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طلا صرؾ المعاش
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مقدمة
بهدؾ تشجٌع اإلقامة فى المناطق النائٌة لمواطنى هذه المناطق وكذا المؽتربٌن فقد صدرت العدٌد
من التشرٌعات ( القانون رقم  90لسنة  1961و  132لسنة  1963و  30لسنة  1978و قرار
رئٌس مجلس الوزراء رقم  1243لسنة  ) 1982مقررة إضافة مدة إعتبارٌة ربع سنة عن كل سنة
عمل فى هذه المناطق  ،وٌتحمل تكلفة الزٌادة فً المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة عن األجر
األساسى الخزانة العامة بالنسبة للعاملٌن بالحكومة  ،وتتحمل وحدات القطاع العام وقطاع األعمال
العام تكلفة الزٌادة فى الحقوق المشار الٌها .
ونتناول هذا الموضوع فى بنود رئٌسٌة  ،كما ٌلى :
أوال
ثانٌا
ثالثا
رابعا
خامسا
سادسا
سابعا

نطاق التطبٌق
بداٌة التطبٌق تبعا ً للقطاع
المستندات المؤٌدة للمدة المضافة
المسئول عن أداء تكلفة المدة المضافة
كٌفٌة تحدٌد تكلفة المدة المضافة
تارٌخ إستحقاق أداء تكلفة المدة المضافة بالنسبة للعاملٌن بالوحدات اإلقتصادٌة
بالقطاع العام وقطاع األعمال العام
المبلػ اإلضافى المستحق فى حالة تأخر الوحدة اإلقتصادٌة فى أداء تكلفة المدة
المضافة فى المواعٌد المحددة
أحكام عامة

ثامنا
الجداول
الجااداول المرفقااة بقااانون التأمٌنااات االجتماعٌااة والمعاشااات الصااادر بالقااانون ر ا  148لساانة
: 2019
الجدول ر  : )3تكلفة طلا حساا مدة إضافٌة ضمن مدة اإلشترا فى تأمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة
الجداول المرفقة بمشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون
الجاادول ر ا  : )3القٌمةةة الرأسةةمالٌة لمعةةاش شةةهرى قةةدره جنٌةةه واحةةد مسةةتحق فةةى حةةاالت طلةةا
صرؾ المعاش
أمثلة تطبٌقٌة

وهللا الموفق والهادى الى سواء السبٌل،،،،
محمد حامد الصٌاد

لٌلً محمد الوزٌري

مستشار التأمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التأمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعى
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)

رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات (سابقا)
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أوال  :نطاق التطبٌق
 - 1القطاع الحكومى .
 - 2القطاع العام وقطاع األعمال العام.
ثانٌا  :بداٌة التطبٌق تبعا ً للقطاع
تارٌخ بداٌة التطبٌق
الحكومة
القطاع العا
و طاع األعمال العا
()4
()4
1982/12/21
1982/12/21
()4
()4
1982/12/21
1982/12/21
()1
()3
1961/08/01
1975/09/01
()1
()3
1961/08/01
1975/09/01
()1
()3
1961/08/01
1975/09/01
()2
()3
1961/09/01
1975/09/01
()2
()3
1961/09/01
1975/09/01
()2
()3
1961/09/01
1975/09/01
()3
()3
1975/09/01
1975/09/01
()3
()3
1975/09/01
1975/09/01

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

المنطقة النائٌـة
وادي النطرون بمحافظة البحٌرة
الواحات البحرٌة بمحافظة الجٌزة
محافظة سوهاج
محافظة قنا
محافظة اسوان
محافظة البحر االحمر
محافظة الوادى الجدٌد
محافظة مطروح
محافظة شمال سٌناء
محافظة جنوا سٌناء

مالحظة :
إعتبارا من  1990/2/28التضاؾ مدة إعتبارٌة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو تعوٌض
الدفعة الواحدة للمؤمن علٌه التى ٌقضٌها فى مدٌنة برج العرا بعد أن أصبحت تابعة لمحافظة
اإلسكندرٌة (.)5
____________________________________________

( )1قانون رقم  90لسنة  1961فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبا رٌة فى حساا المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا
وأسوان.

( )2القانون رقم  132لسنة  1963بسرٌان أحكام القانون رقم  90لسنة  1961على موظفى وعمال محافظات البحر األحمر ومطروح والوادى الجدٌد.
( )3قانون رقم  30لسنة  1978فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارٌة فى حساا المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للعاملٌن بالدولة والهٌئات العامة ووحدات
القطاع العام األقتصادٌة فى بعض المحافظات.
( )4قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 1243لسنة  1982بشأن سرٌان أحكام كل من القانونٌن رقمى  90لسنة  30 ، 1961لسنة  1978على العاملٌن
بالواحات البحرٌة ومنطقة وادى النطرون.
( )5القرار الجمهورى رقم  101لسنة  1990بتعدٌل نطاق محافظتى االسكندرٌة ومطروح.
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ثالثا  :المستندات المؤٌدة للمدة المضافة
تضمنت المادة  12من مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات:
ٌلتزم صاحا العمل الذى لدٌه جهاز تأمٌن اجتماعى أو الهٌئة بإنشاء ملؾ خاص بالتأمٌن
االجتماعى لكل مؤمن علٌه ٌتضمن كافة المستندات الخاصة به وٌراعى فً جمٌع األحوال إستٌفاء
هذه المستندات أوالً بأول على أن ٌتضمن على األخص المستندات اآلتٌة:
أوالً:المستندات التً تستوفى عند بدء مدة اإلشتراك:
.........................
ثانٌا ً:المستندات التً تستوفى خالل مدة االشتراك وبمراعاة فئة الخضوع:
.......................................
 - 5بٌان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضى أٌة قوانٌن أو قرارات بإضافتها إلى
مدة اإلشترا فى التأمٌن.
ثالثاً :المستندات التً تستوفى عند انتهاء الخدمة وبمراعاة فئة الخضوع:
....................................
 - 5النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة إعتبارٌة فً حساا المعاش أو تعوٌض الدفعة
الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقا ً للنموذج رقم ( )9المرفق.
رابعا  :المسئول عن أداء تكلفة المدة المضافة
 - 1القطاع الحكومى :
الخزانة العامة
 - 2القطاع العا و طاع األعمال العا :
الوحدة االقتصادٌة
خامسا  :كٌفٌة تحدٌد تكلفة المدة المضافة
بمراعاة ما تضمنته كل من:
أوال  :المادة  111من انون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون ر  148لسنة
:2019
" تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهٌئة بواقع  160.5ملٌار جنٌه ٌ ،زاد بنسبة
( )1()%5.9مركبة سنوًٌا  ،وٌؤدى هذا القسط لمدة خمسٌن سنة  ،وذلك مقابل ٌا صندوق
التأمٌن االجتماعى المنصوص علٌه بالمادة  )5من هذا القانون بتحمل ما ٌلى:
.............................................. - 1
_______________________________________________
معدلة بالقانون رقم  ٥٢لسنة ( ٥٢٥٢بزٌادة معاش األجر المتؽٌر عن العالوات الخاصة التى تقررت بدءًا مِنْ  2006/7/1ولم تضم إلى األجر األساسى

()1

فى تارٌخ استحقاق المعاش وتعدٌل بعض أحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  ٨٤١لسنة )2019
وٌعمل بالتعدٌل من  8ماٌو سنة . 2020

مالحظة  :النسبة قبل التعدٌل ()%5.7
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 - 2التزامات الخزانة العامة المقررة بموجا أحكام هذا القانون المنصوص علٌها فى:
 .......................والمواد أرقام (23 ..............بند  " )4المدد المضافة بقوانٌن
وقرارات خاصة  ،على أن تحسا هذه المدد فى المعاش ضمن مدة االشترا بواقع
الربع( )2( )1وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة".
لمزٌد من التفاصٌل راجع المذكرة الخامسة بعد المائة  :التزامات الخزانة العامة.
ثانٌا  :المادة  30مكرر من القرار الوزارى رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة لقانون
التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
ثالثا  :المادة  23من مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات:
" تقدر تكلفة المدة االعتبارٌة التً تلتزم بها وحدات القطاع العام اإلقتصادٌة فى بعض
المحافظات والمناطق النائٌة عن المدة السابقة على  2020/1/1بواقع القٌمة الرأسمالٌة عن
الجزء الزائد على معاش األجر األساسى وفقا ً للجدول رقم ( )3المرفق".
تقدر تكلفة المدة اإلعتبارٌة المقررة وفقا ً ألحكا القانون ر  30لسنة  1978بشأن إضافة مدة
خدمة إعتبارٌة فى حساب المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للعاملٌن بالدولة والهٌئات العامة
ووحدات القطاع العا و طاع األعمال العا اإل تصادٌة فى بعض المحافظات بما ٌزٌد فى المعاش
أو تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة نتٌجة إضافة هذه المدة
مع مراعاة ما ٌلى:
 -1بالنسبة للعاملٌن بالدولة والهٌئات العامة :
أ  -تحسا تكلفة الزٌادة فً حالة إنتهاء مدة إشترا المؤمن علٌه مع إستحقاق معاش او تعوٌض
الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بٌن حساا المعاش أو التعوٌض بدون مراعاة المدة
االعتبارٌة وحسابه بمراعاتها.
ا ٌ -تحمل صندوق التأمٌن اإلجتماعى بالفرق وفقا لما تضمنه المادة  111من قانون
التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات.

 )1تضمنت المذكرة اإلٌضاحٌة لمشروع انون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات:
" روعى بالنسبة للمدد المضافة بقوانٌن وقرارات خاصة  ،والتى كانت تدخل فى حساا معاش األجر األساسى وفقا ً ألحكام قانون التأمٌن االجتماعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ، 1975أن تحسا هذه المدد فً المعاش المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون بواقع الربع وذل حٌث ٌتم حساا
المعاش على أساس األجر الشامل مما ٌعمل على تعظٌم أثر هذه المدة فى حساا المعاش مع تحمٌل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافتها".
 )2تضمن تقرٌراللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحٌة  ،والخطة والموازنة ،والدفاع واألمن القومى  ،والشئون
الدستورٌة والتشرٌعٌة :
" روعى بالنسبة للمدد المضافة بقوانٌن وقرارات خاصة  ،والتى كانت تدخل فى حساا معاش األجر األساسى وفقا ً ألحكام قانون التأمٌن االجتماعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ، 1975أن تحسا هذه المدد فً المعاش المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون بواقع الربع".
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 -2بالنسبة للعاملٌن بالوحدات اإل تصادٌة للقطاع العا و طاع األعمال العا :
تتحمل الوحدة اإل تصادٌة بالتكلفة وفقا ً لما ٌلى :
أ  -تقدر تكلفة الزٌادة فى حالة إنتهاء مدة إشترا المؤمن علٌه مع إستحقاق معاش على أساس
الفرق الناتج بٌن حساا المعاش بدون مراعاة المدة اإلعتبارٌة وحسابه بمراعاتها ،
وتحول هذه الزٌادة إلى قٌمة رأسمالٌة تحسا وفقا للجدول رقم ( )3المرفق بمشروع
الالئحة التنفٌذٌة.
لمزٌد من التفاصٌل راجع المذكرة السابعة بعد المائة  :معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة.
ا  -تحسا تكلفة الزٌادة فً حالة إنتهاء مدة إشترا المؤمن علٌه فى التأمٌن مع إستحقاق
صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بٌن حساا التعوٌض بدون
.
مراعاة المدة االعتبارٌة وحساا التعوٌض بمراعاتها
لمزٌد من التفاصٌل راجع المذكرة التاسعة بعد المائة  :تعوٌض الدفعة الواحدة فى تأمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.
ج  -تحسا تكلفة المدة االعتبارٌة فً حالة انتهاء خدمة المؤمن علٌه ولم ٌستحق الصرؾ وفقا ً
للجدول ر  )3المرفق بقانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات على أساس أجر اشترا
المؤمن علٌه وسنه فى تارٌخ انتهاء الخدمة المضاؾ إلٌها المدة االعتبارٌة.
لمزٌد من التفاصٌل راجع المذكرة الرابعة بعد المائة  :القواعد المنظمة لحساب مدة
سابقة.
د ٌ -تم تحدٌد المبلػ المستحق للهٌئة المختصة بموجا النموذج رقم (. )9
ٌتضمن نموذج ر )9
إضافة مدة خدمة إعتبارٌة
فً حساب المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للعمل فً بعض المحافظات
أوالً :بٌــانات أســـاسٌـــة:
تارٌخ المٌالد:
اسـم المؤمن علٌه:
الرقم القومى:
الرقـم التأمٌنى:
المحافظة أو المحافظات التً عمل بها:
صافى المدة
نهاٌة المدة
بداٌة المدة
المحافظة
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
3
ثانٌـاً :تقدٌر أعباء المدة االعتبارٌة:
تقدر تكلفة المدة االعتبارٌة التى تلتزم بها وحدات القطاع العام االقتصادٌة فى بعض المحافظات
والمناطق النائٌة عن المدة السابقة على  2020/1/1بواقع القٌمة الرأسمالٌة للمعاش وفقا ً للجدول
رقم ( )3المرفق بالالئحة التنفٌذٌة.
فً حالة انتهاء الخدمة مع
فً حالة انتهاء الخدمة مع
فً حالة انتهاء الخدمة مع
استحقاق صرف تعوٌض
عد استحقاق الصـــــرف
استحقاق معاش
الدفعة الواحدة
المدة اإلعتبارٌة :
المدة اإلعتبارٌة :
المدة اإلعتبارٌة :
سابقة :
سابقة :
سابقة :
حالٌة :
حالٌة :
حالٌة :
قٌمة التعوٌض :
قٌمة المعاش :
المناطق النائية
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سابق :
حالى :
القٌمة الرأسمالٌة :
قٌمة المعاش =
=
القٌمة الرأسمالٌة :

ٌناٌر2021

سابق :
حالى :
+

تسدد بالشٌ رقم-------------
----بمبلػ
بتارٌخ / /
على بن
فـــــــــرع
/
/
تحـــرٌراً فً
أخصائً التأمٌنات االجتماعٌة

تسدد بالشٌ رقم-------------
----بمبلػ
بتارٌخ / /
على بن
فـــــــــرع

مراجع التأمٌنات االجتماعٌة

مدٌر التأمٌنات االجتماعٌة

سادسا  :تارٌخ إستحقاق أداء تكلفة المدة المضافة
بالنسبة للعاملٌن بالوحدات اإل تصادٌة للقطاع العا و طاع األعمال العا
تلتزم الوحدة اإلقتصادٌة بسداد المبالػ المشار إلٌها إلى مكتا الصندوق المختص فى المواعٌد
()1
المقررة ألداء اإلشتراكات الشهرٌة المستحقة عن الشهر التالى لتارٌخ إنتهاء خدمة المؤمن علٌه.
( أول الشهر التالى للشهر التالى للشهر التى انتهت فٌه الخدمة – مع مهلة ٌ 15وم ) .
سابعا  :المبلغ اإلضافى المستحق فً حالة تأخر الوحدة اإل تصادٌة
فً أداء تكلفة المدة المضافة فً المواعٌد المحددة
فً حالة تأخر الوحدة االقتصادٌة عن أداء تكلفة المدة المضافة  ،تلتزم بأداء هذه المبالػ مضافا إلٌها
مبلؽا إضافٌا عن كل شهر من مدة التأخٌر وذل من تارٌخ وجوا األداء حتى نهاٌة شهر السداد ،
وٌحسا المبلػ االضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على اصدارات الخزانة من االذون والسندات فى
الشهر السابق للشهر الذى ٌتعٌن فٌه سداد المبالػ مضافا الٌه ( . )%2

( )1مادة  30مكرر قرار وزارى رقم  555لسنة  7002بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  27لسنة .5725

المناطق النائية

91/8

محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى
W : www.elsayyad.net

ٌناٌر2021

مذكرات فى التأمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الرابعة عشرة بعد المائة

ثامنا  :أحكا عامة
 – 1حالة إستفادة المؤمن علٌه من أكثر من مدة إعتبارٌة فى و ت واحد :
ٌعامل الموظؾ أو العامل بالقانون األصلح له إذا كان ٌفٌد من إضافة مدة خدمة إعتبارٌة فى
معاشه أو مكافأته عن مدة خدمته الفعلٌة ذاتها (.)3()2()1
 –2مجال إضافة المدة اإلعتبارٌة فً المناطق النائٌة :
أ – المدة حتى :2019 / 12 / 31
تضاؾ إلى مدة اإلشترا فى األجر األساسى فقط دون األجر المتؽٌر ونظام المكافأة .
ب – المدة من :2020 / 1 / 1
تضاؾ الى مدة االشترا  ،على أن تحسا فى المعاش بواقع الربع  ،حٌث ٌتم حساا
المعاش على أساس األجر الشامل مما ٌعمل على تعظٌم أثر هذه المدة فى حساا المعاش.
 - 3المقصود بمدة الخدمة الفعلٌة التً تضاف بوا ع الربع إلى مدة خدمة المؤمن علٌه المحسوبة
فى المعاش للعاملٌن فى بعض المحافظات :)5 )4
أ ٌ -تعٌن إلفادة المؤمن علٌه من مٌزة إضافة مدة خدمة إعتبارٌة إلى مدة اإلشترا فى
التأمٌن أن ٌتواجد المؤمن علٌه فعال فى المناطق المشار إلٌها بهذه المذكرة وال ٌكفى
التواجد القانونى فقط .
ا  -ال ٌفٌد من تل المٌزة المؤمن علٌه خالل اإلجازات واإلعارة والتجنٌد والبعثات والندا
خارج تل المناطق وؼٌرها من اإلجازات التى ٌتواجد بها المؤمن علٌه خارج المناطق
المشار إلٌها .
 - 4مستحقى اضافة المدة اإلعتبارٌة بالمناطق النائٌة :
جمٌع العاملٌن بالمناطق النائٌة فى الحكومة والقطاع العام سواء من أهالى هذه المناطق أو من
المؽتربٌن .

_____________________________________________
( )1مادة  2من قانون رقم  90لسنة  1961فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارٌة فى حساا المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات
سوهاج وقنا وأسوان.
( )2المادة الرابعة من القانون رقم  30لسنة  1978فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارٌة فى حساا المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للعاملٌن بالدولة
والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام األقتصادٌة فى بعض المحافظات.
( ) 3تعلٌمات الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات ( الصندوق احكومً ) رقم  30لسنه .1984
( )4منشور عام وزارة التأمٌنات رقم ( )2لسنة  1985صادر بتارٌخ  1985/3/27بشأن تحدٌد المقصود بمدة الخدمة الفعلٌة التى تضاؾ بواقع الربع إلى
مدة خدمة المؤمن علٌه المحسوبة فى المعاش للعاملٌن فى بعض المحافظات.
()5كتاا دورى الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات رقم (  ) 10لسنة  1985بشأن تحدٌد المقصود بمدة الخدمة الفعلٌة التً تضاؾ بواقع الربع إلى مدة خدمة
المؤمن علٌه المحسوبة فً المعاش للعاملٌن فى بعض المحافظات.
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 - 5بالنسبة لمدٌنة برج العرب العامرٌة الجدٌدة سابقا ) :)1
بناء على القرار الجمهورى رقم  101لسنة  1990بتعدٌل نطاق محافظتى اإلسكندرٌة
ومطروح إعتبارا من  1990/2/28التضاؾ مدة إعتبارٌة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى
المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة للمؤمن علٌه التى ٌقضٌها فى مدٌنة برج العرا بعد أن
أصبحت تابعة لمحافظة االسكندرٌة إعتبارا من التارٌخ المشار الٌه .

________________________________
( )1تعلٌمات الصندوق الحكومى رقم  34لسنة .1992

المناطق النائية
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الجداول
الجداول المرفقة بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون ر  148لسنة 2019
جدول ر )3
تكلفة طلب حساب مدة إضافٌة
ضمن مدة اإلشتراك فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
سن الشٌخوخة
= 65
40 ٪671
41 ٪674
42 ٪678
43 ٪682
44 ٪686
45 ٪690
46 ٪694
47 ٪699
48 ٪703
49 ٪708
50 ٪713
51 ٪718
52 ٪723
53 ٪729
54 ٪734
55 ٪740
56 ٪746
57 ٪752
58 ٪759
59 ٪765
60

سن الشٌخوخة
= 64
40 ٪620
41 ٪624
42 ٪629
43 ٪634
44 ٪639
45 ٪644
46 ٪649
47 ٪655
48 ٪661
49 ٪666
50 ٪672
51 ٪678
52 ٪685
53 ٪691
54 ٪698
55 ٪704
56 ٪711
57 ٪718
58 ٪726
59 ٪733
60 ٪741
61

سن الشٌخوخة
= 63
40 ٪566
41 ٪572
42 ٪578
43 ٪584
44 ٪590
45 ٪596
46 ٪602
47 ٪609
48 ٪616
49 ٪622
50 ٪629
51 ٪637
52 ٪644
53 ٪651
54 ٪659
55 ٪667
56 ٪675
57 ٪683
58 ٪691
59 ٪700
60 ٪708
61 ٪716
62

سن الشٌخوخة
= 62
40 ٪511
41 ٪518
42 ٪525
43 ٪532
44 ٪539
45 ٪546
46 ٪554
47 ٪561
48 ٪569
49 ٪577
50 ٪585
51 ٪594
52 ٪602
53 ٪611
54 ٪619
55 ٪628
56 ٪637
57 ٪646
58 ٪656
59 ٪665
60 ٪675
61 ٪684
62 ٪692
63

سن الشٌخوخة
= 61
40 ٪451
41 ٪459
42 ٪467
43 ٪475
44 ٪484
45 ٪492
46 ٪501
47 ٪510
48 ٪519
49 ٪528
50 ٪538
51 ٪547
52 ٪557
53 ٪566
54 ٪576
55 ٪586
56 ٪596
57 ٪607
58 ٪617
59 ٪628
60 ٪639
61 ٪649
62 ٪658
63 ٪667
64

سن الشٌخوخة
= 60
40 ٪387
41 ٪396
42 ٪406
43 ٪416
44 ٪425
45 ٪435
46 ٪445
47 ٪455
48 ٪466
49 ٪476
50 ٪487
51 ٪497
52 ٪508
53 ٪519
54 ٪530
55 ٪542
56 ٪553
57 ٪565
58 ٪577
59 ٪588
60 ٪600
61 ٪612
62 ٪622
63 ٪632
64 ٪643
65

مالحظات :
فً حساا السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
-1
تقدر المبالػ المطلوبة لحساا مدة ضمن مدة االشترا على أساس السن فةى تةارٌخ تقةدٌم الطلةا والمتوسةط
-2
الشهرى لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة الخاضعة ألحكام هةذا القةانون حتةى نهاٌةة
الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلا الحساا.
تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرا جنٌه.
-3
المناطق النائية
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الجداول المرفقة بمشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون
جدول ر )3
القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى دره جنٌه واحد مستحق فى حاالت طلب صرف المعاش
السن فً تارٌخ استحقاق
صرف المعاش
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
المناطق النائية

الوفاة

العجز

شٌخوخة

555.3
548.5
541.7
534.9
528
521.2
514.5
507.7
500.8
493.7
486.6
479.4
472.1
464.7
457.3
449.7
442.1
434.4
426.6
418.8
410.9
402.9
394.9
386.8
378.7
370.6
362.4
354.2
346
337.7
329.5
321.2

562
555.3
548.5
541.7
534.9
528
521.2
514.5
507.7
500.8
493.7
486.6
479.4
472.1
464.7
457.3
449.7
442.1
434.4
426.6
418.8
410.9
402.9
394.9
386.8
378.7
370.6
362.4
354.2
346
337.7
329.5

479.4
472.1
464.7
457.3
449.7
442.1
434.4
426.6
418.8
410.9
402.9
394.9
386.8
378.7
370.6
362.4
354.2
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السن فً تارٌخ استحقاق
صرف المعاش
57
58
59
60
61
62
63
64
65

المناطق النائية
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الوفاة

العجز

شٌخوخة

312.9
304.7
296.5
288.3
280.1
271.9
263.9
255.8
284.3

321.2
312.9
304.7
296.5
288.3
280.1
271.9
263.9
255.8

346
337.7
329.5
321.2
312.9
304.7
296.5
288.3
280.1
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أمثلة تطبٌقٌة
مثال ر : )1
فٌما ٌلً بٌانات ملف مؤمن علٌه من الفئة أوال العاملٌن لدى الغٌر) بلغ سن الشٌخوخة  60سنة):
أوال  :المدة من : 2020 / 1 / 1
مدة االشترا  3 :سنوات بمنطقة نائٌة.
متوسط أجر االشترا الشهرى خالل كامل مدة االشترا الفعلى  6000 :جنٌه.
ثانٌا  :المدة حتً : 2019 / 12 / 31
مدة االشترا فى األجرٌن األساسى والمتؽٌر  27 :سنة منها  12سنة بمنطقة نائٌة.
متوسط األجر الشهرى األساسى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  1500 :جنٌه.
متوسط األجر الشهرى المتؽٌر خالل كامل مدة االشترا الفعلى  3000 :جنٌه.
ثالثا  :معلومات افتراضٌة:
 – 1الحد األقصى ألجر االشترا فى تارٌخ االستحقاق  9000 :جنٌه.
 – 2الحد األدنى ألجر االشترا فى تارٌخ االستحقاق  1500 :جنٌه
 – 3المتوسط السنوى لمعدل التضخم خالل كامل مدة االشترا من  2020 / 1 / 1حتى تارٌخ االستحقاق:
.% 4
رابعا  :فٌما ٌلى خطوات تحدٌد ٌمة المعاش المستحق:
 – 1تحدٌد أجر التسوٌة:
أ – المدة من : 2020 / 1 / 1
متوسط أجر االشتراك :
 3 × 6000 + 6000سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم =  6720جنٌها.
ب – ثانٌا  :المدة حتً : 2019 / 12 / 31
 )1متوسط األجر األساسى :
 3 × 1500 + 1500سنوات ×  % 4متوسط معدل التضخم =  1680جنٌها.
( )2متوسط األجر المتؽٌر =  27 × 3000 + 3000سنة × ٌ 5430 = % 3خفض الً الحد األقصى
ألجر االشترا المتؽٌر فً  4040 = 2019 / 12 / 31جنٌها.
وٌضاؾ  484.8جنٌه (  3سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم) =  4524.8جنٌه
 – 2حساب المعاش :
أ – بدون اضافة المدة اإلعتبارٌة للمنطقة النائٌة:
الخطوة
ر
أوال المعاش المستحق عن مدة االشترا وفقا
لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة = 2019
 448.00 = 45 / 1 × 3 × 6720جنٌها.
ثانٌا المعاش عن مدة االشترا السابقة على تارٌخ
العمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وتشمل :
(قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون
رقم  79لسنة )1975
األجر األساسى =
1008.00 = 45 / 1 × 27 × 1680.0
األجر المتؽٌر=
2714.88 = 45 / 1 × 27 × 4524.8
المناطق النائية
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مالحظات
بحد أ صى مقداره ( )%80من أجر أالتسوٌة.
 5376 = % 80 × 6720جنٌها
بحد أقصى مقداره ( )%80من أجر التسوٌة.

 1344.00 = % 80 × 1680.0جنٌها
 3619.84 = % 80 × 4524.8جنٌه
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ر

الخطوة
6204.8

ثالثا
رابعا

خامسا

سادسا
سابعا

ٌناٌر2021

مالحظات
= 3722.88

ٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بحد أقصى مقداره ( )%80من أجر التسوٌة
األكبر وفقا للخطوتٌن السابقتٌن
وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا
 5376 = % 80 × 6720جنٌها
 4170.88 = 3722.88+448.00جنٌه
ٌراعً أال ٌقل المعاش عن  %65من أجر أو ال تطبق هذه الخطوة حٌث الحالة بلوغ سن
دخل التسوٌة األكبر وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا الشٌخوخة
 ،فى حاالت العجز والوفاة المنهى للخدمة ،
وخالل سنة من انتهاء الخدمة.
(ٌراعى أن تكون المقارنة بمجموع أجر
التسوٌة عن كل من األجرٌن األساسى
والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا)
ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش  7200 = % 80 × 9000 4170.88جنٌه
جنٌه
على ( )%80من الحد األقصى ألجر
االشترا فى تارٌخ االستحقاق.
قٌمة المعاش ال تقل عن  1263.63جنٌه
زٌادة المعاشات المتدنٌة
(التً تقل قٌمتها عن  1263.63جنٌه)
 975 = % 65 × 1500جنٌها
ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق
قٌمة المعاش ال تقل عن  975جنٌها
 4170.88جنٌها
عن  %65من الحد األدنى ألجر االشترا فً
تارٌخ استحقاق المعاش

ب – بمراعاة اضافة المدة اإلعتبارٌة للمنطقة النائٌة:
 )1المدة من : 2020 / 1 / 1
مدة االشترا  3 :سنوات بمنطقة نائٌة).
المدة االعتبارٌة للمنطقة النائٌة =  3سنوات ×  0.1875 = 4 / 1 × 4 / 1سنة
=  0.1875سنة ×  12شهر =  2.25شهر تجبر الى  3شهور
اجمالى المدة =  3سنوات و  3شهور
 )2المدة حتً : 2019 / 12 / 31
(مدة االشترا فى األجرٌن األساسى والمتؽٌر  27 :سنة منها  12سنة بمنطقة نائٌة).
مدة االشترا فى األجر األساسى  27سنة
المدة االعتبارٌة للمنطقة النائٌة =  12سنة ×  3 = 4 / 1سنوات
اجمالى المدد =  30سنة
ر
أوال

ثانٌا

المناطق النائية

مالحظات
بحد أ صى مقداره ( )%80من أجر أالتسوٌة.
 5376 = % 80 × 6720جنٌها

الخطوة
المعاش المستحق عن مدة االشترا وفقا
لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة = 2019
= 45 / 1 × 12 / 39 × 6720
 485.33جنٌه.
المعاش عن مدة االشترا السابقة على تارٌخ بحد أقصى مقداره ( )%80من أجر التسوٌة.
العمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
وتشمل :
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ر

الخطوة
(قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون
رقم  79لسنة )1975
األجر األساسى =
1120.00 = 45 / 1 × 30 × 1680.0
األجر المتؽٌر=
2714.88 = 45 / 1 × 27 × 4524.8
= 3834.88
6204.8

ثالثا

ٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بحد أقصى مقداره ( )%80من أجر التسوٌة
األكبر وفقا للخطوتٌن السابقتٌن
وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا
 5376 = % 80 × 6720جنٌها
 4320.21 =3834.88+485.33جنٌه
ٌراعً أال ٌقل المعاش عن  %65من أجر أو ال تطبق هذه الخطوة حٌث الحالة بلوغ سن
دخل التسوٌة األكبر وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا الشٌخوخة
 ،فً حاالت العجز والوفاة المنهى للخدمة ،
وخالل سنة من انتهاء الخدمة.
(ٌراعى أن تكون المقارنة بمجموع أجر
التسوٌة عن كل من األجرٌن األساسى
والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا)
ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش  7200 = % 80 × 9000 4320.21جنٌه
جنٌه
على ( )%80من الحد األقصى ألجر
االشترا فى تارٌخ االستحقاق.
قٌمة المعاش ال تقل عن  1263.63جنٌه
زٌادة المعاشات المتدنٌة
(التً تقل قٌمتها عن  1263.63جنٌه)
 975 = % 65 × 1500جنٌها
ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق
قٌمة المعاش ال تقل عن  975جنٌها
 4320.21جنٌها
عن  %65من الحد األدنى ألجر االشترا فى
تارٌخ استحقاق المعاش

رابعا

خامسا

سادسا
سابعا

مالحظات

 1344.00 = % 80 × 1680.0جنٌها
 3619.84 = % 80 × 4524.8جنٌه

خامسا  :تكلفة الزٌادة فى المعاش بالنسبة للعاملٌن بالوحدات اإل تصادٌة بالقطاع العا و طاع األعمال العا :
تحدد باستخدا الجدول ر  )3المرفق القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى دره جنٌه واحد مستحق فى
حاالت طلب صرف المعاش)  ،وٌراعى فى تحدٌد المعامل:
 – 1سبا استحقاق المعاش.
 – 2السن فى تارٌخ استحقاق المعاش (بمراعاة جبر كسر السن)
ٌمة المعاش
بدون مراعاة المدة
بمراعاة المدة
االعتبارٌة
االعتبارٌة
جنٌه
جنٌه
4170.88
4320.21

المناطق النائية

الفرق
جنٌه
149.33
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المعامل من جدول
ر  )3المرفق
بمشروع الالئحة
جنٌه
321.2

تكلفة الزٌادة
جنٌه
47964.80
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مثال ر : )2
فٌما ٌلً بٌانات ملف مؤمن علٌه من الفئة أوال العاملٌن لدى الغٌر) بلغ سن الشٌخوخة المعامل به أثناء الخدمة:
أوال  :المدة من : 2020 / 1 / 1
مدة االشترا  3 :سنوات بمنطقة نائٌة.
متوسط أجر االشترا الشهرى خالل كامل مدة االشترا الفعلى  6000 :جنٌه.
ثانٌا  :المدة حتً : 2019 / 12 / 31
مدة االشترا فً األجرٌن األساسى والمتؽٌر  2 :سنة بمنطقة نائٌة.
متوسط األجر الشهرى األساسى خالل السنتٌن األخٌرتٌن  1500 :جنٌه.
متوسط األجر الشهرى المتؽٌر خالل كامل مدة االشترا الفعلى  3000 :جنٌه.
ثالثا  :معلومات افتراضٌة:
المتوسط السنوى لمعدل التضخم خالل كامل مدة االشترا من  2020 / 1 / 1حتى تارٌخ االستحقاق:
.% 4
رابعا  :فٌما ٌلً خطوات تحدٌد ٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق:
 – 1تحدٌد أجر التسوٌة:
أ  -المدة من : 2020 / 1 / 1
متوسط أجر االشتراك :
 3 × 6000 + 6000سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم =  6720جنٌها.
ب  -ثانٌا  :المدة حتً : 2019 / 12 / 31
 )1متوسط األجر األساسً :
 3 × 1500 + 1500سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم =  1680جنٌها.
( )2متوسط األجر المتؽٌر =  2 × 3000 + 3000سنة ×  3180 = % 3جنٌها.
وٌضاؾ  381.6جنٌه (  3سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم) =  3561.6جنٌه
 – 2حساب تعوٌض الدفعة الواحدة :
أ – بدون اضافة المدة اإلعتبارٌة للمنطقة النائٌة:
مالحظات
الخطوة
ر
مدة االشترا  3سنوات ×  36 = 12شهر
أوال التعوٌض المستحق عن مدة االشترا وفقا
لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة = 2019
 36 × 6720شهر × 36288 = % 15
جنٌها.
مدة االشترا  2سنة ×  24 = 12شهر
ثانٌا التعوٌض عن مدة االشترا السابقة على
تارٌخ العمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
 2019وتشمل :
(قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون
رقم  79لسنة )1975
األجر األساسً =
06068.00 = % 15 × 24 × 1680.0
جنٌه
األجر المتؽٌر=
12821.76 = % 15 × 24 × 3561.6
جنٌه
=  18869.76جنٌه
ثالثا ٌربط التعوٌض بمجموع التعوٌضات المستحقة
المناطق النائية
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ر

رابعا

ٌناٌر2021

الخطوة
وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا
55157.76 =18869.76+ 36288200
جنٌه
قٌمة التعوٌض =  55157جنٌها

مالحظات

مادة ( )151من القانون
ٌهمل كسر الجنٌه عند حساا الحقوق التأمٌنٌة
 ،وفى إجمالى المبالػ التً ٌلتزم صاحا العمل
بأدائها.

ب – بمراعاة اضافة المدة اإلعتبارٌة للمنطقة النائٌة:
المدة من : 2020 / 1 / 1
)1
مدة االشترا  3 :سنوات بمنطقة نائٌة).
المدة االعتبارٌة للمنطقة النائٌة =  3سنوات ×  0.75 = 4 / 1سنة
=  0.75سنة ×  12شهر =  9شهور
اجمالى المدة =  3سنوات و  9شهور
 )2المدة حتً : 2019 / 12 / 31
(مدة االشترا فى األجرٌن األساسى والمتؽٌر  2 :سنة بمنطقة نائٌة).
مدة االشترا فى األجر األساسى  2سنة
المدة االعتبارٌة للمنطقة النائٌة =  2سنة ×  0.5 = 4 / 1سنة
اجمالى المدد =  2.5سنة
ر
أوال

ثانٌا

ثالثا

رابعا
المناطق النائية

مالحظات
مدة االشترا  3سنوات ×  36 = 12شهر

الخطوة
التعوٌض المستحق عن مدة االشترا وفقا
لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة = 2019
 45 × 6720شهر × 45360 = % 15
جنٌها.
مدة االشترا  2سنة ×  24 = 12شهر
التعوٌض عن مدة االشترا السابقة على
تارٌخ العمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
 2019وتشمل :
(قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون
رقم  79لسنة )1975
األجر األساسً =
07560.00 = % 15 × 30 × 1680.0
جنٌه
األجر المتؽٌر=
12821.76 = % 15 × 24 × 3561.6
جنٌه
=  20381.76جنٌه
ٌربط التعوٌض بمجموع التعوٌضات المستحقة
وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا
65741.76 = 2038162.+45360.00
جنٌه
مادة ( )151من القانون
قٌمة التعوٌض =  65741جنٌها
ٌهمل كسر الجنٌه عند حساا الحقوق التأمٌنٌة
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مالحظات
 ،وفى إجمالى المبالػ التى ٌلتزم صاحا العمل
بأدائها.

الخطوة

خامسا  :الفرق الناتج بٌن حساب التعوٌض بدون مراعاة المدة االعتبارٌة وحساب التعوٌض بمراعاتها ،
بالنسبة للعاملٌن بالوحدات اإل تصادٌة للقطاع العا و طاع األعمال العا .
ٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة
بدون مراعاة المدة
بمراعاة المدة
االعتبارٌة
االعتبارٌة
جنٌه
جنٌه

65741

55157

الفرق
جنٌه
10584

مثال ر : )3
انتهت خدمة مؤمن علٌه بمنطقة نائٌة من العاملٌن بالوحدات اإلقتصادٌة للقطاع العام وقطاع األعمال
العام دون استحقاق الصرؾ  ،وبٌاناته كما ٌلى:
سن تقاعده  60سنة
مدة اشتراكه سنتٌن
أجر اشترا المؤمن علٌه فى تارٌخ انتهاء الخدمة  1200جنٌه
السن فى تارٌخ انتهاء الخدمة  31سنة وٌومٌن ( 32سنة)
تلتز جهة العمل بأداء تكلفة المدة االعتبارٌة كما ٌلى:
المدة االعتباربة =  0.5 = 45 / 1 × 2سنة
معامل السن  40من جدول ٪671 = 60 / 3
التكلفة =  4026 = 0.5 × ٪671 × 1200جنٌها

المناطق النائية
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