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 30 مقدمة

 30 حاالت استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  :الفصل األول

 30 معاش الشيخوخة: حث األولالمب

 37 معاش العجز والوفاة : المبحث الثانى

 51 مفهوم مدة االشتراك فى التأمين: المبحث الثالث

 59 تاريخ بدء استحقاق المعاش: المبحث الرابع        

 51 تقدير المعاشات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: الفصل الثانى

 57  اش الشيخوخةتقدير مع: المبحث األول

 57 أجر تقدير المعاش :المطلب األول

 20 ومعدل الحساب مدة االشتراك فى التأمين: المطلب الثانى

 20  الحدود القصوى والحدود الدنيا: المطلب الثالث

 21 تقدير معاش الشيخوخة المبكرة: المبحث الثانى
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الزيادات التى تسدتهد  تحقيدق تناسدب المعداش مد  : المطلب األول
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النتددائا المترتبددة علددى اعتبددار الزيددادة جددزء مددن : المطلثثب الثالثثث
 المعاش وتسرى فى شأنها جمي  أحكامه 
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 04 الجهة الملتزمة بالزيادات: المطلب الرابع

 04 عاشات المتدنية زيادة الم: المبحث الخامس 

 المرفقات
 الحد األقصي الرقمي لمعاش األجر األساسي:  5مرفق رقم 
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 مقدمة
 

 :خة والعجز والوفاةالشيخوتأمين بعض مالمح  -5
 :عموميته - أ

اإلتجدداا الحددديت يسددتهد  ضددرورة شددمول التددأمين اإلجتمدداعي وعلددي األخدد  تددأمين 
الشيخوخة والعجز والوفاة لكافدة ببقدات الشدعب ه فهدو مدن مسدئوليات الدولدة األساسدية 

ه ومن ثم فهدو  وعن بريقه يمكن تأمين الموابنين علي حياتهم وحياة أسرهم من بعدهم
ق األساسية لكل أفراد الشعب وعنصر هام من عناصر االسدتقرار االجتمداعي من الحقو

 .واالقتصادي
 :إلزاميته -ب

نتيجة لعموميدة التدأمين االجتمداعي فانده إلزامدي بببيعتده بمعندي انده ال مجدال لالختيدار 
بالنسبة للمؤمن عليهم في االنتفاع بأحكامه إنمدا يكدون إنضدمامهم للن دام بقدوة القدانون ه 

تبلب هذا االلزام قيام التدأمين االجتمداعي علدي أسداس التكافدل االجتمداعي ه فيأخدذ وقد 
 .كل فرد بقدر إمكانياته وتحدد مزاياا وفقا لحاجة المؤمن عليه

 :حتميته وإمتداد أجله -ج
ويتميثثز عثثن  يثثر  مثثن تددأمين الشدديخوخة والعجددز والوفدداة مددن أنددواع التأمينددات الدائمددة 

 :بما يأتيأنواع التأمينات األخري 
حتميا بالنسبة لكدل مدؤمن عليده ه ومدؤدي ذلدك أن وقوع أحد األخبار الثالثة يعتبر  (1)

أن واقعة االستحقاق في أحدد فدروع التدأمين محققدة الوقدوع ه وهدو فدي هدذا الناحيدة 
ممدثال فدي أن إنتفداع  عن أنواع التأمينات المؤقتدة كاصدابات العمدل والببالدةيختل  

 .أمر إحتمالي مؤقتةلالمؤمن عليه بالتأمينات ا
معاش تعتبر من المزايا بويلة األجل  تؤدي علي شكل يأن المزايا وغالبيتها الع م (2)

التي يمتد إستحقاقها بوال حياة المؤمن عليه ثم تؤدي إلي المعالين من بعدا ويرتبب 
 .إستحقاقها إلي هؤالء أيضا بأجال ليست قصيرة

 
 :وظائف التأمين االجتماعي -2

 :هدا  التأمين اإلجتماعي في أمور ثالثةتتمثل و ائ  وأ
 :تعويض الدخل - أ

والمثددال  يددتم ذلددك مددن خددالل تحويددل دخددل الفددرد مددن مرحلددة معينددة إلددي مراحددل أخددري
العملي لدذلك تدأمين الشديخوخة حيدت تقتبد  االشدتراكات مدن دخدل المدؤمن عليده خدالل 

لهدذا المفهدوم  مرحلة حياته العمليدة لتدؤدي لده المعاشدات فدي مرحلدة الشديخوخة ه ووفقدا
 .هاؤيتحدد مستوي المعاش وفقا لمستوي االشتراكات السابق أدا

 :تعويض الخطر  - ب
من خالل االشتراكات التدي يؤديهدا جميد  المعرضدين  يتم تمويل معاشات العجز والوفاة

لهذين الخبرين حيت يتحققدان فجدأة فدي تداريخ يصدعب أو يسدتحيل التنبدؤ بده ه ويتحددد 
لحاالت في ضدوء الخسدارة الماديدة الناتجدة عدن تحقدق الخبدر مستوي المعاش في هذا ا

 المؤمن منه وال يرتبب بمستوي اإلشتراكات التي أداها المؤمن عليه قبل تحقق الخبر
 :إعادة توزيع الدخول -ج

ويتم ذلك من خالل تحويل الددخول بدين مختلد  األفدراد المعرضدين ل خبدار التدي يدتم 
توضد  حددود   التمويدل األخدري ه ووفقدا لهدذا الهدد التعامل معها وبينهم وبين مصادر

دنيا وحدود قصوي للحقوق التأمينية وتساهم الدولة باعتبارها الممثلة للمجتم  في تمويل 
 . بعض نفقات المزايا التأمينية
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 أنواع المزايا التي يمنحها التأمين -3

الوفداة ه وهدو أعلدي المعاش هو الميزة األساسية التدي يؤديهدا تدأمين الشديخوخة والعجدز و -أ
مراحل هذا التأمين ويمثل الهدد  النهدائي فدي مجدال المزايدا التدي يمكدن منحهدا للمدؤمن 

 .عليهم
ن ددرا الرتبددداب الحصدددول علدددي معددداش بشدددروب معيندددة أهمهدددا إسدددتيفاء المددددد المؤهلدددة  -ب

لالسددتحقاق ه وحيددت أن هددذا المدددد قددد تكددون بويلددة نسددبيا إلددي القدددر الددذي يتعددذر علددي 
ؤمن عليهم أداء اإلشتراك عنها ه لذلك يقضي الن ام في حالة عدم توافر شرب بعض الم

 .إستحقاق المعاش برد مبالغ من دفعة واحدة مقابل جزء من االشتراكات المدفوعة
أي لما كانت قيمة معاش العجز والوفاة قد ال تتناسب مد  دخدل المدؤمن عليده عندد تحقدق  -ج

ثيرة ترتب مزايا إضدافية تسدتهد  مدنع تعدويض ه لذلك فإن ن ما كهذين الخبرين من 
للمؤمن عليه أو أسرته فدي حالدة وفاتده يعوضده عدن الفدرق بدين الددخل والمعداش ه كمدا 

 .تقضي غالبية الن م بصر  نفقات الجنازة في حالة الوفاة
 -لدي المزايدا النقديدة التدي يؤديهدا في بعض الددول يدؤدي التدأمين اإلجتمداعي باإلضدافة إ -د 

فدي دور خاصدة أو تتمثل في رعاية كبدار السدن إمدا عدن بريدق إيدوائهم  – عينيةمزايا 
 .تقديم خدمات لهم

 
بشكل مختصثر مووثوع معثاش تثأمين الشثيخوخة و العجثز و الوفثاة هذ  المذكرة  نتناول فيو

مثع االسثتعانة باألمثلثة  5791لسثنة  97في قانون التأمين االجتمثاعي الصثادر بالقثانون رقثم 
 :و ذلك علي النحو التالي  –التطبيقية 

 حاالت استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  :الفصل األول
 معاش الشيخوخة: المبحث األول
 معاش العجز والوفاة : المبحث الثانى
 مفهوم مدة االشتراك فى التأمين: المبحث الثالث
  تاريخ بدء استحقاق المعاش: المبحث الرابع

 تقدير المعاشات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :الفصل الثانى
  تقدير معاش الشيخوخة: المبحث األول

 أجر تقدير المعاش :المطلب األول
 ومعدل الحساب مدة االشتراك فى التأمين: المطلب الثانى
  الحدود القصوى والحدود الدنيا: المطلب الثالث

 ةالمبكرالشيخوخة معاش تقدير : المبحث الثانى
 المعاش المبكر: لمطلب األولا

 المعاش التيسيري :المطلب الثاني
 تقدير معاش العجز والوفاة: المبحث الثالث
  تعديل المعاشات لتدعيم فاعليتها فى مواجهة نفقات المعيشة: المبحث الرابع

الزيادات التى تستهد  تحقيق تناسب المعداش مد  اجمدالى أجدر : المطلب األول
   األخيراشتراك المؤمن عليه 

الزيادات التى تستهد  مواجهة المعاشات الجارية التغيرات فى : المطلب الثانى
  مستويات األسعار ونفقات المعيشة

جدزء مدن المعداش وتسدرى  النتائا المترتبة على اعتبار الزيادة: الثالث مطلبال
 فى شأنها جمي  أحكامه 

 الجهة الملتزمة بالزيادات: الرابع مطلبال
 زيادة المعاشات المتدنية: امس المبحث الخ
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 مرفقاتال
 الحد األقصي الرقمي لمعاش األجر األساسي:  5رقم  مرفق
 الحد األدني الرقمي لمعاش األجر األساسي:  2رقم  مرفق
 الزيادات بعد تاريخ االستحقاق:  0رقم  مرفق
 العالوات الخاصة:  4رقم  مرفق
 زيادة العالوات الخاصة:  1رقم  مرفق

  الجداول
 المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر:  7جدول رقم 

 أمثلة تطبيقية
 .أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي  : أوالً 
أمثلة شاملة علدي تحديدد معداش األجدر المتغيدر و الجمد  بينده و بدين معداش األجدر  :اً ثاني

 .األساسي
 
 

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
 
 

 

 لصيادمحمد حامد ا
 مستشار التأمين االجتماعي
 (سابقا)وكيل أول وزارة التأمينات 

 رئيس صندوق التأمين االجتماعي
 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

W :  www.elsayyad.net        

 ليلي محمد الوزيري
 مستشار التأمين االجتماعي

 ارةرئيس مجلس إد

 (سابقا)الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 األولالفصل 

 حاالت استحقاق المعاش 
  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةفى 

 
تصدى قانون التأمين االجتماعى للقواعد المن مة الستحقاق المعداش لتغبيدة أثدر انقبداع الددخل 

  :وذلك على الوجه اآلتى لوفاة نتيجة تحقق خبر الشيخوخة أو العجز أو ا
 

 األولالمبحث 
 معاش الشيخوخة 

 
سبق أن أشرنا إلى أن خبر الشيخوخة يتحقق ببلوغ المؤمن عليه السن المعاشى تلك السدن التدى 
يفترض معها الن ام أن المؤمن عليه ببلوغها أصبع فى حال يغلب معها انسحابه من عداد القوى 

الن ددام أن يددوفر لدده الدددخل الددذى يسدداعدا علددى االحتفددا  بمسددتوى العاملددة وبالتددالى يتعددين علددى 
معيشدددته ه وأن معددداش الشددديخوخة يسدددتهد  تعدددويض الددددخل فخدددالل مددددة العمدددل تدددم اقتبددداع 
االشتراكات من أجر المؤمن عليه لتؤدى له المعاشات فدى مرحلدة الشديخوخة لدذلك كدان األصدل 

وترتيبدا علدى ذلدك يحددد الن دام حداالت فى تقرير الحق فدى هدذا المعداش بدول مددة االشدتراك ه 
 :(5)استحقاق معاش الشيخوخة وفقا لما يلى 

 
 الحالة األولى

 
 523انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلو ه السثن المعاشثى متثى بلمثت مثدة اشثتراكه فثى التثأمين 

  :قلشهرا على األ
  :الشروط اآلتيةيرتبب استحقاق المعاش فى هذا الحالة بتوافر 

 : هاء خدمة المؤمن عليهانت :األول 
انتهاء الخدمة وبالتالى انقباع األجر هو سبب استحقاق المعاش ه وهذا الشرب مبلدوب 
تحقيقدده فعددال لصددر  المعدداش بالنسددبة للمددؤمن علدديهم مددن العدداملين بالقبدداع الحكددومى 
والقباع العام وقباع األعمال العام حيت يستمر التأمين ساريا فى شأنهم بالمدا لدم تنتده 

أمدا المدؤمن علديهم بالقبداع الخدا  فيفتدرض تحقدق هدذا الشدرب فدى شدأنهم  (2)متهم خد
 . ببلوغهم السن المعاشى

 
 : أن يكون انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى: الثانى 

تتحدد هذا السن كقاعدة عامة بسن الستين ه وقد ورد الن  عليها صدراحة بالنسدبة  -1
ا  حيت ال تحددد ن دم تشدغيلهم سدنا معيندة للمؤمن عليهم من العاملين بالقباع الخ

 .لتقاعدهــم
بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقباع الحكومى والقباع العام وقباع األعمال  -2

العام فقدد حددد قدانون التدأمين السدن المعاشدى بالنسدبة لهدم بسدن التقاعدد المنصدو  
 اعدا عامة بانتهاء عليها بقوانين ولوائع التو   المعاملين بها ه والتى تقضى كق

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من قانون التأمين االجتماعى  11  مادة (1)

 فقرة اخيرة من قانون التأمين االجتماعى  04مادة  (2)
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الخدمة ببلوغ سن الستين وال يخرج عن هذا القاعدة اال فئات محدودة تتبلب ببيعة 
ها وفئات أخرى تتبلب ببيعدة عملهدا و رو  عملها تخفيض سن التقاعد بالنسبة ل

- امتداد سن التقاعد لسن تزيد على الستين وفئات 
ال رو  التى عاصرت تحديد تداريخ امتدداد التدأمين اليهدا اسدتمرار تشدغيلها تتبلب 

لسددن تزيددد علددى السددتين حتددى يمكنهددا اسددتكمال المدددة المبلوبددة السددتحقاق معدداش 
 . (5)الشيخوخة أو الستحقاق المعاش المناسب 

لما كانت القدرات الببيعية للعامل من العوامل التى تؤثر فى تحديد السن المعاشدىه  -3
وكانت هذا القدرات تتأثر بالعمل فى األعمال الخبرة والصعبة لذلك فوض القانون 

فددى تخفدديض السددن  (2)رئدديس مجلددس الددوزراء بندداء علددى عددرض وزيددر التأمينددات
فددى األعمددال المشددار إليهددا ه ولمددا كددان  المعاشددى بالنسددبة للمددؤمن علدديهم العدداملين

تخفيض السن المعاشى من مقتضاا تخفيض مددة االشدتراك فدى التدأمين وكدان مبلدغ 
المعدداش يددرتبب بهددذا المدددة فإندده تعويضددا للمددؤمن عليدده يمتددد التفددويض ليشددمل رفدد  
معددل حسدداب المعدداش عدن المعدددل العددادى بالقددر الددذى يعددوض المدؤمن عليدده عددن 

عاشى ه كذلك لما كان تخفديض السدن المعاشدى سديؤدى إلدى ابالدة تخفيض السن الم
فترة استحقاق المعاش كما أن رف  معددل حسداب المعداش سديؤدى إلدى رفد  التكلفدة 

مين وتحديددد مددن فقددد اتسدد  نبدداق التفددويض ليشددمل زيددادة االشددتراكات الممولددة للتددأ
 .يتحمل بالزيادة

شهادة الميالد أو مستخرج رسمى مدن تحسب السن بالتقويم الميالدى ه ويتم إثباتها ب -0
 . سجالت المواليد أو بصورة فتوغرافية من البباقة العائلية أو الشخصية 

 
 : شهرا على االقل  523أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين  :الثالث 

سددبق أن أشددرنا إلددى أن معدداش الشدديخوخة تعددويض عددن الدددخل ولددذلك كانددت المدددة  -1
روب اسددتحقاقه ه ويالحدد  انخفدداض المدددة عددن القدددر الددالزم المؤهلددة شددرب مددن شدد

لتحقيق التمويل الكافى الستحقاق المعاش وساعد على ذلك قاعدة التكافل االجتماعى 
 .ة التى يستند إليها ن ام التأمينبين األجيال المتعاقب

اذا بلددغ المددؤمن عليدده سددن اسددتحقاق معدداش الشدديخوخة وكانددت مدددة اشددتراكه فددى  -2
تبعدا منها المدة التى أدى تكلفتها بالكامل أقل من المدة المؤهلة كدان لده التأمين مس

الحق فى االستمرار فدى عملده أو التحاقده بعمدل جديدد مد  اسدتمرار التدامين عليده 
وذلك حتى استكماله المدة المؤهلدة ه وإذا رغدب صداحب العمدل فدى إنهداء خدمتده 

يئددة التأمينيددة حصددته فددى اسددتكمال تلددك المدددة كددان عليدده أن يددؤدى إلددي اله قبددل
اشددتراكات التددأمين ـ تددامين الشدديخوخة والعجددز والوفدداة ـ عددن األجددر األساسددى 
الممولة لحق المعاش وذلك عن السدنوات الواجدب اضدافتها لمددة اشدتراك المدؤمن 
عليددده السدددتكمال المددددة المؤهلدددة ه ويعفدددى المدددؤمن عليددده مدددن أداء حصدددته فدددى 

للعمدال المدؤقتين والموسدميين فيكدون التدزام االشتراكات عدن تلدك المددة وبالنسدبة 
صددداحب العمدددل بإبقددداء المدددؤمن عليددده فدددى العمدددل بعدددد سدددن الشددديخوخة أو أداء 

 .(0)المتبقية من مدة العقد أو فترة الموسم االشتراكات محددا بالمدة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .اإلشتراكات -جر اإلشتراك أ –إدارة الن ام : راج  فى بيان هذا الفئات المذكرة الثانية (1)

بوض  التفويض محل تنفيذ بالنسبة للعداملين باالعمدال الصدعبة فدى الصدناعات  1811لسنة  21صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  (2)

 . 1811لسنة   6التعدينية واالستخراجية ـ منشور عام وزارة التأمينات رقم 

 . 1881لسنة  5ام وزارة التأمينات رقم من قانون التأمين االجتماعى  منشور ع 163 مادة( 3)
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 الحالة الثانية

 
 523بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة بعد انتهثاء الخدمثة وكانثت مثدة اشثتراكه فثى التثامين 

 : شهرا على األقل ولم تكن قد أديت إليه أية مستحقات تامينية 
وخة ولدم تصدر  لده أيدة األصل فى هذا الحالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغيدر بلدوغ سدن الشديخ

مسددتحقات حتددى بلوغدده تلددك السددن ه وقددد رأى المشددرع أن يسددبغ عليدده الحمايددة التددى يكفلهددا لمددن 
انتهت خدمته لبلوغ السن المعاشى ه وعلى ذلك يرتبب اسدتحقاق المعداش فدى هدذا الحالدة بتدوافر 

 : الشروب اآلتية 
 . انتهاء مدة عمل المؤمن عليه: األول

 
 :من عليه سن الستينبلوغ المؤ: الثانى

 . وهى السن التى يعتبر الن ام أنه ببلوغها تكون قد توافرت فى شانه حالة الشيخوخة 
 

 :عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة  :الثالث
وبالتالى ت ل له حقوقا تأمينية لدى التأمين كانت تتمثل أصال ـ على األقل ـ فى تعويض 

فعة  الواحدة ه ويعتبر هذا الشرب متوافرا أيضا فى شأن من تدم إصددار الشديك بقيمدة الد
 . التعويض لصالحه ولم يقم بصر  قيمته حتى بلوغه سن الشيخوخة 

 
 :شهرا على االقل 523أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين مقدارها : الرابع

عداش فدى حالدة انتهداء الخدمدة لبلدوغ سدن وهى المددة التدى يتبلبهدا الن دام السدتحقاق الم
 . الشيخوخة 

 
 
 

 الحالة الثالثة
 

انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه أحد األخطار المؤمن منها وكانت مدة اشثتراكه 
  :شهرا على األقل وتقدم بطلب لصرف المعاش  243فى التأمين 

لسن المعاشى ولغير العجدز أو الوفداة أى لدم هذا الحالة انتهت فيها خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ ا
يتوافر فى شأن المؤمن عليه أحد األخبار المؤمن منها إال أن المؤمن عليه قد انقب  أجرا الدذى 
كان يعول عليه وأسرته فىمعيشتهم وأصبع فى حكدم مدن بلدغ الشيخوخـدـة باالضدافة إلدى أن مددة 

احتيابى يسمع بتقرير الحق فى معاش ه وعلى اشتراكه فى التأمين قد بلغت القدر الذى يكون له 
  :بالشروط اآلتيةذلك فإن استحقاق المعاش فى هذا الحالة يرتبب 

 : انتهاء خدمة المؤمن عليه: األول
أى انتهدداء مدددة العمددل التددى كددان يخضدد  فيهددا ألحكددام قددانون التددأمين وهددو الشددرب العددام 

 . الستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 
 

 :شهرا على األقل 243أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين تبلغ : الثانى
فددالمؤمن عليدده لددم تتددوافر فددى شددأنه أحددد األخبددار المددؤمن منهددا ولكندده أصددبع فددى حددال 
تتبلب رعاية التأمين وكانت له مساهمة فعالة فى تمويل نفقات المعداش ه وبالتدالى فدإن 

 . يه فى هذا الحالة بول مدة اشتراكه فى التأمين المبرر الوحيد لصر  المعاش إل
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 : (5)أن يتقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش:  الثالث

فالمؤمن عليه لم ينقب  أجرا لتوافر أحد األخبدار المدؤمن منهدا فدى شدأنه وبالتدالى فإنده 
لى أصال ال مبرر لتقرير استحقاقه المعاش بمجرد انتهاء خدمته ولكنه أصبع فى حاجة إ

المعاش لعدم وجود دخل لديه يحل محل الدخل الذى انقب  النتهاء خدمته أى أنه أصبع 
 . فى حالة شيخوخة مبكرة لذلك تقرر له الحق فى بلب صر  المعاش 

أو غير بلدوغ السدن المعاشدى أو العجدزوتستوعب هذا الحالة جمي  حاالت انهاء الخدمة ل
 .  (2)الوفاة

 
 

 المبحث الثانى 
 ز والوفاة معاش العج
 

تببيقا للمبادىء الن ريدة فدى التدأمين يهدتم قدانون التدأمين االجتمداعى فدى حداالت العجدز والوفداة 
بتعويض الخبر وليس بتعويض الدخل ه فال يشترب أن تكون قد أديت اليه أية اشتراكات لتقرير 
ت الحددق فددى المعدداش بددل يكفددى أن تكددون عالقددة العمددل قددد نشددأت مدد  صـددـاحب العمددل وتددوافر

الشروب التى تبلبهدا قدانون التدأمين السدتحقاق المعداش ه ويدتم تمويدل نفقدات المعاشدات المقدررة 
 . لمواجهة هذين الخبرين من اشتراكات من لم تتحقق بالنسبة لهم هذا األخبار 

 :حاالت استحقاق معاش العجز والوفاة فيما يلىوفى ضوء ما تقدم يحدد قانون التأمين 
 

 الحالة االولى
 

هاء خدمثة المثؤمن عليثه لوقثوع وفاتثه أو لثبثوت عجثز  الكامثل المسثتديم أو لثبثوت عجثز  انت
الجزئى المستديم وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، أيا كانت مدة اشتراكه فى 
التثثأمين إن كثثان مثثن الخاوثثعين لقثثوانين أو لثثوائح توظثثف صثثادرة بنثثاء علثثى قثثانون أو مقثثررة 

عية وكان وزيثر التأمينثات قثد وافثق علثى هثذ  اللثوائح واالتفاقثات ، واذا بمقتوى اتفاقات جما
كان المؤمن عليه من  ير هؤالء فيتعين أن تكون لثه مثدة اشثتراك فثى التثأمين مقثدارها ثثالث 

 :  أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة
  :الشروط اآلتيةوعلى ذلك فإن استحقاق المعاش فى هذا الحالة يرتبب بتوافر 

 :انتهاء خدمة المؤمن عليه: لاالو
 . السبب األصلى لتقرير الحق فى المعاش 

 : أن يكون سبب انتهاء الخدمة أحد أسباب ثالثة: الثانى
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 . من قانون التأمين االجتماعى  25 مادة (1)

ئيس الجمهورية أو اللغاء الو يفة وبلغت مدة االشتراك من بين حاالت معاش الشيخوخة كانت هناك حالة انتهاء الخدمة للفصل بقرار من ر (2)

لسنة  240شهرا على األقل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقباع الحكومى أو العام وقد ألغيت بالقانون رقم  114فى التأمين 

 .واصبحت معالجة هذا الحاالت من خالل حالة المعاش المبكر  1/7/1880اعتبارا من  1880
 

 
 



         2102أبريل                                                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 السابعة  مذكرةال

975791www.elsayyad.net  W : 
10/28 

 

 
 :الوفاة -5

تقبد   (5)وقد تكون حقيقية يقينية ثابتة بالشهادة الدالدة علدى ذلدك ه وقدد تكدون حكميدة
 .الدالئل بحدوثها دون أن يثبت ذلك حقيقة 

ويصر  المعاش فى هذا الحالة للمستحقين عن المؤمن عليهم بالشروب واألوضاع 
 .  (2)المقررة بقانون التأمين االجتماعى

   
 :مل المستديم العجز الكا – 2

 :ويقصد به  - أ
كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليده لقدرتده علدى العمدل  (1)

 .(0)كليا أو قدرته على الكسب بوجه عام 
حددداالت األمدددراض العقليدددة ه وحددداالت األمدددراض المزمندددة والمستعصدددية  (2)

 :المبينة فيما يلي( 0)المحددة بقرار وزير التأمينات

أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو  األورام الخبيثة بجمي  
قدرة  يحد من  لذي  وا نت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى  كا
وأدت  أ لرئتين  وا لقلب  وا لكبد  وا لمخ  ا لعمل مثل  ا لمؤمن عليه على  ا
لمستقيم م  تحويل مجرى  ا و  نة أ لمثا وا أ للحنجرة  إلستئصال جذرى 

 .البول أو البراز
غدد اللمفاوية الذى ال يستجيب مرض هودجكين ومرض سربان ال  

 .للعالج لمدة سنتين
أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى إستنفذت جمي  وسائل العالج  ( ج)

 .لمدة سنتين وال ينت ر تحسنها
الجذام الذى ال يستجيب للعالج خالل مدة تزيد على ثالت سنوات أو  ( د)

المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه واألبرا  تحد من قدرة 
 .من عليه اإلنتاجيةالمؤ

 .األمراض العقلية حال ثبوتها ( ه)
األمراض العصبية التى إستنفذت جمي  وسائل العالج لمدة سنتين على ( و)

األقل وال تشفى وال ينت ر تحسنها مثل شلل األبرا  األربعة وشلل 
البرفين السفليين والشلل النصفي واألمراض العصبية المضبردة 

عاش وخوريا والتصلب المنتشرالتي نتا عنها التقدم مثل الشلل الر
ضع  بعضالت األبرا  والصرع العضوى المؤكد والمتكرر 

 . النوبات وغير المستجيب للعالج
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ    
  .2447لسنة  550رقم  ماليةزير اله قرار واالجتماعي من قانون التأمين  120تها للمادة ابرج  فى اجراءات اثي( 1)

 .تاس  من قانون التأمين االجتماعىالباب ال (2)

 . بند ح من قانون التأمين االجتماعى  5 مادة( 3)

 .1/8/2448اعتبارا من  2448رقم  لسنة 517معدلة بالقرار الوزاري  2447لسنة  550من قرار وزير المالية رقم  140مادة ( 0)

 

 



         2102أبريل                                                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 السابعة  مذكرةال

975791www.elsayyad.net  W : 
11/28 

 

 

مدة العالج عن  الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت: األمراض الصدرية (ز)
األمفزيما والتلي  الرئوى وتمدد  –ثالت سنوات ولم تستقر الحالة 

 –الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة اإلنتشار بالرئتين 
إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين )ه ( السليكوزس)التحجر الرئوى 

أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوب ( عن ثلت مساحة الرئة اليمنى
 .لبالق

سدنتين علدى  لمددةهبوب القلب المزمن المتقدم الدذى ال يسدتجيب للعدالج (ح)                       
 .األقل 

والمصحوب (  234/124أكثر من ) ضغب الدم الشديد اإلرتفاع (ب)
بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات 

 .تزيد عن سنتينالكهربائية للقلب والذى ال يستجيب للعالج مدة 

فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت ( ي)
العالج باإلستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعالج لمدة عام أو 
فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة بولينا الدم أكثر من 

ستجيب ملجم وال ت 1مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 344
 .للعالج لمدة سنتين

تلي  الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالبحال أو البحال مستأصل ( ك) 
 . جراحياً م  وجود إستسقاء بالببن غير مستجيبه للعالج لمدة عام

دوالى المرىء المصحوبة بنزي  متكرر وال يستجيب للعالج الدوائى (ل)
 .أوالتدخل الجراحى

 .سنتين ليللعالج فى مدة تزيد عمرض أديسون الذى ال يستجيب (م)

الغرغرينا الناتجدة عدن مضداعفات مدرض البدول السدكرى أو أمدراض ( ن)
الشدددرايين والتدددى لدددم تسدددتجيب ألى ندددوع مدددن العالجدددات الجراحيدددة أو 
الدوائيددة ونددتا عندده بتددر ألحددد األبددرا  مدد  أعددراض قصددور شددديد 

 .بالدورة الدموية بالبر  اآلخر
تشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات الوأمراض الجهاز الحركى (س)

 ليشديدة بالع ام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته ع
أمراض ضمور العضالت  –من الكفاءة الحركية للجسم كله % 75

 .فأكثر% 75المتقدم الذى يتسبب عنها نق  القدرة العضلية بنسبة 
من % 75 ليجس إذا زادت درجة اإلنتشار عيفنالصدفية ومرض بم(ع)

 ليمساحة المسبع الجلدى للجسم وال يستجيب للعالج فى مدة تزيد ع
 .سنتين

 64/ 2لكل عين على حدةأو  64/ 1ضع  اإلبصار الشديد بالعينين (   ) 
لصاحب العين الواحدة والذى ال يتحسن بإستعمال الن ارة الببية أو 

 . العالج أو التداخل الجراحى
 .(5)لعامة للتأمين الصحى يثبت العجز بشهادة من الهيئة ا -ب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من قانون التأمين االجتماعى 18 مادة (1)
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 :العجز الجزئى المستديم -0

ه وبالتدالى فإنده  متى ثبت عدم وجود عمل آخدر للمدؤمن عليده لددى صداحب  العمدل
  :توافر أمرانيشترب فى هذا الحالة 

كدل  (5)جزئيدا مسدتديما ه ويقصدد بهدذا العجدز ان يثبت عجز المؤمن عليه عجدزا  -أ
عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل فى مهنته 

 . االصلية 
أن يثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمدل ه فدالمؤمن عليده  -ب  

خدر بالرغم من ثبدوت عجدزا إال أنده مازالدت لديده القددرة علدى مزاولدة عمدل آ
غير عمله األصلى ه فاذا رأى صاحب العمل أنه ليس لديده عمدل آخدر يناسدب 
حالة المؤمن عليه التـزم بعرضه على اللجنة المختصة بالن ر فى مدى وجدود 

والمشثكلة  عدمدهعمل آخر لدى صاحب العمـل يناسب حالة المؤمن عليده مدن 
  :من ممثلين للجهات اآلتية

 :المختص صندوق التأمين( 5)             
الجهددة الملتزمددة بالمعدداش فددى حالددة اذا مددا انتهددت اللجنددة إلددى عدددم وجددود   

عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمدل ه ويكدون ممثدل الصدندوق او 
 .من ينيبه رئيسا للجنة 

الجهثة المختصثثة بتحديثثد مثثدى تثوافر المواصثثفات المطلوبثثة لشثثمل العمثثل ( 2)
 :لمؤمن عليهالجديد فى شأن ا

يريددة التن دديم واالدارة بالمحاف ددة بالنسددبة للمددؤمن علدديهم العدداملين ممثددل مد
مديريددة القددوى ممثددل و االدارى للدولددة وبالهيئددات العامددةبوحدددات الجهدداز 

 .العاملة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقباع العام والقباع الخا 
 :الجهة الطبية( 0)

النسثثبة للمثثؤمن علثثيهم بيمثلهددا ببيددب مددن الهيئددة العامددة للتددأمين الصددحى 
بمديريدة القدوي العاملدة وببيب الصدحة المهنيدة  العاملين بالقطاع الحكومى

 .بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين العام والخاص
يخت  الببيب بالن ر فى مددى مالءمدة العمدل الدذى تختدارا اللجندة للحالدة 

 . لجزئى المستديمه بعد ثبوت عجزا االصحية التى أصبع عليها المؤمن علي
 :صاحب العمل (4)
 :المؤمن عليه( 1)

 . بداء رأيه فهما برفا عالقة العملوذلك حتى يتسنى لكل منهما ا
اللجنة خالل شهر من تاريخ  ببلب عرض المؤمن عليه علىويلتزم صاحب العمل 

اخبارا بثبوت عجز المؤمن عليه ه ويعد عدم بلب صاحب العمل عدرض المدؤمن 
جنة خالل هذا الميعاد اقرارا منده بوجدود عمدل آخدر لديده يناسدب حالدة عليه على الل

المؤمن عليه ه كما يكون للمؤمن عليه أيضا خالل شهرين من تاريخ اخبارا بقرار 
ثبوت عجزا بلب عرض حالته على اللجنة ويعد عددم بلدب المدؤمن عليده عدرض 

 . عملاآلخر الذى ألحقه به صاحب ال حالته على اللجنة قبوله  للعمل
ه وكذا الدت لم مدن ويتب  فى تقديم البلب إلى اللجنة وقواعد واجراءات ن ر البلب 

 (5)القواعد واإلجراءات التى ين مها القرار الصادر من وزير التأمينداتقرار اللجنة 
 . تنفيذا للسلبة المخولة له

_________________________ 
 .بند ح من قانون التأمين االجتماعى  5 مادة (1)

 . 2447لسنة  550من قرار وزير المالية رقم  141:  146 دةما (2)
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واليجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عجزا الجزئى المستديم إال 
اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجندة بعددم وجدود عمدل آخدر للمدؤمن عليده لديده ه 

للجنة وجود عمدل لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه اذا قررت اكما ال يجوز 
آخر لديه للمؤمن عليه وإال التدزم بدأداء أجدرا حتدى تداريخ التحاقده بعمدل آخدر وفدى 
حالة رفض صداحب العمدل أداء األجدر تصددر الهيئدة التامينيدة قدرارا بإلزامده بدأداء 

 . (5)األجر للمؤمن عليه ويكون هذا القرار بمثابة سند تنفيذى
يد اسمه فى سدجل المتعبلدين بمكتدب القدوى ويلتزم المؤمن عليه الستحقاق األجر بق

العاملة المخت  وأن يتردد على المكتب فى المواعيد التدى يحدددها لده ه كمدا يلتدزم 
بعدم رفض العمل المناسب ويوق  استحقاق المؤمن عليه األجر اعتبارا مدن تداريخ 

 . (5)إخبارا بتوافر العمل المناسب
العمدل لصداحب العجدز الجزئدى ولما كان شرب عدم وجود عمل آخر لددى صداحب 

المستديم ال يتالءم م  بعض المهن حيت أن ثبوت عجز المؤمن عليه عدن ممارسدة 
إحدى و ائفها من مقتضاا عجزا عدن ممارسدة جميد  و دائ  المهندة بصدفة عامدة 
لذلك فوض وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة التأمينية فدى إعفداء 

 .  (2)ن من هذا الشرب العاملين بتلك المه

 

أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين ال تقل عن ثالثة أشثهر متصثلة أو سثتة : الثالث
 :متقطعة 

األصل فى خبرى العجز والوفاة عدم اشتراب مدة اشتراك ن را الستحالة التنبؤ بتاريخ 
حداالت التهدرب تحققهما والغرض من الشرب تالفى محاولة استغالل التأمين والحد مدن 

من االشتراك فى التأمين ه كما  أنه م  توافر هذا المدة يمكن االبمئنان على قيام عالقة 
العمل وجديتها ذلدك ألنده وإن كدان قدانون العمدل يدن  علدى أن يكدون عقدد العمدل ثابتدا 
كتابة ولكن الكتابة ليست شربا لقيام عالقة العمل وإنما هى وسديلة الثبدات هدذا العالقدة 

 .فقب 
 : آلتية لعدم قيام أسبابه فى شانهاويعفى من هذا الشرط الحاالت ا

للدولة وبالهيئدات العامدة وبوحددات  اإلدارىالمؤمن عليهم العاملون بوحدات الجهاز  -1
القباع العام قباع األعمال العام والمؤمن عليهم من العاملين بالقباع الخا  الذين 

وعالواتهددم  أجددورهمحددددت  أوانون يخضددعون للددوائع تو دد  صددادرة بندداء علددى قدد
وترقيدداتهم بمقضددى اتفاقددات جماعيددة أبرمددت وفقددا لقددانون العمددل متددى وافددق وزيددر 

 .االتفاقات أوالتأمينات على هذا اللوائع 
 بند السابق وانتقل للعمل بجهدة مدناذا كان المؤمن عليه من العاملين المشار اليهم بال -2

م  عدم وجود فاصل زمنى بين المدتين ثدم القباع الخا  غير مستثناة من الشرب 
وقعت وفاته أو ثبت عجزا ولم يبلغ إجمالى مدة اشتراكه فى التأمين القدر المبلوب 

 .سبه من حق خالل مدة عمله األوليالستحقاق المعاش ه وذلك احتفا ا بما اكت
ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجدة إصدابة عمدل حيدت أنده مدن مقتضدى  -3

بات أن العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ثبوت قيام عالقة العمل ه وامتناع شبهة إث
 .التحايل 

 ــــــــــــــــــــــ
 
 . من قانون التأمين االجتماعى  05 مادة( 1) 

 .اعفى من هذا الشرب المعاملون بكادرات خاصة ـ السائقون بقباع النقل البرى بالقباع الخا  ( 2) 
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 انيةالحالة الث
 

وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجز  الكامل المستديم خالل سثنة مثن تثارين انتهثاء خدمتثه وقبثل 
بلو ثثه سثثن السثثتين أو قبثثل صثثرف القيمثثة النقديثثة لتعثثويض الدفعثثة الواحثثدة ، وإذا كثثان مثثن 
العاملين  ير الخاوعين لقوانين أو لوائح توظف صادرة بناء على قانون أو بمقتوثى اتفاقثات 

أو كانت هذ  اللوائح واالتفاقات  ير معتمدة من وزير التأمينات فيشترط أن تكثون لثه جماعية 
 . مدة أشتراك فى التأمين مقدارها ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة 

 : وعلي ذلك فإنه يرتبط استحقاق المعاش فى هذ  الحالة بتوافر الشروط اآلتية
 . وافر له إحدى حاالت استحقاق المعاش انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تت: األول

 
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزا عجدزا كدامال مسدتديما ـ بدالمفهوم السدابق إيضداحه فدى : الثانى

  .ستينسن التاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه الحالة األولى ـ خالل سنة من 
لوفاة ولحاالت العجز واألصل عدم سريان التأمين بانتهاء الخدمة على أنه تقديرا لحاالت ا

الكامل فقد تقرر امتداد التأمين إليها بالما تحقق أحد الخبرين خالل سنة من تاريخ انتهاء 
 . ستينسن القد تجاوز فى تاريخ تحقق أيهما  خدمة المؤمن عليه وذلك إذا لم يكن

 
 : عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة : الثالث

لحكمة فى هذا الشرب أنده إذا قدام المدؤمن عليده بصدر  القيمدة النقديدة لتعدويض الدفعدة وا
الواحدة فإنه يكون قد حصل على مستحقاته عن مدة اشتراكه وال تكدون لده مددة االشدتراك 

 .التى يمكن أن تقرر له مزايا عنها 
د صدر  ويعتبر هذا الشرب متوافرا حتى لو كان قد تدم حصدول المدؤمن عليده علدى مسدتن

مبلغ التعويض بالما لم يتم الحصول على مبلغده نقددا حتدى وقدوع وفاتده أو ثبدوت عجدزا 
الكامدل المسدتديم ه وال يجددوز للمدؤمن عليدده أو للمسدتحقين عندده ـ حسدب الحددال ـ اختيددار 

 . التعويض بدال من المعاش 
 
دمدة مقددارها ثالثدة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين سدابقة علدى إنتهداء الخ: الرابع

أشهر متصلة أو ستة متقبعة أو كان مدن الحداالت التدى ال يتبلدب فيهدا الن دام تدوافر هدذا 
الشرب فى شدأنها وذلدك بالتفصديل السدابق بيانده فدى حالدة اسدتحقاق معداش العجدز والوفداة 

 .(األولىالحالة )
 

 الحالة الثالثة
 

د انقواء سنة مثن تثارين انتهثاء خدمتثه وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجز  الكامل المستديم بع
شثهرا علثى األقثل ولثم يكثن المثؤمن عليثه قثد صثرف  523متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 

 :القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة 
سبق أن أوضحنا فى معاش الشيخوخة أنه قد تمت رعاية حالة من بلغ سن الشيخوخة ـ الستين ـ 

شهرا على األقل أى ذلك القدر الذى  124ا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين بعد انتهاء خدمته بالم
رؤى أنه بتوافرا يكون المؤمن عليه قد ساهم فى تمويل نفقات التأمين ما يكفل له معاش فى حالة 
انتهاء خدمتة لبلوغه السن المعاشى ه وبالما كانت  األخبار الثالثة ـ الشيخوخة والعجز والوفاة 

 . ضها فقد اقتضى األمر المعاملة المماثلة لخبرى العجز والوفاة ـ بدائل لبع
 : ويتعين الستحقاق المعاش فى هذ  الحالة توافر الشروط اآلتية 

 . إنتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حاالت استحقاق المعاش : األول
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ا بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزا عجزا كامال مستديم: الثانى

 . خدمته 
 

عدددم قيدام المددؤمن عليده بصددر  القيمدة النقديددة لتعدويض الدفعددة الواحددة ه وقددد سددبق أن : الثالثث
 . أوضحنا حكمة هذا الشرب وأحكامه فى الحالة السابقة 

 
 124ه تبلغ أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين سابقة على تاريخ انتهاء خدمت: الرابع

شهرا على األقل ه فالمشرع فى هذا الحالة يستهد  التعويض عن الدخل وليس التعويض 
 .  عن الخبر حيت وق  الخبر والمؤمن عليه خارج فترة التأمين 

        
 

 الثالث  المبحث
 (5) نمفهوم مدة االشتراك فى التأمي

 
 : تتومن مدة االشتراك فى التأمين المدد اآلتية 

 :االشتراك الفعليةمدة -5
ويقصددد بهددا المدددد التددى قضدديت فددى  ددل ن ددام التددأمين أى فددى  ددل أحكددام قددانون التددأمين 

هددذا المدددة االجتمدداعى وقددوانين التأمينددات االجتماعيددة التددى حددل محلهددا ه وال يشددترب فددى 
ضرورة أداء االشتراكات عنها فالقانون يعفى كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء 

كات عن بعض هذا المدد ه كذلك ال يشترب أن يكون المؤمن عليده قدد اسدتحق عنهدا االشترا
فكل ما يشترب فى هذا المدد أن يكون المؤمن عليه خاللها مسدتوفيا  (2)أجرا أو تعويضا عنه

للشروب التى يتبلبها القانون النتفاعه بأحكامه وعلى األخ  قيام عالقة العمل خاللهدا وأن 
ستوفية للشدروب واألحكدام المنصدو  عليهدا فدى األداة القانونيدة القائمدة تكون هذا العالقة م

 .  وفقا لها 
ويحددذ  مددن هددذا المدددة مدددة اإلجددازة الخاصددة لغيددر العمددل التددى اختددار المددؤمن عليدده عدددم 

 .(0)االشتراك عنها
 

ن وال يلزم فى هذا المدد أن تكون عالقة العمدل قدد بددأت قبدل بدايدة مددة البعثدة وإنمدا يلدزم أ
تكون لوائع التو   التى نشأت وفقدا لهدا عالقدة العمدل تجيدز حسداب هدذا المددة ضدمن مددة 
الخدمة أو تقضى بمراعاتها فى تحديد أجر بدء التعيين وأن يكون قد تم تببيق ذلك فى شأن 

 .المؤمن عليه 
 

 :المدد السابقة على االشتراك-2
لتدأمين المتصدلة بتداريخ االنتفداع بن دام وتشمل تلك المدد المدة السابقة على االنتفداع بن دام ا

التأمين االجتماعى أو بأى من قوانين التأمينات االجتماعية التى حل محلها والتى تم تمويلها 
من صاحب العمل ه  كمدا تشدمل المددد التدى سدبق أن صدر  المدؤمن عليده عنهدا مسدتحقاته 

 قة عليه وتلك المدد التى قضيت فى التأمينية وفقا لن ام التأميـن أو األن مـة التقاعديـة الساب
 ــــــــــــــــــــــــ

 .من قانون التأمين االجتماعى  21 مادة(   1)

 .  من قانون التأمين االجتماعى  125 مادة(  2)

 . من قانون التأمين االجتماعى 2بند  126 مادة(   3)
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ين وبلددب المددؤمن عليدده أى عمددل أو نشدداب قبددل المدددة المتصددلة بتدداريخ انتفاعدده بن ددام التددأم
 .حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين وأدى عنها تكلفتها 

 
مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسثابها وثمن  مثدة  -3

 :الخدمة أو التى أخذت فى االعتبار فى تحديد أجر المؤمن عليه
 

 :والمدد االفتراوية المدد الموافة والمدد االعتبارية -4
وتعتبر هذا المدد جزءاً ال يتجزأ من مدة االشتراك فى التأمين وذلك فى اإلبار الذى تحدددا 

ونشددير إلددى أن  (5)ضددمن مدددة االشددتراك فددى التددأمين بحسددابهاالقددوانين والقددرارات الصددادرة 
لعامة أو صاحب الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة من حساب هذا المدد تلتزم به الخزانة ا

العمل بحسب األحدوال وذلدك اذا  كدان حسداب تلدك المددد مقدررا بدأداة تشدريعية غيدر قدانون 
 .(2)اإلجتماعي التأمين

 
ه الشهر شهرا وفى مجموع حساب المدد التى تتكون منها مدة االشتراك فى التأمين يجبـر كسـر 

ا يسدتكمل بده المدؤمن عليده المددة تم زيادة مدة االشتراك به يعتبر جدزءا منهديوجزء الشهر الذى 
  :منهاوه المؤهلة الستحقاق الحقوق المبلوب الستحقاقها توافر شهور أو سنوات كاملة 

 . (0)المدة التى تراعى فى حساب معدل الزيادة فى أجر حساب معاش األجر المتغير -أ
 .  (4)المدة المؤهلة الستحقاق معاش العجز والوفاة -ب
سددتحقاق الحددد األدنددى النسددبى لمعدداش حالددة انتهدداء الخدمددة لبلددوغ السددن المدددة المبلوبددة ال -ج

 .  (1)المعاشى
كذلك يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب مجموع مدد االشتراك إذا كان من مقتضى ذلك 
اسددتكمال المددؤمن عليدده المدددة المؤهلددة السددتحقاقه المعدداش ه ويسددرى هددذا الحكددم فددى شددأن المدددة 

ق المعدداش فدى جميدد  حداالت اسددتحقاقه فيمدا عدددا تلدك المدددة المؤهلدة السددتحقاق المؤهلدة السدتحقا
معاش العجز والوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقباع الخا  غير الخاض  للوائع تو   
صادرة بناء على قانون أو اتفاقات جماعية مبرمه وفقا لقانون العمل أو كاندت هدذا اللدوائع غيدر 

التأمينات وذلك لتعارض هذا القاعدة م  ببيعة هذا المدة حيدت أنهدا جدزء مدن معتمدا من وزير 
 . السنة 

ويشترب لحساب أى من مدد االشتراك ضمن مدة االشتراك فى التأمين أال يكون المؤمن عليه قد 
صدر  عنهدا حقدوق نهايدة الخدمدة سدواء وفقدا لقدانون التدأمين أو وفقدا للقدوانين التدى حدل محلهدا 

 .نين العمل أووفقا لقوا
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
تده   مثالها تلك المدد التى تقضى باضافتها لمدة االشتراك قوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمدؤمن عليده الدذى قضدى جدزء مدن مددة خدم( 1)

 .بها ه والمدد التى قضيت فى منابق نائية

 .من قانون التأمين االجتماعى  101 مادة (2)

 . من قانون التامين االجتماعى   18 مادة (3)

 . من قانون التأمين االجتماعى   22 مادة( 0)

 .  من قانون التأمين االجتماعى   20 مادة( 5)
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 الرابع المبحث

 تارين بدء استحقاق المعاش 
 

دة ه وتببيقددا لهددذا القاعدد (5)تسددتحق المعاشددات اعتبددارا مددن أول الشددهر الددذى نشددأ فيدده االسددتحقاق
  :اعتبارا منيستحق المعاش فى كل حالة من حاالت استحقاقه 

يسدتحق  -فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى وحداالت انتهداء الخدمدة لوقدوع الوفداة  -1
 . المعاش من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى هذا الوقائ  

دور قدرار انتهداء الخدمدة وال يجوز الربب فى هذا الحاالت بين استحقاق المعاش وتاريخ ص
وإنمددا جعددل  القددانون مددن هددذا األسددباب أسددبابا النتهدداء الخدمددة وفددى ذات الوقددت السددتحقاق 

هدذا الحداالت تمند  عدة الكاشدفة لقدرار إنهداء الخدمدة فدي المعاش ه فضال عن ذلدك فدأن الببي
صدراحة  بذاتها من التعويل عليه فى تحديد تاريخ هذا االستحقاق الدذى حددد المشدرع أسدبابه

بغير أن يربب بينها وبين صدور مثل هذا القرار ه وبالتالى فإن من يتوافر لديه أى سبب من 
يسدتحق المعداش مدن أول هدذا هذا األسباب الستحقاق المعاش فى آخر يوم مدن أيدام الشدهر ف

 .الشهر 
هددذا فضددال عددن أن بلددوغ السددن المعاشددي يقدد  عندددا اإلنتفدداع بتددأمين الشدديخوخة والعجددز 

 .(2)اةوالوف
 
مد  عددم وجدود الكامدل المسدتديم أو الجزئدي المسدتديم عجدز الفى حالة انتهاء الخدمدة لثبدوت  -2

عمل آخر مناسب لحالته لدى صاحب العمدل يسدتحق المعداش اعتبدارا مدن أول الشدهر الدذى 
حيت ين  قدانون التو د  بعددم إنهداء الخدمدة قبدل إسدتنفاذ المدؤمن عليده تنتهي فيه الخدمة 

 . ازاترصيد األج
 
بعددد انتهدداء ( السددن المعاشدى)فدى حدداالت اسدتحقاق المعدداش لبلددوغ المدؤمن عليدده سدن السددتين  -3

الخدمة أو لثبوت عجزا الكامل أو لوقوع وفاته خالل سنة مدن تداريخ انتهداء الخدمدة أو بعدد 
سنة مدن هدذا التداريخ يسدتحق المعداش اعتبدارا مدن أول الشدهر الدذى تتحقدق فيده إحددى هدذا 

 . الحاالت 
 
فددى جميدد  حدداالت انتهدداء الخدمددة التددى تندددرج تحددت حالددة المعدداش المبكددر يسددتحق المعدداش  -0

 . اعتبارا من أول الشهر الذى تقدم فيه المؤمن عليه ببلب صر  المعاش 
هذا ومن المستقر عليه العمل إستحقاق المعاش المبكر فدي حداالت تيسدير إنهداء الخدمدة قبدل 

الشهر الذي إنتهت فيه خدمة المؤمن عليه حيت يعتبر بلدب سن الشيخوخة إعتبارا من أول 
 .إنهاء الخدمة في هذا الحاالت بلب بصر  المعاش

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 .من قانون التأمين االجتماعى 25 مادة (1)

 .من قانون التأمين االجتماعى 04 مادة (2)
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 الفصل الثانى

 تقدير المعاشات 
 فاةتأمين الشيخوخة والعجز والوفى 

 
 : تنقسم المعاشات من حيث قواعد تحديدها إلى : أوال

 : فى الحاالت اآلتية ويقصد به المعاش المستحق معاش الشيخوخة ،  -5
 . حالة االستحقاق ألنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن الشيخوخة  -أ
 . حالة االستحقاق لبلوغ سن الشيخوخة بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه  -ب
ت االستحقاق لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تداريخ حاال -ج

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه 
 : فى الحاالت اآلتية ويقصد به المعاش المستحق معاش العجز والوفاة ،  -2

 . حالة االستحقاق النتهاء خدمة المؤمن عليه لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز  -أ
قاق لوقوع وفداة المدؤمن عليده أو لثبدوت عجدزا الكامدل خدالل سدنة مدن حالة االستح -ب

 . تاريخ انتهاء خدمته 
ويقصد به المعاش المستحق فى غير حداالت اسدتحقاق المعداش لتدوافر المعاش المبكر ،  -0

 . أى من األخبار المؤمن منها 
 

 : يراعى فى جميع حاالت استحقاق المعاش القواعد اآلتية : ثانيا
 .  (5)ب المعاش عن كل من األجر األساسى واألجر المتغير قائما بذاتهيحس -1
تتحدد قواعد حساب معاش أجر االشدتراك المتغيدر علدى أسداس تداريخ انتهداء االشدتراك  -2

وذلددك بخددال   (2)عدن األجددر المتغيددر وتدداريخ تحقددق الواقعددة المنشددئة السددتحقاق المعدداش
 .تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش معاش األجر األساسى الذى يتحدد على أساس 

إذا تضددمنت الئحدددة تو ددد  المددؤمن عليددده أو أيدددة قدددوانين أخددرى غيدددر قدددانون التدددأمين  -3
االجتماعى قواعد لحساب المعاش سواء كانت تلك القواعد خاصة بأجر تسدوية المعداش 

معداش أو بمدة االشتراك فى التأمين فيتعين على الهيئة التأمينيدة مراعاتهدا فدى حسداب ال
المستحق للمؤمن عليده ويدتم تحميدل الخزاندة العامدة أو صداحب العمدل بحسدب األحدوال 
بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لقانون التأمين االجتماعى والمعداش المحسدوب وفقدا 

 .  (0)لتلك القوانين واللوائع
ة القواعددد التددى تتضددمنها لددوائع التو دد  فددى شددان تحديددد أجددر تسددوية المعدداش أو مددد -0

 .  (4)فى التأمين ال تسرى فى شأن معاش األجر المتغيراالشتراك 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــ
(1) 

 . بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى  1810لسنة  07شرة من القانون رقم عثانية  مادة

(2) 
 .  1810لسنة  07من القانون رقم  11ثانية عشرة بند  مادة

(3) 
 . 1871لسنة  34االجتماعى ه قانون رقم  من قانون التأمين 101 مادة

(0) 
 .  1810لسنة  07من قانون رقم  7ثانية عشرة بند  مادة
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 : عناصر تقدير المعاش : ثالثا
  :ثالثة معايير كمية هى يعتمد فى تقدير المعاش على  -1

 األجر -أ
 مدة االشتراك فى التامين -ب
 معدل الحساب   -ج

 : ا  التأمين وتتكامل معها فى تحقيق أهد -2
 الحدود الدنيا -أ
 الحدود القصوى   -ب

ونتنداول فيمددا يلدى بالدراسددة القواعدد التددى يقررهدا قددانون التدأمين فددى تقددير كددل ندوع مددن أنددواع 
 . المعاشات 

 

 
 

 األول  المبحث
 تقدير معاش الشيخوخة 

 
جدر الدذى يتخدذ بيان قواعد تقدير معداش الشديخوخة يسدتلزم بيدان القواعدد التدى تدن م كدل مدن األ

أساسا لحساب المعاش ومدة األشتراك فى التأمين ومعدل الحساب واخيرا الحدود الددنيا والحددود 
  . القصوى 

 
 

 األول  المطلب
 (5)تقدير المعاش  أجر

 
 :وفقا لما يلىتببيقا للمبادىء العامة يحدد قانون التأمين االجتماعى أجر حساب المعاش 

 : األساسى أجر حساب معاش األجر : أوال
يتحدد أجر حساب معاش الشيخوخة المستحق عن مدة االشتراك عن األجر األساسى فى  -1

حالتى استحقاق المعاش لبلوغ سن الشديخوخة بالمتوسدب الشدهرى ألجدور المدؤمن عليده 
التددى أديددت علددى أساسددها االشددتراكات خددالل السددنتين األخيددرتين مددن مدددة اشددتراكه فددى 

راكه فددى التددأمين أن قلددت عددن ذلددك ه ويعددالا الحكددم األخيددر التددأمين أو خددالل مدددة اشددت
 .  (2) لعائد لمجال تببيق قانون التأمينحاالت تسوية معاش صاحب المعاش ا

فى حالة بلدب صدر  هدذا المعداش لثبدوت عجدز المدؤمن عليده عجدزا كدامال أو لوقدوع  -2
هرى ألجددور وفاتدده بعددد اكثددر مددن سددنة مددن تدداريخ انتهدداء خدمتدده فيتحدددد بالمتوسددب الشدد

التى أديت على أساسها االشتراكات خالل السنة األخيرة مدن مددة اشدتراكه  المؤمن عليه
 .فى التأمين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك 

 
 ــــــــــــــــــــــ

 . من قانون التأمين االجتماعى  18 مادة (1)

 . من قانون التأمين االجتماعى  04 مادة (2)
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فددى تحديددد مدددة حسدداب المتوسدب يددرتبب بسددبب اسددتحقاق المعدداش وال يددرتبب يالحد  أندده  -3
بسبب انتهاء الخدمة ه وعلى ذلك فإنه فى حاالت استحقاق المعاش لثبوت العجز الكامل 
أو لوقوع الوفاة بعد انقضاء السنة يحسب فيها المعاش على أساس متوسب األجور التدى 

ألخيدرة مدن مددة اشدتراك المدؤمن عليده فدى أديت على أساسها االشتراكات خالل السنة ا
 . السببين  غير هذين آخر بالتأمين على الرغم من أن الخدمة فيها تكون قد انتهت لسب

إذا كان هناك قانون آخر يقضى بتسوية معاش المؤمن عليه على أساس أجر آخر أفضل  -0
عداش وفقدا من األجر المنصو  عليه فدى قدانون التدأمين االجتمداعى فيتعدين حسداب الم

للقانون اآلخر ويتم تحميل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش محسوبا على أساس األجر 
المنصدو  عليده فددى قدانون التددامين االجتمداعى واألجددر المنصدو  عليدده فدى القددانون 

 . (5)اآلخر
. 

 : أجر حساب معاش األجر المتمير : ثانيا
المتغيدر بالمتوسدب الشدهرى لعناصدر يتحدد أجر حساب معاش مدة االشتراك عن األجدر  -1

هذا األجر التى أديت على أساسها االشتراكات خالل مددة اشدتراك المدؤمن عليده الفعليدة 
عن هذا األجر ه ويقصد بهذا المدةاعتبارا من تاريخ بدء التدأمين عدن األجدر المتغيدرأى 

التداريخ بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا موجودين بالخدمدة فدى ذلدك  1/0/1810من 
والمدة اعتبارا من تاريخ االنضمام إلى قدانون التدأمين بالنسدبة لمدن التحدق بالخدمدة بعدد 
التاريخ المدذكور وذلدك حتدى تداريخ انتهداء الخدمدة أو تداريخ انتهداء االشدتراك عدن هدذا 

 . األجر أيهما أسبق 
سدنة عدن كدل % 2يزاد المتوسب الذى يحسب على أساسده معداش األجدر المتغيدر بواقد   -2

كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلية عدن هدذا األجدر ه ويقصدد بهدذا الزيدادة تعدويض 
المؤمن عليه عن الزيادة فى االشتراكات الناتجة من حساب الحقوق التأمينية عن األجدر 
المتغيددر علددى أسدداس متوسددب األجددور التددى أديددت عنهددا االشددتراكات خددالل كامددل مدددة 

 . روعى عند تحديد قيمة االشتراكات التدرج الذىاالشتراك وذلك فى حدود معدل 
 

 : القواعد المتبعة فى تحديد فترة المتوسط وفى تحديد أجورها : ثالثا
يراعى عند تحـديد فترة حساب المتوسب الذى يحسب علدى أساسده المعداش اسدتبعاد مددة  -1

 ه (2)عنهدا اإلجازة الخاصة لغيـر العمـل التى رغب المؤمن عليدـه فـدـى عددم االشدتراك 
كذلك تستبعد أيضا المددة السدابقة التدى بلدب المدؤمن عليده حسدابها ضدمن مددة اشدتراكه 

 . وأدى تكلفتها بالكامل 
فى تحديد عناصر األجر التى يحسب على أساسها المتوسب يراعى أن تكون من عناصر  -2

 . أجر االشتراك وفى حدود هذا األجر فقب 
لشهر يعتبدر الشدهر الدذى انتهدت فيده الخدمدة شدهرا كدامال فى حالة انتهاء الخدمة خالل ا -3

 بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القباع الحكومى والقباع العام وقباع األعمال العام
ه وفيمددا يتعلددق بدداألجور المتددرتبب اسددتحقاقها بمعدددالت األداء أو بسدداعات العمددل يتحدددد      

امل مدن عناصدر هدذا األجرعلدى عددد أجر هذا الشهر بقسمة مجموع ما حصل عليه الع
 . ويضرب الناتا فى ثالثين  (0)أيام الخدمة فى هذا الشهر

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون التأمين االجتماعى 101 مادةالرابعة من قانون اصدار قانون التأمين االجتماعى ه  مادة (1)

 .  من قانون التأمين االجتماعى  2بند  126 مادة (2)

 .من قانون التأمين االجتماعى  125 مادة (3)
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وبالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقباع الخا  فإنه ن را لعدم استحقاق أية اشتراكات 

فددإن المتبدد  إهمددال أجددر هددذا الشددهر عنددد   (5)عددن جددزء الشددهر الددذى تنتهددى فيدده الخدمددة 
شدهر السدابق حساب متوسب أجدورهم وحسداب فتدرة المتوسدب علدى أسداس أن نهايتهدا ال

 . للشهر الذى انتهت فيه الخدمة فعال 
إذا كان المؤمن عليه من العداملين بإحددى وحددات القبداع الحكدومى أو القبداع العدام أو  -0

قبدداع األعمددال العددام وانتهددت خدمتدده خددالل شددهر مددن شددهور فتددرة المتوسددب ثددم التحددق 
الشهر بدأجر المدؤمن  حساب أجر هذافي خالل الشهر ذاته يعتد الخا  بالعمل بالقباع 

ويهمدل أجدر القبداع  (5)عليه فى القباع الخدا  حيدت أديدت عنده االشدتراكات بالكامدل 
 .السابق

مدد الخدمة التى لم يحصل فيها المدؤمن عليده مدن القبداع الحكدومى أو القبداع العدام أو  -5
قباع األعمال العام علدى كامدل األجدر األساسدى تحسدب فدى مددة المتوسدب علدى أسداس 

مددد اإليقدا   –مدد إستحقاق تعويض األجر عن األجازات المرضدية )ل هذا األجر كام
 . (مدد الغياب بما ال يجاوز مدة الغياب التي تسمع بها قوانين التو   –عن العمل 

في تحديد متوسب االجر االساسي للمؤمن عليهم في الباع الحكومي والقباع العام وكذا  -6
وات خاصة مماثلة لتلك التي قررت للعاملين بالحكومدة القباع الخا  الذين منحوا عال

 .أميناتوالقباع العام وتوافرت بشأنها الشروب المحددة بمنشورات وزارة الت
العالوة او العالوات الخاصة عدن فتدرة المتوسدب يراعي تحسين المتوسب العادي بجملة 

 :السابقة علي تاريخ ضمها الي االجر االساسي بشرب
 .مؤمن عليه مشتركا عن العالوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمةان يكون ال -أ
 .اال تكون حالة االستحقاق معاش مبكر -ب

حيددت ان العددالوات  –فقددب  2445الددي  1817وذلددك بالنسددبة للعددالوات الخاصددة مددن 
 –وبالتالي ال يتم بها تحسين المتوسدب % 14الخاصة التالية لم يستحق عنها اضافة ال 

 %14ين بديل الستحقاق ال حيت ان التحس
المتوسب الذى يحسب علدى أساسده إذا كانت جهة العمل األخيرة قباع خا  يراعي أن  -7

مدن متوسدب األجدور % 104معاش الشيخوخة عن األجر األساسدى يراعدى أال يجداوز 
فددى الخمددس سددنوات السددابقة علددى مدددة المتوسددب بمعنددى أن المتوسددب الددذى يعتددد بدده فددى 

توسددب السددنتين األخيددرتين أو متوسددب الخمددس سددنوات السددابقة حسدداب المعدداش هددو م
ويستثني من ذلك حاالت الوفاة والعجز الكامل  –من قيمته أيهما أقل % 04مضافا إليه 

 .بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة
وإذا قلددت المدددة السددابقة علددى مدددة المتوسددب عددن خمددس سددنوات فيراعددى عدددم تجدداوز 

عدن % 1ه المعاش متوسب السنوات السابقة مضافا اليه المتوسب الذى يربب على أساس
 . كل سنة 

ويقصد بهذا القاعدة ضبب معدل تدرج أجور هذا الفئة مدن المدؤمن علديهم بحيدت يكدون 
أجر تسوية المعاش فى حدود المعدل الذى روعى فى تحديدد قيمدة االشدتراكات ه ولدذلك 

خاضعة للدوائع تو د  صدادرة  يستثنى منها المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بجهات
بندداء علددى قددانون أو حددددت اجددورهم وعالواتهددم وترقيدداتهم بمقتضددى اتفاقددات جماعيددة 
أبرمددت وفقددا لقددانون العمددل متددى كددان وزيددر التأمينددات قددد وافددق علددى هددذا اللددوائع أو 
االتفاقددات ذلددك ألن مقتضددى موافقددة وزيددر التأمينددات اتفدداق معدددل تدددرج األجددور بهددذا 

 . االتفاقات م  المعدل الذى روعى عند حساب االشتراكات اللوائع أو 
 ــــــــــــــــــــ

 .    من قانون التأمين االجتماعى 132 مادة (1)
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 : ما يلى %( 2إوافة )يراعى فى حساب معدل تدرج متوسط األجر المتمير  -1

ألجدر يستحق معدل التدرج عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلية عدن ا -أ
المتغير ه بمعنى آخر تهمل كسور السدنة عندد تحديدد مددة االشدتراك المسدتحق عنهدا 

 . معدل التدرج
فدددى تحديدددد مجمدددوع السدددنوات المسدددتحق عنهدددا معددددل التددددرج يجبركسدددر الشدددهر  -ب

 . (5)ًً شهرا
وبالتثالى يستحق معدل التدرج عن سنوات مدة االشتراك الفعلية عن األجدر المتغيدر  -ج

 :تستبعد
مدة األجازة الخاصة لغير العمل التدي رغدب المدؤمن عليده فدي عددم اإلشدتراك ( 1)

 .عنها
ء علدى المدة السابقة التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليده عدن هدذا األجدر بندا( 2)

 .بلبه وأدى تكلفتها بالكامل
المدة التى حسبت باحتيابى عناصر األجر المتغير التى أديت عنهدا اشدتراكات ( 3)

 .تاريخ العمل بن ام األجر المتغير للن ام قبل
يستحق معدل التدرج بالقدر الدذى اليجداوز معده المتوسدب الدذى يحسدب علدى أساسده  -د

المعدداش الحددد األقصددى ألجددر االشددتراك المتغيددر المعمددول بدده فددى تدداريخ اسددتحقاق 
 .المؤمن عليه المعاش 

 :وفيما يلي تطور الحد األقصي ألجر االشتراك المتمير كما يلي 
 

 
 اعتبارا من

 (جنيه)الحد األقصي ألجر االشتراك المتمير 

لمن يشمل منصب وزير 
ومن يعامل معاملة هذا 

المنصب من حيث المرتب 
 والمعاش

 باقي المؤمن عليهم
 

 شهري سنوي  شهري سنوي 

1/0/1810 0544 375 0544 375 

1/7/1817 8444 754   

1/7/1882   6444 544 

1/7/2441 12444 1444 7544 625 

1/7/2448 11444 1544 8444 754 

2010/07/1   10800 0900 

2011/07/1   12600 1050 

 
 

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــ
 من قانون التامين االجتماعى 21 مادة( 1)
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 الثانى  المطلب

 (5)مدة االشتراك فى التأمين
   (2)ومعدل الحساب 

 : مدة االشتراك فى التأمين : أوال
شتراك فى التامين تعتبدر العنصدر الثدانى الدذى يعدول عليده فدى حسداب المعداش فمددة مدة اال

االشتراك تتكامل م  األجدر فدى التعبيدر عدن مددى مسداهمة المدؤمن عليده فدى نفقدات تمويدل 
التأمين ه وقد سبق لنا فى بيان المدة المؤهلة الستحقاق المعاش بيان المدد التدى تتكدون منهدا 

 . أمين مدة االشتراك فى الت
 : معدل حساب المعاش :  ثانيا

ويقصد به النسبة من أجر حساب المعاش التى تساهم فدى تكدوين المعداش عدن كدل سدنة مدن 
أى بواقد   1/05سنوات مدة االشتراك فى التأمين ه ويحدد قانون التأمين هدذا النسدبة بواقد  

لمعدداش ه وقددد روعددى فددى تحديدددها أن مقدددارها يحقددق صددافى أجددر حسدداب ا% 2.22222
للمدؤمن عليدده الددذى تددوافرت لدده مدددة اشددتراك تسداوى الفددرق بددين السددن التددى يبلغهددا خريجددو 

 20مرحلة الحصول على درجة البكالوريوس التى تستغرق أكبر عدد سنوات دراسة ـ سدن 
 . سنة  64ـ وسن الشيخوخة 

العمدل وبالنسبة للمدد السابقة فقد تم توزي  عبء حسابها ضمن مددة االشدتراك بدين صداحب 
أمدا ( مكافدأة نهايدة الخدمدة)والعامل وألزم صاحب العمل بأداء حصته فى االشتراكات عنهدا 

العامل فقد ترك له حرية أداء حصته فى االشتراكات عنها وعلى ذلك فإن معدل حساب هذا 
المددد فددى حالدة اختيددار العامدل عدددم أداء حصدته فددى االشدتراكات عنهددا يتحددد بنسددبة حصددة 

االشتركات من معدل حساب المعاش بمعنى يكون معدل حسابها فدى هدذا  صاحب العمل فى
                                                                                                                                                                                                                             (0) 1/75الحالة 

وحتددى ال تتددأثر قيمددة معدداش السددن المعاشددى بالنسددبة  للعدداملين باألعمددال الصددعبة واألعمددال 
وبالنسددبة  1/36الخبددرة فددإن معدددل حسدداب المعدداش بالنسددبة للعدداملين باألعمددال الخبددرة 

 .  (4) 1/04للعاملين باالعمال الصعبة  
 

 المطلب الثالث 
 القصوى والحدود الدنيا  الحدود

 
 :  (1)الحد األقصى للمعاش:  أوال 

لتحقيق زيادة فاعلية المعاش فى مجال عدالة توزي  الدخول وإزالة  االنعكسات السلبية التى 
قد يسفر عنها تببيق القواعد المبلقدة فدى تقددير المعاشدات يحددد قدانون التدأمين االجتمداعى 

ر حسدداب المعدداش سددواء بالنسددبة لمعدداش االجددر مددن أجدد% 14حدددا أقصددى للمعدداش بواقدد  
االساسى أم لمعاش االجر المتغير وقد روعى فى  تحديد النسبة التى حدد بها الحدد االقصدى 
للمعاش أن تساوى قيمة المعاش صافى أجر المؤمن عليه االخير بعدد خصدم حصدة المدؤمن 

 .المؤمن عليهم فى اشتراكات التامين والضرائب وذلك بالنسبة للغالبية الع مى من
 ـــــــــــــــــ

 . من قانون التأمين االجتماعى  21 مادة (1)

 .من قانون التأمين االجتماعى 24 مادة( 2)

 من قانون التأمين االجتماعى 32 مادة( 3)

 . 1811لسنة  21قانون التامين االجتماعى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  11 مادة فقرة أخيرة( 0)

 .1810لسنة  07من القانون رقم   1ثانية عشرة بند  مادة ن قانون التأمين االجتماعى هم 24 مادة( 5)
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 :  استثناءات من قاعدة الحد االقصى لمعاش األجر األساسى
رعاية للمؤمن عليهم ذوى المعاشات الصغيرة ه واتفاقا م  االعتبارات التى استدعت وجود  

ووجود معاملة خاصة للعاملين فـى األعمال  ةكومكادارات خاصة لبعض فئات العاملين بالح
الصعبة أو الخبرة خرج قانون التامين على القاعدة فى تعويض الدخل والتى مدن مقتضداها 

مدن % 14أال يتجاوز المعاش صافى ما يحصل عليه من دخل واسدتثنى مدن الحدد االقصدى 
  :للحاالت اآلتية أجر تسوية معاش األجر األساسى 

  لتددى يترتددب علددى تببيددق قاعدددة الحددد األقصددى فددى شددأنها أن تددنخفض قيمددة المعاشددات ا -1
من أجر تقددير المعداش % 144المعاش عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها األقصى 

 احدديعتبدر  أو سبعين جنيها شدهريا أيهمدا أقدل والحدد الرقمدى للمعداش فدى هدذا الحداالت
 . أقصى وليس بحد أدنى 

لسثنة  503بموجثب القثانون رقثم  52/0/2337عتبارا مثن وقد ألمي هذا االستثناء ا
2337 

معاشددات األجددر األساسددى التددى تددن  القددوانين أو القددرارات الصددادرة تنفيددذا لهددا علددى   -2
تسددويتها علددى غيددر األجددر المنصددو  عليدده فددى قددانون التددأمين فيكددون حدددها األقصددى 

لخزانددة العامددة مددن أجددر اشددتراك المددؤمن عليدده األساسددى األخيددر ه وتتحمددل ا% 144
 . بالزيادة فى المعاش الناتجة من تببيق هذا االستثناء 

معاشات األجر األساسى للمؤمن عليهم العاملين فدى األعمدال الصدعبة أو الخبدرة تدربب  -3
من أجدر اشدتراك المدؤمن عليده األخيدر ه ويتحمدل صدندوق التدأمين % 144بحد أقصى 

ستثناء فى الزيادة فى االشتراكات المترتبدة بكامل هذا المعاش حيت روعيت تكلفة هذا اال
 .على تخفيض سن الشيخوخة لهذا الفئة 

ويراعى فدى كدل مدن االسدتثناء الخدا  بالمعداملين بكدادارات خاصدة واالسدتثناء الخدا  
بالعاملين فى األعمال الصعبة واألعمال الخبرة أنه يعمل به فدى حددود مدا اليجداوز قيمدة 

ألقصى أجر اشتراك فى تداريخ انتهداء خدمدة % 14قصى معاش األجر األساسى الحد األ
 .المؤمن عليه

 الحد األقصي الرقمي لمعاش األجر األساسي:  5مرفق رقم        
 

 :(5)الدنيا  الحدود: ثانيا 
يستكمل قانون التأمين االجتماعى بالحدود الدنيا للمعاشات العناصدر التدى تدؤدى إلدى تحقيدق 

امل للخسائر المدادة الناتجدة عدن تحقدق األخبدار التدى يتعامدل هد  التأمين فى التعويض الك
 : معها وذلك على الوجه اآلتى 

 : الحد األدنى النسبى لمعاش انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى  -5
% 54إذا قل المعاش المستحق النتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ السن المعاشدى عدن  -أ

إلى هذا القدر وذلك متى بلغدت مددة اشدتراك من األجر الذى سوى على أساسه رف  
 . شهرا على األقل  204المؤمن عليه فى التأمين 

ال يشددترب فددى مدددة االشددتراك المؤهلددة السددتحقاق هددذا الحددد األدنددى أن تكددون مدددة  -ب 
اشتراك فعلية وبالتالى فإنه يدخل فدى حسدابها المددة السدابقة التدى أدى المدؤمن عليده 

المدد اإلضافية ومدد الضمائم ه كما ال يشترب أن تكدون مددة  تكلفتها بالكامل وكذلك
ـ وبالتدالى تددخل مددة  1/05االشتراك محسدوبة بالمعددل الكامدل لحسداب المعداش ـ 

 . االشتراك المحسوبة بمعدل مخفض بالكامل ضمن هذا المدة 
_________________________ 

 . من قانون التامين االجتماعى  20/1 مادة (1)
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ا لقاعدة حساب الحقوق التأمينية عن كل مدن األجدر األساسدى واألجدر المتغيدر تببيق -ج
قائمة بذاتها فإنه يتعين لتببيق قاعدة  الحد األدنى النسبى فى شأن المعاش المستحق 

 . شهرا على األقل  204عن كل أجر أن تبلغ مدة االشتراك فيه 
 : (5)الحد األدنى الرقمى للمعاش  -2

مبلقة لتقددير المعاشدات قدد يسدفر بالنسدبة للمدؤمن علديهم ذوى األجدور تببيق القواعد ال
المنخفضة ومدد االشتراك الضئيلة قد يسدفر عدن معداش ال تكفدى قيمتده لمواجهدة نفقدات 
المعيشة الضرورية ويعالا قانون التأمين ذلك بتقرير حد أدندى رقمدى للمعداش يسدتهدى 

العداملين بالقبدداعين الحكدومى والعددام  فدى قيمتدده  قيمدة الحددد األدندى ل جددور فدى قددوانين
جنيهدا  04ويعاد الن ر فى قيمته م  كل زيادة فى الحد األدنى ل جور وقد أصبع حاليا 

 . شهريا 
ويزاد هذا الحد األدني بمقدار خمسة جنيهات عن كل عالوة خاصة تم ومها لألجر         

ه مشتركا عن العالوات األساسي قبل تارين االستحقاق ، بشرط أن يكون المؤمن علي
الي سنة  5719الخاصة في تارين انتهاء الخدمة ، وذلك عن العالوات من سنة 

، وحيث قد تم وم جميع هذ  العالوات الخاصة الي األجر األساسي ، فان  2333
جنيها طالما توافر شرط استحقاق هذ   553الحد األدني الرقمي للمعاش يرتفع الي 

 .الزيادة 
 الحد األدني الرقمي لمعاش األجر األساسي:  2رقم  قمرف         

 

 
 الثانى المبحث

 ةالمبكرالشيخوخة معاش تقدير 
 

 المطلب األول
 المعاش المبكر

 
أوضحنا فى بيان حاالت استحقاق المعاش أنه يجوز للمؤمن عليه بلب صر  معاش الشيخوخة 

سدنة وذلدك  18التدأمين تجداوز مبكرا متى كانت مدة خدمته قدد انتهدت وكاندت مددة اشدتراكه فدى 
 . على الرغم من عدم تحقق أى من األخبار المؤمن منها فى شأنه 

ويتم تحديد قيمة المعداش المبكدر ببقدا للقواعدد الخاصدة بتسدوية معداش الشديخوخة بمراعداة عددم 
 . سريان أحكام الحد األدنى لمعاش الشيخوخة فى شأن المعاش المبكر 

ختيارى يبلب قبل بلوغ السن المعاشى فإن من شأن ذلك إبالة فترة ون را ألن المعاش المبكر ا
اسدتحقاق المعدداش عددن فتددرة االسددتحقاق المفترضدة لمعدداش الشدديخوخة وبالتددالى فددإن االعتبددارات 

ض قيمـة هـذا المعـاش عـن المعداش المسدتحق فدى حالدة التمويلية واعتبارات العدالة توجب تخفي
القيمدة الحاليدة للمعاشدات المبكدرة مد  القيمدة الحاليدة لمعداش بلوغ السن المعاشى بحيدت تتسداوى 

  : (2)على الوجه اآلتىبلوغ السن المعاشى ه ويتناول قانون التأمين االجتماعى المعالجة المتقدمة 
 

 ــــــــــــــ
بالمدادة الرابعدة مدن القدانون رقدم بتعديل بعض أحكدام قدانون التدامين االجتمداعى  ه معدلدة  1817لسنة  147الثالثة من القانون رقم  مادة (1)

 . بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي  1880لسنة  240

 . من قانون التأمين االجتماعى  23 مادة (2)
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 : قواعد تخفيض معاش األجر األساسى  -5
 :  ( 2337لسنة  503تارين العمل بالقانون رقم )  52/0/2337اعتبارا من  -أ 

من قانون التأمين االجتماعي التي كانت تقضي بتخفديض المعداش  23ألغيت المادة  (1)
 .المبكر 

لتتضدمن تحديدد معامدل حسداب مدن قدانون التدأمين االجتمداعي  24تم تعديل المادة  (2)     
المعداش المبكددر تبعددا لسددن المددؤمن عليدده فدي تدداريخ تقددديم بلددب صددر  الحقددوق 

 . المرفق 7المحددة بالجدول رقم االكتوارية  وذلك وفقا للمعامالت –التأمينية 
 المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر:  7جدول رقم            

لسنة  503رقم القانون ب العملقبل )  55/0/2337 حتيالقواعد التي كانت مطبقة  -ب 
2337 : ) 

عليده فدى إذا كاندت سدن المدؤمن % 15يخفض معداش األجدر األساسدى بنسدبة تحددد بدـ      
إذا كانت سن المؤمن عليده فدى % 14سنة ه وبنسبة  05تاريخ بلب الصر  أقل من 
إذا % 5سدنة ه وبنسدبة  54سنة أو تجاوزها وتقدل عدن  05تاريخ بلب الصر  تبلغ 

 55سدنة أو تجاوزهدا وتقدل عدن  54كانت سن المؤمن فى تاريخ بلدب الصدر  تبلدغ 
عليدده فددى تدداريخ بلددب الصددر  قددد  سددنة ه وال يخفددض المعدداش إذا كانددت سددن المددؤمن

 .(5)بلغت الخامسة والخمسين أو تجاوزتها
 : قواعد تخفيض معاش األجر المتمير  -2

 :  ( 2337لسنة  503تارين العمل بالقانون رقم )  52/0/2337اعتبارا من  -أ 
من قانون التأمين االجتماعي التي كانت تقضي بتخفيض المعاش  23ألغيت المادة  (5)     

 .لمبكر ا
مدن قدانون التدأمين االجتمداعي لتتضدمن تحديدد معامدل حسداب  24تم تعديل المادة ( 2)     

المعداش المبكددر تبعددا لسددن المددؤمن عليدده فدي تدداريخ تقددديم بلددب صددر  الحقددوق 
 .المرفق  7بالجدول رقم وذلك وفقا للمعامالت االكتوارية المحددة  –التأمينية 

لسنة  503رقم قبل العمل بالقانون )  55/0/2337ي القواعد التي كانت مطبقة حت -ب 
2337 : ) 

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القوية رقم  4/1/2331بتارين  (5)
من  20بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة قوائية  24لسنة  053

والتي تقوي  5791لسنة  97 قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم
 .يض المعاش عن األجر المتمير في حالة المعاش المبكر بتخف

وقد تم تعديل المعاشات المبكرة السابق تسويتها قبل صدور هذا الحكم وذلك              
للحاالت التي لم يمض علي تسويتها  2441اعتبارا من معاش شهر أغسبس 

ا  ه تأمين االجتماعي للعاملين بالقباع العام والخلسنتان في صندوق ا
لباقي الحاالت في الصندوق المشار  2441واعتبارا من معاش شهر سبتمبر 

  . اليه وكذا الحاالت المستحقة من الصندوق الحكومي 
بصرف الفروق    2441لسنة  18وقد صدرت تعليمات الصندوق الحكومي رقم               

 .ما تقدم بيانهوفقا لتاريخ تنفيذ الحكم  حتي  0/5/2112المستحقة اعتبارا من 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 . المرافق لقانون التأمين االجتماعى  1جدول رقم  0
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 : القواعد التي كانت مطبقة قبل صدور الحكم المشار اليه (2)        

عددن كددل سددنة مددن % 5يخفددض المعدداش المسددتحق عددن األجددر المتغيددر بنسددبة             
صر  وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليده ال بلبتقديم السنوات المتبقية من تاريخ 

هدا ه وفى حساب المدة التى يخفدض المعداش عن (5)%54بحد أقصي سن الستين 
 . يجبر كسر السنة الى سنة كاملة

ويتم إعمال تخفيض المعداش ـ سدواء المسدتحق عدن األجدر األساسدى أو المسدتحق            
صددى للمعدداش ويددربب المعدداش بعددد إعمددال أحكددام الحددد األق - عددن األجددر المتغيددر
 .بالناتا بعد التخفيض

وإذا كان المؤمن عليه قد تقدم ببلب صر  المعاش المبكر وثبت عجزا الكامل أو           
وقعت وفاته قبل استكمال اجراءات الصر  فإنه رعاية لهدذا الحداالت ال يخفدض 

صدر   المعاش سواء معاش األجر األساسى أو معاش األجر المتغيدر ه ويسدتحق
عجدز أو وقدوع الوفداة بحسدب المعاش فدى هدذا الحالدة اعتبدارا مدن تداريخ ثبدوت ال

 . األحوال
ويالح  أن نسب تخفيض المعاش المبكر عن األجر األساسى ال تتفق م  األسدس            

الفنية التى روعيدت فدى حسداب قيمدة االشدتراكات وقدد أخدذ بهدا المشدرع التدأمينى 
بلب المعاش المبكر يمكن وأن يساهم فى إتاحة فرصدة  إليمانه بأن التشجي  على

عمددل ل جيددال الجديدددة خاصددة وأن مصددر لددديها فددائض عمالددة متدداح للتصدددير ه 
ويساير المشرع التأمينى فى ذلك ما تقررا ن م التو   من تيسيرات لبلب انهاء 
الخدمة قبل بلوغ السن المعاشى ه أما نسب تخفديض معداش األجدر المتغيدر فتتفدق 

اؤل حدداالت بلددب   تقددارير الخبددراء األكتددواريين وإن كانددت قددد أدت إلددى تضددمدد
 . صر  المعاش المبكر

 
 

 المطلب الثاني
 (2)المعاش التيسيري

 
 49مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  71تنص المادة 

 :والقوانين المعدلة له علي ان 5791لسنة 
المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي بلبه قبل بلوغه السن يجوز للسلبة "

غده وسنة وأال تكون المددة الباقيدة لبل 55عن  القانونية علي أال تقل سن البالب عند تقديم البلب
 .لمعاش أقل من سنةاالي سن االحالة 

ة السدابقة علدي أسداس مددة وتسوي الحقدوق التأمينيدة لمدن يحدال إلدي المعداش ببقدا الحكدام الفقدر
إشتراكه في التأمين االجتماعي مضافا أليه المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما 

 "أقل
 

 ــــــــــــــــــ
 2447لسنة  550من قرار وزير المالية رقم  111 مادة( 1)

 26/1/1881صادر في  1881لسنة  1منشور عام رقم ( 2) 
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 97هذ  المادة وماتقوي به أحكام قوانين التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  وفي ووء

 :يراعي مايأتي 5791لسنة 
ال تسددري هددذا المددادة إال علددي العدداملين المدددنيين بالجهدداز االداري للدولددة والهيئددات العامددة  -1

 .1871لسنة  07الخاضعة ألحكام القانون رقم 
 .ي العاملين في األعمال الصعبة أو الخبرةال تسري المادة المشار إليها عل -2
سدنة أيدا كدان سدن التقاعدد وأال تقدل المددة الباقيدة  55يشترب أال يقل سدن مقددم البلدب عدن  -3

 .لبلوغه سن إحالته إلي المعاش عن سنة
تضا  لمدة االشتراك علي االجر االساسي فقب مدة افتراضية مقدارها سنتان أو المدة الباقية  -0

 .يهما اقللبلوغ السن ا
يحدد المتوسب عن االجر االساسدي بالمتوسدب الشدهري خدالل السدنتين االخيدرتين مدن مددة  -0

 (.المتوسب العادي)االشتراك الفعلية 
يحدد المتوسب عن االجر المتغير بالمتوسب الشهري عن كامل مدة االشتراك الفعلي في هدذا  -6

تراك الفعلي في هذا االجر بما عن كل سنة كاملة من سنوات مدة االش% 2االجر م  اضافة 
فدي تداريخ تحقدق واقعدة اسدتحقاق ال يزيد علي الحد االقصي الجر االشتراك عن هدذا االجدر 

 .هذا المعاش وهو في هذا الحالة تاريخ تقديم بلب صر  المعاش المبكر 
قدم من قانون التأمين االجتمداعي الصدادر بالقدانون ر 11من المادة  5تعتبر من حاالت البند  -7

 :وتطبيقا لذلك يراعي مايلي –( المعاش المبكر) 1875لسنة  78
يشددترب ألسددتحقاق المعدداش أن تزيددد مدددة اشددتراك المددؤمن عليدده فددي التددأمين االجتمدداعي  -أ

 .سنة 18مكررا علي  85مضافا اليها المدة االفتراضية المنصو  عليها في المادة 
االجدر كدل مدن األجدر األساسدي و المستحق عن معاشأو يحدد معامل حساب  اليخفض  -ب

  .وفقا لما سبق ايضاحه في المبلب األول من هذا المبحت المتغير
 .ال يستحق الحد االدني للمكافأة -ج
 .شأنه في ذلك شأن المعاش المبكر –من العالوات الخاصة% 14ال تستحق زيادات ال  -د

 :وتجدر االشارة في هذا الصدد الي انه
 33فدي الددعوي رقدم  12/6/2445لدستورية العليدا بتداريخ صدر حكم المحكمة ا( 5)

مددن ( 1)قضددائية دسددتورية والددذي قضددي بعدددم دسددتورية ندد  البنددد رقددم  25لسددنة 
 :القوانين أرقامالمادة الثانية من 

ه  1882لسنة  34ه  1881لسنة  10ه  1884لسنة  10ه  1818لسنة  120
ه  1886لسنة  16ه  1885لسنة  20ه  1880لسنة  240ه  1883لسنة  175
 1881لسنة  81ه  1887لسنة  13

من قصر إوافة الزيادة في معاش المشار إليه ( 1)وذلك فيما تضمنه البند رقم 
األجر المتمير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو 

من قانون التأمين اإلجتماعي الصادر  51الوفاة المنصوص عليها في المادة 
دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء خدمة  5791لسنة  97قانون رقم بال

 .المؤمن عليه باإلستقالة 
وقد تم صر  هذا الزيادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من 

 .الزيادات المشار إليها 
 26في الدعوي رقم  11/12/2445صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ( 2)

من المادة ( 1)قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ن  البند  25سنة ل
من قصر إوافة الزيادة  .بزيادة المعاشات  1888لسنة  24الثانية من القانون رقم 

في معاش األجر المتمير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو 
قانون التأمين اإلجتماعي  من 51العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 
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دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء  5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 
 .خدمة المؤمن عليه باإلستقالة 

حرمانها من وقد تم صر  هذا الزيادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق 
 .الزيادة المشار إليها

 33فددي الدددعوي رقددم  1/7/2447ريخ صدددر حكددم المحكمددة الدسددتورية العليددا بتددا( 0)
مددن ( 1)قضددائية دسددتورية والددذي قضددي بعدددم دسددتورية ندد  البنددد رقددم  21لسددنة 

 :القوانين أرقامالمادة الثانية من 
ه  2442لسنة  154ه  2441لسنة  18ه  2444لسنة  15ه  1811لسنة  154
 2440لسنة  11ه  2443لسنة  81

من قصر إوافة الزيادة في معاش إليه  المشار( 1)وذلك فيما تضمنه البند رقم 
األجر المتمير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو 

من قانون التأمين اإلجتماعي الصادر  51الوفاة المنصوص عليها في المادة 
دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء خدمة  5791لسنة  97بالقانون رقم 

 .تقالة المؤمن عليه باإلس
وقد تم صر  هذا الزيادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من 

 .الزيادات المشار إليها 
 .شأنه في ذلك شأن المعاش المبكر 2445عن عالوة % 14زيادة ال تستحق  -ه
 .  2446عام  اعتبارا منالخاصة  اتعن العالو% 14ال لم تقرر زيادة  -و
من قانون التأمين االجتماعي المشار اليه في شأن عودة صاحب  04 يسري حكم المادة -1

 .المعاش الي العمل حتي ولو كان ذلك في اليوم التالي النتهاء الخدمة
مكدرر ال يجمد  بدين  85سنة وتقدم ببلدب االنتفداع بالمدادة  65بالنسبة لمن كان سن تقاعدا  -8

وي حقوقه التأمينيدة وفقدا ألي مدن ه وتس 1817لسنة  113احكامها وبين احكام القانون رقم 
 .التسويتين أفضل

 .يستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة -14
السابق إذا ثبت العجز الكامل أو وقعدت الوفداة قبدل صدر  المعداش ه  14إستثناء من البند  -11

المشدار إليهمدا الشدهر الدذي حددثت فيده أي مدن الدواقعتين  ليستحق المعاش إعتبارا من أو
 .بحسب االحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذا الحاالت

 .تتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن اضافة المدة االفتراضية -12
 
 

 الثالث المبحث
 (5)تقدير معاش العجز والوفاة 

 
رة يهدد  إلدى تعدويض المدؤمن عليده الوفاة المبكدوسبق أن أوضحنا أن الن ام فى حاالت العجز 

وأسدددرته عدددن الخبدددر المدددؤمن منددده ولدددذلك فإنددده ال يدددرتبب فدددى تحديدددد قيمدددة المعددداش بمسدددتوى 
االشتراكات التى سبق أن أداها المؤمن عليه قبل تحقق الخبدر المدؤمن منده ه وتدتلخ  معالجدة 

 :الن ام لتحقيق المعاش المناسب لحاالت العجز والوفاة على النحو التالى 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 من قانون التأمين االجتماعى  22 مادة( 1)
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تضا  مدة افتراضية لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التدأمين مقددارها ثدالت سدنوات أو المددة  -1

 . الباقية لبلوغه السن المعاشى أيهما أقرب 
 . ثبوت عجزا الكامللمؤمن عليه أو لتحدد قيمة معاش الشيخوخة فى حالة استحقاقه لوفاة ا -2
مددن أجددر حسدداب % 54إذا كانددت قيمددة المعدداش الناتجددة مددن تببيددق البنددد السددابق تقددل عددن  -3

 . المعاش رف  الناتا إلى هذا المقدار 
أيهمددا أفضددل نصدد  الفددرق بددين قيمددة الندداتا  3أو البنددد رقددم  2يضددا  إلددى ندداتا البنددد رقددم  -0

 . ـ الحد األقصى ـ من أجر التسوية % 14و
بب المعاش بقيمة ناتا عمليات الحساب السابقة م  مراعاة أال تقل قيمته عن الحد األدنى وير

 . الرقمى للمعاش 
 
 

 المبحث الرابع 
 تعديل المعاشات لتدعيم فاعليتها 

 فى مواجهة نفقات المعيشة 
 

ا من بين ما تهد  إليه ن م التأمينات االجتماعية حماية دخدول المدؤمن علديهم فدى حالدة تعرضده
لالنقباع بسبب األخبار االجتماعية وعلى األخ  فى حاالت الشيخوخة والعجدز والوفداة ومدن 

 ثم فمن الضرورى حتى تكون للمعاشات التى تمنحها هذا الن م فى الحاالت
المددذكورة فاعليتهددا فددى تددأمين الدددخول أن تتناسددب قيمددة هددذا المعاشددات باسددتمرار مدد  تكددالي  

  :، وعلى ذلك فإنه المعيشة 
بالما أن العوامل االقتصادية التى تؤثر فى كفاية المعداش يحكمهدا مددى التغيدر فدى معددالت  -1

األجور واألسعار واإلنتاجية وبالما أن االتجاهات السائدة بالنسبة لهذا العوامدل هدو الزيدادة 
المضبرة وبالتالى استمرار االرتفاع فى المستوى المعيشى للسكان فإنه من الضدرورى بدل 

 . العدالة أن يرتبب تقدير المعاشات الجديدة بهذا الزيادة ومن 
األجر الذى يمنع للعامل دائما عرضة للتدرج بالزيادة عنه فى بدء اسدتحقاقه وتعديلده يجدرى  -2

وفقددا لسياسددة محددددة يدددخل فددى تقددديرها العوامددل االقتصددادية المختلفددة ومددن ثددم فإندده يحكمدده  
يد من العوامل لتجعله دائما متالئما م  نفقات المعيشة ه القول بأن تعديل األجور تحكمه العد

 إال أن  اهرة التدرج فى األجور ال يقابلها نفس ال اهرة بالنسبة للمعاشات التى
ت ل عادة ثابتة منذ بدء استحقاقها حتدى تداريخ سدقوب الحدق فيهدا ه ولمعالجدة هدذا ال داهرة 

 نات االجتماعية إلى إيجاد وسيلة دوريةبالنسبة للمعاشات فإنه يتعين أن تهد  ن م التأمي
ومتجددددة لزيددادة المعاشددات الجاريددة  فددى سددبيل فددى تدددعيم كفايتهددا بحيددت تكددون قددادرة علددى 

 . مواجهة التقلبات فى العوامل االقتصادية 
بتحقيدق مسدايرة المعاشدات للتغيدرات االقتصدادية وذلدك  1877وقد اهتمت الدولة منذ يناير 

عند تحديدها لتحقق تناسب المعاش م  أجر المؤمن عليه األخير ه كما باضافة زيادات إليها 
يتم تعديل المعاشات الجارية م  كل زيادة فى األجور لمواجهة التغير فى مستويات األسعار 

  :وذلك على النحو التالى ونفقات المعيشة 
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 األول  المطلب

 الزيادات التى تستهدف تحقيق 
 ى أجر اشتراك المؤمن عليه األخير تناسب المعاش مع اجمال

  
لتحقيق تناسب المعاش م  إجمالى أجر اشتراك المؤمن عليه األخير تضا  الزيادات اآلتية لكل 

 : من معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتغير 
 . (5)الزيادة التى تواف إلى معاش األجر األساسى  -5

 : قيمة الزيادة  -أ
قصددى جنيهددا شددهريا وبحددد أ 24دنددى مقدددارا سددى بحددد أمددن معدداش األجراألسا% 25

 . جنيها شهريا  35مقدارا 
 : أحكام الزيادة  -ب

تعتبددر الزيددادة جددزءاً مددن الحددد األدنددى الرقمددى للمعدداش ه بمعنددى أندده ال يددتم رفدد  ( 1)
 .يه الزيادة تقل عن قيمة هذا الحدالمعاش إلى هذا الحد إال إذا كانت قيمته مضافا إل

لزيادة باإلضافة للحددود القصدوى لمعداش هدذا األجدر وذلدك بمدا ال يجداوز تستحق ا (2)
مجموع معاش األجر األساسى ومعاش األجدر المتغيدر وهدذا الزيدادة معداش أقصدى 

 . اريخ استحقاق المؤمن عليه للمعاشأجر اشتراك أساسى وأقصى أجر متغير فى ت
ر استحقاق الزيادة عن هدذا إذا كان صاحب المعاش قد استحق هذا الزيادة فال يتكر (3)

الجزء ه ويسرى هذا الحكم فى شأن الزيادات التى حلدت هدذا الزيدادة محلهدا وتحددد 
  :وفقا لآلتى الزيادة المستحقة فى هذا الحالة 

يتم جم  معاش المددة األولدى المسدتحق قبدل إضدافة أيدة زيدادة إليده علدى معداش ( أ)
على مجموع المعاشين وفقدا لقدانون المدة األخيرة ويتم حساب الزيادة المستحقة 

 .الزيادة فى تاريخ االستحقاق عن المدةاالخيرة 
يتم مقارنة زيادة معاش المدة األولى بقيمتها فى تاريخ استحقاقها بالزيادة التدى ( ب)

فإذا كانت هذا الزيادة أكبدر مدن زيدادة معداش المددة ( أ)تم حسابها وفقا للبند رقم
 .  األولى يستحق الفرق بينهما

تضددا  قيمددة المعدداش عددن المدددة االخيددرة وفددرق الزيددادة إن وجددد إلددى إجمددالى ( ج)
 . المعاش المستحق عن المدة األولى 

 . تعتبر هذا الزيادة جزءا من معاش هذا األجر وتسرى فى شانها جمي  أحكامه ( 0)
 
 : زيادات معاش األجر المتمير  -0

 العالوات الخاصة:  4مرفق رقم      
 زيادة العالوات الخاصة:  1رقم مرفق      

واجهددت الدولددة مشددكلة مالءمددة األجددور مدد  التغيددر فددى نفقددات المعيشددة  1817إعتبددارا مددن 
كدل عدن  وانين قدوانين تقدرر إضدافة زيدادةبتقرير عدالوات خاصدة ويواكدب صددور تلدك القد

  :وفقا لما يأتى عالوة خاصة تضا  إلى معاش األجر المتغير تحدد أحكامها 
 : استحقاق الزيادة  شروط -أ

  :الشروط اآلتية يشترب الستحقاق هذا الزيادات توافر 
أن يكددون المددؤمن عليدده مشددتركا فددى تدداريخ انتهدداء خدمتدده عددن العددالوة الخاصددة  (1)

 . المستحق عنها الزيادة 
 ـــــــــــــــــ

 . قانون التأمين األجتماعى بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  1882لسنة  34مادة سابعة من القانون رقم ( 1)
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بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقباع الخا  فيشترب أن يقرر صاحب العمل ( 2)
العالوة اعتبارا من أول يوليو فى سنة استحقاق العالوة وأن يؤدى عنها اإلشتراكات 
م  االشتراكات المستحقة عن األجر المتغير المستحق عن الشدهر المدذكور ه كدذلك 

ترب أن يكون صاحب العمل منت ما فى سدداد االلتزامدات المسدتحقة عليده للهيئدة يش
 .التامينية 

 
 : قيمة الزيادة  -ب

وذلك عن العالوات الخاصة من  من كل من العالوات الخاصة المشار اليها% 14 (1)
 .فقب 2445إلي  1811

ى يضدا  إليده بالحدد األدندى الرقمدعدن األجدر األساسدي فى حالة استحقاق المعاش  (2)
جنيهات عن كل عالوة خاصة تم ضمها إلى األجر األساسدى وذلدك  5زيادة بمقدار 

 .2444حتى العالوة التى تقررت سنة 
 
 : قيمة العالوة التى تحسب على أساسها الزيادة  -ج

تحسب قيمة العالوة منسوبة إلى أجر االشدتراك األساسدى للمدؤمن عليده فدى تداريخ  (1)
 . بدء استحقاقها

يكون الحد األقصى لقيمة العالوة التى تستحق عنها الزيادة بواق  نسبة الزيادة التى  (2)
 دمددن الحدد(  بحسددب األحددوال % 14أو % 15أو % 24) يقررهددا قددانون الزيددادة 

 (.جنيها 254) 34/6/1882األقصى ألجر اإلشتراك األساسى فى 
 

 : أحكام عامة فى زيادات معاش األجر المتمير  -د
 . حق الزيادة باإلضافة للحد األقصى لمعاش األجر المتغير تست (1)
تستحق الزيادة باإلضافة إلى معاش األجر األساسى وزيادته ومعاش األجر المتغير  (2)

 . بدون حد أقصى 
تعتبر كل من الزيادات جدزءا مدن معداش األجدر المتغيدر وتسدرى فدى شدانها جميد   (3)

 . أحكامه
أ ضددم العددالوات الخاصددة إلددى األجددر األساسددى تباعددا بددد 1/7/1882اعتبددارا مددن  (0)

 . ويقتضى ذلك عدم استحقاق الزيادة عن العالوة التى يتم ضمها 
 
 الثانى  المطلب

 الزيادات التى تستهدف مواجهة المعاشات الجارية  
 التميرات فى مستويات األسعار ونفقات المعيشة 

 
 الزيادات بعد تاريخ االستحقاق:  0مرفق رقم 

الصددادرة بهددذا النددوع مددن الزيددادات مدد  مراعدداة توحيددد والقددرارات الجمهوريددة ددت القددوانين تعدد
قواعد استحقاقها وذلك فى الحدود التى ال تخل بالتنسيق بينها وبين الزيادة التى تقررت فى شدأن 

أو نتدائا الفحد  المركدز المدالي لصدندوقي التدأمين األجور وبمقدار ما تسمع به موازندة الدولدة 
لزيددادات التددى وفيمددا يلددى بيددان القواعددد العامددة ل ه(1)جتمدداعي تبعددا للجهددة التددي تتحمددل الزيددادة اال

 :5719اعتبارا من سنة  تقررت
 

 ــــــــــــــــــ

 فى حالة تحميل صناديق التأمين بالزيادة فتكون نسبتها فى حدود ما يسمع به الفائض فى احتيابياتها( 1)
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 : شأنها حكم الزيادة  ِالمعاشات التى يسرى فى -5

المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون الصادر بالزيادة وفقا ألى مدن قدوانين التدأمين 
 1860لسنة  71االجتماعى القومية  بما فى ذلك المعاشات التى تم منحها وفقا للقانون رقم 

 . ه بشأن المعاشات والمكافآت االستثنائية 
 

 : قيمة الزيادة  -2
أو تتحدد قيمة الزيادة بنسبة من المعاش المستحق لصداحب المعداش عدن األجدر األساسدى  -أ

مجموع معاشي األجدر األساسدي واألجدر المتغيدر تبعدا لمدا يقضدي بده التشدري  الصدادر 
وما أضي  إليه من زيادات وإعانات وفقدا لقدوانين الزيدادات السدابقة ه وإضدافة بالزيادة 

اب الزيادة الجديددة يسدتهد  تعدويض المعاشدات السدابقة الزيادات واإلعانات لوعاء حس
  عدددن الزيدددادة التدددى تمدددت فدددى األجدددور ألصدددحاب المعاشدددات الالحقدددة ه وتتحددددد النسدددبة 

 .تقررت فى األجور راعاة نسبة الزيادة التى بم
 .لبعض الزيادات تم تقرير حد أقصى   -ب
 .لبعض الزيادات تم تقرير حد ادنى   -ج
 

 : الزيادة  أحكام عامة فى -0
 .تستحق الزيادة باالضافة الى الحدود الدنيا للمعاش   -أ
 .تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود القصوى للمعاش  -ب
إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجم  بين معاشين أو اكثدر يسدتحق الزيدادة  -ج

تقيدد بحددود الجمد  بدين عن كل من المعاشات التى يستحقها فدى هدذا التداريخ مد  عددم ال
 .المعاشات

إذا كددان المعددداش فدددى تددداريخ اسدددتحقاق الزيددادة مسدددتحقا للمسدددتحقين عدددن المدددؤمن عليددده          -د
أو صدداحب المعدداش واسددتحقت الزيددادة بمقدددار الحددد األقصددى لهددا فيددوزع مبلغهددا بددين 

 . المستحقين فى التاريخ المذكور بنسبة انصبتهم فى المعاش 
 . ة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جمي  أحكامه تعتبر الزياد -ه
 

 . 

 الثالث مطلبال
 النتائج المترتبة على اعتبار الزيادة

 جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه 
 

 :يترتب على اعتبار الزيادة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جمي  احكامه ما يأتى 
 : ية تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق اآلت -5

 . معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين   -أ
 . قيمة المعاشات عند تحديد قيمة إعانة العجز الكامل  -ب
حدود الجم  بين المعاشات وذلك بالنسبة لحاالت االستحقاق اعتبارا من تاريخ استحقاق   -ج

 . الزيادة 
سددتحق فددى حدداالت رد معدداش المددؤمن عليدده أو صدداحب المعدداش عنددد تحديددد نصدديب الم -د

 . المعاشات 
المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالدة تحديدد معداش المسدتحق  -ه

 . م  عدم المساس بحقوق باقى المستحقين 
 . منحة الوفاة  -و
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 . نفقات الجنازة  -ز
 . منحة زواج البنت أو االخت  -ح
 . جزء المعاش الجائز استبداله  -ب
 . معاش اإلبن أو األخ منحة قب   -ي
 

 : تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد االستقطاعات االتية   -2
 . نسبة االشتراك فى تأمين المرض   -أ
 . جزء المعاش الجائز الحجز عليه لدين نفقة أو لدين الهيئة القومية للتأمين االجتماعي -ب

 
 
 

 الرابع  مطلبال
 الجهة الملتزمة بالزيادات

 
كانددت زيددادة المعدداش لددم تؤخددذ فددى االعتبددار عنددد تحديددد المزايددا التددى يكفلهددا ن ددام التددأمين  لمددا

مع دم االجتماعى وبالتالى لم تؤخذ فى االعتبار عند تحديد التمويل الالزم للن دام لدذلك تضدمنت 
القوانين المقررة لزيادة المعداش ـ سدواء تلدك المقدررة لمالءمدة المعداش مد  كامدل الددخل أو تلدك 

ـ أن تتحمل الخزانة العامة بالزيادات التى  لمستهد  منها مواجهة التغيرات فى مستوى األسعارا
ن والتناسددق مدد  األجددر فددى تدداريخ ازتددزاد بهددا قيمددة المعاشددات سددواء تلددك المقددررة لتحقيددق التددو

 . استحقاق المعاش أو تلك التى تستهد  مواجهة التغيرات فى مستويات األسعار 
ق التأمين بتكلفة الزيادة التى تستهد  مواجهة التغيرات فى مستويات األسعار وقد تتحمل صنادي

 . فى حالة وجود فائض فى احتيابياتها 
 
 
 

 المبحث الخامس
 زيادة المعاشات المتدنية 

 وفقا 
 لقانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات

 2353لسنة  135الصادر بالقانون رقم 
 

 ( 57) مادة 
 

ش المستحق وفقا ألحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين اإلجتمداعى بقيمدة يزاد المعا - 1
للمعاشددات المسددتحقة حتددي جنيدده  123.64)تعددادل الفددرق بددين قيمددة المعدداش األساسددى 

مدن قيمدة % 33و(  1/7/2411جنيها للمعاشات المسدتحقة مدن  100و  34/6/2411
وفقدداً ألى مددن القددوانين السددابق المعاشددات األخددرى التددى يحصددل عليهددا صدداحب المعدداش 

 :وهي -اإلشارة إليها 
 . 2414لسنة  135قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  -أ       

 . 1875لسنة 78قانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  -ب 
صدادر بالقدانون قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمدال ومدن فدى حكمهدم ال -ج 

 .1876لسنة  141رقم 
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 54قانون التأمين اإلجتماعى للعداملين المصدريين فدى الخدارج الصدادر بالقدانون رقدم  -د
 . 1871لسنة 

 .1814لسنة  112قانون التأمين اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  -ه 
المعداش حالدة إسدتحقاق  فى حالة الوفاة تحسب هدذا الزيدادة للمسدتحقين فدى المعداش بإعتبدار - 2

واحدة وليس لكل مستحق منفرداًه وال يتم اإلنتفاع بحكم هذا المادة إال مرة واحدة عند ربدب 
 . المعاش

يسرى حكم هذا المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهدذا القدانون دون صدر   - 3
 .أية مستحقات عن الفترة السابقة

 ( 23) مادة 
 .انة العامة للدولة بقيمة األعباء المالية المترتبة على رف  الحد األدني لمعاش تتحمل الخز - 0 
 

باألحكام الخاصة بزيادة  2353لسنة  7رقم ( المالية ) صدر منشور عام وزير التأمينات  – 1
بشأن قانون  2353لسنة  501من القانون رقم  57 ةالمعاشات وفقا ألحكام الماد

 :لمعاشات متومنا التأمينات االجتماعية وا
 :قواعد تحديد الزيادة -أ  

بمبلغ مقدارا مائة ثالثة وعشرون  1/7/2414تتحدد قيمة المعاش األساسي في ( 1) 
 .جنيها وستون قرشا 

من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه أو % 33يتحدد وعاء حساب قيمة ال ( 2)
 1/7/2414حقة في صاحب المعاش بكامل قيمة المعاش أو المعاشات المست

مضافا اليها الزيادات وما قد يكون قد استحق من معاشات استثنائية وفي حالة 
استحقاق المعاش في تاريخ الحق للتاريخ المشار اليه فيتحدد بالوعاء بكامل قيمة 

  :علي أن يستبعد منه مايلي المعاش المستحق في تاريخ ربب المعاش 
اعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ه والولد العاجز عن الكسب (أ)

مكررا من قانون التأمين االجتماعي الصادر  143وفقا ان  المادة رقم 
 . 1875لسنة  78بالقانون رقم 

المنحة المقررة للعاملين بالجهاز االداري للدولة ووحدات االدارة المحلية (ب)
صحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس والهيئات العامة وأل
 . 1881لسنة  051الجمهورية رقم 

 :تتحدد الزيادة وفقا للطريقة اآلتية ( 0)
من % 33قيمة  –( المحدد وفقا للبند رقم أ ) المعاش األساسي = قيمة الزيادة 

 .قيمة المعاش المحدد وفقا للبند ب 
من قيمة % 33تساوي قيمة نسبة ال  واذا كانت قيمة المعاش األساسي أقل من أو

 .المعاش المحدد وفقا للبند رقم ب فال تستحق الزيادة 
 : قواعد عامة  –ب 

لسنة  112يراعي أال تزيد قيمة المعاش المستحق وفقا ألحكام القانون رقم  (1)
والقانون ( معاش السادات ) باصدار قانون التأمين االجتماعي الشامل  1814

مضافا اليه الزيادة المستحقة وفقا للبند ا (  لتأمين الشامل معاش ا)المرافق له 
عن قيمة المعاش األساسي بما في ذلك المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية 

 . 1881لسنة  051رقم 
أو في تاريخ استحقاق  1/7/2414تحسب هذا الزيادة مرة واحدة فقب في  (2)

 .المعاش أيهما ألحق وتستحق من هذا التاريخ 
 . حق الزيادة باإلضافة إلى الحدود الدنيا للمعاشتست (3)
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أو تاريخ استحقاق المعاش  1/7/2414توزع هذا الزيادة علي المستحقين في  (0)
 .أيهما ألحق بنسبة مايصر  لكل منهم من معاش 

 :تدخل الزيادة في تحديد الحقوق اآلتية  (1)
 . معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين  ( أ)
ه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق أو معاش المؤمن علي  ( ب)

 .المستحقين في حاالت رد المعاشات 
المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش  ( ج)

 .المستحق م  عدم المساس بحقوق باقى المستحقين 
 78مكرراً من القدانون رقدم  143قيمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة رقم  ( د)

 .1875لسنة 
الجزء المستحق الصر  من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمدل ( ا)

 .بالنسبة للمستحقين 
 . حدود الجم  بين المعاش والدخل( و)
حدددود الجمدد  بددين المعاشددات وذلددك بالنسددة لحدداالت اإلسددتحقاق إعتبدداراً مددن ( ز)
1/7/2414 . 
 . منحة الوفاة( ح)
 .نفقات الجنازة( ب)
 . زواج البنت أو األختمنحة ( ى)
 . منحة قب  المعاش لإلبن أو األخ( ك)
 . جزء المعاش الجائز إستبداله( ل)

 : تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد اإلستقطاعات األتية (0)
 .  نسبة اإلشتراك فى تأمين المرض( أ)
قدم جزء المعاش الجائز الحجدز عليده سددادا للدديون المسدتحقة وفقدا للمدادة ر( ب)

 .   1875لسنة  78من قانون التأمين االجتماعي رقم  100
 :التستحق الزيادة ( 7)
 لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تببيق أحد قوانين التأمين االجتماعي  -أ 
وكذلك صاحب معداش العجدز الجزئدي االصدابي غيدر المنهدي للخدمدة بالمدا لدم  -ب 

 . ش الشيخوخة والعجز والوفاة تتوافر في شأنه احدي حاالت استحقاق معا
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 أمثلة
 زيادة المعاشات المتدنية 

 وفقا للقوانين 
  2353لسنة  501و  5791لسنة  13و  5790لسنة  531و  5791لسنة  97

 
 03/0/2355المعاشات المستحقة حتي  – 5

 

(5) (2) (0) (4) 

 قيمة المعاش
 بدون 

 (جنيه53)منحة مايو
 العجز لصاحب المعاش والولد العاجزواعانة 

من قيمة % 00
 المعاش

(  2)ناتج طرح 
من المعاش 
 األساسي 
520.03 

( 0)اوافة ناتج 
 (5)الي 

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 110.40 150.40 

144.44 433.44 84.640 184.64 

244.44 466.44 57.640 257.64 

344.44 488.44 20.640 320.64 

370.50 123.64 44.440 370.50 

 

 :مالحظات 
 يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش  – 1
 بعد اضافة الزيادة ( جنيهات 14)تضا  منحة مايو  - 2
 جنيه 370.50تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن  –3

 
 

 5/9/2355المعاشات المستحقة من  – 2
 

(5) (2) (0) (4) 

 عاشقيمة الم
 بدون 

 (جنيه53)منحة مايو
 واعانة العجز لصاحب المعاش والولد العاجز

من قيمة % 00
 المعاش

(  2)ناتج طرح 
من المعاش 
 األساسي 

544 

( 0)اوافة ناتج 
 (5)الي 

 جنيه جنيه جنيه جنيه

040.00 013.20 134.14 174.14 

144.44 433.44 111.44 211.44 

244.44 466.44 71.440 271.44 

344.44 488.44 405.44 305.44 

036.36 100.44 44.440 036.36 

 

 :مالحظات 
 يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش  – 2
 بعد اضافة الزيادة ( جنيهات 14)تضا  منحة مايو  - 2
 جنيه 036.36تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن  –3
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 مرفقاتال

 
 5رقم  مرفق

 لحد األقصي الرقمي لمعاش األجر األساسيا
 

 الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى تارين إستحاق المعاش 
 (جنيه)

 244 34/6/1882حتى  
 204 1/7/1882من    
 274 1/7/1883من    
 344 1/7/1880من    
 1/7/1885من    
 1/7/1886من    

334 
364 

 044 1/7/1887من    
 024 1/7/1881من    
 004 1/7/1888من    
 064 1/7/2444من    
 014 1/7/2441من    
 544 1/7/2442من    
 524 1/7/2443من    
 504 1/7/2440من    
 564 1/7/2445من    
 514 1/7/2446من    
 644 1/7/2447من    
 624 1/7/2441من    
 604 1/7/2448من    
 614 1/7/2414من    
 744 1/7/2411من    
 734 1/7/2412من    
 784 1/5/2413من    
 114 1/7/2410من    
 134 1/7/2415من    
 164 1/0/2416من    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         2102أبريل                                                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 السابعة  مذكرةال

975791www.elsayyad.net  W : 
39/28 

 

 
 2رقم  مرفق

 الرقمي لمعاش األجر األساسي دنيالحد األ
 

تارين 
إستحقاق 
 المعاش

الحد األدنى 
الرقمى بدون 

 زيادة
 (جنيه)

الحد األدنى 
فاً الرقمى موا
 إليه الزيادة

 (جنيه)

العالوات الخاصة التى تم ومها 
 حتى تارين اإلستحقاق

 إلى من

 1/7/1882من 
 1/7/1883من 

35 
35 

04 
05 

1817 
1817 

 
1811 

 1/7/1880من  
 1/7/1885من 
 1/7/1886من 
 1/7/1887من 
 1/7/1881من 
 1/7/1888من 
 1/7/2444من 
 1/7/2441من 
 1/7/2442من 

04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 

55 
64 
65 
74 
75 
14 
15 
84 
85 

1817 
1817 
1817 
1817 
1817 
1817 
1817 
1817 
1817 

1818 
1884 
1881 
1882 
1883 
1880 
1885 
1886 

 1887  
 1/7/2443من 
 1/7/2440من 
 1/7/2445من 

04 
04 
04 

144 
145 
114 

1817 
1817 
1817 

1881 
1888 
2444 

 :مالحظة
جنيهات عن كل عالوة خاصة تم ومها إلى األجر  1مى بمقدار زيادة الحد األدنى الرق

 :  األساسى إذا ماتوافرت الشروط اآلتية 
 .إنتهاء الخدمة بالجهاز اإلدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القباع العام  -1

أو إنتهاء الخدمة بإحدى منشآت القباع الخا  التى تقرر للعاملين بها عالوة خاصة 
التى قررت للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة والقباع العام وتوافرت بشأنها  مماثلة لتلك

 .   أ من الفصل الثانى /3الشروب الموضحة فى البند 
 .أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العالوات الخاصة فى تاريخ إنتهاء الخدمة  -2
فى تأمين الشيخوخة أن يكون إستحقاق الصر  للمعاش وفقاً إلحدى حاالت اإلستحقاق  -3

والعجز والوفاة فيما عدا المعاش المبكر ه حيت اليرف  المعاش المبكر إلى الحد األدنى 
 .الرقمى

حتي  1/7/1817تستحق هذا الزيادة عن العالوات الخاصة التي أستحقت إعتبار ا من  -0
 1/7/2445حتي  1/7/1882والتي تم ضمها إلي األجر األساسي من  1/7/2444
 مل بقيمة هذا الزيادة الخزانة العامةتتح -5
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 0رقم  مرفق

 الزيادات بعد تارين االستحقاق
 

 م
القرار /  القانون

 الجمهوري
 النسبة من

 حد أقصي حد أدني
 جنيه جنيه

 بدون بدون 24% 1/7/17 142/17 1
 بدون بدون 15% 1/7/11 154/11 2
 بدون بدون 15% 1/7/18 120/18 3
 55.85 بدون 15% 1/7/84 410/84 0
 60.35 بدون 15% 1/6/81 410/81 5
 81.65 بدون 24% 1/7/82 434/82 6
 71.78 بدون 14% 1/7/86 416/86 14

 16.66 بدون 14% 1/7/87 413/87 11

 85.33 بدون 14% 1/7/81 481/81 12

 140.16 بدون 14% 1/7/88 424/88 13

 115.35 بدون 14% 1/7/2444 415/2444 10

15 418/2441 1/7/2441 14% 14 64.44 

16 154/2442 1/7/2442 14% 14 64.44 

17 481/2443 1/7/2443 14% 14 64.44 

11 411/2440 1/7/2440 14% 14 
 

64.44 
صدر حكم المحكمة الدستورية  

بعدم  2441العليا في    يونيو
دستورية تحديد حد أقصي للزيادة 
 وتم التنفيذ م  معاش سبتمبر

وصر  الفروق من تاريخ  2441
 31/1/2441صدور الحكم حتي

قرار جمهوري  18
176/2445 

 84.44 بدون 15% 1/7/2445

قرارجمهوري  24
164/2446 

1/7/2446 7.5% 14 64.44 

قرار جمهوري  21
168/2447 

 74.44 بدون 14% 1/7/2447

22 110/2441 1/5/2441 24% 
 عدلت الي

 34 % 
وبدون حد 
 أقصي

 144.44 
 142صدر المرسوم بقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام  2411لسنة 
 2441لسنة  110القانون رقم 

بتقرير عالوة خاصة للعاملين 
بالدولة والقباع العام وبزيادة 
المعاشات حيت تم تعديل نسبة 
 24الزيادة ألصحاب المعاشات من 

 وبدون حد أقصي%  34الي % 
 1/7/2411وذلك اعتبارا من 

 جمهوري قرار  23
107/2448 

 بدون بدون 14% 1/7/2448

 قرار جمهوري  20
127/2414 

 بدون بدون 14% 1/7/2414

قرار رئيس المجلس  25
 األعلي للقوات المسلحة 

455/2411 

1/0/2411 15% 
من مجموع المعاش 
 األساسي والمتغير

 بدون بدون

قرار رئيس المجلس  26
 األعلي للقوات المسلحة 

114/2412 

1/1/2412 14% 
من مجموع المعاش 
 األساسي والمتغير

 بدون 64
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 4رقم  مرفق

 العالوات الخاصة
 

 القانون
تارين 

 االستحقاق
 النسبه

االجر االساسى الذى تحدد على اساسه 
 العالو 

الموجود فى 
الخدمه فى 
 تارين تقريرها

من يعين اعتبارا 
 من تارين تقريرها

 اجر بدايه التعيين 34/6/1811 % 15 1/7/1811 1811لسنة  108

 اجر بدايه التعيين 34/6/1818 % 15 1/7/1818 1818لسنة  123

 اجر بدايه التعيين 34/6/1884 % 15 1/7/1884 1884لسنة   13

 اجر بدايه التعيين 31/5/1881 % 15 1/6/1881 1881لسنة   13

 اجر بدايه التعيين 34/6/1882 % 24 1/7/1882 1882لسنة   28

 اجر بدايه التعيين 34/6/1883 % 14 1/7/1883 1883لسنة  170

 اجر بدايه التعيين 34/6/1880 % 14 1/7/1880 1880لسنة  243

 اجر بدايه التعيين 34/6/1885 % 14 1/7/1885 1885لسنة   23

 اجر بدايه التعيين 34/6/1886 % 14 1/7/1886 1886لسنة   15

 اجر بدايه التعيين 34/6/1887 % 14 1/7/1887 1887لسنة   12

 اجر بدايه التعيين 34/6/1881 % 14 1/7/1881 1881لسنة   84

 اجر بدايه التعيين 34/6/1888 % 14 1/7/1888 1888لسنة   18

 اجر بدايه التعيين 34/6/2444 % 14 1/7/2444 2444لسنة   10

 اجر بدايه التعيين 34/6/2441 % 14 1/7/2441 2441لسنة   11

 اجر بدايه التعيين 34/6/2442 % 14 1/7/2442 2442لسنة  108

 اجر بدايه التعيين 34/6/2443 % 14 1/7/2443 2443لسنة   18

 اجر بدايه التعيين 34/6/2440 % 14 1/7/2440 2440لسنة   16

 1/7/2445 2445لسنة   82
24 % 

 34حد أدني 
 جنيها

 اجر بدايه التعيين 34/6/2445

 1/7/2446 2446لسنة   15
14 % 

 36حد أدني 
 جنيها

 اجر بدايه التعيين 34/6/2446

 اجر بدايه التعيين 34/6/2447 % 15 1/7/2447 2447لسنة   77

 اجر بدايه التعيين 34/0/2441 %34 1/5/2441 2441لسنة  110

 أجر بداية التعيين 34/6/2448 %14 1/7/2448 2448لسنة  121

 أجر بداية التعيين 34/6/2414 % 14 1/7/2414 2414لسنة  74

 أجر بداية التعيين 31/3/2411 % 15 1/0/2411 2411لسنة  2
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 1رقم  مرفق

 خاصة لزيادة العالوات ا
 

 تارين االستحقاق
من قيمه العالو  
 الخاصه عن سنه

للمعاشات 
 المستحقه حتى

الحد األقصي 
 (جنيه)للزيادة 

1/7/1811 1811 34/6/1883 34 

1/7/1818 1818 34/6/1880 34 

1/7/1884 1884 34/6/1885 34 

1/6/1881 1881 34/6/1886 34 

1/7/1882 1882 34/6/1887 04 

1/7/1883 1883 34/6/1881 24 

1/7/1880 1880 34/6/1888 24 

1/7/1885 1885 34/6/2444 24 

1/7/1886 1886 34/6/2441 24 

1/7/1887 1887 34/6/2442 24 

1/7/1881 1881 34/6/2443 24 

1/7/1888 1888 34/6/2440 24 

1/7/2444 2444 34/6/2445 24 

1/7/2441 2441 34/6/2446 24 

1/7/2442 2442 34/6/2447 24 

1/7/2443 2443 34/6/2441 24 

1/7/2440 2440 34/6/2448 24 

1/7/2445 2445 34/6/2414 04 
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 الجداول

 
 (7)جدول رقم                                                         

 المعامل االكتواري لحساب المعاش المبكر 
 

السن في تارين طلب  االمعامل االكتواري
 الصرف

90.0 31 

87.5 38 

85.0 04 

82,5 01 

80.0 02 

77.5 03 

75.0 00 

72.5 05 

70.0 06 

67.5 07 

65.0 01 

62.5 08 

60.0 54 

58.0 51 

56.0 52 

54.0 53 

52.0 50 

50.0 55 

49.0 56 

48.0 57 

47.0 51 

46.0 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         2102أبريل                                                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 السابعة  مذكرةال

975791www.elsayyad.net  W : 
44/28 

 

 
 أمثلة تطبيقية

 أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي: أوالً 
 

 مقدمة
 

ه ليس بهد  حصر  نقدم فيما يلي بعض األمثلة المتكاملة على تحديد معاش األجر األساسي
ولكن بغرض التدريب هذا المذكرة ه صور واالحتماالت التي استعرضناها تفصيالً في كافة ال

 :من حيثعلى خبوات تحديد هذا المعاش 
 .الةتحديد حالة االستحقاق بمراعاة الشروب الواجب توافرها في كل ح -0
 .مستحق بمراعاة خبوات حساب المعاشتحديد قيمة المعاش ال -2

 :ألمثلة إيواح االتيوقد يكون من المفيد قبل تقديم ا
 

 خطوات حساب المعاش: أوال
جز والوفاة أتباع يراعى فى حساب معاش األجر األساسي فى تأمين الشيخوخة والع

 :الخطوات اآلتية
 .حصر مدد االشتراك  -1
 .تحديد معامل كل مدة  -2
 .تحديد أجر التسوية  -3
 .حساب المعاش الخام  -0
 .مراعاة الحد األدنى النسبي  -5
 .  الفرق مراعاة إضافة نص -6
 .مراعاة الحد األقصى النسبي  -7
 .مراعاة الحد األقصى الرقمي  -1
 .( 52/0/2337لحاالت االستحقاق قبل ) مراعاة نسبة التخفيض  -8
 .جنيهاً  35جنيهاً ه وبحد أقصى  24بحد أدنى % 25زيادة بنسبة  -14
 .مراعاة الحد األدنى الرقمي  -11
 زيادة المعاشات المتدنية  -12
 .جنيهات  14إضافة منحة مقدارها  -13

ومن الجدير بالذكر أن الخطوات المشار إليها ال تطبق بالكامل على كل حالة من حاالت 
استحقاق المعاش العشر السابق بيانها بالجدول السابق ، ولكن يجب عند حساب المعاش 
المرور بهذ  الخطوات وبذات الترتيب السابق إيواحه لتنفيذ ما يتناسب منها مع حالة 

 :اري حساب معاشها ، فعلى سبيل المثال االستحقاق الج
 المبكرفى حالة المعاش  الحد األدني الرقمي ال تببق خبوة مراعاة  -1
 .ال تببق خبوة مراعاة إضافة نص  الفرق فى حالة المعاش المبكر  -2
 .الخ .  …………………… -3

 
 عالقة حاالت اإلستحقاق بخطوات حساب المعاش: ثانيا

وضع كل من حاالت اإلستحقاق التى تم بيانها فى الفصل األول قد يكون من المفيد أن ن
وعالقتها بخبوات الحساب التى تم تحديدها بالفصل الثالت فى الجدول اآلتى لبيان أنه ليس 

ثم  –من الضرورى أن تببق كافة الخبوات المشار إليها بالنسبة لكل من حاالت اإلستحقاق 
 :    باألمثلة العمليةنتب  ذلك 
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 م
 

 االت اإلستحقاقح
 

 خطوات الحساب 

5 2 0 4 1 0 9 1 7 53 55 52 50 

 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم بلوغ السن المنهى للخدمة 5

2 
بلدددوغ السدددن بعدددد إنتهددداء 

 الخدمة
 نعم ال نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم

 نعم
 نعم نعم

0 

 اإلستقالة
 (المعاش المبكر) 
ت االسددتحقاق قبددل لحدداال)

12/6/2448) 

 نعم نعم نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم

 ال

 نعم نعم

4 
 العجز الجزئى المنهى

 للخدمة
 نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم
 نعم نعم

1 
العجددددز الكامددددل المنهددددى 

 للخدمة
 نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم
 نعم نعم

0 
ل سدنة العجز الكامدل خدال
 من ترك الخدمة

 نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
 نعم

 نعم نعم

9 
العجددز الكامددل بعددد أكثددر 
 من سنة من ترك الخدمة

 نعم ال نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم
 نعم

 نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الوفاة المنهية للخدمة 1

7 
ل سنة من ترك الوفاة خال
 الخدمة

 نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
 نعم

 نعم نعم

53 
الوفدداة بعددد أكثددر مددن سددنة 

 من ترك الخدمة
 نعم ال نعم نعم ال ال نعم نعم نعم نعم

 نعم
 نعم نعم

 :مالحظة 
فى حاالت ثبوت العجز أو وقوع  14ه  7تببق ذات خبوات الحساب الموضحة بالبنديـن 

ل مدة اإلستمرار فى اإلشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الوفاة خال
 1875لسنة  78من القانون رقم  163التقاعد إلستكمال مدة إستحقاق المعاش ببقاً للمادة 

 :حيث ال تطبق الخطوتين االتيتين  –
 مراعاة الحد االدني النسبي: خامسا
 مراعاة إضافة نص  الفرق: سادسا

 
 :ور الحد األقصي الرقمي لمعاش األجر األساسيتط: ثالثا

 الحد األقصي الرقمي لمعاش األجر األساسي : 5رقم مرفق جدول       
 

 :الرقمي لمعاش األجر األساسياألدني تطور الحد : رابعا
 الحد األدني الرقمي لمعاش األجر األساسي : 2رقم جدول مرفق        

 

ارين إستحقاق المعاش لمواجهة التميرات في مستويات الزيادات التي تستحق بعد ت :خامسا
 :األسعار ونفقات المعيشة

ة اصدرت الدوله القوانين والقرارات الجمهورية المبينه فيما بعدد متضدمنه تقريدر زيداد    
للمعاشات المستحقه حتى التاريخ المبين قرين كل منها فيما عدا معداش العجدز الجزئدى 

الددذى لددم يتددوافر لصدداحبه حتددى التدداريخ المشددار اليدده  االصددابى غيددر المنهددى للخدمدده
 : استحقاق معاش تأمين الشيخوخه والعجز والوفاا ه وذلك وفقا لالتي 

األجدر األساسدي أو مجمدوع معداش بنسب مختلفه من معاش االجر االساسى وزياداته  -1
يخ المسدتحقه حتدى التدار واألجر المتغير تبعا لما يقضدي بده التشدري  الصدادر بالزيدادة

 .المشار اليه
 .تستحق باالضافه لكل من الحدين االدنى واالقصى للمعاش -2
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 .بحد اقصى لبعض الزيادات الموضحه قرين كل منها -3
 .بحد ادني لبعض الزيادات الموضحه قرين كل منها -0
 :تتحمل بقيمة الزيادات المشار إليها -5

 2441ه زيادة  2440إلي  1811الزيادات من  –الخزانة العامة    -أ  
 2414ه  2448ه زيادة  2447إلي  2445الزيادات من  –الصندوقان      -ب  

 2412ه  2411ه 
األجر األساسي أو معاش تضا  قيمه هذا الزيادة الى معاش االجر االساسى -6     

تبعا لما يقضي به التشدري  الصدادر وتعتبر جزءا منه ومعاش األجر المتغير 
 بالزيادة

 يادات بعد تاريخ االستحقاقالز:  0رقم مرفق جدول 
 

 جنيهات 53إوافة منحة مقدارها : سادسا
يضا  لقيمة المعاش المستحق والذى حددت قيمته بمراعاة خبوات حساب المعاش عن 

جنيهات  14األجر األساسى من الخبوة أوالً وحتى الخبوة الحادية عشر منحة مقدارها 
ه وذلك بالنسبة لجمي  حاالت اإلستحقاق تتحمل بقيمتها الخزانه العام( بديل منحة مايو)

األجر األساسى ه كما يراعى أن هذا المنحة التتقيد بالحد األقصى الرقمى بقيمه المختلفه 
أى أنها تستحق حتى ولو  –السابق إيضاحها بالخبوة ثامناً من خبوات حساب المعاش 

 .كان المعاش المستحق قد بلغ هذا الحد 
 :حة اآلتى ويراعى بالنسبة لهذ  المن

فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب األحوال توزع المنحة على  -1
المستحقين بنسبة مايصر  لهم من معاش ه كما يعاد توزي  المنحه فى حالتى الرد 

 .واإلستحقاق دون المساس
المنصو  عليها بالمادة  اليجوز الجم  بين هذا المنحه والمنحه المقررة للعاملين -2

وفى حالة الجم  بين  1881لسنة  051من قرار رئيس الجمهورية رقم ( لىاألو)
 :يراعى مايلى المرتب والمعاش 

بالنسبة لصاحب المعاش تصر  المنحة المستحقة على المعاش وال تصر  على  -أ
 .المرتب ويمتن  على جهات العمل صرفها على المرتب 

ستحقة فى المعاش ويجم  بينها بالنسبة للمستحق يصر  له نصيبه فى المنحة الم -ب
 .وبين المنحه المستحقة من جهة العمل بال حدود 

فى حالة الجم  بين المعاشات يجم  صاحب الشأن بين المنع المستحقة عنها دون  -3
 .حدود 

 .التعتبر المنحة جزءاً من المعاش األساسى والمتغير -0
 

 ( 5) مثال رقم 
 :كانت بياناته كما يلى تقدم مؤمن عليه لصر  مستحقاته التأمينية و

 تاريخ الميــــالد 
 تاريخ اإللتحـــاق 

 تاريخ إنتهاء الخدمة
 جهة العمل األخيـرة 

1/5/37 
7/1/76 
 (بلوغ سن التقاعد )  34/0/87

 قباع عام 
 تدرج األجر عن السنوات التس  األخيرة من مدة اإلشتراك 
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 9 9 9 9 9 9 9 9 9 الشهر

 70 71 74 70 72 75 73 17 11 السنة 

(5) 14.44 84.44 144.44 114.44 124.44 134.44 104.44 154.44 164.44 

(2) 44.44 44.44 44.44 44.44 10.44 20.54 36.54 54.44 65.44 

(0) 14.44 84.44 144.44 114.44 130.44 150.54 176.54 244.44 225.44 

 

 .األجر األساسى  تدرج األجور بدون العالوات الخاصة التى تم ضمها إلى (1)
 .العالوات الخاصة التى تم ضمها ل جر األساسى   (2)

  17عالوة     7/82
 11ه        17عالوة     7/83
 18ه       11ه        17عالوة     7/80
 84ه        18ه       11ه        17عالوة     7/85
 81ه         84ه        18ه       11ه        17عالوة     7/86

               10.44      14.5    12.44       13.5    15.44 

 .تدرج األجر متضمناً العالوات الخاصة التى تم ضمها ل جر األساسى  (3)
 تحديد حالة اإلستحقاق : أوالً 

 سنة شهر يوم 
 87 5/  1 =مدة اإلشتراك الفعلى        

 7  /1 76 

 20  /1 24 
 24 8/ --  تجبر إلى 

 14)شهراً  124إلنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ه وتوافر مدة إشتراك تزيد على  ن راً 
 (سنوات

 .بلوغ السن المنهى للخدمة = إذا حالة اإلستحقاق  
لبلوغ سن التقاعد إذا يستحق المعاش من أول الشهر  34/0/87وحيت إنتهاء الخدمة 

 .الذى تحققت فيه واقعة اإلستحقاق 
 34/0/87عد      وهى بلوغ سن التقا

  0/87/ 1أى يستحق المعاش من      
 

 تحديد قيمة المعاش :  ثانياً 
 سنة شهر يوم حصر مدد اإلشتراك  -1

 24 8--  سبق تحديدها فى أوالً      
 1/05=               تحديد معامل المدة     -2
    تحديد أجر التسوية  -3

خيرتين من مدة اإلشتراك ه حيت حالة متوسب األجر الشهرى خالل السنتين األ
 .اإلستحقاق ليست للعجز أو الوفاة 

 .شهر األخيرة ه حيت مدة اإلشتراك األخيرة بالقباع العام  20تـدرج األجر عن 
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

1/7/86 
1/7/85 
1/12/80 

34/0/87 
34/6/86 
34/6/85 

14   × 225.44 
12    ×244.44 
2      ×176.54 

 =2254.44 
 =2044.44 
 =353.44 

 5443.44 شهرا    20 األجمالى



         2102أبريل                                                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 السابعة  مذكرةال

975791www.elsayyad.net  W : 
48/28 

 

يضا  جملة العالوات الخاصة عن مدة المتوسب السابقة على تاريخ ضم كل منها 
اللتان يق  تاريخ ضمهما  81ه  84وهى عالوات كل من سنة  –إلى األجر األساسى 
 1/7/85فى  84خالل فترة المتوسب حيت تم ضم عالوة سنه إلى األجر األساسى 

 : 1/7/86فى  81وتم ضم عالوة 
 أثرت فى المتوسب الفترة من  81عالوة 

 .أشهر   14=   34/0/87إلى   1/7/86
 أثرت فى المتوسب الفترة من  84عالوة 

 .شهر  22=   34/0/87إلى   1/7/85
متوسب السابقة على تاريخ ضم كل منها إذا يضا  جملة هاتين العالوتين عن مدة ال

 :إلى األجر األساسى كما يلى 
  214=  شهر    10×    15.44  81عالوة 
    27=     شهر    2×     13.5  84عالوة 

                                              237 

 =وتصبح جملة أجور فترة المتوسط    

 راكات جملة األجور التى أديت عنها اإلشت
جملة العالوات الخاصة عن فتدرة المتوسدب السدابقة علدى 

 تاريخ ضمها ل جر األساسى 
 جملة األجور 

 جنيه
5443 
 
237 
5204 

 
 211.33 20÷   5204.444= المتوسب الشهرى المحسن  

  المعاش الخام -4
 =211.33  ×(8/12 )24  ×1/05    =144.61 

 ( ر التسوية من أج%  13) الحد األدنى النسبى  -1
 >يستحق الحد األدنى النسبى حيت إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ومدة اإلشتراك  

 شهر  204 
 من أجر التسوية  %  54وحيت 

211.33      ×54 % 
 وهو أفضل من المعاش الخام 

 :إذا يكون المعاش المستحق حتى هذا الخبوة هو
  إوافة نصف الفرق -6

 :ة حيت الحالة المحل لتببيق هذا الخبو
ليست وفاة أو عجز كامل أو جزئى منهى للخدمة 
 .وليست وفاة أو عجز كامل خالل سنة من الترك

  الحد األقصى النسبى -7
من المتوسب حيت تزيد قيمة المتوسب %  14)

 ( .جنيه 17.5على 
 %  14×  211.33= وهو فى هذا الحالة 

 ون راً ألن قيمة المعاش المحدد ببقاً للخبوات
 السابقة 

 وهو يقل عن الحد األقصى المشار إليه 
 إذا ي ل المعاش المحدد كما هو 

 الحد األقصى الرقمى  -1

 =148.17 
   144.61 
   148.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 =170.67 
   148.17 
 
 
   148.17 
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 ن راً ألن الحد األقصى الرقمى 
 والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم 

 وهو يقل عن الحد األقصى الرقمى المشار إليه 
 إذا ي ل المعاش المحدد كما هو 

االسددددددتحقاق قبددددددل  تدددددداريخ) نسثثثثثثبة التخفثثثثثثيض  -7
12/6/2448 ) 

المحدل لتببيقهددا فدى هددذا الحالدة حيددت أنهدا ليسددت 
معدددداش مبكددددر إذا ي ددددل المعدددداش المحدددددد ببقدددداً 

 للخبوات السابقة كما هو  
 01جنيها وأقصثى  23بحد أدنى % 21إوافة  -53

 جنيهاً 
 المعاش المحدد ببقاً لما سبق 

 148.17من %  25+ 
 جملة المعاش  

 (  جنيهاً  01.33) دنى الرقمى الحد األ -55  
 5جنيها مضافاً إليه  04ويمثل الحد األدنى 

عالوات تم ضمها ل جر األساسى  5× جنيهات 
حتى تاريخ اإلستحقاق وهى العالوات عن 

  1881حتى سنة  17السنوات من 
 .ن راً ألن الحد األدنى الرقمى 
 والمعاش المحدد وفقاً لما تقدم

 دنى الرقمى المشار إليه وهو يزيد على الحد األ
 إذا ي ل المعاش المحدد كما هو

 
   364.44 
   148.17 
 
   148.17  
 
 
 
 
   148.17 
 
 
   148.17 
   27.34 
   136.07 
 
 
 
 
 
   65.44 
   136.07 
 
   136.07 

 :مالحظة 
 :فة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك على النحو التالى يراعى إضا 

 1/0/87المعاش المستحق فى 
 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/87المعاش المستحق فى 

 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/81المعاش المستحق فى 
 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 
 1/7/88عاش المستحق فى الم

 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/2444المعاش المستحق فى 
 

  =136.07 
  =13.65 
 ــــــ
  =154.12  
  =15.42 
 ــــــ
  =165.10 
  =16.52 

 ــــــ

  =111.66 
  =11.17 
 ــــــ
 =188.13 

: أوال)مقدمة من  البند خامسا وفقا لما تضمنه 1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 .(أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي
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جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888ويراعى إعتباراً من 
 .وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقاقها  1881لسنة  051الجمهورى رقم 

 
  ( 2) مثال رقم 

لم ) كانت جهة عمله األخيرة قباع خا  (  1) ليه بالمثال السابق رقم بفرض أن المؤمن ع
وكان تدرج أجرا عن العشر سنوات األخيرة من مدة ( يقرر صاحب العمل عالوات خاصة 

 :اإلشتراك كما يلى 
 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 الشهر

 87 86 85 80 83 82 81 84 18 11 السنة 

 174 164 154 104 134 124 114 144 84 14 األجر 

 
 :نتبع ذات الخطوات السابق إيواحها بإستثناء مراعاة 

حساب مدد اإلشتراك على أساس إعتبار شهر البداية شهر كامل أيا كان يوم اإللتحاق ه  -1
 .شهر النهاية اليحسب إال إذا كان آخر يوم بالشهر 

متوسب األجر الشهرى  بإعتبار الحالة ليست إستحقاق للعجز أو الوفاة ه لذا يراعى أال يزيد -2
من متوسب األجر الشهرى خالل الخمس سنوات % 104عن السنتين األخيرتين على 

 .السابقة على السنتين األخيرتين من مدة اإلشتراك فى التأمين 
 تحديد حالة اإلستحقاق : أوالً 
  سنة شهر يوم 

  34/0/87حيت إنتهاء الخدمة  87 5/  1 =مدة اإلشتراك    
 1/76/ 7حيت بداية الخدمة    76 1/  1 

  -- /8 24  

أول الشهر الذى بلغ فيه ) 1/0/87ويحدد تاريخ إستحقاق المعاش كالمثال السابق من 
 ( 34/0/87المؤمن عليه سن التقاعد 

 
 :تحديد قيمة المعاش : ثانياً 

 سنة شهر يوم 
 24 8--  حصر مدد اإلشتراك  -5

    
 5/41=           تحديد معامل المدة      -2
    تحديد أجر التسوية  -0

 -: متوسب األجر الشهرى خالل السنتين األخيرتين   - أ
 

 األجر×   عدد     الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

1/1/87 
1/1/86 
1/5/85 

34/0/87 
31/12/86 
31/12/85 

 =0       ×174 
 =12     ×164 
 =1        ×154 

   =614 
  = 1824 
   =1244 

 3144 شهرا    20 األجمالى

 
 جنيه   151.30=  20÷  3144= المتوسب الشهرى  

 :متوسب األجر الشهرى خالل الخمس سنوات السابقة على السنتين األخيرتين  -ب
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 األجر×   عدد     الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

5/5/71 
5/5/74 
5/5/70 
5/5/72 
5/5/75 
5/1/73 

34/0/85 
31/12/80 
31/12/83 
31/12/82 
31/12/81 
31/12/84 

 =0       ×154 
 =12     ×104 
 =12     ×134 
 =12     ×124 
 =12     ×114 
 =1       ×144 

   =644 
   =1614 
   =1564 
   =1004 
   =1324 
   =144 

 7044 شهرا    64 األجمالى

 
 

 7044= سنوات  متوسب األجر الشهرى خالل الخمس 
 ÷64 

 من متوسب األجر الشهرى خالل الخمس سنوات %  104
123.30    ×104  % 

ون راً ألن متوسب األجر الشهرى خالل السنتين 
 األخيرتين 
من متوسب األجر الشهرى خالل الخمس %  104أقل من 

 سنوات السابقة 
 إذا تحدد المستحقات على أساس اجر تسوية 

 جنيه   
 
  =123.30  
 

  =172.61  
 

  =151.30 
 

  =172.61 
  =151.30 

 73.42=   1/05×  24( 8/12)×  151.30=   المعاش الخام -4
 (من أجر التسوية %  13) الحد األدنى النسبى  -1

يستحق الحد األدنى النسبى حيت إنتهاء الخدمة لبلوغ سن 
 شهر 204 >التقاعد ومدة اإلشتراك 

 %  54×  151.30= من أجر التسوية  % 54وحيت 
 .وهو أفضل من المعاش الخام 

 إذا يكون المعاش المستحق حتى هذا الخبوة هو

 
 
 

  =78.17  
  =73.42  
  =78.17 

 إوافة نصف الفرق  -0
 :المحل لتببيقه حيت الحالة 

 .ليست وفاة أو عجز كامل أو جزئى منهى للخدمة 
 .وليست وفاة أو عجز كامل خالل سنة الترك 

 ألقصى النسبى  الحد ا -9
 (جنيه 17.5من المتوسب حيت تزيد قيمة المتوسب على %  14)

 %  14×    151.30= وهو فى هذا الحالة  
 وهو يزيد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم 

 
 وي ل المعاش المستحق كما هو 

 ( جنيهاً  003) الحد األقصى الرقمى  -1
قدم إلى لم تصل قيمة المعاش المستحق وفقاً لما ت

 .هذا الحد 
تدددددددداريخ االسددددددددتحقاق قبددددددددل ) نسثثثثثثثثبة التخفثثثثثثثثيض  -7

12/6/2448) 
 

 المحل لتببيقها حيت الحالة ليست معاش مبكر 
 

 01جنيها وأقصى  23بحد أدنى %  21إوافة  -53

  =126.61 
 

 جنيه
  =78.17 
 
 
 
 
 
 
 
   78.17 
   24.44 
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 جنيهاً  
 المعاش 

 يرف  إلى  18.14=  78.17من %  25+ 
 جملة المعاش 

   88.17 

 (جنيهاً  43) الحد األدنى الرقمى  -55
 جنيهاً  04قيمة المعاش اإلجمالى المستحق تزيد على 

 88.17إذا ي ل المعاش المحدد كما هو                         
 

 مالحظة 
 :يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك على النحو التالى 

 1/0/87ش المستحق فى المعا
 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/87المعاش المستحق فى 

 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/81المعاش المستحق فى 
 

 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/88المعاش المستحق فى 
 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/2444حق فى المعاش المست

  =88.17 
  =8.82 

 ــــــ
 =148.48 
 =14.81 
 ــــــ
 =124.44 

 جنيه
 =12.44 
 ــــــ
 =132.44 
 =13.24 
 ــــــ
  105.24 

 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888تباراً من ويراعى إع
 .وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقاقها  1881لسنة  051الجمهورى رقم 

 
  ( 0) مثال رقم 

ولم يتقدم  15/8/85كان إنتهاء خدمته (  2) بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم 
 .إال بعد بلوغ سن التقاعد  لصر  المعاش

 :كما يلى   85 – 11وكان تدرج أجرا عن السنوات من 
 

 5 5 5 5 5 5 5 5 الشهر

 71 74 70 72 75 73 17 11 السنة 

 174.44 154.44 134.44 114044 84.44 74.44 54.44 34.44 األجر 

 
 :يلى فإنه بمراعاة المالح ات الموضحة بالمثال السابق تحدد مستحقاته كما 

 
 تحديد حالة اإلستحقاق : أوالً 
 سنة شهر يوم 

 85 8 1 مدد اإلشتراك 
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1 1 76 

  --1 18 
بعد إنتهاء الخدمة ه وتوافر مدة إشتراك تزيد (  34/0/87) ون راً لبلوغ سن التقاعد 

 ( سنوات  14) شهراً  124على 
 بلوغ السن بعد إنتهاء الخدمة = إذا حالة اإلستحقاق 

  34/0/87السن  وحيت بلوغ
 .إذا يستحق المعاش من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة اإلستحقاق 

 34/0/87وهى بلوغ سن التقاعد  
 1/0/87أى يستحق المعاش من   

 
 تحديد قيمة المعاش: ثانياً 

 
 حصر مدد اإلشتراك   -1

 يوم
 --

 شهر
1 

 سنة
18 

 1/05=   تحديد معامل المدة   -2
 ية تحديد أجر التسو -3

 :متوسب األجر الشهرى خالل السنتين األخيرتين  - أ
 

 األجر×   عدد     الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

1/1/85 
1/1/80 
1/8/83 

31/1/85 
31/12/80 
31/12/83 

1        ×174 
12      ×154 
0        ×134 

   =1364 
   =1144 
   =524 

  1436       شهرا       20 األجمالى

 
 جنيه  153.30=  20÷  3614= إذا المتوسب 

 .متوسب األجر الشهرى خالل الخمس سنوات السابقة على السنتين األخيرتين  -ب
 

 األجر×   عدد       الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

1/1/83 
1/1/82 
1/1/81 
1/1/84 
1/1/18 
1/8/11 

31/1/83 
31/12/82 
31/12/81 
31/12/84 
31/12/18 
31/12/11 

1        ×134 
12      ×114 
12      ×84 
12      ×74 
12      ×54 
0        ×34 

   =1404 
   =1324 
   =1414 
   =104 
   =644 
   =124 

   5444       شهرا       64 األجمالى

 
 

 متوسب األجر الشهرى خالل الخمس سنوات 
 =5444  ÷64 

الشهرى خالل خمس من متوسب األجر %  104
 سنوات

 =13.30  ×104 % 
ون راً ألن متوسب األجر الشهرى خالل السنتين 

 األخيرتين 

 جنيه 
   =13.30 
 
 

  =116.61 
 

  =153.30 
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من متوسب األجر الشهرى % 104أكبر من 
 .خالل الخمس سنوات السابقة 

 إذا تحدد المستحقات على أساس أجر تسوية   

 
  =116.61 
  =116.61 

 08.01=   1/05×  18( 1/12)× 116.61=  المعاش الخام -4
 
 

 (من المتوسط %  13) الحد األدنى النسبى  -1
ال محل لتببيقه حيت حالة اإلستحقاق الجارى تحديد المعاش المستحق لها ليست 

 تقاعد منهى للخدمة ولكن تقاعد بعد إنتهاء الخدمة 
   08.01=   وي ل المعاش المستحق كما هو 

 إوافة نصف الفرق  -0
 المحل لتببيقه

 الحد األقصى النسبى  -9
 من المتوسب حيت تزيد قيمة المتوسب على%  14)
 جنيه(                                           جنيه 17.5 

 %   14×    116.61= وهو فى هذا الحالة 
وهو يزيد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم 

 المستحق كما هو وي ل المعاش 

  =83.35  
 

  =08.01 

 

 ( جنيهاً  003) الحد األقصى الرقمى  -1
 لم تصل قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم إلى هذا الحد  

 ( 12/6/2448تاريخ االستحقاق قبل ) نسبة التخفيض  -7
 المحل لتببيقها حيت الحالة ليست معاش مبكر 

 جنيهاً   01وأقصى  جنيهاً  23بحد أدنى % 21إوافة  -53
 المعاش 

 يرف  إلى   12.37=  08.01من %  25+ 
 جملة المعاش 

  =08.01 
  =24.44 
  =68.01 

 

 (جنيهاً  43) الحد األدنى الرقمى  – 55
 جنيهاً  04قيمة المعاش األجمالى المستحق تزيد على 

 68.01إذا ي ل المعاش المحدد كما هو                       
 مالحظة 

 :يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك على النحو التالى 
 

 1/0/87المعاش المستحق فى 
 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/87المعاش المستحق فى 

 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/81المعاش المستحق فى 
 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/88المعاش المستحق فى 

 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 جنيه 
  =68.01 
  =6.85 

 ــــــ
 =76.03 
 =7.65 
 ــــــ
 =10.41 
 =1.01 
 ــــــ
 =82.08 
 =8.25 
 ــــــ
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 141.70   1/7/2444المعاش المستحق فى 
: أوال)ه البند خامسا من مقدمة وفقا لما تضمن 1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 

 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي
جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888ويراعى إعتباراً من 

 .وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقاقها  1881لسنة  051الجمهورى رقم 
 

 (  4) مثال رقم 
إلى  11كان تدرج أجرا ثابتاً فى السنوات (  3) عليه بالمثال السابق رقم بفرض أن المؤمن 

 . 24/7/86وأنه تقدم لصر  المعاش المبكر فى ( جنيهاً  24)  82
 

 تحديد حالة اإلستحقاق : أوالً 
 

 ( كالمثال السابق ) مدد اإلشتراك 
 شهر
1 

 سنة
18 

 ( سنة 24)شهراً  204مقدارها  مدة إشتراك حيت يشترب إلستحقاق المعاش المبكر توافر
 وحيـت أنـه مـن شـأن جبـر كسـر السنــة إلى سنـة فى مدة اإلشتراك

 
 سنة شهر 
 إستحقاق المعاش   18 1 

 سنة ويستحق معاش مبكر 24إذا تجبر مدة اإلشتراك إلى 
  24/7/86وحيت بلب صر  المعاش المبكر فى  

 ( واقعة اإلستحقاق)فيه البلب  إذا يستحق المعاش من أول الشهر الذى قدم
    1/7/86أى يستحق المعاش من  

 
 تحديد قيمة المعاش : ثانياً 

 سنة شهر يوم 
 18 1--  حصر مدد اإلشتراك  -5

--  11--  يضا  جبر كسر السنة      

  -- --24 

    1/05=    تحديد معامل المدة      -2
    تحديد أجر التسوية  -0

 :جر الشهرى خالل السنتين األخيرتين  متوسب األ -أ
 153.30=   من المثال السابق  

 .متوسب األجر الشهرى خالل الخمس سنوات السابقة على السنتين األخيرتين  -ب
 

 األجر×   عدد    الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

1/1/83 
1/8/11 

31/1/83 
31/12/82 

 =1       ×134 
 =52      ×24 

   =1404 
   =1404 

 2414      شهرا                64 األجمالى

 
 

  64÷    2414=  المتوسب الشهرى  
من متوسب األجر الشهرى خالل %  104

 جنيه 
  =30.67 
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 خمس سنوات
 =30.67  ×104 % 

ون راً ألن متوسب األجر الشهرى خالل السنتين 
 األخيرتين 
من متوسب األجر الشهرى % 104أكبر من 

 سنوات السابقةخالل الخمس 
 إذا تحدد المستحقات على أساس أجر تسوية 

 1/05×  24×  01.50=      المعاش الخام -4
 (من المتوسب %  54)  الحد األدنى النسبى -1

المحل لتببيقه حيت حالة اإلستحقاق الجارى تحديد 
 (معاش مبكر ) المعاش المستحق لها 

 وي ل المعاش المستحق كما هو
 فرقإوافة نصف ال -0

 المحل لتببيقه 

 
  =01.50 
 

  =153.30 
 

  =01.50   
  =01.50 
  =21.51 
 
 
 
   21.51 
   

 الحد األقصى النسبى  -9
من المتوسب حيت تقل قيمة المتوسب عن %  144) 

 (جنيهاً  74.44
  =01.50    ×144 % 

 وهو يزيد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم 
 اش المستحق كما هو وي ل المع

 ( جنيهاً  003) الحد األقصى الرقمى  -1
لم تصل قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم إلى هذا 

 الحد 
 ( 12/6/2448تاريخ االستحقاق قبل ) نسبة التخفيض  -7
 

 جنيه    
 
 
   01.50 
 
   21.51 
 
 
 

سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم بلب 
 الصر 

   

 سنة شهر يوم 
 24 7 86 
 1 5 37 

 24 2 58 
 سنة   55إذا اليخفض المعاش حيت السن يجاوز      

 وت ل قيمة المعاش المستحق كما هو        
 01جنيها وأقصى  23بحد أدنى %  21إوافة  -53

 جنيهاً 
 المعاش 

 ترف  إلى  5.04=  21.51من %  25+ 
 جملة المعاش 

 
 ( اً جنيه 43.33) الحد األدنى الرقمى  -55

 .المحل لتببيقه حيت الحاله إستحقاق معاش مبكر 

   21.51 
 
 
   21.51 
   24.44 
   01.51 
 
 

 مالحظة 
 :يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك على النحو التالى 
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 1/7/86المعاش المستحق فى 
 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/87 المعاش المستحق فى

 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/81المعاش المستحق فى 
 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/88المعاش المستحق فى 

 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/2444المعاش المستحق فى 

 جنيه   
  =01.51 
  =0.16 

 ــــــ
  =05.70 
  =0.51 
 ــــــ
  =54.32 
  =5.40  
 ــــــ
  =55.36 
  =5.50 
 ــــــ
   64.84 

 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888ويراعى إعتباراً من 
 .وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقاقها  1881لسنة  051هورى رقم الجم

 
 (  1) مثال رقم 

لثبوت  24/7/86كان تقدمه للصر  فى (  0) بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم 
 .عجزا الكامل فى هذا التاريخ ولم يكن قد صر  مستحقاته عن مدد إشتراكه 

 
 الة اإلستحقاق تحديد ح: أوالً 

 تاريخ إنتهاء الخدمـــة
 تاريخ ثبوت العجز الكامل 
 تاريخ بلـوغ سن الستين 

15/8/85 
24/7/86 
 ( 1/5/37تاريخ الميالد )    34/0/87

  سنه شهر 
 (من المثال السابق )  18 1 مدة اإلشتراك

 قباع خا   جهة العمل األخيرة 
 من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين حيت تاريخ ثبوت العجز الكامل خالل سنة 

وحيت تتوافر مدة إشتراك تزيد على ثالثة أشهر متصلة أو ستة متقبعة بإعتبار جهة 
 العمل األخيرة قباع خا  

 إذا يستحق معاش عجز كامل خالل سنة من ترك الخدمة 
  24/7/86وحيت تاريخ ثبوت العجز الكامل 

 حققت فيه واقعة اإلستحقاق إذا يستحق المعاش من أول الشهر الذى ت
 1/7/86أى يستحق المعاش من 

 
 تحديد قيمة المعاش: ثانياً 

 حصر مدد اإلشتراك  -5
 .(أيهما أقل" الستين " التقاعد  سنوات أو المدة المكملة لسن 3)المدة اإلفتراضية  -أ
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 سنة شهر يوم 
 87 0 34 تاريخ بلوغ سن الستين 

 86 7 24 تاريخ ثبوت العجز الكامل 

--  8 11 المدة اإلفتراضية 

 85 8 1 مدة اإلشتراك الفعلية  -ب

 1 1 76 

  --1 18 

    إجمالى مدد اإلشتراك   -ج

 18 1--  فعليه

--  8 11 إفتراضية

 11 14 18 

 18 11--  تجبر إلى

 تحديد معامل المدة -2
  1/05=    لكل من المدة الفعلية واإلفتراضية          

 ة ملحوظ
 .يحدد معامل المدة اإلفتراضية بذات المعامل الخا  بآخر مدة إشتراك 

 تحديد أجر التسوية -0
 حيت الحالة عجز كامل 

إذا يحدد أجر التسوية بمتوسب أجر اإلشتراك الشهرى خالل السنة األخيرة من مدة 
 % 104اإلشتراك ه دون إعمال لقاعدة الـ 

 األخيرة إذا متوسب األجر الشهرى خالل السنة 
 

 األجر×   عدد     الفترة
 األشهر

جملة األجور 
 إلى من (جنيه)

1/1/85 
1/8/80 

31/1/85 
31/12/80 

 =1       ×174 
 =0       ×154 

   =1364 
   =644 

  1864     شهرا    12 األجمالى

 
 

    12÷  1864= المتوسب الشهرى  
 جنيه        
   =

163.30 

 

 
 72.34=   1/05×  18( 11/12)×  163.30=  المعاش الخام -4

 
 (من المتوسط %  13) الحد األدنى النسبى  -1

163.30   ×54  % 
 وهو أفضل من المعاش الخام      

 إوافة نصف الفرق  -0
 % 14×    163.30% =  14الحد األقصى  

من %  54) المعاش المستحق وفقاً لما تقدم 
 (المتوسب 
 الفرق

 2  ÷  08.41= نص  الفرق  

 
  =11.67 

 
 

  =134.61 
 

11.67 
08.41 
20.51 
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 إذا المعاش المستحق بعد إضافة نص  الفرق
 من المتوسب حيت هو األفضل%  54=  

 يضا  نص  الفرق 
 جملة المعاش المستحق 

 الحد األقصى النسبى  -9
مـن المتوسب حيت تزيد قيمة المتوسب %  14)

 % 14×    163.30( = جنيه 17.5على 
 وهو يزيد على المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم 

 
  ل المعاش المستحق كما هو وي

 
11.67 
20.51 
146.11 

 
 
 

134.61 
 
 جنيه

146.11 
 

 ( جنيهاً  003) الحد األقصى الرقمى  -1
لم تصل قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم إلى 

 هذا الحد  
تدددددددداريخ االسددددددددتحقاق قبددددددددل ) نسثثثثثثثثبة التخفثثثثثثثثيض  -7

12/6/2448) 
 المحل لتببيقها حيت الحالة ليست معاش مبكر 

 01جنيهاً وأقصى  23بحد أدنى % 21إوافة  -53
 جنيهاً 

 المعاش 
 146.11من %  25+ 

 جملة المعاش 
 (جنيهاً  43.33) الحد األدنى الرقمى  -55

قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم تزيد على 
 جنيها 04.44

 
 
 
 
 
 
 

  =146.11  
   26.55 
   132.73 

 

 مالحظة 
يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك 

 :على النحو التالى 
 

 1/7/86المعاش المستحق فى 
 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/87المعاش المستحق فى 

 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  
 
 

 1/7/81المعاش المستحق فى 
 24/1888ستحقة بالقانون الم%  14يضا  

 
 1/7/88المعاش المستحق فى 

 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 
 
 
 

  =132.73 
  =13.21 

 ــــــ
  =106.41 
  =10.61 
 ــــــ
 جنيه    
  =164.62 
  =16.47  
 ــــــ
  =176.68 
  =17.67 
 ــــــ
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 180.36    1/7/2444المعاش المستحق فى 
: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/2441باقي الزيادات من  وتستكمل إضافة

 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي
جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888ويراعى إعتبار من 

 .قها وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقا 1881لسنة  051الجمهورى رقم 
 

 ( 0) مثال رقم 
 25/11/1886كانت قد وقعت وفاته بتاريخ (  5) بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم 
 .لم يكن قد صر  مستحقاته عن مدد إشتراكه 

 تحديد حالة اإلستحقاق : أوال 
 تاريخ إنتهاء الخدمـــة
 تاريــخ وقوع الوفـاة  

 تاريخ بلـوغ سن الستين 

15/8/85 
25/11/86 
 ( 1/5/37تاريخ الميالد )    34/0/87
 

  سنه شهر 
 (من المثال السابق )  18 1 مدة اإلشتراك

 حيت تاريخ الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين 
 ( شهراً  124) وحيت تتوافر مدة إشتراك تزيد على عشر سنوات 

 ترك الخدمة  إذا يستحق معاش الوفاة بعد أكثر من سنة من
 25/11/86وحيت تاريخ الوفاة 

 .إذا يستحق المعاش من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة اإلستحقاق
  1/11/86أى يستحق المعاش من         

 
 تحديد قيمة المعاش: ثانياً 

 حصر مدد اإلشتراك  -5
 ( .وفاة بعد أكثر من سنة من الترك ) التضا  مدة إفتراضية فى هذا الحالة  -أ

  سنة شهر 
 (من المثال السابق )  18 1 مدة اإلشتراك الفعلية  -ب

 5/41تحديد معامل المدة           -2
 تحديد أجر التسوية -0

 حيت الحالة وفاا 
إذا يحدد أجر التسوية بمتوسب أجر اإلشتراك الشهرى خالل السنة األخيرة من مدة 

 % 104اإلشتراك ه دون إعمال لقاعدة الـ 
 ( من المثال السابق)جنيه  163.30= المتوسب الشهرى إذا 

 جنيه  68.27=   1/05×  18( 1/12)× 163.30= المعاش الخام -4
 (من المتوسط %  13) الحد األدنى النسبى  -1

المحل لتببيقه حيت حالة اإلستحقاق الجارى تحديد 
 (وفاة بعد أكثر من سنة من الترك ) المعاش لها 

التى يراعى فيها الحد األدنى ليست من الحاالت 
   النسبى

 إوافة نصف الفرق  -0
المحل لتببيقه حيت حالة الوفاة بعد أكثر من سنة 
من الترك ليست من الحاالت التى تببق فيها هذا 
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 الخبوة  
 الحد األقصى النسبى  -9

مـن المتوسب حيت تزيد قيمة المتوسب %  14)
 % 14×    163.30= جنيه  17.5على 
زيد على المعاش الخام المحسوب وفقاً لما وهو ي
 تقدم 

 وي ل المعاش المستحق كما هو 

 
 
 
  134.61 
 
 
  68.27 

 ( جنيهاً  003) الحد األقصى الرقمى  -1
لم تصل قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم 

 .جنيه إلى هذا الحد  68.27
تدددددددداريخ االسددددددددتحقاق قبددددددددل ) نسثثثثثثثثبة التخفثثثثثثثثيض  -7

12/6/2448) 
 المحل لتببيقها حيت الحالة ليست معاش مبكر 

 
 01جنيهاً وأقصى  23بحد أدنى % 21إوافة  -53

 جنيهاً 
 المعاش 

 ترف  إلى  17.32=  68.27من %  25+ 
 جملة المعاش 

 (جنيهاً  43.33) الحد األدنى الرقمى  -55
قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم تزيد على 

 جنيها 04.44

 
 
 
 
 
 
 

  =68.27  
   24.44 
   18.27 

 

 مالحظة 
يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك 

 : على النحو التالى 
 1/11/86المعاش المستحق فى 

 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/87المعاش المستحق فى 
 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/81فى المعاش المستحق 

 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/88المعاش المستحق فى 
 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/2444المعاش المستحق فى 

 
 

     
  =18.27 
  =1.83 

 ــــــ
  =81.24 
  =8.12 
 ــــــ
  =141.42 
  =14.11  
 ــــــ
  =111.13 
  =11.18 
 ــــــ
   134.72 

 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888ويراعى إعتباراً من 
 .التالية إلستحقاقها وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات  1881لسنة  051الجمهورى رقم 
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 ( 9) مثال رقم 
ولم  5/6/87كانت قد وقعت وفاته بتاريخ (  6) بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم 
 .يكن قد صر  مستحقاته عن مدد إشتراكه 

 تحديد حالة اإلستحقاق : أوال 
 تاريخ إنتهاء الخدمـــة
 تاريــخ وقوع الوفـاة  

 تاريخ بلـوغ سن الستين 

15/8/85 
5/6/87 
 (1/5/37تاريخ الميالد )    34/0/87
 

  سنه شهر 
 (من المثال السابق )  18 1 مدة اإلشتراك

 حيت تاريخ الوفاة بعد بلوغ سن الستين 
 إذا تعتبر الحالة بلوغ سن التقاعد بعد الترك 

 ( سنوات  14) شهر  124ون راً ألن مدة إشتراكه تزيد على 
 بعد إنتهاء الخدمة إذا يستحق معاش تقاعد 

 وهى الواقعة المنشئه لإلستحقاق  34/0/87وحيت بلوغ السن 
 (تقاعد بعد إنتهاء الخدمة )  1/0/87إذا يستحق المعاش من 

 1/6/87ويتم توزي  هذا المعاش إعتباراً من أول شهر الوفاة أى من 
 
 تحديد قيمة المعاش: ثانياً 

  سنة شهر حصر مدد اإلشتراك -5
 (من المثال السابق )  18 1 

  1/05=      تحديد معامل المدة       -2
 تحديد أجر التسوية -0

)  104متوسب األجر الشهرى خالل السنتين األخيرتين بعد مراعاة تببيق قاعدة الـ 
 جنيه   01.50(   0من المثال رقم 

 × 01.50= المعاش الخام -4
1 

18  ×1/05 
 جنيه

    =24.58 12 
 

 (من المتوسط %  13) األدنى النسبى  الحد -1
المحل لتببيقه حيت حالة اإلستحقاق الجارى تحديد 
المعاش لها ليست تقاعد منهى للخدمة ولكن تقاعد 

   .بعد إنتهاء الخدمة 
 إوافة نصف الفرق  -0

 المحل لتببيقه  
 الحد األقصى النسبى  -9

 74مـن المتوسـب حيـت تزيد قيمته على %  144)
 144×   01.50=           (جنيها

وهو يزيد على المعاش الخام المحسوب وفقاً لما 
 تقدم 

 وي ل المعاش المستحق كما هو 

 
 جنيه

 
 
 
 
 
 
   01.50 
 
 
   24.58 

 

 ( جنيهاً  003) الحد األقصى الرقمى  -1
لم تصل قيمة المعاش المستحق وفقاً لما تقدم إلى 

 .هذا الحد 
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االسددددددددتحقاق قبددددددددل تدددددددداريخ ) نسثثثثثثثثبة التخفثثثثثثثثيض  -7
12/6/2448) 

 المحل لتببيقها حيت الحالة ليست معاش مبكر
 01جنيهاً وأقصى  23بحد أدنى % 21إوافة  -53

 جنيهاً 
 المعاش 

 ترف  إلى 5.15=  24.58من %  25+ 
 جملة المعاش  
 (جنيهاً  43.33) الحد األدنى الرقمى  -55

 حيت قيمة المعاش المحسوب وفقاً لما تقدم 
 ى الحد األدنى الرقمى  تزيد عل

إذا ت ل قيمة المعاش المستحق فى هذا الحالة كما 
 هى

 
 
 
 
   24.58  
   24.44 
   04.58 
 
   04.58 
   04.44 
 
   04.58 

 مالحظة 
يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذلك 

 :على النحو التالى 
 1/0/87المعاش المستحق فى 

 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/87المعاش المستحق فى 
 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/81المعاش المستحق فى 

 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/88المعاش المستحق فى 
 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/2444المعاش المستحق فى 

 جنيه
 
    
  =04.58 
  =0.46 

 ــــــ
  =50.65 
  =5.07 
 ــــــ
  =64.12 
  =6.42  
 ــــــ
  =66.10 
  =6.62 
 ــــــ
   72.76 

 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

جنيهات المقررة بالقرار  14المنحة ومقدارها إضافة  1/1/1888ويراعى إعتباراً من 
 .وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقاقها  1881لسنة  051الجمهورى رقم 

 
 ( 1) مثال رقم 

كانت المنشأة التى كان يعمل بها قد قررت (  7) بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم 
 .حتى تاريخ تركه الخدمة  1811العالوات الخاصة عن السنوات من 

(  34/0/1887بلوغ سن الستين ) وحيت أنه كان قد تم حتى تاريخ تحقق واقعة اإلستحقاق 
تم ضمها فى  1811عالوة )  1881حتى  1811ضم العالوات الخاصة عن السنوات منذ 

فى  81ه عالوة  1/7/1885فى  84عالوة  1/7/1880فى  1818ه عالوة  1/7/1883
1/7/1886 ) 

 64جنيهات عن كل من العالوات المشار إليها ليصبع  5إذا يزاد الحد األدنى الرقمى بمقدار 
 جنيهاً 
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 وحيت أن قيمة المعاش المستحق وفقاً للخبوات المبينه 
 

 بالمثال السابق
 إذا يرف  المعاش إلى الحد األدنى 

 مالحظـة 
ك يراعى إضافة الزيادات التالية لتاريخ إستحقاق المعاش وذل

 :على النحو التالى 
 1/0/87المعاش المستحق فى 

 
 13/1887المستحقة بالقانون %  14يضا  

 جنيه  
  =04.58 
  =64.44 

 
 

 
  =64.44 
 

  =6.44 

 

  
 1/7/87المعاش المستحق فى 

 81/1881المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/81المعاش المستحق فى 
 24/1888المستحقة بالقانون %  14يضا  

 
 1/7/88المعاش المستحق فى 

 15/2444المستحقة بالقانون %  14يضا  
 

 1/7/2444المعاش المستحق فى 

  =66.44 
  =6.64 
 ــــــ
  =72.64 
  =7.26 
 ــــــ
  =78.16 
  =7.88 

 جنيه
87.15 

 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/2441وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.شاملة علي معاش األجر األساسي أمثلة

جنيهات المقررة بالقرار  14إضافة المنحة ومقدارها  1/1/1888ويراعى إعتبار من 
 .وهى التدخل فى وعاء حساب الزيادات التالية إلستحقاقها  1881لسنة  051الجمهورى رقم 
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 أمثلة شاملة علي تحديد معاش األجر المتمير: ثانياً 

 الجمع بينه و بين معاش األجر األساسي و
 

 :خطوات حساب المعاش: أوال
يراعي في حساب معاش األجر المتمير في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إتباع 

 : الخطوات اآلتية
 .حصر مدد االشتراك  -1
 .تحديد معامل كل مدة  -2
 .تحديد أجر التسوية  -3
 .حساب المعاش الخام  -0
 ( .من متوسب األجر المتغير % 54) حد األدنى النسبي مراعاة ال -5

 .األول % 54الحد األدنى النسبي  -أ 
 .الثاني % 54الحد األدنى النسبي  -ب 

 .مراعاة إضافة نص  الفرق  -6
 .مراعاة الحد األقصى النسبي  -7
 .مراعاة الحد األقصى الرقمي  -1
 (. 52/0/2337 لحاالت االستحقاق قبل)  مراعاة نسبة التخفيض -8

لسنة  314صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  0/5/2441بتاريخ 
من قانون التأمين  23بعدم دستورية ن  الفقرة الثانية من المادة قضائية  20

والتي تقضي بتخفيض المعاش عن  1875لسنة  78 االجتماعي الصادر بالقانون رقم
 .المبكر  األجر المتغير في حالة المعاش

الفروق  وصر وقد تم تعديل المعاشات المبكرة السابق تسويتها قبل صدور هذا الحكم 
 .المستحقة عن فترة االستحقاق السابقة علي تاريخ تنفيذ الحكم 

إضافة زيادة العالوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى األجر األساسي حتى تاريخ  -14
 .المعاش  استحقاق

أن الخطوات المشار إليها ال تطبق بالكامل على كل حالة من حاالت  ومن الجدير بالذكر
استحقاق المعاش عن األجر المتمير، ولكن يجب عند حساب المعاش المرور بهذ  
الخطوات وبذات الترتيب السابق إيواحه لتنفيذ ما يتناسب منها مع حالة االستحقاق 

 : الجاري حساب معاشها ، فعلى سبيل المثال
 المبكرفى حالة المعاش  الحد األدني الرقمي بق خبوة مراعاة ال تب -1
 .ال تببق خبوة مراعاة إضافة نص  الفرق فى حالة المعاش المبكر  -2
 .الخ .  …………………… -3

 
اوثثافه زيثثاد  العثثالوات الخاصثثه التثثى لثثم يثثتم وثثمها الثثى االجثثر االساسثثى حتثثى تثثارين : ثانيثثا

 استحقاق المعاش
ن المبينده فيمدا بعدد بتقريدر عدالوات خاصده اعتبدارا مدن التداريخ اصدرت الدولده القدواني -1

المحدد قرين كل منها للعاملين بالجهاز االدارى للدوله والقباع العام بنسدب مختلفده مدن 
 :جر االساسى المحدد قرين كل منهااال

 العالوات الخاصة  : 4مرفق جدول رقم 
أمثلدة شداملة علدي معداش ) مدن أوال اخامسدين المشار إليها بالبندد تضمنت القوان -2

ه باإلضدافة إلدي القدانون رقدم  2440إلدي  1811عن الفترة من ( األجر األساسي
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تقريددر زيددادا للمعاشددات التددى تسددتحق ببقددا لتددأمين الشدديخوخه  2445لسددنة  156
 :من التواريخ المحددا فى  اعتباراوالعجز والوفاا 

 زيادة العالوات الخاصة  : 1جدول رقم مرفق     
 :عي بشأن هذ  الزيادات االتي ويرا
 2440إلي  1811ال تستحق للمعاش المبكر عن العالوات من  -أ

 :وتجدر االشارة في هذا الصدد الي انه
فدي الددعوي رقدم  12/6/2445صدر حكم المحكمة الدسدتورية العليدا بتداريخ ( 5)

( 1)قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ن  البند رقم  25لسنة  33
 :القوانين أرقامالمادة الثانية من  من

 1882لسنة  34ه  1881لسنة  10ه  1884لسنة  10ه  1818لسنة  120
لسنة  16ه  1885لسنة  20ه  1880لسنة  240ه  1883لسنة  175ه 

 1881لسنة  81ه  1887لسنة  13ه  1886
 من قصر إوافة الزيادة في معاشالمشار إليه ( 1)وذلك فيما تضمنه البند رقم 

األجر المتمير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز 
من قانون التأمين اإلجتماعي  51أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 

دون حالة إستحقاق المعاش بسبب  5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 
 .إنتهاء خدمة المؤمن عليه باإلستقالة 

الت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من وقد تم صر  هذا الزيادة لحا
 .الزيادات المشار إليها 

في الدعوي رقم  11/12/2445صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ( 2)
من ( 1)قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ن  البند  25لسنة  26

من قصر  .اشات بزيادة المع 1888لسنة  24المادة الثانية من القانون رقم 
إوافة الزيادة في معاش األجر المتمير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ 

من قانون  51سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 
دون حالة  5791لسنة  97التأمين اإلجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 .ستقالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه باإل
وقد تم صر  هذا الزيادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من 

 .الزيادة المشار إليها
 33في الدعوي رقم  1/7/2447صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ( 0)

مدن ( 1)قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ن  البند رقدم  21لسنة 
 :لقوانين أرقاماالمادة الثانية من 

لسنة  154ه  2441لسنة  18ه  2444لسنة  15ه  1811لسنة  154
 2440لسنة  11ه  2443لسنة  81ه  2442

من قصر إوافة الزيادة في معاش المشار إليه ( 1)وذلك فيما تضمنه البند رقم 
األجر المتمير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز 

من قانون التأمين اإلجتماعي  51صوص عليها في المادة أو الوفاة المن
دون حالة إستحقاق المعاش بسبب  5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

 .إنتهاء خدمة المؤمن عليه باإلستقالة 
وقد تم صر  هذا الزيادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من 

 .الزيادات المشار إليها 
  2445اش المبكر عن عالوة تستحق للمع -ب
 . 2446عام  اعتبارا منلم تقرر هذا الزيادة عن العالوة الخاصة  -ج
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من قيمه العالوات الخاصه عن السنوات المبينه بهذا الجدول وذلك %  14تحدد بنسبه  -د
المبددين ( اليددوم السددابق لتدداريخ ضددمها لالجددر االساسددى) حتثثيللمعاشددات التددى تسددتحق 

 قرين كل منها
شترب الستحقاق هذا الزيادا ان يكون المؤمن عليه مستحقا للعالوا الخاصه فى تاريخ ي -ه

 ترك الخدمه
يراعدى فدى تحديدد قيمده الزيدادا ان تكدون منسدوبه الدى العدالوا الخاصده المحدددا علدى  -و

 اساس اجر االشتراك االساسى للمؤمن عليه فى تاريخ استحقاقها
على اساسه العالوات الخاصه اعتبدارا مدن عدالوا  يراعى اال يجاوز االجر الذى تحدد -ز

 جنيها 254 – 1882
  تستحق باالضافه للحدود القصوى للمعاش -ح
 .تضا  قيمه هذا الزيادا الى معاش االجر المتغير وتعتبر جزءا منه -ب

 
 (5)مثال رقم 

صه بفرض انتهاء خدمه مؤمن عليه بالقباع الخا  ولم يكن صاحب العمل قد قرر عالوات خا
 :وكانت بياناته كما يلى 

  1/5/1837تاريخ الميالد  –1
  (بلوغ سن التقاعد )  34/0/1887تاريخ انتهاء الخدمه  –2
 تدرج االجر االساسى –3
 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 الشهر

 87 86 85 80 83 82 81 84 18 11 السنه

 174 164 154 104 134 124 114 144 84 14 االجر

مدن متوسدب الخمدس سدنوات %  104وهدو يقدل عدن )  151.30االساسى متوسب االجر  – 0
 السابقه

 شهر  سنه                                           
 (متصله ) سنه  24    8 مدا االشتراك فى االجر االساسى  – 5
  وحتى نهايه الخدمه 1/0/1810مدا االشتراك الفعلى عن االجر المتغير تبدأ من  – 6
مددن %  54جدر المتغيددر المشددترك عندده بددوال مدددا اشددتراكه عددن هددذا االجددر يتمثددل فددى اال – 7

 العالوتين االجتماعيه واالجتماعيه االضافيه 
 اى كان مشتركا فقب عن خمسه جنيهات     
 تحديد حاله االستحقاق : اوال 

ه ن را الستمرار مدا اشدتراك المدؤمن عليده فدى االجدر المتغيدر حتدى تداريخ انتهداء الخدمد
 لبلوغ سن التقاعد 
 بلوغ السن المنهى للخدمه = اذا حاله االستحقاق 

ويستحق المعاش من اول الشهر الذى تحققدت فيده واقعده االسدتحقاق وهدى بلدوغ السدن اى 
 1/0/1887يستحق المعاش من 

 
 تحديد قيمه المعاش: ثانيا 

       حصر مدد االشتراك  – 5
 1/5/1887 مدا االشتراك الفعلى            
 1/0/1810 وال توجد مدا محول عنها احتيابى            

 4/1/13 
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 تحديد معامل المد   – 2
1/05 

 تحديد اجر التسويه – 0
 جنيه  

 االجر الثابت
= 5.44 

عدددن كدددل سدددنه كاملددده مدددن مددددا %  2يضدددا  
 االشتراك الفعلى فى االجر المتغير

  

 1.34  % 26= سنه   13× %  2= 
 جنيه   

متوسدددب االجدددر الدددذى يدددتم علدددى اساسددده تحديدددد 
 المستحقات

= 6.34     
==== 

   المعاش الخام – 4

1   
 1.10 = 1/05×  13ـ ×  6.34            

12  ==== 
 (من متوسط االجر المتمير%  13) الحد االدنى النسبى  – 1

   الحد االدنى النسبى االول  –أ 
حددددد ال يتددددوافر بشددددأنه شددددروب اسددددتحقاق ال

االدندددى النسدددبى حيدددت ان حالددده االسدددتحقاق 
 (انتهاء خدمه لبلوغ سن التقاعد)

  

وال تتوافر مددا اشدتراك فدى االجدر المتغيدر 
مددا االشدتراك فدى االجدر ) سنه فدأكثر  24

 المتغير  

  

   شهر  سنه
   (فقب  13     1

   الحد االدنى النسبى الثانى –ب 
ل رقدم راجد  مثدا) تتوافر شدروب اسدتحقاقه 

1  ) 
  

 3.15 = ( 6.34) من المتوسب %  54وحيت 
 1.10 = تزيد على المعاش الخام

اذا يكون المعاش المستحق حتى هذا 
 3.15 = الخبوا هو

 
 اوافه نصف الفرق – 0

 ال محل لتببيق هذا الخبوا حيت الحاله انتهاء الخدمه لبلوغ سن التقاعد
 (توسط من الم%  13) الحد االقصى النسبى  – 9

 جنيه   
 5.40 = % 14×  6.34= وهو فى هذا الحاله 

وحيددددت يزيددددد عددددن المعدددداش المسددددتحق حتددددى 
 3.15 = الخبوا السابقه

 3.15 =  اذا ي ل المعاش المستحق حتى هذا الخبوا 
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   (جنيه  433) الحد االقصى الرقم  – 1
   حيت لم يتجاوز قيمه المعاش المستحق حتى 

 هذا الخبوا
= 044.44 

اذا ي دددل قيمددده المعددداش المسدددتحق حتدددى هدددذا 
 الخبوا

= 3.15 

تددداريخ االسدددتحقاق قبدددل )  نسثثثبه التخفثثثيض – 7
12/6/2448 ) 

 

  

ال محل لتببيقها فى هذا الحاله حيت انها 
 ليست معاش مبكر       

  

اذا ي ل المعاش المحدد ببقا للخبوا السابقه 
 كما هو

 3.15    
==== 

 عثثالوات الخاصثثه التثثى لثثم يثثتماوثثافه زيثثاد  ال -53
وثثثثمها الثثثثى االجثثثثر االساسثثثثى حتثثثثى تثثثثارين 

 استحقاق المعاش

  

ال محل لتببيقها حيت الحاله قباع خدا  ولدم 
يقددرر صدداحب العمددل هددذا العددالوات للعدداملين 

 لديه 

 

44444 

 وحيت معاش االجر االساسى
 جنيه  

8   
 73.42 = 1/05×  24ـ  ×  151.30

12   
مددن    % 54) االدنددى النسددبى   يرفدد  الددى الحددد

 (المتوسب 
  

   حيت انتهاء الخدمه لبلوغ سن التقاعد 
  =151.30  ×54  % = 78.17 

 24.44 = جنيها 24بحد ادنى %  25يضا  
 88.17 = اذا معاش االجر االساسى وزيادته
   1/0/1887اذا جمله المعاش المستحق من 

 (88.17  +3.15 ) = 142.32 
   مالحظه

مددن % (  14)  1/7/1887يضددا  اليدده مددن 
 معاش

  

 % 14×  88.17= االجر االساسى وزيادته 
= 8.82 

لتصددددددبع جملددددددده المعدددددداش المسدددددددتحق مدددددددن 
1/7/1887 

= 112.20 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/1881وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي
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 (2)مثال رقم 
انتهدت ) بفرض ان المؤمن عليه بالمثال السابق كانت خدمته قد انتهت قبل بلوغده السدن بعدامين 

 ( 34/0/1885خدمته 
 :تحدد مستحقاته كما يلى 

 تحديد حاله االستحقاق :  اوال 
 ن را لبلوغ سن التقاعد بعد انتهاء الخدمه 

 (وغ هذا السن اول شهر بل)  1/0/1887اذا يستحق المعاش من 
 

 تحديد قيمه المعاش: ثانيا 
 

 شهر   سنه  حصر مدد االشتراك  - 1      
 13/     1 من المثال السابق            
  2/     - ناق             

  1     /11  
 تحديد معامل المد   – 2       

                 5/41 
 تحديد اجر التسويه – 0       

 جنيه  
 5.44 = االجر الثابت            

عدددن كدددل سدددنه كاملددده مدددن مددددا %  2يضدددا  
 االشتراك الفعلى فى االجر المتغير

  

 1.14  % 22= سنه   11× %  2= 
 = 6.14      

   المعاش الخام – 4

1   
 1.51 = 1/05×  11ـ ×  6.14            

12  ==== 
 
 (االجر المتميرمن متوسط %  13) الحد االدنى النسبى  – 1

 جنيه   الحد االدنى النسبى االول  -أ
ال محددل لتببيقدده حيددت الحالدده ليسددت معدداش  
تقاعد منهى للخدمه ولكنهدا تقاعدد بعدد انتهداء 

 الخدمه 

  

وي ل المعاش المستحق كما هو فدى الخبدوا 
 1.51 = السابقه

   الحد االدنى النسبى الثانى –ب 
سددت معدداش ال محددل لتببيقدده حيددت الحالدده لي

 تقاعد منهى للخدمه
  

 1.51 = وت ل قيمه المعاش كما سبق تحديدا 
 اوافه نصف الفرق – 0        

 ال محل لتببيق هذا الخبوا حيت الحاله معاش تقاعد منهى للخدمه
 1.51 = وت ل قيمه المعاش كما سبق تحديدها 

 ( من المتوسط%  13) الحد االقصى النسبى  – 9
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 0.14 = % 14×  6.14= اله وهو فى هذا الح
 ====  وحيت يزيد عن المعاش المستحق حتى الخبوا

 1.51 = السابقه
 1.51 = اذا ي ل المعاش المستحق حتى هذا الخبوا 

 
 (جنيه  433) الحد االقصى الرقم  – 1

  

   حيت لم يتجاوز قيمه المعاش المستحق حتى 
 044.44 = الخبوا السابقه
 1.51 = معاش المستحق كما هواذا ت ل قيمه ال

تددداريخ االسدددتحقاق قبدددل )  نسثثثبه التخفثثثيض –   7
12/6/2448 ) 

 

  

ال محل لتببيقها فى هذا الحاله حيت انها ليست 
 معاش مبكر       

  

 جنيه    اذا ت ل قيمها لمعاش المستحق المحددا حتى 
 1.51  الخبوا السابقه كما هى

اصه التثى لثم يثتم وثمها اوافه زياد  العالوات الخ -53
 الى االجر االساسى حتى تارين االستحقاق 

  

ال محل لتببيقها حيت الحاله قباع خا  ولدم يقدرر 
 44444 = صاحب العمل هذا العالوا للعاملين لديه  

   وحيت معاش االجر االساسى
   المتوسب خالل السنتين االخيرتين            

1/1/1885 – 34/40/1885  =154.44 ×0 = 644.44 
1/1/1880 – 31/12/1880  =104.44 ×12 = 1614.44 
1/5/1883 – 31/12/1883  =134.44  ×1 = 1404.44 

                                                        20  3324.44 
 =3324.44  ÷20                                                   = 131.30 
   ت اجمالى اجور الخمس سنوات السابقه علىوحي

 6244.44 = فترا المتوسب
   اذا المتوسب الشهرى خالل الخمس سنوات السابقه 

 =6244.44  ÷64  = 143.33 
 +04 % = 01.33 

  100.66 
وحيت متوسدب السدنتين االخيدرتين يقدل عدن متوسدب 

 %   04الخمس سنوات السابقه مضافا اليه 
  

8   
 57.65 = 1/05×  11ـ ×  131.30= المعاش  اذا

12    
 24.44 = جنيها 24بحد ادنى %  25يضا  

 77.65 = اذا معاش االجر االساسى وزيادته
 جنيه  1/0/1887اذا جمله المعاش المستحق من 

 78.16 = ( متغير )  1.51( + اساسى )  77.65= 
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   مالحظه
   معاشمن % (  14)  1/7/1887يضا  اليه من 

 7.77 = % 14×  77.65= االجر االساسى وزيادته 
 16.83 = 1/7/1887لتصبع جمله المعاش المستحق من 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/1881وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

 
 (0)مثال رقم 

 24/7/1886لمثال السابق تقدم ببلب صر  المعاش المبكر بفرض ان المؤمن عليه با
 :تحدد مستحقاته كما يلى 

 
 تحديد حاله االستحقاق: اوال 

 :ن را الن السن  فى تاريخ تقديم بلب صر  المعاش المبكر هو 
 سنه شهر يوم       

 تارين الطلب              
24 7 1886 

 1837 5 1 تاريخ الميالد             

 58 2 24 السن             
اذا يستحق صر  المعاش المبكر عن االجر المتغير من اول الشهر الذى قدم فيه بلب 

 وذلك لتجاوزا سن الخمسين فى تاريخ تقديم البلب 1/7/1887الصر  اى من 
 تحديد قيمه المعاش: ثانيا 

  حصر مدد االشتراك  – 5
 

 شهر  سنه   
  11/     1 لفعلى مدا االشتراك ا            

 تحديد معامل المد   – 2       
                 5/41 

 تحديد اجر التسويه – 0       
 جنيه  

 6.14 = من المثال السابق             
   المعاش الخام – 4      

 1.51 = من المثال السابق            
 (متميرمن متوسط االجر ال%  13) الحد االدنى النسبى  – 1

   الحد االدنى النسبى االول  -أ 
   ال محل لتببيقه حيت الحاله معاش مبكر

 1.51 =  وي ل المعاش المستحق كما هو 
   الحد االدنى النسبى الثانى –ب 

   اليببق حيت الحاله معاش مبكر

 وي ل المعاش المستحق كما هو 
= 1.51 

 اوافه نصف الفرق – 0     
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   اله معاش مبكر وي ل المعاش         ال يببق حيت الح
 1.51 = المستحق كما هو

     
 ( من المتوسط%  13) الحد االقصى النسبى  – 9 

 014.44 = من المثال السابق            
 ====  وحيت يزيد عن المعاش المستحق حتى الخبوا           

 السابقه           
= 1.51 

 1.51 =  ش المستحق  كما هو  اذا ي ل المعا          
   ( جنيه 433) الحد االقصى الرقم  – 1    

   حيت لم تتجاوز قيمه المعاش المستحق حتى           
 جنيه    

 044.44 = الخبوا السابقه          

 اذا ت ل قيمه المعاش كما هو         
= 1.51 

تدددداريخ االسددددتحقاق قبددددل )  نسثثثثبه التخفثثثثيض – 7    
12/6/2448 ) 

 

  

ن را الن المدا المتبقيه من تاريخ تقديم بلب 
صر  المعاش المبكر حتى تاريخ بلوغ سن 

 =        الستين 

  

 سنه شهر يوم     
 1887 0 34 تاريخ بلوغ سن الستين

 1886 7 24 تاريخ تقديم البلب

      14 8 44 
 1 44 44 تجبر الى سنوات كامله
عن كل سنه متبقيه لبلوغ سدن السدتين بعدد مراعداا %  5اش بنسه اذا تخفض قيمه المع

 جبر كسر السنه فى هذا المدا الى سنه كامله
 44.41 = % 5% =  1×  5= اذا نسبه التخفيض 

   وبالتالى تكون قيمه المعاش المستحق بعد 
 ضالتخفي

صدر حكم المحكمة  4/1/2331بتارين 
 24لسنة  053الدستورية العليا في القوية رقم 

بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من قوائية 
من قانون التأمين االجتماعي الصادر  20المادة 

والتي تقوي  5791لسنة  97 بالقانون رقم
بتخفيض المعاش عن األجر المتمير في حالة 

 .المعاش المبكر 
وقد تم تعديل المعاشات المبكرة السابق تسويتها 

فروق المستحقة قبل صدور هذا الحكم وصرف ال
عن فترة االستحقاق السابقة علي تارين تنفيذ 

 . الحكم
 

= 1.03    
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اوثثافه زيثثاد  العثثالوات الخاصثثه التثثى تثثم وثثمها الثثى االجثثر االساسثثى فثثى تثثارين  – 53
   استحقاق المعاش

       ال محل لتببيقها حيت الحاله قباع خا  ولم    
   الوات للعاملين يقرر صاحب العمل هذا الع

   هذا باالضافه الى ان حاله االستحقاق –لديه 
 44444 = معاش مبكر

 77.65 = وحيت معاش االجر االساسى وزيادته
   ( من المثال السابق ) 

حيددت لددم يخفددض المعدداش السددابق حسددابه بالمثددال 
فدى تداريخ بلدب صدر   55السابق لتجاوزا سن 

 المعاش المبكر

 جنيه  

   جنيها 24بحد ادنى %  25فت كما اضي
 78.41 =  1/7/1886اذا اجمالى المعاش المستحق من 

 
 مالحظه

 من معاش%  14 1/7/1887يضا  اليه من 
 7.77 =  % 14×  77.65= االجر االساسى وزيادته 

 16.15 =  1/7/1887لتصبع جمله المعاش المستحق  من 
: أوال)فقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة و 1/7/1881وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 

 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي
 

 ( 4)مثال رقم 
لثبدوت  24/6/1885وتقدم للصر  فى  34/0/1885بفرض انتهاء خدمه مؤمن عليه بتاريخ 

عجزا الكامل فى هذا التاريخ ولم يكن قد صر  مستحقاته عن مدد اشتراكه وكانت بياندات مددد 
 :اكه كما يلى اشتر
  وحتى نهايه الخدمه 1/0/1810مدا االشتراك الفعلى عن االجر المتغير تبدأ من  –1
جنيهددا حتددى  375االجددر المتغيددر المشددترك عندده بددوال مدددا االشددتراك عددن هددذا االجددر هددو  –2

 1/7/1882من  544ه  34/6/1882
تدى قدررت للعداملين صاحب العمل قباع خا  وكان قد قرر عالوات خاصه مماثله لتلك ال –3

 بالحكومه والقباع العام وتوافرت بشأنها شروب استحقاق الزيادا المستحقه عن  كل منها 
 :اجرا االساسى فى  – 0
 

 جنيه التارين جنيه التارين

34/6/1884 254.44 1/7/1884 254.44 

31/5/1881 254.44 1/6/1881 254.44 

34/6/1882 254.44 1/7/1882 344.44 

34/6/1883 344.44 1/7/1883 337.54 

34/6/1880 337.54 1/7/1880 375.44 

 ( 34/0/1885خدمته انتهت )  34/6/1885

 
  18حتى  17وقد تم ضم العالوات الخاصه عن االعوام من 

 على التوالى 1/7/1880ه  1/7/1883ه  1/7/1882الى اجـر اشتراكه االساسى فى 
 



         2102أبريل                                                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                    

 السابعة  مذكرةال

975791www.elsayyad.net  W : 
75/28 

 

 االخيرا متوسب اجرا االساسى خالل السنه – 5
     1/7/1880 – 34/0/1885  =14  ×375.44 = 3754.44 
     1/5/1880 – 34/6/1880  =2    ×337.54  = 675.44 

                                    12  0025.44 
   عن                               1818يضا  العــالوا الخــاصه عن سنه      
   قين على تاريخ ضمها لالجر االساسى الشهرين الساب     
 75.44 = 37.54×  2=  1/6/1885فى      
  0544.44 

 375.44 = 12÷  0544= اذا المتوسب      
 شهر  سنه                                      

  11    8مدا اشتراكه فى االجر االساسى    – 6
 :تحدد مستحقاته كما يلى 

 ه االستحقاقتحديد حال: اوال 
 ن را الستمرارا فى االشتراك فى االجر المتغير حتى تاريخ انتهاء الخدمه 

 ون را الستحقاقه معاش عجز كامل خالل سنه من ترك الخدمه عن االجر االساسى
 فانه ايضا يستحق معاش عجز كامل خالل سنه من ترك الخدمه عن االجر المتغير

 (ثبوت العجز الكامل  اول شهر)  1/6/1885ويستحق المعاش من 
 
 تحديد قيمه المعاش : ثانيا 

 

 حصر مدد االشتراك – 5
  تضا  مدا افتراضيه -أ             

 34/0/1887 حيت تاريخ بلوغ سن الستين                     
 24/6/1885 تاريخ ثبوت العجز الكامل               

 11/14/1 
 عن االجر المتغير  مدد االشتراك الفعلى –ب           

  سنه  شهر يوم
 (اول شهر انتهاء الخدمه )  85 5   1
 (تاريخ بدايه االشتراك )  10 0   1

 -  1 11  
 جمله مدد االشتراك عن االجر المتغير -ج          

  سنه  شهر يوم
 مدا فعليه 11  1  -- 
 مدا افتراضيه 1 14   11

11 11 12  

 السنه بعد جبر كسر 13-- -- 
 تحديد معامل المد  – 2       

             1/05 
 تحديد اجر التسويه  – 0       

 جنيه     سنه شهر     
 37125.4 = 375 ×  1 3 = 1/7/82-  1/0/10 من
 17444.4 = 544 × 2 14 = 1/5/85-  1/7/82 من

     1 11    50125.4 
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 046.85 = 133÷  50125= المتوسب            
 18.53 = % 22=  11×%  2يضا             

  086.01 
   المعاش الخام  – 4       

              =086.01  ×13  ×1/05 = 103.02 
 (من متوسط االجر المتمير%  13) الحد االدنى النسبى  – 1       

     الحد االدنى النسبى االول –أ 
               086.01  ×54  % = 201.20 

حيت الحاله عجز كامل خدالل سدنه مدن تدرك 
 الخدمه

  

 103.02) وهددو افضددل مددن المعدداش الخددام 
 (  جنيه 

  

   الحد االدنى النسبى الثانى  –ب 
ال يببددق فددى هددذا الحالدده حيددت انهددا ليسددت 

 معاش 
  

   تقاعد منهى للخدمه 
   اوافه نصف الفرق  – 0

 387.18 = %  14×  086.01= الحد االقصى النسبى 
 201.20 = المعاش المستحق حتى الخبوا السابقه 

 101.85  الفرق
   

 70.01 = 2÷  101.85= نص  الفرق         
 322.72  ( 70.01+  201.20)المعاش المستحق 

   (من المتوسط %  13) الحد االقصى النسبى  – 9
             086.01  ×14   % = 387.18 

 322.72 = ستحق حتى الخبوا السابقهوحيت المعاش الم
 387.18 = وهو اقل من الحد االقصى النسبى 
 322.72 = اذا ي ل المعاش المستحق كما هو   

   ( 433) الحد االقصى الرقمى  – 1       
 322.72 = حيت المعاش المستحق حتى الخبوا السابقه           
 044.44 = مىوهو يقل عن الحد االقصى الرق           
 322.72 = اذا ي ل المعاش المستحق كما هو           

تددددداريخ االسدددددتحقاق قبدددددل ) نسثثثثثبه التخفثثثثثيض  – 7       
12/6/2448 ) 

 

  

   ال محل لتببيقها حيت الحاله ليست معاش مبكر          
   اوافه زيـاد  العالوات الخاصه التى لم يتم -53       

االجثثثثثر االساسثثثثثى حتثثثثثي تثثثثثارين   وثثثثثمها الثثثثثى            
 :استحقــاق المعاش 

  

     73اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –أ            
 34.44 = %14×% 15× (  34/6/84اجر )   254              

    75اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –ب          
 34.44 = %14×% 15× (  31/5/81اجر )   254              
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    72اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –ج         
 04.44 = %14×% 24× (  34/6/82اجر )   254              

    70اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –د         
   ( 34/6/83اجر )  344             
 24.44 = % 14× %  14×  254تحسب العالوا على             

 جنيه    74اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  -ه         
   ( 34/6/85اجر )  337.54             
 24.44 = % 14× %  14×  254تحسب العالوا على             

    71اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  -و          
   يخ انتهاء الخدمهال تستحق هذا الزيادا حيت تار           
   وبالتالى لم يستحق العالوا عن 1/7/1885قبل            

   1885عام            

 062.72 = جمله معاش االجر المتغير وزياداته           
   وحيت مدا االشتراك عن االجر االساسى           

 سنه شهر يوم  
 11 8 --  فعلى           
 1 14  11 ا افتراضيهمد           

 11  7  24 
 24 1 --  تجبر الى           
   يكون معاش االجر االساسى          

                     1   
 172.22 =   1/05×  24ـ  ×  375.44         

                     12  ====== 
 117.54 = من المتوسب %  54يرف  للحد االدنى          

   من المتوسب%  14يضا  نص  الفرق بين          
             =375.44  ×14  % = 344.44 
 117.54 = المعاش         
 112.54 = الفرق         
 56.25 = نص  الفرق           

 

 
 جنيه   

 56.25+  117.54= المعاش          
= 203.75 

 35.44 = هاجني 35بحد اقصى %  25يضا            
 271.75 = اذا معاش االجر االساسى وزيادته         
 062.72 = يضا  معاش االجر المتغير وزياداته        
 701.07 =  1/7/1886اذا اجمالى المعاش المستحق من         
           =271.75  ×14 % = 27.11 
 768.35    1/7/1885ليصبع جمله المعاش المستحق من          
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    34/6/86وزياداته حتى          
          ( =271.15  +27.11  ) ×14 % = 34.67 
 144.42 = 1/7/1886ليصبع جمله المعاش المستحق من          
   من معاش االجر االساسى %  14ثم يضا         
   34/6/1887وزياداته حتى        
       (  =271.75  +27.11  +34.67  ) ×14 % = 33.73 
 133.75 = 1/7/1887ليصبع جمله المعاش المستحق حتى         

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/1881وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

 
 (1)مثال رقم 

بعد اكثر من )  25/6/1886وقعت وفاته بتاريخ بفرض ان المؤمن عليه بالمثال السابق كان قد 
وكانت بيانات مدا اشتراكه من االجر المتغير هى ذاتهدا المبينده بالمثدال ( سنه من انتهاء الخدمه 

 المشار اليه
 :تحدد مستحقاته كما يلى 

 تحديد حاله االستحقاق    : اوال 
 تهاء الخدمهن را الستمرارا فى االشتراك عن االجر المتغير حتى تاريخ ان

 ون را الستحقاقه معاش وفاا بعدد اكثر من سنه من الترك عن االجر االساسى 
 فانه ايضا يستحق معاش وفاا بعد اكثر من سنه من الترك عن االجر المتغير

 1/6/1886ويستحق المعاش من 
 
 تحديد قيمه المعاش : ثانيا 
 حصر مدد االشتراك  – 5      

 (وفاا بعد اكثر من سنه من الترك ) فى هذا الحاله  ال تضا  مدا افتراضيه –أ 
 

 شهر  سنه                              
 (من المثال السابق)   11   1مدا االشتراك الفعليه   –ب 

  تحديد معامل المد  – 2
          1/05 

 تحديد اجرالتسويه – 0     
 (من المثال السابق ) جنيه  086.01           

 
 جنيه   المعاش الخام – 4     

                      1   
 122.28 = 1/05×  11ـ ×  086.01          

                      12   
   (  من المتوسط% 13)الحد االدنى النسبى  – 1     

   الحد االدنى النسبى االول –أ           
   اكثر من سنه    ال محل لتببيقه حيت الوفاا بعد             
   من الترك              

   الحد االدنى النسبى الثانى –ب         
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 ال محل لتببيقه حيت الحاله ليست معاش 
  

   تقاعد منهى للخدمه             
   اوافه نصف الفرق – 0     

 ال محل لتببيقه حيت الحاله وفاا بعد اكثر من سنه من الترك
   (من المتوسط %  13) د االقصى النسبى الح – 9     

         086.01  ×14    % = 387.18 
 122.28 = وحيت المعاش المستحق وفقا لما تقدم                      
 387.18 = وهو اقل من الحد االقصى النسبى           
 122.28 = اذا ي ل المعاش المستحق كما هو           

   (جنيه  433) االقصى الرقمى الحد  – 1     
 122.28 = وحيت المعاش المستحق حتى الخبوا السابقه          
 044.44  وهو يقل عن الحد االقصى الرقمى           
 122.28 = اذا ي ل المعاش المستحق كما هو          
تدددداريخ االسددددتحقاق قبددددل )  نسثثثثبه التخفثثثثيض – 7

12/6/2448 ) 
 

  

  محل لتببيقها حيت الحاله ليست معاش مبكرال           
 

  

 جنيه    اوافه زيادات العالوات الخاصه التى لم يتم -53     
   ضمها الى االجر االساسى حتى تاريخ استحقاق           
   المعاش           
     75اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –أ            

 34.44 = مثال السابقمن ال              
    72اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –ب          

 04.44 = من المثال السابق              
 جنيه   70اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –ج         

 24.44 = من المثال السابق              
    74ه اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سن –د         

 24.44 = من المثال السابق            
 232.28 = جمله معاش االجر المتغير وزياداته           
   وحيت مدا االشتراك عن االجر االساسى           
   حيت الحاله وفاا) بدون اضافه مدا افتراضيه            

                                                 8    
   11ـ = بعد اكثر من سنه من انتهاء الخدمه            

                                                 12    
   كان قد تم ضم عالوا 1/7/1885وحيت من            
   الى االجر االساسى 84           
 375.44 = اذا يصبع المتوسب كما فى المثال السابق            
 37.54 = 84عالوا +            

  012.54 
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 ويكون معاش االجر االساسى     
                      8              

   171.11=         1/05×  11ـ ×  012.54          
                      12   

% 54وال يرف  هذا المعاش للحد االدندى النسدبى 
 من المتوسب 

    

وال يضددا  نصدد  الفددرق حيددت الحالدده وفدداا بعددد 
 اكثر من سنه من الترك

  

=      35اقصدى  25بحدد ادندى %  25يضا   
35.44    

  

 246.11  اذا معاش االجر االساسى وزياداته
 038.17 =      1/6/1886اجمالى المعاش المستحق من 

 مالحظه          
 االجر االساسى وزيادته  من معاش% (  14) 1/7/1886يضا  اليه من          
         =246.11  ×14 % = 24.68 

 1/7/1886لتصبع جمله المعاش المستحق من         
 058.16 

   من معاش 1/7/1887من %  14ثم تضا          
   34/6/1887االجر االساسى وزياداته حتى        
       ( =246.11  +24.68  ) ×14 % = 22.76 

 012.62  1/7/1887ليصبع جمله المعاش المستحق من         
: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/1881وتستكمل إضافة باقي الزيادات من 

 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي
 
 

 (0)مثال رقم 
ولدم يكدن قدد  5/6/1887بفرض ان المؤمن عليده بالمثدال السدابق كدان قدد وقعدت وفاتده بتداريخ 

 صر  مستحقاته عن مدد اشتراكه 
 :تحدد مستحقاته كما يلى 

 تحديد حاله االستحقاق    : اوال 
 ن را الستمرارا فى االشتراك عن االجر المتغير حتى تاريخ انتهاء الخدمه

 قبل وفاته  (  34/0/1887) ون را لبلوغه سن التقاعد 
 لخدمه عن االجر المتغيرفانه يستحق معاش تقاعد بعد انتهاء ا

حيت هدذا هدى ( اول الشهر الذى بلغ فيه سن الستين )  1/0/1887ويستحق المعاش من 
 الواقعه المنشئه لالستحقاق

 
 تحديد قيمه المعاش : ثانيا 
 حصر مدد االشتراك  – 5      

 شهر  سنه                                 
  (من المثال السابق )   11   1مدا فعليه                         
  تحديد معامل المد  – 2
          1/05 

 تحديد اجرالتسويه – 0     
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 ( من المثال السابق) جنيه  086.01           
 جنيه    المعاش الخام – 4

5   
 122.28 = 1/05×  11ـ ×  086.01          

12   
   (  من المتوسط% 13)الحد االدنى النسبى  – 1

   الحد األدنى النسبى االول –أ 
ال محدددل لتببيقددده حيدددت الحالددده ليسدددت مدددن 
 الحاالت التى ينببق بشأنها هذا الحد االدنى    
  

   الحد االدنى النسبى الثانى –ب 
 

ال محدددل لتببيقددده حيدددت الحالددده ليسدددت معددداش 
 تقاعد منهى للخدمه  

 جنيه  

   اوافه نصف الفرق – 0
 يت الحاله ليست من الحاالت التى تببق بشأنها هذا الخبوا ال محل لتببيقه ح

   (من المتوسط %  13) الحد االقصى النسبى  – 9     
         086.01  ×14    % = 387.18 

 وحيت المعاش المستحق وفقا لما تقدم                      
= 122.28 

 وهو اقل من الحد االقصى النسبى           
= 387.18 

 اذا ي ل المعاش المستحق كما هو           
= 122.28 

   ( جنيه 433) الحد االقصى الرقمى  – 1     
 122.28 = وحيت المعاش المستحق حتى الخبوا السابقه          

 وهو يقل عن الحد االقصى الرقمى           
 044.44 

 اذا ي ل المعاش المستحق كما هو          
= 122.28 

      
تدددداريخ االسددددتحقاق قبددددل )  نسثثثثبه التخفثثثثيض – 7

12/6/2448 ) 
 

  

   ال محل لتببيقها حيت الحاله ليست معاش مبكر           
   اوافه زيادات العالوات الخاصه التى لم يتم -53     

   ضمها الى االجر االساسى حتى تاريخ استحقاق           
   المعاش           
     75اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –أ            

ال يسددتحق هددذا الزيددادا حيددت تددم ضددم عددالوا 
 1/7/1886الدددى االجدددر االساسدددى مدددن  81
قبددددددل تدددددداريخ بلددددددوغ سددددددن التقاعددددددد فددددددى )

34/0/1887) 

  

    72اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –ب          
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 04.44 = من المثال السابق              
 جنيه     70اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه  –ج         

 24.44 = من المثال السابق              
    74اوافه زياد  العالو  الخاصه عن سنه   –د         

 24.44 = من المثال السابق            
 242.28 = جمله معاش االجر المتغير وزياداته           
   حيت مدا االشتراك عن االجر االساسىو           
   حيت الحاله تقاعد) بدون اضافه مدا افتراضيه            

                              8     
   (  11ـ = بعد انتهاء الخدمه           

                              12    

 كان قد تم وم عالو  5/9/5770وحيث من 
  

   الجر االساسىالى ا 81
= اذا يصدددبع المتوسدددب كمدددا فدددى المثدددال السدددابق 

012.54 
  

   37.54=                        81عالوا + 
                                               054.44   
   ويكون معاش االجر االساسى

                     8              
   117.54=         1/05 × 11ـ × 054.44          

                     12   
% 54وال يرف  هذا المعاش للحد االدنى النسبى 

 من المتوسب
  

   وال يضا  نص  الفرق
   حيت الحاله تقاعد بعد انتهاء الخدمه

           35.44=        35اقصى  25بحد ادنى %  25يضا  
 222.54  وزياداتهاذا معاش االجر االساسى          

 جنيه    
 020.78 =      1/0/1887اذا اجمالى المعاش المستحق من          
          (222.54  +242.28 )   

   مالحظه
   من % (  14)  1/7/1887يضا  اليه من 

 22.25  معاش االجر االساسى وزيادته
 007.40   1/7/1887لتصبع جمله المعاش المستحق من 

: أوال)وفقا لما تضمنه البند خامسا من مقدمة  1/7/1881تكمل إضافة باقي الزيادات من وتس
 (.أمثلة شاملة علي معاش األجر األساسي

 


