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 القسم األول
  تضمن قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 
 (22 )مادة

ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ العمل بؤحكام 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 ٌؤتً

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 وحتى  -2
تحقق واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة 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
 

 (31 )مادة
: ٌستحق مبلػ التعوٌض اإلضافً فً الحاالت اآلتٌة

. انتهاء خدمة المإمن 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 المإمن علٌه فً تارٌخ الوفاة وفقاً 
. المرافق لهذا القانون (6)للجدول رقم 

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

وٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه النتهاء خدمة المإمن علٌه بالوفاة ولم ٌوجد 
. مستحقون للمعاش

وٌإدى مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حاالت إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم ٌوجد سوى 
. مستحق واحد أدى إلٌه بالكامل، فإذا لم ٌوجد أى مستحق صرؾ للورثة الشرعٌٌن

 
 (156)مادة 

ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة السابقة على 
عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن تارٌخ العمل بهذا القانون 

، وٌزاد أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التضخم عن االجتماعى التً قضٌت المدة فى ظله
. كل سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون حتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق

 
 (159)مادة 

 لسنة 112تعتبر مدة االشتراك وفًقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم 
 التى أدى المإمن علٌه االشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك وفقاً ألحكام 1980

وعلى أساس الحد األدنى ألجر أو دخل االشتراك بحسب األحوال ، وفقاً ألحكام قانونى هذا القانون 
، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل 1976 لسنة 108 و1975 لسنة 79التؤمٌن االجتماعى رقمى 

. االشتراك خالل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها
.      وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالٌة تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة

 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبٌق هذه المادة
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 (5)مادة 

 :تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب األعمال ومن فً حكمهم اآلتً بٌانهم
األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌاً أو زراعٌاً والحرفٌٌن  -1

. وؼٌرهم ممن ٌإدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم
وٌشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانٌن خاصة أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على 

. ترخٌص بذلك من الجهة اإلدارٌة المختصة
الشركاء المتضامنٌن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة البسٌطة والتوصٌة  -2

باألسهم،ورإساء وأعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبٌن فً الشركات المساهمة 
 .بالقطاع الخاص،والمدٌرٌن فً الشركات ذات المسئولٌة المحدودة

. مالك شركات الشخص الواحد -3
المشتؽلٌن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة، وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة بؤحكام  -4

 .القانون بقرار ٌصدر من رئٌس الهٌئة
 .األعضـاء المنتجٌن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب أنفسهم -5

 .مالكاألراضً الزراعٌةالتً تبلػ مساحتها فدان فؤكثر -6
حائزىاألراضً الزراعٌةالتً تبلػ مساحتها فدان فؤكثر، سواء كانوا مالكاً أومستؤجرٌن  -7

 .باألجرة أو بالمزارعة أو هما معاً 
مالك العقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساساً لربط  -8

الضرٌبة عن فئة الحد األدنـى ألجر االشتراك بشرط ان ٌكون العقار المملوك مإجر وال 
ٌستعمل كمسكن له أو ألفراد أسرته، و ٌثبت ذلك بموجب خطاب من مؤمورٌة الضرائب 

. العقارٌة المختصة
أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضائع بما فً ذلك وسائل النقل البرى والنهري  -9

 .والبحري والجوي
. الوكالء التجارٌٌن -10
أصحاب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة وذلك إذا كان المنتفع ٌستخدم عامال أو  -11

. أكثر
. المؤذونٌن الشرعٌٌن والموثقٌن المنتدبٌن من ؼٌر الرهبان -12
. العمد والمشاٌخ -13
 .المرشدٌن واألدالء السٌاحٌٌن وقصاصى األثر -14
 .األدباء والفنانٌن -15
ورثة أصحاب األعمال فً المنشآت الفردٌة، اذا توافرت احدى الحاالت اآلتٌةباإلضافة الً  -16

 :توافر شروط االنتفاع األخرى
 .اذا كانت المنشاة فً تارٌخ وفاة المورث ٌعمل بها عاملفؤكثر -أ
اذا كان نصٌب الفرد من الدخل السنوي للمنشؤة المتخذ أساساً لربط الضرٌبة على  -ب

الدخل ال ٌقل عن الحد األدنى ألجر اإلشتراك، وذلك مع مراعاة الزٌادة السنوٌة 
. المقررة للحد األدنى ألجر االشتراك عند تحدٌد نصٌب كل فرد من الدخل السنوي

.  وفً جمٌع االحوال ٌتم التؤمٌن على متولً اإلدارة من الورثة
أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة، وذلك إذا كان المنتفع ٌستخدم  -17

 .عامال أو أكثر
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أال ٌقل سن المإمن علٌه وٌشترط إلنتفاع الفئات المشار إلٌها فً هذه المادة بؤحكام القانون 
. عن الحادٌة والعشرٌن

 
 (27)مادة 

 لسنة 112تعتبر مدة االشتراك وفقاً لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم 
مدة إشتراك وفقاً ألحكام القانون، وذلك إذا كان المإمن علٌه قد إتخذ إجراءات إشتراكه عن  1980

 .1/1/2020المدة المشار إلٌها وأدي االشتراك عنها قبل 
وٌتم تحدٌد أجر حساب المدة على أساس الحد األدنى لدخل االشتراك وفقاً ألحكام قانون 

إذا  1976 لسنة 108التؤمٌن االجتماعً على أصحاب االعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون 
 من هذه الالئحة أو الحد األدنى ألجر االشتراك (5)إنتقل المإمن علٌه إلى الفئات المؽطاة بالمادة 

فً ؼٌر ذلك من  1975 لسنة 79وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 وبمراعاة تدرج دخل أو أجر االشتراك خالل كامل مدة االشتراك المشار إلٌها، وفقاً للجدول أحوال
. المرفق (2)رقم 

 
 (103)مادة 

: ٌحدد أجر تسوٌة المعاش فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما ٌلً
: تحدٌد أجر التسوٌة عن المدة الخاضعة ألحكام القانون: أوالً 

ٌحدد أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدة االشتراك التً تبدأ من تارٌخ العمل بؤحكام القانون 
 عن هذااألجر المتوسط الشهري لألجور أو الدخول التً أدٌت على أساسها االشتراكاتعلى أساس 

 حتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز عن كامل مدة االشتراكأو الدخل 
. والوفاة

وٌراعى فً حساب المتوسط الشهري مدة االشتراك الفعلٌة التً تم أداء االشتراكات عنها فً 
 المدة التً طلب المإمن علٌه حسابها وال ٌدخل فً حساب المتوسطأي من قطاعات القانون، 

ضمن مدة اشتراكه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة، وأٌة مدد تم إضافتها لمدة االشتراك 
 .بقوانٌن وقرارات خاصة

 :وفً جمٌع األحوال ٌراعى ما ٌلً
 . ٌدخل شهر البداٌة ضمن فترة المتوسط إال إذا كان شهراً كامالً ال  -1
 .ٌعتبر الشهر الذي انتهت فٌه الخدمة شهراً كامالً ضمن فترة المتوسط -2
 .إذا كان شهر البداٌة هو شهر النهاٌة ٌعتد به شهراً كامالً  -3
 تساوي متوسط نسب التضخم خالل المدة من بداٌة االشتراك وحتى تحقق ٌزاد المتوسط بنسبة -4

واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة بشرط أال 
 .ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على الحد األقصى ألجر االشتراك

 
أجر التسوٌة عن المدة الخاضعة ألحكام قوانٌن التأمٌن االجتماعً السابقة على : ثانٌاً 

1/1/2020 :

ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة السابقة على 
تارٌخ العمل بؤحكام القانون عن كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر أو دخل االشتراك وفقاً 

 :مع مراعاة ما ٌلًألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً التً قضٌت المدة فً ظله، 
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 :1975 لسنة 79قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  -1
:  األساسًاألجر -أ 

، على لجمٌع حاالت إستحقاق المعاشٌحدد أجر التسوٌة عن األجر األساسً للمإمن علٌه، 
خالل السنتٌن األخٌرتٌن أساس المتوسط الشهري لألجور التً حددت على أساسها االشتراكات 

. من مدة االشتراك فً التؤمٌن أو مدة االشتراك فً التؤمٌن إن قلت عن ذلك
وٌراعى عند حساب متوسط األجر أال ٌجاوز أي من األجور التً ٌتم تحدٌد المتوسط على 

من األجر فً بداٌة السنوات الخمس األخٌرة من مدة االشتراك فً التؤمٌن، % 150أساسها 
عن كل سنة % 10وإذا قلت مدة االشتراك عن خمس سنوات تكون الزٌادة المشار إلٌها بنسبة 

. مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة
 

 :األجر المتغٌر -ب 
ٌحدد أجر التسوٌة عن األجر المتؽٌر على أساس المتوسط الشهري لألجور التً أدٌت 

% 3 عن هذا األجر، وٌزاد المتوسط بواقع خالل كامل مدة االشتراكعلى أساسها االشتراكات 
. عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة عن هذا األجر

 
 108قانون التأمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال ومن فً حكمهم الصادر بالقانون رقم  -2

 :1976لسنة 
 وذلك عن كل سنة الذي سددت على أساسه االشتراكات بدخل االشتراكٌحدد دخل التسوٌة 

. من سنوات االشتراك فً التؤمٌن
وفً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل اشتراك ٌحسب المتوسط على 

.  طوال مدة االشتراكمتوسط دخول االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكاتأساس 
 

 لسنة 50قانون التأمٌن االجتماعً للعاملٌن المصرٌٌن فً الخارج الصادر بالقانون رقم  -3
1978: 

 وذلك عن كل سنة بدخل االشتراك الذي سددت على أساسه االشتراكاتٌحدد دخل التسوٌة 
. من سنوات االشتراك فً التؤمٌن

وفً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل اشتراك ٌحسب المتوسط على 
.  طوال مدة االشتراكمتوسط دخول االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكاتأساس 
 

 :1980 لسنة 112قانون نظام التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  -4

بدخل أو أجر االشتراك الذي سددت على أساسه االشتراكات ٌحدد دخل أو أجر التسوٌة 
.  وذلك عن كل سنة من سنوات االشتراك فً التؤمٌنمن هذه الالئحة (27)وفقًا ألحكام المادة 

وفً حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل أو أجر اشتراك ٌحسب 
 متوسط دخول أو أجور االشتراك التً أدٌت على أساسها االشتراكاتالمتوسط على أساس 
. طوال مدة االشتراك
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إذا تضمنت مدد اشتراك المؤمن علٌه مدداً خاضعة ألكثر من قانون من القوانٌن المشار إلٌها  -5
 :ٌراعى ما ٌلً (4، 3، 2، 1)فً البنود 

: األجر االساسً (1)
( 79/1975ق )

مدة × متوسط األجر)
 (االشتراك
 

+ 

( 108/1976ق )
متوسط دخول )

مدة × االشتراك 
 (االشتراك

+ 

( 50/1978ق )
متوسط دخول )

مدة × االشتراك 
 (االشتراك

 +

( 112/1980ق )
متوسط دخول أو أجور )

مدة × االشتراك 
 (االشتراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
( 112/1980+ 50/1978 + 108/1976 + 79/1975 )إجمالً مدد االشتراك 

 
 :األجر المتغٌر (2)

(. 1)من  (ب)ٌحدد أجر التسوٌة عن األجر المتؽٌر وفقاً لألحكام الواردة بالبند 
 

: ٌراعى فً جمٌع األحوال ما ٌلً -6

القواعد واألحكام المقررة بقوانٌن التؤمٌن ٌتبع فً حساب أجر أو دخل التسوٌة  -أ 
 .االجتماعً السابقة عن كل مدة وفقًا للقانون التً قضٌت فً ظله

زٌادة أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة كاملة اعتباراً من  -ب 
 وحتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق، على أال ٌزٌد أجر التسوٌة بعد هذه 1/1/2020

. الزٌادة عن الحد األقصى ألجر االشتراك
 

 (115)مادة 
 

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

 .المرفق بالقانون (6)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 نشاطالمؤمن  و
 .علٌه بالوفاة مع عدم وجود مستحقٌن للمعاش فً تارٌخ الوفاة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أجر أو دخل التسوٌة 

فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 
 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

                   w: www.elsayyad.net             2020 / 06 / 24         محمد حامد الصٌاد                    
6/21                                           

 القسم الثالث
 تضمنت التشرٌعات السابقة 

 
قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر  - 1

 1975 لسنة 79 بالقانون رقم 
 
 (19)مادة 

ٌسوى معاش األجر األساسى للمإمن علٌه على أساس المتوسط الشهري لألجور التى حددت 
على أساسها االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك فى التؤمٌن أو مدة االشتراك 

. فى التؤمٌن إن قلت عن ذلك
وٌراعى عند حساب متوسط  أجر االشتراك أال تجاوز األجور التى ٌتم تحدٌد المتوسط على 

من  أجر االشتراك فى بداٌة خمس سنوات األخٌرة من مدة اإلشتراك فى التؤمٌن %  150أساسها 
% 10، وإذا قلت مدة االشتراك عن خمس سنوات تكون الزٌادة المشار إلٌها بالفقرة السابقة بنسبة 

 .عن كل سنة
وٌسوى معاشاألجرالمتؽٌر على أساس المتوسط الشهري لألجور التى حددت على أساسها 

عن كل  % 3اإلشتراكات خالل مدة اإلشتراك عن هذااألجر بمراعاة أن  ٌزاد هذا المتوسط بواقع 
سنه كاملة من سنوات مدة اإلشتراك الفعلٌة عن هذا األجر بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه 

.  الزٌادة على الحد األقصى ألجر االشتراك المتؽٌر
: وٌراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ٌأتى 

 .      ٌعتبر الشهر الذي انتهت فٌه الخدمة شهراً كامالً  -1
إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن األجر األساسً مدد لم ٌحصل فٌها المإمن  -2

. علٌه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل األجر
 

 (118  )مادة

ٌكون مبلػ التعوٌض اإلضافى معادالً لنسبة من األجر السنوى تبعاً لسن المإمن علٌه فى 
 .المرافق (5)تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق ووفقاًللجدول رقم 

وٌقصد باألجر السنوى متوسط األجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى ٌتحمل به 
  .الصندوق مضروبًا فى إثنى عشر 

.  وبالنسبة لحاالت العجز الجزئى ٌإدى نصؾ المبلػ المشار إلٌه بالفقرة األولى
فٌما ٌتعلق بالحاالت الناتجة عن % 50وفى جمٌع األحوال ٌزاد مبلػ التعوٌض اإلضافى بنسبة

 . إصابة عمل
وٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه إلنتهاء خدمة المإمن علٌه بالوفاة ولم 

. ٌوجد مستحقون للمعاش
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 القسم الثالث
 تضمنت التشرٌعات السابقة 

 
قانون التأمٌن االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم   - 2

  1976 لسنة 108الصادر بالقانون رقم 
 

(  14)مادة 
دخل االشتراك أو متوسط  ٌسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعٌن جزءا من      

 عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك فى التؤمٌن ، وٌربط دخول االشتراك بحسب األحوال
. من الدخل الذى تمت التسوٌة على أساسه % 80المعاش بحد أقصى مقداره 

بحد أدنى مقداره  (12)من المادة   (1)    وٌربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم 
.  شهرا على األقل 240من دخل التسوٌة إذا بلؽت مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن % 50

 
(  16)مادة 

 أو دخل االشتراك أو من متوسط دخول االشتراكمن % 65    ٌقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 
بواقع ما ٌستحق من معاش الشٌخوخة محسوبا على أساس مدة االشتراك فى التؤمٌن مضافا إلٌها 
مدة خمس سنوات أى المعاشٌن أكبر ، وال ٌجوز أن تزٌد المدة المضافة على المدة الباقٌة لبلوغ 

. المإمن علٌه السن 

من % 80    وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتٌجة إصابة عمل ٌربط المعاش بواقع 
 . دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك بحسب األحوال

الشروط واألوضاع التى ٌتعٌن توافرها العتبار العجز أو الوفاة  (1)     وتحدد الالئحة التنفٌذٌة
. نتٌجة إصابة عمل 

 
(  22)مادة 

دخل االشتراك الذى ٌحسب على ٌقدر مبلػ التعوٌض اإلضافى على أساس نسبة من متوسط      
. المرافق  (3) تبعا لسن المإمن علٌه وطبقا للجدول رقم 12 مضروبا فى أساسه معاش الشٌخوخة

من قٌمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن % 50    وتزاد النسبة المبٌنة بالفقرة السابقة بواقع 
. إصابة عمل 

إذا لم  (21)مـن المادة  (2)    وٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند 
. ٌوجد مستحقون للمعاش فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه 
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 القسم الثالث
 تضمنت التشرٌعات السابقة 

ن فى الخارج يقانون التأمٌن االجتماعى للعاملٌن المصري - 3
 1978 لسنة 50الصادر بالقانون رقم 
 
( 13)مادة 

دخل االشتراك الذى سددت  ٌسوى معاش الشٌخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعٌن جزءا من 
.  وذلك عن كل سنة من سنوات االشتراك فى التؤمٌن على أساسه االشتراكات

 وفى حالة سداد المإمن علٌه االشتراكات على أكثر من دخل اشتراك ٌحسب المعاش على 
.  طوال مدة االشتراك متوسط دخول االشتراك التى أدٌت على أساسها االشتراكاتأساس 

 
( 20)مادة 

 دخل االشتراك أو من متوسط دخول االشتراكمن % 65ٌقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 
أو بواقع ما ٌستحق من معاش الشٌخوخة محسوبا على أساس مدة االشتراك فى التؤمٌن مضافا إلٌها 

مدة خمس سنوات أى المعاشٌن أكبر ، وال ٌجوز أن تزٌد المدة المضافة على المدة الباقٌة لبلوغ 
. المإمن علٌه السن 

 
( 21)مادة 

دخل االشتراك أو من % 80ٌستحق المإمن علٌه أو المستحقون عنه بحسب األحوال معاشا بنسبة 
 بحسب األحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتٌجة إصابة عمل ، من متوسط دخول االشتراك

. وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط واألوضاع الواجب توافرها العتبار اإلصابة إصابة عمل
كل خمس سنوات حتى بلوغ المإمن علٌه سن الستٌن حقٌقة أو حكما % 5وٌزاد هذا المعاش بنسبة 

. 
( 23)مادة 

دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك ٌحسب مبلػ التعوٌض اإلضافى على أساس نسبة من 
 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المإمن 12مضروبا فى  الذى ٌحسب على أساسه معاش الشٌخوخة

. المرافق (3)علٌه أو صاحب المعاش حتى تارٌخ استحقاق الصرؾ وطبقا للجدول رقم 
من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتٌجة إصابة % 50وتزاد النسبة المبٌنة بالفقرة السابقة بواقع 

 .عمل 
إذا لم ٌوجد  (22)من المادة  (1)وٌضاعؾ مبلػ التعوٌض اإلضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند 

, مستحقون للمعاش فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه
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 القسم الثالث
 تضمنت التشرٌعات السابقة 

 
 1986لسنة   (62)قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم  - 4

فً شأن القواعد التى تتبع فً حاالت االنتقال بٌن أنظمة التأمٌن اإلجتماعى 
 
( 8)مادة 

: إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن علٌه وفقاً لقانون التأمٌن اإلجتماعى ٌراعى ما ٌأتً    

تحسب الحقوق التؤمٌنٌة عن األجر المتؽٌر قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع  -1
المعاش المستحق عن األجر األساسً واألجر المتؽٌر الحد األقصى لمجموع المعاش عن 

. هذٌن األجرٌن 
ٌربط المعاش المستحق عن األجر األساسً دون التقٌد بؤحكام الفقرة األخٌرة من المادة  -2

. من قانون التؤمٌن اإلجتماعى  (20)
 
( 9)مادة 

ٌحسب متوسط من المادة السابقة  (1)   فً تطبٌق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم 
 :أجر أو دخل تسوٌة المعاش لمجموع مدد االشتراك وفقاً لما ٌأتً 

ٌحسب األجر أو الدخل الذي ٌسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما فً ذلك مدة  -1
 وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب االستحقاق فً القانون االشتراك عن األجر المتؽٌر

. األخٌر 
. ٌضرب األجر أو الدخل المشار إلٌهما بالبند السابق فً مدة االشتراك الخاصة به  -2
ٌقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد االشتراك مع مراعاة استبعاد مدة االشتراك عن  -3

. األجر المتؽٌر من هذا المجموع 
 
( 12)مادة 

 فً حالة تسوٌة المعاش ٌحدد األجر أو الدخل الذي ٌسوى على أساسه التعوٌض اإلضافً   
باعتبار مدد االشتراك وحدة واحدة بمتوسط األجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش ، وفى 

حالة حساب المعاش عن المدة األخٌرة وإضافته للمعاش السابق ٌحدد أجر أو دخل حساب هذا 
. التعوٌض على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة األخٌرة 
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 القسم الرابع
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 148توجد مدد اشتراك وفقا للقانون : أوال 

 
 : فقط148أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدد القانون -  1

.  من مشروع الالئحة103  وفقا ألوال من المادة 
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

     × 

 
 
 

 
 :148أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدد القانون - أ –  2

 . من مشروع الالئحة103وفقا ألوال من المادة        
 :أجر أو دخل تسوٌة معاش القانون السابق-  ب 

 103من ثانٌا من المادة  (4 أو 3 أو 2)أو  البنود  (1)من البند  (أ) وفقا للفقرة 
. من مشروع الالئحة بحسب األحوال

. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

    × × 

  ×   × 

 ×     ×

×      ×
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 القسم الرابع
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 :148أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدد القانون - أ –  3

 . من مشروع الالئحة103وفقا ألوال من المادة        
 :المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة-  ب 

. ( من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1) وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

 
 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  ×  ×  ×

 ×   × × 

 ×    × × 

 ×  ×  × × 

 ×   ×  × × 

 × ×   × × 

× × ×  × × 

 ×  ×    ×

 ×   ×    ×

 × ×     ×

× × ×   × 
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 القسم الرابع
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 : 148أجر أو دخل  تسوٌة المعاش عن مدد القانون - أ –  4

 . من مشروع الالئحة103وفقا ألوال من المادة        
: المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة-  ب 

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1)وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

: أجر التسوٌة عن األجر المتغٌر-  ج 
.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (2)وفقا للفقرة       
 .من هذه المادة (6)من البند  (ب)وبمراعاة الفقرة       

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  × × × × 

 ×  × × × 

 ×   × × × 

 ×  × × × × 

 ×   × × × × 

 × ×  × × × 

× × × × × × 
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 القسم الرابع
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 148ال توجد مدد اشتراك وفقا للقانون : ثانٌا 

فى حاالت ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة )  
( نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة أو توقف النشاط  

 
 :أجر أو دخل تسوٌة معاش القانون السابق - 1

 من 103من ثانٌا من المادة  (4 أو 3 أو 2)أو  البنود  (1)من البند  (أ)وفقا للفقرة 
. مشروع الالئحة بحسب األحوال

. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

    ×  

  ×    

 ×     

 ×      

 
 
: المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة - 2

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1)وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  ×  ×  

 ×   ×  

 ×    ×  

 ×  ×  ×  

 ×   ×  ×  

 × ×   ×  

× × ×  ×  

 ×  ×    

 ×   ×    

 × ×     

× × ×    



 أجر أو دخل التسوٌة 

فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 
 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 

                   w: www.elsayyad.net             2020 / 06 / 24         محمد حامد الصٌاد                    
14/21                                           

 القسم الرابع
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
: المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة- أ  -  3

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1)وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

: أجر التسوٌة عن األجر المتغٌر-      ب 

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (2)وفقا للفقرة          
 .من هذه المادة (6)من البند  (ب)وبمراعاة الفقرة          

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  × × ×  

 ×  × ×  

 ×   × ×  

 ×  × × ×  

 ×   × × ×  

 × ×  × ×  

× × × × ×  
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 القسم الخامس 
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة التعوٌض االضافى

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
/  148توجد مدد اشتراك وفقا للقانون : أوال 

 
 : فقط148أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدد القانون -  1

.  من مشروع الالئحة103  وفقا ألوال من المادة 
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

     × 

 
 
 

 
 :148أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدد القانون - أ –  2

 . من مشروع الالئحة103وفقا ألوال من المادة        
 :أجر أو دخل تسوٌة معاش القانون السابق-  ب 

 103من ثانٌا من المادة  (4 أو 3 أو 2)أو  البنود  (1)من البند  (أ) وفقا للفقرة 
. من مشروع الالئحة بحسب األحوال

. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 
. 2÷ ٌقسم المجموع – ج        

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

    × × 

  ×   × 

 ×     ×

×      ×
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 القسم الخامس 
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة التعوٌض االضافى

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 :148أجر أو دخل تسوٌة المعاش عن مدد القانون - أ –  3

 . من مشروع الالئحة103وفقا ألوال من المادة        
 :المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة-  ب 

. ( من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1) وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

. 2÷ ٌقسم المجموع – ج    
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  ×  ×  ×

 ×   × × 

 ×    × × 

 ×  ×  × × 

 ×   ×  × × 

 × ×   × × 

× × ×  × × 

 ×  ×    ×

 ×   ×    ×

 × ×     ×

× × ×   × 
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 القسم الخامس 
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة التعوٌض االضافى

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 : 148أجر أو دخل  تسوٌة المعاش عن مدد القانون - أ –  4

 . من مشروع الالئحة103وفقا ألوال من المادة        
: المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة-  ب 

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1)وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

: أجر التسوٌة عن األجر المتغٌر-  ج 
.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (2)وفقا للفقرة       
 .من هذه المادة (6)من البند  (ب)وبمراعاة الفقرة       

. 2÷ ٌقسم المجموع – د 
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  × × × × 

 ×  × × × 

 ×   × × × 

 ×  × × × × 

 ×   × × × × 

 × ×  × × × 

× × × × × × 
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 القسم الخامس 
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة التعوٌض االضافى

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
 148ال توجد مدد اشتراك وفقا للقانون : ثانٌا 
فى حاالت ثبوت العجز أو وقوع الوفاة )  

( نتٌجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة أو توقف النشاط  
 

 :أجر أو دخل تسوٌة معاش القانون السابق - 1
 من 103من ثانٌا من المادة  (4 أو 3 أو 2)أو  البنود  (1)من البند  (أ)وفقا للفقرة 

. مشروع الالئحة بحسب األحوال
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

    ×  

  ×    

 ×     

 ×      

 
 
: المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة - 2

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1)وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  ×  ×  

 ×   ×  

 ×    ×  

 ×  ×  ×  

 ×   ×  ×  

 × ×   ×  

× × ×  ×  

 ×  ×    

 ×   ×    

 × ×     

× × ×    
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 القسم الخامس 
 تحدٌد أجر أو دخل تسوٌة التعوٌض االضافى

  2020 / 1 / 1 لحاالت االستحقاق اعتبارا من 

 
: أجر تسوٌة معاش األجر األساسً- أ  -  3

.  من مشروع الالئحة103من ثانٌا من المادة  (1)من البند  (أ)وفقا للفقرة 
. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 

: أجر التسوٌة عن األجر المتغٌر-      ب 

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (2)وفقا للفقرة          
 .من هذه المادة (6)من البند  (ب)وبمراعاة الفقرة          
. (أ وب )ٌستحق التعوٌض االضافً عن كل من –      ج 

 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

   × ×  

 
 
 

: المتوسط المرجح للقوانٌن السابقة- أ  -  4
.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (1)وفقا للفقرة 

. من هذه المادة (6)من البند  (ب)        وبمراعاة الفقرة 
: أجر التسوٌة عن األجر المتغٌر-      ب 

.  من مشروع الالئحة103 من ثانٌا من المادة 5من البند  (2)وفقا للفقرة       
 .من هذه المادة (6)من البند  (ب)وبمراعاة الفقرة       

 .(أ وب )ٌستحق التعوٌض االضافً عن كل من – ج 
 

 

 
 
 

 مدد االشتراك

القوانٌن السابقة  قانون 
148 

 
112 50 108 79 

متغٌر   أساسى

  × × ×  

 ×  × ×  

 ×   × ×  

 ×  × × ×  

 ×   × × ×  

 × ×  × ×  

× × × × ×  
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 سداسالقسم ال
(  2)جدول رقم 

الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك 
المرفق بمشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون 

 
 

التارٌخ  م
 1975 لسنة 79الحد االدنى

بالجنٌه 
 1976 لسنة 108الحد االدنى 

بالجنٌه 

1 1975     

2 1976   12 

3 1977 12 12 

4 1978 15 12 

5 1979 15 12 

6 1980 15 12 

7 1981 25 25 

8 1982 25 25 

9 1983 25 30 

10 1984 35 40 

11 1985 35 40 

12 1986 35 40 

13 1987 35 40 

14 1988 35 40 

15 1989 35 40 

16 1990 35 40 

17 1991 35 40 

18 1992 42 40 

19 1993 47.25 40 

20 1994 52.5 50 

21 1995 57.75 50 
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 سداسالقسم ال
(  2)جدول رقم 

الحد االدنى ألجر ودخل االشتراك 
المرفق بمشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون 

22 1996 63 50 

23 1997 70 50 

24 1998 73.5 50 

25 1999 77 50 

26 2000 80.5 50 

27 2001 84 100 

28 2002 87.5 100 

29 2003 91 100 

30 2004 94.5 100 

31 2005 98 100 

32 2006 101.5 125 

33 2007 105 125 

34 2008 108.5 125 

35 2009 112 125 

36 2010 119 125 

37 2011 122.5 125 

38 2012 127.75 150 

39 2013 138.25 150 

40 2014 141.75 150 

41 2015 160 200 

42 2016 400 400 

43 2017 500 500 

44 2018 625 625 

45 2019 781.25 781.25 
 

 


