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 من مشروع القانون 0تضمنت المادة 
 :فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالعبارات والكلمات التالٌة المعانى المبٌنة قرٌن كل منها

سوف ٌحصل علٌها صاحب المعاش عند دفعة الحٌاة8 القٌمة الحالٌة لدفعة المعاش للجنٌه الواحد التى  -14
 .تقاعده ولمدى الحٌاة والمستحقٌن

 
 من مشروع القانون 21وتضمنت المادة 

 .( من هذا القانون40ٌستحق المعاش االضافً فً حالة استحقاق المؤمن علٌه معاًشا وفًقا ألحكام المادة )
( من هذا القانون على 86مادة )وٌحسب المعاش اإلضافى بقسمة رصٌد الحساب الشخصى المشار إلٌه بال

وٌضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفًقا ألحكام هذا القانون، وٌدخل هذا المعاش فً  دفعة الحٌاة،
  .( من هذا القانون83وعاء حساب زٌادة المعاش المشار إلٌها بالمادة ) 

ٌس الهٌئة بعد موافقة مجلس اإلدارة، وٌتم تحدٌد دفعة الحٌاة من خالل لجنة الخبراء، وٌصدر بها قرار من رئ
 .على أن ٌعاد النظر فٌها كل خمس سنوات

( من هذا القانون، ٌصرف الرصٌد 44وفى حالة استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة وفًقا ألحكام المادة )
 .المتوافر فى الحساب

ش أو تعوٌض الدفعة وفى حالة وفاة المؤمن علٌه وعدم استحقاق معاش ٌصرف هذا الرصٌد لمستحقى المعا
( المرافق لهذا القانون، فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد 5الواحدة وفًقا ألنصبتهم المحددة بالجدول رقم )

 .أدى إلٌه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش ٌصرف هذا الرصٌد للورثة الشرعٌٌن
 

  نهاودفعة الحٌاة هً الوجه اآلخر للقٌمة الرأسمالٌة االتً ٌتضم
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌن  4115لسنة  332المرفق بالقرار الوزاري رقم  00الجدول رقم 

 0753لسنة  57االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 

( ) أ ( القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه واحد مستحق فى حاالت طلب صرف 00جدول رقم )
 المعاش لغٌر العجز والوفاة

( )ب ( القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه مستحق فى حالة طلب صرف المعاش 00جدول رقم )
  لثبوت العجز

( ) ج ( القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه مستحق فى حالة طلب صرف المعاش 00جدول رقم )
  للوفاة
 

  : وتتضمن كل من الجداول المشار الٌها
 ق صرف المعاشالسن فى تارٌخ استحقا -

 القٌمة الرأسمالٌة للمعاش -
 

 : حٌث فً تحدٌد القٌمة الرأسمالٌة
  المعلوم 8 قٌمة المعاش الشهري ، والقٌمة الحالٌة للجنٌه من المعاش

 (والمجهول 8 القٌمة الرأسمالٌة )القٌمة الحالٌة( )المبلغ الالزم وجوده فً تارٌخ استحقاق المعاش
 :مثال

 جنٌها 1143قٌمة المعاش الشهري 
 جنٌه 411= 00القٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهرى قدره جنٌه من الجدول رقم 

 جنٌه 311111=  411×  1431القٌمة الرأسمالٌة للمعاش = 
 

  : فً حٌن بالنسبة للمعاش االضافً
المعلوم 8 رصٌد الحساب الشخصً فً تارٌخ استحقاق المعاش ، ودفعة الحٌاة المحددة من خالل لجنة 

 الخبراء
  والمجهول 8 قٌمة المعاش الشهري

 :مثال
 جنٌه 311111رصٌد الحساب الشخصً فً تارٌخ استحقاق المعاش = 

 جنٌه 411دفعة الحٌاة المحددة من خالل لجنة الخبراء = 
 جنٌه 4311=  411÷  311111المعاش الشهري = 


