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( 21 )مادة
 

: يستحق المعاش فى الحاالت اآلتية
بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن - 1

 شهًرا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ 180 شهًرا فعلية على األقل، وتكون لمدة 120
. العمل بالقانون

من هذا القانون  (2)انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أوالً من المادة - 2
للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى 

 .صاحب العمل
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار 
إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة باالتفاق مع الوزراء المختصين، 
ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب األحوال وممثل عن 

. الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحاالت التى يصدر بها قرار من رئيس 

. الهيئة بناًء على موافقة مجلس اإلدارة
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب األحوال بالنسبة للفئات المشار  -3

 .من هذا القانون (2)إليها بالبنود ثانًيا وثالًثا ورابًعا من المادة 
العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه،  -4

 .وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن  -5

 شهًرا فعلية على األقل، وتكون 120عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ال تقل عن 
 شهًرا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز 180لمدة 

 .سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة  -6

 :مع توافر الشروط اآلتية
 توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش ال يقل (أ)

 من أجر أو دخل التسوية األخير، وبما ال يقل عن الحد األدنى للمعاش %(50)عن 
 .من هذا القانون (24)المشار إليه بالفقرة األخيرة من المادة 

 240مدة اشتراك فعلية ال تقل عن  (أ) أن تتضمن مدة االشتراك المشار إليها بالبند (ب)
 . شهًرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون300شهًرا ، وتكون لمدة 

 . تقديم طلب الصرف(ج)
 .أال يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف(د)

أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك ال  (4 ، 3 ، 2)ويشترط الستحقاق المعاش فى الحاالت 
: تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، وال يسرى هذا الشرط فى الحاالت اآلتية 

من هذا  (2)من البند أوال من المادة  (2، 1) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (أ)
 .القانون

الذين  (2)من البند أوال من المادة  (3) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (ب)
يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم 

وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفًقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة 
 .على هذه اللوائح أو االتفاقات
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( 2)من البند أوالً من المادة  (2، 1) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (ج)
من ذات البند، أو إلى أى من البنود  (3)من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى 

 .األخرى من ذات المادة
. ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل( د)

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى األعمال الصعبة أو 
الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن 

: يتضمن هذا القرار ما يأتى
 . تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك األعمال ( أ)
 رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن (ب)

. تخفيض السن
 زيادة نسبة االشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة األعباء الناتجة عن المزايا (ج)

 .التى تتقرر للعاملين المشار إليهم
 

( 24 )مادة
 

يسوى المعاش عن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ 
العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 

.  من أجر أو دخل التسوية%(80)المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره  (5)
ويسوى المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل 

من هذا القانون، بحد  (156)المنصوص عليه بالفقرة األولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 
. من أجر التسوية% 80أقصى مقداره 

من أجر التسوية األكبر %(80)ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما ال يجاوز 
.   من هذه المادةوفقاً للفقرتين األولى والثانية

من المادة  (4 ، 3 ، 2)وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود 
. من أجر أو دخل التسوية األكبر رفع إلى هذا المقدار% 65من هذا القانون عن  (21)

من الحد األقصى ألجر  (%80)يتعين أال يزيد إجمالى المعاش على  ، وفى جميع األحوال
. االشتراك فى تاريخ االستحقاق

من هذا القانون  (21)من المادة  (5 ،4 ، 3 ، 2،1)وفى حاالت استحقاق المعاش وفقاً للبنود 
من الحد األدنى ألجر االشتراك في تاريخ % 65يجب أال يقل إجمالى المعاش المستحق عن 

 .استحقاق المعاش
 

( 35 )مادة
 

 ال تقل عن  يونيو ِمْن كل عام اعتباًرا ِمْن أول يوليو بنسبة٣٠ُتزاد المعاشات المستحقة فى       
نسبة الزيادة  على وال تزيد قيمة الزيادة فى المعاش ،%١٥وبما ال يزيد على  معدل التضخم

، على أْن يتحمل   يونيو ِمْن كل عام٣٠منسوبة إلى الحد األقصى ألجر االشتراك الشهرى فى 
 ِمْن هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء (5)صندوق التأمين االجتماعى المشار إليه بالمادة 

، وتعتبر الزيادة جزًءا ِمن  ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة المعاش الذى يلتزم به
  .المعاش عند حساب الزيادة التالية
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ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة األولى ِمْن هذه المادة بناًء على تقرير ِمْن لجنة 
الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس اإلدارة للموافقة عليه، 

ويصدر بنسبة الزيادة قرار ِمْن رئيس الجمهورية بناًء على عرض الوزير المختص بالتأمينات 
 ويعمل بالتعديل ٢٠٢٠ لسنة ٢٥رقم قانون بالالفقرتين األولي والثانية  معدلتين  (1 ).بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة

 2020 مايو سنة 8من 

على أال تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد األدنى المشار إليه بالفقرة األخيرة من المادة 
في تاريخ تقرير الزيادة، واليسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى اإلصابى  (24)

. غير المنهى للخدمة
مع عدم اإلخالل بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز و

شهرًيا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا  (%20)عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ 
قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر 

للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه اإلعانة في حالة االلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفًقا لما 
 .تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته

 


