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الفهرس
الموضوع

صفحة

مقدمة
الفصللا الوا  :قواعددد معاملددة المدديمن علددٌهك الددمٌن كددانوا مددن ال ددبا أو ددبا
الشددرؾ أو المسدداعدٌن أو ددبا الصددؾ أو الجنددود المت ددوعٌن أو
مجددددد ا لخدمدددة مو الرواتدددل العالٌدددة ونقلدددوا أو التحقدددوا بالخدمدددة
المدنٌة
المبحث الوا :الميمن علٌه المنقول من الخدمة العسكرٌة إلى الخدمة المدنٌة
ولك ٌتقرر له معاش عن الخدمة العسكرٌة
المطلب الوا :إما كانت مدة خدمته العسكرٌة وقت انتهائها ال تع ٌه
الحق فى معاش
المطلب الثانى :إما كانت مدة خدمتده العسدكرٌه وقدت انتهائهدا تع ٌده
الحق فى معاش
الفرع الوا :بالنسبة للمعاش
الفرع الثانى :بالنسبة لباقى الحقوق التأمٌنٌة
المطلب الثالث :أحكاك عامة
المبحللث الثللانى :المدديمن علٌدده المنقددول مددن الخدمددة العسددكرٌة الددى الخدمددة
المدنٌة وتقرر له معاشا عن مدة خدمته العسكرٌة
المبحث الثالث :الميمن علٌده الدم انتهدت خدمتده العسدكرٌة ثدك التحدق بعمدل
ٌخ عه لقانون التأمٌن اإلجتماعى
المطللللب الوا :إما كدددان المددديمن علٌددده صددداحل مكافدددأة أو مكافدددأة
ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرٌة
الفللللرع الوا :القواعددددد المنلمددددة لحسددددال مدددددة خدمتدددده
العسكرٌة من مدة اشتراكه فى التامٌن
الفرع الثانى :القواعد المنلمة لحقوق الميمن علٌه التأمٌنٌة
المطلب الثانى :إما كان صاحل معاش عن مدة خدمته العسكرٌة
الفرع االوا :إجراءات وقواعد أبداء الرؼبة
الفرع الثانى :قواعد تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة
البنللد الوا :إما كددان قددد لددل ددك المدددة العسددكرٌة
إلى المدة المدنٌة
البنلللد الثلللانى :إما كدددان قدددد لدددل عددددك دددك المددددة
العسكرٌة إلً المدة المدنٌة
الفصلا الثللانى :قواعددد معاملدة المدديمن علٌدده (المجندد أو المسددتبقً أو المسددتدعً أو
المكلؾ) الم تقد وفاتده أو ٌصدال بعجدز ٌسدتحق عنده معاشدا أثنداء
مدة أدائه الخدمة العسكرٌة
المبحث الوا :فى حالة انتهاء الخدمة العسكرٌة بالوفاة
المبحث الثلانى :فدى حالدة انتهداء الخدمدة العسدكرٌة لثبدوت العجدز وإسدتحقاق
معاشا عنه
المطلب الوا :القواعد المنلمة لحقوق الميمن علٌه أثناء مدة خدمته
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المدنٌة
المطلب الثانى :القواعد المنلمدة لحقدوق المديمن علٌده التأمٌنٌدة عندد
انتهاء خدمته المدنٌة
الفرع الوا :المعاش
الفرع الثانً :الحقوق األخري
الجداوا
جللدوا رقللم  :4تحدٌددد المبددالػ المسددتحقة لحسددال المدددة الس دابقة ددمن مدددة
اإلشتراك
جدوا رقم  : 6بتحدٌد األقسا الشهرٌة التى تقت من األجر فى حالة اختٌار
الميمن علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌ
جدوا رقم  : 9المعامل االكتواري لحسال المعاش المبكر
المرفقات
مرفق رقم  :1الحد األقصً لمجموع معاش األجر األساسً وزٌادته ومعاش
األجر المتؽٌر بدون زٌاداته
مرفق رقم  :2زٌادات المعاش العسكري وزٌادات المعاش المدنً المقابلة لها
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مقدمة
نتناول فً همه الممكرة "قواعد معاملة المؤمن علٌهم الذٌن لهم مدد قضٌت بالقوات المسلحة" سواء كانوا
من األفراد العاملٌن بها  ،أو المدنٌٌن المجندٌن والمستبقٌن والمستدعٌن والمكلفٌن بخددمتها واسدتحقوا معاشدا
أثناء مدة أداء الخدمة العسكرٌة – وذلك علً النحو التالً:
الفصا الوا :قواعد معاملة الميمن علٌهك المٌن كانوا من ال با أو با الشرؾ أو المساعدٌن أو با
الصددؾ أو الجنددود المت ددوعٌن أو مجدددد الخدمددة مو الرواتددل العالٌددة ونقلددوا أو التحقددوا
بالخدمة المدنٌة
المبحث الوا :الميمن علٌه المنقول من الخدمة العسكرٌة إلى الخدمة المدنٌة ولك ٌتقرر له معاش عن
الخدمة العسكرٌة
المطلب الوا :إما كانت مدة خدمته العسكرٌة وقت انتهائها ال تع ٌه الحق فى معاش
المطلب الثانى :إما كانت مدة خدمته العسكرٌه وقت انتهائها تع ٌه الحق فى معاش
الفرع الوا :بالنسبة للمعاش
الفرع الثانى :بالنسبة لباقى الحقوق التأمٌنٌة
المطلب الثالث :أحكاك عامة
المبحث الثانى :الميمن علٌه المنقول من الخدمة العسكرٌة الدى الخدمدة المدنٌدة وتقدرر لده معاشدا عدن
مدة خدمته العسكرٌة
المبحث الثالث :الميمن علٌده الدم انتهدت خدمتده العسدكرٌة ثدك التحدق بعمدل ٌخ دعه لقدانون التدأمٌن
اإلجتماعى
المطلللب الوا :إما كددان المدديمن علٌدده صدداحل مكافددأة أو مكافددأة ومدددفوعات عددن مدددة خدمتدده
العسكرٌة
الفرع الوا :القواعد المنلمة لحسال مدة خدمته العسكرٌة من مدة اشتراكه فدى
التامٌن
الفرع الثانى :القواعد المنلمة لحقوق الميمن علٌه التأمٌنٌة
المطلب الثانى :إما كان صاحل معاش عن مدة خدمته العسكرٌة
الفرع االوا :إجراءات وقواعد أبداء الرؼبة
الفرع الثانى :قواعد تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة
البند الوا :إما كان قد لل ك المدة العسكرٌة إلى المدة المدنٌة
البند الثانى :إما كان قد لل عدك ك المدة العسكرٌة إلً المدة المدنٌة
الفصا الثانى :قواعد معاملة الميمن علٌه (المجند أو المستبقً أو المستدعً أو المكلؾ) الدم تقد وفاتده أو
ٌصال بعجز ٌستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرٌة
المبحث الوا :فى حالة انتهاء الخدمة العسكرٌة بالوفاة
المبحث الثانى :فى حالة انتهاء الخدمة العسكرٌة لثبوت العجز وإستحقاق معاشا عنه
المطلب الوا :القواعد المنلمة لحقوق الميمن علٌه أثناء مدة خدمته المدنٌة
المطلب الثانى :القواعد المنلمة لحقوق الميمن علٌه التأمٌنٌة عند انتهاء خدمته المدنٌة
الفرع الوا :المعاش
الفرع الثانً :الحقوق األخري
الجداوا
جدوا رقم  :4تحدٌد المبالػ المستحقة لحسال المدة السابقة من مدة اإلشتراك
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من األجر فى حالة اختٌار الميمن علٌه أداء المبالػ

جدوا رقم  : 6بتحدٌد األقسا الشهرٌة التى تقت
المستحقة علٌه بالتقسٌ
جدوا رقم  : 9المعامل االكتواري لحسال المعاش المبكر
المرفقات
مرفق رقم  :1الحد األقصً لمجمدوع معداش األجدر األساسدً وزٌادتده ومعداش األجدر المتؽٌدر بددون
زٌاداته
مرفق رقم  :2زٌادات المعاش العسكري وزٌادات المعاش المدنً المقابلة لها

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌا
محمد حامد الصٌاد

لٌلً محمد الوزٌري

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

رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات (سابقا)

W : www.elsayyad.net
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الفصا الوا
قواعد معاملة المؤمن علٌهم الذٌن كانوا من
الضباط أو ضباط الشرؾ أو المساعدٌن أو ضباط الصؾ
أو الجنود المتطوعٌن أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالٌة
ونقلوا أو التحقوا بالخدمة المدنٌة
تناول المشرع التأمٌنى تنلٌك قواعد معاملة الميمن علٌده الدم كدان مدن أفدراد القدوات المسدلحة ثدك نقدل إلدى
الخدمة المدنٌة أو انتهت خدمته العسكرٌة ثك إلتحق بالخدمة المدنٌة فدى المدواد  36 ، 35مدن قدانون التدأمٌن
اإلجتماعى والمادة  99من قانون التقاعدد والتدأمٌن والمعاشدات للقدوات المسدلحة  ،كمدا تناولدت هدمه القواعدد
تفصٌال المنشورات الوزارٌة أرقاك  1لسنة  1989و  4لسنة  1992و  5لسنة 2004
ونتناول فٌما ٌلى إٌضاح تلك القواعد:

المبحث الوا
المؤمن علٌه المنقوا من الخدمة العسكرٌة إلى الخدمة المدنٌة
ولم ٌتقرر له معاش عن الخدمة العسكرٌة

المطلب الوا
إذا كانت مدة خدمته العسكرٌة وقت انتهائها ال تعطٌه الحق فى معاش
عنددد تددوافر إحددد حدداالت االسددتحقاق وفقددا لقددانون التددأمٌن اإلجتمدداعى تسددو حقوقدده التأمٌنٌددة عددن المدددتٌن
العسكر ٌة والمدنٌة باعتبارهما مدة واحدة وفقا ألحكاك قانون التأمٌن اإلجتماعى.

المطلب الثانى
إذا كانت مدة خدمته العسكرٌه وقت انتهائها تعطٌه الحق فى معاش

الفرع الوا
بالنسبة للمعاش
أوال :قواعد حساب المعاش:
ٌددتك تسددوٌة المعدداش عنددد تددوافر إحددد حدداالت اسددتحقاقه وفقددا لقددانون التددأمٌن اإلجتمدداعى بللأى مللن
الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن تحقق معاشا أفضا :
الطرٌقة الولى :
ٌ -1حسل كل من المعاش األساسى والمعاش اال افى عدن مددة الخدمدة العسدكرٌة علدى أسداس أخدر
أجر مستق منه احتٌا ى المعاش لكل من المدتٌن وبواقد  36/1عدن كدل سدنة مدن سدنوات كدل
مدة.
وتجدر االشارة إلً أن عناصر الجر االضافً:
كانت قد بدئت ببدل بٌعة العمل إعتبارا من  1984/4/1بالقانون رقك  51لسنة  ، 1984والتً
ت ورت بموجل القوانٌن المتعاقبة لتت من:
أ -بدل بٌعة العمل.
ل -بدل الجهود اال افٌة بفئة المن قة المركزٌة.
ج -عالوة أركان حرل التخصصٌة والولٌفٌة وعالوة التشكٌل.
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د -العالوات الخاصة التً لك ٌتك مها إلً األجر األساسً حتً تارٌخ االستحقاق.
وٌتم الحصوا علً بٌان هذه العناصر من ادارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة.
ٌ -2حسل معاش آخر على أساس مدة االشتراك المدنٌة آٌا كان مقدارها وعلى أساس اجر التسدوٌة
ومعامل حسال المدة وفقا لحكام قانون التأمٌن اإلجتماعى وملك عن كل من مددة االشدتراك عدن
األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجر المتؽٌر.
وٌراعً بالنسبة لألجر الساسً:
أٌ -ستخدك المتوس الشهري خالل السنة األخٌرة أو مددة االشدتراك إن قلدت عدن ملدك فدً حداالت
االستحقاق للعجز أو الوفاة.
لٌ -ستخدك المتوس الشهري خالل السنتٌن األخٌرتٌن أو مدة االشتراك إن قلت عن ملك فً ؼٌر
حاالت االستحقاق للعجز أو الوفاة.
جٌ -ستخدك أجر التسوٌة المحسن فً ؼٌر حاالت لل صرؾ المعاش المبكر.
 -3إما كان سبل االسـتحقاق انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة  ،أو لثبوت العجز الكامل أو لوقوع الوفداة
خالل سنة ت اؾ المدة االفترا ٌة للمدة المدنٌة فق .
 -4ت بق أحكاك الحدود الدنٌا للمعاش بالنسبة لمجموع معاش األجر األساسى عدن المددتٌن العسكرٌدـة
والمدنٌة – ومجمـوع المعاش اال افى ومعاش األجر المتؽٌدر عدن المددتٌن العسدكرٌة والمدنٌدة -
وذلك بمراعاة:
أ -تحدٌد الحد األدنى النسبى ( %50من اجر التسدوٌة) علدى أسداس متوسد اجدر تسدوٌة المعداش
عن المدتٌن.
ل -تدددخل مدددة الخدمددة العسددكرٌة الفعلٌددة ددمن مدددة االشددتراك فددى األجددر األساسددى الم لوبددة
الستحقاق الحد األدنى لمعاش األجر المتؽٌر فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.
 -5تحسـل الزٌادة التى ت اؾ إلى معاش األجر األساسى على أساس مجموع معاش هما األجدر عدن
المدتٌن العسكرٌة والمدنٌة.
 -6إما كان مستحقا للعالوات الخاصـة فدى تدارٌخ انتهداء خدمتده المدنٌدة فٌراعدى أن ٌ داؾ لمجمدوع
المعاش اال افى ومعاش األجر المتؽٌر الزٌادات عن العالوات الخاصة التى لك ت ك إلدى األجدر
األساسى متى توافرت شرو استحقاقها.
ٌ -7جم بٌن المعاشات المحسوبة وفقا لما تقـدك والزٌادة الم افه إلً معاش األجر األساسً (المشار
إلٌهددا بالبنددد  5السددابق) بمراعدداة مجمددوع الحددد األقصددى لمعاشددى األجددرٌن األساسددى والمتؽٌددر
المنصوص علٌه فـى قانـون التأمـٌن االجتماعى
مرفق رقم  :1الحد األقصً لمجموع معاش األجر األساسً وزٌادته ومعاش األجر المتؽٌر بددون
زٌاداته
الطرٌقة الثانٌة:
ٌحسل معاش عن كل من مدة االشتراك عن األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجدر المتؽٌدر علدى
أساس مجموع مدتى الخدمة العسدكرٌة والمدنٌدة باعتبارهمدا مددة واحددة وفقلا لحكلام وقواعلد حسلاب
المعاش فى قانون التأمٌن اإلجتماعى بمراعاة االتً:
ٌ -1حسل المعاش عن كل من مدة االشتراك عن األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجدر المتؽٌدر
قائما بماته.
ٌ -2حسل المعاش عن المدة العسكرٌة بما فٌها مدد ال دمائك والمددد اإل دافٌة بواقد  45/1باسدتثناء
المدد التى تحسل بواق الثلثٌن وفقا لقانون التقاعد والتدامٌن والمعاشدات للقدوات المسدلحة فتحسدل
بمعدددل  75/1وٌحسددل المعدداش عددن المدددة المدنٌددة بالمعامددل المنصددوص علٌدده بقددانون التددأمٌن
اإلجتماعى.
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ٌ -3حدد اجر تسوٌة المعاش بمتوس أجر تسوٌة المعاش عن كل من المدة العسكرٌة والمدة المدنٌة
أو اجددر تسددوٌة المعدداش عددن المدددة المدنٌددة آٌهمددا أف ددل  ،وملددك بمراعدداة إسددتخداك أجددر التسددوٌة
المحسن فً ؼٌر حاالت لل صرؾ المعاش المبكر.
ٌ -4راعى أال ٌجاوز معاش األجر األساسى الحد األقصى تبعا لتارٌخ االسدتحقاق وأال ٌجداوز معداش
األجر المتؽٌر  %80من اجر تسوٌة هما المعاش كما ٌراعى أال ٌجاوز مجموع المعاشٌن وزٌادة
معاش األجر األساسى الحد األقصى الرقمى لمجموع المعاشٌن.
ثانٌا :قواعد تحدٌد المعاش الفضا :
تتك المفا لة بدٌن المعداش المحسدول وفقدا لل رٌقدة األولدى والمعداش المحسدول وفقدا لل رٌقدة الثانٌدة
وٌتحدد المعاش األف ل بمراعاة التى :
 -1تستخدك رٌقة واحدة لتحدٌد كال من معاش األجر األساسً ومعاش األجر المتؽٌر.
 -2مجموع المعاشات عن األجر األساسى والمعاش اال افى ومعاش األجر المتؽٌرفدً تدارٌخ تحقدق
الواقعة المنشئة لالستحقاق.
ٌ -3تك تحدٌد المعاش األف ل على أساس مجموع المعاش المستحق الصرؾ فى تارٌخ تحقق الواقعة
المنشئة لالستحقاق.
 -4فى حالة وجود مدة زائدة ٌستحق عنها تعوٌ ا وفقا للمادة  26من قدانون التدأمٌن اإلجتمداعى مدن
دفعة واحدة ٌتك حسال معاش إفترا ً عنها ٌحسل بواق  75/1مدن المتوسد العدادي وٌ داؾ
إلى المعاش المستحق  ،وملك مد عددك اإلخدالل بحدق صداحل الشدأن فدى هدما المعداش أو صدرؾ
تعوٌض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة.
ثالثا :معاش إصابة العما
ٌجمـ صاحل المعاش أو المستحقون بحسل األحـوال بٌن معاش إصابـة العمـل والمعداش المحسدول
وفقا لما تقدك بددون حددود  ،وملدك اعتبدارا مدن  2006 / 12 / 24تدارٌخ العمدل بالقدانون رقدك 153
لسنة  2006بتعدٌل بعض أحكاك قانون اتأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقك  79سنة .1975

الفرع الثانى
بالنسبة لباقى الحقوق التأمٌنٌة
 -1تسو عن مدتى الخدمة العسكرٌة والمدنٌة باعتبارهما مدة واحددة وفقدا لقدانون التدأمٌن اإلجتمداعى وإما
كاند ت مددة االشدتراك المدنٌدة تقدل عدن المددة الم لوبددة لحسدال المتوسد الدم تحسدل علدى أساسده فٌددتك
استكمالها من المدة العسكرٌة.
 -2فى حالدة تسدوٌة المعداش وفقدا لل رٌقدة األولدى ٌسدتحق تعدوٌض الدفعدة الواحددة عدن المددة الزائددة علدى
المقدار الم لول الستحقاق الحد األقصى للمعاش عن مجموع مدتى األجر األساسى العسكرٌة والمدنٌدة
التى تزٌد على  36سنة وتجاوز المدة الم لوبة الستحقاق المعاش بمقددار الحدد األقصدى الرقمدى للجمد
بٌن معاش األجرٌن األساسى والمتؽٌر
مرفللق رقللم  :1الحددد األقصددً لمجمددوع معدداش األجددر األساسددً وزٌادتدده ومعدداش األجددر المتؽٌددر بدددون
زٌاداته
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المطلب الثالث
أحكام عامة
 -1فى تحدٌد مدة الخدمة العسدكرٌة عدن األجدر األساسدى تددخل مددد ال دمائك والمددد اإل دافٌة دمن هدمه
المدة وملك وفقا لقانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الم انتهت همه الخدمة فى لله.
 -2فى حالة طلب صرؾ المعاش المبكر ٌراعً :
أ  -توافر حالة االستحقاق قبا  ( 2009/6/12تارٌخ العما بالقانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌا
قانون التأمٌن االجتماعً ):
( )1بالنسبة لمعاش الجر الساسً :
ٌخفض المعاش المستحق عن األجر األساسى تبعا لسن الميمن علٌه وقت لل صرؾ المعاش
وفقا لنسل التخفٌض التً ٌت منها الجدول رقك  8المرفق بالقانون :
%15
السن أقل من  45سنة
%10
السن من  45سنة وأقل من  50سنة
%05
السن من  50سنة وأقل من  55سنة
%00
السن من  55سنة
( )2بالنسبة لمعاش الجر المتؽٌر:
(أ) عدك صرفه قبل بلوغ الميمن علٌه سن الخمسٌن.
(ل) تسر فى شأنه قواعد تخفٌض هما المعاش ( %5عن كل سنة مابٌن تارٌخ لدل الصدرؾ
وسن الستٌن م جبر كسر السنة فً همه المدة إلً سنة كاملة).
(ج) ٌصرؾ هما المعاش دون تخفٌض إما وقعت الوفاة أو ثبت العجدز الكامدل قبدل بلدوغ المديمن
علٌه سن الخمسٌن إعتبارا من أول الشهر المي تحققت فٌه إحدي همه الوقائ .
ملحوظة :
بتارٌخ  2008/5/4صدر حكك المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الق ٌة رقك  310لسنة 24
ق ائٌة بعدك دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة  23من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر
بالقانون رقك  79لسنة  1975والتً تق ً بتخفٌض المعاش عن األجر المتؽٌر فً حالة
المعاش المبكر .
وقد تك تعدٌل المعاشات المبكرة السابق تسوٌتها قبل صدور هما الحكك وصرؾ الفروق
المستحقة عن فترة االستحقاق السابقة علً تارٌخ تنفٌم الحكك .
ب  -توافر حالة االستحقاق من  ( 2009/6/12تارٌخ العما بالقانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌا
قانون التأمٌن االجتماعً ):
بالنسبة لكا من معاش الجر الساسً ومعاش الجر المتؽٌر:
( )1ألؽٌت المادة  23من قانون التأمٌن االجتماعً التً كانت تق ً بتخفٌض المعاش المبكر.
( )2تك تعددٌل المدادة  20مدن قدانون التدأمٌن االجتمداعً لتت دمن تحدٌدد معامدل حسدال المعداش
المبكر تبعا لسن الميمن علٌه فً تارٌخ تقدٌك لل صرؾ الحقوق التأمٌنٌة – وملدك وفقدا
للمعامالت االكتوارٌة المحددة بالجدوا رقم  9المرفق .
جدوا رقم  : 9المعامل االكتواري لحسال المعاش المبكر
ٌ -3عتبر المعاش المحسول وفقا لما تقدك مستحقا وفقدا لقدانون التدأمٌن اإلجتمداعى وتسدر فدى شدأنه جمٌد
أحكامه.
 -4تقسك الحقوق التأمٌنٌة المستحقة بٌن الخزانة العامة وصندوق التأمٌن اإلجتماعى المختص بنسبة كل من
المدة العسكرٌة والمدة المدنٌة إلى إجمالى المدد.
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المبحث الثانى
المؤمن علٌه المنقوا من الخدمة العسكرٌة الى الخدمة المدنٌة
وتقرر له معاشا عن مدة خدمته العسكرٌة
ٌعامددل معاملددة مددن انتهددت خدمتدده العسددكرٌة واسددتحق عنهددا معاشددا ثددك التحددق بعمددل ٌخ ددعه لقددانون التددأمٌن
اإلجتماعى والتى سنو حها فى المبحث الثالث.

المبحث الثالث
المؤمن علٌه الذى انتهت خدمته العسكرٌة
ثم التحق بعما ٌخضعه لقانون التأمٌن اإلجتماعى

المطلب الوا
إذا كان المؤمن علٌه صاحب مكافأة أو مكافأة ومدفوعات
عن مدة خدمته العسكرٌة
إما كان الميمن علٌه صاحل مكافأة أو مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرٌة فٌتبع فى شأنه ما ٌأتى:

الفرع الوا
القواعد المنظمة لحساب مدة خدمته العسكرٌة
ضمن مدة اشتراكه فى التامٌن
دمن

 -1إما لك ٌكن قد صرؾ المكافأة والمدفوعات المستحقة عن مدة خدمتده العسدكرٌة تحسدل هدمه المددة
مدة اشتراكه فى التامٌن دون أداء آٌة مبالػ عنها.
 -2إما كان ق د صرؾ مستحقاته عن مدة خدمته العسكرٌة وكان ٌرؼل فى حسدابها دمن مددة اشدتراكه فدى
التأمٌن فٌكون له اتباع أى مما ٌأتى:
أ -رد المستحقات التى صرفها عن مدة خدمته العسكرٌة دفعة واحدة نقدا خالل ثالث سنوات من تارٌخ
التحاقه بالخدمة المدنٌدة  ،وٌتعدٌن الدرد قبدل صدرؾ حقوقده فدى تدأمٌن الشدٌخوخة والعجدز والوفداة ،
وترد إلى إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة التى تصدر بٌانا معتمدا بملك إلى الهٌئدة القومٌدة
للتأمٌن اإلجتماعى.
ل -أداء مبلػ محسول وفقا
للجدوا رقم  :4تحدٌد المبالػ المستحقة لحسال المدة السابقة من مدة اإلشتراك
للج عن كامل م دة الخدمدة العسدكرٌة التدى تدك الصدرؾ عنهدا بمراعداة إ دافة مددد ال دمائك والمددد
اإل افٌة لمدة األجر األساسى  ،وفدى حسدال هدمه المددة ال ٌدتك التقٌدد بشدرو حسدال المددة السدابقة
المنصوص علٌها فدى المدادة  34مدن قدانون التدأمٌن اإلجتمداعى  ،وملدك خدالل المهلدة المشدار إلٌهدا
بالبند (أ) أو بعددها  ،وتديد المبدالػ إلدى الهٌئدة القومٌدة للتدأمٌن اإلجتمداعى إمدا دفعدة واحددة خدالل
المهلددة المشددار إلٌهددا أو بعدددها بمددا ال ٌجدداوز تددارٌخ اسددتحقاق صددرؾ حقوقدده فددى تددأمٌن الشددٌخوخة
والعجز والوفاة  ،أو ٌتك األداء بالتقسٌ وفقا
للجدوا رقم  : 6بتحدٌد األقسا الشهرٌة التى تق ت من األجر فدى حالدة اختٌدار المديمن علٌده أداء
المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌ
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وال ٌعتبددر المدديمن علٌدده – فددى هددمه الحالددة – مشددتركا عددن المدددة إال إما تددك سددداد أول قسد للهٌئددة
التأمٌنٌة قبل انتهاء الخدمة.
ج -لل حسال جزء من همه المدة – دون ال مائك والمدد اإل افٌة – خالل أو بعدد المهلدة المو دحة
فى البند أ وبمراعاة التً:
( )1الشروط المنصوص علٌها فى المادة  34من قانون التأمٌن اإلجتماعى:
(أ) بعدد سددن الثامنددة عشدرة – فددً حالددة دل الحسددال اعتبددارا مدن  2009/6/12تددارٌخ العمددل
باقددانون رقددك  130لسددنة  2009بتعدددٌل بعددض أحكدداك قددانون اتددأمٌن االجتمدداعً الصددادر
بالقانون رقك  79سنة  ، 1975سن العشرٌن فً حالة لل الحسال قبل التدارٌخ المشدار
الٌه.
(ل) سنوات كاملة.
(ج) أال تجاوز المدة الم لول حسابها مدة اشدتراك المديمن علٌده الفعلٌدة فدً تدارٌخ تقددٌك لدل
ال ددك  ،وال ٌسددري هددما الشددر فددً حالددة تقدددك المدديمن علٌدده ب لددل ال ددك (عددن األجددر
األساسً فق ) بعد انتهاء الخدمة إما كان من مقت ى ملدك اسدتحقاق المديمن علٌده معاشدا
وتتحدد المدة التى ٌجوز حسدابها فدى هدمه الحالدة بالمددة التدى تكمدل مد مددة االشدتراك فدً
التأمٌن القدر الالزك الستحقاق المعاش فق  ،وتيد المبدالػ المسدتحقة عنهدا دفعدة واحددة،
وٌستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى ألداء همه المبالػ.
(د ) أال ٌيدي شدراء مددة فدً كدل مدن األجدر المتؽٌدر أو نلداك المكافدأة إلدً زٌدادة مجمدوع مددة
اإلشتراك عن أي منهما علً مدة اإلشتراك عن األجر األساسً.
(ٌ )2حسل المبلػ الم لول وفقا
للجدوا رقم  :4تحدٌد المبالػ المستحقة لحسال المدة السابقة من مدة اإلشتراك
( )3مراعاة أحكام المادة  41من القانون المشار إلٌه:
(أ) ٌيد المبلػ الم لول دفعة واحدة خالل سنة من تارٌخ لل الحسال  ،بما ال ٌجاوز تارٌخ
إنتهاء الخدمة.
(ل) أو ٌيدي بالتقسٌ وفقا
للجدوا رقم  : 6بتحدٌد األقسا الشدهرٌة التدى تقت د مدن األجدر فدى حالدة اختٌدار المديمن
علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌ
وال ٌعتبر المديمن علٌده – فدى هدمه الحالدة – مشدتركا عدن المددة إال إما تدك سدداد أول قسد
للهٌئة التأمٌنٌة قبل انتهاء الخدمة.
(ج) ٌجدوز للمدديمن علٌدده بعددد إنتهدداء خدمتده ولددو كددان قددد تجدداوز سدن السددتٌن إبددداء الرؼبددة فددً
حسال مدد سابقة علدً مددة إشدتراكه األخٌدرة وبمراعداة أحكداك المدادة  34وملدك فدً حددود
المدددة الم لوبددة إلسددتحقاق المعدداش وتدديدي المبددالػ المسددتحقه عنهددا دفعددة واحدددة وٌسددتحق
المعاش إعتبارا من أول الشهر التالً ألداء همه المبالػ.
(د) فً حالة وفاة الميمن علٌه بعد إبداء الرؼبة فً اإلشتراك عن مدة أو حسال مدة وقبدل أداء
المبالػ الم لوبة منه دفعة واحددة أو قبدل إسدتحقاق القسد األول منهدا جداز للمسدتحقٌن عنده
أداء المبالػ المستحقة دفعة واحدة نقدا خالل سنة تبدأ من تارٌخ الوفاة.
(ه) ال ٌت رتل علً اإلشتراك عن أٌدة مددة أو حسدال أٌدة مددة إسدتحقاق المديمن علٌده معاشدا أو
تعوٌ ا عنها إال بعد إنتهاء المدة التً قدك خاللها لل حسال المدد أو اإلشتراك عنها.
(و) ال ٌجوز ألي سبل العدول عن لل حسال المدد أو اإلشتراك عنها إال إما صدرت قوانٌن
أو أحكاك ق ائٌة نها ئٌة ت ٌؾ مددا لمدة إشتراك المديمن علٌده بشدر تقددٌك لدل العددول
خالل  3سنوات من تدارٌخ العمدل بتلدك القدوانٌن أو صددور تلدك األحكداك  ،وفدً حالدة وفداة

13 11

يوليو 2002

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الثامنة عشرة

الميمن علٌه أو صاحل المعاش خالل الفترة المشار إلٌها قبل لل العدول ٌكون هما الحق
للمستحقٌن عنه.

الفرع الثانى
القواعد المنظمة لحقوق المؤمن علٌه التأمٌنٌة
 -1عند توافر إحد حاالت االستحقاق وفقا لقانون التأمٌن االجتماعى تسو حقوقه وفقا ألحكاك هما القانون
عن كامل مدة اشتراكه فى التأمٌن بما فٌها المدة العسكرٌة التى لك ٌصرؾ عنهدا مسدتحقاته أو التدى أد
عنها التزاماته بحسل األحوال وملك باعتبارها مدة واحدة وفقا ألحكاك القانون المشار إلٌه.
 -2إما كانت المدة العسدكرٌة لدك تصدرؾ المسدتحقات عنهدا أو اختدار المديمن علٌده رد مدا صدرفه عنهدا إلدى
إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة فتقسك الحقوق التأمٌنٌة المستحقة بٌن الخزانة العامة وصدندوق
التأمٌن االجتماعى المختص بنسبة كل من المدة العسكرٌة والمدة المدنٌة إلى إجمالى المدد.

المطلب الثانى
إذا كان صاحب معاش
عن مدة خدمته العسكرٌة

الفرع االوا
إجراءات وقواعد أبداء الرؼبة
-1

-2
-3

-4

إما التحددق صدداحل المعدداش العسددكر بالخدمددة المدنٌددة فٌتعددٌن علٌدده أبددداء الرؼبددة فددى ددك مدددة الخدمددة
العسكرٌة لمدة الخدمة المدنٌة أو عدك مها خالل سنتٌن من تارٌخ التحاقه بالخدمة المدنٌة ألول مدرة ،
وٌستمر الحق فى إبداء الرؼبة فى ال ك سواء كان الميمن علٌه بالخدمة المدنٌة األولى أو كان مدتع ال
أو كان قد عاد مرة أخر للخدمة المدنٌة الما لك تنته مدة أبداء الرؼبة.
فى حالة وفاة الميمن علٌه خالل مدة إبداء الرؼبة ولدك ٌكدن قدد اسدتخدك حقده فٌهدا فٌنتقدل هدما الحدق إلدى
المستحقٌن عنه وملك فى حدود المدة المتبقٌة منها.
ٌقدك لل إبداء الرؼبة فى ال ك أو عدك ال ك إلى جهة العمل المدنٌة على النمومج المحدد لدملك وعلدى
تلك الجهدة موافداة صدندوق الهٌئدة القومٌدة للتدأمٌن اإلجتمداعى المخدتص بدالنمومج العتمداده قبدل فدوات
مٌعاد إبداء الرؼبة المشار إلٌه  ،وٌعتبر النمومج من مستندات ملؾ التأمٌن اإلجتماعى الخاص بالميمن
علٌه.
ال ٌجوز العدول عن الرؼبة فى ال ك أو عدك ال ك  ،وٌعتبر عدك إبداء الرؼبة فى المٌعاد المحدد رؼبة
منٌة بعدك ال ك.
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الفرع الثانى
قواعد تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة
نتناول فٌما ٌلى قواعد تسوٌة الحقوق التأمٌنٌة لصاحل المعاش العسكر الم التحق بالخدمة المدنٌة.

البند الوا
إذا كان قد طلب ضم المدة العسكرٌة إلى المدة المدنٌة
إما كان قد لل ك المدة العسكرٌة إلى المدة المدنٌة فتتحدد قواعد حسال حقوقه التأمٌنٌة وفقا لالتى :
أوال :قواعد حساب المعاش :
ٌسو المعاش بأ من ال رٌقتٌن اآلتٌتٌن آٌتهما تحقق معاشا أفضا:
الطرٌقة الولى :
ٌحسل معاش وفقا لقانون التأمٌن اإلجتماعى عن المدة المدنٌة التى لك تدخل فى تقدٌر المعاش العسكر
آٌا كان مقدارها وذلك مع مراعاة اآلتى :
ٌ -1حسل المعاش عن كل من مدة االشتراك عدن األجدر األساسدى ومددة االشدتراك عدن األجدر المتؽٌدر
قائما بماته.
ٌ -2حسل المعاش فى جمٌ حداالت االسدتحقاق عدن مددة االشدتراك عدن كدل مدن األجدرٌن علدى أسداس
المدة ومعامل حساب ها واجر التسدوٌة لؽٌدر حداالت العجدز والوفداة المنصدوص علٌهدا بقدانون التدأمٌن
اإلجتماعى والقوانٌن الخاصة بالنسبة للمعاملٌن بها  ،وٌستخدك أجر التسوٌة المحسن فً ؼٌر حاالت
لل صرؾ المعاش المبكر.
 -3فى حالة طلب صرؾ المعاش المبكر ٌراعً:
أ  -تللوافر حالللة االسللتحقاق قبللا  ( 2009/6/12تللارٌخ العمللا بالقللانون رقللم  130لسللنة 2009
بتعدٌا قانون التأمٌن االجتماعً ):
( )1بالنسبة لمعاش الجر الساسً :
ال ٌخفدض المعدداش المسددتحق عددن األجددر األساسددى آٌدا كانددت سددن المدديمن علٌدده وقددت لددل
صرؾ المعاش.
( )2بالنسبة لمعاش األجر المتؽٌر ٌراعى:
(أ) عدك صرفه قبل بلوغ الميمن علٌه سن الخمسٌن.
(ل) تسددر فددى شددأنه قواعددد تخفددٌض هددما المعدداش ( %5عددن كددل سددنة مددابٌن تددارٌخ لددل
الصرؾ وسن الستٌن م جبر كسر السنة فً همه المدة إلً سنة كاملة).
(ج ) ٌصددرؾ هددما المعدداش دون تخفددٌض إما وقعددت الوفدداة أو ثبددت العجددز الكامددل قبددل بلددوغ
الميمن علٌه سن الخمسٌن إعتبارا من أول الشهر المي تحققت فٌه إحدي همه الوقائ .
ملحوظة :
بتارٌخ  2008/5/4صدر حكك المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الق ٌة رقك  310لسنة 24
ق ائٌة بعدك دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة  23من قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقك  79لسنة  1975والتً تق ً بتخفٌض المعاش عن األجر المتؽٌر
فً حالة المعاش المبكر .
وقد تك تعدٌل المعاشات المبكرة السابق تسوٌتها قبل صدور هما الحكك وصرؾ الفروق
المستحقة عن فترة االستحقاق السابقة علً تارٌخ تنفٌم الحكك .
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ب  -توافر حاللة االسلتحقاق ملن  ( 2009/6/12تلارٌخ العملا بالقلانون رقلم  130لسلنة 2009
بتعدٌا قانون التأمٌن االجتماعً ):
بالنسبة لكا من معاش الجر الساسً ومعاش الجر المتؽٌر:
( )1ألؽٌددت المددادة  23مددن قددانون التددأمٌن االجتمدداعً التددً كانددت تق ددً بتخفددٌض المعدداش
المبكر.
( )2تك تعدٌل المادة  20من قانون التأمٌن االجتمداعً لتت دمن تحدٌدد معامدل حسدال المعداش
المبكر تبعا لسن الميمن علٌه فً تارٌخ تقدٌك لل صرؾ الحقوق التأمٌنٌة – وملدك وفقدا
للمعامالت االكتوارٌة المحددة بالجدوا رقم  9المرفق .
جدوا رقم  : 9المعامل االكتواري لحسال المعاش المبكر
 -4ال ت اؾ مدة افترا ٌة لحاالت العجز والوفاة.
 -5ال ٌرف المعاش المحسول وفقا لما تقدك إلى أ مدن الحددود الددنٌا للمعداش التدى ٌدنص علٌهدا قدانون
التأمٌن اإلجتماعى باستثناء معاش األجر المتؽٌر فٌرب بحدد أدندى مقدداره  %50مدن اجدر التسدوٌة
للميمن علٌه الذى توافرت فى شأنه الشروط اآلتٌة:
أ -أن ٌكون استحقاق المعاش النتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.
ل -أن ٌكون الميمن علٌه موجودا بالخدمة المدنٌة فى .1984/4/1
ج -أن ٌكددون المدديمن علٌدده مشددتركا عددن األجددر المتؽٌددر اعتبددارا مددن  1984/4/1ومسددتمرا فددى
االشتراك عن هما األجر حتى تارٌخ انتهاء خدمته.
د -أن تبلػ مدة خدمة الميمن علٌه المدنٌة الفعلٌة التدى لدك تددخل فدى تقددٌر معاشده العسدكر 240
شهرا على األقل.
 -6بالنسبة للزٌادة التى ت اؾ لمعاش األجر األساسى والمحدددة بواقد  %25مدن المعداش بحدد أقصدى
 35جنٌها شهرٌا وبحد أدنى  20جنٌها شهرٌا فٌراعى فى حسابها ما ٌأتى:
أٌ -تك جم معا ش المدة العسكرٌة قبل إ افة أ زٌادة إلٌه على معاش المددة المدنٌدة وٌدتك حسدال
الزٌادة المستحقة على مجموع المعاشٌن.
بٌ -تك مقارنة زٌادة أو زٌادات معاش المدة العسدكرٌة المندالرة لزٌدادة ال  %25بالزٌدادة التدى تدك

حسابها على مجموع المعاشٌن  ،فإما كانت الزٌادة علً مجموع المعاشٌن أكبر من زٌادة معاش
المدة العسكرٌة استحق الفرق بٌنهما  ،وإما كانت الزٌادة علً مجموع المعاشٌن مسداوٌة أو أقدل
من الزٌادة المستحقة علدً معداش المددة العسدكرٌة فتلدل زٌدادة المعداش العسدكري كمدا هدً وال
تستحق زٌادة علً معاش المدة المدنٌة التالٌة للمدة التً إستحق عنها المعاش العسكري.
وتتمثا الزٌادات المناظرة المشار إلٌها فٌما ٌلً:
( %10 )1قانون  7لسدنة  1977أو الزٌدادة األولدً قدانون  110لسدنة ٌ( 1981ندالر قدانون
 61لسنة  1981بالنسبة للمدنٌٌن)
( %10 )2قانون  62لسنة  1980أو الزٌادة الثانٌة قدانون  110لسدنة ٌ( 1981ندالر قدانون
 61لسنة  1981بالنسبة للمدنٌٌن)
( 4 )3جنٌهات قانون  116لسنة .1982
( 5 )4جنٌهات قانون  98لسنة 1983
 -7بالنسبة للزٌادة التى ت اؾ لمعاش األجدر المتؽٌدر عدن العدالوات الخاصدة التدى لدك ت دك إلدى األجدر
األساسى فال ٌتك الجم بٌنهدا وبدٌن الزٌدادة المسدتحقة علدى المعداش العسدكر المقابلدة لهدا وٌسدتحق
أف ل الزٌادتٌن فق  ،وإما تساوت الزٌادتان فتستحق الزٌادة علً المعاش العسكري
مرفق رقم  :2زٌادات المعاش العسكري وزٌادات المعاش المدنً المقابلة لها
 ٌ -8اؾ المعاش المستحق بدون أٌة زٌادات عن مدة الخدمة المدنٌدة عدن كدل مدن مددة االشدتراك عدن
األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجر المتؽٌر إلى المعاش العسكر بدون أٌة زٌدادات المندالر
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له  ،وٌرب المعاش بمجموع المعاشات عن األجر األساسدى واألجدر المتؽٌدر والزٌدادة المشدار إلٌهدا
بالبند  6السابق على معاش األجر األساسى (العسكري والمدنً) بحد أقصى ٌساو مجموع أقصدى
معاش األجرٌن فً تارٌخ إستحقاق المعاش المدنً
مرفق رقم  :1الحد األقصً لمجموع معاش األجر األساسدً وزٌادتده ومعداش األجدر المتؽٌدر بددون
زٌاداته
وٌ اؾ إلٌه زٌادات معاش األجر المتؽٌر  ،وملك بمراعاة البند  7السابق.
 -9ت اؾ كافة زٌادات معاش األجر األساسً العسكري التً أستحقت بعد تارٌخ إستحقاقه مد مراعداة
عدك تكرار تلك المنالرة لزٌادة ال  %25سابق اإلشارة إلٌها بالبند  6السابق.
 -10تتحمل الخزانة العامة بالمعاش العسدكر وٌتحمدل صدندوق التدأمٌن اإلجتمداعى المخدتص بمعداش
المدة المدنٌة.
 -11تسر أحكاك قانون التدأمٌن اإلجتمداعى فدى شدأن مدا ربد مدن معداش نهدائى لصداحل المعداش أو
للمستحقٌن.
 -12تيد إلى الخزاندة العامدة مدا تدك سدداده مدن اشدتراكات ومكافدأة نهاٌدة الخدمدة وفروقهدا عدن المددة
المدنٌة التى روعٌت فى تقدٌر معاشه العسكر .
الطرٌقة الثانٌة :
ٌحسل معاش وفقا ألحكاك قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقك  79لسنة  1975عن مجموع
مدتى الخدمة العسكرٌة والمدنٌة باعتبارهما مدة واحدة تبعا لسبل االستحقاق وبمراعاة القواعد اآلتٌة:
ٌ -1حسل المعاش عن كل من مدة االشتراك عدن األجدر األساسدى ومددة االشدتراك عدن األجدر المتؽٌدر
قائما بماته.
 -2فى تحدٌد مدة الخدمة العسكرٌة عن األجر األساسى تدخل مدد ال مائك والمدد اإل افٌة دمن هدمه
المدة وملك وفقا لقانون التقاعد والتامٌن والمعاشات للقدوات المسدلحة الدم انتهدت الخدمدة العسدكرٌة
فى لله.
ٌ -3حسل المعاش عن المددة العسدكرٌة بمدا فٌهدا مددد ال دمائك والمددد اإل دافٌة بواقد  45/1باسدتثناء
المدد التى تحسل بواقد الثلثدٌن وفقدا لقدانون التقاعدد والتدامٌن والمعاشدات للقدوات المسدلحة فتحسدل
بمعددددل  75/1وٌحسدددل المعددداش عدددن المددددة المدنٌدددة بالمعامدددل المنصدددوص علٌددده بقدددانون التدددأمٌن
اإلجتماعى.
ٌ -4حدد اجر تسوٌة المعاش بمتوس أجر تسوٌة المعاش عن كل مدن المددة العسدكرٌة والمددة المدنٌدة
أو اجر تسوٌة المعاش عن المدة المدنٌة آٌهما أف ل  ،وملك بمراعاة إستخداك أجر التسوٌة المحسدن
فً ؼٌر حاالت لل صرؾ المعاش المبكر.
-5فى حالة طلب صرؾ المعاش المبكر ٌراعً:
أ  -تللوافر حالللة االسللتحقاق قبللا  ( 2009/6/12تللارٌخ العمللا بالقللانون رقللم  130لسللنة 2009
بتعدٌا قانون التأمٌن االجتماعً ):
( )1بالنسبة لمعاش الجر الساسً :
ال ٌخفدض المعدداش المسددتحق عددن األجددر األساسددى آٌدا كاندت سددن المدديمن علٌدده وقددت لددل
صرؾ المعاش.
( )2بالنسبة لمعاش األجر المتؽٌر ٌراعى:
(أ) عدك صرفه قبل بلوغ الميمن علٌه سن الخمسٌن.
(ل) تسددر فددى شددأنه قواعددد تخفددٌض هددما المعدداش ( %5عددن كددل سددنة مددابٌن تددارٌخ لددل
الصرؾ وسن الستٌن م جبر كسر السنة فً همه المدة إلً سنة كاملة).
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(ج) ٌصددرؾ هددما المعدداش دون تخفددٌض إما وقعددت الوفدداة أو ثبددت العجددز الكامددل قبددل بلددوغ
الميمن علٌه سن الخمسٌن إعتبارا من أول الشهر المي تحققت فٌه إحدي همه الوقائ .
ملحوظة :
بتارٌخ  2008/5/4صدر حكك المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الق ٌة رقك  310لسنة 24
ق ائٌة بعدك دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة  23من قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقك  79لسنة  1975والتً تق ً بتخفٌض المعاش عن األجر المتؽٌر
فً حالة المعاش المبكر .
وقد تك تعدٌل المعاشات المبكرة السابق تسوٌتها قبل صدور هما الحكك وصرؾ الفروق
المستحقة عن فترة االستحقاق السابقة علً تارٌخ تنفٌم الحكك .
ب  -توافر حاللة االسلتحقاق ملن  ( 2009/6/12تلارٌخ العملا بالقلانون رقلم  130لسلنة 2009
بتعدٌا قانون التأمٌن االجتماعً ):
بالنسبة لكا من معاش الجر الساسً ومعاش الجر المتؽٌر:
( )1ألؽٌددت المددادة  23مددن قددانون التددأمٌن االجتمدداعً التددً كانددت تق ددً بتخفددٌض المعدداش
المبكر.
( )2تك تعدٌل المادة  20من قانون التأمٌن االجتمداعً لتت دمن تحدٌدد معامدل حسدال المعداش
المبكر تبعا لسن الميمن علٌه فً تارٌخ تقدٌك لل صرؾ الحقوق التأمٌنٌة – وملدك وفقدا
للمعامالت االكتوارٌة المحددة بالجدوا رقم  9المرفق .
جدوا رقم  : 9المعامل االكتواري لحسال المعاش المبكر
ٌ -5راعى أال ٌجاوز معاش األجدر األساسدى الحدد األقصدى تبعدا لتدارٌخ االسدتحقاق وأال ٌجداوز معداش
األجر المتؽٌر  % 80من اجر تسوٌة هما المعاش كما ٌراعدى أال ٌجداوز مجمدوع المعاشدٌن وزٌدادة
معاش األجر األساسى الحد األقصى الرقمى لمجموع المعاشٌن.
ٌ -6قسددك المعدداش بددٌن الخزانددة العامددة وصددندوق التددأمٌن اإلجتمدداعى المخددتص بنسددبة كددل مددن المدددة
العسكرٌة والمدة المدنٌة إلى إجمالى المدد.
 -7تسددر أحكدداك قددانون التددأمٌن اإلجتمدداعى فددى شددأن مددا ربد مددن معدداش نهددائى لصدداحل المعدداش أو
المستحقٌن.
ثانٌا :قواعد تحدٌد المعاش الفضا :
تددتك المفا ددلة بددٌن المعدداش المحسددول وفقددا لل رٌقددة األولددى والمعدداش المحسددول وفقددا لل رٌقددة الثانٌددة
وٌتحدد المعاش الفضا بمراعاة التى:
 -1تستخدك رٌقة واحدة لتحدٌد كل من معاش األجر األساسً ومعاش األجر المتؽٌر.
 -2مجموع المعاشات عن األجر األساسى والمعاش اال افى ومعاش األجر المتؽٌر.
 -3فى حالة وجود مدة زائدة ٌستحق عنهدا تعوٌ دا وفقدا للمدادة  26مدن قدانون التدأمٌن اإلجتمداعى مدن
دفعة واحدة ٌتك حسال معاش إفترا ً عنها ٌحسل بواق  75/1من المتوس العادي وٌ اؾ إلى
المعاش المستحق  ،وملك م عدك اإلخالل بحق صاحل الشأن فى هدما المعداش أو صدرؾ تعدوٌض
الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة.
 -4م مراعاة القواعد السابق تحدٌدها بالنسبة للزٌادات التدى ت داؾ إلدى المعداش ٌراعدى فدى ال رٌقدة
األولً بالنسبة للمعاش العسكر إ افة كافة الزٌادات التى تقررت له حتى تارٌخ استحقاق صدرؾ
المعاش عن المدة المدنٌة.
ٌ -5تك تحدٌد المعاش األف ل على أساس مجموع المعاش المستحق الصدرؾ فدى تدارٌخ تحقدق الواقعدة
المنشئة لالستحقاق.
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ثالثا :معاش إصابة العما
ٌجمـ صاحل المعاش أو المستحقون بحسل األحـوال بٌن معاش إصابـة العمـل والمعداش المحسدول
وفقا لما تقدك بددون حددود  ،وملدك اعتبدارا مدن  2006 / 12 / 24تدارٌخ العمدل بالقدانون رقدك 153
لسنة  2006بتعدٌل بعض أحكاك قانون اتأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقك  79سنة .1975
رابعا :القواعد لباقى الحقوق التأمٌنٌة :
 -1تستحق المكافأة عن مدة الخدمة المدنٌة التدى اشدترك عنهدا فدى نلداك المكافدأة المدا تدوافرت شدرو
استحقاقها وذلك بمراعاة التى:
أ -عدك تكرار االنتفاع بالحد األدنى للمكافأة بالنسبة لمن سبق له االنتفاع بهما الحدد سدواء عدن مددة
الخدمة العسكرٌة أو المدنٌة.
ب -عدك استبعاد المدة المدنٌة التى روعٌت فى حسال المعاش العسكر وسددد عنهدا االشدتراك فدى

نلاك االدخار عند تحدٌد المبالػ المدخرة التى ٌحسل بها مدة فى نلاك المكافأة.
ج-المدة العسكرٌة التى صرفت عنها المبالػ المدخرة وفقا للقانون رقك  13لسنة  1975ال تراعدى
عند تحدٌد قٌمة المستحقات فى نلاك المكافاة.
 -2فى حالة تسوٌة المعاش وفقا لل رٌقة األولى ٌستحق تعوٌض الدفعدة الواحددة عدن المددة الزائددة علدى
المقدددار الم لددول السددتحقاق الحددد األقصددى للمعدداش عددن مجمددوع مدددتى األجددر األساسددى العسددكرٌة
والمدنٌة التى تزٌدد علدى  36سدنة وتجداوز المددة الم لوبدة السدتحقاق معداش بمقددار مجمدوع الحدد
األقصى للمعاش عن مدة االشتراك عن األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجر المتؽٌر.
 -3تدخل مدد ال مائك والمدد اإل افٌة من المدة التى ٌستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحددة المسدتحق
عن المدة الزائدة على المقدار الم لول الستحقاق الحد األقصى للمعاش.
ٌ -4خصك من قٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق عن المدة الزائددة مدا سدبق صدرفه مدن مكافدأة بقدا
لقانون التقاعد والتامٌن والمعاشات للقوات المسلحة.
ٌ -5خصك من قٌمة التعوٌض اال افى المستحق بسبل العجز مدا سدبق صدرفه مدن مكافدأة بقدا ألحكداك
قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة.

البند الثانى
إذا كان قد طلب عدم ضم المدة العسكرٌة إلً المدة المدنٌة
إما كان الميمن علٌه قد لل عدك ك المدة العسكرٌة إلً المدة المدنٌة أو لك ٌبد الرؼبة فى ال ك من عدمه
 ،تتحدد قواعد حسال حقوقه التأمٌنٌة وفقا لما ٌأتى:
ٌ -1سددتحق المدديمن علٌدده عددن كددل مددن األجددر األساسددى واألجددر المتؽٌددر التددى لددك تدددخل فددى تقدددٌر معاشدده
العسكر تعوٌض الدفعة الواحدة آٌا كان مقدار همه المدة وآٌا كان سبل االستحقاق وٌيد إلى الخزاندة
العامة ما تك سداده من اشتراكات ومكافأة نهاٌة الخدمة وفروقها عن المدة المدنٌة التى روعٌت فى تقدٌر
معاشه العسكر .
وملك لحاالت االستحقاق اعتبارا من  2004 / 6/ 30بموجل التعدٌل الوارد علً المادة  99من قانون
التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسدلحة الصدادر بالقدانون رقدك  90لسدنة  ،1975بموجدل القدانون
رقك  87لسنة  2004بزٌادة المعاشات وتعدٌل بعض أحكاك قانون التقاعدد والتدأمٌن والمعاشدات للقدوات
المسلحة الصادر بالقانون رقك  90لسنة . 1975
ٌ -2حسل تعوٌض الدفعة الواحدة وفقدا ألحكداك المدادة  27مدن قدانون التدأمٌن اإلجتمداعى عدن كدل مدن مددة
االشتراك عن األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجر المتؽٌر كل قائك بماته.
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 -3للميمن علٌه لل صرؾ مبلػ التعوٌض فور انتهاء مدة الخدمة المدنٌة بشدر أال ٌكدون ملتحقدا بخدمدة
مدنٌة أخر فى تارٌخ تقدٌك لل الصرؾ.
 -4تسددتحق المكافددأة عددن مدددة الخدمددة المدنٌددة التددى اشددترك عنهددا فددى نلدداك المكافددأة المددا تددوافرت شددرو
استحقاقها وذلك بمراعاة:
أ -عدك تكرار االنتفاع بالحد األدنى للمكافأة بالنسبة لمن سبق له االنتفاع بهما الحد سواء عدن مددة خدمدة
عسكرٌة أو مدنٌة.
ل -عدك استبعاد المدة المدنٌة التى روعٌت فى حسال المعاش العسكر وسدد عنها االشدتراك فدى نلداك
االدخار عند تحدٌد المبالػ المدخرة التى ٌحسل بها مدة فى نلاك المكافأة.
ج -عدك استبعاد المدة المدنٌة التى روعٌت فدى حسدال المعداش العسدكر وسددد عنهدا اشدتراك المكافدأة
عند حسال مبلػ المكافأة المستحق عن المدة المدنٌة.
 -5التستحق آٌة حقوق أخر عن مددة االشدتراك المدنٌدة عدن األجدرٌن األساسدى والمتؽٌدر وملدك فٌمدا عددا
معاش إصابة العمل المستحق عن األجرٌن.
وٌكون الجم بٌن معاش إصابة العمل عدن كدل مدن األجدرٌن األساسدى والمتؽٌدر المسدتحق وفقدا لقدانون
التأمٌن اإلجتماعى وكل من المعاش األساسى والمعاش اال افى المستحق وفقا لقدانون التقاعدد والتدأمٌن
والمعاشات للقوات المسلحة والزٌادات الم دافة إلٌده باسدتثناء الزٌدادات المقدررة بدأ مدن قدوانٌن زٌدادة
المعاشات العسكرٌة التى تقررت اعتبارا من  1987/7/1بما ال ٌجاوز الحد األقصى للجم بٌن معاش
األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر وفقا ألحكاك قانون التأمٌن اإلجتماعى الصدادر بالقدانون رقدك 79
لسنة 1975
مرفلق رقللم  :1الحددد األقصدً لمجمددوع معدداش األجدر األساسددً وزٌادتدده ومعداش األجددر المتؽٌددر بدددون
زٌاداته
ملحوظة :
اعتبارا من  ( 2009/6/12تارٌخ العما بالقانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌا قانون التأمٌن
االجتماعً ) تم تعدٌا البند  4من المادة  71من قانون التأمٌن اال جتماعً الصادر بالقانون رقم 79
لسنة  1975لٌكون الجمع بٌن المعاشات المشار الٌها بالفقرة السابقة بدون حدود .
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الفصا الثانى
قواعد معاملة المؤمن علٌه
(المجند أو المستبقً أو المستدعً أو المكلؾ)
الذى تقع وفاته أو ٌصاب بعجز
ٌستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرٌة
قررت قوانٌن التقاعد والتامٌن والمعاشات للقدوات المسدلحة حقوقدا للمديمن علٌده الدم تقد وفاتده أو ٌصدال
بعجز ٌستحق عنه معاشا أثناء أدائه الخدمة العسكرٌة – مجند  ،مستبقى  ،مستدعى  ،مكلؾ – وكانت وفاته
أو إصابته بسبل العملٌات الحربٌة أو بسبل العملٌات التى تعتبر فى حكك العملٌات الحربٌة أو بسبل الخدمدة
العسكرٌة.
وتنلك المواد  38 ، 37من قانون التأمٌن اإلجتماعى والمادة  101من قدانون التقاعدد والتدأمٌن والمعاشدات
للقوات المسلحة القواعد المقررة لحقوق التأمٌنٌة على الوجه التى:

المبحث الوا
فى حالة إنتهاء الخدمة العسكرٌة بالوفاة
ٌستحق المستحقون عن الميمن علٌه الحق األف ل من كل من الحقدوق المقدررة بقدانون التدأمٌن اإلجتمداعى
والحقوق المقررة بقانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة  ،وٌقت ى ملك فى كل حالة تسوٌة كل
حق وفقا لنصوص كل من القانونٌن وصرؾ األف ل منهما  ،وملك بالتنسٌق بدٌن إدارة التدأمٌن والمعاشدات
للقوات المسلحة وصندوق التأمٌن اإلجتماعى المختص وٌتحمل صندوق التأمٌن االجتماعى المختص بدالحق
المحسول وفقا لقانون التأمٌن االجتماعى وإما كان قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسدلحة ٌقدرر
حقا أف ل فتتحمل الخزانة العامة بالفرق بٌنهما وتسر أحكاك قانون التأمٌن اإلجتمداعى فدى شدأن مدا ٌدرب
من معاش نهائى للمستحقٌن.

المبحث الثانى
فى حالة انتهاء الخدمة العسكرٌة
لثبوت العجز واستحقاق معاشا عنه

المطلب الوا
القواعد المنظمة لحقوق المؤمن علٌه
أثناء مدة خدمته المدنٌة
اثناء مدة الخدمة المدنٌة للميمن علٌه صاحل معاش العجز عن خدمته العسكرٌة فٌتبع ما ٌأتى:
ٌ -1جم بٌن معاش العجز العسكر وأجره عن عمله بدون حدود.
 -2فى حالة انتكاس أو م اعفة اإلصابة ٌكون للمصال حق العالج والرعاٌة ال بٌة وإما حال العدالج بدٌن
المصال وبٌن أداء عمله استحق تعوٌ دا عدن األجدر ٌسدتمر صدرفه دوال فتدرة انق اعده عدن العمدل ،
وتتحدد قٌمة هما التعوٌض بقٌمة ما كان ٌستحقه المصال من اجر بدافتراض مباشدرته لعملده واما كاندت
بعض عناصر االجر ٌرتب تحدٌد قٌمتها بمعدالت أو مستو اداء المصال لعمله فتحدد رٌقدة حسدال
همه العناصر بمتوسد مدا اسدتحق عنده اشدتراكات التدأمٌن االجتمداعى خدالل السدنة السدابقة علدى تدارٌخ
اإلصابة أو مدة اشتراكه فى التامٌن عن همه العناصر إن قلت عن ملك  ،وٌقدر التعوٌض الٌدومى بدأجر
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الشهور التى ٌستحق عنها على أساس األجر الشهر المحدد وفقا لما سبق مقسوما على ثالثٌن بصدرؾ
النلر عن عدد أٌاك اجر الشهر المستحق عنه التعوٌض.
وٌستحق التعوٌض عن جمٌ األٌاك بما فى ملك أٌاك الراحدة األسدبوعٌة  ،وٌصدرؾ فدى مواعٌدد صدرؾ
األجور بالنسب ة لمن ٌتقا ون أجورهك بالشهر وأسبوعٌا إما كان المصال ٌتقا ى أجره بؽٌر الشهر.
وٌلتزك بتعوٌض األجر جهة العمل بالنسبة للعداملٌن بالق داعٌن الحكدومى والعداك بٌنمدا ٌلتدزك بتعدوٌض
األجر صندوق التأمٌن االجتماعى للعاملٌن بالق اع العاك والخاص بالنسبة للعاملٌن بالق اع الخاص وفى
جمٌ د األحددوال تلتددزك جهددة العمددل بددان تدديد عددن تعددوٌض األجددر اشددتراكات التددأمٌن اإلجتمدداعى فددى
المواعٌد المحددة.
 -3إما كان الميمن علٌه تتوافر فى شأنه شرو استحقاق العالوات الخاصة فٌتبع فى شأنه ما ٌأتى:
أ -إما كانت سن الميمن علٌه أقا من الستٌن:
( )1العالوة الخاصة عن سنة :1987
ٌستحق الزٌادة عن المعاش وإما كانت العالوة الخاصة أكبر ٌستحق منها الفرق.
( )2العالوة الخاصة إعتبارا من سنة :1988
ٌستحق العالوة الخاصة وإما كانت الزٌادة على المعاش المقابلة لها أكبر أد له من الزٌادة على
المعاش الفرق.
ل -إما كانت سن الميمن علٌه تزٌد على الستٌن استحق الزٌادة على المعاش وإما كاندت قٌمدة العدالوات
الخاصة أكبر أد إلٌه الفرق من العالوة.

المطلب الثانى
القواعد المنظمة لحقوق المؤمن علٌه التأمٌنٌة
عند انتهاء خدمته المدنٌة

الفرع الوا
المعاش
عند انتهداء خدمدة المديمن علٌده المدنٌدة ٌوقدؾ صدرؾ معاشده العسدكر مدن أول شدهر إنتهداء الخدمدة متدى
توافرت فى شأنه إحد حاالت استحقاق المعاش وفقا لقانون التأمٌن اإلجتماعى وٌسو معاشه وفقا ألحكداك
هما القانون وفقا لى الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن تحقق له معاشا أفضا:
الطرٌقة الولً :
ٌحسل المعاش عن مدة الخدمة المدنٌة التالٌدة لتدارٌخ ثبدوت العجدز وفقدا لقواعدد حسدال المعداش لبلدوغ سدن
التقاعد وفقا للقواعد التالٌة:
ٌ -1حسل المعاش عن كل من مدة االشتراك عن األجر األساسى واألجر المتؽٌر قائما بماته.
ٌ -2حسل المعاش فى جمٌ حاالت االستحقاق عن مدة االشتراك عدن كدل مدن األجدرٌن علدى أسداس المددة
ومعدل حسابها وأجر التسوٌة لؽٌر حاالت العجز والوفداة المنصدوص علٌهدا بقدانون التدأمٌن اإلجتمداعى
والقوانٌن الخاصة بالنسبة للمعاملٌن بها  ،وٌستخدك أجر التسوٌة المحسن فً ؼٌر حداالت لدل صدرؾ
المعاش المبكر.
 -3فى حالة طلب صرؾ المعاش المبكر ٌراعً :
أ  -توافر حالة االستحقاق قبا  ( 2009/6/12تارٌخ العما بالقانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌا
قانون التأمٌن االجتماعً ):
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( )1بالنسبة لمعاش الجر الساسً :
ٌخفض المعاش المستحق عن األجر األساسى تبعا لسن الميمن علٌه وقت لل صرؾ المعاش
وفقا لنسل التخفٌض التً ٌت منها الجدول رقك  8المرفق بالقانون :
%15
السن أقل من  45سنة
%10
السن من  45سنة وأقل من  50سنة
%05
السن من  50سنة وأقل من  55سنة
%00
السن من  55سنة
( )2بالنسبة لمعاش الجر المتؽٌر:
(أ) عدك صرفه قبل بلوغ الميمن علٌه سن الخمسٌن.
(ل) تسر فى شأنه قواعد تخفٌض هما المعاش ( %5عن كل سنة مابٌن تارٌخ لدل الصدرؾ
وسن الستٌن م جبر كسر السنة فً همه المدة إلً سنة كاملة).
(ج) ٌصرؾ هما المعاش دون تخفٌض إما وقعت الوفاة أو ثبت العجدز الكامدل قبدل بلدوغ المديمن
علٌه سن الخمسٌن إعتبارا من أول الشهر المي تحققت فٌه إحدي همه الوقائ .
ملحوظة :
بتارٌخ  2008/5/4صدر حكك المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الق ٌة رقك  310لسنة 24
ق ائٌة بعدك دستورٌة نص الفقرة الثانٌة من المادة  23من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر
بالقانون رقك  79لسنة  1975والتً تق ً بتخفٌض المعاش عن األجر المتؽٌر فً حالة
المعاش المبكر .
وقد تك تعدٌل المعاشات المبكرة السابق تسوٌتها قبل صدور هما الحكك وصرؾ الفروق
المستحقة عن فترة االستحقاق السابقة علً تارٌخ تنفٌم الحكك .
ب  -توافر حالة االستحقاق من  ( 2009/6/12تارٌخ العما بالقانون رقم  130لسنة  2009بتعدٌا
قانون التأمٌن االجتماعً ):
بالنسبة لكا من معاش الجر الساسً ومعاش الجر المتؽٌر:
( )1ألؽٌت المادة  23من قانون التأمٌن االجتماعً التً كانت تق ً بتخفٌض المعاش المبكر.
( )2تك تعددٌل المدادة  20مدن قدانون التدأمٌن االجتمداعً لتت دمن تحدٌدد معامدل حسدال المعداش
المبكر تبعا لسن الميمن علٌه فً تارٌخ تقدٌك لل صرؾ الحقوق التأمٌنٌة – وملدك وفقدا
للمعامالت االكتوارٌة المحددة بالجدوا رقم  9المرفق .
جدوا رقم  : 9المعامل االكتواري لحسال المعاش المبكر
 -3ال ت اؾ مدة افترا ٌة لحاالت العجز والوفاة.
 -4ال ٌرف هدما المعداش إلدى أ مدن الحددود الددنٌا التدى ٌدنص علٌهدا قدانون التدأمٌن اإلجتمداعً  ،باسدتثناء
معاش األجر المتؽٌر فٌرب بحد أدنى مقداره  %50مدن اجدر التسدوٌة للمديمن علٌده اللذى تلوافرت فلى
شأنه الشروط اآلتٌة:
أ -أن ٌكون استحقاق المعاش النتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.
ل -أن ٌكون الميمن علٌه موجودا بالخدمة المدنٌة فى .1984/4/1
ج -أن ٌكون الميمن علٌه مشتركا عن األجر المتؽٌر اعتبارا من  1984/4/1ومسدتمرا فدى االشدتراك
عن هما األجر حتى تارٌخ انتهاء خدمته.
د -أن تبلػ مدة خدمة الميمن علٌه المدنٌة الفعلٌة التى لك تدخل فى تقدٌر معاشه العسدكر  240شدهرا
على األقل.
 -6بالنسبة للزٌادة التى ت اؾ لمعاش األجر األساسى والمحددة بواقد  %25مدن المعداش بحدد أقصدى 35
جنٌها شهرٌا وبحد أدنى  20جنٌها شهرٌا فٌراعى فى حسابها ما ٌأتى:
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أٌ -تك جم المعاش العسكري قبل إ افة أ زٌادة إلٌه على المعاش األساسً للمدة المدنٌة وٌتك حسال
الزٌادة المستحقة على مجموع المعاشٌن.
لٌ -تك مقارنة زٌادة أو زٌادات المعداش العسدكري المندالرة لزٌدادة ال  %25بالزٌدادة التدى تدك حسدابها
على مجموع المعاشٌن  ،فإما كانت الزٌادة علً مجموع المعاشٌن اكبر من زٌادة المعاش العسدكري
استحق الفرق بٌنهما  ،وإما كانت الزٌادة علً مجموع المعاشٌن مساوٌة أو أقل من الزٌادة المستحقة
علً المعاش العسكري فتلل زٌادة المعاش العسكري كما هً وال تسدتحق زٌدادة علدً معداش المددة
المدنٌة التالٌة إلستحقاق المعاش العسكري.
وتتمثا الزٌادات المناظرة المشار إلٌها فٌما ٌلً:
( %10 )1قانون  7لسنة  1977أو الزٌدادة األولدً قدانون  110لسدنة ٌ( 1981ندالر قدانون 61
لسنة  1981بالنسبة للمدنٌٌن)
( %10 )2قانون  62لسنة  1980أو الزٌادة الثانٌة قدانون  110لسدنة ٌ( 1981ندالر قدانون 61
لسنة  1981بالنسبة للمدنٌٌن)
( 4 )3جنٌهات قانون  116لسنة .1982
( 5 )4جنٌهات قانون  98لسنة 1983
 -7بالنسددبة للزٌددادة التددى ت دداؾ لمعدداش األجددر المتؽٌددر عددن العددالوات الخاصددة التددى لددك ت ددك إلددى األجددر
األساسى فال ٌتك الجم بٌنها وبٌن الزٌادة المستحقة على المعاش العسكر المقابلدة لهدا وٌسدتحق أف دل
الزٌادتٌن فق  ،وإما تساوت الزٌادتان فتستحق الزٌادة علً المعاش العسكري
مرفق رقم  :2زٌادات المعاش العسكري وزٌادات المعاش المدنً المقابلة لها
 ٌ -8دداؾ المعدداش بدددون أي زٌددادات المسددتحق عددن كددل مددن مدددة االشددتراك فددى األجددر األساسددى ومدددة
االشتراك فى األجر المتؽٌر إلى المعاش العسكر بدون أي زٌادات المنالر له وٌرب المعاش بمجموع
همه المعاشات بمراعاة عدك تجاوز معاش األجر األساسى الحد األقصى الرقمً لهما المعداش فدى تدارٌخ
استحقاق صرؾ معاش المدة المدنٌة وأال ٌجاوز معداش األجدر المتؽٌدر  %80مدن متوسد اجدر تسدوٌة
المعاش العسكر وأجر تسوٌة المعاش المدنى.
 -9ت اؾ كافة زٌادات معاش األجر األساسً العسكري التً أستحقت بعد تارٌخ إستحقاقه م مراعاة عددك
تكرار تلك المنالرة لزٌادة ال  %25سابق اإلشارة إلٌها بالبند  6السابق.
الطرٌقة الثانٌة :
ٌحسل المعاش عن مدة اشتراكه فى التامٌن وفقا لقانون التأمٌن اإلجتمداعى عدن كدل مدن مددة االشدتراك عدن
األجر األساسى ومدة االشتراك عن األجر المتؽٌر قائما بماته وفقا ألحكاك قانون التأمٌن اإلجتماعى.
قواعد تحدٌد المعاش الفضا :
عند المفا لة بٌن المعاش المحسول بال رٌقة األولى والمعاش المحسول بال رٌقة الثانٌة ٌراعى اآلتى :
 -1استخداك رٌقة واحدة لتحدٌد كل من معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر.
 -2تكون المفا لة على أساس إجمدالى معداش األجدرٌن األساسدى والمتؽٌدر فدى كدل مدن ال درٌقتٌن كوحددة
واحدة.
 -3فى حالة وجود مدة زائدة ٌستحق عنها تعوٌ ا وفقا للمادة  26مدن قدانون التدأمٌن اإلجتمداعى مدن دفعدة
واحدة ٌتك حسال معاش إفترا ً عنها ٌحسل بواق  75/1وٌ اؾ إلى المعاش المستحق  ،وملك مد
عدك اإلخالل بحق صاحل الشأن فى هما المعاش أو صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة.
 -4م مراعاة القواعد السابق تحدٌدها بالنسبة للزٌادات التى ت اؾ إلى المعاش ٌراعى فى ال رٌقة األولً
بالنسبة للمعاش العسكر إ افة كافة الزٌادات التى تقررت له حتى تارٌخ استحقاق صرؾ المعاش عن
المدة المدنٌة.
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ٌ -5ددتك تحدٌددد المعدداش األف ددل علددى أسدداس مجمددوع المعدداش المسددتحق الصددرؾ فددى تددارٌخ تحقددق الواقعددة
المنشئة لالستحقاق.
الفرع الثانً
الحقوق الخري
ٌتب فً تحدٌد الحقوق األخري المتمثلة فً المكافأة وتعوٌض المدة الزائدة والتعوٌض اإل افً أحكاك قانون
التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقك  79لسنة .1975

13 23

يوليو 2002

مذكرات في التأمينات االجتماعية
المذكرة الثامنة عشرة

الجداوا
جدوا رقم 4

()1

تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك
المبلػ المقابا
لكا سنة من
الخدمة
المحسوبة فى
االشتراك و لكا
جنٌه واحد من
الجر الشهرى

السن

حتى سن

مالحظات :

المبلػ المقابا
لكا سنة من
الخدمة
المحسوبة فى
االشتراك و لكا
جنٌه واحد من
الجر الشهرى

الســـن

ملٌم

جنٌه

40

800

1

41

830

1

51

42

860

1

52

330

43

900

1

53

400

2

44

930

1

54

500

2

45

960

1

55

600

2

46

-

2

56

700

2

47

050

2

57

800

2

48

100

2

58

900

2

49

150

2

-

3

حتى سن

ملٌم

جنٌه

50

200

2

260

2
2

 59فأكثر

()2

-1فى حسال السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
 -2تقدر المبالػ الم لوبة لحسال مدة من مدة االشتراك فى نلاك المكافأة بواق  %30من المعامل الوارد
فى هما الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌك لل الحسال .

()1جدولمعدلبالقانونرقم44لسنة .1294
()2مالحظاتالجدولعدلتبالقانونرقم104لسنة1294ويعملبالتعديلاعتبارامن.1294/4/1
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 -3تقدر المبالػ الم لوبة لحسال مدة
تارٌخ تقدٌك لل الحسال .

يوليو 2002

من مدة االشتراك فى األجر األساسى على أساس السن واألجر فى

 -4تقدر المبالػ الم لوبة لحسال مدة من مدة االشتراك فى األجر المتؽٌر على أساس السن فى تارٌخ
تقدٌك ال لل والمتوس الشهر لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة حتى نهاٌة
الشهر السابق على تارٌخ تقدٌك لل الحسال .
 -5تقدر المبالػ الم لوبة وفقا للمادة  33بواق  %40من المعامل الوارد بهما الجدول وعلى أساس السن
واألجر فى تارٌخ تقدٌك لل االشتراك .
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()3

جدوا رقم 6
بتحدٌد القساط الشهرٌة التى تقتطع من الجر فى حالة
اختٌار المؤمن علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط
السن فى تارٌخ بدء
الداء
20
21
22
23
24
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

مجموع القساط المفروض أداؤها فى حالة السداد
حتى بلوغ سن الستٌن مقابا  100جنٌه من
المبالػ المستحقة
جنٌه
ملٌم
274
100
269
500
264
900
260
300
255
700
251
100
246
600
242
237
400
232
900
228
300
223
700
219
200
214
700
210
200
205
800
201
400
197
192
600
188
300
184
100
179
900
175
700
171
600
167
500
163
400
159
300
155
300
151
300
147
400

()3جدولمعدلبالقانونرقم44لسنة .1294
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السن فى تارٌخ بدء
الداء
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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مجموع القساط المفروض أداؤها فى حالة السداد
حتى بلوغ سن الستٌن مقابا  100جنٌه من
المبالػ المستحقة
جنٌه
ملٌم
143
500
139
500
135
400
131
300
127
100
122
800
118
400
113
900
109
300
104
600
100
000

مالحظات :
(أ) فى حالة حسال السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(ل) لحسال القس الشهر تقسك مجموع األقسا المفروض أدايها على عددد األشدهر الكاملدة بدٌن تدارٌخ
بدء السداد وتارٌخ بلوغ سن الستٌن .
(ج) تجبر قٌمة القس الشهر الناتج من ت بٌق هما الجدول إلى أقرل قرش.
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جدوا رقم ()9
المعاما االكتواري لحساب المعاش المبكر
السن فً تارٌخ طلب
الصرؾ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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االمعاما االكتواري
90.0
87.5
85.0
82,5
80.0
77.5
75.0
72.5
70.0
67.5
65.0
62.5
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
49.0
48.0
47.0
46.0
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المرفقات
مرفق رقم 1
الحد القصً لمجموع معاش الجر الساسً وزٌادته
ومعاش الجر المتؽٌر بدون زٌاداته
تارٌخ االستحقاق
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من
من

1984/4/ 1
1987/7/ 1
1992/7/ 1
1993/7/ 1
1994/7/ 1
1995/7/ 1
1996/7/ 1
1997/7/ 1
1998/7/ 1
1999/7/ 1
2000/7/ 1
2001/7/ 1
2002/7/ 1
2003/7/ 1
2004/7/ 1
2005/7/ 1
2006/7/ 1
2007/7/ 1
2008/7/ 1
2009/7/ 1

الحد االقصى
جنٌه
509
500
640
670
700
730
760
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1120
1240
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أساسً وزٌادته
جنٌه
209
200
240
270
300
330
360
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640

متؽٌر
جنٌه
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
600
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مرفق رقم 2
زٌادات المعاش العسكري وزٌادات المعاش المدنً المقابلة لها
 -1الزٌادات إعتبارا من 1988
قانون الزٌادة للمعاش المدنً
 150لسنة 1988
 124لسنة 1989
 014لسنة 1990
 014لسنة 1991
 030لسنة 1992
 175لسنة 1993
 204لسنة 1994
 024لسنة 1995
 086لسنة 1996
 083لسنة 1997
 091لسنة 1998
 020لسنة 1999
 085لسنة 2000
 019لسنة 2001
 150لسنة 2002
 091لسنة 2003
 088لسنة 2004
 156لسنة 2005
وقرار جمهوري  176لسنة 2005
قرار جمهوري  160لسنة 2006
قرار جمهوري  169لسنة 2007
 114لسنة 2008
قرار جمهوري  147لسنة 2009

قانون الزٌادة للمعاش العسكري
 151لسنة 1988
 125لسنة 1989
 015لسنة 1990
 015لسنة 1991
 031لسنة 1992
 178لسنة 1993
 205لسنة 1994
 025لسنة 1995
 087لسنة 1996
 084لسنة 1997
 093لسنة 1998
 021لسنة 1999
 083لسنة 2000
 020لسنة 2001
 151لسنة 2002
 090لسنة 2003
 087لسنة 2004
 155لسنة 2005
 140لسنة 2006
 078لسنة 2007
 114لسنة 2008
 129لسنة 2009
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(تابع) مرفق رقم 2
زٌادات المعاش العسكري وزٌادات المعاش المدنً المقابلة لها
 - 2بٌان الزٌادات السابقة علً سنة 1988
قانون الزٌادة للمعاش المدنً
 007لسنة 1977
 044لسنة 1978
 093لسنة 1980
الحد األقصً  6جنٌهات
 062لسنة 1980
 137لسنة 1980
 061لسنة 1981
 116لسنة 1982
 098لسنة 1983
 047لسنة 1984
تحسل الزٌادة من 1984/7/1
 102لسنة 1987

قانون الزٌادة للمعاش العسكري
 007لسنة 1977
 045لسنة 1978
 133لسنة 1980
الحد األقصً  8جنٌهات
 062لسنة 1980
 137لسنة 1980
 110لسنة 1981
 116لسنة 1982
 098لسنة 1983
 051لسنة 1984
 114لسنة 1987
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