الحقوق االضافٌة
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()31
ٌستحق مبلغ التعوٌض اإلضافً فً الحاالت اآلتٌة:
-1انتهاء خدمة المؤمن علٌه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك الستحقاقه معا ًشا.
-2ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
وٌكون هذا التعوٌض معادالً لنسبة من األجر السنوى تبعًا لسن المؤمن علٌه فً تارٌخ الوفاة وفقا ً
للجدول رقم ( )6المرافق لهذا القانون.
وٌقصد باألجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوٌة المعاش مضروبًا فً إثنى عشر.
وفى جمٌع األحوال ٌزاد مبلغ التعوٌض اإلضافى بنسبة  %50فى الحاالت الناتجة عن إصابة
عمل.
وٌضاعف مبلغ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه النتهاء خدمة المؤمن علٌه بالوفاة ولم
ٌوجد مستحقون للمعاش.
وٌؤدى مبلغ التعوٌض اإلضافى فى حاالت إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم ٌوجد سوى
مستحق واحد أدى إلٌه بالكامل ،فإذا لم ٌوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعٌٌن.
مادة ()32
عند وفاة صاحب المعاش ،تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثالثة أشهر ،تصرف لألرمل
أو األرملة ،فإذا لم ٌوجد صرفت ألرشد األوالد ،فإذا لم ٌوجد صرفت ألى شخص ٌثبت قٌامه
بصرفها.
وٌجب أن ٌتم صرف هذه النفقات خالل ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب.
مادة ()33
عند وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرٌن التالٌٌن
وذلك باإلضافة إلى األجر المستحق عن أٌام العمل خالل شهر الوفاة.
وتقدر المنحة باألجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ،وتلتزم بها الجهة التى كانت
تصرف األجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب األحوال.
وٌخصم بها بالنسبة للمؤمن علٌهم العاملٌن بالجهات المشار إلٌها بالبندٌن (  )2 ، 1من أوالً
من المادة ( )2على البند الذى كان ٌتحمـل باألجر.
وتستحق المبالـغ المنصـوص علٌها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم ٌوجد سوى مستحق
واحد أدٌت إلٌه بالكامل.
مادة ()34
ٌصرف للمستحقٌن فً حالة فقد المؤمن علٌه أو صاحب المعاش إعانة شهرٌة تعادل ما
ٌستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ،وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فٌه إلى أن
ٌظهر أو تثبت وفاته حقٌقة أوحكمًا.
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وإذا كان فقد المؤمن علٌه أثناء تأدٌة عمله  ،فتقدر اإلعانة بما ٌعادل المعاش المقرر فى
تأمٌن إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على اإلعانة أحكام المادة ( )35من هذا القانون.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون اإلجراءات الواجب اتخاذها إلثبات حالة الفقد ،كما تحدد
القواعد واإلجراءات الواجب اتخاذها حٌال المبالغ التً صرفت للمستحقٌن فً حالة العثور على
المؤمن علٌه أو صاحب المعاش حًٌا.
وبعد فوات أربع سنوات من تارٌخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقٌقة أو حكمًا ٌ ،عتبر تارٌخ الفقد
هو تارٌخ انتهاء الخدمة وذلك فً تقدٌر جمٌع الحقوق التأمٌنٌة وف ًقا ألحكام هذا القانون ،وتعتبر
اإلعانة السابق صرفها معا ًشا منذ تارٌخ تحقق إحدى الوقائع المشار إلٌها.
وتصرف المبالغ المنصوص علٌها فى المواد
(  ) 37 ، 33 ، 31من هذا القانون للمستحقٌن لها الموجودٌن على قٌد الحٌاة فى تارٌخ
انقضاء مدة الفقد المشار إلٌها ،أو فى تارٌخ ثبوت الوفاة الحقٌقٌة أو الحكمٌة.
مادة ()35
ال تقل عن
ُتزاد المعاشات المستحقة فى ٌ ٣٠ونٌو مِنْ كل عام اعتبارً ا مِنْ أول ٌولٌو بنسبة
معدل التضخم وبما ال ٌزٌد على  ،%١٥وال تزٌد قٌمة الزٌادة فى المعاش على نسبة الزٌادة
منسوبة إلى الحد األقصى ألجر االشتراك الشهرى فى ٌ ٣٠ونٌو مِنْ كل عام  ،على أنْ ٌتحمل
صندوق التأمٌن االجتماعى المشار إلٌه بالمادة ( )5مِنْ هذا القانون بنسبة الزٌادة عن جزء
المعاش الذى ٌلتزم به  ،وتتحمل الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة  ،وتعتبر الزٌادة جزءًا مِن
المعاش عند حساب الزٌادة التالٌة.
ً
وٌتم تقرٌر الزٌادة المنصوص علٌها فى الفقرة األولى مِنْ هذه المادة بناء على تقرٌر مِنْ لجنة
الخبراء بنتٌجة دراسة نسبة زٌادة المعاشات ٌتم عرضه على مجلس اإلدارة للموافقة علٌه،
وٌصدر بنسبة الزٌادة قرار مِنْ رئٌس الجمهورٌة بنا ًء على عرض الوزٌر المختص بالتأمٌنات
( ) 1الفقرتٌن األولً والثانٌة معدلتٌن بالقانون رقم  ٢٥لسنة  ٢٠٢٠وٌعمل بالتعدٌل
بالتنسٌق مع وزٌر المالٌة ورئٌس الهٌئة .
من  8ماٌو سنة 2020

على أال تقل قٌمة المعاش بعد الزٌادة عن الحد األدنى المشار إلٌه بالفقرة األخٌرة من المادة
( )24فً تارٌخ تقرٌر الزٌادة ،والٌسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى اإلصابى
غٌر المنهى للخدمة.
و مع عدم اإلخالل بأحكام هذه المادة ٌستحق صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم والولد العاجز
عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (  )%20شهرًٌا من قٌمة ما ٌستحقه من معاش وزٌادته إذا
قررت الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى الشامل أنه ٌحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر
للقٌام بأعباء حٌاته الٌومٌة ،وتقطع هذه اإلعانة فً حالة االلتحاق بعمل ،أو زوال الحالة وف ًقا لما
تقرره الهٌئة المشار إلٌها أو وفاته.
مادة ()37
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ٌصرف للمؤمن علٌه الخاضع لنظام المكافأة الرصٌد المتوافر فى حسابه الشخصى عند
تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمٌنٌة وفقا ألحكام المواد ( )26 ، 21من هذا القانون.
وفى حالة وفاته ٌصرف هذا الرصٌد لمستحقى المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة وف ًقا ألنصبتهم
المحددة بالجدول رقم ( )7المرافق لهذا القانون ،فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدى إلٌه
بالكامل ،وفى حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش ٌصرف هذا الرصٌد للورثة الشرعٌٌن.
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