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قانون التضمن : أوال   
 

( 22 )مادة
 

ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ العمل بأحكام هذا القانون 
المتوسط الشهري لألجور أو الدخول التى أدٌت على أساسها االشتراكات عن هذا على أساس 

. األجر أو الدخل
: وٌراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ٌأتً

ال ٌدخل شهر البداٌة ضمن فترة المتوسط إال إذا كان شهرا كامال وٌدخل الشهر الذي  -1
 .انتهت فٌه الخدمة كامال ضمن فترة المتوسط

ٌزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خالل المدة من بداٌة االشتراك  -2
وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة 

االشتراك الفعلٌة عن هذا األجر بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على 
 .الحد األقصى ألجر االشتراك

.       وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تنفٌذ هذه المادة
 

( 24 )مادة
 

ٌسوى المعاش عن مدة االشتراك فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة التً تبدأ من تارٌخ 
العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علٌه المحدد بالجدول رقم 

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

، بحد من هذا القانون (156) وأجر التسوٌة المشار إلٌه بالمادة المنصوص علٌه بالفقرة األولى،
. من أجر التسوٌة% 80أقصى مقداره 

من أجر التسوٌة األكبر (%80)وٌربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما ال ٌجاوز 
.  وفقاً للفقرتٌن األولى والثانٌة من هذه المادة

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

من الحد األقصى ألجر  (%80)وفى جمٌع األحوال ، ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش على 
. االشتراك فى تارٌخ االستحقاق

من هذا القانون  (21)من المادة  (5 ،4 ، 3 ، 2،1)وفى حاالت استحقاق المعاش وفقاً للبنود 
من الحد األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ % 65ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق عن 

. استحقاق المعاش
 

( 31 )مادة
 

: ٌستحق مبلغ التعوٌض اإلضافً فً الحاالت اآلتٌة
. انتهاء خدمة المؤمن علٌه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك الستحقاقه معاًشا-1
 . ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة-2

وٌكون هذا التعوٌض معادالً لنسبة من األجر السنوى تبًعا لسن المؤمن علٌه فً تارٌخ الوفاة وفقاً 
. المرافق لهذا القانون (6)للجدول رقم 

. وٌقصد باألجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوٌة المعاش مضروًبا فً إثنى عشر
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فى الحاالت الناتجة عن إصابة % 50وفى جمٌع األحوال ٌزاد مبلغ التعوٌض اإلضافى بنسبة
.  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

 
( 156)مادة 

 
ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة السابقة على 

 عن كل من األجر األساسً واألجر المتغٌر وفقاً ألحكام قانون التأمٌن تارٌخ العمل بهذا القانون
االجتماعى التً قضٌت المدة فى ظله، وٌزاد أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التضخم 

. عن كل سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون حتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق
 

ضمن مشروع الالئحة التفٌذٌةت: ثانٌا   
 

( 115)مادة 
 

: ٌُحسب التعوٌض اإلضافى وفًقا للمعادلة اآلتٌة
معامل السن  × 12×  أجر تسوٌة المعاش أو متوسط أجري تسوٌة المعاش بحسب األحوال

. المرفق بالقانون (6)فً تارٌخ االستحقاق من الجدول رقم 
ٌُزاد التعوٌض اإلضافى بنسبة  . فً الحاالت الناتجة عن إصابة العمل%50و

ٌُضاعف مبلغ التعوٌض اإلضافى فً حالة استحقاقه النتهاء خدمة أو عمل أو  و
. نشاطالمؤمن علٌه بالوفاة مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش فً تارٌخ الوفاة

 
ي ضوء ما تقدم ٌحسب التعوٌض االضافًف: ثالثا   

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 
  علً أساس أجر تسوٌة المعاش أو أجور تسوٌته علً النحو التالً

 
 .أجر تسوٌة المعاش عن هذه المدد : 2020مدة االشتراك جمٌعها اعتبارا من أول ٌناٌر  -1
مجموع  : مدة اشتراك فً األجر األساسً + 2020مدة االشتراك اعتبارا من أول ٌناٌر  -2

 .2÷ متوسط أجري تسوٌة المعاش 
مدة +مدة اشتراك فً األجر األساسً + 2020مدة االشتراك اعتبارا من أول ٌناٌر  -3

 .2÷ مجموع متوسط أجور تسوٌة المعاش  : اشتراك فً األجر المتغٌر
ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة ومدة االشتراك  -4

مجموع متوسط  : مدة اشتراك فً األجر المتغٌر+ فً األجر األساس2020ًقبل أول ٌناٌر 
 .2÷ أجري تسوٌة المعاش 

ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة ومدة االشتراك  -5
متوسط أجري تسوٌة المعاش عن هذا األجر :  فً األجر األساسً فقط2020قبل أول ٌناٌر 

 .فقط

 


