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 :(لسهولة العرض ٌتم تقرٌب كسر الجنٌه)نموذج لحالة فعلٌة : رابع عشر 
 2020 لسنة 25قانون رقم وفقا لليمكن استخدامه لتحديد المستحقات لحالة فعلية                

الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن  زيادة معاش األجر المتغير عن العالوات
 :، وتتضمن.األساسى فى تاريخ استحقاق المعاش   ولم تضم إلى األجر1/7/2006
 .زيادات العالوات الخاصة - 1               
 . فروق اعادة حساب الزيادات السنوية - 2               
 .2020 الي يونيو 2015متجمد خمس سنوات من يوليو  - 3               

 .                وذلك في ضوء ما تقدم شرحه تفصيال ، 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 أدني  10%
 ج60

        

1/1/2012         

حد أدني % 15
 ج50

        

1/7/2012         

حد أدني % 10
 ج50

        

1/7/2013         

حد أدني % 10
 ج50

        

1/1/2014         

10%         

1/7/2014         



مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة 
 2020                                    ماٌو                                                 الثونالثالحادٌة والمذكرة 

                                                                              (تابع)               

2/2 

 العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                                     محمد حامد الصياد
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

 

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
10%         

1/7/2015       12  

 حد أدني 10%
ج أو 125

ميكمل مجموع 

المعاش 
والزيادات  

 ج500

وحد أقصي 
 ج323

        

1/7/2016       12  

حد أدني  15%
  ج150

وحد أقصي 

 ج550.5

        

1/7/2017       12  

 حد أدني 15%
ج أو 150

مايكمل مجموع 
المعاش 

والزيادات  
 ج750

وحد أقصي 

 ج625.5

        

1/7/2018       12  

15%
 

حد أدني 
ج أو 150

مايكمل مجموع 

المعاش 
والزيادات  

 ج900

وحد أقصي 
ج832.5  

        

1/7/2019       12  

14%
 

حد أدني 
ج أو 150

مايكمل مجموع 

المعاش 
والزيادات  

 ج900

وحد أقصي 
ج980

(1)
 

        

1/7/2020         

متجمد الفروق 
 5المالٌة عن 

 سنوات

      60  

 حٌث ضمت العالوة الً األجر الوظٌفً من تارٌخ 2015عن عالوة % 80المخاطبون بقانون الخدمة المدنية ال يستحقون زيادة  (1)

 .استحقاقها

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


