لطرفى 

 ٌترتب علٌه من التزامات.النزاع وعلى الهٌئة تنفٌذ ما 
: أن تكون للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى التأمٌن ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو سدتة رابع ال

 متقطعة :
األصل فى خطرى العجز والوفاة عدم اشتراط مدة اشتراك نظرا الستحالة التنبإ بتارٌخ 

حد من حاالت الشرط تالفى محاولة استؽالل التؤمٌن والهذا تحققهما والؽرض من 
التهرب من االشتراك فى التؤمٌن ، كما  أنه مع توافر هذه المدة ٌمكن االطمئنان على 
قٌام عالقة العمل وجدٌتها ذلك ألنه وإن كان قانون العمل ٌنص على أن ٌكون عقد 
العمل ثابتا كتابة ولكن الكتابة لٌست شرطا لقٌام عالقة العمل وإنما هى وسٌلة الثبات 

 ة فقط .هذه العالق
 :  آلتٌة لعدم قٌام أسبابه فى شانهاوٌعفى من هذا الشرط الحاالت ا

للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة  ىالعاملون المدنٌون بالجهاز اإلدار -1
من هذه الجهات وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة  ىوالوحدات االقتصادٌة التابعة أل

 بالقطاع العام.
ألحكام قانون العمل )القطاع الخاص( الذٌن ٌخضعون العاملون الخاضعون   - 2

للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم وترقٌاتهم 
بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق رئٌس الهٌئة على هذه 

 اللوائح أو االتفاقات.
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 وانتقل للعمل بجهة من (1)بند لٌهم بالإذا كان المإمن علٌه من العاملٌن المشار إ -3
مع عدم وجود فاصل زمنى بٌن المدتٌن ، القطاع الخاص ؼٌر مستثناة من الشرط 

ثم وقعت وفاته أو ثبت عجزه ولم ٌبلػ إجمالى مدة اشتراكه فى التؤمٌن القدر 
سبه من حق خالل مدة عمله حتفاظا بما اكتإالمطلوب الستحقاق المعاش ، وذلك 

 . ىاألول
و وقوع وفاته نتٌجة إصابة عمل حٌث أنه من مقتضى أثبوت عجز المإمن علٌه  -4

إثبات أن العجز أو الوفاة نتٌجة إصابة عمل ثبوت قٌام عالقة العمل ، وامتناع شبهة 
 التحاٌل .

 
 

 )لجمٌع الفئات( الحالة الثانٌة
 العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة

 شاط المؤمن علٌهمن تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو ن
 

 . و قبل صرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة  الشٌخوخةوقبل بلوؼه سن 
 :  وعلً ذلك فإنه ٌرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر الشروط اآلتٌة

 . فر له إحدى حاالت استحقاق المعاشالمإمن علٌه ولم تتواأو عمل أو نشاط انتهاء خدمة  األول:
وفاة المإمن علٌه أو ثبوت عجزه عجزا كامال مستدٌما ـ بالمفهوم السابق إٌضاحه فى  ى:الثان

  . شٌخوخةسن التارٌخ انتهاء خدمته وقبل بلوؼه الحالة األولى ـ خالل سنة من 
واألصل عدم سرٌان التؤمٌن بانتهاء الخدمة على أنه تقدٌرا لحاالت الوفاة ولحاالت العجز 

اد التؤمٌن إلٌها طالما تحقق أحد الخطرٌن خالل سنة من تارٌخ انتهاء الكامل فقد تقرر امتد
 .  شٌخوخةسن القد تجاوز فى تارٌخ تحقق أٌهما  خدمة المإمن علٌه وذلك إذا لم ٌكن

 الثالث: عدم قٌام المؤمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة : 
علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة والحكمة فى هذا الشرط أنه إذا قام المإمن 

الواحدة فإنه ٌكون قد حصل على مستحقاته عن مدة اشتراكه وال تكون له مدة االشتراك 
 التى ٌمكن أن تقرر له مزاٌا عنها .

وٌعتبر هذا الشرط متوافرا حتى لو كان قد تم حصول المإمن علٌه على مستند صرؾ 
على مبلؽه نقدا حتى وقوع وفاته أو ثبوت عجزه  مبلػ التعوٌض طالما لم ٌتم الحصول

ختٌار إالكامل المستدٌم ، وال ٌجوز للمإمن علٌه أو للمستحقٌن عنه ـ حسب الحال ـ 
 التعوٌض بدال من المعاش . 

أن تكون للمإمن علٌه مدة اشتراك فى التؤمٌن سابقة على إنتهاء الخدمة مقدارها ثالثة  الرابع:
طعة أو كان من الحاالت التى ال ٌتطلب فٌها النظام توافر هذا أشهر متصلة أو ستة متق

الشرط فى شؤنها وذلك بالتفصٌل السابق بٌانه فى حالة استحقاق معاش العجز والوفاة 
 . (األولى)الحالة 

 
 

 )لجمٌع الفئات( الحالة الثالثة
 العجز الكامل أو الوفاة بعد أكثر من سنة

 شاط المؤمن علٌهمن تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو ن
 

، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر  شهرا على األقل  120متى كانت مدة اشتراكه فى التأمٌن 
ولم ٌكن المؤمن علٌه قد صرؾ القٌمة النقدٌة ،  2025فعلٌة اعتباراً من أول ٌناٌر  سنة

 لتعوٌض الدفعة الواحدة :
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ة من بلػ سن الشٌخوخة بعد انتهاء سبق أن أوضحنا فى معاش الشٌخوخة أنه قد تمت رعاٌة حال
وتزاد هذه المدة ،  شهرا على األقل 120فى التؤمٌن الفعلٌة خدمته طالما بلؽت مدة اشتراكه 

أى ذلك القدر الذى رإى أنه  ، 2025فعلٌة اعتباراً من أول ٌناٌر  إلى خمسة عشر سنة
فل له معاش فى حالة انتهاء بتوافره ٌكون المإمن علٌه قد ساهم فى تموٌل نفقات التؤمٌن ما ٌك

، وطالما كانت  األخطار الثالثة ـ الشٌخوخة والعجز والوفاة ـ  سن الشٌخوخةخدمتة لبلوؼه 
 بدائل لبعضها فقد اقتضى األمر المعاملة المماثلة لخطرى العجز والوفاة . 

 وٌتعٌن الستحقاق المعاش فى هذه الحالة توافر الشروط اآلتٌة : 
المإمن علٌه ولم تتوافر فى شؤنه إحدى حاالت استحقاق  أو عمل أو نشاط  مةإنتهاء خد األول:

 المعاش . 
وفاة المإمن علٌه أو ثبوت عجزه عجزا كامال مستدٌما بعد انقضاء سنة من تارٌخ انتهاء  الثانى:

شٌخوخة المعامل به وفقا وذلك إذا لم ٌكن قد تجاوز فى تارٌخ تحقق أٌهما سن الخدمته 
 .  كه األخٌرةلمدة اشترا

: عدم قٌام المإمن علٌه بصرؾ القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة ، وقد سبق أن الثالث
 أوضحنا حكمة هذا الشرط وأحكامه فى الحالة السابقة . 

فى التؤمٌن سابقة على تارٌخ انتهاء خدمته تبلػ فعلٌة  : أن تكون للمإمن علٌه مدة اشتراكالرابع
وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلٌة اعتباراً من أول ،  لشهرا على األق 120
، فالمشرع فى هذه الحالة ٌستهدؾ التعوٌض عن الدخل ولٌس التعوٌض  2025ٌناٌر 

 عن الخطر حٌث وقع الخطر والمإمن علٌه خارج فترة التؤمٌن .  
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 الثالث  المبحث
 كر والحقوق التأمٌنٌةالمب شروط صرؾ المعاش

 
 :ٌشترط لصرؾ المعاش المبكر لجمٌع الفئات أوال: 

 العاملٌن لدى الؽٌر أوالً :

 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم ثانٌاً :

 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارجثالثاً : 

 العمالة ؼٌر المنتظمة رابعاً :

مدد االشتراك أو القٌمة أداء جمٌع المبالػ المستحقة على المؤمن علٌه والخاصة ب
 .المرافق( 11رقم )للجدول وفقاً  الحالٌة لألقساط المستحقة

 
  من الفئات اآلتٌة:ٌشترط لصرؾ الحقوق التأمٌنٌة المستحقة للمؤمن علٌهم ثانٌا : 

 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم ثانٌاً :

 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارجثالثاً : 

 لمنتظمةالعمالة ؼٌر ا رابعاً :

 أداء اإللتزامات المقررة وفق أحكام القانون.       
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 المبحث الرابع
  نمفهوم مدة االشتراك فى التأمٌ

 
 تتضمن مدة االشتراك فى التأمٌن المدد اآلتٌة : أوال : 

 : مدة االشتراك الفعلٌة - 1
أى فى ظل أحكام قانون  ،وٌقصد بها المدد التى قضٌت فى ظل نظام التؤمٌن 

وقوانٌن   2019لسنة  148ة والمعاشات الصادر بالقانون رقم االجتماعى اتالتؤمٌن
هذه المدة ضرورة أداء التؤمٌنات االجتماعٌة التى حل محلها ، وال ٌشترط فى 

االشتراكات عنها فالقانون ٌعفى كل من صاحب العمل والمإمن علٌه من أداء 
  )مدد التجنٌد االلزامى(. المدد االشتراكات عن بعض هذه

 أوالً : العاملٌن لدى الؽٌر:وٌراعى بالنسبة للفئة        
فكل ما  ،  ال ٌشترط أن ٌكون المإمن علٌه قد استحق عنها أجرا أو تعوٌضا عنه

ٌشترط فى هذه المدد أن ٌكون المإمن علٌه خاللها مستوفٌا للشروط التى ٌتطلبها 
مه وعلى األخص قٌام عالقة العمل خاللها وأن تكون هذه القانون النتفاعه بؤحكا

العالقة مستوفٌة للشروط واألحكام المنصوص علٌها فى األداة القانونٌة القائمة وفقا 
 لها .  

وٌحذؾ من هذه المدة مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التى اختار المإمن علٌه عدم 
 االشتراك عنها.

ون عالقة العمل قد بدأت قبل بداٌة مدة البعثة وإنما ٌلزم وال ٌلزم فى هذه المدد أن تك
أن تكون لوائح التوظؾ التى نشؤت وفقا لها عالقة العمل تجٌز حساب هذه المدة 
ضمن مدة الخدمة أو تقضى بمراعاتها فى تحدٌد أجر بدء التعٌٌن وأن ٌكون قد تم 

 تطبٌق ذلك فى شؤن المإمن علٌه .
سمٌة التى تلى التعلٌم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن  مدد البعثة العلمٌة الر -2

 . مدة الخدمة أو التى أخذت فى االعتبار فى تحدٌد أجر المإمن علٌه
 : المدد المضافة والمدد االعتبارٌة والمدد االفتراضٌة -3

وتعتبر هذه المدد جزءاً ال ٌتجزأ من مدة االشتراك فى التؤمٌن وذلك فى اإلطار الذى 
 تحدده 

ونشٌر إلى أن  ، ضمن مدة االشتراك فى التؤمٌن بحسابهاالقوانٌن والقرارات الصادرة 
الزٌادة فى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة من حساب هذه المدد تلتزم به الخزانة العامة أو 
صاحب العمل بحسب األحوال وذلك اذا  كان حساب تلك المدد مقررا بؤداة تشرٌعٌة 

 . اإلجتماعً ؼٌر قانون التؤمٌن
 

فى ضوء ما تقدم تكون مدة اشتراك المؤمن علٌه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ثانٌا : 
 هً:

المدة التً تبدأ من تارٌخ االنتفاع بؤحكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات  - 1
 .2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

، بمراعاة  1/1/2222االجتماعً السابقة على  مدد االشتراك وفقاً لقوانٌن التأمٌن -2
 قواعد حساب تلك المدد بالقوانٌن المشار إلٌها.

 .1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  –أ 
قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون  -ب 

  .1976لسنة  108رقم 
لتؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج الصادر بالقنون رقم قانون ا  -ج 

 .1978لسنة  50
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 :1980لسنة  112قانون التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  –د 
تعتبر مدة االشتراك وفقاً لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم 

قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ألحكام  مدة إشتراك وفقاً  1980لسنة  112
، وذلك إذا كان المإمن علٌه قد إتخذ إجراءات إشتراكه عن المدة والمعاشات 

 .1/1/2020المشار إلٌها وأدي االشتراك عنها قبل 
 :  وٌتم تحدٌد أجر حساب المدة على أساس

على  ( الحد األدنى لدخل االشتراك وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماع1ً)
إذا  1976لسنة  108أصحاب االعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون 

 إنتقل المإمن علٌه إلى الفئة ثانٌا )أصحاب األعمال ومن فى حكمهم(.
(  الحد األدنى ألجر االشتراك وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر 2)

 فً ؼٌر ذلك من أحوال. 1975لسنة  79بالقانون رقم 
بمراعاة تدرج دخل أو أجر االشتراك خالل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها، ( 3)

الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك بقانونى ( المرفق )2وفقاً للجدول رقم )
 108و  1975لسنة  79التأمٌن االجتماعى الصادرٌن بالقانونٌن رقمى 

 .(1976لسنة 
)المدد  هذا التؤمٌن بناًء على طلبهالمدد التً ضمت لمدة اشتراك المإمن علٌه فً  - 3

 .المشتراة(
المدد المضافة بقوانٌن وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد فً المعاش ضمن  - 4

 مدة االشتراك بواقع الربع، وتحسب بالكامل فً تعوٌض الدفعة الواحدة.
 

 فً جمٌع األحوال ٌراعً ما ٌلً:ثالثا : 
 .1/1/2222االشتراك السابقة على ٌجبركسر الشهر شهًرا فً مجموع مدد  -1
 .1/1/2222ٌجبركسر الشهر شهًرا فً مجموع المدد من  -2
 ٌجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شؤن ذلك استحقاق المإمن علٌه معاش. -3

 
 تكامل مدد االشتراك :رابعا : 
أو عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المإمن علٌه فً حالة انتقاله بٌن الفئات  ٌفترض 

( من القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن 2البنود المنصوص علٌها بالمادة )
 مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة باعتبارها مدة متصلة.

 
 

 

 

  . 
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 خامسال المبحث
 المعاش  صرؾ تارٌخ بدء استحقاق
 

، وتطبٌقا  االستحقاق واقعة فٌه تالمعاشات اعتبارا من أول الشهر الذى نشؤ ٌستحق صرؾ
  : اعتبارا منلهذه القاعدة ٌستحق المعاش فى كل حالة من حاالت استحقاقه 

ٌستحق المعاش لبلوغ المؤمن علٌه سن الشٌخوخة أو لثبوت العجز الكامل أو لوقوع  -1
 .، من أول الشهر الذي تحققت فٌه إحدى الوقائع المشار إلٌها الوفاة

بٌن استحقاق المعاش وتارٌخ صدور قرار انتهاء الخدمة  لحاالتافى هذه   ال ٌجوز الربط
، حٌث جعل  القانون من هذه األسباب أسبابا النتهاء الخدمة وفى ذات الوقت الستحقاق 
المعاش ، فضال عن ذلك فإن الطبٌعة الكاشفة لقرار إنهاء الخدمة فً هذه الحاالت تمنع 

ا االستحقاق الذى حدد المشرع أسبابه صراحة بذاتها من التعوٌل علٌه فى تحدٌد تارٌخ هذ
بؽٌر أن ٌربط بٌنها وبٌن صدور مثل هذا القرار ، وبالتالى فإن من ٌتوافر لدٌه أى سبب 
من هذه األسباب الستحقاق المعاش فى آخر ٌوم من أٌام الشهر فٌستحق المعاش من أول 

 هذا الشهر .
اإلنتفاع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز  ٌقؾ عنده شٌخوخةهذا فضال عن أن بلوغ السن ال   

 والوفاة.
 .من أول الشهر الذي قدم فٌه طلب الصرؾ ٌستحق المعاش المبكر -2
 فٌه الخدمة. ىٌستحق المعاش فً حالة العجز الجزئى اعتبارا من أول الشهر الذي تنته -3
لخدمة المدنٌة من قانون ا 20ٌستحق المعاش فً حالة انتهاء الخدمة طبقاً ألحكام المادة  -  4

(اعتباراً من قاعد وظائؾ قٌادٌة وإدارة إشرافٌة)ت 2016لسنة  81الصادر بالقانون رقم 
 تنتهى فٌه الخدمة. ىأول الشهر الذ

من قانون الخدمة المدنٌة  70ٌستحق المعاش فً حالة انتهاء الخدمة طبقاً ألحكام المادة  -5
ي جاوز سن الخمسٌن أن ٌطلب إحالته للموظؾ الذ) 2016لسنة  81الصادر بالقانون رقم 

حٌث ٌعتبر طلب إنهاء ،  انتهت فٌه الخدمة ىاعتباراًمن أول الشهر الذ( للمعاش المبكر
 الخدمة فً هذه الحاالت طلب بصرؾ المعاش.

  
 
 

 
 . 
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 الفصل الثانى
 تقدٌر المعاشات 

 تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةفى 
 

 من حٌث قواعد تحدٌدها إلى :  تنقسم المعاشاتأوال: 
 فى الحاالت اآلتٌة : وٌقصد به المعاش المستحق معاش الشٌخوخة ،  -1

 حالة االستحقاق لبلوغ سن الشٌخوخة .  -أ
 حالة االستحقاق لبلوغ سن الشٌخوخة بعد انتهاء خدمة المإمن علٌه .  -ب
أكثر من سنة من تارٌخ  حاالت االستحقاق لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز الكامل بعد -ج

 انتهاء خدمة المإمن علٌه . 
 فى الحاالت اآلتٌة : وٌقصد به المعاش المستحق معاش العجز والوفاة ،  -2

 . الكلى حالة االستحقاق لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز - أ
حالة االستحقاق النتهاء خدمة المإمن علٌه لثبوت العجزالجزئى مع عدم وجود  - ب

 عمل مناسب . 
الة االستحقاق لوقوع وفاة المإمن علٌه أو لثبوت عجزه الكامل خالل سنة من ح -ج

 تارٌخ انتهاء خدمته . 
وٌقصد به المعاش المستحق فى ؼٌر حاالت استحقاق المعاش لتوافر المعاش المبكر ،  -3

 أى من األخطار المإمن منها . 
 

 :  ٌراعى فى جمٌع حاالت استحقاق المعاش القواعد اآلتٌةثانٌا: 
إذا تضمنت الئحة توظؾ المإمن علٌه أو أٌة قوانٌن أخرى ؼٌر قانون التؤمٌن االجتماعى      

قواعد لحساب المعاش سواء كانت تلك القواعد خاصة بؤجر تسوٌة المعاش أو بمدة 
االشتراك فى التؤمٌن فٌتعٌن على الهٌئة التؤمٌنٌة مراعاتها فى حساب المعاش المستحق 

م تحمٌل الخزانة العامة أو صاحب العمل بحسب األحوال بالفرق بٌن للمإمن علٌه وٌت
المعاش المحسوب وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى والمعاش المحسوب وفقا لتلك القوانٌن 

 واللوائح. 
 

 ثالثا: عناصر تقدٌر المعاش : 
  ثالثة معاٌٌر كمٌة هى :ٌعتمد فى تقدٌر المعاش على  -1

 األجر -أ
 راك فى التامٌنمدة االشت -ب
 ل الحساب  اممع -ج

 وتتكامل معها فى تحقٌق أهداؾ التأمٌن :  -2
 الحدود الدنٌا -أ

 الحدود القصوى   -ب
فى  ات االجتماعٌة والمعاشات ونتناول فٌما ٌلى بالدراسة القواعد التى ٌقررها قانون التؤمٌن

 تقدٌر كل نوع من أنواع المعاشات . 
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 األول  المبحث
 ر معاش الشٌخوخة تقدٌ

 
بٌان قواعد تقدٌر معاش الشٌخوخة ٌستلزم بٌان القواعد التى تنظم كل من األجر الذى ٌتخذ 

خٌرا الحدود الدنٌا والحدود أل الحساب وامشتراك فى التؤمٌن ومعأساسا لحساب المعاش ومدة اال
  القصوى . 

 
 األول  المطلب

 تقدٌر المعاش  أجر

 

 ً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما ٌلً:ٌحدد أجر تسوٌة المعاش ف
 أوالً: تحدٌد أجر التسوٌة عن المدة الخاضعة ألحكام القانون:

ٌحدد أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدة االشتراك التً تبدأ من تارٌخ العمل بأحكام 
لألجور أو الدخول التً أدٌت على أساسها  ىالمتوسط الشهر على أساسالقانون 

تراكات عن هذا األجر أو الدخل عن كامل مدة االشتراك حتى تارٌخ تحقق واقعة االش
 االستحقاق فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.

مدة االشتراك الفعلٌة التً تم أداء االشتراكات عنها  ىوٌراعى فً حساب المتوسط الشهر       
دة التً طلب المإمن علٌه ، وال ٌدخل فً حساب المتوسط الم من قطاعات القانون ىفً أ

حسابها ضمن مدة اشتراكه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، وأٌة مدد تم إضافتها 
 .بقوانٌن وقرارات خاصةلمدة االشتراك 

 :ىاألحوال ٌراعى ما ٌل جمٌعوفً        
 ٌدخل شهر البداٌة ضمن فترة المتوسط إال إذا كان شهراً كامالً. ال  -1
 انتهت فٌه الخدمة شهراً كامالً ضمن فترة المتوسط. ٌعتبر الشهر الذي -2
 إذا كان شهر البداٌة هو شهر النهاٌة ٌعتد به شهراً كامالً. -3
تساوي متوسط نسب التضخم خالل المدة من بداٌة االشتراك وحتى  ٌزاد المتوسط بنسبة -4

 ،  الفعلٌةتحقق واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة االشتراك 
 بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على الحد األقصى ألجر االشتراك.

 
ثانٌاً: أجر التسوٌة عن المدة الخاضعة ألحكام قوانٌن التأمٌن االجتماعً السابقة على 

1/1/2020: 
قة أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة الساب أجرٌحدد 

على تارٌخ العمل بؤحكام القانون عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر أو دخل 
مع مراعاة ما ،  االشتراك وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً التً قضٌت المدة فً ظله

 ٌلً:
 :1975لسنة  79قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  - 1

 :ىاألساس األجر -أ 
للمإمن علٌه ، لجمٌع حاالت إستحقاق  ىاألجر األساس التسوٌة عنٌحدد أجر 

حددت على أساسها  ىلألجور الت ىالمعاش، على أساس المتوسط الشهر
االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك فً التؤمٌن أو مدة 

 االشتراك فً التؤمٌن إن قلت عن ذلك.
من األجور التً ٌتم تحدٌد  ىاوز أعند حساب متوسط األجر أال ٌج وٌراعى

بداٌة السنوات الخمس األخٌرة من  % من األجر فى150توسط على أساسها الم
مدة االشتراك فً التؤمٌن، وإذا قلت مدة االشتراك عن خمس سنوات تكون الزٌادة 
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% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور 10المشار إلٌها بنسبة 
 الكاملة.

 المتؽٌر:األجر  -ب 
 ى لألجور التىاألجر المتؽٌر على أساس المتوسط الشهر ٌحدد أجر التسوٌة عن

أدٌت على أساسها االشتراكات خالل كامل مدة االشتراك عن هذا األجر، وٌزاد 
% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن هذا 3المتوسط بواقع 

 األجر.
أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون قانون التأمٌن االجتماعً على  - 2

 :1976لسنة  108رقم 
سددت على أساسه االشتراكات وذلك عن  د دخل التسوٌة بدخل االشتراك الذىٌحد

 كل سنة من سنوات االشتراك فً التؤمٌن.
حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل اشتراك ٌحسب المتوسط  وفً

دخول االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكات طوال مدة  متوسط على أساس
 االشتراك.

 50قانون التأمٌن االجتماعً للعاملٌن المصرٌٌن فً الخارج الصادر بالقانون رقم  - 3
 :1978لسنة 

ٌحدد دخل التسوٌة بدخل االشتراك الذي سددت على أساسه االشتراكات وذلك عن 
 مٌن.كل سنة من سنوات االشتراك فً التؤ

وفً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل اشتراك ٌحسب المتوسط 
على أساس متوسط دخول االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكات طوال مدة 

 االشتراك.
 :1980لسنة  112قانون نظام التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  - 4

 :  ب المدة على أساسوٌتم تحدٌد أجر حسا       
الحد األدنى لدخل االشتراك وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب   -أ 

إذا إنتقل المإمن  1976لسنة  108االعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون 
 علٌه إلى الفئة ثانٌا )أصحاب األعمال ومن فى حكمهم(.

حكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر الحد األدنى ألجر االشتراك وفقاً أل  -ب 
 فً ؼٌر ذلك من أحوال. 1975لسنة  79بالقانون رقم 

بمراعاة تدرج دخل أو أجر االشتراك خالل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها،   -ج 
الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك بقانونى ( المرفق )2وفقاً للجدول رقم )

لسنة  108و  1975لسنة  79قانونٌن رقمى التأمٌن االجتماعى الصادرٌن بال
1976). 

وفً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل أو أجر اشتراك ٌحسب 
المتوسط على أساس متوسط دخول أو أجور االشتراك التً أدٌت على أساسها 

 االشتراكات طوال مدة االشتراك.
عة ألكثر من قانون من القوانٌن إذا تضمنت مدد اشتراك المإمن علٌه مدداً خاض - 5

 :( ٌراعى ما ٌلى4، 3، 2، 1البنود )المشار إلٌها فً 
 األساسى: راألج –أ 

 المتوسطات مجموع

 (112/1980)ق  (50/1978)ق  (108/1976)ق  (79/1975)ق 

مدة × )متوسط األجر
 االشتراك(

)متوسط دخول االشتراك 
 مدة االشتراك(× 

متوسط دخول االشتراك 
 ة االشتراك(مد× 

)متوسط دخول أو أجور االشتراك 
 مدة االشتراك(× 

 (112/1980+ 50/1978+  108/1976+  79/1975إجمالً مدد االشتراك )  ٌتم قسمتها على :
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 األجر المتؽٌر: -ب 
 لألجور التى المتؽٌر على أساس المتوسط الشهرى األجر ٌحدد أجر التسوٌة عن

خالل كامل مدة االشتراك عن هذا األجر، وٌزاد  أدٌت على أساسها االشتراكات
% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن هذا 3المتوسط بواقع 

 األجر.
 ٌراعى فً جمٌع األحوال ما ٌلً: 6

تؤمٌن ٌتبع فً حساب أجر أو دخل التسوٌة القواعد واألحكام المقررة بقوانٌن ال -أ 
 قضٌت فً ظله. للقانون التى بقة عن كل مدة وفقاً السا االجتماعى

 : العاملٌن لدى الؽٌر أوالً :بالنسبة للفئة راجع فً هذا الشأن 
معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فً قانون التؤمٌن  ة:سابعالمذكرة ال

 ,                                                 1975لسنة  79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة كاملة  زٌادة -ب 

وحتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق، على أال ٌزٌد أجر  1/1/2020اعتباراً من 
 التسوٌة بعد هذه الزٌادة عن الحد األقصى ألجر االشتراك.

 
 

 الثانى  لمطلبا
 مدة االشتراك فى التأمٌن

 ل الحساب  امومع
 راك فى التأمٌن : شتأوال: مدة اإل
شتراك فى التامٌن تعتبر العنصر الثانى الذى ٌعول علٌه فى حساب المعاش فمدة مدة اإل

شتراك تتكامل مع األجر فى التعبٌر عن مدى مساهمة المإمن علٌه فى نفقات تموٌل إلا
منها ستحقاق المعاش بٌان المدد التى تتكون التؤمٌن ، وقد سبق لنا فى بٌان المدة المإهلة إل

 شتراك فى التؤمٌن . مدة اإل
 

 ل حساب المعاش : امثانٌا:  مع
وٌقصد به النسبة من أجر حساب المعاش التى تساهم فى تكوٌن المعاش عن كل سنة من 

 أى بواقع 1/45سنوات مدة االشتراك فى التؤمٌن ، وٌحدد قانون التؤمٌن هذه النسبة بواقع 
دارها ٌحقق صافى أجر حساب المعاش % ، وقد روعى فى تحدٌدها أن مق2.22222

للمإمن علٌه الذى توافرت له مدة اشتراك تساوى الفرق بٌن السن التى ٌبلؽها خرٌجو 
 24مرحلة الحصول على درجة البكالورٌوس التى تستؽرق أكبر عدد سنوات دراسة ـ سن 

 سنة .  60ـ وسن الشٌخوخة 
عاملٌن باألعمال الصعبة واألعمال بالنسبة  لل سن الشٌخوخةوحتى ال تتؤثر قٌمة معاش 

وبالنسبة  1/36ل حساب المعاش بالنسبة للعاملٌن باألعمال الخطرة امالخطرة فإن مع
 .1/40للعاملٌن باالعمال الصعبة  

 
 

 المطلب الثالث 
 للمعاشالحدود القصوى والحدود الدنٌا 

 
 أوال :  الحد األقصى للمعاش: 

ل عدالة توزٌع الدخول وإزالة  االنعكسات السلبٌة لتحقٌق زٌادة فاعلٌة المعاش فى مجا
التى قد ٌسفر عنها تطبٌق القواعد المطلقة فى تقدٌر المعاشات ٌحدد قانون التؤمٌن 
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وقد روعى فى   ،% من أجر حساب المعاش 80االجتماعى حدا أقصى للمعاش بواقع 
عاش صافى أجر قصى للمعاش أن تساوى قٌمة المتحدٌد النسبة التى حدد بها الحد األ

مٌن والضرائب ؤفى اشتراكات التعلٌه خٌر بعد خصم حصة المإمن المإمن علٌه األ
 وذلك بالنسبة للؽالبٌة العظمى من المإمن علٌهم.

 
 :ثانٌا : الحد األدنى الرقمى للمعاش. 

تطبٌق القواعد المطلقة لتقدٌر المعاشات قد ٌسفر بالنسبة للمإمن علٌهم ذوى األجور      
خفضة ومدد االشتراك الضئٌلة عن معاش ال تكفى قٌمته لمواجهة نفقات المعٌشة المن

وٌعالج قانون التؤمٌن ذلك بتقرٌر حد أدنى رقمى للمعاش ٌستهدى فى قٌمته  ، الضرورٌة 
 .قٌمة الحد األدنى لألجور 
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 الثانى المبحث
 ةالمبكرالشٌخوخة معاش تقدٌر 

 
 مطلب األولال

 المعاش المبكر
 

أوضحنا فى بٌان حاالت استحقاق المعاش أنه ٌجوز للمإمن علٌه طلب صرؾ معاش الشٌخوخة 
الحالة الثالثة من المبحث األول من الفصل األول  توافرت الشروط السابق بٌانها فىمبكرا متى 

  وذلك على الرؼم من عدم تحقق أى من األخطار المإمن منها فى شؤنه .، 
وٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المبكر طبقا للقواعد الخاصة بتسوٌة معاش الشٌخوخة بمراعاة عدم 

فى شؤن % من الحد األدنى ألجر االشتراك(  65)سرٌان أحكام الحد األدنى لمعاش الشٌخوخة 
 المعاش المبكر . 

إطالة فترة  فإن من شؤن ذلك سن الشٌخوخةونظرا ألن المعاش المبكر اختٌارى ٌطلب قبل بلوغ 
وبالتالى فإن االعتبارات ، استحقاق المعاش عن فترة االستحقاق المفترضة لمعاش الشٌخوخة 

ض قٌمـة هـذا المعـاش عـن المعاش المستحق فى حالة التموٌلٌة واعتبارات العدالة توجب تخفٌ
ٌة لمعاش بحٌث تتساوى القٌمة الحالٌة للمعاشات المبكرة مع القٌمة الحال سن الشٌخوخةبلوغ 
تحدٌد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المإمن علٌه فً  حٌث ٌتم ،  شٌخوخةالسن بلوغ 

المحددة بالجدول وذلك وفقا للمعامالت االكتوارٌة  ،تارٌخ تقدٌم طلب صرؾ الحقوق التؤمٌنٌة 
 معامل حساب المعاش(.)المرفق  5رقم 

 
      

 المطلب الثانً
 المعاش التٌسٌرى

 
 : نأعلً  2016لسنة  81الصادر بالقانون رقم  الخدمة المدنٌةمن قانون  67تنص المادة 

حالته للمعاش المبكر مالم ٌكن قد اتخذت ضده إأن ٌطلب للموظؾ الذي جاوز سن الخمسٌن  "
،  وفقاً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌةعلً الوحدة االستجابة لهذا الطلب ٌتعٌن اجراءات تؤدٌبٌة ، و

  : ى هذه الحالة تسوى حقوقه التامٌنٌة على النحو اآلتىوف
مٌن نظام التؤ فىاذا لم ٌكن قد جاوز سن الخامسة والخمسٌن ، وجاوزت مدة اشتراكه  – 1

الً  لوظٌفة أكثر من سنة ، فٌعتبر مرقىعلً شؽله ا االجتماعى عشرٌن عاما ومضى
حقوقه  حالته للمعاش ، وتسوىإالوظٌفة التالٌة لوظٌفته من الٌوم السابق علً تارٌخ 

مضافا الٌها  مٌن االجتماعىظام التؤمٌنٌة بعد ترقٌته علً أساس مدة اشتراكه فً نالتؤ
 خمس سنوات .

 ةاالجتماعٌ اتالتامٌن والخمسٌن ، وجاوزت مدة اشتراكه فىاذا كان قد جاوز سن الخامسة  –2
 ةاالجتماعٌ اتالتامٌن راكه ؾمٌنٌة علً أساس مدة اشتحقوقه التؤ تسوىف ،  عشرٌن عاما
 .المدة الباقٌة لبلوؼه السن المقررة النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أٌهما أقلمضافا الٌها 

وال ٌجوز تعٌٌن من ٌحال للمعاش المبكر وفقا ألحكام هذه المادة فً أي من الوحدات الخاضعة              
 "ألحكام هذا القانون.

الصادر  ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتالتأمٌن انونبه أحكام ق ضىوفً ضوء هذه المادة وماتق
 : ٌراعى ماٌأتى 2019لسنة  148بالقانون رقم 

الخاضعٌن لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون العاملٌن  ال تسرى هذه المادة إال على - 1
 .2016لسنة  81رقم

 .الشٌخوخة المعامل به سنة أٌا كان سن 50ٌشترط أال ٌقل سن مقدم الطلب عن   -  2
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 .اشتراكهمدة ً لا)المضافة بموجب قانون الخدمة المدنٌة( المدة االفتراضٌة تضاؾ    - 3
 وتطبٌقا لذلك ٌراعً ماٌلً: ،من حاالت )المعاش المبكر( هذه الحالة تعتبر    - 4

ة توافر الشروط التى ٌتطلبها قانون التؤمٌنات االجتماعٌٌشترط ألستحقاق المعاش  -أ
 . والمعاشات الستحقاق المعاش المبكر

ٌضاحه فً المطلب األول من هذا إالمستحق وفقا لما سبق  معاشٌحدد معامل حساب  ال -ب
  المبحث .

فً شؤن عودة  (1)ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتمن قانون التؤمٌن 44 ٌسري حكم المادة  - 5
 . النتهاء الخدمة ىحتً ولو كان ذلك فً الٌوم التال لً العملإصاحب المعاش 

 . فٌه الخدمة ول الشهر الذى تنتهىأعتبارا من إٌستحق المعاش    - 6
السابق إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرؾ المعاش ،  6إستثناء من البند    - 7

من الواقعتٌن المشار إلٌهما  الشهر الذى حدثت فٌه أى لعتبارا من أواٌستحق المعاش 
 . ال وٌتم تسوٌة المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحاالتبحسب االحو

 .المضافة ضافة المدة إتتحمل الخزانة العامة بالزٌادة فً المعاش الناتجة عن    - 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ألحكام هذا التأمٌن من  ثالثا : عودة صاحب المعاش المستحق وفًقا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، إلى عمل أو نشاط ٌخضعهراجع  (1)

 المبحث السادس : أحكام متنوعة.
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 الثالث المبحث
 تقدٌر معاش العجز والوفاة 

 أو خالل العمل أو النشاطللخدمة  المنهى
 أو توقؾ العمل أو النشاط وخالل سنة من ترك الخدمة

 
لمإمن علٌه الوفاة المبكرة ٌهدؾ إلى تعوٌض اوسبق أن أوضحنا أن النظام فى حاالت العجز 

وأسرته عن الخطر المإمن منه ولذلك فإنه ال ٌرتبط فى تحدٌد قٌمة المعاش بمستوى 
وتتلخص معالجة االشتراكات التى سبق أن أداها المإمن علٌه قبل تحقق الخطر المإمن منه ، 

للخدمة وخالل سنة من ترك  المنهىالنظام لتحقٌق المعاش المناسب لحاالت العجز والوفاة 
 على النحو التالى : الخدمة

 .  لمإمن علٌه أو لثبوت عجزه الكاملتحدد قٌمة معاش الشٌخوخة فى حالة استحقاقه لوفاة ا -1
% من أجر حساب  65إذا كانت قٌمة المعاش الناتجة من تطبٌق البند السابق تقل عن  -2

 المعاش رفع الناتج إلى هذا المقدار . 
اب السابقة مع مراعاة أال تقل قٌمته عن الحد األدنى بقٌمة ناتج عملٌات الحس وٌربط المعاش
  % من الحد األدنى ألجر االشتراك(. 65) الرقمى للمعاش
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 المبحث الرابع
 حساب المعاشخطوات 

 
 ٌسوى المعاش وفقاً لما ٌلً:

 :1/1/2020أوالً: معاش المدة الخاضعة ألحكام القانون إعتباراً من 
 

   مدة االشتراك بالشهور                  ×                                                      أجر التسوٌة                     
 المرفق بالقانون )وٌهمل كسر السنة فً حساب السن( (5الجدول رقم )معامل السن االكتواري من  × 12                

 أجر التسوٌة. % من80بحد أقصى مقداره 
 

 ثانٌاً: معاش مدة االشتراك السابقة على تارٌخ العمل بالقانون:
 

 مدة االشتراك السابقة بالشهور×                                                     أجر التسوٌة عن المدة السابقة         
 )وٌهمل كسر السنة فً حساب السن(( المرفق بالقانون 5معامل السن االكتواري من الجدول رقم ) × 12

 % من أجر التسوٌة.80بحد أقصى مقداره 
 
 :بند ثانٌاً وذلك مع مراعاة ما ٌلىٌتم الجمع بٌن المعاش الناتج من البند أوالً وال ثالثاً:

% من أجر التسوٌة األكبر عن أى من 80أال ٌزٌد إجمالى المعاش المستحق عن  -1
 المدتٌن.

% من أجر التسوٌة األكبر عن أى من 65ش المستحق عن المعا لىإذا قل إجما - 2
 اآلتٌة:المدتٌن رفع إلى هذا المقدار وذلك بالنسبة لحاالت إستحقاق 

،  العاملٌن لدى الؽٌر أوالً : ةانتهاء خدمة المإمن علٌه للعجز الكامل بالنسبة للفئ -أ 
 قى الفئات.وثبوت العجز الكامل المستدٌم خالل العمل أو النشاط بالنسبة لبا

، ووقوع  العاملٌن لدى الؽٌر أوالً :للفئة انتهاء خدمة المإمن علٌه للوفاة بالنسبة  -ب 
 الوفاة خالل العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئات.

للعجز الجزئً  العاملٌن لدى الؽٌر أوالً :الفئة انتهاء خدمة المإمن علٌه من  -ج 
عدم وجود اثبات ب)اللجنة الخماسٌة( لمختصة ، بشرط صدور قرار اللجنة ا المستدٌم

، وٌستثنى من هذا الشرط الحاالت التً  عمل آخر للمإمن علٌه لدى صاحب العمل
 ٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة بناًء على موافقة مجلس اإلدارة.

العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المإمن  -د 
 علٌه

% من إجمالى قٌمة 33جنٌه و 450ٌزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بٌن قٌمة  -3
 المعاش فً تارٌخ االستحقاق، مع مراعاة اآلتى:

% بإجمالى قٌمة المعاش المستحق للمإمن علٌه أو 33ٌتحدد وعاء حساب قٌمة الـ  -أ 
احب صاحب المعاش فً تارٌخ اإلستحقاق )ال ٌتضمن إعانة العجز المقررة لص

لسنة  458والمنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم معاش العجز الكامل ، 
 جنٌهات(.  10)منحة مقدارها  1998

 ال تستحق هذه الزٌادة إال مرة واحدة عند ربط المعاش. -ب 
 ال تستحق الزٌادة لحاالت اإلستحقاق اآلتٌة: –ج

لم تتوافر فى شؤنه معاش العجز الجزئً اإلصابى ؼٌر المنهى للخدمة طالما  (1)
 إحدى حاالت اإلستحقاق لمعاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.

المعاش االستثنائى الذي تم منحه للمإمن علٌه المنتفع أو المستحقٌن عنه الذٌن  (2)
ال تتوافر فً شؤنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز 

 والوفاة. 
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من قانون  19لزٌادة المقررة بالمادة صاحب المعاش السابق إستحقاقه ل (3)
، أو 2010لسنة  135التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون  165الزٌادة المقررة بالمادة 
 .1975لسنة  79رقم 

ولته مهنة ٌتم اٌقاؾ صرؾ الزٌادة فً حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزا -د 
 قبل بلوغ سن الشٌخوخة.

% من الحد األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ 65ٌقل إجمالً المعاش المستحق عن  أال -4
 جنٌه. 900استحقاق المعاش، وبما ال ٌقل عن 

)منحة مقدارها  1998لسنة  458المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم  تضاؾ -5
  .جنٌهات( 10

 
% من الحد األقصى ألجر 80األحوال ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالً المعاش على  فً جمٌع رابعا :

 االشتراك فً تارٌخ االستحقاق.
 

وكانت جمٌع مدد  2020/ 1/1عتبارا من اً حالة تحقق واقعة استحقاق المعاش ف خامسا :
تسوٌة بالنسبة للحاالت اآلتى بٌانها  ٌراعى االشتراك سابقة على تارٌخ العمل بالقانون،

 :المعاش وفقاً ألحكام هذه المادة
بلوغ المإمن علٌه سن الشٌخوخة بعد انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط مع عدم   -أ 

سنوات فعلٌة  10مدة اشتراك مقدارها  ، وتوافر صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة
فعلٌة إعتباراً من أول ٌناٌر  وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة،  على األقل

2025. 
العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المإمن  -ب 

 :ق المعاش وفقاً لهذه الحالة ماٌلىعلٌه، وٌشترط الستحقا
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تارٌخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط  -ج 

 المإمن علٌه
لمإمن علٌه لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط ا -د 

  .الوفاة )المعاش المبكر(
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 الخامسالمبحث 
 تعدٌل المعاشات لتدعٌم فاعلٌتها 

 فى مواجهة نفقات المعٌشة 
 

من بٌن ما تهدؾ إلٌه نظم التؤمٌنات االجتماعٌة حماٌة دخول المإمن علٌهم فى حالة تعرضها 
األخطار االجتماعٌة وعلى األخص فى حاالت الشٌخوخة والعجز والوفاة ومن لالنقطاع بسبب 

المذكورة فاعلٌتها  ثم فمن الضرورى حتى تكون للمعاشات التى تمنحها هذه النظم فى الحاالت
 ، وعلى ذلك فإنهفى تؤمٌن الدخول أن تتناسب قٌمة هذه المعاشات باستمرار مع تكالٌؾ المعٌشة 

  :ٌراعى 
 تارٌخ استحقاق المعاش: فىأوال : 

طالما أن العوامل االقتصادٌة التى تإثر فى كفاٌة المعاش ٌحكمها مدى التؽٌر فى معدالت 
األجور واألسعار واإلنتاجٌة وطالما أن االتجاهات السائدة بالنسبة لهذه العوامل هو الزٌادة 

من الضرورى بل  المضطرة وبالتالى استمرار االرتفاع فى المستوى المعٌشى للسكان فإنه
 ومن العدالة أن ٌرتبط تقدٌر المعاشات الجدٌدة بهذه الزٌادة . 

 لذلك فقد تضمن القانون:
زٌادة أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة كاملة اعتباراً   - 1

، على أال ٌزٌد أجر التسوٌة  وحتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق 1/1/2020من 
 لزٌادة عن الحد األقصى ألجر االشتراك.بعد هذه ا

 جنٌه( 1363.63)التى تقل قٌمتها عن  زٌادة المعاشات المتدنٌة - 2
 المبحث الرابع )خطوات حساب المعاش(.ا من من ثالث 3البند راجع             

 وٌتم ذلك وفقا للخطوات اآلتٌة :            
لصاحب معاش العجز الكامل ،  )ال ٌتضمن إعانة العجز المقررةموع المعاش مج (1)

)منحة مقدارها  1998لسنة  458والمنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم 
 جنٌهات(. 10

 %. 33( × 1ضرب ناتج )  (2)
 جنٌها. 450( من 2طرح ناتج)  (3)
 .(1( الً )3اضافة ناتج )  (4)

)منحة  1998لسنة  458المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم إضافة  - 3
 جنٌهات( 10رها مقدا

 10ٌضاؾ لقٌمة المعاش المستحق والذى حددت قٌمته وفقا لما تقدم منحة مقدارها       
معاش ، ال) بدٌل منحة ماٌو ( وذلك بالنسبة لجمٌع حاالت استحقاق ، وهى  جنٌهات

أى أنها تستحق حتى ولو  ،كما ٌراعى أن هذه المنحة التتقٌد بالحد األقصى الرقمى 
 لمستحق قد بلػ هذا الحد .كان المعاش ا

 وٌراعى بالنسبة لهذه المنحة اآلتى :                    
فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المإمن علٌه بحسب األحوال توزع   -أ 

المنحة على المستحقٌن بنسبة ماٌصرؾ لهم من معاش ، كما ٌعاد توزٌع 
 المنحة فى حالتى الرد واإلستحقاق دون المساس .

جوز الجمع بٌن هذه المنحة والمنحة المقررة للعاملٌن المنصوص علٌها ٌال - ب
وفى  1998لسنة  458بالمادة ) األولى( من قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 

 ٌراعى ماٌلى :حالة الجمع بٌن المرتب والمعاش 
بالنسبة لصاحب المعاش تصرؾ المنحة المستحقة على المعاش وال  (1)

 على جهات العمل صرفها على المرتب . تصرؾ على المرتب وٌمتنع
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بالنسبة للمستحق ٌصرؾ له نصٌبه فى المنحة المستحقة فى المعاش  (2)
 وٌجمع بٌنها وبٌن المنحة المستحقة من جهة العمل بال حدود .

فى حالة الجمع بٌن المعاشات ٌجمع صاحب الشؤن بٌن المنح المستحقة  -ج 
 عنها دون حدود .

جزءاً من المعاش ، وترتٌباً على ذلك ال تدخل فى تحدٌد  تبر المنحةال تع –د 
 ماٌأتى :

 إعانة العجز الكامل .  (1)
 نفقات الجنازة .  (2)
 منحة وفاة صاحب المعاش .  (3)
 منحة زواج البنت أو األخت .  (4)
 المنحة التى تستحق لإلبن أو األخ عند قطع المعاش .  (5)
 نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض بالنسبة ألصحاب المعاشات (6)

 والمستحقٌن عنهم .
 

 بعد استحقاق المعاش : ثانٌا : 
األجر الذى ٌمنح للعامل دائما عرضة للتدرج بالزٌادة عنه فى بدء استحقاقه وتعدٌله ٌجرى       

وفقا لسٌاسة محددة ٌدخل فى تقدٌرها العوامل االقتصادٌة المختلفة ومن ثم فإنه ٌحكمه  
من العوامل لتجعله دائما متالئما مع نفقات المعٌشة ، القول بؤن تعدٌل األجور تحكمه العدٌد 

تظل عادة  إال أن ظاهرة التدرج فى األجور ال ٌقابلها نفس الظاهرة بالنسبة للمعاشات التى
ثابتة منذ بدء استحقاقها حتى تارٌخ سقوط الحق فٌها ، ولمعالجة هذه الظاهرة بالنسبة 

ومتجددة  االجتماعٌة إلى إٌجاد وسٌلة دورٌة للمعاشات فإنه ٌتعٌن أن تهدؾ نظم التؤمٌنات
لزٌادة المعاشات الجارٌة  فى سبٌل تدعٌم كفاٌتها بحٌث تكون قادرة على مواجهة التقلبات 

 فى العوامل االقتصادٌة . 
 :ٌتم زٌادة المعاشات على النحو التالىلذلك 

ماعٌة بالتنسٌق بناًء على عرض الوزٌر المختص بالتؤمٌنات االجت الجمهورٌةٌٌصدررئٌس 
ٌونٌو من كل  30المعاشات المستحقة حتى زٌادة  نسبة الهٌئة قراراً  ورئيس مع وزٌر المالٌة

مع  (٪15وبما ال ٌزٌد على )معدل التضخم  ال تقل عنعام اعتباراً من أول ٌولٌو بنسبة 
 :ٌؤتً:مراعاة ما 

د األقصى ألجر الحتزٌد قٌمة الزٌادة فً المعاش عن نسبة الزٌادة منسوبة إلى ال -1
 ٌونٌه من كل عام. 30فً  االشتراك الشهرى

، بنسبة الزٌادة عن  أمٌن االجتماعًالتتتحمل حسابات التؤمٌن االجتماعً بصندوق  -2
 ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة. جزء المعاش الذي ٌلتزم به

 تستحق الزٌادة لمعاش العجز الجزئى اإلصابى ؼٌر المنهى للخدمة. -3
 تعتبر الزٌادة جزًء من المعاش عند حساب الزٌادة التالٌة. -4
من الحد األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ  (%65) أال تقل قٌمة المعاش بعد الزٌادة عن -5

، وال ٌسري حكم هذا البند على معاش العجز الجزئً اإلصابً ؼٌر  استحقاق الزٌادة
 المنهً للخدمة.

ة ما ٌصرؾ لهم من معاش فً تارٌخ استحقاق توزع الزٌادة بٌن المستحقٌن بنسب -6
 الزٌادة.

  :جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جمٌع أحكامه عتبار الزٌادةإالنتائج المترتبة على     
 حكامه ما ٌؤتى :أعتبار الزٌادة جزء من المعاش وتسرى فى شؤنها جمٌع إٌترتب على 

 تدخل الزٌادة فى تحدٌد الحقوق اآلتٌة :   - 1
 عاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن . م  -أ
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 قٌمة المعاشات عند تحدٌد قٌمة إعانة العجز الكامل .  -ب
عتبارا من تارٌخ إحدود الجمع بٌن المعاشات وذلك بالنسبة لحاالت االستحقاق   -ج

 ستحقاق الزٌادة . إ
ت رد معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق فى حاال -د

 المعاشات . 
 منحة الوفاة .  -ه 
 نفقات الجنازة .  -و
 منحة زواج البنت أو االخت .  -ز
 منحة قطع معاش اإلبن أو األخ .  -ح

 تعتبر الزٌادة جزءا من المعاش عند تحدٌد االستقطاعات االتٌة :   -2
 نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض .   -أ

لدٌن نفقة أو لدٌن الهٌئة القومٌة للتؤمٌن جزء المعاش الجائز الحجز علٌه  -ب 
 . االجتماعً
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 المبحث السادس
 أحكام متنوعة

 
 زامات الخزانة العامة:توال التأمٌنات أوال : التزامات صندوق

التؤمٌن الحقوق التً تقرر طبقاً ألحكام القانون هً وحدها التً ٌلتزم بها صندوق  - 1
  .عًاالجتما

إذا إستحق المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقٌن عن أٌهما زٌادة علٌها تطبٌقاً  - 2
، فتلتزم الخزانة العامة 20/8/2019صدرت اعتباراً من  ، لقوانٌن أوقرارات خاصة

، وفً هذه الحالة ٌجوز للخزانة العامة تفوٌض الهٌئة فً الصرؾ وفقاً  بتلك الزٌادة
 .ورئٌس الهٌئةبٌن وزٌر المالٌة  لالتفاق الذى ٌتم

 
 ثانٌا : التزامات الهٌئة والتزامات صاحب العمل :

تلتزم الهٌئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمإمن علٌهم والمستحقٌن حتى  - 1
ولو لم ٌقم صاحب العمل باالشتراك عنهم فً الهٌئة وتقدر الحقوق وفقاً لألحكام 

 القانون. ًالمنصوص علٌها ف
إذا لم تتثبت الهٌئة من صحة البٌانات الخاصة بمدة اإلشتراك فً التؤمٌن أو األجر ربط  - 2

 المعاش أو التعوٌض على أساس المدة واألجر ؼٌر المتنازع علٌهما.
ٌإدى المعاش أو التعوٌض على أساس الحد األدنى المقـرر قانوناً لألجر فً حالة عدم  - 3

 ٌمة األجر.امكان التثبت من ق
إستثناء من قواعد وأحكام االشتراكات ٌلتزم صاحب العمـل الذى لم ٌشترك عن العامل  - 4

للهٌئة القٌمة الرأسمالٌة للمعاش  ىحتى تارٌخ تحقق الواقعة الموجبة لالستحقاق بؤن ٌإد
وقٌمة المستحقات التؤمٌنٌة األخرى المترتبة على ثبوت عالقة العمل وٌتم حساب القٌمة 

 المرفق. (3للجدول رقم )رأسمالٌة للمعاش وفقاً ال
 

عودة صاحب المعاش المستحق وفًقا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو  ثالثا :
 نشاط ٌخضعه ألحكام هذا التأمٌن :

، إلى عمل أو  إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفًقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
وتتحدد ،  ، فتعتبر مدة اشتراكه الجدٌدة مدة قائمة بذاتها هذا التؤمٌننشاط ٌخضعه ألحكام 

 حقوقه التأمٌنٌة عنها وفًقا لما ٌلً:
إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة الستحقاق المعاش عن مدة االشتراك األخٌرة استحق  -1

  .عنها تعوٌضاً من دفعة واحدة
ألخٌرة فٌسوى دة االشتراك اإذا توافرت الشـروط المطلوبة الستحقاق المعاش عن م -2

 :المعاش وفقا لما ٌلى
إذا كان سبب االستحقاق عن هذه المدة لؽٌر العجز أو الوفاة فٌحسب المعاش عنها  -أ 

 وفقاً لسبب االستحقاق وٌربط له معاش بمجموع المعاشٌن.
فٌسوى المعاش  إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة -ب 

 : ٌلى عنها وفقاً لما
إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة األولى العجز فٌسوى المعاش عن  (1)

 % من أجر التسوٌة.65المدة األخٌرة دون رفع المعاش إلى 
إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة األولى لؽٌر العجز فٌسوى المعاش  (2)

 عن المدة األخٌرة وفقاً لسبب االستحقاق عن المدة األخٌرة.
 معاش بمجموع المعاشٌن. وٌربط له
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% من الحد األقصى 80عن  وفً جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌزٌد مجموع المعاشٌن
 ألجر االشتراك فً تارٌخ االستحقاق عن المدة األخٌرة.
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  الجداول المرفقة
  بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات

 
 (5جدول رقم )

 امل حساب المعاشمع
 

 سن الشٌخوخة
 =60  =61  =62  =63  =64  =65 

 السن المعامل السن المعامل السن المعامل السن المعامل السن المعامل السن المعامل

81.8 
50 
 فأقل

90.0 
50 
 فأقل

100.0 
50 
 فأقل

112.5 
50 
 فأقل

128.6 
50 
 فأقل

150.0 
50 
 فأقل

76.3 51 83.3 51 91.8 51 102.3 51 115.4 51 132.4 51 

71.4 52 77.6 52 84.9 52 93.8 52 104.7 52 118.4 52 

67.2 53 72.6 53 78.9 53 86.5 53 95.7 53 107.1 53 

63.4 54 68.2 54 73.8 54 80.4 54 88.2 54 97.8 54 

60.0 55 64.3 55 69.2 55 75.0 55 81.8 55 90.0 55 

56.3 56 60.0 56 64.3 56 69.2 56 75.0 56 81.8 56 

52.9 57 56.3 57 60.0 57 64.3 57 69.2 57 75.0 57 

50.0 58 52.9 58 56.3 58 60.0 58 64.3 58 69.2 58 

47.4 59 50.0 59 52.9 59 56.3 59 60.0 59 64.3 59 

45.0 60 47.4 60 50.0 60 52.9 60 56.3 60 60.0 60 

  45.0 61 47.4 61 50.0 61 52.9 61 56.3 61 

    45.0 62 47.4 62 50.0 62 52.9 62 

      45.0 63 47.4 63 50.0 63 

        45.0 64 47.4 64 

          45.0 65 

 
 

 

 مالحظات :
 فً حالة حساب السن ٌهمل كسر السنة. -1
 تعامل حاالت إستحقاق المعاش للعجز أو الوفاة معاملة حاالت بلوغ سن الشٌخوخة.  -2

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         3220 مارسمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 بعد المائة المذكرة  السابعة

 محمد الوزٌري ىلٌل  –محمد حامد الصٌاد                االجتماعٌة اتقانون التأمٌنى ف معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
                     w: www.elsayyad.net                   38/62                 2019لسنة  148صادر بالقانون رقم الوالمعاشات 

 

 ةٌبمشروع الالئحة التنفٌذ الجداول المرفقة
 

 (2جدول رقم )
 الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك

 بقانونى التأمٌن االجتماعى الصادرٌن
 1976لسنة  108و  1975لسنة  79ن رقمى ٌبالقانون 

 

 التارٌخ م
  1976لسنة  108  1975لسنة  79

 جنٌه جنٌه

1 1975     

2 1976   12 

3 1977 12 12 

4 1978 15 12 

5 1979 15 12 

6 1980 15 12 

7 1981 25 25 

8 1982 25 25 

9 1983 25 30 

10 1984 35 40 

11 1985 35 40 

12 1986 35 40 

13 1987 35 40 

14 1988 35 40 

15 1989 35 40 

16 1990 35 40 

17 1991 35 40 

18 1992 42 40 

19 1993 47.25 40 

20 1994 52.5 50 

21 1995 57.75 50 

22 1996 63 50 

23 1997 70 50 

24 1998 73.5 50 

25 1999 77 50 

26 2000 80.5 50 

27 2001 84 100 

28 2002 87.5 100 

29 2003 91 100 

30 2004 94.5 100 

31 2005 98 100 

32 2006 101.5 125 

33 2007 105 125 
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 التارٌخ م
  1976لسنة  108  1975لسنة  79

 جنٌه جنٌه

34 2008 108.5 125 

35 2009 112 125 

36 2010 119 125 

37 2011 122.5 125 

38 2012 127.75 150 

39 2013 138.25 150 

40 2014 141.75 150 

41 2015 160 200 

42 2016 400 400 

43 2017 500 500 

44 2018 625 625 

45 2019 781.25 781.25 
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 (3جدول رقم )
 القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد

 مستحق فً حاالت طلب صرؾ المعاش 
 

 شٌخوخة العجز الوفاة السن فً تارٌخ استحقاق صرؾ المعاش

25 555.3 562 
 

26 548.5 555.3 
 

27 541.7 548.5 
 

28 534.9 541.7 
 

29 528 534.9 
 

30 521.2 528 
 

31 514.5 521.2 
 

32 507.7 514.5 
 

33 500.8 507.7 
 

34 493.7 500.8 
 

35 486.6 493.7 
 

36 479.4 486.6 
 

37 472.1 479.4 
 

38 464.7 472.1 
 

39 457.3 464.7 
 

40 449.7 457.3 479.4 

41 442.1 449.7 472.1 

42 434.4 442.1 464.7 

43 426.6 434.4 457.3 

44 418.8 426.6 449.7 

45 410.9 418.8 442.1 

46 402.9 410.9 434.4 

47 394.9 402.9 426.6 

48 386.8 394.9 418.8 

49 378.7 386.8 410.9 

50 370.6 378.7 402.9 

51 362.4 370.6 394.9 

52 354.2 362.4 386.8 

53 346 354.2 378.7 

54 337.7 346 370.6 

55 329.5 337.7 362.4 

56 321.2 329.5 354.2 

57 312.9 321.2 346 

58 304.7 312.9 337.7 

59 296.5 304.7 329.5 

60 288.3 296.5 321.2 

61 280.1 288.3 312.9 
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 شٌخوخة العجز الوفاة السن فً تارٌخ استحقاق صرؾ المعاش

62 271.9 280.1 304.7 

63 263.9 271.9 296.5 

64 255.8 263.9 288.3 

65 284.3 255.8 280.1 
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 ( 11جدول رقم )
 جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 

 

 سنال

المدة 
المتبقٌة 

لبلوغ سن 
 الستٌن

القٌمة الحالٌة لقسط 
جنٌه ٌدفع  1سنوي قدره 

طوال المدة المتبقٌة لبلوغ 
 سن الستٌن

 السن
المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن

القٌمة الحالٌة لقسط سنوي 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

 جنٌه قرش سنة   جنٌه قرش سنة  

20 40 36 12 40 20 18 10 

21 39 31 12 41 19 96 9 

22 38 26 12 42 18 72 9 

23 37 21 12 43 17 46 9 

24 36 15 12 44 16 18 9 

25 35 08 12 45 15 87 8 

26 34 01 12 46 14 55 8 

27 33 94 11 47 13 19 8 

28 32 85 11 48 12 81 7 

29 31 77 11 49 11 40 7 

30 30 67 11 50 10 96 6 

31 29 57 11 51 9 48 6 

32 28 46 11 52 8 96 5 

33 27 34 11 53 7 40 5 

34 26 21 11 54 6 80 4 

35 25 07 11 55 5 14 4 

36 24 91 10 56 4 44 3 

37 23 75 10 57 3 68 2 

38 22 57 10 58 2 85 1 

39 21 38 10 59 1 96 0 



         3220 مارسمذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                 
 بعد المائة المذكرة  السابعة

 محمد الوزٌري ىلٌل  –محمد حامد الصٌاد                االجتماعٌة اتقانون التأمٌنى ف معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
                     w: www.elsayyad.net                   43/62                 2019لسنة  148صادر بالقانون رقم الوالمعاشات 

 

 
 أمثلة تطبٌقٌة

 
 القسم األول 

 وٌات الفصلٌن األول والثانىمحتملخص 
 

ل تقدٌم األمثلة التطبٌقٌة تقدٌم ملخص لما تناولناه فٌما سبق ، وذلك بقد ٌكون من المناسب ق
 على النحو التالى :

 
 أوال : حاالت وشروط االستحقاق

 
من الجدٌر بالذكر أن الفئات المخاطبة بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر 

 هً : 2019لسنة  148قم بالقانون ر
 أوالً: العاملون لدى الؽٌر:

العاملون المدنٌون بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة  - 1
 والوحدات االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات.

وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة  العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام - 2
 .عة لهاالتاب

 .بالقطاع الخاص الخاضعون ألحكام قانون العمل العاملون - 3
 .المشتؽلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل - 4
 أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم فعالً. - 5

 ثانٌاً: أصحاب األعمال ومن فً حكمهم.
 ون المصرٌون فً الخارج.ثالثاً: العامل

 رابعاً: العمالة ؼٌر المنتظمة. 
 

 ومن الجدٌر بالذكر أٌضا أن سن الشٌخوخة للفئات المشار الٌها :
 سن الستٌن بالنسبة للبنود أوالً وثالثاً .

 وسن الخامسة والستٌن بالنسبة للبنود ثانٌاً ورابعاً. 
تص بالتؤمٌنات قراراً بتوحٌد سن وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المخ

ا لٌكون الخامسة والستٌن اعتباًرا من أول ٌولٌو  ًٌ  .2040الشٌخوخة تدرٌج
 

وٌجوز تخفٌض سن الشٌخوخة بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن فى األعمال الصعبة أو 
 الخطرة التى تحدد بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناًء على عرض رئٌس الهٌئة، وٌجب أن

 ٌتضمن هذا القرار ما ٌأتى:
 تحدٌد السن المشار إلٌها بالنسبة لكل من تلك األعمال.  -1
رفع النسب التى ٌحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى ٌعوض المإمن علٌه عن  - 2

 تخفٌض السن.
زٌادة نسبة االشتراكات التى ٌتحمل بها صاحب العمل لمواجهة األعباء الناتجة عن المزاٌا  - 3

 التى تتقرر للعاملٌن المشار إلٌهم.
 

 وتتلخص حاالت االستحقاق وشروطها فً اآلتً:
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 حاالت االستحقاق شروط االستحقاق الفئات المخاطبة

شهرا علً األقل ،  120توافر مدة اشتراك فعلٌة  جمٌع الفئات
شهرا اعتبارا من أول ٌناٌر  180تزاد الً 

2025. 
ة إذا كان من شؤن وٌجبر كسر السنة الً سنة كامل

 ذلك استحقاق المعاش. 

بلوغ سن  -1
 الشٌخوخة

توافرمدة اشتراك ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو  أوال
وال ٌسرى هذا الشرط فى ستة أشهر متقطعة ، 

 الحاالت اآلتٌة :
المإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البندٌن  - 1

 ( من الفئة أوال.2، 1)
( 3علٌهم فى البند )المإمن علٌهم المنصوص  - 2

من الفئة أوال من الذٌن ٌخضعون للوائح 
توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت 
أجورهم وعالواتهم وترقٌاتهم بمقتضى 
اتفاقات جماعٌة أبرمت وفًقا لقانون العمل متى 
وافق رئٌس الهٌئة على هذه اللوائح أو 

 االتفاقات.
إلٌهم  انتقال المإمن علٌه من العاملٌن المشار - 3

( من الفئة أوالً إلى البند 2، 1فى البندٌن )
 ( من ذات الفئة.  3)

ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة  - 4
 عمل.

انتهاء  – 2
الخدمة فً 

 الحاالت اآلتٌة:
 للوفاة

 أو العجز الكامل.
أو العجز 
الجزئً. 
 المستدٌم.

ثانٌا وثالثا 
 ورابعا

ة أشهر متصلة أو توافرمدة اشتراك ال تقل عن ثالث
وال ٌسرى هذا الشرط فى ستة أشهر متقطعة ، 

 الحاالت اآلتٌة :
انتقال المإمن علٌه من العاملٌن المشار إلٌهم  - 1

( من الفئة أوالً إلى أى من 2، 1فى البندٌن )
 الفئات ثانٌا و ثالثا ورابعا.  

ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة  - 2
 عمل.

مل العجز الكا - 3
أو الوفاة أثناء 
مزاولة العمل أو 

 النشاط.

 عدم تجاوز سن الشٌخوخة.  - 1 جمٌع الفئات
 عدم صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة. - 2
توافرمدة اشتراك ال تقل عن ثالثة أشهر  - 3

وال ٌسرى هذا متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، 
 الشرط فى الحاالت اآلتٌة :

فى البندٌن المإمن علٌهم المنصوص علٌهم  -أ 
 ( من الفئة أوال.2، 1)

المإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البند  -ب 
( من الفئة أوال من الذٌن ٌخضعون 3)

للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو 
حددت أجورهم وعالواتهم وترقٌاتهم 

العجز  - 4
 الكامل.

 أو الوفاة.
ن خالل سنة م

تارٌخ انتهاء 
الخدمة أو العمل 

 أو النشاط.
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 حاالت االستحقاق شروط االستحقاق الفئات المخاطبة

بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وفًقا 
لقانون العمل متى وافق رئٌس الهٌئة على 

 ئح أو االتفاقات.هذه اللوا
انتقال المإمن علٌه من العاملٌن المشار  -ج 

( من الفئة أوالً إلى 2، 1إلٌهم فى البندٌن )
( من ذات الفئة ، أو الً أي من 3البند )

 الفئات ثانٌا وثالثا ورابعا.  
ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة  -د 

 عمل.

 عدم تجاوز سن الشٌخوخة.  - 1 جمٌع الفئات
 عدم صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة. - 2
شهرا علً األقل ،  120مدة اشتراك فعلٌة  - 3

شهرا اعتبارا من أول ٌناٌر  180تزاد الً 
2025. 

وٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة إذا كان من شؤن 
 حقاق المعاش.ذلك است

العجز  - 5
 الكامل.

 أو الوفاة.
بعد أكثرمن   

سنة من تارٌخ 
انتهاء الخدمة أو 
 العمل أو النشاط.

توافر مدد اشتراك تعطى الحق فى معاش ال  - 1 جمٌع الفئات
 ٌقل عن:

 %( من أجر أو دخل التسوٌة األخٌر.50) -أ 
% من الحد  65الحد األدنى للمعاش ) -ب 

شتراك فً تارٌخ األدنى ألجر اال
 استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة االشتراك المشار إلٌها بالبند  - 2
شهًرا  240( مدة اشتراك فعلٌة ال تقل عن 1)

شهًرا اعتبارا من أول ٌناٌر  300،تزاد الً 
2025. 

وٌجبر كسر السنة الً سنة كاملة إذا كان من 
 شؤن ذلك استحقاق المعاش.

 تقدٌم طلب الصرؾ. - 3
أال ٌكون خاضعاً لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز  - 4

 والوفاة فى تارٌخ تقدٌم طلب الصرؾ.

انتهاء خدمة  - 6
أو عمل أو نشاط 

المؤمن علٌه 
لؽٌر بلوغ سن 
الشٌخوخة أو 

العجز أو الوفاة 
 )المعاش المبكر(

 
 

 ثانٌا : مدد االشتراك
 

 هى: مدد اشتراك المؤمن علٌه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة   
مدد االشتراك وفقاً لقوانٌن التؤمٌن االجتماعى السابقة على تارٌخ االنتفاع بؤحكام هذا  - 1 

 القانون ، وهً:
 .1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  -أ 

قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون  -ب 
  .1976ة لسن 108رقم 
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 50قانون التؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج الصادر بالقنون رقم   -ج 
 .1978لسنة 

 .1980لسنة  112قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  –د 
تعتبر مدة االشتراك وفًقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل ، التى أدى المإمن علٌه 

راك عنها قبل العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم االشت
، مدة اشتراك وفقاً ألحكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ،  2019 لسنة 148

على أساس الحد األدنى ألجر أو دخل االشتراك بحسب األحوال ، وفقاً ألحكام قانونى 
، 1976لسنة  108و 1975لسنة  79رٌن بالقانونٌن رقمى التؤمٌن االجتماعى الصاد

 وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل االشتراك خالل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها.
 وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالٌة تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.     

 وٌجبر كسر الشهر شهًرا فى مجموع حساب هذه المدد.    
المدة التى تبدأ من تارٌخ االنتفاع بؤحكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر  - 2

 .2019 لسنة 148بالقانون رقم 
المدد التً ضمت لمدة اشتراك المإمن علٌه فى هذا التؤمٌن بناًء على طلبه )المدد  - 3

 المشتراة(.
ذه المدد فى المعاش ضمن مدة المدد المضافة بقوانٌن وقرارات خاصة ، على أن تحسب ه - 4

 االشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة. 
وٌجبركسر الشهر شهًرا فى مجموع حساب المدد المشار إلٌها، كما ٌجبر كسر السنة سنة كاملة 

 فى هذا المجموع إذا كان من شؤن ذلك استحقاق المإمن علٌه معاًشا.
 

ومن الجدٌر بالذكر أنه ٌفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل او نشاط المؤمن علٌه فى حالة 
انتقاله بٌن الفئات أو البنود الموضحة بعد ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع 

 مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
 أوالً: العاملون لدى الؽٌر:

لدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات العاملون المدنٌون بالجهازاإلداري ل -1
 االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات.

وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة  العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2
 .التابعة لها

 .بالقطاع الخاص الخاضعون ألحكام قانون العمل لعاملون -3
 .متعلقة بخدمة المنازل، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازلالمشتؽلون باألعمال ال - 4
 أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم فعالً. - 5

 ثانٌاً: أصحاب األعمال ومن فً حكمهم.
 ثالثاً: العاملون المصرٌون فً الخارج.

 رابعاً: العمالة ؼٌر المنتظمة. 
 
 

 ثالثا : أجر التسوٌة
 

 الشتراك التى تبدأ من تارٌخعن مدة ا - 1
 العمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  
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ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ العمل بؤحكام هذا القانون على 
شتراكات عن هذا األجر أساس المتوسط الشهري لألجور أو الدخول التى أدٌت على أساسها اال

 أو الدخل.
 وٌراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ٌأتً:

 ال ٌدخل شهر البداٌة ضمن فترة المتوسط إال إذا كان شهرا كامال. -1
 ٌدخل الشهر الذي انتهت فٌه الخدمة كامال ضمن فترة المتوسط.  -2
تراك وحتى ٌزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خالل المدة من بداٌة االش -3

تحقق واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة 
عن هذا األجر ، بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على الحد األقصى ألجر 

 االشتراك.
 

 عن مدة االشتراك السابقة على تارٌخ  - 2
 والمعاشاتالعمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة 

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  
 

ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك السابقة على تارٌخ العمل بهذا القانون عن كل من 
األجر األساسً واألجر المتؽٌر وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعى التً قضٌت المدة فى ظله 

وسط نسب التضخم عن كل سنة من تارٌخ العمل بقانون ، وٌزاد أجر أو دخل التسوٌة بنسبة مت
 التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات حتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق.

 
       

 رابعا : حساب المعاش
 
 حاالت استحقاق معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة: - 1

بالجدول أدناه ، وتطبق  االستحقاق الواردة من المهم أن نشٌر الً أنها تتمثل فً حاالت     
 علً فئات المإمن علٌهم المبٌنة أمام كل منها:

 

فئات المؤمن 
 علٌهم

 رقم حاالت االستحقاق

 01 بلوغ سن الشٌخوخة أثناء الخدمة أو مزاولة العمل أو النشاط. جمٌع الفئات

 02 بلوغ سن الشٌخوخة بعد انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو النشاط. جمٌع الفئات

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المإمن علٌه لؽٌر بلوغ سن  جمٌع الفئات
 الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة )المعاش المبكر(.

03 

 04 العجز الجزئً المستدٌم المنهً للخدمة. أوال

 05  العجز الكامل المنهً للخدمة أو أثناء مزاولة العمل أو النشاط. جمٌع الفئات

الكامل خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة العجز  جمٌع الفئات
 العمل أو النشاط.

06 

العجز الكامل بعد سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  جمٌع الفئات
 النشاط.

07 

 08  الوفاة المنهٌة للخدمة أو أثناء مزاولة العمل أو النشاط. جمٌع الفئات

الل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو الوفاة خ جمٌع الفئات
 النشاط.

09 
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الوفاة بعد سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  جمٌع الفئات
 النشاط.

10 

 
 

 خطوات حساب معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة: – 2
ق السابق بٌانها ، تتمثل خطوات الحساب فً الخطوات اآلتٌة ، وتبعا لحاالت االستحقا

 والمبٌنة أمام كل منها :
 

حاالت 
 االستحقاق

 رقم الخطوة

المعاش المستحق عن مدة االشتراك وفقا لقانون التأمٌنات  جمٌع الحاالت
 2019لسنة   148االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 = 
أجر التسوٌة عن مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ العمل بهذا  

 لقانون ا
والمدد ،  مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ  العمل بهذا القانون× 

المشتراة فً ظله ، المدد المضافة بقوانٌن وقرارات خاصة 
 التً قضٌت فً ظله

 (5بالجدول رقم )المعامل المناظر لسن المإمن علٌه المحدد × 
المرافق لهذا القانون فً تارٌخ الواقعة المنشئة لالستحقاق ، 

 مع مراعاة :
 اهمال كسر السن.  -
 سن الشٌخوخة المعامل به. -
حاالت االستحقاق للعجز والوفاة تعامل بمعامل بلوغ سن  -

 الشٌخوخة.
 %( من أجر أو دخل التسوٌة.80بحد أقصى مقداره )

 أوال

المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تارٌخ العمل بقانون  جمٌع الحاالت
 148معاشات الصادر بالقانون رقم التأمٌنات االجتماعٌة وال

 وتشمل : 2019لسنة   
لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  -أ 

 ، عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر. 1975
قانون التؤمٌن االجتماعً علً أصحاب األعمال ومن فً  -ب 

  .1976لسنة  108حكمهم الصادر بالقانون رقم 
ون التؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن المصرٌٌن بالخارج قان  -ج 

 .1978لسنة  50الصادر بالقنون رقم 
= أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك السابقة على تارٌخ 
العمل بهذا القانون عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر 
وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعى التً قضٌت المدة فى 

، وٌزاد أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التضخم ظله 
عن كل سنة من تارٌخ العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة 

 والمعاشات حتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق
، مدد االشتراك وفقاً لقوانٌن التؤمٌن االجتماعى المشار الٌها × 

رارات والمدد المشتراة فً ظلها ، المدد المضافة بقوانٌن وق

 ثانٌا
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حاالت 
 االستحقاق

 رقم الخطوة

 خاصة التً قضٌت فً ظلها
 (5بالجدول رقم )المعامل المناظر لسن المإمن علٌه المحدد × 

المرافق لهذا القانون فً تارٌخ الواقعة المنشئة لالستحقاق ، 
 مع مراعاة :

 اهمال كسر السن.  -
 سن الشٌخوخة المعامل به. -
حاالت االستحقاق للعجز والوفاة تعامل بمعامل بلوغ سن  -

 .الشٌخوخة
 .%( من أجر أو دخل التسوٌة80بحد أقصى مقداره )

ٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة وفقا للخطوتٌن أوال  جمٌع الحاالت
 وثانٌا 

%( من أجر التسوٌة األكبر وفقا 80بحد أقصى مقداره )
 للخطوتٌن السابقتٌن 

)ٌراعً أن تكون المقارنة بمجموع أجر التسوٌة عن كل من 
 رٌن األساسً والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا(األج

 ثالثا

4  ،5  ،6  ،
8  ،9 

% من أجر أو دخل التسوٌة 65ٌراعً أال ٌقل المعاش عن 
 األكبر وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا

)ٌراعً أن تكون المقارنة بمجموع أجر التسوٌة عن كل من 
 األجرٌن األساسً والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا(

 رابعا

من الحد األقصى  %(80ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش على ) جمٌع الحاالت
 ألجر االشتراك فى تارٌخ االستحقاق.

 خامسا

 زٌادة المعاشات المتدنٌة جمٌع الحاالت
 جنٌه( 63.6331)التً تقل قٌمتها عن  

 سادسا

 1  ،2  ،4  ،
5  ،6  ،7  ،
8  ،9  ،10 

حد % من ال65عن ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق 
 األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ استحقاق المعاش

 سابعا

 
 

 خامسا 
 مالحظات عامة 

 
 ٌراعً بشأن حاالت العجز الجزئً ما ٌلً :  – 1

ٌثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى ، بقرار من  -أ   
زراء المختصٌن، وٌكون من لجنة ٌصدر بتشكٌلها قرارمن رئٌس الهٌئة باالتفاق مع الو

بٌن أعضائها ممثل عن التنظٌم النقابى أو العاملٌن بحسب األحوال وممثل عن الهٌئة ، 
 وٌحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ٌستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحاالت التى ٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة  -ب 
 بناًء على موافقة مجلس اإلدارة.

فى حالة عدم تنفٌذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إلٌها بالبند )أ( ، ٌكون ملزًما بؤداء  -ج      
 األجر المستحق حتى تارٌخ التحاق المإمن علٌه بعمل آخر.

 وٌتعٌن إلفادة المؤمن علٌه من ذلك :          
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 لمختص.( أن ٌكون قد قٌد اسمه فى سجل المتعطلٌن بمكتب القوى العاملة ا1)
( أن ٌتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فٌه اسمه فى المواعٌد التى تحدد بقرار 2)    

 من وزٌر القوى العاملة.
ٌسقط حق المإمن علٌه فى األجر إذا رفض االلتحاق بالعمل المناسب الذي ٌعرضه   -د       

 علٌه مكتب القوي العاملة.
عمل ، ال ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خالل مع عدم االخالل بؤحكام قانون ال -ه 

فترة عرضه على اللجنة المشار إلٌها بالبند )أ( وحتى صدور قرارها ، كما ٌعتبر عقد 
 العمل ممتًدا خالل الفترة المشار إلٌها وحتى صدور قرار اللجنة.

 ند تنفٌذى.ٌكون قرار الهٌئة باستحقاق المإمن علٌه األجرفى هذه الحالة بمثابة س -و
 

إال بعد أداء المبالػ المستحقة علً المإمن علٌه ، والقٌمة  ال ٌتم صرؾ المعاش المبكر - 2
 الحالٌة لألقساط وفقاً لجدول القٌمة الحالٌة المرفق بالالئحة التنفٌذٌة للقانون.

 
 ٌشترط لصرؾ الحقوق التأمٌنٌة المستحقة للمؤمن علٌهم من الفئات اآلتٌة:  - 3

 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم ثانٌاً :

 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارجثالثاً : 

 العمالة ؼٌر المنتظمة رابعاً :

 أداء اإللتزامات المقررة وفق أحكام القانون.       
 
 112الصادر بالقانون رقم  تعتبر مدة االشتراك وفًقا لقانون التأمٌن االجتماعً الشامل - 4

مإمن علٌه االشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك التى أدى ال 1980لسنة 
وفقاً ألحكام هذا القانون وعلى أساس الحد األدنى ألجر أو دخل االشتراك بحسب األحوال ، 

، وذلك 1976لسنة  108و 1975لسنة  79وفقاً ألحكام قانونى التؤمٌن االجتماعى رقمى 
 ل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها.بمراعاة تدرج أجر أو دخل االشتراك خال

 وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالٌة تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.    
 
 ٌستحق المعاش فً التارٌخ الذى نشأ فٌه سبب االستحقاق ، وذلك علً النحو التالً :  - 5

 

 رقم حاالت االستحقاق سبب االستحقاق

 01 الشٌخوخة أثناء الخدمة أو مزاولة العمل أو النشاطبلوغ سن  بلوغ سن الشٌخوخة

بلوغ سن الشٌخوخة بعد انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  بلوغ سن الشٌخوخة
 النشاط

02 

تقدٌم طلب صرؾ 
 المعاش المبكر

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المإمن علٌه لؽٌر بلوغ سن 
 (الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة )المعاش المبكر

03 

انتهاء الخدمة بقرار 
اللجنة الخماسٌة 

لثبوت العجز 
 الجزئً

 04 العجز الجزئً المستدٌم المنهً للخدمة

 الفئة أوال : – 1
انتهاء الخدمة لثبوت 

 العجز الكامل
 باقً الفئات : – 2

 ثبوت العجز الكامل

 05  العجز الكامل المنهً للخدمة أو أثناء مزاولة العمل أو النشاط
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 رقم حاالت االستحقاق سبب االستحقاق

العجز الكامل خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو انتهاء  العجز الكاملثبوت 
 مزاولة العمل أو النشاط

06 

العجز الكامل بعد سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة  ثبوت العجز الكامل
 العمل أو النشاط

07 

 08  الوفاة المنهٌة للخدمة أو أثناء مزاولة العمل أو النشاط الوفاة

الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  فاةالو
 النشاط

09 

الوفاة بعد سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  الوفاة
 النشاط

10 

 
 أول الشهر الذى نشؤ فٌه سبب االستحقاق . ٌصرؾ المعاش اعتباًرا من - 6
 
ٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ، إلى عمل أو نشاط عودة صاحب المعاش المستحق وفًقا لتأم - 7

 ٌخضعه ألحكام هذا التأمٌن :
تعتبر مدة اشتراكه الجدٌدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التؤمٌنٌة عنها وفقاً ألحكام   -أ 

 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
تفاع بالحد األدنى ٌراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة األخٌرة عدم تكرار االن -ب 

 للمعاش فى تارٌخ االستحقاق.
ال تسرى أحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى شؤن المإمن علٌه إذا تجاوزت سنه  -ج 

 سن الشٌخوخة.
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 القسم اثانى
 األمثلة التطبٌقٌة

 
 ( :1مثال رقم )

 املٌن لدي الؽٌر( بلػ سن الشٌخوخة المعامل به:فٌما ٌلً بٌانات ملؾ مؤمن علٌه من الفئة أوال )الع
 : 2020/  1/  1أوال : المدة من 
 سنوات. 3مدة االشتراك : 

 جنٌه. 6000متوسط أجر االشتراك الشهري خالل كامل مدة االشتراك الفعلً : 
 : 2019/  12/  31ثانٌا : المدة حتً 

 سنة. 27مدة االشتراك فً األجرٌن األساسً والمتؽٌر : 
 جنٌه.  1500توسط األجر الشهري األساسً خالل السنتٌن األخٌرتٌن : م

 جنٌه.  3000متوسط األجر الشهري المتؽٌر خالل كامل مدة االشتراك الفعلً : 
 ثالثا : معلومات افتراضٌة:

 جنٌه. 9000الحد األقصً ألجر االشتراك فً تارٌخ االستحقاق :  – 1
 جنٌه 1500ارٌخ االستحقاق : الحد األدنً ألجر االشتراك فً ت – 2
 حتً تارٌخ االستحقاق: 2020/  1/  1المتوسط السنوي لمعدل التضخم خالل كامل مدة االشتراك من  – 3
 4 .% 

 رابعا : فٌما ٌلً خطوات تحدٌد قٌمة المعاش المستحق:
 تحدٌد أجر التسوٌة: – 1

 : 2020/  1/  1المدة من  -أ      
 ك :متوسط أجر االشترا        
 جنٌها. 6720=  (% متوسط معدل التضخم4× سنوات  3×  6000)+  6000        

 : 2019/  12/  31ثانٌا : المدة حتً  -ب     
 متوسط األجر األساسً :  (1)

 جنٌها. 1680% متوسط معدل التضخم = 4× سنوات  3×  1500+  1500 
خفض الً الحد ٌ 5430% =  3× سنة  27×  3000+  3000متوسط األجر المتؽٌر =  (2)

 جنٌها. 4040=  2019/  12/  31األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر فً 
 جنٌه 4524.8% متوسط معدل التضخم( = 4× سنوات  3جنٌه )  484.8وٌضاؾ  

 حساب المعاش : – 2

 رقم الخطوة مالحظات

%( من أجر أالتسوٌة. 80مقداره ) بحد أقصً
 جنٌها %5376 =  80×  6720

عن مدة االشتراك وفقا  المعاش المستحق
لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 =  2019لسنة   148الصادر بالقانون رقم 
 جنٌها. 448.00=  45/  1×  3×   6720

 أوال

 %( من أجر التسوٌة.80بحد أقصى مقداره )
 
 
 
 
 
 

 جنٌها %1344.00 =  80×  1680.0
 

 جنٌه %3619.84  =  80×  4524.8

ة االشتراك السابقة على تارٌخ المعاش عن مد
العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019لسنة    148الصادر بالقانون رقم 
 وتشمل :

)قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون 
 ( 1975لسنة  79رقم 

 األجر األساسً =
1680.0  ×27  ×1  /45  =1008.00  

 األجر المتؽٌر=
4524.8  ×27  ×1  /45  =2714.88   
6204.8                       =3722.88                       

 ثانٌا

%( من أجر التسوٌة 80بحد أقصى مقداره )
 األكبر وفقا للخطوتٌن السابقتٌن 

 جنٌها %5376 =  80×  6720

ٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة 
 وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا 

 جنٌه                       4170.88=  448.00+3722.88

 ثالثا

ال تطبق هذه الخطوة حٌث الحالة  بلوغ سن  % من أجر أو 65ٌراعً أال ٌقل المعاش عن   رابعا
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 رقم الخطوة مالحظات

دخل التسوٌة األكبر وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا  الشٌخوخة
، فً حاالت العجز والوفاة المنهً للخدمة ، 

 وخالل سنة من انتهاء الخدمة.
كون المقارنة بمجموع أجر )ٌراعً أن ت

التسوٌة عن كل من األجرٌن األساسً 
 والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا(

 4170.88ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش  جنٌه %7200 =  80×  9000
 جنٌه                      

%( من الحد األقصى ألجر 80على )
 االشتراك فى تارٌخ االستحقاق.

 خامسا

 زٌادة المعاشات المتدنٌة  جنٌه 63.6331تقل عن  قٌمة المعاش ال
 جنٌه( 63.6331)التً تقل قٌمتها عن  

 سادسا

 جنٌها %975 =  65×  1500
 جنٌها 975قٌمة المعاش ال تقل عن 

ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق 
 جنٌها   4170.88

% من الحد األدنى ألجر االشتراك فً 65عن 
 تارٌخ استحقاق المعاش

 بعاسا

 
 

 ( :2مثال رقم )
 بٌانات ملؾ مؤمن علٌه من الفئة أوال )العاملٌن لدي الؽٌر( بافتراض الوفاة المنهٌة للخدمة:

 كالسابق:  2020/  1/  1أوال : المدة من 
 كالسابق:  2019/  12/  31ثانٌا : المدة حتً 

 كالسابقثالثا : معلومات افتراضٌة: 
 مة المعاش المستحق:رابعا : فٌما ٌلً خطوات تحدٌد قٌ

 كالسابقتحدٌد أجر التسوٌة:  – 1
 حساب المعاش : – 2

 رقم الخطوة مالحظات

%( من أجر أالتسوٌة. 80مقداره ) بحد أقصً
 جنٌها %5376 =  80×  6720

المعاش المستحق عن مدة االشتراك وفقا 
لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 =  2019لسنة   148الصادر بالقانون رقم 
 جنٌها. 448=  45/  1×  3×   6720

 أوال

 %( من أجر التسوٌة.80بحد أقصى مقداره )
 
 
 
 
 
 

 جنٌها %1344.00 =  80×  1680.0
 

 جنٌه %3619.84  =  80×  4524.8

المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تارٌخ 
العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019لسنة    148الصادر بالقانون رقم 
 وتشمل :

قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون  –أ 
  1975لسنة  79رقم 

 األجر األساسً =
1680.0  ×27  ×1  /45  =1008.00  

 األجر المتؽٌر=
4524.8  ×27  ×1  /45  =2714.88   
6204.8                       =3722.88                       

 ثانٌا

%( من أجر التسوٌة 80ى مقداره )بحد أقص
 األكبر وفقا للخطوتٌن السابقتٌن 

 جنٌها %5376 =  80×  6720

ٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة 
 وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا 

 جنٌه                      4170.88=  448.00+3722.88

 ثالثا

% من أجر أو 65ن ٌراعً أال ٌقل المعاش ع جنٌها %4368 =  65×  6720
دخل التسوٌة األكبر وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا 

، فً حاالت العجز والوفاة المنهً للخدمة ، 

 رابعا
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 رقم الخطوة مالحظات

 وخالل سنة من انتهاء الخدمة.
)ٌراعً أن تكون المقارنة بمجموع أجر 

التسوٌة عن كل من األجرٌن األساسً 
 والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا(

 3684بالتالً تكون قٌمة المعاش المستحق 
 جنٌها

 جنٌها                 4368ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش  جنٌه %7200 =  80×  9000
%( من الحد األقصى ألجر 80على )

 االشتراك فى تارٌخ االستحقاق.

 خامسا

 زٌادة المعاشات المتدنٌة  جنٌه 63.6331قٌمة المعاش ال تقل عن 
 (جنٌه 63.6331)التً تقل قٌمتها عن  

 سادسا

 جنٌها %975 =  65×  1500
 جنٌها 975قٌمة المعاش ال تقل عن 

ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق 
 جنٌها                 4368

% من الحد األدنى ألجر االشتراك فً 65عن 
 تارٌخ استحقاق المعاش

 سابعا

 
 

 ( :3مثال رقم )
دي الؽٌر( بافتراض طلب معاش مبكر والسن فً تارٌخ بٌانات ملؾ مؤمن علٌه من الفئة أوال )العاملٌن ل

 شهر: 11سنة و 58تقدٌم طلب الصرؾ 
 كالسابق:  2020/  1/  1أوال : المدة من 

 كالسابق:  2019/  12/  31ثانٌا : المدة حتً 
 كالسابقثالثا : معلومات افتراضٌة: 

 رابعا : فٌما ٌلً خطوات تحدٌد قٌمة المعاش المستحق:
 كالسابقجر التسوٌة: تحدٌد أ – 1
 حساب المعاش : – 2

 رقم الخطوة مالحظات
%( من أجر أالتسوٌة. 80مقداره ) بحد أقصً

 جنٌها %5376 =  80×  6720
المعاش المستحق عن مدة االشتراك وفقا 
لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 =  2019لسنة   148الصادر بالقانون رقم 
 جنٌه. 03.204=  50/  1×  3×   6720

 أوال

 %( من أجر التسوٌة.80بحد أقصى مقداره )
 
 
 
 
 
 

 جنٌها %1344.00 =  80×  1680.0
 

 جنٌه %3619.84  =  80×  4524.8

المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تارٌخ 
العمل بقانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019لسنة    148الصادر بالقانون رقم 
 وتشمل :

ون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون )قان
 ( 1975لسنة  79رقم 

 األجر األساسً =
1680.0  ×27  ×1  /50  =907.20  

 األجر المتؽٌر=
4524.8  ×27  ×1  /50  =2443.39   
6204.8                       =3350.59                       

 ثانٌا

%( من أجر التسوٌة 80بحد أقصى مقداره )
 ألكبر وفقا للخطوتٌن السابقتٌن ا

 جنٌها %5376 =  80×  6720

ٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة 
 وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا 

                                           جنٌه 3753.79=  403.20+3350.59

 ثالثا

 الشرطان متوافران :
 
 جنٌها %3360 =  50×  6720( 1)
 جنٌها %975 =  65×  1500( 2)

                                          جنٌه 3753.79ٌراعى فى المعاش المبكر
 أال ٌقل عن:

 % من أجر أو دخل التسوٌة األخٌر، 50  (1)
% من الحد األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ 65 (2) 
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 رقم الخطوة مالحظات
 جنٌه( 900استحقاق المعاش )وبما ال ٌقل عن 

% من أجر أو 65ٌراعً أال ٌقل المعاش عن  حٌث الحالة معاش مبكر ال تطبق هذه الخطوة
دخل التسوٌة األكبر وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا 

، فً حاالت العجز والوفاة المنهً للخدمة ، 
 وخالل سنة من انتهاء الخدمة.

)ٌراعً أن تكون المقارنة بمجموع أجر 
التسوٌة عن كل من األجرٌن األساسً 

 وة ثانٌا(والمتؽٌر بالخط

 رابعا

 3753.79ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش  جنٌه %7200 =  80×  9000
 جنٌه                      

%( من الحد األقصى ألجر 80على )
 االشتراك فى تارٌخ االستحقاق.

 خامسا

 زٌادة المعاشات المتدنٌة  جنٌه 63.6331قٌمة المعاش ال تقل عن 
 جنٌه( 636331.)التً تقل قٌمتها عن  

 سادسا

ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق  ال تطبق هذه الخطوة حٌث الحالة معاش مبكر
 جنٌه  3753.79

% من الحد األدنى ألجر االشتراك فً 65عن 
 تارٌخ استحقاق المعاش

 سابعا

 
 

 ملخص حاالت استحقاق المعاش وكٌفٌة حسابه
 

نموذج 
 الحساب

 رقم حاالت االستحقاق

 01 بلوغ سن الشٌخوخة أثناء الخدمة أو مزاولة العمل أو النشاط. 1قم المثال ر

 02 بلوغ سن الشٌخوخة بعد انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو النشاط. 1المثال رقم 

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المإمن علٌه لؽٌر بلوغ سن  3المثال رقم 
 الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة )المعاش المبكر(.

03 

 04 العجز الجزئً المستدٌم المنهً للخدمة. 2المثال رقم 

 05  العجز الكامل المنهً للخدمة أو أثناء مزاولة العمل أو النشاط. 2المثال رقم 

العجز الكامل خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة  2المثال رقم 
 العمل أو النشاط.

06 

بعد سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  العجز الكامل 1المثال رقم 
 النشاط.

07 

 08  الوفاة المنهٌة للخدمة أو أثناء مزاولة العمل أو النشاط. 2المثال رقم 

الوفاة خالل سنة من تارٌخ انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو  2المثال رقم 
 النشاط.

09 

انتهاء الخدمة أو مزاولة العمل أو الوفاة بعد سنة من تارٌخ  1المثال رقم 
 النشاط.

10 
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 ( : 4مثال رقم ) 
فٌما ٌلى بٌانات مدد االشتراك وتدرج دخل االشتراك لمإمن علٌه صاحب عمل ، انتهت مدة 

 :03/02/2021اشتراكه بالوفاة فى 
 

 تدرج دخل االشتراك مدة االشتراك وفقا للقانون

 القٌمة )جنٌه( من الى من

 0200 3/8/1998 31/12/2019 3/8/1998 1976نة لس 108

   1/1/2002 0250 

   1/1/2003 0300 

   1/1/2004 0350 

   1/7/2017 0500 

   1/7/2018 0650 

   1/7/2019 0800 

 1000 1/1/2020 03/02/2021 1/1/2020 2019لسنة  148

   1/1/2021 1200 

 
فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة( على النحو ٌحدد معاش الوفاة أثناء مدة االشتراك )

 التالى:
 مدد االشتراك: – 1

       

 مالحظات المدة مدة االشتراك وفقا للقانون

 سنة شهر الى من

شهر االلتحاق ٌحسب  21 5 31/12/2019 3/8/1998 1976لسنة  108
 كامال

شهر النهاٌة ٌحسب  01 2 03/02/2021 1/1/2020 2019لسنة  148
 كامال

 
 أجر التسوٌة: – 2

 (:31/12/2019)حتى  1976لسنة  108وفقا للقانون  -أ       
 

 االجمالى عدد األشهر تدرج دخل االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

3/8/1998 0200 041 08200 

1/1/2002 0250 012 03000 

1/1/2003 0300 012 03600 

1/1/2004 0350 162 56700 

1/7/2017 0500 012 06000 

1/7/2018 0650 012 07800 

1/7/2019 0800 006 04800 

 90100 257  االجمالى

 350.58 257÷  90100المتوسط الشهرى = 

 017.88تحسٌن المتوسط الشهرى بمتوسط نسب التضخم من 
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 االجمالى عدد األشهر تدرج دخل االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

 31/1/2021و حتى  1/1/2020
عدد السنوات الكاملة من   x= المتوسط 

 % x  5.1 3/2/2021حتى  1/1/2020
= 350.58  ×1  ×5.1 % 

 368.46 لٌصبح أجر التسوٌة = 

 
 مالحظات:

 كاآلتً:  31/1/2021و حتى  1/1/2020تم تحدٌد متوسط نسب التضخم من  -
 

 معدل التضخم السنوى % الشهور
 )نسبة التؽٌر عن نفس الشهر من العام السابق(

 6.8 2020ٌناٌر     

 4.9 2020فبراٌر   

 4.6 2020مارس   

 5.9 2020إبرٌل    

 5.0    2020ماٌو     

 6.0 2020ٌونٌو    

 4.6    2020ٌولٌو    

 3.6 2020أؼسطس

 3.3   2020سبتمبر  

 4.6  2020أكتوبر   

 6.3     2020نوفمبر  

 6.0 2020دٌسمبر 

 4.8  2021ٌناٌر    

 66.4 االجمالى

 13 عدد الشهور 

 % 5.1 المتوسط

 
و حتى نهاٌة الشهر السابق   1/1/2020حساب متوسط نسب التضخم اعتباراً من تم  -

 لتحقق واقعة االستحقاق.
 

 (:3/2/2021)حتى  2019لسنة  148وفقا للقانون  -ب        
                  

 االجمالى عدد األشهر تدرج دخل االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

1/1/2020 1000 12 12000 

1/1/2021 1200 02 02400 

 14400 14  االجمالى

 1028.57 14÷  14400المتوسط الشهرى = 

 0052.46تحسٌن المتوسط الشهرى بمتوسط نسب التضخم من 
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 االجمالى عدد األشهر تدرج دخل االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

 31/1/2021و حتى  1/1/2020
عدد السنوات الكاملة من   x= المتوسط 

 % x  5.1 3/2/2021حتى  1/1/2020
= 1028.57 ×1  ×5.1 % 

 1081.03 تسوٌة = لٌصبح أجر ال

 
 تحدٌد قٌمة المعاش: – 3

      

 أجر التسوٌة وفقا للقانون
 )جنٌه(

 المعاش المعامل المدة
 )جنٌه(

 175.36 45/  1 12/  257 368.46 1976لسنة  108

 028.03 45/  1 12/  14 1081.03 2019لسنة  148

 203.39 اجمالى

 702.67 (31081.0% من أجر التسوٌة األخٌر ) 65حد أدنى 

 زٌادة المعاشات المتدنٌة :

 )جنٌه( 

 450.00 

702.67  ×33 % 231.88 

  218.12 الفرق

 
 
 

218.12 

 920.79 

 
 

 ( : 5مثال رقم ) 
فٌما ٌلى بٌانات مدد االشتراك وتدرج أجر ودخل االشتراك لمإمن علٌه من العاملٌن بالقطاع 

نتهت مدة اشتراكه ببلوغ سن الشٌخوخة  فى الخاص ثم من العاملٌن المصرٌٌن بالخارج ، ا
11/09/2020: 
 

 تدرج أجر ودخل االشتراك مدة االشتراك وفقا للقانون

نوع  الى من
 األجر

القٌمة  من
 )جنٌه(

لسنة  79
1975 

 قطاع خاص 

1/07/1987 31/05/1988    

 0156.00 1/06/1988 متؽٌر 30/09/2001 1/06/1988

1/01/1989 0176.50 

1/01/1990 0283.00 

1/01/1991 0375.00 

1/01/1992 0500.00 

 0575.00 1/01/2001 أساسى

 0500.00 1/04/2002 متؽٌر 13/08/2006 1/04/2002

 0650.00 1/01/2004 أساسً

1/01/2005 0675.00 
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 تدرج أجر ودخل االشتراك مدة االشتراك وفقا للقانون

نوع  الى من
 األجر

القٌمة  من
 )جنٌه(

    1/01/2006 0700.00 

لسنة  50
1978 

 1000  اةمشتر 30/09/2007 1/09/2006

1/10/2007 31/12/2919  1/10/2007 1000 

1/01/2014 1100 

1/01/2015 1200 

لسنة  148
2019 

1/01/2020 11/09/2020  1/01/2020 1200 

 
أثناء مدة االشتراك )فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة(   ٌحدد معاش بلوغ سن الشٌخوخة

 على النحو التالى:
 اك:مدد االشتر – 1

       

 مالحظات المدة مدة االشتراك وفقا للقانون

 سنة شهر الى من

 1975لسنة  79
 قطاع خاص

     

  - 11 31/05/1988 1/07/1987 )أجر أساسً( 

 1/06/1988 30/09/2001 04 13  

شهر النهاىة ال  04 04 13/08/2006 1/04/2002
ٌحسب النتهاء 

 الخدمة خالل الشهر

 شهر 223الى اجم 18 07  

  13 04 30/09/2001 1/06/1988 )أجر متؽٌر(

شهر النهاىة ال  04 04 13/08/2006 1/04/2002 
ٌحسب النتهاء 

 الخدمة خالل الشهر

 شهر 212اجمالى  17 08  

 مشتراة 01 01 30/09/2007 1/09/2006 1978لسنة  50

 1/10/2007 31/12/2919 03 12  

 شهر 160اجمالى  13 04  

شهر النهاٌة ٌحسب  - 09 11/09/2020 1/1/2020 2019لسنة  148
 كامال

 شهور 9اجمالى  - 09  

 شهر 392اجمالى 32 08 اجمالى مدد االشتراك

 
 أجر التسوٌة: – 2

 (:13/08/2006)حتى  قطاع خاص 1975لسنة  79وفقا للقانون  -أ       
 األجر األساسى: (1)
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ة الخمس سنوات األخٌرة من مدة )بداٌ 01/01/2001أجر المقارنة فً 
 جنٌه. 862.5%( =  50جنٌه ) 237.5جنٌها +    575االشتراك( = 

 االجمالى عدد األشهر تدرج أجر االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

1/9/2004 0650 04 02600 

1/1/2005 0675 12 08100 

1/1/2006 0700 08 05600 

 16300 24  االجمالى

 679.16 24÷  16300هرى = المتوسط الش

 
 جر المتؽٌر:ألا  (2)

 االجمالى عدد األشهر تدرج أجر االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

1/6/1988 0156 007 01092 

1/1/1989 0176.5 012 02118 

1/1/1990 0283 012 03396 

1/1/1991 0375 018 06750 

1/7/1992 0500 111 55500 

1/4/2002 0500 053 26500 

 95356 213  االجمالى

 447.68 = 213÷  95356المتوسط الشهرى = 

% عن كل سنة كاملة من مدة االشتراك  3ٌضاؾ 
 % 51سنة( =  17فى األجر المتؽٌر )

228.31 

 675.99 المتوسط الشهرى

 
 (:31/12/2019)حتى  1978لسنة  50وفقا للقانون  –ب 

 االجمالى عدد األشهر تدرج دخل االشتراك
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

1/09/2006 1000 013 013000 

1/10/2007 1000 075 075000 

1/01/2014 1100 012 013200 

1/01/2015 1200 060 072000 

 173200 160  االجمالى

 1082.5 160÷  173200المتوسط الشهرى = 

 
 (:11/9/2020)حتى  2019لسنة  148وفقا للقانون  -ج 

 االجمالى عدد األشهر شتراكتدرج دخل اال
 القٌمة )جنٌه( من )جنٌه(

1/1/2020 1200 9 10800 

 10800 9  االجمالى

 1200 9÷  10800المتوسط الشهرى = 
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 تحدٌد قٌمة المعاش: – 3

 : 2019/  12/  31المدة حتى  –أ 
 متوسط المتوسطات :     
      

 االجمالى عدد الشهور المتوسط القانون

 1975ة لسن 79
 أجر أساسى

679.16 223 151452.68 

 143309.88 (212)  675.99 أجر متؽٌر

 173200.00 160 1082.5 1978لسنة  50

 467962.56 383 بدون مدة األجر المتؽٌر

 1221.83  383÷  67962.56متوسط المتوسطات = 

 
 جنٌه 866.59=  45/  1×  12/  383×  1221.83المعاش = 

 
 2020/  1/  1المدة من  –ب 
     
 جنٌها 20=  45/  1×  12/  9×  1200المعاش =  

 
 اجمالى المعاش : –ج 

      

 القٌمة البٌان
 )جنٌه(

 866.59 2019/  12/  31المدة حتى 

 020.00 2020/  1/  1المدة من 

 886.59 اجمالى

 زٌادة المعاشات المتدنٌة :

 )جنٌه( 

 450.00 

886.59  ×33 % 292.58 

  157.42 لفرقا

 
 
 

157.42 

 1044.01 

 0010.00 منحة ماٌو

 1054.01 اجمالى

 
 :1975لسنة  79المكافأة عن مدة القانون  –4

 
 جنٌه 12621.05=  12/  223×  679.16
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 القسم الثالث

 زٌادة المعاشات المتدنٌة لأمثلة 
 

 1/1/2020المعاشات المستحقة من 
 

 ة :وٌتم ذلك وفقا للخطوات اآلتٌ
)ال ٌتضمن إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والمنحة مجموع المعاش  (1)

 جنٌهات(. 10)منحة مقدارها  1998لسنة  458المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم 
 %. 33( × 1ضرب ناتج ) (2)
 جنٌها. 450( من 2طرح ناتج)  (3)
 .(1( الً )3اضافة ناتج )  (4)

 

(1) (2) (3) (4) 

 قٌمة المعاش
 بدون 

 جنٌه(10منحة ماٌو)
 وإعانة العجز 

( 2ناتج طرح ) (1)% من 33
من المعاش 

 الضمانً
450 

اضافة ناتج 
( الً 3)

(1) 

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

0400.00 132.00 318.00 0718.00 

0600.00 198.00 252.00 0852.00 

0800.00 264.00 186.00 0986.00 

1000.00 330.00 120.00 1120.00 

1363.63 450.00 000.00 1363.63 

 
 

 مالحظات :
 إعانة العجز إن وجدت بعد زٌادة المعاش . تحسب –1
 جنٌهات( بعد إضافة الزٌادة . 10تضاؾ منحة ماٌو ) -  2
 


