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 بزٌادة معاش األجر المتغٌر 2020 لسنة 25قانون رقم ال صدر 2020 ماٌو سنة 7بتارٌخ 

  ولم تضم إلى األجر األساسى فى 1/7/2006عن العالوات الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن 
:  ، متضمنا األحكام اآلتٌةتارٌخ استحقاق المعاش

 
:  ِمْن قٌمة العالوات الخاصة التى  (%80)ٌضاف زٌادة بواقع : أوال 

 لم ٌحن مٌعاد ضمها لألجر األساسى وفًقا لقانون تقرٌرها ، حتى تارٌخ استحقاق  -1
: المعاش 

      
تضم إلى األجر األساسً إعتباراً من تارٌخ االستحقاق العالوة المقررة بالقانون رقم 

085 / 2006 1/7/2006 1/7/2011 

077 / 2007 1/7/2007 1/7/2012 

114 / 2008 1/5/2008 1/5/2013 

128 / 2009 1/7/2009 1/7/2014 

070 / 2010 1/7/2010 1/7/2015
(1)

 

002 / 2011 1/4/2011 1/4/2016
(1)

 

082 / 2012 1/7/2012 1/7/2017
(1)

 

078 / 2013 1/7/2013 1/7/2018
(1)

 
 

 / 30 تم ضمها إلً األجر الوظٌفً ، وذلك اعتبارا من 2015 لسنة 18الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم بالنسبة للمعاملٌن بقانون  (1)

6 / 2015.  

أو 
 
 .لم ٌتحدد تارٌخ لضمها ، حتى تارٌخ استحقاق المعاش -  2

 
تضم إلى األجر األساسً إعتباراً من تارٌخ االستحقاق العالوة المقررة بالقانون رقم 

042 / 2014 1/7/2014  ×××

099 / 2015 1/7/2015  ×××

 
 

تضاف الزٌادة المشار الٌها إلى معاش األجر المتغٌر المحسوب وفًقا لقانون التأمٌن  :ثانٌا 
  1/7/2006 المستحق اعتباًرا ِمْن 1975 لسنة 79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

المبٌنة للمؤمَّن علٌه الذى تسرى فى شأنه العالوات الخاصة المقررة بالقوانٌن 
:    بالجدول اآلتً 
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العالوة المقررة 
بالقانون رقم 

تارٌخ 
االستحقاق 

بنسبة 
 %

للموجودٌن بالخدمة فى 
من : تارٌخ االستحقاق 

: األجر األساسى فى 

لمن ٌلتحق بالخدمة بعد 
من : تارٌخ االستحقاق 
: أجر االلتحاق 

تضم إلى األجر 
األساسً 

إعتباراً من 

085 / 2006 1/7/2006 10 
بحد أدنً 

 جنٌها 36

 1/7/2011 األساسى 30/6/2006

 1/7/2012 األساسى 30/6/2007 15 1/7/2007 2007 / 077

 1/5/2013 األساسى 30/4/2008 30 1/5/2008 2008 / 114

 1/7/2014 األساسى 30/6/2009 10 1/7/2009 2009 / 128

1/7/2015 األساسى 30/6/2010 10 1/7/2010 2010 / 070
(1)

 

1/4/2016 األساسى 31/3/2011 15 1/4/2011 2011 / 002
(1)

 

1/7/2017 األساسى 30/6/2012 15 1/7/2012 2012 / 082
(1)

 

1/7/2018 األساسى 30/6/2013 10 1/7/2013 2013 / 078
(1)

 

 األساسى 30/6/2014 10 1/7/2014 2014 / 042
(1()3 )

 األساسى 30/6/2015 10 1/7/2015 2015 / 099
(2( )3)

 
 

 / 6 / 30 تم ضمهاإلً األجر الوظٌفً ، وذلك اعتبارا من 2015 لسنة 18الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم بالنسبة للمعاملٌن بقانون  (1)

2015.  

 .غٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة  (دون القطاع العام)تستحق للعاملٌن بالدولة  (2)

 263نصا بإضافة العالوة الخاصة إلً األجر األساسً ، وقد تضمنت قرارات وزٌر المالٌة المنفذة للقانون أرقام لم ٌتضمن القانون  (3)

  .(وال تضم إلً األجور األساسٌة) 2015 لسنة 442 و 2014لسنة 

 

:  ٌشترط الستحقاق هذه الزٌادة ما ٌأتً :ثالثا 
 ِمْن قانون التأمٌن االجتماعى 18أْن ٌكون استحقاق المعاش وفًقا ألحكام المادة  -1

 : 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
. إنتهاء خدمة المؤمن علٌه لبلوغه سن التقاعد- أ 

أو العجز الجزئى المستدٌم  انتهاء خدمة المؤمن علٌه للوفاة أو العجز الكامل- ب 
  .متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل

وفاة المؤمن علٌه أوثبوت عجزه عجزاً كامالً خالل سنة من تارٌخ انتهاء - ج 

. خدمته
. المعاش المبكر– د 
وفاة المؤمن علٌه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تارٌخ إنتهاء خدمته  - ه

. أو بلوغه سن الستٌن بعد إنتهاء خدمته
 

 .أْن ٌكون المؤمَّن علٌه فى تارٌخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العالوات المشار إلٌها - 2
 
 

 :ٌراعى فى شأن هذه الزٌادة ما ٌأتى: رابعا 
ُتحسب قٌمة الزٌادة على أساس قٌمة العالوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمَّن علٌه  -  1

األساسى المنصوص علٌه بقانون التأمٌن االجتماعى المشار إلٌه ، وذلك بما ال ٌجاوز 
 وفقا لألمثلة ، ( جنٌها250)30/6/1992الحد األقصى ألجر االشتراك المشار إلٌه فى 

: اآلتٌة 
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األجر األساسً 
المحدد علً 

أساسه العالوة 

قٌمة العالوة نسبة العالوة 
ٌراعً الحد األدنً )

 (للعالوة ان وجد

وعاء حساب الزٌادة 
ٌراعً أال ٌجاوز نسبة )

 ( جنٌها250العالوة من 

قٌمة الزٌادة 
من وعاء % 80)

 (الحساب

جنٌه جنٌه جنٌه % جنٌه 

200 10 20 20 16 

400 10 40 25 20 

     

200 15 30 30 24 

400 15 60 37.5 30 

     

200 30 60 60 48 

400 30 120 75 60 

 
 .ُتستحق الزٌادة دون التقٌد بالحدود القصوى للمعاش -  2

.                سواء فى ذلك الحد األقصً النسبى ، الحد األقصً الرقمى 
 

بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبٌق قانون التأمٌن االجتماعى المشار  -  3
: إلٌه واستحق أّى ِمن 

. العالوات الخاصة المنصوص علٌها بالبند أوال ، ٌستحق أٌهما أكبر-                أ 
 ، ثم عاد 2010                   مثال لذلك استحقاق مؤمن علٌه معاش مبكر فً أغسطس 

 لمدة ثالث سنوات واستحق معاش عجز كامل منهً 2010للعمل فً دٌسمبر 
. 2013للخدمة فً دٌسمبر 

ِمْن قٌمة  (%80)                  وبالتالً فانه وفقا لما تضمنه البند أوال استحق زٌادة بواقع 
العالوات الخاصة التً لم ٌحن مٌعاد ضمها لألجر األساسى وفًقا لقانون تقرٌرها 

. ، حتى تارٌخ استحقاق كل من المعاشٌن
 كل من ن                  فً هذه الحالة ٌتم المقارنة بٌن زٌادة العالوات الخاصة المستحقة ع

. المعاشٌن ، ٌستحق أٌهما أكبر
                   

 2010معاش مبكر فً أغسطس 
استحق زٌادة العالوة المقررة 

 بالقانون رقم

 2013معاش عجز كامل فً دٌسمبر 
استحق زٌادة العالوة المقررة 

 بالقانون رقم

ٌستحق زٌادة العالوة المقررة 
 بالقانون رقم

085 / 2006  085 / 2006 

077 / 2007  077 / 2007 

114 / 2008  114 / 2008 

أي من الزٌادتٌن أكبر  2009 / 128 2009 / 128

أي من الزٌادتٌن أكبر  2010 / 070 2010 / 070

 002 / 2011 002 / 2011 

 082 / 2012 082 / 2012 

 078 / 2013 078 / 2013 

 
أو                

 
. زٌادة على المعاش مناظرة لهذه العالوة ، ٌستحق أٌهما أكبر-                ب 
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          حٌث تتضمن المادة األولً من قوانٌن الزٌادات السنوٌة للمعاشات بداٌة من 
 : 2005 لسنة 156 ، وحتً القانون رقم 1988 لسنة 150القانون رقم 

ٌضاف إلى األجر المتغٌر المحسوب وفقا لقانون التأمٌن األجتماعى " 
............  المستحق إعتباًرأ من 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

للمؤمن علٌه الذى تسرى بشانه العالوة الخاصة المقررة إعتباًرا من 
من قٌمة هذه العالوة إذا كان مشترًكا  (%80)زٌادة بواقع ............. 

:  عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة ، وٌراعى فى شأن هذه الزٌادة ما ٌأتى 
تحسب قٌمة الزٌادة على أساس قٌمة العالوة منسوبة إلى أجر إشتراك   (أ )

المؤمن علٌه األساسى المنصوص علٌه بقانون التأمٌن األجتماعى 
. المشار إلٌه 

    وذلك بما الٌجاوز الحد األقصى ألجر األشتراك المشار إلٌه فى 
30/6/1992 .

 . تستحق الزٌادة دون التقٌد بالحدود القصوى للمعاش   (ب)                        
بالنسبة للمؤمن علٌه العائد لمجال تطبٌق قانون التأمٌن األجتماعى  (ج )

المشار إلٌه والذى كان قد سبق منحه هذه الزٌادة أو أى زٌادة مماثلة 
  ."مقررة بقانون أو قرار آخر ، ٌستحق أفضل الزٌادتٌن

 
           وفٌما ٌلً بٌان قوانٌن العالوات الخاصة المستحق عنها الزٌادة بناء علً 

 ، قوانٌن زٌادات المعاشات السنوٌة المناظرة  2020 لسنة 25رقم القانون 
 :لها

 
 تارٌخ االستحقاق القانون أو القرار الجمهوري الصادر بشأن

 الزٌادة السنوٌة للمعاشات العالوة الخاصة

085 / 2006 160/2006 1/7/2006 

077 / 2007 169/2007 1/7/2007 

114 / 2008 114/2008 1/5/2008 

128 / 2009 147/2009 1/7/2009 

070 / 2010 127/2010 1/7/2010 

002 / 2011 055/2011 1/4/2011 

082 / 2012 081/2012 1/7/2012 

078 / 2013 433/2013 1/7/2013 

042 / 2014 190/2014 1/7/2014 

099 / 2015 029/2015 1/7/2015 

     
 :     بناء علً ما تقدم ٌراعً استكمال المثال بالفقرة أ علً النحو التالً      
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زٌادة العالوة المقررة بالقانون 

 رقم
الزٌادات السنوٌة بعد تارٌخ 

استحقاق المعاش المبكرالمقررة 
 بالقوانٌن أرقام

 زٌادة المقررة بالقانون رقمالٌستحق 

085 / 2006  085 / 2006 

077 / 2007  077 / 2007 

114 / 2008  114 / 2008 

128 / 2009 
أي من الزٌادتٌن أكبر 

 128 / 2009 
أي من الزٌادتٌن أكبر 

070 / 2010 
أي من الزٌادتٌن أكبر 

 070 / 2010 
أي من الزٌادتٌن أكبر 

 أي من الزٌادتٌن أكبر 055/2011 2011 / 002

 أي من الزٌادتٌن أكبر 081/2012 2012 / 082

 أي من الزٌادتٌن أكبر 433/2013 2013 / 078

 
  

 ٌتم إعادة حساب زٌادات المعاشات المستحقة وفًقا ألحكام القوانٌن والقرارات: خامسا  
:    ، والمبٌنة بالجدول اآلتً بشأن زٌادة المعاشاتالصادرة 

 
/ القانون 
القرار 

الجمهوري 
النسبة من 

الجهة حد أدنً 
التً 

تتحملها 

حد أقصً 

جنٌه جنٌه 

قرار رئٌس 
المجلس 

األعلً للقوات 
المسلحة  

055/2011 

1/4/2011 15%
(2 )

 
بدون 

(5)
بدون  

قرار رئٌس 
المجلس 

األعلً للقوات 
المسلحة  

110/2012 

1/1/2012 10%
(2 )

 
60 

(5)
بدون  

081/2012 1/7/2012 15%
(2 )

 
50 

(4)
بدون  

قرارجمهوري 
433/2013 

1/7/2013 10%
(2 )

 
50 

(5)
بدون  

قرارجمهوري 
704/2013 

1/1/2014 10%
(2 )

 
50 

(5)
بدون  

قرارجمهوري 
190/2014 

1/7/2014 10%
(2 )

 
بدون 

(4 )
بدون 

029/2015 1/7/2015 10%
(2)

بدون  
(4)

بدون  

060/2016 1/7/2016 10%
(2)

 125 
أو ما ٌكمل 

مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
500 

اٌهما أكبر 

(4)
 323 

من مجموع الحد األقصً ألجري  % 10
 / 30اإلشتراك األساسً والمتغٌر الشهري فً 

6 / 2016  
1120 + 2110 = 3230 

080/2017 1/7/2017 15%
(2)

 150 
 

(4)
 550.50 

من مجموع الحد األقصً ألجري  % 15
 / 30اإلشتراك األساسً والمتغٌر الشهري فً 

6 / 2017  
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/ القانون 
القرار 

الجمهوري 
النسبة من 

الجهة حد أدنً 
التً 

تتحملها 

حد أقصً 

جنٌه جنٌه 

1240 + 2430 = 3670 

099/2018 
 
 
 

1/7/2018 15%
(2)

 150 
أو ما ٌكمل 

مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
750 

 اٌهما أكبر

(4 )
625.50 

من مجموع الحد األقصً ألجري  % 15
 / 30اإلشتراك األساسً والمتغٌر الشهري فً 

6 / 2018 
1370 + 2800 = 4170 

074/2019 1/7/2019 15%
(2)

 150 
أو ما ٌكمل 

مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
900 

 اٌهما أكبر

 
832.50 

من مجموع الحد األقصً ألجري  % 15
 / 30اإلشتراك األساسً والمتغٌر الشهري فً 

6 / 2019 
1510 + 4040 = 5550 

 

 . من مجموع معاش األجر األساسً (1)

 .من مجموع معاشً األجر األساسً والمتغٌر (2)

 .ٌلتزم صندوق التأمٌن االجتماعى المختص بقٌمة الزٌادة عن جزء المعاش الذى ٌلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة (3)

 . تلتزم بها الخزانة العامة (4)

. ٌلتزم بها صندوق التأمٌن االجتماعى المختص (5)

 458المقررة بالقرار الجمهورى رقم  منحة ماٌو جنٌهات مقابل 10هذا باإلضافة إلى 

  .1/1/1999 إعتباراً من 1998لسنة 
ٌراعً أن ٌتضمن وعاء اعادة حساب زٌادات المعاشات ، قٌمة زٌادة العالوات : سادسا 

. الخاصة المحددة وفقا لما تقدم 
 

تصرف الفروق المالٌة المستحقة بحد أقصى خمس سنوات ِمْن تارٌخ العمل بأحكام : سابعا 
 .هذا القانون

 
توزع زٌادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالٌة المشار إلٌها بالفقرة السابقة : ثامنا 

ٌُصرف لهم ِمْن معاش1/7/2020على المستحقٌن فى   . بنسبة ما 
 

 .الفروق المالٌة ٌصدر قرار ِمْن رئٌس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعٌد صرف: تاسعا 
 

بشأن زٌادات العالوات الخاصة حتً المنشورات العدٌد من  التأمٌنات ةصدرت وزارأ: عاشرا
 العاملٌن بالقطاع الخاص بأحكام الزٌادة التى تضاف ة افادة متضمن ،2005عالوة 

 : ة مجتمعةللمعاشات ، وذلك اذا ما توافرت الشروط األتً
 للعاملٌن بالجهاز ة لتلك التى قررتها الدولة مماثلة تقرٌر صاحب العمل لعالو - 1

: ن ٌقررها أ بمعنى ، والقطاع العام ةاإلدارى للدول
 . والقطاع العامة من تارٌخ تقرٌرها للعاملٌن بالحكوم- أ 
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 فى هذا التارٌخ ومن ٌعٌن منهم لدٌه بعد ة للعاملٌن الموجودٌن لدٌه بالخدم- ب 
  .هذا التارٌخ

 اخطار صندوق التأمٌن على العاملٌن بقطاعى األعمال العام والخاص  بقراره بمنح  - 2
 فى تارٌخ 2 ة المكتب المختص بنموذج استمارة وٌكون ذلك بموافا، ةهذه العالو

 . التى منحها لكل من العاملٌن لدٌهة العالوة قٌمةتقرٌرها متضمن
مشار الٌها مع اشتراك الشهر الذى صة ال الخاة سداد االشتراك المستحق عن العالو - 3

 .قررت فٌه 
 لصندوق التأمٌن على العاملٌن بقطاعى ةال ٌكون علٌه أٌة التزامات متأخرأ  - 4

 .األعمال العام والخاص
 ٌراعى فى تحدٌد قٌمة الزٌادة أن تكون منسوبة الى قٌمة العالوة الخاصة المحددة  - 5

: على أساس 
.  أجر االشتراك األساسى للمؤمن علٌه فى تارٌخ استحقاقها –أ

 نسبة العالوة التى قررها صاحب العمل للعاملٌن لدٌه بشرط أال تجاوز هذه – ب
. النسبة تلك المقررة للعاملٌن بالجهاز االدارى للدولة والقطاع العام

 
تبعا المستحقة  من العالوات الخاصة للمعاشات % 80زٌادة ملخص لبٌان : حادى عشر 

 :لتارٌخ استحقاق المعاش
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من العالوات الخاصة للمعاشات  % 80زٌادة - 1
 2010 / 6 / 30 المستحقة حتً 

 
تارٌخ استحقاق 
المعاش من 

( 1992 / 6 / 30 جنٌها الحد األقصً ألجر االشتراك األساسى فً 250من قٌمة العالوة الخاصة المحددة علً أساس نسبتها الً  % 80)الحد األقصً لقٌمة الزٌادة 
االجمالى 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1/7/1988 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x 030 

1/7/1989 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x 060 

1/7/1990 30 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x 090 

                    

1/6/1991 30 30 30 30 x x x x x x x x x x x x x x 120 

1/7/1992 30 30 30 30 40 x x x x x x x x x x x x x 160 

1/7/1993 x 30 30 30 40 20 x x x x x x x x x x x x 150 

                    

1/7/1994 x x 30 30 40 20 20 x x x x x x x x x x x 140 

1/7/1995 x x x 30 40 20 20 20 x x x x x x x x x x 130 

1/7/1996 x x x x 40 20 20 20 20 x x x x x x x x x 120 

                    

1/7/1997 x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x x x x 100 

1/7/1998 x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x x x 100 

1/7/1999 x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x x 100 

                    

1/7/2000 x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x 100 

1/7/2001 x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x 100 

1/7/2002 x x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x 100 

                    

1/7/2003 x x x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x 100 

1/7/2004 x x x x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x 100 

1/7/2005 x x x x x x x x x x x x x 20 20 20 20 40 120 

                    

1/7/2006 x x x x x x x x x x x x x x 20 20 20 40 100 

1/7/2007 x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 40 080 

1/5/2008 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 40 060 

                    

1/7/2009 x x x x x x x x x x x x x x x x x 40 040 

1/7/2010 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                        
 :مالحظات 

.  1/7/2005وبالتالً فإن إستحقاق اخر زٌادة تكون عن العالوة الخاصة المستحقة اعتبارا من  -
.  1/7/2010وحٌث أن هذه العالوة تم ضمها الً األجر األساسً اعتبارا من  -
 .1/7/2010فإنه لم تستحق زٌادة عن العالوات الخاصة لحاالت استحقاق المعاش اعتبارا من  -
الخاصة التى  زٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات 2020 لسنة 25قانون رقم ال  وٌكون مجال تطبٌق -

 . تارٌخ استحقاق المعاشحتىاألساسى    ولم تضم إلى األجر1/7/2006تقررت بدًءا ِمْن 
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من العالوات الخاصة للمعاشات  % 80زٌادة -  2
 2019 / 06 / 30 وحتً  2006 / 7 / 1 المستحقة من

 للمخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة
 

تارٌخ استحقاق 
المعاش من 

 جنٌها 250من قٌمة العالوة الخاصة المحددة علً أساس نسبتها الً  % 80)الحد األقصً لقٌمة الزٌادة 
االالجمالى ( 1992 / 6 / 30الحد األقصً ألجر االشتراك األساسى فً 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1/7/2006 20 x x x x x x x x 020 

1/7/2007 20 30 x x x x x x x 050 

1/5/2008 20 30 60 x x x x x x 110 

           

1/7/2009 20 30 60 20 x x x x x 130 

1/7/2010 20 30 60 20 20 x x x x 150 

1/4/2011 20 30 60 20 20 30 × × × 180 

1/7/2011 × 30 60 20 20 30    160 

           

1/7/2012 × × 60 20 20 30 30 × × 160 
1/5/2013 × × × 20 20 30 30 × × 100 
1/7/2013    20 20 30 30 20 × 120 
1/7/2014 × × × × 20 30 30 20 20 120 

           

1/7/2015 × × × × × 30 30 20 20 100 

1/4/2016 × × × × × × 30 20 20 070 

1/7/2017 × × × × × × × 20 20 040 

1/7/2018 × × × × × × × × 20 020 

1/7/2019 × × × × × × × × × × 

 

من العالوات الخاصة للمعاشات  % 80زٌادة -  3
 2019 / 12 / 31 وحتً  2006 / 7 / 1 المستحقة من

 لغٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة
 

تارٌخ استحقاق 
المعاش من 

 جنٌها الحد األقصً 250من قٌمة العالوة الخاصة المحددة علً أساس نسبتها الً  % 80)الحد األقصً لقٌمة الزٌادة 
االالجمالى ( 1992 / 6 / 30ألجر االشتراك األساسى فً 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1/7/2006 20 x x x x x x x x x 020 

1/7/2007 20 30 x x x x x x x x 050 

1/5/2008 20 30 60 x x x x x x x 110 

            

1/7/2009 20 30 60 20 x x x x x x 130 

1/7/2010 20 30 60 20 20 x x x x x 150 

1/4/2011 20 30 60 20 20 30 × × × × 180 

1/7/2011 × 30 60 20 20 30     160 

            

1/7/2012 × × 60 20 20 30 30 × × × 160 
1/5/2013 × × × 20 20 30 30 × × × 100 
1/7/2013    20 20 30 30 20 × × 120 
1/7/2014 × × × × 20 30 30 20 20 × 120 

            

1/7/2015 × × × × × 30 30 20 20 20 120 

1/4/2016 × × × × × × 30 20 20 20 090 

1/7/2017 × × × × × × × 20 20 20 060 

1/7/2018 × × × × × × × × 20 20 040 

1/7/2019 × × × × × × × × × 20 020 

1/1/2020 × × × × × × × × × × × 
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 :(لسهولة العرض ٌتم تقرٌب كسر الجنٌه)أمثلة اٌضاحٌة : ثانى عشر 
 ( :1)مثال رقم   

 : 2006 / 8 فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حالة استحقاق معاش 
            

عناصر 
 المعاش

 وتطوره
 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

بعد تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

قبل تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

بعد تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
      400 400 465 المعاش

25% 035        

80 %2002  20 20      

80 %2003  20 20      

80 %2004  20 20      

80 %2005  40 40      

80 %2006   20      

8 / 2006 500 500 520 1000 1020    

15% 075   0075 0075    

1/7/2007 575 500 520 1075 1095    

30% 173   0173 0173    

1/5/2008 748 500 520 1248 1268    

10% 075   0075 0075    

1/7/2009 823 500 520 1323 1343    

10% 082   0082 0082    

1/7/2010 905 500 520 1405 1425    

15% 136 075 078 0211 0214    

1/4/2011 1041 575 598 1616 1639    

حد أدنً  10%
 ج60

0104 058 060 0162 0164    

1/1/2012 1145 633 658 1778 1803    

حد أدنً % 15

 ج50

0172 095 098 0267 0270    

1/7/2012 1317 728 756 2045 2073    

حد أدنً % 10

 ج50

0132 073 076 0205 0207    

1/7/2013 1449 801 832 2250 2280    

حد أدنً % 10
 ج50

0145 080 083 0225 0228    

1/1/2014 1594 881 915 2475 2508    

10% 0159 088 091 0247 0251    

1/7/2014 1753 969 1006 2722 2759    

10% 0175 097 0101 0272 0276    

1/7/2015 1928 1066 1107 2994 3035 41 12 492 

 حد أدنً 10%

ج أو 125
مٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 

 ج323

0193 0106 0111 0299 0304    

1/7/2016 2121 1172 1218 3293 3339 46 12 552 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 

 ج550.5

0318 0176 0182 0494 0500    

1/7/2017 2439 1348 1400 3787 3839 52 12 624 

 حد أدنً 15%

ج أو 150
ماٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  

0366 0202 0210 0568 0576    
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عناصر 
 المعاش
 وتطوره

 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
 ج750

وحد أقصً 
 ج625.5

1/7/2018 2805 1550 1610 4355 4415 60 12 720 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج900
وحد أقصً 

ج832.5  

0421 0232 0241 0653 0662    

1/7/2019 3226 1782 1851 5008 5077 69 12 828 

14%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج900
وحد أقصً 

ج980
(1)

 

0452 0249 0259 0701 0711    

1/7/2020 3678 2031 2110 5709 5788    

متجمد الفروق 
 5المالٌة عن 

 سنوات

      60 3216 

  %.14 بنسبة 2020بفرض ما أعلن عنه من زٌادة المعاشات فً أول ٌولٌو  (1)
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 ( :2)مثال رقم 

 : 2010 / 8 فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حالة استحقاق معاش 
            

عناصر 
 المعاش

 وتطوره
 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

بعد تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

قبل تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

بعد تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
      700 700 665 المعاش

25% 035        

80 %2006   20      

80 %2007   30      

80 %2008   60      

80 %2009   20      

80 %2010   20      

8 / 2010 700 700 850 1400 1550    

15% 105 105 128 0210 0233    

1/4/2011 805 805 978 1610 1783    

حد أدنً  10%
 ج60

081 081 097 0162 0178    

1/1/2012 886 886 1075 1772 1961    

حد أدنً % 15
 ج50

132 132 0162 0264 0294    

1/7/2012 1018 1018 1237 2036 2255    

حد أدنً % 10
 ج50

0102 0102 0123 0204 0225    

1/7/2013 1120 1120 1360 2240 2480    

حد أدنً % 10

 ج50

0112 0112 0136 0224 0248    

1/1/2014 1232 1232 1496 2464 2728    

10% 0123 0123 0150 0246 0273    

1/7/2014 1355 1355 1646 2710 3001    

10% 0136 0136 0164 0272 0300    

1/7/2015 1491 1491 1810 2982 3301 319 12 3838 

 حد أدنً 10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج500
وحد أقصً 

 ج323

0149 0149 0181 
0174 

 

0298 0330 
تخفض الً 

الحد األقصً 
 ج 323

وٌخصم الفرق 

 ج من زٌادة 7
 المعاش المتغٌر

   

1/7/2016 1640 1640 1984 3280 3624 344 12 4128 

حد أدنً  15%

  ج150
وحد أقصً 

 ج550.5

0246 0246 0298 0492 0544    

1/7/2017 1886 1886 2282 3772 4168 396 12 4752 

 حد أدنً 15%
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج750
وحد أقصً 

 ج625.5

0283 0283 0344 
0342 

0576 0627 
تخفض الً 

الحد األقصً 
 ج 625

وٌخصم الفرق 

 ج من زٌادة 2
 المعاش المتغٌر

   

1/7/2018 2169 2169 2624 4338 4793 455 12 5460 

15%
 

حد أدنً 

ج أو 150
ماٌكمل مجموع 

المعاش 

0325 0325 0394 0650 0719    
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عناصر 
 المعاش
 وتطوره

 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
والزٌادات  

 ج900
وحد أقصً 

ج832.5  

1/7/2019 2494 2494 3018 4988 5512 524 12 6288 

14%
 

حد أدنً 

ج أو 150
ماٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 

ج980
(1)

 

0349 0349 0423 0698 0772    

1/7/2020 2843 2843 3441 5686 6284    

متجمد الفروق 

 5المالٌة عن 
 سنوات

      60 24466 

  %.14بنسبة  2020بفرض ما أعلن عنه من زٌادة المعاشات فً أول ٌولٌو  (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النهاٌة السعٌدة للعالوات الخمس
 2020 لسنة 25قانون رقم ال

   1/7/2006الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  بزٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات
األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش  ولم تضم إلى األجر
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 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

                   w: www.elsayyad.net                                 2020 / 6 / 15محمد حامد الصٌاد                                  
14/18                                           

 
 

 
 ( :3)مثال رقم 

لغٌر     2015 / 8 فً  تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حالة استحقاق معاش 
 :المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة

           
عناصر 
 المعاش

 وتطوره
 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

بعد تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

قبل تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

بعد تطبٌق 

 القانون
 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
      1400 1400 765 المعاش

25% 035        

80 %2011   30      

80 %2012   30      

80 %2013   20      

80 %2014   20      

80 %2015   20      

8 / 2015 800 1400 1520 2200 2320 120 11 1320 

 حد أدنً 10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج500
وحد أقصً 

 ج323

080 0140 0152 0220 0232    

1/7/2016 880 1540 1672 2420 2552 132 12 1584 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 
 ج550.5

132 0231 0251 0363     

1/7/2017 1012 1771 1923 2783 2935 153 12 1836 

 حد أدنً 15%
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج750
وحد أقصً 

 ج625.5

0152 0266 0288 0418 0440    

1/7/2018 1164 2037 2211 3201 3375 174 12 2088 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  

 ج900
وحد أقصً 

ج832.5  

0174 0305 0332 0479 0506    

1/7/2019 1338 2342 2543 3680 3881 201 12 2412 

14%
 

حد أدنً 

ج أو 150
ماٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 

ج980
(1)

 

0188 0328 0356 0516 0544    

1/7/2020 1526 2670 2899 4196 4425    

متجمد الفروق 

 5المالٌة عن 
 سنوات

      59 9240 

 2020بفرض ما أعلن عنه من زٌادة المعاشات فً أول ٌولٌو  (1)



 النهاٌة السعٌدة للعالوات الخمس
 2020 لسنة 25قانون رقم ال

   1/7/2006الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  بزٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات
األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش  ولم تضم إلى األجر

أحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات   وتعدٌل بعض
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 ( :4)مثال رقم 
للمخاطبٌن  2015 / 8 فً  تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حالة استحقاق معاش 
 :بقانون الخدمة المدنٌة

           
عناصر 
 المعاش

 وتطوره
 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
      1400 1400 765 المعاش

25% 035        

80 %2011   30      

80 %2012   30      

80 %2013   20      

80 %2014   20      

8 / 2015 800 1400 1500 2200 2300 100 11 1100 

 حد أدنً 10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 

المعاش 
والزٌادات  

 ج500

وحد أقصً 
 ج323

080 0140 0150 0220 0230    

1/7/2016 880 1540 1650 2420 2530 110 12 1320 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 

 ج550.5

132 0231 0248 0363 0380    

1/7/2017 1012 1771 1898 2783 2910 127 12 1524 

 حد أدنً 15%

ج أو 150
ماٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 

 ج625.5

0152 0266 0284 0418 0436    

1/7/2018 1164 2037 2182 3201 3346 145 12 1740 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 

المعاش 
والزٌادات  

 ج900

وحد أقصً 
ج832.5  

0174 0305 0327 0479 0501    

1/7/2019 1338 2342 2509 3680 3847 167 12 2004 

14%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 

المعاش 
والزٌادات  

 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

0188 0328 0352 0516     

1/7/2020 1526 2670 2861 4196 4387    

متجمد الفروق 
 5المالٌة عن 

 سنوات

      59  7688 

 حٌث ضمت العالوة الً األجر الوظٌفً من تارٌخ 2015عن عالوة % 80المخاطبون بقانون الخدمة المدنٌة ال ٌستحقون زٌادة  (1)

 .استحقاقها

 2020بفرض ما أعلن عنه من زٌادة المعاشات فً أول ٌولٌو  (2)



 النهاٌة السعٌدة للعالوات الخمس
 2020 لسنة 25قانون رقم ال

   1/7/2006الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  بزٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات
األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش  ولم تضم إلى األجر

أحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات   وتعدٌل بعض
 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

                   w: www.elsayyad.net                                 2020 / 6 / 15محمد حامد الصٌاد                                  
16/18                                           

 
 

 
 :ملخص لألمثلة : ثالث عشر 

 
تارٌخ  المؤمن علٌهم المثال

 االستحقاق
اجمالً المعاش فً أول 

 2020ٌولٌو 
الفرق 
 الشهري

متجمد 
خمس 
قبل تطبٌق  سنوات 

 القانون
بعد تطبٌق 

 القانون

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

بقانون  المخاطبٌن و غٌر المخاطبٌن 1
 الخدمة المدنٌة

8 / 2006   5709 5788 079 03216 
2 8 / 2010 5686 6284 598 24466 
 09240 229 4425 4196     2015 / 8 المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌةغٌر  3
 07688 191 4387 4196     2015 / 8 المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النهاٌة السعٌدة للعالوات الخمس
 2020 لسنة 25قانون رقم ال

   1/7/2006الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  بزٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات
األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش  ولم تضم إلى األجر

أحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات   وتعدٌل بعض
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 :(لسهولة العرض ٌتم تقرٌب كسر الجنٌه)نموذج لحالة فعلٌة : رابع عشر 

 2020 لسنة 25قانون رقم وفقا للٌمكن استخدامه لتحدٌد المستحقات لحالة فعلٌة                
الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  زٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات

 :، وتتضمن.األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش   ولم تضم إلى األجر1/7/2006
 .زٌادات العالوات الخاصة - 1               
 . فروق اعادة حساب الزٌادات السنوٌة - 2               
 .2020 الً ٌونٌو 2015متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  - 3               

 .                وذلك فً ضوء ما تقدم شرحه تفصٌال ، وكذا األمثلة 
 

 20.... / ....  فً  تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةحالة استحقاق معاش 
            

عناصر 
 المعاش
 وتطوره

 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 

 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر

 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
         المعاش

25%         

80 %2002         

80 %2003         

80 %2004         

80 %2005         

80 %2006         

80 %2007         

80 %2008         

80 %2009         

80 %2010         

80 %2011         

80 %2012         

80 %2013         

80 %2014         

80 %

2015
(1)

 
        

.... / ..         

15%         

1/7/2007         

30%         

1/5/2008         

10%         

1/7/2009         

10%         

1/7/2010         

15%         

1/4/2011         

حد أدنً  10%

 ج60

        

1/1/2012         

حد أدنً % 15
 ج50

        

1/7/2012         

حد أدنً % 10
 ج50

        

1/7/2013         

حد أدنً % 10
 ج50

        



 النهاٌة السعٌدة للعالوات الخمس
 2020 لسنة 25قانون رقم ال

   1/7/2006الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  بزٌادة معاش األجر المتغٌر عن العالوات
األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش  ولم تضم إلى األجر
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عناصر 
 المعاش
 وتطوره

 التارٌخى

متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  تفاصٌل المعاش
 2020 الً ٌونٌو 2015

عن األجر 
 األساسً

الفرق  جملة المعاش عن األجر المتغٌر
 الشهري

 االجمالً المدة

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

قبل تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

بعد تطبٌق 
 القانون

 25/ 2020 

 جنٌه شهر جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه
1/1/2014         

10%         

1/7/2014         

10%         

1/7/2015       12  

 حد أدنً 10%

ج أو 125
مٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 

 ج323

        

1/7/2016       12  

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 

 ج550.5

        

1/7/2017       12  

 حد أدنً 15%

ج أو 150
ماٌكمل مجموع 

المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 

 ج625.5

        

1/7/2018       12  

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 

المعاش 
والزٌادات  

 ج900

وحد أقصً 
ج832.5  

        

1/7/2019       12  

14%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ماٌكمل مجموع 

المعاش 
والزٌادات  

 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

        

1/7/2020         

متجمد الفروق 
 5المالٌة عن 
 سنوات

      60  

 حٌث ضمت العالوة الً األجر الوظٌفً من تارٌخ 2015عن عالوة % 80المخاطبون بقانون الخدمة المدنٌة ال ٌستحقون زٌادة  (1)

 .استحقاقها

 2020بفرض ما أعلن عنه من زٌادة المعاشات فً أول ٌولٌو  (2)
 

 
 

 


