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 تقديم
نقدم كتاب  التأميين للوعينشرًا وسهولة ويسر  يفحنو أداء أعماهلم هليئة باعلى العاملني  تيسرًيا

أمينات االجتماعية واملعاشات تطبيًقا ألحكام قانون الت يشتمل على قواعد حساب احلقوق التأمينية

 لة التطبيقية.شاماًل األمثوالئحته التنفيذية  2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

التأمني  ة واملهتمني بنظامنستهدف منه توحيد مفاهيم التطبيق لدى مجيع العاملني باهليئ وإذ

احلقوق التأمينية للمؤمن  حساب يفليكون مرشدًا إلدارات تسوية احلقوق التأمينية و ،االجتماعي

 عليهم وأصحاب املعاشات.

على  االجتماعيةسالة التأمينات أداء ر يفمن اهلل أن يوفقنا  راجني الدليلوإذ يسعدنا تقديم هذا 

ودة الالزمة وفى الوقت الوجه األكمل حتى تصل اخلدمة التأمينية ألصحاب الشأن بالدقة واجل

 لإلجناز. القياسي

 التوفيق،واهلل وىل 

                                       

  12/2021/     يف حتريًرا

  
 لواء/ مجال عوض حممود

 

 االجتماعيرئيس اهليئة القومية للتأمني 
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 الباب األول
 حساب احلقوق التأمينية 

 تأمني الشيخوخة والعجز الوفاة يف

 الفصل األول
 املعاش

 املبحث األول
 استحقاق املعاشوشروط حاالت 

 الشيخوخة تأوالً: حاال

 سن الشيخوخة: املؤمن عليه بلوغ -1

شرتط   سنة     15د هذه املدة إىل ، وتزاعلى األقل سنوات فعلية  10شرتاك مقدارها  اتوافر مدة ي

 .2025 /1/1فعلية اعتبارا من 

 :يليمع مراعاة ما 

ائف القيادية   يعترب يف حكم بلوغ سننننن الشننننيخواة حالة انتهاء شننننول املنصننننن  بالو              .أ

املدنية الصنننادر بالقانون  ( من قانون اخلدمة20والو ائف اإلشنننرافية وفقا ألحكام املادة  

 .2016لسنة  81رقم 

-لعاملني لدى الوري اللمؤمن عليهم من فئات بسننن السننتني بالنسننبة حيدد سننن الشننيخواة  .ب

اخلامسنننننة   ، وسنننننونمن القان  41املادة  حكم مع مراعاة   العاملني املصننننريني باخلار (    

 ملنتظمة(.االعمالة غري -أصحاب األعمال فئات من والستني بالنسبة للمؤمن عليهم 

 قاق املعاش.الستح لمؤمن عليهمل أو النشاط لأو العدمة اخلال يشرتط انتهاء  . 

وذلك إذا توافرت  انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاطبعد  لشيخوخةسن ا املؤمن عليه بلوغ -2
 فيه الشروط اآلتية:

 .لشيخواةاملؤمن عليه قبل بلوغ سن اأو عمل أو نشاط  انتهاء ادمة .أ

 .النشاط أو العمل أو بلوغ املؤمن عليه سن الشيخواة بعد انتهاء اخلدمة .ب

 .عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة . 

سنننننة  15ه املدة إىل ، وتزاد هذعلى األقلفعلية سنننننوات  10مقدارها  اشننننرتاكتوافر مدة  .د

 .2025 /1/1اعتبارا من  فعلية
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 (:2 ،1مالحظة عامة على البندين )
الذي  لني املصريني يف اخلار العامأو  لدى الورييف حالة انتقال املؤمن عليه من فئة العاملني 

ل ومن يف حكمهم أو أصحاب األعماله مدة اشرتاك موجبة الستحقاق معاش الشيخواة إىل فئة 

أو  لدى الوريالعاملني  عن مدة بلوغه سن الشيخواةفيكون له احلق عند  العمالة غري املنتظمة

يف طل  صرف  املدة عن تلك توافر شروط استحقاق املعاشمع  العاملني املصريني يف اخلار 

عن املدة األارية تسوى حقوقه  وعند توفر سب  االستحقاق، املدد السابقة عليها عن  و عنهاعاش امل

 التأمينية عنها كمدة قائمة بذاتها.

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاااط املؤمن عليه ل ري بلوغ ساان الشاايخوخة أو العجز أو الوفاة  -3
 : وذلك إذا توافرت فيه الشروط اآلتية )املعاش املبكر(

 انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط. .أ

ق يف معاش ال يقل عن  توافر مدد اشنننرتاك يف تأمني الشنننيخواة والعوز والوفاة تعطي احل  .ب

األدنى ألجر االشرتاك  من احلد %65من أجر أو دال التسوية األاري، ومبا ال يقل عن  50%

  .طل  الصرف أول الشهر الذي قدم فيهيف 

سنننة فعلية  25املدة إىل  فعلية، وتزاد هذه سنننة 20االشننرتاك املشننار إليها أن تتضننمن مدة  . 

 .2025 /1/1اعتبارا من 

 الصرف.تقديم طل   .د

يف تاريخ تقديم طل       أال يكون املؤمن عليه ااضننننعًا لتأمني الشننننيخواة والعوز والوفاة          .ه

 .الصرف

 على املؤمن عليه قةاملبالغ املستح مجيعأداء ويشرتط لصرف املعاش املبكر  شرط صرف( 

  والقيمة احلالية لألقساط.
 إذا ما توافرت الشروط اآلتية: العجز والوفاة تثانيًا: حاال

  لفئة العاملني لدى ال رياملنهى للخدمة  اجلزئيالعجز  -1

ى صنننناح  العمل،    صنننندور قرار اللونة اخلماسننننية بعدم وجود عمل مار للمؤمن عليه لد          .أ

 ة وأفراد هيئة الشرطة.األجور احلكمي ذوي من الربيعمال النقل شرط الهذا  ويستثنى من

 انتهاء اخلدمة بسب  العوز اجلزئي املستديم. .ب

ثبوت العجز الكامل و، لفئة العاملني لدى ال ريبالنسااابة العجز الكامل املنهى للخدمة  -2
 .الفئات لباقيبالنسبة  العمل أو النشاطخالل املستديم 
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االل لعوز الكامل املستديم  ووقوع ا املستديم، ادمة العاملني لدى الوري للعوز الكامل انتهاء  -

 .الفئات لباقيبالنسبة أو النشاط  العمل

 .العجز الكامل خالل سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط -3

 انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط. .أ

أو النشاط وقبل بلوغ سن    تاريخ انتهاء اخلدمة أو العملثبوت العوز الكامل االل سنة من   .ب

 الشيخواة.

 عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة. . 

 .من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط انقضاء سنةالعجز الكامل بعد  -4

 انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط. .أ

العمل أو النشنننناط وقبل  تاريخ انتهاء اخلدمة أو من بعد انقضنننناء سنننننة ثبوت العوز الكامل  .ب

 بلوغ سن الشيخواة.

 عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة. . 

سنننننة  15ه املدة إىل ، وتزاد هذعلى األقل سنننننوات فعلية 10شننننرتاك مقدارها اتوافر مدة  .د

 .2025 /1/1فعلية اعتبارا من 

خالل العمل أو وقوع الوفاة و، ال ريلفئة العاملني لدى بالنسااابة الوفاة املنهية للخدمة  -5
 .الفئات لباقيالنشاط بالنسبة 

  لباقي أو النشنننناط بالنسننننبة      لاالل العم  الوفاة ووقوع  للوفاة، انتهاء ادمة العاملني لدى الوري        -

 الفئات.

 .الوفاة خالل سنة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط -6

 انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط. .أ

نشنننناط وقبل بلوغ سننننن    الوفاة االل سنننننة من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو ال          وقوع  .ب

 الشيخواة.

 عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة. . 

 .من تاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاطبعد انقضاء سنة الوفاة  -7

 انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط. .أ

أو النشنناط وقبل بلوغ سننن  اء اخلدمة أو العملتاريخ انته منبعد انقضنناء سنننة وقوع الوفاة  .ب

 الشيخواة.
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 عدم سابقة صرف تعويض الدفعة الواحدة. . 

سنننننة  15ه املدة إىل ، وتزاد هذعلى األقل فعلية سنننننوات 10مقدارها شننننرتاك اتوافر مدة  .د

 .2025 /1/1فعلية اعتبارا من 

يكون أن  وفاةحاالت العوز وال( من 6، 5، 3، 2، 1  املعاش يف احلاالت أرقاميشرتط الستحقاق و

 و ستة أشهر متقطعة.للمؤمن عليه مدة اشرتاك يف التأمني ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أ

 : هذا الشرط احلاالت اآلتية ويستثىن من

ؤسننننسنننننات العامة والوحدات     العاملون املدنيون باجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة وامل             -أ

 هذه اجلهات.االقتصادية التابعة ألي من 

عام وقطاع األعمال           -ب عاملون بوحدات القطاع ال عام وغريها   ال لوحدات االقتصنننننادية    امن  ال

  التابعة هلا.

ضنننعون للوائو تو ف ين خيالذ العاملون اخلاضنننعون ألحكام قانون العمل  القطاع اخلا ( - 

اتفاقات مجاعية        ىضننننقتعلى قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم وترقياتهم مب     ًءصنننننادرة بنا 

  و أو االتفاقات.رئيس اهليئة على هذه اللوائأبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق 

  .دون فاصل زميناخلا   للعمل بالقطاع  أ، ب( ينالبندباملنصو  عليهم  العاملوننتقال ا  -د

 ثبوت عوز املؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيوة إصابة عمل. -ه

  عامة: تثالثًا: مالحظا
مبا يف ذلك  امن عليه معاشً كسر السنة إىل سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق املؤ     جيرب  .1

 .حالة املعاش املبكر

 :لفعلية املدد اآلتيةعند حتديد املدة الفعلية الستحقاق املعاش ال تعترب ضمن املدة ا .2

 املشرتاة. داملد -أ

للقوات املسننننلحة عاشننننات مدد احلرب املضنننناعفة وفقًا ألحكام قانون التقاعد والتأمني وامل -ب

 .1975لسنة  90الصادر بالقانون رقم 

 .االعتبارية( دد املاملناطق النائية  يفاملدة املضافة بواقع ربع املدة للعمل  - 

 حافظات القناة وسيناء.مدد االستبقاء مب وهي 1976لسنة  28املدة املضاعفة وفقا للقانون  -د

من قانون   70حكام املادة حالة طل  اإلحالة للمعاش املبكر وفقًا أل يفاملدة االفرتاضنننية  -ه

 .2016لسنة  81اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
9 

شنناغلي الو ائف القيادية لعدم التوديد ل حاالت التقاعد يف اليت تضنناف االفرتاضننيةاملدة  -و

من قانون اخلدمة      20 املادة أو ، 1991لسنننننة    5رقم  إعمااًل ألحكام القانون     واإلشننننرافية  

 .2016لسنة  81املدنية الصادر بالقانون رقم 

 أية مدد أارى قررت أية قوانني ضمها ملدة االشرتاك. -ز

 يفاب األعمال ومن للمؤمن عليهم من فئة أصنننحيشنننرتط لصنننرف احلقوق التأمينية املسنننتحقة    .3

لة غري املنتظمنة أداء          حكمهم و خلار  والعمنا با مات املقررة  االعناملني املصننننريني    ًقا وفاللتزا

 (.شرط صرفالقانون  من  139املادة  ألحكام
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 املبحث الثاني
 تاريخ استحقاق املعاش

كامل أو لوقوع الوفاة، من أو لثبوت العوز ال الشيخواةستحق املعاش لبلوغ املؤمن عليه سن ي

يف مار ت واقعة االستحقاق حتققحتى ولو  أول الشهر الذي حتققت فيه إحدى الوقائع املشار إليها

ما مع مراعاة طل  الصرف،  من أول الشهر الذي قدم فيه يوم من الشهر، ويستحق  املعاش املبكر(

  :مجيع االحوال يف ييل

 .يوم ميالدهيف اليوم السابق لليوم املقابل ل الشيخواةيبلغ املؤمن عليه سن  -1

بنهاية  الشننيخواةن فإنه يبلغ سنن 1/7/2196هو  املؤمن عليه ميالدإذا كان تاريخ : ومثال ذلك

لعاملني املصريني باخلار (   سن الستني إذا كان من فئات العاملني لدى الوري أو ا   30/6/2202يوم 

 .1/6/2202من اعتبارًا عاش ويستحق امل

ستحقاق فإن تاريخ  يحالة انتهاء اخلدمة للعوز اجلزئ يف -2 شهر  من  اعتبارًاكون املعاش ي ا أول ال

 الذي تنتهي فيه اخلدمة. 

واحلاصل على إجازة  كاماًل عوزًا من فئات العاملني لدى الوري حالة ثبوت عوز املؤمن عليه يف -3

باجر كامل          ية  نائ قاً اسننننتث قانون   51املادة  الفقرة الرابعة من   ألحكام  طب اخلدمة املدنية       من 

فيه  انتهتل الشننهر الذي ؛ فيسننتحق املعاش اعتبارًا من أو2016لسنننة  81رقم الصننادر بالقانون 

 وليس من أول شهر ثبوت العوز. اخلدمة

سبة  -4 القانون رقم ته طبقًا ألحكام ادم تنتهي الذيالوري  من فئات العاملني لدى للمؤمن عليه بالن

ملدنية الصنننادر بالقانون امن قانون اخلدمة  20املادة  تقاعد و ائف قيادية( أو  1991لسننننة  5

سنة   81رقم  شراقية تقاعد و ائف قيادية   2016ل ستحق امل  (؛وإ شهر الذي  فإنه ي عاش من أول ال

 . فيه اخلدمة تنتهي

وكان تاريخ انتهاء  31/10/2021 إذا كان تاريخ انتهاء شنننول الو يفة القيادية هو: ومثال ذلك

- اخلدمةفيه  تنتهيي يسنننتحق املعاش من أول الشنننهر الذ فإنه  ؛30/11/1202اخلدمة الفعلية هو 

 .1/11/1202من  يأ

 70املادة ته طبقًا ألحكام   ادم تنتهي الذيالوري  من فئات العاملني لدى   للمؤمن عليه  بالنسننننبة  -5

من   االسنننتحقاقاريخ تفيكون  2016لسننننة  81بالقانون رقم من قانون اخلدمة املدنية الصنننادر 

 فيه اخلدمة. انتهتأول الشهر الذي 

   .1/7/2021فإنه يستحق املعاش من  1/7/2021اخلدمة يف  انتهتإذا : ومثال ذلك
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 املبحث الثالث 
 أجر التسوية

الساااابقة على أوالً: أجر التساااوية عن املدة اخلاضاااعة ألحكام قوانني التأمني االجتماعي 
1/1/2020: 

لعوز والوفاة السابقة على حيدد أجر أو دال التسوية عن مدة االشرتاك يف تأمني الشيخواة وا

ري أو دال االشرتاك وفقًا تاريخ العمل بأحكام القانون عن كل من األجر األساسي واألجر املتو

 اة ما يلي:ألحكام قانون التأمني االجتماعي اليت قضيت املدة يف  له، مع مراع

 :1975لسنة  79قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم  .1
 :     األجر األساسي -أ

تحقاق املعاش، على ساحيدد أجر التسوية عن األجر األساسي للمؤمن عليه، جلميع حاالت 

ل السنتني األاريتني من أساس املتوسط الشهري لألجور اليت حددت على أساسها االشرتاكات اال

 لك.االشرتاك يف التأمني أو مدة االشرتاك يف التأمني إن قلت عن ذ مدة

ور اليت يتم حتديد األجمن  أيقيمة أال جتاوز  األساسي األجرويراعى عند حساب متوسط 

س األارية من مدة األجر يف بداية السنوات اخلم هذا قيمة من %150املتوسط على أساسها 

 %10لزيادة املشار إليها بنسبة االشرتاك عن مخس سنوات تكون ااالشرتاك يف التأمني، وإذا قلت مدة 

 عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة.

 األجر املت ري: -ب
جور اليت أديت على حيدد أجر التسوية عن األجر املتوري على أساس املتوسط الشهري لأل

عن كل سنة  %3بنسبة توسط امل، ويزاد أساسها االشرتاكات االل كامل مدة االشرتاك عن هذا األجر

 كاملة من سنوات مدة االشرتاك الفعلية عن هذا األجر.

 عن مدة األجر األساسي ومدة األجر املت ري: حتديد أجر التسويةقواعد عامة تراعى عند  - 

يهمل شهر البداية إذا  لعام والقطاع العام وقطاع األعمال ا احلكوميبالنسبة ملدد القطاع   .1

 .كاماًل ويؤاذ شهر النهاية شهرًا كاماًلمل يكن 

 نها ما يلي:إذا ختللت فرتة املتوسط مدد اشرتاك بالقطاع اخلا  يراعى بشأ .2

 داية اخلدمة.يدال شهر البداية بالكامل يف حساب املتوسط أيًا كان يوم ب 

   يف الشهر. مار يوم االشرتاكيهمنل شهنر النهاينة إال إذا كنان نهاية 

  نه شهر كامل.أالبداية هو ذاته شهر النهاية فيحس  على أساس إذا كان شهر 
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 مدة حساب املتوسط. ضمن ةاملشرتاال تدال املدد  .3

كله أو   األسنناسنني جره إذا ختللت فرتة املتوسننط مدد مل حيصننل فيها املؤمن عليه على أ  .4

ي، واإلجازات  مدد التونيد اإللزام  بعضننننه حسنننن  املتوسننننط على أسنننناس كامل األجر  

 (....... اخل نصف األجر يتقاضى فيها املؤمن عليه اليت االحتياطيمدد احلبس  املرضية،

من مدة حسنننناب  ضننننتدال مدد اإلجازات اخلاصننننة اليت ش االشننننرتاك عنها واإلعارات          .5

 ك عنها.املتوسط وال تدال مدد االجازات اخلاصة لوري العمل غري املشرت

ش      .6 ضون أجورهم م سبة للمؤمن عليهم الذين ال يتقا ساس     اهرة حيس  ا بالن ملتوسط على أ

ة األجر وباعتبار الشنهر  األجور اليت يسننتحقها املؤمن عليه االل فرتة املتوسننط فسنن  فئ

 ثالثني يومًا.

صادر بالقانون رقم  .2 صحاب األعمال ومن يف حكمهم ال  108قانون التأمني االجتماعي على أ
 :1976لسنة 

ت وذلك عن كل سنة أساسه االشرتاكاحيدد دال التسوية بدال االشرتاك الذي سددت على 

 من سنوات االشرتاك يف التأمني.

س  املتوسط على حيويف حالة سداد املؤمن عليه االشرتاكات على أكثر من دال اشرتاك 

 دة االشرتاك.مأساس متوسط داول االشرتاك اليت أديت على أساسها االشرتاكات طوال 

 يراعى عند حتديد أجر التسوية

  الشرتاكايدال شهر البداية بالكامل يف حساب املتوسط أيًا كان يوم بداية. 

  لشهر.مار يوم يف ا االشرتاكيهمنل شهنر النهاينة إال إذا كنان نهاية 

  مدة حساب املتوسط. ضمن ةاملشرتاتدال املدد 

صادر بالقانون رقم  .3 سنة  50قانون التأمني االجتماعي على العاملني املصريني يف اخلارج ال ل
1978: 

ت وذلك عن كل سنة حيدد دال التسوية بدال االشرتاك الذي سددت على أساسه االشرتاكا

 من سنوات االشرتاك يف التأمني.

س  املتوسط على حيويف حالة سداد املؤمن عليه االشرتاكات على أكثر من دال اشرتاك 

 دة االشرتاك.ل مأديت على أساسها االشرتاكات طوا اليتأساس متوسط داول االشرتاك 

 يراعى عند حتديد أجر التسوية
  الشرتاكايدال شهر البداية بالكامل يف حساب املتوسط أيًا كان يوم بداية. 



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
13 

   لشهر.امار يوم يف  االشرتاكيهمنل شهنر النهاينة إال إذا كنان نهاية 

  مدة حساب املتوسط. ضمن ةاملشرتاتدال املدد 

 :1980لسنة  112الشامل الصادر بالقانون رقم قانون نظام التأمني االجتماعي  .4
 اليتاملدد    2019لسنة  148 من القانون 159دال أو أجر التسوية وفقًا ألحكام املادة حيدد 

بدال  ، احلد األدنى ألجر أو دال االشرتاكعلى أساس (  1/1/2020قبل  سددت عنها االشرتاكات

 1976لسنة  108أو  1975لسنة  79رقم   االجتماعيمني وفقًا ألحكام قانون التأأو أجر االشرتاك 

 2019لسنة  148 ( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون2واحملدد باجلدول رقم   فس  األحوال

 وذلك كاآلتي:

  1976لسنة  108احلد االدنى   1975لسنة  79احلد االدنى  التاريخ م
1 1975 - - 

2 1/10/1976 - 12 

3 1/7/1977 12 12 

4 1/7/1978 15 12 

5 1/7/1979 15 12 

6 1/7/1980 15 12 

7 1/7/1981 25 25 

8 1/7/1982 25 25 

9 1/7/1983 25 30 

10 1/4/1984 35 40 

11 1/7/1985 35 40 

12 1/7/1986 35 40 

13 1/7/1987 35 40 

14 1/7/1988 35 40 

15 1/7/1989 35 40 

16 1/7/1990 35 40 

17 1/7/1991 35 40 

18 1/7/1992 42 40 

19 1/7/1993 47.25 40 
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  1976لسنة  108احلد االدنى   1975لسنة  79احلد االدنى  التاريخ م
20 1/7/1994 52.5 50 

21 1/7/1995 57.75 50 

22 1/7/1996 63 50 

23 1/7/1997 70 50 

24 1/7/1998 73.5 50 

25 1/7/1999 77 50 

26 1/7/2000 80.5 50 

27 1/7/2001 84 100 

28 1/7/2002 87.5 100 

29 1/7/2003 91 100 

30 1/7/2004 94.5 100 

31 1/7/2005 98 100 

32 1/7/2006 101.5 125 

33 1/7/2007 105 125 

34 1/7/2008 108.5 125 

35 1/7/2009 112 125 

36 1/7/2010 119 125 

37 1/7/2011 122.5 125 

38 1/7/2012 127.75 150 

39 1/7/2013 138.25 150 

40 1/7/2014 141.75 150 

41 1/7/2015 160 200 

42 1/7/2016 400 400 

43 1/7/2017 500 500 

44 1/7/2018 625 625 

45 1/7/2019 781.25 781.25 
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 :يليمع مراعاة ما 

 لدال د األدنى باحل  فيتحدد أجر التسننننوية   للخضننننوع كصنننناح  عمل    املؤمن عليه  انتقل   إذا -

 .1976لسنة  108 رقم االجتماعيوفقًا ألحكام قانون التأمني االشرتاك 

 االجتماعيحكام قانون التأمني وفقًا أل االشنرتاك ألجر غري احلالة السنابقة يعتد باحلد األدنى   يف -

 .1975لسنة  79رقم 

 االشرتاك.در  دال أو أجر االشرتاك االل كامل مدة ي -

 .مبتوسط احلدود الدنيا االل مدة االشرتاك املتوسطيتحدد  -

عليه مددًا خاضااعة ألرثر من قانون من القوانني املشااار إذا تضاامنم مدد اشاارتاك املؤمن  .5
 (:4، 3 ،2، 1إليها يف البنود )

 األجر األساسي: -أ

 األجر املت ري:  -ب

 (.1  ب( من البند حيدد أجر التسوية عن األجر املتوري وفقًا لألحكام الواردة بالبند 

من  زيادة أجر أو دال التسننننوية بنسننننبة متوسننننط نسنننن  التضننننخم     ويراعى يف مجيع األحوال 

 1/1/2020عن كل سنننة كاملة من حتقق واقعة االسننتحقاق  علىوحتى الشننهر السننابق   1/1/2020

على أال يزيد أجر التسنننوية بعد هذه الزيادة عن احلد األقصنننى ألجر وحتى حتقق واقعة االسنننتحقاق 

 .تاريخ االستحقاق يف 2019لسنة  148وفًقا ألحكام القانون  االشرتاك

نون التأمينات االجتماعية واملعاشات حتديد أجر التسوية عن املدة اخلاضعة ألحكام قاثانيًا: 
 :2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

حيدد أجر أو دال تسوية املعاش عن مدة االشرتاك اليت تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون 

على أساس املتوسط الشهري لألجور أو الداول اليت أديت على أساسها االشرتاكات عن هذا األجر 

ل مدة االشرتاك حتى تاريخ حتقق واقعة االستحقاق يف تأمني الشيخواة والعوز أو الدال عن كام

 والوفاة.

 (79/1975)ق 
مدة  ×األجر متوسط )

 (االشتراك

 

+ 
 (108/1976)ق 

)متوسط دخول االشتراك 
 مدة االشتراك(× 

+ 
 (50/1978)ق 

× )متوسط دخول االشتراك 
 مدة االشتراك(

+ 

 (112/1980)ق 
)متوسط دخول أو أجور 

 مدة االشتراك(× االشتراك 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (112/1980+ 50/1978+  108/1976+  79/1975مدد االشتراك ) إجمالي 
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 أداء االشرتاكات عنها يف مدة االشرتاك الفعلية اليت شعن ويراعى يف حساب املتوسط الشهري 

 هذا القانون ما يلي: فئات املنتفعة بأحكامالأي من 

ن مدة اشننرتاكه يف عليه حسننابها ضننم املؤمنال يدال يف حسنناب املتوسننط املدة اليت طل   -1

 .قرارات ااصة وأبقوانني رتاك تأمني الشيخواة والعوز والوفاة، وأية مدد ش إضافتها ملدة االش

 . ال يدال شهر البداية ضمن فرتة املتوسط إال إذا كان شهرًا كاماًل -2

 وسط.يعترب الشهر الذي انتهت فيه اخلدمة شهرًا كاماًل ضمن فرتة املت -3

 .النهاية يعتد به شهرًا كاماًل ذاته شهر إذا كان شهر البداية هو -4

الشهر ة االشرتاك وحتى  يزاد املتوسط بنسبة تساوي متوسط نس  التضخم االل املدة من بداي       -5

لة من سنننننوات مدة    واقعة اسننننتحقاق احلقوق التأمينية عن كل سنننننه كام          حتققالسننننابق على 

على احلد األقصنننى ألجر  املتوسنننط بعد إضنننافة هذه الزيادة بشنننرط أال يزيد  الفعليةاالشنننرتاك 

  .تاريخ االستحقاق يف االشرتاك
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 املبحث الرابع 
 حصر مدد االشرتاك

 املطلب األول
 مدد االشرتاك اخلاضعة ألحكام قوانني التأمني االجتماعي

 1/1/2020السابقة على 
 :1975لسنة  79أوالً: قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 مدد االشرتاك عن األجر األساسي، وتشمل املدد اآلتية: .1
، مقاوالت، نقل و اخلا أمدد االشننرتاك الفعلية اليت قضننيت يف القطاع احلكومي أو العام   -أ

 بري، خمابز.

 .1975لسنة  79رقم  جتماعيمن قانون التأمني اال 34املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ب

سننننبة للعاملني بالقطاع اخلا        التالية على تاريخ التعيني ويراعى بالن     اإللزاميمدة التونيد    - 

 اختاذ إجراءات حفظ الو يفة لدى مكت  التأمينات املختص.

 املدد املضافة وفقًا ملا يلي: -د

 حتى 5/6/1967 املدة املضنننناعفة اليت قضننننيت بعد التعيني واالل زمن احلرب  من (1

 املدة املضاعفة.مدد الفقد من املدة الفعلية ومع مالحظة استبعاد ( 31/12/1985

هاز االداري للدولة بإحدى وحدات اجلواليت قضنيت   املدة املضنافة بواقع ربع املدة  (2

املناطق   أحد  يف ملعا أو بهيئة عامة ذات ميزانية مسننننتقلة أو بإحدى وحدات القطاع ا           

 النائية وهي:

 تاريخ بداية التطبيق بالقطاع العام تاريخ بداية التطبيق باحلكومة املنطقة النائية م
 1/9/1975 1/8/1961 حمافظة سوها  1

 1/9/1975 1/8/1961 حمافظة قنا 2

 1/9/1975 1/8/1961 حمافظة أسوان 3

 1/9/1975 1/9/1961 حمافظة البحر األمحر 4

 1/9/1975 1/9/1961 حمافظة الوادي اجلديد 5

 1/9/1975 1/9/1961 مطروحمرسي حمافظة  6

 1/9/1975 1/9/1975 حمافظة مشال سيناء 7

 1/9/1975 1/9/1975 حمافظة جنوب سيناء 8

 21/12/1982 21/12/1982 بالبحرية وادي النطرون 9
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 تاريخ بداية التطبيق بالقطاع العام تاريخ بداية التطبيق باحلكومة املنطقة النائية م
 21/12/1982 21/12/1982 باجليزة الواحات البحرية 10

11 
  بر  العرب مبحافظة اإلسكندرية

   العامرية اجلديدة(

 27/2/1990حتى  1/9/1975  27/2/1990حتى  1/9/1961

12 
مبحافظة  مدينة القنطرة شرق

 اإلمساعيلية

 23/2/1979حتى  1/9/1975 23/2/1979حتى  1/9/1975

 حمافظة األقصر 13

10/12/2009  

ة االعتبارية للعاملني تاريخ إنشاء حمافظة األقصر مع مراعاة إضافة املد

 يتها حملافظة قناتبعباملدن واملراكز التابعة حملافظة األقصر االل 

للمؤمن عليه باحملافظات  ويشرتط لإلفادة من ميزة إضافة املدة االعتبارية التواجد الفعلي

إفادة املؤمن عليه من إضافة  واملدن املشار إليها وال يكفي التواجد القانوني؛ ومن شأن ذلك عدم

ندب اار  تلك احملافظات والاملدة االعتبارية االل مدد اإلجازات اخلاصة واإلعارة والتونيد 

 احملافظات واملدن. واملدن وغريها من اإلجازات اليت يتواجد بها املؤمن عليه اار  تلك

ء مبحافظات القناة وهي مدد االسننننتبقا 1976لسنننننة  28املدة املضنننناعفة وفقًا للقانون  (3

 وسيناء وهي:

  4/6/1975حتى  5/6/1967حمافظات القناة من. 

 24/4/1982حتى  5/6/1967من  حمافظات سيناء. 

جي  سداد االشرتاكات وحتصل على سنة امتياز  اليتكليات الحتس  سنة االمتياز خلرجيي  -ه

 املستحقة عنها.

 ويراعى عند حساب املدد ما يلي:

  دة باليوم، وبالنسبة للمدد  مدد القطاع احلكومي والقطاع العام وقطاع األعمال العام حتس  امل

ضيت يف   شهرًا كاماًل، أياً     اليت ق شهر البداية   كان تاريخ بداية املدة وال القطاع اخلا  حيس  

 حيس  شهر النهاية إال إذا كان كاماًل.

 ملدة من تاريخ التعيني وإذا إذا كان تاريخ استالم العمل االل شهر من تاريخ التعيني، حتس  ا

 مل.كان تاريخ االستالم بعد شهر حتس  املدة من تاريخ استالم الع

   عند حسنناب احلقوق التأمينية لفئة العاملني بنظام اليومية مراعاة حسنناب عدد أيام العمل الفعلية

مالية أو  97املشننننرتك عنها فقط واسننننتبعاد األيام غري املشننننرتك عنها وذلك من واقع االسننننتمارة  

جر كشننننوف جتميع مدد التشننننويل الواردة مبلف التأمني االجتماعي مع مراعاة احلد األدنى أل 

 يوم عمل. 30االشرتاك هلذه الفئة وحيدد الشهر بن 
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 مدد االشرتاك عن األجر املت ري، وتشمل املدد اآلتية: .2

 و اخلا .أمدد االشرتاك الفعلية اليت قضيت يف القطاع احلكومي أو العام  -أ

 1/4/1984نها قبل    املدة احملول عنها احتياطي عن عناصننننر األجر املتوري املشننننرتك ع        -ب

 آلتية:االوهبة(، وحتس  وفقًا للمعادلة  العمولة، بدالت،ال احلوافز، 

ني املتوسط الشهري للسنتني األاريت

عن كل عنصر من  1/4/1984قبل 

ها أو عناصر األجر املتوري املشرتك عن

 متوسط مدة االشرتاك إن كانت أقل

 من ذلك

 × (12 مدة االشرتاك بالشهور / ×

( 4معامل السن من جدول رقم  

لسنة  79بالقانون رقم املرفق 

 قبل  1/4/1984يف  1975

لسنة  120استبداله بالقانون رقم 

2014) 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 متوسط األجر املتوري عن السنة  

األوىل يف األجر املتوري من 

 31/3/1985حتى  1/4/1984

× 

 1975لسنة  79 ( املرفق بالقانون رقم4معامل السن من جدول رقم  

 (2014لسنة  120 قبل استبداله بالقانون رقم  1/4/1984يف 

 مع األاذ يف االعتبار ما يلي:

     ملدة من  %75عن  31/3/1985حتى  1/7/1984يراعى أال تقنل قيمنة األجور املتورية عن ا

 .84/1985من قيمة األجور املتورية االل السنة املالية 

       تقاضننننى أجرًا متوريًا   أو مل يكن ي 1/4/1984إذا كان املؤمن عليه غري موجود يف اخلدمة يف

توري الذي تسنندد عنه  يف هذا التاريخ فتحسنن  املدة على أسنناس املتوسننط الشننهري ألجره امل 

األجر  اسننننتحقاقهمن تاريخ  من تاريخ التحاقه باخلدمة أو اعتبارااالشننننرتاكات ملدة سنننننة تبدأ  

ن ذلك، وإذا مل يلتحق عن قلت إعن األجر املتوري  اشنننرتاكهفسننن  األحوال أو مدة املتوري  

رف مسنننتحقاته التأمينية صننن اسنننتحقاقحتى تاريخ  ًامتوريعمل أو مل يسنننتحق أجرًا باملؤمن عليه 

ليت حس  على أساسها افتحدد مدة اشرتاكه يف األجر املتوري على أساس جمموع املتوسطات 

 .االحتياطيمبلغ 

   1/9/1975والوهبة من  واحلوافز والعمولة 1/7/1981تاريخ بداية االشرتاك عن البدالت من. 

 .1975لسنة  79قانون المن  34املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  - 

 ويراعى عند حساب املدد يف األجر املتوري ما يلي:

  ليوم، وبالنسننبة للمدد اليت مدد القطاع احلكومي والقطاع العام وقطاع األعمال العام با حتسنن

تاريخ بداية املدة وال  قضننننيت يف القطاع اخلا  حيسنننن  شننننهر البداية شننننهرًا كاماًل، أيًا كان  

 حيس  شهر النهاية إال إذا كان كاماًل. 
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  ألجر املتوري أيهما أحلق.االعمل أو تاريخ بداية االشرتاك يف  استالمحتس  املدة من تاريخ 

ثانيًا: قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم الصادر بالقانون رقم 
 :1976لسنة  108

ن تاريخ بداية املدة وال حيسنن  شننهر البداية شننهرًا كاماًل، أيًا كا   حيسنن  مدد االشننرتاك الفعلية -أ

 ية إال إذا كان كاماًل(.شهر النها

 .9761لسنة  108القانون من  28املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ب

 05التأمني االجتماعي على العاملني املصااريني باخلارج الصااادر بالقانون رقم  نثالثًا: قانو 
 :1978لسنة 

ان تاريخ بداية املدة وال حيسنن  شننهر البداية شننهرًا كاماًل، أيًا ك  حيسنن  مدد االشننرتاك الفعلية. -أ

 شهر النهاية إال إذا كان كاماًل(.

 1978لسنة  50قانون المن  30املدة املشرتاة وفقًا ألحكام املادة  -ب

ا:
ً
 :1980لسنة  112قانون التأمني االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  رابع

ألحكام القانون وذلك إذا كان  وفقًا اشرتاك مدة 1980لسنة  112لقانون لتعترب مدة االشرتاك وفقاً 

االشرتاك عنها قبل تاريخ العمل  عن املدة املشار إليها وأدى اشرتاكهإجراءات  اختذاملؤمن عليه قد 

 .2019لسنة  148 بالقانون
قة على العمل بأحكام مدد االشرتاك السابجيرب كسر الشهر شهًرا يف جمموع  ويف مجيع األحوال

 .2019لسنة  148 القانون
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 املطلب الثاني

 2019لسنة  148مدد االشرتاك اخلاضعة ألحكام القانون رقم 
 1/1/2020اعتبارًا من 

 املدة اليت تبدأ من تاريخ االنتفاع بأحكام القانون. -1

 .مدد التونيد االلزامي -2

 عليه بناًء على طلبه. املدد اليت ضمت ملدة اشرتاك املؤمن -3

ش ضنننمن مدة املعا املدد املضنننافة بقوانني وقرارات ااصنننة، على أن حتسننن  هذه املدد يف -4

بالنسننبة  ة على إضننافة هذه املدةوتتحمل اخلزانة العامة بالتكلفة املرتتباالشننرتاك بواقع الربع، 

إذا قضننننيت املدة بهذه      ةاالقتصننننادي وتتحمل بها وحدات القطاع العام      للدولة    اإلداريللوهاز  

 .بالكامل يف تعويض الدفعة الواحدةاملدة حتس  و ،الوحدات

 ويف مجيع األحوال يراعى ما يلي:

 هاء اخلدمة شهر كامل.ال حيس  شهر بداية اخلدمة إال إذا كان شهر كامل، وحيس  شهر انت 

 .إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهرًا كاماًل 

 قاله بني الفئات أو البنود    عدم انتهاء ادمة أو عمل أو نشنننناط املؤمن عليه يف حالة انت           يفرتض

عن نتهاء ادمته اعند  وتسوى حقوقه، 2019لسنة  148 ( من القانون2املنصو  عليها باملادة   

 املختلفة كوحدة واحدة باعتبارها مدة متصلة.اشرتاكه جمموع مدد 
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 املبحث اخلامس
 
ُ
 املعاشامل حساب عم

املدة  -أحكام القانونبعن املدتني  املدة السنننابقة على العمل  املعاش حسنننابعامل حيدد ُم -

ؤمن عليه احملدد باجلدول رقم عامل املنا ر لسننن املاليت تبدأ من تاريخ العمل بالقانون( بامُل

 .2019لسنة  148قانون ( املرافق لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بال5 

 .عند حساب امُلعامل يراعى عند حساب السن إهمال كسر السنة -

 سن الشيخواة. تعامل حاالت استحقاق املعاش للعوز أو الوفاة معاملة حاالت بلوغ -

ار من رئيس جملس الوزراء لعاملني باألعمال الصعبة واخلطرة حيدد بقر املعاش لحساب  عامل ُم -

 بعد عرض رئيس اهليئة.

 خطوات حساب املعاش
 :1/1/2020أوالً: معاش املدة اخلاضعة ألحكام القانون اعتبارًا من 

 مدة االشرتاك بالشهور 
1 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن× 

( 5 معامل السن االكتواري من اجلدول رقم 

 2019لسنة  148 املرفق بالقانون

  ويهمل كسر السنة يف حساب السن(

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ×أجر التسوية 

 

12 

 من أجر التسوية. %80فد أقصى مقداره 

 ثانيًا: معاش مدة االشرتاك السابقة على تاريخ العمل بالقانون:

 
 رمدة االشرتاك السابقة بالشهو

1 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

قم رمعامل السن االكتواري من اجلدول 

 2019لسنة  148 املرفق بالقانون( 5 

  ويهمل كسر السنة يف حساب السن(

أجر التسوية 

عن املدة 

 السابقة

 ×نننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننن× 

 12 

 من أجر التسوية. %80فد أقصى مقداره 
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لي وذلك مع مراعاة ما ي ثالثًا: يتم اجلمع بني املعاش الناتج من البند أوالً والبند ثانياً 
 :بالرتتيب

 ن أي من املدتني.عمن أجر التسوية األكرب  %80أال يزيد إمجالي املعاش املستحق عن  -1

الي قيمة املعاش يف   من إمج  %33جنيه و  450ُيزاد املعاش املسننننتحق بواقع الفرق بني قيمة     -1

  تاريخ االستحقاق.

أي من املدتني رفع  من أجر التسننننوية األكرب عن %65إذا قل إمجالي املعاش املسننننتحق عن  -1

من   (6،5،3،2،1لبنود  الواردة با إىل هذا املقدار وذلك بالنسننننبة حلاالت اسننننتحقاق املعاش            

 .البند ثانيًا من املبحث األول

يف تاريخ استحقاق  شرتاكمن احلد األدنى ألجر اال %65أال يقل إمجالي املعاش املستحق عن  -1

 .جنيه 900املعاش، ومبا ال يقل عن 

ألقصننى ألجر االشنرتاك  امن احلد  %80يف مجيع األحوال يتعني أال يزيد إمجالي املعاش على  -1

 يف تاريخ االستحقاق.

 . 1998لسنة  458تضاف املنحة املقررة بقرار رئيس اجلمهورية رقم  -1

 مالحظة عامة:

لشيخواة أو العوز أو الوفاة انتهت اخلدمة أو العمل أو النشاط للمؤمن عليه لوري حاالت ا إذا

ه إحدى وقائع االستحقاق لوكانت مجيع مدد االشرتاك سابقة على تاريخ العمل بالقانون وحتققت 

 .  هليبعااملشار إليها فتسوى حقوقه التأمينية وفًقا لألحكام  1/1/2020بعد 
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 نيالفصل الثا
 تعويض الدفعة الواحدة

 أوالً: استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:
العمل الة انتهاء اخلدمة أو حيستحق املؤمن عليه أو املستحقني عنه تعويًضا من دفعة واحدة يف 

 فر شروط استحقاق املعاش مع عدم تو أو النشاط

 ثانيًا: حاالت صرف تعويض الدفعة الواحدة:
البعثة الدبلوماسننية التحاقه بأو  ةاخلار  بصننفة دائماشننتواله يف أو  للبالد نهائيًا األجنيبموادرة  -1

 يف سفارة أو قنصلية دولته.

 هورة املؤمن عليه. -2

 .الشيخواةغه سن على املؤمن عليه بالسون بقدر املدة الباقية لبلو احلكم نهائيًا -3

 ن مزاولة العمل.منعه لدى املؤمن عليه االل مدة سونه عوز جزئي مستديم مي نأإذا نش -4

 .نتظام املؤمن عليه يف سلك الرهبنةا -5

 رف.ويستحق صرف التعويض يف احلاالت السابقة يف تاريخ تقديم طل  الص

 كاماًل. اعوز املؤمن عليه عوًز -6

  .وفاة املؤمن عليه -7

 .املؤمن عليه سن الشيخواةبلوغ  -8

 وقائع املشار اليها.يف تاريخ حتقق احدى ال (8 ،7 ،6ويستحق صرف التعويض يف احلاالت  

 حكمهم يفال ومن أصننننحاب األعم   ويراعى صننننرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم من فئة      

 بلوغ السن(. -الوفاة -العوز الكلي-يف حاالت  الرهبنةدون حاجة إىل إنهاء النشاط 

 التعويض:قواعد حساب  ًا:لثثا
  بتاريخ انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط االستحقاقحتدد واقعة 

وفقًا شار إليه بالفقرة السابقة يف التاريخ املاحلالية واملدة  السابقة املدةالتعويض عن  س حيو

 اآلتية:للمعادلة 

 عن املدة السابقة: ضأوالً: التعوي

  السابقةأجر التسوية عن املدة 

د أواًل بالبن  وفًقا للقواعد الواردة

 من املبحث الثالث(.

× 

ا مدة االشرتاك بالشهور  وفًق

باملطل   للقواعد الواردة

 (األول من املبحث الثالث

× 15% 
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 :: التعويض عن املدة احلاليةثانياً 

ة  أجر التسوية عن املدة احلالي

د بالبن  وفًقا للقواعد الواردة

 (ثانيًا من املبحث الثالث

× 

ا  وفًقمدة االشرتاك بالشهور 

باملطل   للقواعد الواردة

 (من املبحث الثالث الثاني

× 15% 

 :بني التعويض عن املدتني عثالثًا: اجلم

 .جيمع بني قيمة التعويض الناتج من البند أواًل والبند ثانيًا 

  حيس   لغ مببغ سن الشيخواة   يف حالة صرفه للعوز الكامل أو الوفاة أو بلو  مبلغ التعويضيزاد

 اخلدمة أو االشننننرتاك نهايةاالل املدة من  اخلزانةأذون العائد على متوسننننط بنسننننبة تسنننناوى 

وحتسننن   التعويض صنننرف مبلغسنننتحقاق احتقق واقعة نهاية الشنننهر السنننابق على تاريخ  وحتى 

 الزيادة وفقًا للمعادلة اآلتية:

قيمة 

 التعويض

× 

تاريخ عدد السنننوات الكاملة من 

 شاطالعمل أو النانهاء اخلدمة أو 

 حتى تاريخ استحقاق الصرف

× 

لشهر امن اخلزانة أذون متوسط العائد على 

تاريخ     تالي ل هاء اخلدمة أو ال     ال مل أو  انت ع

تحقاق حتى الشهر السابق لتاريخ اس النشاط

 الصرف

 :الدفعة الواحدة يف حالة الوفاةتعويض توزيع  ًا:رابع
ويوزع  ،ستحقاق املعاش الالعامة واخلاصة  متى توافرت بشأنهم الشروط    حكمًااملعاش  مستحقي  .1

 القانونب( املرفق 7رقم   املعاش وفقًا ألنصنننبتهم احملددة باجلدول يفعليهم بنسنننبة أنصنننبتهم 

حوال وحيدد له يف االعتبار فسننن  األ إن وجد مع أاذ احلمل املسنننتكن ،2019لسننننة  148

 انفصاله ، وفى حالة له حيًاحلني انفصا  ويعلى بذات القانون( املرفق 7نصي  وفقا للودول رقم   

ؤمن عليه بافرتاض عدم وجود ميتًا يعاد توزيع اجلزء املعلى على املستحقني يف تاريخ وفاة امل 

 .احلمل املستكن

سبة التوزيع بني املستح    .2 صحيو قني تقل عن الواحد إذا كانت ن مبلغ التعويض بالكامل  يوزع ال

 .بينهمعلى املستحقني بنسبة توزيع املعاش 

 بالكامل.إذا مل يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه املبلغ  .3

 الشرعيني. يصرف التعويض للورثة حكمًا حالة عدم وجود مستحقني للمعاش يف .4
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 الثالثالفصل 
 املكافأة

 يهم أصحاب األجور احلكمية.املؤمن عليهم من العاملني لدى الوري مبا فخيضع لنظام املكافأة 

 :ينظام املكافأة مما يأت ولومي

 ا.شرتاك شهرًيمن أجر اال ٪1حصة يلتزم بها املؤمن عليه بواقع  -1

 ا.ديه شهرًيلشرتاك املؤمن عليه ا أجر من ٪1حصة يلتزم بها صاح  العمل بواقع  -2

ن املبالغ الفعلية عويستحق اا  باملؤمن عليه،  يحساب شخصوتودع املبالغ املذكورة يف 

ي إليداع املبالغ يف احلساب أول الشهر التالمن استثمار عن املدة عائد املودعة يف هذا احلساب 

 . التأمينيةستحقاق احلقوق نهاية الشهر السابق على تاريخ اوحتى 

 يلي: وفقًا ملاا املكافأة وقواعد حسابها وتوزيعه استحقاقوحتدد حاالت 

 األول املبحث
 املكافأة استحقاق تحاال

دفعة الواحدة وفقًا للمادة املعاش أو تعويض ال استحقاقحالة توافر شروط  يفتستحق املكافأة 

 .2019لسنة  148قانون ال من (26 

 الثاني املبحث
 (31/12/2019)حىت  عن املدة السابقة املكافأةحساب  دقواع

 الغ املدارة:املكافأة عن املدة الفعلية واملدة احملسوبة باملبأواًل: تقدير 

 حتدد مدة االشرتاك يف نظام املكافأة وفقًا ملا يلي: -1

العام والقطاع اخلا      مدة االشننننرتاك يف القطاع احلكومي والقطاع العام وقطاع األعمال        -أ

مبا ال  االشننرتاك انتهاء أيهما أحلق حتى تاريخ االشننرتاكأو تاريخ  1/4/1984اليت تبدأ من 

 .31/12/2019جياوز 

واملدد اخلاضعة البلدية خابز يراعى أال تدال مدد االشرتاك بقطاع املقاوالت والنقل الربي وامل

ضمن مدة االشرتاك يف 0198لسنة  112والقانون  1978لسنة  50والقانون  1976لسنة  108للقانون 

 نظام املكافأة.



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
27 

، وحتسنن  وفقًا للمعادلة 1/4/1984املشننرتك عنها قبل  املدة احملسننوبة باملبالغ املدارة -ب

 اآلتية:

املتوسط الشهري للسنتني 

األاريتني لألجر األساسي قبل 

أو مدة االشرتاك  1/4/1984

 أيهما أقل

× 

ن  مدة األجر األساسي بالشهور م

جنيه حتى  30بلوغ األجر 

31/3/1984) 

× 0.015 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 × 1/4/1984األجر األساسي يف 

من  1/4/1984معامل السن يف 

 79 بالقانون( املرفق 4جدول رقم  

ون  قبل استبداله بالقان 1975لسنة 

 (2014لسنة  120رقم 

× 0.30 

 مع مراعاة ما يلي:

 ال يدال يف املدة احملسوبة باملبالغ املدارة املدد اآلتية: (أ)

 املؤمن عليه عنها اشرتاكات.  ىمدد اإلجازات اليت مل يؤد 

 .املدد االعتبارية واإلضافية واالفرتاضية ومدد الضمائم 

        شننننهرًا وال يدال يف هذه     املدد اليت مل يسننننتحق املؤمن عليه عنها أجرًا إذا جاوزت كل منها

ه تعويضننننًا عن األجر وأدى املدد مدد التونيد اإللزامي واملدد اليت اسننننتحق عنها املؤمن علي

 عنها االشرتاك يف نظام االداار.

   من القانون رقم 2 للمادة  فقَااملدد اليت صرف عنها املؤمن عليه مستحقاته يف نظام االداار و )

 . 1975لسنة  13

 تهاء ادمته.املدد اليت صرف عنها املؤمن عليه مستحقاته يف نظام االداار الن 

ن قد صننرف مسننتحقاته عنها  ومل يك االداارإذا كان للمؤمن عليه أكثر من مدة اشننرتاك يف نظام  (ب)

 ا أصلو.فتحس  املبالغ املدارة على أساس إنها مدة متصلة أو منفصلة أيهم

حتسننننن  املدة على أسننننناس أجر   1/4/1984إذا كان املؤمن عليه غري موجود باخلدمة يف         ( )

 ، وإذا مل يلتحق املؤمن عليه باخلدمة حتى    مرة أارى املؤمن عليه يف تاريخ التحاقه باخلدمة       
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تاريخ استحقاق صرف مستحقاته التأمينية فتحس  املدة على أساس األجر األاري الذي سددت     

 .االداارعلى أساسه اشرتاكات 

ها قبل              -2 باملبالغ املدارة املشننننرتك عن بدالت،  عن  احل1/4/1984املدة احملسننننوبة  وافز، ال

 العمولة، الوهبة( وحتس  وفقًا للمعادلة اآلتية:

للسنتني املتوسط الشهري 

عن كل  1/4/1984األاريتني قبل 

 عنصر من العناصر املشار إليها

 0.015 ×  مدة االشرتاك بالشهور( ×

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 × 1/4/1984األجر األساسي يف 

من  1/4/1984معامل السن يف 

 ( املرفق بالقانون4جدول رقم  

 قبل استبداله  1975لسنة  79

 (.2014لسنة  120بالقانون رقم 

× 0.30 

 حتس  املكافأة بواقع شهر عن كل سنة وفقًا للمعادلة اآلتية: -3

 أجر تسوية معاش األجر األساسي

 ن املبحث الثالث( وفًقا للقواعد الواردة بالبند أواًل م

× 

 مدة االشرتاك بالشهور

12 

 ثانيًا: تقدير املكافأة عن املدة املشرتاة يف نظام املكافأة:

 و الوفاة وفقًا للمعادلة اآلتية:يف حالة بلوغ السن أ مشرتاهبواقع شهر عن كل سنة  املكافأةتقدر  .1

 بالسنوات. مدة االشرتاك × األساسيأجر تسوية معاش األجر 

وز اجلزئي أو الكلي وفقًا يف حالة املعاش املبكر أو الع مشرتاهوحتس  املكافأة عن كل سنة 

 للمعادلة اآلتية:

   قبل تعديله بالقانون  1975لسنة  79املرفق بالقانون ( 4إذا كان الشراء قد ش عن طريق جدول

 (:1/10/2014 أي قبل  2014لسنة  120رقم 
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 أجر تسوية

معاش األجر 

 االساسي

 × مدة االشرتاك ×

 املعامل املقابل للسن من 

 املرفق بالقانون( 4رقم  جدول 

قبل تعديله  -1975لسنة  79

 -2014لسنة  120بالقانون رقم 

 تاريخ استحقاق املكافأة يف

×30% 

   بالقانون  املعدل 1975لسننننة  79املرفق بالقانون  (4إذا كان الشنننراء قد ش عن طريق جدول

 (:1/10/2014 أي اعتبارًا من  2014لسنة  120رقم 

أجر تسوية 

معاش األجر 

 االساسي

× 

مدة 

 االشرتاك

× 

 (4رقم  املعامل املقابل للسن من جدول 

املعدل  1975لسنة  79املرفق بالقانون 

انة ا -2014لسنة  120بالقانون رقم 

 اريخ استحقاق املكافأةت يف -املكافأة

ساط املتبقية وفًقا للودول رقم  ختصم من قيمة املكافأة عن املدة املشرتاة، القيمة احلالية لألق   .2

ملنفذة ألحكام قانون التأمني ابشأن القواعد  2007لسنة  554( املرافق لقرار وزير املالية رقم 2 

ملعاش للعوز أو الوفاة  لة اسنننتحقاق ايف حا، و1975لسننننة  79لصنننادر بالقانون رقم االجتماعي ا

ا من تاريخ ثبوت العوز أو ويقتصننر ذلك على األقسنناط املسننتحقة اعتباًر املتبقيةتسننقط األقسنناط 

املؤمن عليه أجًرا أو   الوفاة دون األقسنننناط املؤجل سنننندادها عن املدد اليت ال يسننننتحق عنها   

 .تعويًضا عنه

أن حيدد وفقًا للقواعد  أسنناسننه املكافأة املشننرتاة يراعى بشننأن أجر التسننوية الذي حيسنن  على   .3

 اآلتية:

يخ الشنننراء ومل يتم تسنننتبعد مجيع العالوات اخلاصنننة اليت ضنننمت لألجر األسننناسننني بعد تار  -أ

 االشرتاك عنها.

أجر التسننوية   الثالثاملبحث  وفًقا للقواعد الواردة بالبند أواًل منيتم حسنناب أجر التسننوية   -ب

 استبعاد العالوات اخلاصة وفقًا للبند السابق. بعد (األساسي

االشننرتاك يف نظام املكافأة  نسننبة ة للوهات الصننادر هلا قرار بزياد ثالثًا: تقدير املكافأة اإلضننافية

 :1984لسنة  47وفًقا ألحكام املادة الرابعة عشر من القانون رقم 

 التسوية: أجر -1

 . (األساسيوية  أجر التس الثالث وفًقا للقواعد الواردة بالبند أواًل من املبحث
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 مدة االشرتاك يف نظام املكافأة اإلضافية: -2

نظام  يفء اشننرتاك اجلهة حتسنن  مدة االشننرتاك يف نظام املكافأة اإلضننافية اعتبارًا من بد  -أ

تهاء اخلدمة أو تاريخ النقل      املكافأة اإلضننننافية أو تاريخ التعيني أيهما أحلق حتى تاريخ ان       

 .31/12/2019أو  نظام املكافأة اإلضافية يفكة جلهة أارى غري مشرت

ليه الرغبة يف االشنننرتاك عال تدال مدد اإلجازات اخلاصنننة لوري العمل اليت مل يبد املؤمن  -ب

 عنها ضمن مدة االشرتاك يف التأمني االجتماعي.

ا ضننمن مدة االشننرتاك يف ال تدال مدد اخلدمة اليت مل يتم أداء االشننرتاكات األصننلية عنه - 

 ملكافأة اإلضافية.نظام ا

 حساب املكافأة اإلضافية: -3

معاش  تسويةأجر 

 األجر االساسي

× 

مدة االشرتاك بنظام 

املكافأة اإلضافية 

 بالشهور 

÷ 12 

يخ ضننم العالوات اخلاصننة  يتم اصننم قيمة املكافأة اإلضننافية عن مدة اخلدمة السننابقة على تار   -4

 2016لسنة   81رقم  ة املدنيةقانون اخلدم بالنسبة للخاضعني ألحكام   %9والزيادة املقررة بنسبة  

 ضافية وفقًا للمعادلة اآلتية:اليت ضمت لألجر األساسي من تاريخ االشرتاك يف نظام املكافأة اإل

اخلاصة أو قيمة العالوة 

 الزيادة 

  أو فرق العالوة(

× 

 السابقة على ضم االشرتاكمدة  

ضافية العالوة يف نظام املكافأة اإل

 بالشهور

÷ 12) 

ملتوسط يتم حساب فرق امع مراعاة أنه يف حال عدم داول العالوة املضمومة يف كامل فرتة 

 العالوة باملعادلة اآلتية:

 فرق العالوة =

 طاملتوس فرتة يف حسابها شهور عدد ×  العالوة قيمة

 كامل فرتة املتوسط

األجور اليت دالت يف  ضنها ختفيعونتج مع مراعاة أنه عند تطبيق قواعد حساب أجر التسوية 

 يض األجر بها.حساب املتوسط يتم ختفيض قيمة العالوة اخلاصة بالقيمة اليت ش ختف

 (.4ند  ( مطروحًا منه ناتج الب3صايف املكافأة اإلضافية = ناتج البند   -5
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 الثالث املبحث
 2019لسنة  148 لقانونلعن املدة اخلاضعة  حساب املكافأة دقواع

 يلي:نظام املكافأة وفقًا ملا  يف االشرتاكحتدد مدة  -1

أيهما أحلق  االشرتاك أو تاريخ 1/1/2020تبدأ من  اليت لدى الوري املؤمن عليه اشرتاكمدة 

 اخلدمة. انتهاءحتى تاريخ 

سنتحقاق  اد حتقق واقعة عن الشنخصني   املؤمن عليه الرصنيد املتوافر يف حسناب  وتقدر املكافأة ب -2

 .دةالواحاملعاش يف تأمني الشيخواة والعوز والوفاة أو تعويض الدفعة 

 الرابع املبحث
 حالة وفاة املؤمن عليه قواعد توزيع املكافأة على املستحقني يف

ويوزع عليهم  اق املعاش،متى توافرت بشأنهم الشروط العامة واخلاصة الستحق     املعاش  مستحقي  .1

لسنة  148 القانونب( املرفق 7املعاش وفقًا ألنصبتهم احملددة باجلدول رقم   يفبنسبة أنصبتهم 

دد له نصنني  وفقا  يف االعتبار فسنن  األحوال وحي إن وجد مع أاذ احلمل املسننتكن، 2019

فى حالة انفصنننناله ميتًا يعاد وحلني انفصنننناله حيًا،  ويعلى بذات القانون( املرفق 7للودول رقم  

افرتاض عدم وجود احلمل على املسنننتحقني يف تاريخ وفاة املؤمن عليه ب توزيع اجلزء املعلى

 .املستكن

يمة املكافأة بنسنننبة قإذا كانت أنصنننبة املسنننتحقني أقل من الواحد الصنننحيو تؤدى هلم كامل   .2

 نصي  كل منهم إىل إمجالي األنصبة املستحقة

 إذا مل يوجد غري مستحق واحد أديت إليه املكافأة بالكامل. .3

 رعيني.عدم وجود مستحقني للمعاش توزع املكافأة على الورثة الش حالة يف .4

 مستحقي ملكافأة على توزع ا الواحدةتعويض الدفعة يف حالة عدم استحقاق معاش واستحقاق    .5

 .حكام البنود السابقةألوفقًا توزع عليهم حكمًا واملعاش 
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 الثانيالباب 
 حساب احلقوق التأمينية 

 إصابات العملتأمني  يف

 األوللفصل ا
 الواحدة وتعويض الدفعةاملعاش 

 املبحث األول
 املعاش 

 اآلتية:للقواعد  تأمني إصابات العمل وفقًا يفيقدر املعاش 

 :اإلصابيةأو الوفاة  اإلصابيالعوز الكامل  شأواًل: معا

 2019لسنة  148عن املدة اخلاضعة ألحكام القانون  أجر التسوية

لثالث من الفصل األول من بالبند ثانيًا من املبحث ا وفًقا للقواعد الواردة 

 الباب األول(

سابقة على  عليه له مدة اشرتاكإن كان املؤمن ذلك  يفوال يؤثر 

1/1/2020. 

 

×80% 

 ثر: فأك %35إذا كانت نسبة العوز  اإلصابي اجلزئيالعوز  شثانيًا: معا

 نسبة العوز×  أو الوفاة اإلصابية معاش العوز الكامل

 العوز الكامل ملن ال يتقاضى أجرًاالوفاة أو معاش  ثالثًا:

 900ال يقل عن  ( ومبا%56×  العوز الكاملالوفاة أو تاريخ  يفاالشرتاك  احلد األدنى ألجر 

 .جنيه

 ملن ال يتقاضى أجرًا ثرفأك %35إذا كانت نسبة العوز  اإلصابي اجلزئيالعوز  شرابعًا: معا

 .نسبة العوز ×ثالثًا املعاش املشار إليه بالبند 

 عامة ماامسًا: أحكا

 .العوزبت فيه وقعت فيه الوفاة أو ث الذييستحق املعاش اعتبارًا من أول الشهر  .1
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حتى  سنويًا %1بنسبة ننن اخلدمة  إنهاء يفمتى كانت الوفاة أو العوز سببًا  ننن اإلصابيعاش امل يزاد .2

ى املعاش املستحق عن   وحتس  الزيادة عل  حكما،حقيقة أو  الشيخواة بلوغ املؤمن عليه سن  

  التالية.دات وتعترب الزيادة جزًء من املعاش عند حساب الزيا إصابة العمل فقط

ة واملعاش املنصننو  جيمع املؤمن عليه أو صنناح  املعاش أو املسننتحقون بني معاش اإلصنناب  .3

 .أقصىعليه يف تأمني الشيخواة والعوز والوفاة وذلك بدون حد 

 الثانيث حاملب
 تعويض الدفعة الواحدة

  صابات العمل   يفيقدر تعويض الدفعة الواحدة سبة العوز   ليتااحلاالت  يفتأمينات إ تقل فيها ن

 للقواعد اآلتية:وفقًا  %35عن 

  يليبالنسبة ملن ال يتقاضى أجرًا وفقًا ملا  اإلصابييقدر تعويض الدفعة الواحدة: 

  تعويض يف احلاالت اآلتية:الال يستحق 

 إذا تعمد املؤمن عليه إصابة نفسه.  -1

 .إذا حدثت اإلصابة بسب  سوء سلوك فاحش ومقصود من جان  املصاب -2

 ويعترب يف حكم ذلك:

 املخدرات. أو املصاب حتت تأثري اخلمركل فعل يأتيه  -أ

  .كل خمالفة صرحية لتعليمات الوقاية املعلقة يف أمكنة  اهرة يف حمل العمل -ب

 علىعوز مستديم تزيد نسبته عنها ختلف  أو وذلك كله ما مل ينشأ عن اإلصابة وفاة املؤمن عليه

 من العوز الكامل. 25٪

  

 شهرًا 48 × نسبة العوز × يةالوفاة اإلصاب والكامل أمعاش العوز 

ال ملن  الوفاة اإلصابية والكامل أمعاش العوز 

ملبحث األول وفًقا للبند ثالًثا من ا يتقاضى أجرًا

 من الفصل األول من الباب الثاني

 شهرًا 48 × نسبة العوز ×
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 الثانيالفصل 
 تكرار اإلصابة

باإلضافة  جديدة،رجة عوز د عنها وقوع إصابة جديدة للمؤمن عليه يتخلف اإلصابة،يقصد بتكرار 

 .إىل درجة العوز السابقة

مع نسبة العوز عن  ديدةاجلتقدير املعاش أو التعويض بعد مجع نسبة العوز عن اإلصابة ويتم 

 يلي:وفقًا ملا  السابقةاإلصابة 

جمموع نسب العجز عن 
 قواعد عامة أجر التسوية التأمينياحلق  اإلصابة احلالية والسابقة

 %35أقل من 

 صنننننرف ُيسنننننتحق  

تعويض من دفعننة        

واحدة حيدد على    

أسنناس نسننبة العوز  

 األارية  فقط.

أجر التسننوية يف 

تنننارينننخ ثنننبنننوت   

 العوز األاري.

 

 فأكثر 35%

شًا عن     ستحق معا ُي

إمجننالي نسنننننبيت      

 العوز

أجر التسننوية يف 

تنننارينننخ ثنننبنننوت   

 العوز األاري.

قد عوض عن     - كان املصننننناب  ته إذا    اصننننناب

 .ال يرد التعويض السابق صرفه السابقة

بته  إذا كان املصاب مستحقا ملعاش عن إصا    -

  نسننننبيتيصننننرف املعاش مبوموع  السننننابقة

بارًا من أول الشننننهر    تالي العوز اعت ثبوت  ل ال

عاة    بة األارية مع مرا أال  العوز عن اإلصنننننا

اإلصنننابة عن  نسنننبيتيقل املعاش مبوموع 

 ة.معاش املؤمن عليه عن اإلصابة السابق

 زيادة  يراعى أنه إذا أدى تكرار اإلصابة إىل -

إمجالي نسنننن  العوز عن هذه اإلصننننابات       

 .%100فال يعتد إال بنسبة  %100على 

 برت الكف االمين )مثلمشلم اإلصابة التالية اإلصابة السابقة  إذايراعى عدم مجع اإلصابات 
 األمين(ثم برت الزراع 

حال من األحوال أن تتعدى النسبة  باييف حالة تكرار اإلصابة يف العضو الواحد ال جيوز 
تأثري  إذا ران للعجز املتخلف( املرافق للقانون إال 2املئوية لدرجة العجز املبينة يف اجلدول رقم )

 صليةخاص على قدرة املصاب على الكسب يف مهنته األ
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 الثالثالفصل 
 الطبي إعادة الفحص

ل  إعادة الفحص الطيب جيوز لكل من للمؤمن عليه املصاب وجهة العال  واهليئة احلق يف ط

ة كل سنة االل الثالث سنوات ومر العوز،مرة كل ستة أشهر االل السنة األوىل تبدأ من تاريخ ثبوت 

فات تؤدي إىل زيادة مضاع الحتمال حدوثوذلك  مخس مرات االل أربع سنوات مجاليإب التالية

ابق تقديرها، وإذا زادت نسبة العوز قد حيدث بعد العال  أو التأهيل أن تقل النسبة الس وأنسبة العوز، 

 املعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أو قلت فيعاد تقدير

قًا ملا عادة الفحص وفإويتم حساب مستحقات املؤمن عليه يف تأمني إصابات العمل يف حالة 

 يلي:

نسبة العجز 
قبل إعادة 
 الفحص

نسبة العجز 
عند إعادة 
 الفحص

 قواعد عامة أجر التسوية احلق التأميني

 %35أكثر من 

أكنننثنننر منننن   

 وأقنننل  35%

مننن  كننثننرأو أ

النننننسننننننننبننننة   

 (  السابقة

يتم تعننديننل املعنناش اعتبننارًا من  

عادة       تاريخ إ تالي ل  أول الشننننهر ال

الفحص وعلى أسنناس نسننبة العوز   

 إعادة الفحصبعد 

أجننر الننتسنننننويننة يف  

تنناريخ ثبوت العوز          

 يف املرة األوىل 

االعننتننداد بننأجننر     يفال يننؤثننر 

  التسنننوية يف تاريخ ثبوت العوز

مجننيننع    يفيف املننرة األوىل 

قديره        عادة الفحص ت حاالت إ

بل   قًا ألحكام     1/1/2020ق وف

مني        لتننأ نون ا عي     قننا  االجتمننا

لسننننة  79الصنننادر بالقانون رقم 

1975. 

أقننننل مننننن  

35%. 

يتم إيقاف املعاش اإلصننننابي من    

عادة       تاريخ إ تالي ل  أول الشننننهر ال

الفحص، ويتم صننننرف تعويض من 

دفعة واحدة على أسنننناس نسننننبة       

ويعترب ، بعنند إعننادة الفحصالعوز 

صننحيًحا ما سننبق صننرفه من معاش  

يه           لذي ش ف ية الشننننهر ا ها حتى ن

 .إعادة الفحص

أجننر الننتسنننننويننة يف  

تنناريخ ثبوت العوز          

 يف املرة األوىل 
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نسبة العجز 
قبل إعادة 
 الفحص

نسبة العجز 
عند إعادة 
 الفحص

 قواعد عامة أجر التسوية احلق التأميني

 .%35أقل من 

أكنننثنننر منننن   

35% 

ُيسننننتحق معنناش اعتبننارًا من أول  

حص  الشهر التالي لتاريخ إعادة الف 

سبة العوز     ساس ن بعد إعادة على أ

 .الفحص

أجننر الننتسنننننويننة يف  

تنناريخ ثبوت العوز          

 يف املرة األوىل 

يرتت  على تعديل نسننبة العوز  

 املؤمن عليه معاشننًا واسننتحقاق

مديونية عن جزء من التعويض    

السنننننابق صننننرفننه وتقنندر وفقننًا   

 للمعادلة التالية:

التعويض السنننابق صنننرفه   قيمة  

يف   أجر التسننننوية  مطروًحا منه 

تنناريخ ثبوت العوز يف املرة           

بة العوز    ×  %80× األوىل  نسنننن

 الفرتة من   ×  يف املرة األوىل 

ريخ ثبوت العوز يف املرة          تننا

حتى نهاية شننننهر إعادة    األوىل 

 .الفحص(

 %35أقل من 

أو وأقننننننل 

النسبة  تساوي 

 السابقة

ال يتم تعننديننل التعويض السنننننابق  

صننننرفننه ويعترب مننا سننننبق صننننرفننه   

 صحيحًا.

  

 %35أقل من 

وأكنننثنننر منننن 

النننننسننننننننبننننة   

 السابقة

يتم إعننادة تقنندير تعويض النندفعننة  

بعد   النسنننبةأسننناس الواحدة على 

 .إعادة الفحص

أجننر الننتسنننننويننة يف  

تنناريخ ثبوت العوز          

 يف املرة األوىل

تعويض على              يتم حسنننننناب ال

مع  بعد إعادة الفحص  النسننننبة  

مراعاة اصننننم ما قد ش صننننرفه 

 من تعويض سابق.
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 الفصل الرابع
 التحكيم الطبي

رار جهة العال  أمام جلنة إعادة النظر يف قلطل   املصاب أن يلوأ إىل التحكيم للمؤمن عليه

 وذلك االل املواعيد اآلتية:التحكيم 

 االل أسبوع من أي من التواريخ اآلتية: 

  العال .  بانتهاءتاريخ إاطاره 

  .تاريخ إاطاره بالعودة إىل العمل 

  مهينتاريخ إاطاره بعدم إصابته مبرض . 

 االل شهر من أي من التواريخ اآلتية: 

  إاطاره بعدم ثبوت العوز. تاريخ 

 .تاريخ إاطاره بتقدير نسبة العوز 

ة لوجهة نظر املصاب مع أداء ويقدم طل  التحكيم إىل اهليئة مرفقا به الشهادات الطبية املؤيد

 اخلدمة.مبلغ عشرون جنيًها مقابل أداء 

ن قرار جهة العال  املطعون يف حالة صدور قرار التحكيم الطيب بإعادة تقدير نسبة العوز فيكو

 لعمل وفقًا ملا يلي:ويتم حساب مستحقات املؤمن عليه يف تأمني إصابات افيه كأن مل يكن 

نسبة العجز قبل 
 التحكيم الطبي

نسبة العجز عند 
 قواعد عامة أجر التسوية احلق التأميني التحكيم الطبي

 %35أكثر من 

  %35أكنننثنننر منننن   

وأكثر من النسننننبننة      

 السابقة

املعاش من   إعادة حسنننناب  يتم 

ثبوت العوز يف قرار  أول شننننهر 

وعلى  جهة العال  املطعون فيه  

احملددة من أساس نسبة العوز  

 جلنة التحكيم الطيب.

أجر التسننننويننة يف     

تنناريخ ثبوت العوز    

قننننرار جننننهننننة يف 

الننعننال  املننطننعننون 

   فيه.

مراعنناة صننننرف الفرق      

بني النسبتني من تاريخ  

 ثبوت العوز  

وأقل    %35كثر من أ

 من النسبة السابقة

مراعاة حساب مديونية  

 بننالفرق بني النسننننبتني

واصننننمها وفًقا للمادة     

رقم  قننانونال من  133

 2019لسنة  148
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نسبة العجز قبل 
 التحكيم الطبي

نسبة العجز عند 
 قواعد عامة أجر التسوية احلق التأميني التحكيم الطبي

 .%35أقل من 

من أول           يقنناف املعنناش  تم إ ي

لتنناريخ           لتننالي  هر ا جلنننة   الشننننن

، ويتم صننننرف تعويض        التحكيم     

عة واحدة     على أسننننناس  من دف

احملددة من جلنة نسنننبة العوز  

 التحكيم الطيب.

أجر التسننننويننة يف     

تنناريخ ثبوت العوز    

قننننرار جننننهننننة يف 

الننعننال  املننطننعننون 

   فيه.

يرتتنن  على تعننديننل          

بة العوز    حسننننناب نسنننن

قننيننمننة املننعنناشننننننات      

املنصرفة واصمها من    

 قيمة التعويض.

 .%35أقل من 

 %35أكثر من 

معاش من أول شننهر  سنناب حيتم 

ثننبننوت الننعننوننز يف قننرار جننهننة   

فيننه             ملطعون  عال  ا ل لى     ا ع و

احملددة من أساس نسبة العوز  

 جلنة التحكيم الطيب.

أجر التسننننويننة يف     

تنناريخ ثبوت العوز    

قننننرار جننننهننننة يف 

الننعننال  املننطننعننون 

   فيه.

مع مراعاة اصنننم قيمة 

صرفه     سابق  التعويض ال

من  133وفقنًنا للمننادة  

نة لسنن 148رقم  القانون

2019 

وأقل   %35أقل من  

 من النسبة السابقة

يتم تعننديننل التعويض السنننننابق  

على أسنناس نسننبة العوز    صننرفه  

احملننددة من جلنننة التحكيم            

 الطيب.

مراعاة حساب مديونية  

بننالفرق بني النسننننبتني 

واصننننمها وفًقا للمادة     

رقم   من القننانون 133

 2019لسنة  148

وأكثر  %35أقل من  

 من النسبة السابقة

ة  يتم إعادة تقدير تعويض الدفع     

الواحنندة على أسننننناس نسننننبننة   

الننعننوننز احملننددة مننن جلنننننة     

التحكيم الطيب ويتم صننننرف               

 الفرق بني التعويضني.
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 الباب الثالث
 احلقوق اإلضافية

 الفصل األول
 اإلضايف التعويض

 :اإلضايفحاالت استحقاق التعويض  أوالً:
االستحقاق املوضو قرين ب  من الفئات اآلتية وفقًا لسلمؤمن عليه ل التعويض اإلضايف ستحقُي

 : كاًل منها

 نتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاطسبب ا الفئة
 املستديم اجلزئيانتهاء اخلدمة للعوز  فئة العاملني لدى الوري

 اخلدمة تهاء  بعد ان الوفاة   وقوع ثبوت العوز الكامل أو  

 . وقعت قبل انتهاء اخلدمة نتيوة إصابة عمل

 لكاملاللعوز  أو العمل أو النشاط انتهاء اخلدمة مجيع الفئات

 للوفاة أو العمل أو النشاطانتهاء اخلدمة 

من عليه قد استحق أن يكون املؤ يشرتط الستحقاق التعويض اإلضايفوفى مجيع األحوال 

 معاشًا.

 :اإلضايفقواعد حساب التعويض  ثانيًا:
 :للمعادلة اآلتيةا وفًق اإلضايفالتعويض  ُيحس  -1

معامل السن يف ×  12×  أجر تسوية املعاش أو متوسط أجري تسوية املعاش فس  األحوال

 .2019لسنة  148 بالقانونفق ا( املر6تاريخ االستحقاق من اجلدول رقم  

 كااشرت ومدة 2019لسنة  148قانون البكان للمؤمن عليه مدة سابقة على العمل  امالحظة: إذ

 :يليقًا ملا التسوية وف املشار إليه يتم حساب متوسط أجري القانون ااضعة ألحكام

 أجر التسوية عن املدةدال أو 

 متوري إن وجد + أساسيالسابقة 

+ 

أجر أو دال التسوية عن مدة 

 148/2019قانون 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

2 

 لعمل.االناجتة عن إصابة احلاالت  يف %50بنسبة  اإلضايفزاد التعويض ُي -2
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املؤمن عليه  مل أو نشاطعأو نتهاء ادمة الحالة استحقاقه  يف اإلضايفضاعف مبلغ التعويض ُي -3

ة صرف التعويض االضايف ، وتكون نسبيف تاريخ الوفاة  للمعاشنيمستحق مع عدم وجودبالوفاة 

 :التاليوفًقا للودول  استحقاقلكل حالة 

 إصابية طبيعية احلالة
 %150 %100 اخلدمة للعوز اجلزئي املستديم انتهاء

 %150 %100 اخلدمة للعوز الكامل انتهاء

 %150 %100 اخلدمة للوفاة انتهاء

 %300 %200 ستحقنياخلدمة  للوفاة مع عدم وجود م انتهاء

 انتهاءد ثبوت العوز الكامل او وقوع الوفاة بع

هاء وقعت قبل انت اخلدمة نتيوة إصابة عمل

 اخلدمة

___ 150% 

 إصابة عمل اخلدمة نتيوة انتهاءوقوع الوفاة بعد 

 وجود مع عدم وقعت قبل انتهاء اخلدمة

 مستحقني

___ 300% 

 الوفاة:حالة  يفعلى املستحقني اإلضايف توزيع التعويض  ثالثًا:
 ي  التاليللرتت استحقاقه للوفاة وفًقامبلغ التعويض اإلضايف يف حالة  يصرف

ويوزع عليهم  اق املعاش،متى توافرت بشأنهم الشروط العامة واخلاصة الستحق     املعاش  مستحقي  .1

لسنة  148 القانونب( املرفق 7جلدول رقم  املعاش وفقًا ألنصبتهم احملددة با يفبنسبة أنصبتهم 

دد له نصنني  وفقا  يف االعتبار فسنن  األحوال وحي إن وجد مع أاذ احلمل املسننتكن، 2019

فى حالة انفصنننناله ميتًا يعاد وحلني انفصنننناله حيًا،  ويعلى بذات القانون( املرفق 7للودول رقم  

افرتاض عدم وجود احلمل توزيع اجلزء املعلى على املسنننتحقني يف تاريخ وفاة املؤمن عليه ب

 .املستكن

يمة التعويض بنسنننبة قإذا كانت أنصنننبة املسنننتحقني أقل من الواحد الصنننحيو تؤدى هلم كامل  .2

 قة.نصي  كل منهم إىل إمجالي األنصبة املستح

 إذا مل يوجد غري مستحق واحد أدي إليه التعويض بالكامل. .3

 الورثة الشرعيني إذا مل يوجد أي مستحق للمعاش. .4
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 عامة: مرابعًا: أحكا
درجة جبدول الورثة    يعتمد يف صننننرف التعويض اإلضننننايف للورثة الشننننرعيني على البيانات امل        -1

 رعي.م الشالشرعيني بنموذ  طل  الصرف دون تعليق ذلك على تقديم اإلعال

حيو  نصي   مستكن، وجود محلمع  التعويض اإلضايف على الورثة الشرعينيتوزيع حالة  يف -2

ويعاد   -أيهما أكرب   –ال أو أنثى واحدة فسنننن  األحو  واحداً  احلمل املسننننتكن باعتباره ذكراً   

 التوزيع بعد انفصاله حيًا.

ش مع عدم وجود مستحقني املعاال ُيسرتد التعويض اإلضايف السابق صرفه يف حالة وفاة صاح   -3

تحقني يف تاريخ إذا ما توافرت شنننروط االسنننتحقاق يف أي من املسننن  1/1/2020 قبل للمعاش

لتأمينات االجتماعية      اقانون  من  107الحق لتاريخ وفاة صنننناح  املعاش وفقًا ألحكام املادة           

 . 2019لسنة  148واملعاشات الصادر بالقانون 
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 الثانيالفصل 
 منحة الوفاة

 الوفاة:حاالت استحقاق منحة  أوالً:

تعني أن تكون عالقة العمل ادمة املؤمن عليه من العاملني لدى الوري بالوفاة، حيث ي انتهاء -1

 .قائمة يف تاريخ وفاة املؤمن عليه

 وفاة صاح  املعاش.  -2

 الوفاة:قواعد حساب منحة  ثانيًا:
 ًبا يف ثالث مع مراعاة ما يلي: تقدر منحة الوفاة باملعاش أو األجر املستحق عن شهر الوفاة مضرو

 يف حالة وفاة املؤمن عليه: -1

مع مراعاة عدم لوفاة عن شننننهر ايقصنننند باألجر كامل ما يتقاضنننناه املؤمن عليه مقابل عمله   -أ

األجر حتى لو  بكامل   ة التقيد باحلد األقصننننى ألجر االشننننرتاك التأميين، حيث تقدر املنح         

 .ختطى احلد األقصى ألجر االشرتاك

ني االجتماعي أو  ال ختصننننم من األجر الذي تقدر املنحة على أسنننناسننننه اشننننرتاكات التأم         -ب

 الضرائ  أو أي استقطاعات أاري. 

 يتم صرف املنحة دفعة واحدة.  - 

 لوفاة.اال ُتسقط املنحة حق املؤمن عليه يف أجر أيام العمل االل شهر  -د

 تلتزم باملنحة اجلهة اليت كانت تصرف األجر للمؤمن عليه.  -ه

 يف حالة وفاة صاحب املعاش:  -2
أضيف إليه من زيادات   تقدر املنحة مبعاش صاح  املعاش عن شهر الوفاة شاماًل مجيع ما    -أ

شنننرتاك تأمني ا -قسننناط أ -  رسنننم الصنننرف تاسنننتقطاعا ة، دون اصنننم أيحتى تاريخ وفاته

اش شنننهر الوفاة من  وتصنننرف مبقدار ثالث أشنننهر دون النظر إىل صنننرف مع   (... إخل املرض

 .عدمه

يسننننتبعد من املعاش عند حتديد قيمة منحة الوفاة املنحة املقررة بقرار رئيس اجلمهورية               -ب

 إن وجدت. املرافق(  إعانةجنيه( وكذا إعانة العوز  10  1998لسنة  458رقم 

 يتم صرف املنحة دفعة واحدة.  - 
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 71ُتستحق منحة الوفاة إذا كان املتوفى صاح  معاش استثنائي وفقًا ألحكام القانون رقم     -د

تاريخ   ىوحتدد قيمتها بقيمة هذا املعاش وما أضننننيف إليه من زيادات حت           ، 1964لسنننننة   

 الوفاة.

صاحب املعاش يف املتوفى يف تاريخ الوفاة فتقدر املنحة  -3 صفتي املؤمن عليه و يف حالة توافر 
 وأجره وفقا للتحديد السابق بيانه.مبعاشه 

 الوفاة:املستحقون ملنحة  ثالثًا:
 للرتتي  التالي: اوفًق منحة الوفاةمبلغ  يصرف

ويوزع عليهم  اق املعاش،متى توافرت بشأنهم الشروط العامة واخلاصة الستحق     املعاش  مستحقي  .1

لسنة  148 القانونب( املرفق 7املعاش وفقًا ألنصبتهم احملددة باجلدول رقم   يفبنسبة أنصبتهم 

دد له نصنني  وفقا  يف االعتبار فسنن  األحوال وحي إن وجد مع أاذ احلمل املسننتكن، 2019

فى حالة انفصنننناله ميتًا يعاد وحلني انفصنننناله حيًا،  ويعلى بذات القانون( املرفق 7للودول رقم  

افرتاض عدم وجود احلمل على املسنننتحقني يف تاريخ وفاة املؤمن عليه ب توزيع اجلزء املعلى

  .املستكن

بنسننننبة  املنحةيمة قإذا كانت أنصننننبة املسننننتحقني أقل من الواحد الصننننحيو تؤدى هلم كامل  .2

 .نصي  كل منهم إىل إمجالي األنصبة املستحقة
 بالكامل. املنحةإذا مل يوجد غري مستحق واحد أديت إليه  .3

رثة الشننننرعيني هلذا فاة املسننننتحق بعد اسننننتحقاقه للمنحة وقبل صننننرفها تصننننرف للو        حالة و يف .4

   .املستحق

 .ال تستحق املنحة يف حالة عدم وجود مستحقني للمعاش .5
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 الفصل الثالث
 نفقات اجلنازة

 اجلنازة:حالة استحقاق نفقات  أوالً:
 ي:ُتصرف نفقات اجلنازة يف حالة وفاة صاح  املعاش مع مراعاة ما يل

 الوفاة احلكمية. يشرتط أن تكون الوفاة حقيقية، فال ُتصرف نفقات اجلنازة يف حالة -1

نفقات  ٌتصرف 1964لسنة  71إذا كان املتوفى صاح  معاش استثنائي وفقًا ألحكام القانون رقم  -2

 تاريخ الوفاة. ىت حتوحتدد قيمتها بقيمة هذا املعاش وما أضيف إليه من زيادا اجلنازة

 اجلنازة:قواعد حساب نفقات  ثانيًا:
ن شهر الوفاة شاماًل مجيع ما عٌتقدر نفقات اجلنازة بواقع معاش ثالثة أشهر من املعاش املستحق  -1

أشهر دون  ةقدار ثالثمبوتصرف  واحدةأضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الوفاة وٌتصرف دفعة 

 . النظر إىل صرف معاش شهر الوفاة من عدمه

لسنة  458يس اجلمهورية رقم واملنحة املقررة بقرار رئ املرافق(  إعانةالعوز ال تدال إعانة  -2

 عند حتديد قيمة نفقات اجلنازة. ضمن املعاش1998

 -أقساط  -الصرف   رسم استقطاعات ةخصم من املعاش عند حتديد قيمة نفقات اجلنازة أيُي ال -3

 اشرتاك تأمني املرض ... إخل(.

 اجلنازة:صرف نفقات  ثالثًا:
 التالي:للرتتي   اوفًق ُتصرف نفقات اجلنازة

د أكثر من أرملة توزع بينهن األرمل أو األرملة بوض النظر عن استحقاق املعاش، ويف حالة وجو  -1

 بالتساوي.

بنة، بوض النظر عن استحقاقه ا وسواء كان ابن أ أرشد األوالد  أكرب الراشدين من األوالد سنًا( -2

 .بالتساويقات اجلنازة بينهم ، وفى حالة وجود أكثر من ولد بنفس تاريخ امليالد توزع نفشاملعا

  صرف مستحقات ويثبت ذلك من االل منوذ  طل ،من يثبت قيامه بصرف نفقات اجلنازة -3

 .مستندات أارى أيطل   بالنموذ  دوناملستفيدين واسم القائم بصرف نفقات اجلنازة احملرر 

 يم الطل . ازة االل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقدوُتصرف نفقات اجلن
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 الفصل الرابع
 إعانة الفقد

 املبحث األول
 احلقوق التأمينية يف حالة فقد املؤمن عليه

 أوالً: تقدير إعانة الفقد واملستحقون هلا:

فيه  ن أول الشننهر الذي فقدمعند فقد املؤمن عليه يصننرف للمسننتحقني عنه إعانة شننهرية اعتبارًا   .1

فى حالة فقد املؤمن عليه      ووتقدر مبعاش الوفاة املقرر يف تأمني الشننننيخواة والعوز والوفاة،         

 ني إصابات العمل.أثناء تأدية عمله يضاف إىل هذا املعاش معاش الوفاة املقرر بتأم

 يراعى أن تزاد اإلعانة بالزيادات السنوية املقررة للمعاش. .2

 :املعاش من أحكام وعلى األاص يسري بشأن هذه االعانة ما يطبق على .3
 .مجيع شروط استحقاق املعاش وقواعد توزيعه على املستحقني 

  ة.قواعد اجلمع بني املعاشات وبني املعاش والدال من عمل أو مهن 

 .حاالت القطع واإليقاف والرد واأليلولة 

 والد.الزوا  ومنحة القطع وإعانة العوز لأل وصرف منحة حاالت استحقاق 

اثا
ً
 تاريخ إيقاف صرف اإلعانة: :ني

 ية أيهما أسبق.ة أو احلكميتصرف اإلعانة ملدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة احلقيق

ا
ً
 تاريخ صرف باقي احلقوق التأمينية: :ثالث

ولو مل تثبت الوفاة  ريخ الفقد بعد ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أو فوات أربع سنوات من تا

 فاة مع مراعاة ما يلي:أيهما أسبق يعترب تاريخ الفقد هو تاريخ الو (احلقيقية أو احلكمية

وات أربع سنننوات من تاريخ حيدد املسننتحقني يف تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أو ف .1

 الفقد.

 تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاًشا وتوزع على املستحقني يف      .2

 أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.أو احلكمية 

فقد وتوزع على  يف تاريخ ال -لتعويض اإلضننايف املكافأة وا -حتسنن  احلقوق التأمينية األارى .3

ات أربع سنننننوات من تاريخ  املسننننتحقني يف تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أو بعد فو      

 الفقد أيهما أسبق.
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ات ات الفقد يف حينه أو عدم تضمني احلكم الصادر بإثب: يف حالة عدم اختاذ إجراءات إثبرابعاً 
 الوفاة احلكمية تاريخ الفقد:

راعاة تاريخ انتهاء اخلدمة مباألارى التأمينية يف هذه احلالة يتم تقدير قيمة املعاش واحلقوق 

تعترب ملؤمن عليه يف تاريخ الفقد اأي يف حالة إنهاء ادمة  –احلكميةوتاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو 

ويتم  – فس  األحوال اخلدمة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاءاالل سنة أو حالة االستحقاق وفاة 

احلالة ال يستحق املستحقون  حساب وصرف احلقوق التأمينية يف هذا التاريخ مع مراعاة أنه يف هذه

 عن املؤمن عليه إعانة فقد.
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 الثانياملبحث 
 صاحب املعاشاحلقوق التأمينية يف حالة فقد 

 أوالً: تقدير إعانة الفقد واملستحقون هلا:

 د. تقدر اإلعانة بقيمة املعاش املستحق لصاح  املعاش يف تاريخ الفق .1

 تزاد اإلعانة بالزيادات السنوية املقررة للمعاش. .2

 :يسري بشأن هذه االعانة ما يطبق على املعاش من أحكام وعلى األاص .3
 د توزيعه على املستحقني.مجيع شروط استحقاق املعاش وقواع 

 قواعد اجلمع بني املعاشات وبني املعاش والدال من عمل أو مهنة. 

 .حاالت القطع واإليقاف والرد واأليلولة 

 .منحة الزوا  ومنحة القطع وإعانة العوز لألوالد 

اثا
ً
 تاريخ إيقاف صرف اإلعانة: :ني

 .ية أيهما أسبقاحلكم ة أويتصرف اإلعانة ملدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة احلقيق -

 اث
ً
 تاريخ صرف باقي احلقوق التأمينية: :الث

مل تثبت الوفاة  ولو ريخ الفقد بعد ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أو فوات أربع سنوات من تا

 فاة مع مراعاة ما يلي:أيهما أسبق يعترب تاريخ الفقد هو تاريخ الو( احلقيقية أو احلكمية

وات أربع سنننوات من تاريخ تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أو فيف ن وحيدد املسننتحق .1

 الفقد.

تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية  يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشًا وتوزع على املستحقني يف      .2

 أو احلكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

ت الوفاة احلقيقية أو   يف تاريخ ثبو وتصننننرف ملسننننتحقيها    الفقد  حتسنننن  منحة الوفاة يف تاريخ     .3

 احلكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.

 اش.ال تصرف نفقات اجلنازة يف حالة عدم العثور على جثمان صاح  املع .4
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 املبحث الثالث
 العثور على املفقود حياً 

 أوالً: بالنسبة إلعانة الفقد:
ؤمن عليه كان بسب  إذا ثبت من حتقيقات السلطات املختصة أن فقد امل يف حالة املؤمن عليه: .1

حاالت القوة القاهرة فيعترب  اار  عن إرادته كفقد الذاكرة أو اجلنون أو األسنننر أو غري ذلك من

االت تعترب املبالغ  صننننحيًحا ما صننننرف من إعانة الفقد إىل املسننننتحقني، وفى غري ذلك من ح           

 لإلجراءاتوفقا ملبالغ ا حتصننننيل تلكاختاذ اجراءات عليه يتعني املنصننننرفة للمسننننتحقني ديًنا 

 . القانونية

رب صحيًحا ما صرف    حيًا، يعت والعثور عليهيف حالة فقد صاح  املعاش   يف حالة صاحب املعاش: .2

ق له ويؤدى إليه الفرق إن من إعانة الفقد إىل املستحقني عنه وختصم من قيمة املعاش املستح

 وجد. 

ا:
ً
للمستحقني بعد فوات أربع  مالتي صرفاألخرى  التأمينيةاحلقوق بالنسبة لباقي  ثاني

 سنوات من تاريخ الفقد أو يف تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية:

 صاحب املعاش: يف حالة املؤمن عليه، أو
 .ني عنه االل مدة الفقداليت ش صرفها للمستحق مجيع احلقوق التأمينية األارىيلتزم برد 

 
 الرابع املبحث

 مستندات إثبات الفقد
 لتالية:ايثبت فقد املؤمن عليه أو صاح  املعاش من االل تقديم املستندات 

 صورة رمسية من حمضر الشرطة احملرر عن الفقد. -1

 من تاريخ الفقد. إفادة من قسم الشرطة بأن املفقود مل يعثر عليه االل ثالثة أشهر -2

ا نوع العمل الذي فقد أثناء التابع هلا املؤمن عليه توضو تفصيليً  شهادة معتمدة من جهة العمل   -3

 وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.  ،تأديته
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 اخلامساملبحث 
 ميعاد تقادم إعانة الفقد واحلقوق التأمينية
  احلكميةالتي تصرف يف تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو 

 الفقد.من تاريخ  مخس سنواتبالنسبة إلعانة الفقد االل  .1

رف شهور إعانة الفقد مع مراعاة أنه إذا قدم الطل  بعد مضى هذه املدة يسقط احلق يف ص

 من تاريخ الفقد فقط. مخس سنواتواليت مضى على تاريخ استحقاقها 

فقد أو ثبوت الوفاة  بالنسنننبة للمعاش االل مخس سننننوات من فوات أربع سننننوات من تاريخ ال   .2

 .هذه التواريخ أسبقمن  أياحلقيقية أو احلكمية 

الطل  باإلضافة إىل  ميإذا قدم الطل  بعد ذلك صرف املعاش من تاريخ تقدمع مراعاة أنه 

 اخلمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطل .

ريخ املشننننار إليها بالبند من أي من التوا مخس سنننننواتبالنسننننبة لباقي احلقوق التأمينية االل  .3

 السابق.
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 الباب الرابع
 عودة صاحب املعاش للعمل

 الفصل األول
 االشرتاكاملعاملة التأمينية أثناء مدة 

قانون اليشملها   اليتمني شأنه مجيع أنواع التأ  يف تسري سن الشيخواة    إذا كان السن أقل من  -1

 .2019لسنة  148

وتأمني بات العمل شنننأنه أحكام تأمني إصنننا يف فتسنننرىجتاوز سنننن الشنننيخواة كان السنننن  إذا -2

 ختضع هلذا النوع من التأمني. األاريةإذا كانت جهة العمل  املرض

يتم ايقاف  ،يه سننن الشننيخواة يف حالة العودة إىل العمل أو مزاوله املهنة قبل بلوغ املؤمن عل -3

إذا كانت العودة  2010لسنننة  135من القانون  19 املمنوحة وفقًا ألحكام املادةصننرف الزيادة 

عد     مل ب ملادة   1/7/2013إىل الع قانون   165أو ا نة    79من ال مل  1975لسنننن من   163 ادةأو ا

اء مدة عمل املؤمن عليه    عند انته  ، و وتأثريها على الزيادات الالحقة     2019لسنننننة   148قانون  ال

عن مدة االشنننرتاك  وفاةاة والعوز والحاالت اسنننتحقاق معاش تأمني الشنننيخو إحدى ومل تتوافر

ادة املقررة السننننابق إيقاف   الزي ، يعود له احلق يف صننننرف   اعتبارها مدة قائمة بذاتها        األارية ب 

 يادات التالية.الز يفصرفها على أن يراعى عند إعادة صرف الزيادة إعمال تأثريها 

وال  شننننهريًا،رة جنيهات تسننننتحق املنحة البديلة ملنحة عيد العمال على املعاش ومقدارها عشنننن         -4

 رفها.تستحق هذه املنحة على األجر ويتم إاطار جهة العمل لعدم تكرار ص

مة العالوة وزيادة املعاش استحقاق املؤمن عليه عالوات ااصة يراعى املقارنة بني قي   يف حال -5

كام قانون منو العالوة وضننوابط  وفقا ألحزيادة املعاش أو جزء منها حقاق املقابلة هلا لتقرير اسننت

زئي اإلصننننابي غري مع مراعاة سننننريان ذلك على زيادة معاش العوز اجل        صننننرف زيادة املعاش   

  .املنهي للخدمة

عتبارًا من أول الشننهر انة هذه اإلعا تقطع (مرافقعوز  إذا كان صنناح  املعاش مسننتحقًا إلعانة   -6

 لتاريخ التحاقه بالعمل.التالي 

 2018( لسنننة 2انون رقم  مع عدم اإلاالل بأحكام قانون التأمني الصننحي الشننامل الصننادر بالق   -7

من  تأمني املرض قسننط  اقتطاعختضننع لتأمني املرض يتم إيقاف  األاريةكانت جهة العمل  إذا

 املعاش.
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 الثانيالفصل 
 األخرية االشرتاكمدة  انتهاءحساب احلقوق التأمينية بعد 

اجلديدة مدة  االشرتاكمدة  اراعتباألارية يراعى  االشرتاكعند تقدير احلقوق التأمينية عن مدة 

 يلي:التأمينية عنها وفقًا ملا  احلقوقوتتحدد  بذاتها،قائمة 

طلوبة السننتحقاق املعاش عن  فر الشننروط املومل تتوأو العمل او النشنناط اخلدمة  انتهاءحالة  يف -1

حالة توافر إحدى  يفويصنننرف من دفعة واحدة  األارية اسنننتحق عنها تعويضننًنا شنننرتاك مدة اال

 .لدليلاهذا يف الفصل الثاني من الباب األول من عليها احلاالت املنصو  

ألارية فيسوى املعاش وفًقا  إذا توفرت الشنروط املطلوبة الستحقاق املعاش عن مدة االشرتاك ا  -2

 ملا يأتي:

سنننن  املعاش عنها وفًقا فيح لوري العوز أو الوفاةذه املدة إذا كان سننننب  االسننننتحقاق عن ه -أ

 لسب  االستحقاق ويربط له معاش مبوموع املعاشني.

وى املعاش عنها وفًقا ملا  فيس للعوز أو للوفاةإذا كان سب  استحقاق املعاش عن هذه املدة  -ب

 يأتي: 

املدة ملعاش عن إذا كان سننننب  اسننننتحقاق املعاش عن املدة األوىل العوز فيسننننوى ا (1)

 .األكرب األارية دون رفع املعاش إىل من أجر التسوية

سوى املعاش عن املدة  إذا كان سب  استحقاق املعاش عن املدة األوىل لوري العوز في   (2)

 األارية وفقًا لسب  االستحقاق عن املدة األارية.

 يراعى عند حساب املعاش القواعد اآلتية:مجيع األحوال  يف -3

حكام املبحث الثالث من  ألية عن املدة السننابقة واحلالية وفقًا يراعى أن حيسنن  أجر التسننو -أ

 الفصل األول من الباب األول.

 2010لسنننة  135لقانون من ا 19وفقًا ألحكام املادة الزيادة املسننتحقة يراعى إعادة صننرف  -ب

  على 2019لسنة   148من القانون  163أو املادة  1975لسنة   79من القانون  165أو املادة 

ي             تال تأثريها على الزيادات ال باقي   املعاش األول على أن يعاد إعمال    ة كما يراعى صننننرف 

فها حتى ولو اسننننتحق  زيادات املعاش املسننننتحقة على املعاش األول يف حالة سننننابقة إيقا          

 تعويض من دفعة واحدة عن املدة األارية.
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بالزيادات املضننافة  شننني يربط املعاش مبوموع املعاشننني مع مراعاة أال يزيد جمموع املعا - 

 اق عن املدة األارية.من احلد األقصى ألجر االشرتاك يف تاريخ االستحق %80عليهما عن 

فة عليهما       أال يقل امجالي املعاشننننني      -د حلد األدنى ألجر  من ا %65عن  بالزيادات املضنننننا

 جنيه. 900االشرتاك ومبا ال يقل عن 

نه وبني معاش تأمني    تم اجلمع بيحالة اسننننتحقاق معاش وفقًا لتأمني إصننننابات العمل ي             يف -ه

 الشيخواة والعوز والوفاة بدون حد أقصى.

يف ملعاش األاري اعلى  2019لسنننة  148قانون من  163يراعى عدم االنتفاع فكم املادة  -و

 165أو املادة  2010لسنننننة  135من القانون  19حالة سننننابقة االنتفاع بها أو بأحكام املادة 

 .1975لسنة  79القانون  من

 حتدد احلقوق التأمينية األارى وفقًا ملا يلي: -4

 .اب األولتقدر قيمة املكافأة وفقًا ألحكام الفصل الرابع من الب املكافأة: -أ

  :اإلضايف التعويض -ب

إذا لثالث مع مراعاة أنه وفقًا ألحكام الفصل األول من الباب ا اإلضايفعويض تيقدر ال

للخدمة أو العمل أو النشاط  انتهت ادمة املؤمن عليه للعوز واستحق تعويضًا إضافيًا ثم عاد

لوفاة ال خيصم من التعويض اوانتهت ادمته أو عمله أو نشاطه للمرة الثانية بسب  العوز أو 

 عن العوز السابق. إضايفاألاري ما سبق أن حصل عليه من تعويض 

 ة:منحة الوفاة ونفقات اجلناز -ج

ألول، وحتدد  قيمة ايف حالة الوفاة يتم صرف منحة وفاة ونفقات جنازة عن املعاش 

 -الزيادات السابق إيقافها  بعد إعادة –منحة الوفاة ونفقات اجلنازة( بقيمة املعاش املستحق

 الوفاة.يف تاريخ 
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 أمثلة حساب معاش وتعويض تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة

 ( 1)  مثال رقم .1.1
وكانت بياناته وفقًا ملا  7/1/2021بتاريخ  الشننننيخواةمؤمن عليه باجلهاز اإلداري للدولة انتهت ادمته ببلوغ سننننن 

 يلي:

  :8/1/1961تاريخ امليالد 

  :3/11/1990تاريخ التعيني 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 669.13 

1/7/2015 729.35 

1/7/2016 794.99 

1/7/2017 866.54 

1/7/2018 944.52 

1/7/2019 1029.53 

  جنيهًا. 323689.30بلوت  31/12/2019حتى  1/12/1990إمجاىل األجور املتورية من 

  ي:حتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من 

 األجر التاريخ

1/1/2020 5879.53 

1/7/2020 6467.48 

    حتى  1/1/2020املدة من   متوسننننط نسننننن  التضننننخم عن   بالرجوع إىل جدول نسننننن  التضننننخم تبني أن

31/12/2020 ) =5.1% 

 معاش األجر األساسي -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 29 2 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 350 االمجاىل بالشهور
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  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 .جنيهًا1003.70من هذا األجر =  %150× جنيه 669.13=  1/1/2015األجر يف 

 .جنيهًا 1003.70لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150مبراعاة األجر  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 866.54 866.54 5199.24 

1/7/2018 30/6/2019 12 944.52 944.52 11334.24 

1/7/2019 31/12/2019 6 1029.53 1003.70 6022.20 

 22555.68   24 إمجالي 

 .جنيهًا 939.82=  24÷  22555.68املتوسط = 

 عن السنوات الكاملة (31/12/2020و حتى  1/1/2020من   نس  التضخمحتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط   

 جنيهًا 47.93=  %5.1×  1×  939.82 = (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 987.75= 47.93+  939.82ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

987.75 × 

350 

× 
1 

 جنيهًا 21.640  =

12 45 

 معاش األجر املتوري -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 29 2 - الشهر اىل شهر كامل( كسراإلمجالي يتم جرب 

 شهر 350 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 927.48=    مل حيس  شهر البداية ( 349 ÷323689.30املتوسط = 

 جنيهًا 90.806=     ( 87عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1734.38=           أجر التسوية 

ضخم      املتوريحتسني متوسط األجر     س  الت سنوات الكاملة  (31/12/2020و حتى  1/1/2020من   مبتوسط ن  عن ال

 جنيهًا 88.45=  %5.1×  1×  1734.38=  (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 1822.83= 88.45+ 1734.38ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1822.83 × 

350 

× 
1 

 جنيهًا47.1181 =

12 45 

 :148قانون معاش مدة  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 1 - 31/1/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 13 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  األجر الشهور حتى من أجر

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 31/1/2021 7 45272.36 

 80549.54 13 اإلمجالي  

 جنيهًا. 6196.12=  13÷ 80549.54املتوسط = 

سنوات الكاملة  ا( عن 31/12/2020وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من             ل

 جنيهًا 316.00=  %5.1×  1× 6196.12=  (31/1/2021حتى  1/1/2020علية من  يف املدة الف

 جنيهًا 6512.12= 316.00+  6196.12ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

6512.12 × 

13 
× 

1 
 جنيهًا 77.156 =

12 45 
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 املعاشإمجالي 

 قيمة بيان

 640.21 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 156.77 148/2019قانون معاش 

 1978.45 إمجالي

 ال يستفيد (%33×  1978.45  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

د األدنى من احل %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ألجر االشرتاك ومبا اليقل عن 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 1988.45 اإلمجالي

  1/1/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 29 2 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب اإلمجالي

 شهر 350 االمجاىل بالشهور

 

 :حساب املكافأة 

 

أجر التسوية 

  األساسى(

× 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

987.75 × 

350 

 جنيهًا 38.28809 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 .يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه 
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 ( 2مثال رقم )  .1.2

 أن املؤمن عليه:( 1رقم  ض يف املثال ارتفاب

 دمة.حتى تاريخ إنهاء اخل ونيكان يعمل بأحد املناطق النائية من تاريخ التعي 

 سنوات 3قدرها  1/1/2020على  كان له مدة مشرتاة سابقة. 

 :يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي

 :معاش األجر األساسي -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 7 3 14 مدة نائية   مبقدار ربع املدة(

 3 - - مدة مشرتاة

 39 6 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 474 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 (.1كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

987.75 × 

474 

× 
1 

 جنيهًا 867.03  =

12 45 

 جنيهًا X 80%   =20.790 75.987من أجر التسوية =  %80خيفض إىل 

 :معاش األجر املتوري -2

 (.1كما يف املثال رقم  

 :148قانون معاش مدة  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 1 - 31/1/2021 1/1/2020 فعليةمدة 

 - - 22 (الربعمدة نائية   مبقدار ربع 

 1 2 - ىل شهر كامل(إالشهر  كسراإلمجالي يتم جرب 

 شهر 14 بالشهور ياالمجال
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  حتديد أجر التسوية 

 (.1كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش  

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
السن من معامل 

 (5جدول  
 

6512.12 × 

14 
× 

1 
 جنيهًا 83.168 =

12 45 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 790.20 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 168.83 148/2019قانون معاش 

 2140.50 إمجالي

 ال يستفيد (%33×  2140.50  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

دنى ألجر من احلد األ %65للحد األدنى الرقمي  رفع املعاش 

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2150.50 اإلمجالي

  1/1/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

   1يتم حساب املكافأة كما يف املثال رقم.) 
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 ( 3مثال رقم )  .1.3

 وش سداد التكلفة. 1/1/2020عد سنوات ب 3له مدة مشرتاة قدرها  أن املؤمن عليه( 1رقم  ض يف املثال ارتفاب

 تم تسوية املعاش وفقًا ملا يلى:ي

 :معاش األجر األساسي -1

 (.1املثال رقم   كما فى

 :معاش األجر املتوري -2

 (1املثال رقم   كما فى

 :148قانون معاش مدة  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 1 - 31/1/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 3 - - مدة مشرتاة

 4 1 - ياإلمجال

 شهر 49 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 (.1كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

6512.12 × 

49 
× 

1 
 جنيهًا 91.590 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 640.21 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 590.91 148/2019قانون معاش 

 2412.59 إمجالي

 ال يستفيد (%33×  2412.59  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

جر االشرتاك ومبا ألمن احلد األدنى  %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900اليقل عن 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2422.59 اإلمجالي

  1/1/2021يستحق املعاش اعتبارًا من و

 حساب املكافأة

   1يتم حساب املكافأة كما يف املثال رقم) 
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 (4مثال رقم ) .1.4

  16/7/1970تاريخ ميالده  وكان لوفاةبا 7/1/2021بتاريخ ة املؤمن عليه ادماء انته( 1بإفرتاض يف املثال رقم  

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 :األجر األساسيمدة معاش  -1

 (.1املثال رقم  كما فى  

 :األجر املتوري مدة معاش -2

 (.1املثال رقم   كما فى

 :148قانون معاش مدة  -3

 (.1املثال رقم  كما فى 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 640.21 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 156.77 148/2019قانون معاش 

 1978.45 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  1978.45 ×33% ) 
 ال يستفيد

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 6512.12  ×65%  =4232.88 

 دنىاألد احلفرق رفع 

4232.88– 1978.45 

2254.43 

 4232.88 اإلمجالي

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 4242.88 اإلمجاىل

 1/1/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

   1يتم حساب املكافأة كما يف املثال رقم) 
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 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

16/7/1970 7/1/2021 22 5 50 

 51 السن بعد جرب كسر السنة 

 %93 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 

 حساب التعويض اإلضايف 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

        

 جنيًها 67.52020=  %93 × 12 × 4661.35 = التعويض اإلضايف

  دليل.ال هذا اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الثالث منالتعويض  يتم توزيع 

 

 (5مثال رقم ) .1.5

 .هو العوز الكامل واستحقاق املعاش اخلدمة انتهاءأن سب   (4رقم  املثال  يف بافرتاض

 4  يتم حساب كافة بنود املعاش كما فى املثال رقم.) 

   4يتم حساب املكافأة والتعويض اإلضايف كما يف املثال رقم.) 

  

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

 املتوري

+ 

 أجر التسوية

 148قانون عن 

2 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

987.75 + 1822.83 + 6512.12 

 جنيهًا 4661.35=

2 
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 (6مثال رقم ) .1.6

    جازة    4بفرض يف املثال رقم يه حصنننننل على إ مل   ( أن املؤمن عل ها من    ااصنننننة لوري الع غري مشننننرتك عن

 7/1/2021حتى وقوع الوفاة يف  1/8/2019

 جنيهًا.303489.30بلوت  31/7/2019حتى  1/12/1990إمجاىل األجور املتورية من فرض أن ب 

 معاش األجر األساسي -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 28 8 29 31/7/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 28 9 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 345 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

  1/8/2014تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 .جنيهًا1003.70من هذا األجر =  %150× جنيه 669.13=  1/8/2014األجر يف 

 .جنيهًا 1003.70لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150مبراعاة األجر  األجر الفعلي املدة حتى من

1/8/2017 30/6/2018 11 866.54 866.54 9531.94 

1/7/2018 30/6/2019 12 944.52 944.52 11334.24 

1/7/2019 31/7/2019 1 1029.53 1003.70 1003.7 

 21869.88   24 إمجالي 

 .جنيهًا 911.25=  24÷  21869.88املتوسط = 

 عن السنوات الكاملة (31/12/2020و حتى  1/1/2020من   نس  التضخمحتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط   

 جنيهًا 46.47=  %5.1×  1×  911.25 = (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا957.72= 46.47+  911.25ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

957.72 × 

345 

× 
1 

 جنيهًا 88.611  =

12 45 

 

  



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
65 

 معاش األجر املتوري -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 28 8 28 31/7/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 28 9 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 345 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 882.24=    مل حيس  شهر البداية ( 344 ÷303489.30املتوسط = 

 جنيهًا07.741=     ( 84عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1623.31=           أجر التسوية 

ضخم      املتوريحتسني متوسط األجر     س  الت سنوات الكاملة  (31/12/2020و حتى  1/1/2020من   مبتوسط ن  عن ال

 جنيهًا 82.79=  %5.1×  1×  1623.31=  (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 1706.10=  82.79+ 1623.31ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1706.10 × 

345 

× 
1 

 جنيهًا01.1090 =

12 45 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 611.88 معاش أجر أساسي

 1090.01 معاش أجر متوري

 1701.89 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  1701.89 ×33% ) 
 ال يستفيد

  من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

حتى الوفاة يتم رفع املعاش إىل  1/1/2020املؤمن عليه غري مشرتك عن املدة احلالية اعتباًرا من وحيث أن 

 من امجالي أجر التسوية األساسي واملتوري 65%

 957.72+1706.10)  ×65%  =1731.48 

 دنىاألد احلفرق رفع 

1731.48– 1701.89 

29.59 

 1731.48 اإلمجالي
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 قيمة بيان

دنى ألجر من احلد األ %65الرقمي  رفع املعاش للحد األدنى 

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 1741.48 اإلمجاىل

 1/1/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 28 8 28 31/7/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 28 9 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 345 االمجاىل بالشهور

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

957.72 × 

345 

 جنيهًا 45.27534 =

12 

 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 عليه يف تاريخ االستحقاق حتديد سن املؤمن 

 سنة شهر يوم حتى من

16/7/1970 7/1/2021 22 5 50 

 51 السن بعد جرب كسر السنة 

 %93 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

يكون أجر التسوية عن املدة السابقة  1/1/2020وحيث أن املؤمن عليه غري مشرتك عن املدة احلالية اعتباًرا من 

 2663.82=  (1706.10+  957.72=   فقط بامجالي أجر التسوية األساسي و املتوري

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

 املتوري

+ 

 التسويةأجر 

 148قانون عن 

2 
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 حساب التعويض اإلضايف 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 التسويةأجري 

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

        

 جنيًها 23.29728=  %93 × 12 × 2663.82 = التعويض اإلضايف

 دليل.ال هذا ن الباب الثالث منيتم توزيع  التعويض اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول م 
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 (7مثال رقم ) .1.7

تى تاريخ التعيني يف ح 1/7/1989( أن املؤمن عليه له مدة باليومية من 1بفرض يف املثال رقم  

 .يوم 421مالية  97و كان امجالي عدد األيام من واقع استمارة  3/11/1990

 معاش األجر األساسي -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 سنة 1.1694يوم =  360يوم /  421مدة اليومية = 

 شهر 2.0333=  12×  0.1694

 يوم 1=  30×  0.0333

1 2 1 

 30 3 30 الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 364 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 (1كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 بالشهورمدة االشرتاك 

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

987.75 × 

364 

× 
1 

 جنيهًا 82.665  =

12 45 

 :األجر املتوريمدة معاش  -2

 (.1املثال رقم   كما فى

 :148قانون معاش مدة  -3

 .(1املثال رقم  كما فى 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 665.82 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 156.77 148/2019قانون معاش 

 2004.06 إمجالي

 ال يستفيد (%33×  2004.06  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

د األدنى من احل %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ألجر االشرتاك ومبا اليقل عن 
 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2014.06 اإلمجالي

  1/1/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 
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 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 1 2 1 يوم  360يوم /  421مدة اليومية = 

 30 4 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 364 بالشهوراالمجاىل 

 

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

987.75 × 

364 

 جنيهًا 75.29961 =

12 

 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 .يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه 
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 (8مثال رقم ) .1.8
يه   لة       مؤمن عل لدو ته       باجلهاز اإلداري ل ادم هت  لة      انت قا قانون  (70مادة ) باالسننننت ية         من  ملدن مة ا خلد تاريخ   ا ب

 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي: 27/10/2020

  :25/11/1963تاريخ امليالد. 

  :13/10/1983تاريخ التعيني. 

  :4/-مدد حمول عنها احتياطيًا عن األجر املتوري/-. 

 31/12/1985إىل  13/10/1983ة: من االلزامي تونيدمدة ال. 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 642.44 

1/7/2015 700.22 

1/7/2016 763.22 

1/7/2017 831.89 

1/7/2018 906.76 

1/7/2019 988.46 

 جنيهًا. 281522.35بلوت  31/12/2019حتى  1/4/1984 إمجاىل األجور املتورية من 

  يحتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020اعتباًرا من بيانات أجر االشرتاك: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 4228.83 

1/7/2020 4651.71 

 :حتديد سن املؤمن عليه 

 سنة شهر يوم حتى من

25/11/1963 27/10/2020 3 11 56 

 56 السن بعد اهمال كسر السنة 

  ون اخلدمة املدنية:من قان 70وفقًا للمادة أقل سنوات أيهما  5املدة املكملة لسن الشيخواة أو 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

خ تاري –= تاريخ بلوغ سن الشيخواة 

 5إنهاء اخلدمة مبا ال يزيد عن 

 سنوات

 3 نن 27 24/11/2023 27/10/2020

 نن 9 6 ربع ال ختفيض املدة بواقع
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 وفقًا ملا يلي:دمه للوقوف على مدى توافر شروط استحقاق املعاش من عاملعاش  تقدير قيمةيتم 

 معاش األجر األساسي -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 36 2 19 31/12/2019 13/10/1983 مدة فعلية

 2 2 19 31/12/1985 13/10/1983 مدة مضاعفة

 38 6 نننن الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 462 بالشهور ياالمجال

  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015سنوات األارية تاريخ بداية اخلمس 

 جنيهًا 963.66من هذا األجر =  %150×  642.44 = 1/1/2015األجر يف 

 جنيهًا 963.66لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150مبراعاة األجر  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 831.89 831.89 4991.34 

1/7/2018 30/6/2019 12 906.76 906.76 10881.12 

1/7/2019 31/12/2019 6 988.46 963.66 5781.96 

 21654.42   24 إمجالي 

 902.26=  24÷  21654.42 املتوسط =

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 بالشهورمدة االشرتاك 

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

902.26 × 

462 

× 
1 

 جنيهًا 617.00 =

12 56.30 

 معاش األجر املتوري -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 35 8 31 31/12/2019 1/4/1984 مدة فعلية

 - 4 - مدد حمول عنها احتياطي

 36 1 -  اإلمجالي

 شهر 433 االمجاىل بالشهور



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
72 

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 656.23=                     429÷  281522.35املتوسط = 

 جنيهًا 04.689=       ( 105عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1345.27=                      اإلمجالي

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1345.27 × 

433 

× 
1 

 جنيهًا 20.862 =

12 56.30 

 :148معاش مدة قانون -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 - 9 30 31/10/2020 1/1/2020 مدة فعلية

  9 6 (70املدة املضافة بقرارات و قوانني ااصة  مدة مادة 

 1 8 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 20 بالشهور يمجالاال

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر الشهور حتى من أجر

4228.83 1/1/2020 30/6/2020 6 25372.98 

4651.71 1/7/2020 31/10/2020 4 18606.84 

 43979.82 10 اإلمجالي  

 جنيهًا 4397.98= 10÷  43979.82املتوسط =

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

4397.98 × 

20 
× 

1 
 جنيهًا 19.130 =

12 56.3 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 617.00 معاش أجر أساسي

 862.20 معاش أجر متوري

 130.19 148/2019قانون معاش 

 1609.39 إمجالي املعاشني

 ٢١٩٨.٩٩ x 50% 4397.98األاري= من أجر التسوية  50%

 

اري فمن ثم ال يسنننتحق % من أجر التسنننوية األ 50وهو أقل من  39.1609وحيث أن إمجالي املعاش احملسنننوب = 

حلني توافر شنننروط اسنننتحقاق    صنننرف املكافأةاملؤمن عليه يف هذا املثال صنننرف املعاش املبكر، كما ال يسنننتحق  

 املعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
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 ( 9مثال رقم )  .1.9
لة         لدو باجلهاز اإلداري ل يه  ية رقم            مؤمن عل ملدن قانون اخلدمة ا نة    81وااضننننع ل ته      2016لسنننن فا عت و تاريخ    وق ب

 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي: 1/7/2021

  :8/1/1969تاريخ امليالد 

  3/11/1990التعيني: تاريخ 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 669.13 

1/7/2015 729.35 

1/7/2016 794.99 

1/7/2017 866.54 

1/7/2018 944.52 

1/7/2019 1029.53 

  جنيهًا. 323689.30بلوت  31/12/2019حتى  1/12/1990إمجاىل األجور املتورية من 

  ي:حتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020االشرتاك اعتباًرا من بيانات أجر 

 األجر التاريخ

1/1/2020 5879.53 

1/7/2020 6467.48 

    حتى  1/1/2020املدة من   متوسننننط نسننننن  التضننننخم عن   بالرجوع إىل جدول نسننننن  التضننننخم تبني أن

31/5/2021 ) =5% 

 معاش األجر األساسي -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 29 2 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 350 االمجاىل بالشهور
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  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 .جنيهًا1003.70من هذا األجر =  %150× جنيه 669.13=  1/1/2015األجر يف 

 .جنيهًا 1003.70لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 866.54 866.54 5199.24 

1/7/2018 30/6/2019 12 944.52 944.52 11334.24 

1/7/2019 31/12/2019 6 1029.53 1003.70 6022.20 

 22555.68   24 إمجالي 

 .جنيهًا 939.82=  24÷  22555.68املتوسط = 

 عن السنوات الكاملة  (31/5/2021و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم         

 جنيهًا 46.99=  %5×  1×  939.82 = (30/6/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا986.81= 46.99+  939.82ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

986.81 × 

350 

× 
1 

 جنيهًا 60.639  =

12 45 

 معاش األجر املتوري -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 29 2 - الشهر اىل شهر كامل( كسراإلمجالي يتم جرب 

 شهر 350 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 927.48=    مل حيس  شهر البداية ( 349 ÷323689.30املتوسط = 

 جنيهًا 90.806=     ( 87عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1734.38=           أجر التسوية 

يف   عن السنوات الكاملة (31/5/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم املتوريحتسني متوسط األجر 

 جنيهًا 86.72=  %5×  1×  1734.38=  (30/6/2021 حتى 1/1/2020  املدة من 

 جنيهًا 1821.10= 86.72+ 1734.38ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1821.10 × 

350 

× 
1 

 جنيهًا34.1180 =

12 45 

 :148قانون معاش مدة  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 6 - 30/6/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 18 بالشهوراالمجاىل 

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  األجر الشهور حتى من أجر

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 30/6/2021 12 77609.76 

 112886.94 18 اإلمجالي  

 

 جنيهًا. 6271.50=  18÷ 112886.94املتوسط = 

لسنوات الكاملة يف   ا( عن 31/5/2021وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من        

 جنيهًا 313.58=  %5×  1× 6271.50=  (30/6/2021حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 جنيهًا6585.08= 313.58+  6271.50ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

6585.08 × 

18 
× 

1 
 جنيهًا 50.219 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 639.60 معاش أجر أساسي

 1180.34 معاش أجر متوري

 219.50 أجر االشرتاكمعاش 

 2039.44 إمجالي

 ال يستفيد (%33×  2039.44  -450بني زيادة املعاش بواقع الفرق 

 ألكربامن أجر التسوية  %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

6585.08 ×65%  =4280.30 

 دنىاألد احلفرق رفع 

4280.30– 2039.44 

2240.86 

 4280.30 إمجالي

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900عن  االشرتاك ومبا اليقل

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 4290.30 اإلمجالي

  1/7/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 29 1 29 31/12/2019 3/11/1990 مدة فعلية

 29 2 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب اإلمجالي

 شهر 350 االمجاىل بالشهور

 

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

986.81 × 

350 

 جنيهًا 96.28781 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 .يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه 
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 حساب التعويض اإلضايف

 االضايف:حتديد نسبة التعويض  -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

8/1/1969 30/6/2021 24 5 52 

 53 السن بعد جرب كسر السنة 

 %80 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  

 

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 

 

 حساب التعويض اإلضايف 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

        

 جنيًها 35.45086=  %80 × 12 × 4696.50 = اإلضايفالتعويض 

 هذا الدليل.يتم توزيع  التعويض اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الثالث من 

  

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

 املتوري

+ 

 أجر التسوية

 االشرتاك

2 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

986.81 + 1821.10 + 6585.08 

2 
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 (:10مثال رقم ) .1.10

 قًا ملا يلي:وكانت بياناته وف 27/10/2020بتاريخ انقطع عن العمل  بالقطاع العاممؤمن عليه 

  25/11/1966امليالد: تاريخ. 

  :13/10/1983تاريخ التعيني. 

 31/12/1985إىل  13/10/1983ة: من االلزامي تونيدمدة ال. 

 24/11/2026 فى بطل  الصرف حتى بلوغ سن الشيخواة بافرتاض عدم تقدمه. 

 يكالتال 1/4/1984قبل  بيانات أجر االشرتاك األساسي: 

 األجر التاريخ

13/10/1983 35.00 

1/7/1984 37.00 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 642.44 

1/7/2015 700.22 

1/7/2016 763.22 

1/7/2017 831.89 

1/7/2018 906.76 

1/7/2019 988.46 

 جنيهًا. 281522.35بلوت  31/12/2019حتى  1/4/1984 إمجاىل األجور املتورية من 

  يحتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020اعتباًرا من بيانات أجر االشرتاك: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 4228.83 

1/7/2020 4651.71 

  5.3=   31/10/2026وحتى  1/1/2020التضخم عن املدة من  نس  متوسطبافرتاض أن% 
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 :كاآلتييتم حساب معاش 

 معاش األجر األساسي .1

 حصر مدد االشرتاك. 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 36 2 19 31/12/2019 13/10/1983 مدة فعلية

 2 2 19 31/12/1985 13/10/1983 مدة مضاعفة

 38 6 - ىل شهر كامل(إالشهر  كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 462 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيهًا 963.66من هذا األجر =  %150×  642.44 = 1/1/2015األجر يف 

 جنيهًا 963.66لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 831.89 831.89 4991.34 

1/7/2018 30/6/2019 12 906.76 906.76 10881.12 

1/7/2019 31/12/2019 6 988.46 963.66 5781.96 

 21654.42   24 إمجالي 

 جنيهًا 902.27=  24÷  21654.42 املتوسط =

 عن السنوات الكاملة (31/10/2026و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم  

 .(24/11/2026 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 286.92=  5.3%× 6×  902.27 =

 جنيهًا 1189.19=  286.92+  902.27ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1189.19 × 

462 

× 
1 

 جنيهًا 1017.42 =

12 45 

 جنيهًا 35.951% من أجر التسوية =  80 ننخيفض ل
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 معاش األجر املتوري .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 35 8 31 31/12/2019 1/4/1984 مدة فعلية

 35 9 -  اإلمجالي

 شهر 429 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 656.23=                         429÷  281522.35املتوسط = 

 جنيهًا 40.689 =      ( 105كاملة  %عن كل سنة  %3يزاد 

 جنيهًا 1345.27=                     اإلمجالي

ضخم      املتوريحتسني متوسط األجر     س  الت سنوات الكاملة  (31/10/2026و حتى  1/1/2020من   مبتوسط ن  عن ال

 جنيهًا 427.80 = %5.3×  6×  1345.27( = 24/11/2026 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 1773.07= 427.80+  1345.27ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1773.07 × 

429 

× 
1 

 جنيهًا 60.1408 =

12 45 
 

 :148قانون معاش مدة  .3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 - 10 - 31/10/2020 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 10 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر الشهور حتى من أجر

4228.83 1/1/2020 30/6/2020 6 25372.98 

4651.71 1/7/2020 31/10/2020 4 18606.84 

 43979.82 10 اإلمجالي  

 4397.98= 10÷  43979.82املتوسط =
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( عن السنوات الكاملة 31/10/2026وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من  

أقل من سنة  1/1/2020 (   مدة االشرتاك الفعلية من31/10/2020حتى  1/1/2020يف املدة الفعلية من  

 (.148مدة قانون وبالتالي ال يتم حتسني أجر االشرتاك عن 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

4397.98 × 

10 
× 

1 
 جنيهًا 44.81 =

12 45 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 951.35 معاش أجر أساسي

 1408.60 معاش أجر متوري

 81.44 148/2019قانون معاش 

 2441.39 إمجالي

 ال يستفيد ( %33× 2441.39  -450 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 2441.39 اإلمجالي

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2451.39 اإلمجاىل

 1/11/2026و يستحق املعاش اعتبارًا من 
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 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 :املدد احملسوبة باملبالغ املدارة وفقًا للمعادلة األتية  

 

 

 =-  /2  /-  

 

 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 35 8 31 31/12/2019 1/4/1984 (1/4/1984من   مدة فعلية

 ننن 2 ننن ىمدد حمول عنها احتياط

 35 11 ننن  اإلمجالي

 شهر 431 اإلمجالي بالشهور

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

1189.19 × 

431 

 جنيهًا 74.42711 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 عليه. يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن 

بل قاملتوسط الشهري للسنتني األاريتني 

  ساسياألجر األعن  1/4/1984

 0.015 × ر (جنيه بالشهو 30 املدة من بلوغ االجر  ×

 

 × 1/4/1984األجر األساسي يف 

من جدول رقم  1/4/1984السن يف  معامل

له  قبل استبدا 79/1975 قانونب( املرفق 4 

 (.2014لسنة  120بالقانون رقم 

× 0.30 

35 × 6 × 0.015 

  = 

35 × 1.8 × 0.30 
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 (11مثال رقم ) .1.11

 أن نس  معدل التضخماض بافرت، و25/4/2026أن املؤمن عليه وقعت وفاته يف  (10رقم  املثال  يف بافرتاض

 =5.3%. 

  انتهاء اخلدمة الة وفاة بعد سنة منعلى اعتبار أن احل (10  املثال رقم يفيتم حساب كافة بنود املعاش كما. 

  1/4/2026وجدوا اعتبارًا من يستحق صرف املعاش للمستحقني إن. 

 من 5تحق املعاش طبقا للبند  أن احلالة تس ثحي األكربالتسوية  أجرمن  %65 يستحق رفع املعاش إىل ال )

 (.21 املادة 

   10يتم حساب املكافأة كما يف املثال رقم.) 

  دليل. الهذا ألول من الرابع من الفصل الثالث من الباب ا للمبحثيتم توزيع املكافأة طبًقا 

 (:12مثال رقم ) .1.12

أن نس  معدل بافرتاض و، 25/4/2026( أن املؤمن عليه ثبت عوزه الكامل يف 10رقم   املثال يف بافرتاض

 .%5.3=  التضخم

  بعد سنة من الرتككامل عوز الة على اعتبار أن احل (10  املثال رقم يفيتم حساب كافة بنود املعاش كما. 

 من 5تحق املعاش طبقا للبند  أن احلالة تس ثحي األكربالتسوية  أجرمن  %65 يستحق رفع املعاش إىل ال )

 (.21املادة  

  1/4/2026يستحق صرف املعاش اعتبارًا من . 

   10يتم حساب املكافأة كما يف املثال رقم.) 
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 (:13مثال رقم ) .1.13

 4/8/2021 يف تهوفا وقعت عليه املؤمن أن (10رقم   املثال يف بإفرتاض. 

    حتى  1/1/2020املدة من   متوسننننط نسننننن  التضننننخم عن   بالرجوع إىل جدول نسننننن  التضننننخم تبني أن

31/7/2021 ) =5% 

 :كاآلتييتم حساب معاش 

 معاش األجر األساسي .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 36 2 19 31/12/2019 13/10/1983 مدة فعلية

 2 2 19 31/12/1985 13/10/1983 مدة مضاعفة

 38 6 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 462 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيهًا 963.66من هذا األجر =  %150×  642.44 = 1/1/2015األجر يف 

 جنيهًا 963.66أجر من أجور فرتة املتوسط عن  يلذا جي  أال يزيد أ

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 831.89 831.89 4991.34 

1/7/2018 30/6/2019 12 906.76 906.76 10881.12 

1/7/2019 31/12/2019 6 988.46 963.66 5781.96 

 21654.42   24 إمجالي 

 جنيهًا 902.27=  24÷  21654.42 املتوسط =

 عن السنوات الكاملة  (31/7/2021و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم         

 جنيهًا 45.11% =  5× 1×  902.27 = (4/8/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 947.38=  45.11+  902.27ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

947.38 × 

462 

× 
1 

 جنيهًا 810.54 =

12 45 

 جنيهًا 757.90% من أجر التسوية =  80خيفض لن 
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 :معاش األجر املتوري .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 35 8 31 31/12/2019 1/4/1984 فعليةمدة 

 35 9 - اإلمجالي

 شهر 429 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 656.23=                    429÷  281522.35املتوسط = 

 جنيهًا 40.689 =      ( 105عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1345.27=                       اإلمجالي

يف   عن السنوات الكاملة (31/7/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم املتوريحتسني متوسط األجر 

 .(4/8/2021 حتى 1/1/2020  املدة من 

 جنيهًا 67.26 = 5%×  1×  1345.27= 

 جنيهًا 1412.53=  67.26+  1345.27ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1412.53 × 

429 

× 
1 

 جنيهًا 81.1122 =

12 45 

 :148معاش مدة قانون  .3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 - 10 - 31/10/2020 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 10 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر لشهورا حتى من أجر

4228.83 1/1/2020 30/6/2020 6 25372.98 

4651.71 1/7/2020 31/10/2020 4 18606.84 

 43979.82 10 اإلمجالي  

 4397.98= 10÷  43979.82املتوسط =
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لسنوات الكاملة يف   ا( عن 31/7/2021وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من        

أقل من سنننة وبالتالي ال   1/1/2020(   مدة االشننرتاك الفعلية من 31/10/2020حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 (.148يتم حتسني أجر االشرتاك عن مدة قانون 

 حساب املعاش 

 

 × تسوية أجر ال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

4397.98 × 

10 
× 

1 
 جنيهًا 44.81 =

12 45 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان 

 757.90 معاش أجر أساسي

 1122.18 معاش أجر متوري

 81.44 148/2019قانون معاش 

 1961.52 إمجالي

 الفرق بنيزيادة املعاش بواقع 

 450-  1961.52 ×33% ) 
 ال يستفيد

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

4397.98  ×65%  =2858.68 

 فرق رفع حد أدنى

2858.69– 1961.52  

897.17 

 2858.69 اإلمجالي

ى ألجر االشرتاك من احلد األدن %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900اليقل عن  ومبا

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2868.69 ياإلمجال

 1/8/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 
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 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك: 

 (10كما يف املثال رقم  

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

947.38 × 

431 

 جنيهًا 73.34026 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 .يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه 

  دليلهذا الالرابع من الفصل الثالث من الباب األول من  املبحثيتم توزيع املكافأة طبًقا.  
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 (:14مثال رقم ) .1.14

وكانت بياناته   4/12/2020ة بتاريخ انتهت ادمته بالوفا  سائق درجة ثالثة( من أصحاب األجور احلكميةمؤمن عليه 

 وفقًا ملا يلي:

  :16/6/1990تاريخ امليالد 

  1/5/2016: االشرتاكتاريخ 

 :بيانات أجر االشرتاك 

 األجر التاريخ

1/5/2016 180.00 

1/7/2016 420.00 

1/7/2017 520.00 

1/7/2018 645.00 

1/7/2019 801.25 

   مة كما يليحتى تاريخ انهاء اخلد 1/1/2020بافرتاض بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 1050.00 

  وحتى  1/1/2020التضننننخم عن املنندة من  نسننننن  متوسننننطأن يتبني  بننالرجوع جلنندول نسننننن  التضننننخم

30/11/2020   =5% 

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 األساسيمعاش األجر  -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 3 7 31 31/12/2019 1/5/2016 مدة فعلية

 3 8 -  اإلمجالي

 شهر 44 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 1/5/2016 االشرتاكأو تاريخ  تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية

 جنيهًا 245.98من هذا األجر =  %136.66×  180.00=  1/5/2015األجر يف 

 جنيهًا 245.98لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط على 

 إمجالي %136.66األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 520.00 245.98 1475.88 

1/7/2018 30/6/2019 12 645.00 245.98 2951.76 

1/7/2019 31/12/2019 6 801.25 245.98 1475.88 

 5903.52   24 إمجالي 
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 جنيهًا.245.98=  24÷  5903.52املتوسط = 

 عن السنوات الكاملة  (30/11/2020و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم     االشرتاك حتسني متوسط أجر    

 جنيهًا 12.30=  %5×  1× 245.98= (4/12/2020 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا258.28= 12.30+  245.98ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

258.28 × 

44 
× 

1 
 جنيهًا 05.21  =

12 45 

 :148قانون معاش مدة  -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 - - 31/12/2020 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 12 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148متوسط أجور مدة قانون 

 املدة× دال  الشهور حتى من أجر

1050.00 1/1/2020 31/12/2020 12 12600.00 

 12600.00 12 اإلمجالي  

 جنيهًا. 1050.00= 12÷12600املتوسط = 

 عن السنوات الكاملة  (30/11/2020و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم     االشرتاك حتسني متوسط أجر    

 جنيهًا 52.50=  %5×  1× 1050.00= (4/12/2020 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا1102.50= 52.50+ 1050.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 االشرتاك بالشهورمدة 

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1102.50 × 

12 
× 

1 
 جنيهًا 50.24 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 21.05 معاش أجر أساسي

 24.50 148/2019 قانونمعاش 

 45.55 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  45.55 ×33% ) 
434.97 

 480.52 إمجالي

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 1050 ×65%  =682.50 

 فرق رفع حد أدنى

682.5 – 480.52 

201.98 

 682.50 اإلمجالي

جر االشرتاك ومبا من احلد األدنى أل %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900اليقل عن 

217.50 

 10.00 مايومنحة 

 910.00 اإلمجاىل

 1/12/2020و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 ب األجور احلكميةال يستحق مكافأة عن املدة السابقة حيث أن املؤمن عليه من أصحا. 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 .يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه 

 دليل.ال هذا الرابع من الفصل الثالث من الباب األول من بحثتوزيع املكافأة طبًقا للم يتم  
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 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

16/6/1990 1/12/2020 16 5 30 

 31 السن بعد جرب كسر السنة 

 %227 (6التعويض االضايف من جدول  نسبة 

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

مدة قانون عن 

148 

 2  

 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

258.28 + 1102.50 

 =680.39  

 2  

 

 حساب التعويض اإلضايف 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها 82.18533 = %227 × 12 × 680.39 = التعويض اإلضايف

 دليل.هذا اللثالث من يتم توزيع اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب ا 
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 (15مثال رقم ) .1.15
، وكان له 15/4/2021بتاريخ  واةالشنننيخانتهت ادمته ببلوغ سنننن  ني باجلهاز اإلداري للدولةمن العامل عليهمؤمن 

 مدد تأمينية خمتلطة.  

 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي:

  :16/4/1961تاريخ امليالد. 

   وحتى  1/5/2004رتة من االل الف 1976لسنننة  108مدة االشننرتاك كصنناح  عمل وفقًا ألحكام القانون رقم

30/11/2011. 

      وحتى  1/7/2012لفرتة من ااالل  1978لسنننننة   50مدة االشننننرتاك للعمل باخلار  وفقًا ألحكام القانون رقم

30/6/2014. 

  :1/9/2014تاريخ التعيني بالقطاع احلكومي. 

 وكانت بيانات دال وأجر االشرتاك وفقًا ملا يلي:

 :1976لسنة  108ون رقم أواًل: دال االشرتاك وفقًا ألحكام القان

 دال االشرتاك التاريخ

1/5/2004 250 

1/1/2009 400 

1/1/2011 500 

 :1978لسنة  50ثانيًا: دال االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم 

 دال االشرتاك التاريخ

1/7/2012 600 

1/1/2014 750 

 :1975لسنة  79ثالثًا: أجر االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/9/2014 408.64 

1/7/2015 445.41 

1/7/2016 485.49 

1/7/2017 529.18 

1/7/2018 576.81 

1/7/2019 628.72 

  جنيهًا. 41366.70بلوت  31/12/2019حتى  1/9/2014إمجالي األجور املتورية من 
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 :2019لسنة  148القانون رقم رابعًا: أجر االشرتاك وفقًا ألحكام 

  يحتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 5178.72 

1/1/2021 5535.30 

 5=  31/3/2021حتى  1/1/2020املدة من متوسط نس  التضخم عن  بالرجوع جلدول لنس  التضخم يكون % 

 وفقًا ملا يلي: يتم تسوية املعاش

 :1976لسنة  108حتديد أجر التسوية وفقًا ألحكام القانون رقم  -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 7 6 30 30/11/2011 1/5/2004 مدة فعلية

 شهر  91 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 1976لسنة  108متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

250.00 1/5/2004 31/12/2008 56 14000.00 

400.00 1/1/2009 31/12/2010 24 9600.00 

500.00 1/1/2011 30/11/2011 11 5500.00 

 29100.00 91 اإلمجالي  

 جنيهًا 319.78=  91÷  29100املتوسط = 

 :1978لسنة  50حتديد أجر التسوية وفقًا ألحكام القانون رقم  -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 2 - - 30/6/2014 1/7/2012 مدة فعلية

 شهر  24 االمجاىل بالشهور
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  حتديد أجر التسوية 

 1978لسنة  50متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

600.00 1/7/2012 31/12/2013 18 10800.00 

750.00 1/1/2014 30/6/2014 6 4500.00 

 15300.00 24 اإلمجالي  

 جنيهًا 637.50=  24÷  15300املتوسط = 

 :1975لسنة  79التسوية األساسي عن قانون أجر معاش  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 5 3 31 31/12/2019 1/9/2014 مدة فعلية

 5 4 -  اإلمجالي

 شهر 64 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيهًا 612.96من هذا األجر =  %150×  408.64=  1/1/2015األجر يف 

 جنيهًا 612.96لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 529.18 529.18 3175.08 

1/7/2018 30/6/2019 12 576.81 576.81 6921.72 

1/7/2019 31/12/2019 6 628.72 612.96 3677.76 

 13774.56   24 إمجالي 

 جنيهًا 573.94=  24÷  13774.56املتوسط = 
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 األجر األساسي وداول االشرتاك:

 (79/1975 ق 

 مدة االشرتاك( ×األجر  متوسط 

 

 (108/1976 ق  +

مدة ×  متوسط داول االشرتاك 

 االشرتاك(

 (50/1978 ق  +

مدة ×  متوسط داول االشرتاك 

 االشرتاك(

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (50/1978+  108/1976+  79/1975 إمجالي مدد االشرتاك 

 (79/1975 ق 

 573.94 × 64) 

36732.16 

 (108/1976 ق  +

 319.78 × 91) 

29099.98 

 (50/1978 ق  +

 637.50 × 24) 

15300.00 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 شهرًأ179

 453.25=  متوسط املتوسطات(أجر التسوية العام 

سنوات الكاملة اعن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم     االجر العامحتسني متوسط     يف   ل

 جنيهًا 22.66=  %5×  1×  453.25=  (14/4/2021 حتى 1/1/2020  املدة من 

 جنيهًا 475.91=  22.66+  453.25ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 × أجر التسوية  

 االشرتاك بالشهور مدة

× 

1 

= 

 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

 

 475.91 × 

179 

× 
1 

 جنيهًا 75.157  =

12 45 

 معاش األجر املتوري: -4

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 5 3 31 31/12/2019 1/9/2014 مدة فعلية

 5 4 -  اإلمجالي

 شهر 64 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 646.35=                                  64÷ 41366.70املتوسط = 

 جنيهًا 95.96=                      (15عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 743.30=        اإلمجالي
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يف   عن السنوات الكاملة (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم املتوريحتسني متوسط األجر 

 جنيهًا 37.16=  %5.0×  1×  743.30=  (14/4/2021 حتى 1/1/2020  املدة من 

 جنيهًا 780.46= 37.16+ 743.30= املتوسط بعد التحسني ليصبو 

 حساب املعاش 

 

أجر التسوية 

 التسوية

× 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
السن من  معامل

 (5جدول  
 

780.46 × 

64 
× 

1 
 جنيهًا 49.92  =

12 45 

 :148قانون معاش مدة  -5

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة× األجر  الشهور حتى من أجر االشرتاك

5178.72 1/1/2020 31/12/2020 12 62144.64 

5535.30 1/1/2021 30/4/2021 4 22141.20 

 84285.84 16 اإلمجالي  

 5267.86=  16÷  84285.84املتوسط = 

يف   لسنوات الكاملة اعن  (31/3/2021وحتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم    االشرتاك حتسني متوسط أجر   

 جنيهًا 263.39=  %5×  1× 5267.86=  (30/4/2021 حتى 1/1/2020  املدة من 

 جنيهًا 5531.25= 263.39+  5267.86ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

5531.25 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 88.163 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 157.75 رتاك(معاش مدة القوانني السابقة  أساسي وداول اش

 92.49 معاش األجر املتوري

 163.88 148/2019قانون معاش 

 414.12 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  414.12  ×33%) 
313.34 

األدنى  من احلد %65الرقمي  رفع املعاش للحد األدنى 

 جنيه( 900ألجر االشرتاك ومبا اليقل عن 

172.54 

 10.00 منحة مايو

 910.00 اإلمجالي

 1/4/2021ويستحق املعاش إعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك 

 يتم حصر مدة القطاع احلكومي فقط 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 5 3 30 31/12/2019 1/9/2014 فعلية مدة

 5 4 -  اإلمجالي

 شهر 64 بالشهور ياالمجال

 عن السنوات الكاملة  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم     األساسي  االجر حتسني متوسط   

 جنيهًا 28.69=  %5×  1×  573.94=  (14/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 602.63= 28.69+  573.94ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

602.63 × 

64 
 جنيهًا06.3214 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه.
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 (16مثال رقم ) .1.16
 بياناته وفقًا ملا يلي: وكانت 30/9/2019بتاريخ للفصل مؤمن عليه باجلهاز اإلداري للدولة انتهت ادمته 

  :8/10/1978تاريخ امليالد 

  :10/9/2013تاريخ التعيني 

  :8/6/2021 وثبت عوزه الكامل بتاريخ. 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 268.14 

1/7/2015 281.75 

1/7/2016 298.27 

1/7/2017 322.45 

1/7/2018 351.47 

1/7/2019 383.10 

  جنيهًا. 77046.48 بلوت 30/9/2019حتى 1/10/2013إمجاىل األجور املتورية من 

   رتاك وحتى نهاية الشهر السابق على   نهاية االش الشهر التالي ل سعر أذون اخلزانة االل املدة من  بافرتاض متوسط

 . %13.81حتقق واقعة استحقاق صرف التعويض = تاريخ 

          ض الدفعة الواحدة يف تاريخ  ال يتم حتسني أجر التسوية مبتوسط نس  التضخم حيث أن تاريخ استحقاق تعوي

الشيخواة أو وقوع الوفاة أو ثبوت   انتهاء اخلدمة أو العمل أو النشاط أما تاريخ استحقاق الصرف عند بلوغ سن      

ض العوز، وبتطبيق ذلك  ستحقاق التعويض  وعلى املثال يت ستحقاق   30/9/2019يف   أن تاريخ ا و لكن تاريخ ا

 .8/6/2021التعويض عند ثبوت العوز الكامل يف  صرف

 31/5/2021حتى  1/10/2019من  متوسط سعر أذون اخلزانةيمة إمجالي التعويض بنسبة تساوي يزاد ق. 

 األجر األساسي تعويض -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 - 21 30/9/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 1 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 73 بالشهور ياالمجال

  حتديد أجر التسوية 

  1/10/2014تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيهًا 402.21 من هذا األجر =  %150× جنيه  268.14=  1/10/2014األجر يف 

 جنيهًا 402.21لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 
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 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/10/2017 30/6/2018 9 322.45 322.45 2902.05 

1/7/2018 30/6/2019 12 351.47 351.47 4217.64 

1/7/2019 30/9/2019 3 383.10 383.10 1149.30 

 8268.99   24 إمجالي 

 جنيهًا. 344.54=  24÷  8268.99املتوسط = 

 تعويض األساسي:حساب ال 

أجر التسوية عن األجر 

  األساسي

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×

 جنيهًا 71.3772=  15% × 73 × 344.54

 األجر املتوري تعويض -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 - 21 30/9/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 1 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب اإلمجالي

 شهر 73 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 1070.09=     72÷  77046.48املتوسط = 

 جنيهًا 62.192=     ( 18عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1262.71=           أجر التسوية 

  التعويض املتوري:حساب 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×  املتوريأجر التسوية عن األجر 

 جنيهًا67.13826 =  15% × 73 × 1262.71
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 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 3772.71 تعويض األجر األساسي

 13826.67 األجر املتوري تعويض

 17599.38 إمجالي

متوسط سعر   x يضأذون اخلزانة = امجالي التعويزاد التعويض مبتوسط سعر 

لسنوات اعدد  x 31/5/2021حتى  1/10/2019أذون اخلزانة االل املدة من 

 x  13.81% x  1 17599.38= 8/6/2021حتى  30/9/2019الكاملة من 

2430.47 

 20029.85 التعويض املستحق إمجالي

 حساب املكافأة

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 - 20 30/9/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 - 1 الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 73 بالشهور ياالمجال

 

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

344.54 × 

73 
 جنيهًا 95.2095 =

12 
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 (17مثال رقم ) .1.17
 ياناته وفقًا ملا يلي:بوكانت  7/1/2021بتاريخ للفصل مؤمن عليه باجلهاز اإلداري للدولة انتهت ادمته 

  :8/1/1981تاريخ امليالد 

  :10/9/2013تاريخ التعيني 

  8/4/2021يف للهورة وتقدم بطل  صرف تعويض الدفعة الواحدة. 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 268.14 

1/7/2015 281.75 

1/7/2016 298.27 

1/7/2017 322.45 

1/7/2018 351.47 

1/7/2019 383.10 

  جنيهًا. 83946.40 بلوت 31/12/2019حتى 1/10/2013إمجاىل األجور املتورية من 

  ة كما يليحتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020اعتباًرا من  أجر االشرتاكبافرتاض بيانات: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 2500.00 

1/7/2020 2750.00 

 حتى حتقق واقعة  1/1/2020من  املدةمتوسننط نسنن  التضننخم عن  بالرجوع جلدول نسنن  التضننخم يتبني أن

حتى  1/1/2020من   2019لسنننننة   148( من قانون  26اسننننتحقاق التعويض بانتهاء اخلدمة طبقا لنص املادة          

31/12/2020 )  =5.1% 

 األجر األساسي تعويض -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 22 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 4 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 76 بالشهور ياالمجال

  حتديد أجر التسوية 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيهًا . 402.21 من هذا األجر =  %150× جنيه  268.14=  1/1/2015األجر يف 

 جنيهًا. 402.21لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 
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 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 322.45 322.45 1934.70 

1/7/2018 30/6/2019 12 351.47 351.47 4217.64 

1/7/2019 31/12/2019 6 383.10 383.10 2298.60 

 8450.94   24 إمجالي 

 جنيهًا. 352.12=  24÷  8450.94املتوسط = 

عن السنننوات   (31/12/2020و حتى  1/1/2020من    حتسننني متوسننط األجر األسنناسنني مبتوسننط نسنن  التضننخم     

 جنيهًا 17.96=  %5.1×  1× 352.12=  (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  الكاملة

 جنيهًا 370.08=  17.96+352.12ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 تعويض األساسي:حساب ال 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×  األساسيأجر التسوية عن األجر 

 جنيهًا 91.4218=  15% × 76 × 370.08

 األجر املتوري تعويض -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 22 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 4 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب اإلمجالي

 شهر 76 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 1119.28=     75÷  83946.40املتوسط = 

 جنيهًا  47.201=     ( 18عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1320.75=           أجر التسوية 

ضخم      املتوريحتسني متوسط األجر     س  الت سنوات الكاملة  (31/12/2020و حتى  1/1/2020من   مبتوسط ن  عن ال

 جنيهًا 67.36=  %5.1×  1×  1320.75=  (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 1388.11= 67.36+ 1320.75ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

  املتوري:التعويض حساب 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×  املتوريأجر التسوية عن األجر 

 جنيهًا45.15824=  15% × 76 × 1388.11
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 :املدة احلاليةتعويض  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 1 - 31/1/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 13 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  األجر الشهور حتى من االجر

2500.00 1/1/2020 30/6/2020 6 15000.00 

2750.00 1/7/2020 31/1/2021 7 19250.00 

 34250.00 13 اإلمجالي  

 جنيهًا. 2634.61 = 13÷ 34250.00املتوسط = 

سنوات الكاملة  ا( عن 31/12/2020وحتى  1/1/2020متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من          حتسني   ل

 (.31/1/2021حتى  1/1/2020يف املدة الفعلية من  

 جنيهًا 134.37=  5.1%×  1× 2634.61=    

 جنيهًا 2768.98= 134.37+  2634.61ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

  148عن قانون حساب تعويض اجر االشرتاك: 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × أجر التسوية عن األجر 

 جنيهًا 51.5399=  15% × 13 × 2768.98

 

    

 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 4218.91 تعويض األجر األساسي

 15824.45 األجر املتوري تعويض

 5399.51 148/2019القانون  عن مدة تعويض

 25442.87 إمجالي
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 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 22 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 4 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 76 بالشهور ياالمجال

 

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

370.08 × 

76 
 جنيهًا 84.2343 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

 يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه.
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 (18مثال رقم ) .1.18
 ي:لنائية يتم تقدير قيمة التعويض كاآلتأن املذكور كانت مدة ادمته بأحد املناطق ا (17رقم  بافرتاض يف املثال 

 األجر األساسي تعويض -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 21 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 1 6 27 مبقدار ربع املدة(مدة نائية  

 7 11 - ىل شهر كامل(إالشهر  كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 95 بالشهور ياالمجال

  حتديد أجر التسوية 

 (17كما يف املثال رقم  

 تعويض األساسي:حساب ال 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×  األساسيأجر التسوية عن األجر 

 جنيهًا 64.5273=  15% × 95 × 370.08

 األجر املتوري تعويض -2

 (.17كما يف املثال رقم  

 :املدة احلاليةتعويض  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 1 - 31/1/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 - - 22 (الربعمدة نائية   مبقدار ربع 

 1 2 - ىل شهر كامل(إالشهر  كسراإلمجالي يتم جرب 

 شهر 14 بالشهور ياالمجال

  حتديد أجر التسوية 

 (17كما يف املثال رقم  

  148حساب تعويض اجر االشرتاك عن قانون: 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × 148عن قانون أجر التسوية 
 

 جنيها86.5814=  15% × 14 × 2768.98
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 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 5273.64 تعويض األجر األساسي

 15824.45 األجر املتوري تعويض

 5814.86 148/2019مدة قانون  تعويض

 26912.95 إمجالي

 حساب املكافأة

   17يتم تقدير املكافأة كما يف املثال رقم.) 
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 (19مثال رقم ) .1.19
 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي: 7/1/2021بتاريخ  باالنقطاعمؤمن عليه باجلهاز اإلداري للدولة انتهت ادمته 

  :8/1/1965تاريخ امليالد. 

  :10/9/2013تاريخ التعيني. 

  8/1/2025صرف تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغ السن يف  اقهاستحقبافرتاض. 

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/7/2014 268.14 

1/7/2015 281.75 

1/7/2016 298.27 

1/7/2017 322.45 

1/7/2018 351.47 

1/7/2019 383.10 

  جنيهًا. 83946.40 بلوت 31/12/2019حتى 1/10/2013إمجاىل األجور املتورية من 

  يحتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 2500.00 

1/7/2020 2750.00 

  حتى حتقق واقعة  1/1/2020من  املدةمتوسننط نسنن  التضننخم عن   بني أنتبالرجوع جلدول نسنن  التضننخم

حتى  1/1/2020من   2019لسنننننة   148( من قانون  26اسننننتحقاق التعويض بانتهاء اخلدمة طبقا لنص املادة          

31/12/2020 )  =5.1%. 

   بلوغ سن  هاية الشهر السابق ل  نحتى  1/2/2021من تاريخ انتهاء اخلدمة يف  بافرتاض متوسط سعر أذون اخلزانة

 %12.38=  31/12/2024الشيخواة يف 

 األجر األساسي تعويض -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 22 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 4 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب اإلمجالي

 شهر 76 االمجاىل بالشهور
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  التسوية حتديد أجر 

  1/1/2015تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيهًا 402.21 من هذا األجر =  %150× جنيه  268.14=  1/1/2015األجر يف 

 جنيهًا 402.21لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/1/2018 30/6/2018 6 322.45 322.45 1934.70 

1/7/2018 30/6/2019 12 351.47 351.47 4217.64 

1/7/2019 31/12/2019 6 383.10 383.10 2298.60 

 8450.94   24 إمجالي 

 جنيهًا. 352.12=  24÷  8450.94املتوسط = 

 عن السنوات الكاملة (31/12/2020و حتى  1/1/2020من   األجر األساسي مبتوسط نس  التضخمحتسني متوسط   

 جنيهًا 17.96=  %5.1×  1× 352.12=  (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 370.08=  17.96+352.12ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 تعويض األساسي:حساب ال 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×  األساسيأجر التسوية عن األجر 
 

 جنيهًا91.4218=  15% × 76 × 370.08

 األجر املتوري تعويض -2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 22 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 4 - الشهر اىل شهر كامل( كسر يتم جرب اإلمجالي

 شهر 76 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيهًا 1119.28=     75÷  83946.40املتوسط = 

 جنيهًا 47.201=     ( 18عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيهًا 1320.75=           أجر التسوية 

ضخم          س  الت سنوات الكاملة  (31/12/2020و حتى  1/1/2020من  حتسني متوسط األجر املتوري مبتوسط ن  عن ال

 جنيهًا 67.36=  %5.1×  1×  1320.75=  (7/1/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 1388.11= 67.36+ 1320.75ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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  التعويض املتوري:حساب 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×  املتوريأجر التسوية عن األجر 
 

 جنيهًا 45.15824=        15% × 76 × 1388.11

 

    

 :املدة احلاليةتعويض  -3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 1 - 7/1/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 13 بالشهور اإلمجالي

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون دة املمتوسط أجور 

 املدة×  األجر الشهور حتى من االجر

2500.00 1/1/2020 30/6/2020 6 15000.00 

2750.00 1/7/2020 31/1/2021 7 19250.00 

 34250.00 13 اإلمجالي  

 جنيهًا. 2634.61 = 13÷ 34250.00املتوسط = 

سنوات الكاملة  ا( عن 31/12/2020وحتى  1/1/2020من  حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم            ل

 جنيهًا 134.37=  %5.1×  1× 2634.61=  (31/1/2021حتى  1/1/2020علية من  يف املدة الف

  جنيهًا 2768.98 = 134.37+  2634.61ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

  املدة احلاليةحساب: 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × 148قانون أجر التسوية عن 
 

 جنيهًا 5399.51=          15% × 13 × 2768.98

 

    

 

 : املبلغ املضافحساب  -4

  املبلغ املضافاحملسوب عليها دد املحصر 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

هر املدة من نهاية االشرتاك حتى الش

 السابق على تاريخ االستحقاق

1/2/2021 31/12/2024 30 10 3 

 3 11 - اإلمجالي

 سنوات 3 (السنة اهمال كسر يتم  بالسنوات االمجاىل
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قيمة 

 التعويض

× 

خلدمة اتاريخ إنهاء عدد السنوات الكاملة من 

 حتى تاريخ استحقاق الصرف

 ةمتوسط العائد على أذون اخلزان ×

 جنيهًا 9449.48 = 12.38% × 3 × 25442.87

 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 4218.91 تعويض األجر األساسي

 15824.45 األجر املتوري تعويض

 5399.51 148/2019مدة قانون  تعويض

 25442.87 إمجالي

 9449.48 املبلغ املضافامجالي 

 34892.35 إمجالي التعويض

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة -1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 3 22 31/12/2019 10/9/2013 مدة فعلية

 6 4 - ىل شهر كامل(إالشهر  كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 76 بالشهور مجالياإل

  املكافأة:حساب 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

370.08 × 

76 
  جنيهًا 84.2343 =

12 

 :مكافأة املدة احلالية -2

  يصرف الرصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن عليه.
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 (:20مثال رقم ) .1.20
وكانت بياناته وفقًا ملا  7/4/2021بتاريخ  ببلوغ سننن الشننيخواةانتهت ادمته  أصننحاب األعمالمؤمن عليه من فئة 

 يلي:

  :8/4/1956تاريخ امليالد 

  1/1/2005اإلشرتاك: بدء تاريخ 

  االشرتاك:دال بيانات 

 الدال التاريخ

1/1/2005 100.00 

1/7/2006 125.00 

1/7/2012 150.00 

1/7/2015 200.00 

1/7/2016 400.00 

1/7/2017 500.00 

1/7/2018 650.00 

1/7/2019 800.00 

   كما يلي: اكاالشرتحتى تاريخ انهاء  1/1/2020اعتباًرا من  االشرتاكدال بافرتاض بيانات 

 الدال التاريخ

1/1/2020 1100.00 

1/1/2021 1300.00 

     جدول نسننننن  التضننننخم تبني أن حتى  1/1/2020الفرتة من متوسننننط نسننننن  التضننننخم عن   بالرجوع إىل 

31/3/2021= 5% 

 املعاش وفقًا ملا يلي:يتم تسوية 

 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 14 11 31 31/12/2019 1/1/2005 مدة فعلية

 15 - -  اإلمجالي

 شهر 180 بالشهور ياالمجال
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  التسوية  دالحتديد 

 1976لسنة  108 متوسط داول مدة القانون رقم

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

100.00 1/1/2005 30/6/2006 18 1800.00 

125.00 1/7/2006 30/6/2012 72 9000.00 

150.00 1/7/2012 30/6/2015 36 5400.00 

200.00 1/7/2015 30/6/2016 12 2400.00 

400.00 1/7/2016 30/6/2017 12 4800.00 

500.00 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

650.00 1/7/2018 30/6/2019 12 7800.00 

800.00 1/7/2019 31/12/2019 6 4800.00 

 42000.00 180 اإلمجالي  

 جنيهًا 233.33=  180÷  42000.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم دال االشرتاك عن املدة السابقة حتسني متوسط 

 جنيهًا 11.67=  %5×  1×  233.33=  ( 7/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا245.00=  11.67 + 233.33ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

245.00 × 

180 

× 
1 

 جنيهًا 67.81  =

12 45 

 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 بالشهور ليمجااإل
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  التسوية  دالحتديد 

 1/1/2020من دة املمتوسط أجور 

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

1100.00 1/1/2020 31/12/2020 12 13200.00 

1300.00 1/1/2021 30/4/2021 4 5200.00 

 18400.00 16 اإلمجالي  

 .1150.00=  16÷ 18400.00املتوسط = 

 (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسننط نسنن  التضننخم دال االشننرتاك عن املدة احلالية حتسننني متوسننط 

 جنيهًا 57.50=  %5.0×  1×  1150.00=  ( 30/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  عن السنوات الكاملة

 جنيهًا 1207.50=  57.50+  1150.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1207.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 77.35 =

12 45 

 املعاشإمجالي 

 قيمة بيان

 81.67 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 35.77 1/1/2020من االشرتاك عن املدة  دالمعاش 

 117.44 إمجالي

 411.24 (%33× 117.44  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ومبا اليقل عن االشرتاك 

371.32 

 10.00 منحة مايو

 910.00 اإلمجالي

  1/4/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 
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 (:21مثال رقم ) .1.21
  5/4/2021 ثبت عوزه الكامل يفأن املؤمن عليه  (20رقم  بفرض أن يف املثال 

 :يتكون بنود املعاش كاآلت

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 81.67 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 35.77 1/1/2020االشرتاك عن املدة من  دالمعاش 

 117.44 إمجالي

 411.24 (%33×  125.02  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

 كربمن أجر التسوية األ %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 1207.50  ×65%  =784.88 

 رفع حد أدنىفرق 

784.88–528.68 

256.20 

 784.88 اإلمجالي

د األدنى من احل %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ألجر االشرتاك ومبا اليقل عن 

115.12 

 10.00 منحة مايو

  910.00 اإلمجاىل

  1/4/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب التعويض اإلضايف

 التعويض االضايف:مبلغ حتديد نسبة  -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

8/4/1956 5/4/2021 28 11 64 

 65 السن بعد جرب كسر السنة 

 %20 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  
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 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 التسوية دال

 عن املدة السابقة

+ 

 التسوية دال

 148/2019مدة القانونعن 

 2  

 حساب التعويض اإلضايف 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

245.00 + 1207.50 

 جنيهًا 726.25= 

 2  

 

 

 (:22مثال رقم ) .1.22

 عدم وجود مستحقني. ضبافرتاو، 5/4/2021 وقعت وفاته بتاريخاملؤمن عليه ( ان 21 رقم بافرتاض يف املثال 

   21يتم تقدير املعاش كما يف املثال) 

  مبلغ التعويض كآلتي:يتم مضاعفة قيمة 

00.1743X 200  = %00.3486 جنيًها 

 ويوزع على الورثة الشرعيني.

  

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها00.1743 = %20 × 12 × 726.25 = التعويض اإلضايف
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 (:23مثال رقم ) .1.23

 وفقًا ملا يلي: وكانت بياناته 7/4/2021بتاريخ  هى نشاطانته أصحاب األعمالمؤمن عليه من فئة 

  :24/11/1966تاريخ امليالد 

  1/1/2001اإلشرتاك: بدء تاريخ 

  28/4/2021بتاريخ: املعاش تقدم بطل  صرف 

 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دال بيانات: 

 دالال التاريخ

1/1/2001 100.00 

1/7/2006 125.00 

1/7/2012 150.00 

1/7/2015 200.00 

1/7/2016 400.00 

1/7/2017 500.00 

1/7/2018 650.00 

1/7/2019 800.00 

  كما يلي: اكاالشرتحتى تاريخ انهاء  1/1/2020اعتباًرا من  دال االشرتاكبافرتاض بيانات 

 دالال التاريخ

1/1/2020 1100.00 

1/1/2021 1300.00 

     حتى  1/1/2020الفرتة من متوسننننط نسنننن  التضننننخم عن   بالرجوع إىل جدول نسنننن  التضننننخم تبني أن

31/3/2021 =5% 

 :حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ تقديم طل  الصرف 

 سنة شهر يوم حتى من

24/11/1966 28/4/2021 5 5 54 

 سنة 54 يهمل كسر السنة 
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 وفقًا ملا يلي:دمه للوقوف على مدى توافر شروط استحقاق املعاش من عاملعاش  تقدير قيمةيتم 

 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 19 - - 31/12/2019 1/1/2001 مدة فعلية

 شهر228 بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 1976لسنة  108 متوسط داول مدة القانون رقم

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

100.00 1/1/2001 30/6/2006 66 6600.00 

125.00 1/7/2006 30/6/2012 72 9000.00 

150.00 1/7/2012 30/6/2015 36 5400.00 

200.00 1/7/2015 30/6/2016 12 2400.00 

400.00 1/7/2016 30/6/2017 12 4800.00 

500.00 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

00.650 1/7/2018 30/6/2019 12 7800.00 

00.800 1/7/2019 31/12/2019 6 4800.00 

 46800.00 228 اإلمجالي  

 جنيهًا.205.26=  228÷ 46800.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم    االشرتاك عن املدة السابقة   دالحتسني متوسط   

 جنيهًا 10.26=   %5×  1× 205.26=  (28/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا 215.53=  10.26 + 205.26ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

215.53 × 

228 

× 
1 

 جنيهًا 87.41 =

12 97.80 
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 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 4 - 7/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 148 قانون مدة داول توسطم

 املدة× دال  الشهور حتى من دال االشرتاك

1100.00 1/1/2020 31/12/2020 12 13200.00 

1300.00 1/1/2021 30/4/2021 4 5200.00 

 18400.00 16 اإلمجالي  

 .1150.00=  16÷ 18400.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم    االشرتاك عن املدة السابقة   دالمتوسط  حتسني  

 جنيها   57.50=  %5×  1×  1150.00=  (30/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيها   1207.50=  57.50+  1150.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1207.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 46.16 =

12 97.8 

 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 41.87  االشرتاك دالمعاش 

 16.46 148/2019مدة القانون معاش 

 58.33 إمجالي

=  x 50% 50.1207اري  % من دال التسنننوية األ 50وهو أقل من  33.58وحيث أن إمجالي املعاش احملسنننوب = 

 780=  %65×  1200سننتحقاق  من احلد األدنى ألجر االشننرتاك يف تاريخ حتقق واقعة اال %65(، وأقل من 75.603

 جنيهًا( فمن ثم ال يستحق املؤمن عليه يف هذا املثال صرف املعاش املبكر
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 (:24مثال رقم ) .1.24

 15/6/2021( أن املؤمن عليه وقعت وفاته يف 23رقم   بافرتاض يف املثال

جدول نسننننن  التضننننخم تبني أن متوسننننط نسننننن  التضننننخم      و حتى  1/1/2020الفرتة من عن بالرجوع إىل 

 .%5= الشهر السابق لتحقق واقعة االستحقاق(   نهاية 31/5/2021

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 (23كما يف املثال رقم  

  التسوية  دالحتديد 

 (23كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

215.53 × 

228 

× 
1 

 جنيهًا00.91  =

12 45 

 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 (23كما يف املثال رقم  

  التسوية  دالحتديد 

 (23كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1207.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 77.35 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 91.00 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 35.77 148/2019قانون مدة معاش 

 126.77 إمجالي

 408.17 (%33× 126.77  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

 كربمن أجر التسوية األ %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 1207.50  ×65%  =784.88 

 رفع حد أدنى فرق

784.88– 534.94 

249.94 

 784.88 اإلمجالي

د األدنى من احل %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ألجر االشرتاك ومبا اليقل عن 

115.12 

 10.00 منحة مايو

  910.00 اإلمجاىل

  1/6/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

  النشاطال يستحق تعويض إضايف لوقوع الوفاة بعد انتهاء. 
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 (:25مثال رقم ) .1.25

وكانت ، مدد تأمينية خمتلطة وكان له 24/11/2026بتاريخ  من فئة أصحاب األعمال مؤمن عليه بافرتاض وقوع وفاة 

 بياناته وفقًا ملا يلي:

  :25/11/1980تاريخ امليالد 

  30/9/2016وحتى  1/5/2010عن الفرتة من  75لسنة  79قانون مدة ادمة بالقطاع اخلا  وفقًا ألحكام. 

  1/10/2016من  76لسنة  108قانون للو تاريخ بدء اإلشرتاك بفئة أصحاب األعمال طبقًا 

 :1975لسنة  79: أجر االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم أوال

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/1/2011 612.58 

1/1/2012 655.46 

1/1/2013 701.34 

1/1/2014 750.43 

1/1/2015 1012.50 

1/1/2016 1120.00 

 جنيهًا. 41522.35بلوت  30/9/2016حتى  1/5/2010إمجاىل األجور املتورية من 

 :1976لسنة  108دال االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم  ثانيًا:

 الدال التاريخ

1/10/2016 2100.00 

1/1/2019 2200.00 

 :2019لسنة  148االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم  دال: ثالثًا

  ة كما يلي:حتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020االشرتاك اعتباًرا من  دالبافرتاض بيانات 

 دالال التاريخ

1/1/2020 2300.00 

1/1/2023 2600.00 

1/1/2026 3000.00 

  5.3( =  31/10/2026حتى  1/1/2020يف الفرتة من  بافرتاض أن معدل نس  التضخم% 
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 :يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي 

 :1/1/2020تسوية املعاش عن املدة السابقة على  .1

 :1975لسنة  79عن قانون  معاش األجر األساسي

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 4 30 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 6 5 -  اإلمجالي

 شهر 77 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 1/10/2011تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيها   918.87من هذا األجر =  %150×  612.58 = 1/10/2011األجر يف 

 جنيها   918.87لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150مبراعاة األجر  األجر الفعلي املدة حتى من

1/10/2014 31/12/2014 3 750.43 750.43 2251.29 

1/1/2015 31/12/2015 12 1012.50 918.87 11026.44 

1/1/2016 30/9/2016 9 1120.00 918.87 8269.83 

 21547.56   24 إمجالي 

 897.82=  24÷  21547.56 املتوسط =

 :1976لسنة  108رقم حتديد أجر التسوية وفقًا ألحكام القانون 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 3 2 31 31/12/2019 1/10/2016 مدة فعلية

 3 3 -  اإلمجالي

 شهر 39  بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 1976لسنة  108متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

2100.00 1/10/2016 31/12/2018 27 56700.00 

2200.00 1/1/2019 31/12/2019 12 26400.00 

 83100.00 39 اإلمجالي  

  جنيها   2130.77 = 39÷  83100.00املتوسط = 
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 األجر األساسي وداول االشرتاك:متوسط 

 (79/1975 ق 

 رتاك(مدة االش× األساسي  متوسط األجر  

 (108/1976 ق  +

 اك(مدة االشرت× االشرتاك  متوسط داول 

  

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (108/1976+  79/1975 إمجالي مدد االشرتاك 

 (79/1975 ق 

 897.82  ×77) 

69132.14 

 (108/1976 ق  +

 2130.77  ×39) 

83100.03 

  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

116 

 جنيها   1312.35أجر التسوية العام = 

سبة التضخم      و دال االشرتاك  متوسط األجر األساسي    حتسني   (  عن 31/10/2026حتى1/1/2020من  مبتوسط ن

 جنيها   417.33=  %5.3×  6× 1312.35=(  31/10/2026حتى  1/1/2020السنوات الكاملة يف املدة من  

 جنيها   1729.68=  417.33+  1312.35ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × تسوية أجر ال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1729.68 × 

116 

× 
1 

 جنيهًا56.371 =

12 45 

 معاش األجر املتوري .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 4 30 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 6 5 -  اإلمجالي

 شهر 77 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 جنيها   539.25=     77÷  41522.35املتوسط = 

 جنيها   07.97=     ( 18عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيها   636.32=       اإلمجالي

كاملة      – 1/1/2020 من  دةعن امل  حتسننننني متوسننننط األجر املتوري مبتوسننننط نسننننن  التضننننخم عن السنننننوات ال

 = %5.3×  6× 636.32= (  31/10/2026حتى  1/1/2020عن السننننوات الكاملة يف املدة من  ( 31/10/2026

 جنيهًا 202.35

 جنيهًا 838.67=  202.35+  636.32ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

838.67 × 

77 
× 

1 
 جنيهًا 58.119 =

12 45 

 :148دال االشرتاك عن قانون معاش  .3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 11 - 30/11/2026 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 83 االمجاىل بالشهور

  التسوية  دالحتديد 

 148قانون  مدة داول توسطم

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

2300.00 1/1/2020 31/12/2022 36 82800.00 

2600.00 1/1/2023 31/12/2025 36 93600.00 

3000.00 1/1/2026 30/11/2026 11 33000.00 

 209400.00 83 اإلمجالي  

 جنيهًا 2522.89 = 83÷  209400.00املتوسط =

– 1/1/2020  ن مدة امل عن مبتوسننننط نسنننن  التضننننخم عن السنننننوات الكاملة  دال التسننننويةحتسننننني متوسننننط 

×   6×  2522.89= ( 30/11/2026حتى  1/1/2020عن السنننننوات الكاملة يف املدة الفعلية من       (24/11/2026

 جنيهًا 802.28= 5.3%

 جنيهًا 3325.17=  802.28+  2522.89ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
السن من  معامل

 (5جدول  
 

3325.17 × 

83 
× 

1 
 جنيهًا 09.511 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 371.56 معاش أجر أساسي

 119.58 معاش أجر متوري

 511.09 148/2019مدة قانون معاش 

 1002.23 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  1002.23 ×33% ) 
119.26 

 من أجر التسوية األكرب %65املعاش إىل احلد األدنى النسيب رفع 

3325.17 ×65%  =2161.36 

 فرق رفع حد أدنى

2161.36 – 1121.49 

1039.87 

 2161.36 اإلمجالي

 نى ألجر من احلد األد %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيهًا 1755=  %65×   2700االشرتاك(

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2171.36 اإلمجاىل

 1/11/2026و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 :مكافأة املدة السابقة

 عن مدة العاملني لدى الوري فقط حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 4 30 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 6 5 -  اإلمجالي

 شهر 77 بالشهور يمجالاإل

(  عن السنوات 31/10/2026حتى1/1/2020من  التضخم مبتوسط نسبة  متوسط األجر األساسيحتسني 

 جنيهًا 285.51=  %5.3×  6× 897.82=(  31/10/2026حتى  1/1/2020الكاملة يف املدة من  

 جنيهًا 33.1183= 51.285+  82.897ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 :حساب املكافأة 

 

 × أجر التسوية 

 االشرتاك بالشهورمدة 

= 

 

12  

1183.33 × 

77 
 جنيهًا 03.7593 =

12 

  دليل هذا الاألول من  الرابع من الفصل الثالث من الباب بحثيتم توزيع املكافأة طبًقا للم 
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 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

25/11/1980 24/11/2026 30 11 45 

 46 السن بعد جرب كسر السنة 

 %127 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 متوسط  األساسي

 املتوسطات(

+ 

اجر التسوية 

 متوري

+ 

 عن التسوية  دال

 148القانون  مدة

          2  

 حساب التعويض اإلضايف 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

1729.66 + 838.67 + 3325.17 

 جنيها   2946.75=

   2  

 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها  47.44908= %127 × 12 × 2946.75 = التعويض اإلضايف

  دليل .هذا الالثالث من  اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب التعويضيتم توزيع 
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 (:26مثال رقم ) .1.26

  7/4/2021لهورة بتاريخ لتعويض لى نشاطه وتقدم بطل  لصرف ا( أن املؤمن عليه انته23يف املثال رقم   بافرتاض

 تقدير تعويض الدفعة الواحدة كاآلتي:يتم 

 :حساب التعويض عن املدة السابقة 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × التسوية  دال

 جنيهًا 13.7371=  15% × 228 × 215.53

  املدة احلاليةحساب التعويض عن: 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × التسوية دال

 جنيهًا00.2898=  15% × 16 × 1207.50

 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 7371.13 تعويض املدة السابقة

 2898.00 148/2019عن مدة قانون  تعويض

 10269.13 إمجالي
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 (:27مثال رقم ) .1.27
وكانت  7/4/2021بتاريخ   اة ببلوغ سننننن الشننننيخو انتهت ادمته     العاملني املصننننريني باخلار    مؤمن عليه من فئة   

 بياناته وفقًا ملا يلي:

  :8/4/1961تاريخ امليالد 

 1/1/2005اإلشرتاك:  بدء تاريخ 

  االشرتاك األساسي: دالبيانات 

 دالال التاريخ

1/1/2005 100.00 

1/7/2006 125.00 

1/7/2012 150.00 

1/7/2015 200.00 

1/7/2016 400.00 

1/7/2017 500.00 

1/7/2018 650.00 

1/7/2019 800.00 

  ة كما يلي:حتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020االشرتاك اعتباًرا من  دالبيانات بافرتاض 

 دالال التاريخ

1/1/2020 1100.00 

1/1/2021 1300.00 

  31/3/2021حتى  1/1/2020املدة من   عن بالرجوع جلدول نسنن  التضننخم تبني أن متوسننط نسنن  التضننخم)   =

5% 

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 :1/1/2020عن املدة السابقة على  معاش أجر االشرتاك .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 14 11 31 31/12/2019 1/1/2005 مدة فعلية

 15 - -  اإلمجالي

 شهر 180 بالشهور يمجالاإل
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  التسوية  دالحتديد 

 1978لسنة  50متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة ×دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

100.00 1/1/2005 30/6/2006 18 1800.00 

125.00 1/7/2006 30/6/2012 72 9000.00 

150.00 1/7/2012 30/6/2015 36 5400.00 

200.00 1/7/2015 30/6/2016 12 2400.00 

400.00 1/7/2016 30/6/2017 12 4800.00 

500.00 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

650.00 1/7/2018 30/6/2019 12 7800.00 

800.00 1/7/2019 31/12/2019 6 4800.00 

 42000.00 180 اإلمجالي  

 جنيهًا 233.33=  180÷  42000.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم دال االشرتاك عن املدة السابقة حتسني متوسط 

 جنيهًا 11.67=  %5×  1×  233.33=  ( 7/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا245.00=  11.67 + 233.33ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

245.00 × 

180 

× 
1 

 جنيهًا 67.81  =

12 45 

 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 االمجاىل بالشهور
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  التسوية  دالحتديد 

 1/1/2020عن املدة  داولالمتوسط 

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

1100.00 1/1/2020 31/12/2020 12 13200.00 

1300.00 1/1/2021 30/4/2021 4 5200.00 

 18400.00 16 اإلمجالي  

 جنيهًا. 1150.00=  16÷ 18400.00املتوسط = 

( عن 31/3/2021وحتى  1/1/2020االشرتاك عن املدة احلالية مبتوسط نس  التضخم من        دالحتسني متوسط   

 جنيها   57.50% = 5×  1× 1150.00= (30/4/2021حتى  1/1/2020السنوات الكاملة يف املدة الفعلية من  

 جنيها   1207.50=  57.50+  1150.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1207.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 35.78 =

12 45 

 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 81.67 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 35.78 148/2019مدة قانون االشرتاك عن  دالمعاش 

 117.45 إمجالي

 411.24 (%33×  117.45  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

371.31 

 10.00 منحة مايو

 910.00 اإلمجالي

  1/4/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 
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 (:28مثال رقم ) .1.28
  5/4/2021 خبتاريالوفاة املؤمن عليه أن سب  انهاء عمل  (27رقم  بفرض أن يف املثال 

 آلتي:اتكون بنود املعاش ك

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 81.67 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 35.78 148/2019االشرتاك عن مدة القانون  دالمعاش 

 117.45 إمجالي

 411.24 (%33×  117.45  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

1207.50  ×65%  =784.88 

 أدنىفرق رفع حد 

784.88– 528.69 

256.19 

 784.88 اإلمجالي

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

115.12 

 10.00 منحة مايو

  910.00 اإلمجاىل

  1/4/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب التعويض اإلضايف

 االضايف:حتديد نسبة التعويض  -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

8/4/1961 5/4/2021 28 11 59 

 60 السن بعد جرب كسر السنة 

 %33 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  
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 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 التسوية يدال

= 

ن السابقة عاالشرتاك عن املدة  دال

 + 1/1/2020املدة 

 مدة عن التسوية  دال

  148/2019القانون 

 2  

 حساب التعويض اإلضايف 

 متوسط

 التسوية يدال

= 

245.00 + 1207.50 

 جنيهًا 726.25= 

 2  

 

 دليل.هذا الاإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الثالث من  التعويض يتم توزيع 

 (:29مثال رقم ) .1.29

 العوز الكامل.( ان سب  انهاء العمل أو النشاط هو 28  رقمبافرتاض يف املثال 

 28  يتم حساب كافة بنود املعاش كما فى املثال رقم.) 

   28يتم حساب التعويض اإلضايف كما يف املثال رقم.) 

  

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 التسوية يدال

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها95.2875= %33 × 12 × 726.25 = التعويض اإلضايف
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 (:30مثال رقم ) .1.30

 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي: 7/4/2021بتاريخ  عملهى انته العاملني املصريني باخلار مؤمن عليه من فئة 

  :24/11/1966تاريخ امليالد 

  1/1/2001اإلشرتاك: بدء تاريخ 

  :28/4/2021تقدم بطل  الصرف بتاريخ 

  االشرتاك: دالبيانات 

 دال التاريخ

1/1/2001 100.00 

1/7/2006 125.00 

1/7/2012 150.00 

1/7/2015 200.00 

1/7/2016 400.00 

1/7/2017 500.00 

1/7/2018 650.00 

1/7/2019 800.00 

  ة كما يلي:حتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020االشرتاك اعتباًرا من  دالبافرتاض بيانات 

 دال التاريخ

1/1/2020 1100.00 

1/1/2021 1300.00 

 5=  (31/3/2021حتى  1/1/2020املدة من   بافرتاض متوسط نس  التضخم عن% 

 :حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ تقديم طل  الصرف 

 سنة شهر يوم حتى من

24/11/1966 28/4/2021 5 5 54 

 سنة 54 يهمل كسر السنة 
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 وفقًا ملا يلي:دمه للوقوف على مدى توافر شروط استحقاق املعاش من عاملعاش  تقدير قيمةيتم 

 االشرتاك دالمعاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 18 11 31 31/12/2019 1/1/2001 مدة فعلية

 19 - -  اإلمجالي

 شهر 228 بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 1978لسنة  50متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

100.00 1/1/2001 30/6/2006 66 6600.00 

125.00 1/7/2006 30/6/2012 72 9000.00 

150.00 1/7/2012 30/6/2015 36 5400.00 

200.00 1/7/2015 30/6/2016 12 2400.00 

400.00 1/7/2016 30/6/2017 12 4800.00 

500.00 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

00.650 1/7/2018 30/6/2019 12 7800.00 

00.800 1/7/2019 31/12/2019 6 4800.00 

 46800.00 228 اإلمجالي  

 جنيهًا.205.26=  228÷ 46800.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم    االشرتاك عن املدة السابقة   دالحتسني متوسط   

 جنيهًا 10.26=   %5×  1× 205.26=  (28/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا 215.53=  10.26 + 205.26ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 االشرتاك بالشهورمدة 

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

215.53 × 

228 

× 
1 

 جنيهًا59.64 =

12 63.40 
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 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 االمجاىل بالشهور

  التسوية  دالحتديد 

 148مدة قانون  داولمتوسط 

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

1100.00 1/1/2020 31/12/2020 12 13200.00 

1300.00 1/1/2021 30/4/2021 4 5200.00 

 18400.00 16 اإلمجالي  

 جنيهًا. 1150.00=  16÷ 18400.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021وحتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم   حلالية اعن املدة االشرتاك   دالحتسني متوسط   

 جنيها   57.50=  %5×  1× 1150.00(= 30/4/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيها   1207.50=  57.50+  1150.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
 معامل السن من

 (5جدول  
 

1207.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 39.25 =

12 63.40 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 64.59 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 25.39 148/2019القانون مدة االشرتاك عن  دالمعاش 

 89.98 إمجالي

(، جنيهًا 75.603ألاري  % من دال التسننوية ا 50أقل من  وهو 98.89وحيث أن إمجالي املعاش احملسننوب = 

( جنيهًا 780=  %65×  1200ق  من احلد األدنى ألجر االشننرتاك يف تاريخ حتقق واقعة االسننتحقا %65وأقل من 

 فمن ثم ال يستحق املؤمن عليه يف هذا املثال صرف املعاش املبكر.

  



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
137 

 (:31مثال رقم ) .1.31

 .15/6/2021 بتاريخ( أن املؤمن عليه وقعت وفاته 30بافرتاض يف املثال رقم  

ر السابق لتحقق واقعة   الشه   نهاية 31/5/2021حتى  1/1/2020الفرتة من بافرتاض متوسط نس  التضخم عن    و

 .%5= ( االستحقاق

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 (30كما يف املثال رقم  

  التسوية  دالحتديد 

 (30كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

215.53 × 

228 

× 
1 

 جنيهًا00.91  =

12 45 

 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 (30  كما يف املثال رقم

  التسوية  دالحتديد 

 (30كما يف املثال رقم  

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1207.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 77.35 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 91.00 1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش 

 35.77 148/2019قانون مدة االشرتاك عن  دالمعاش 

 126.77 إمجالي

 408.17 (%33×  126.77  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

 كربمن أجر التسوية األ %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 1207.50  ×65%  =784.88 

 أدنىفرق رفع حد 

784.88– 534.94 

249.94 

 784.88 اإلمجالي

د األدنى من احل %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ألجر االشرتاك ومبا اليقل عن 

115.12 

 10.00 منحة مايو

  910.00 اإلمجاىل

  1/6/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

  النشاطال يستحق تعويض إضايف لوقوع الوفاة بعد انتهاء. 
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 (:32مثال رقم ) .1.32

،  وكان له مدد تأمينية خمتلطة          24/11/2026بتاريخ  وقعت وفاته     من فئة العاملني املصننننريني باخلار      مؤمن عليه  

 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي:

  :25/11/1980تاريخ امليالد 

  30/9/2016وحتى  1/5/2010عن الفرتة من  75لسنة  79ألحكام قانون اشرتاك بالقطاع اخلا  وفقًا مدة. 

     1/10/2016من  1978  لسنة  50 موفقًا ألحكام القانون رقو تاريخ بدء اإلشرتاك بفئة العاملني باخلار 

 :1975لسنة  79: أجر االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم أوال

 :بيانات أجر االشرتاك األساسي 

 األجر التاريخ

1/1/2011 612.58 

1/1/2012 655.46 

1/1/2013 701.34 

1/1/2014 750.43 

1/1/2015 1012.50 

1/1/2016 1120.00 

 جنيهًا. 41522.35بلوت  21/9/2016حتى  1/5/2010إمجاىل األجور املتورية من 

 :8197لسنة  50 دال االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم ثانيًا:

 األجر التاريخ

1/10/2016 2100.00 

1/1/2019 2200.00 

 :2019لسنة  148االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم  دال: ثالثًا

  ة كما يلي:حتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020بافرتاض بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من 

 دالال التاريخ

1/1/2020 2300.00 

1/1/2023 2600.00 

1/1/2026 3000.00 

  5.3( = 31/10/2026حتى  1/1/2020أن معدل نسبة التضخم عن الفرتة من  بافرتاض% 
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 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 :1975لسنة  79عن قانون  معاش األجر األساسي .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 4 30 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 6 5 -  اإلمجالي

 شهر 77 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 1/7/2011تاريخ بداية اخلمس سنوات األارية 

 جنيها   918.87من هذا األجر =  %150 × 612.58= 1/7/2011األجر يف 

 جنيها   918.87لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط عن 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/10/2014 31/12/2014 3 750.43 750.43 2251.29 

1/1/2015 31/12/2015 12 1012.50 918.87 11026.44 

1/1/2016 30/9/2016 9 1120.00 918.87 8269.83 

 21547.56   24 إمجالي 

 جنيها   897.82=  24÷  21547.56 املتوسط =

 :8197لسنة  50 التسوية وفقًا ألحكام القانون رقم دالحتديد  .2

 االشرتاك حصر مدد 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 3 2 31 31/12/2019 1/10/2016 مدة فعلية

 3 3 -  اإلمجالي

 شهر 39  بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 1978لسنة  50متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  عدد الشهور  حتى من دال االشرتاك

2100.00 1/10/2016 31/12/2018 27 56700.00 

2200.00 1/1/2019 31/12/2019 12 26400.00 

 83100.00 39 اإلمجالي  

 جنيها   2130.77 = 39÷  83100.00املتوسط = 



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
141 

 األجر األساسي وداول االشرتاك:متوسط 

 (79/1975 ق 

 مدة االشرتاك(×  متوسط األجر  

 (50/1978 ق  +

 اك(مدة االشرت×  متوسط داول االشرتاك 

  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (50/1978+  79/1975إمجالي مدد االشرتاك   

 (79/1975 ق 

 897.82  ×77) 

69132.14 

 (50/1978 ق  +

  2130.77  ×39) 

83100.03 

  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

116 

 جنيها   1312.35أجر التسوية العام = 

يف   لسنننوات الكاملةعن ا( 31/10/2026إىل  1/1/2020من  أجر التسننوية العام مبتوسننط نسننبة التضننخم     حتسننني

 جنيها   417.33=  %5.3×  6× 1312.35=( 24/11/2026حتى 1/1/2020  املدة من 

 جنيها   1729.68=  417.33+  1312.35ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية العام

 االشرتاك بالشهور مدة

× 

1 

 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1729.68 × 

116 

× 
1 

 جنيًها 56.371 =

12 45 

 معاش األجر املتوري .3

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 4 30 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 6 5 -  اإلمجالي

 شهر 77 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 جنيها   539.25=     77÷  41522.35املتوسط = 

 جنيها   07.97=     (18عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيها   636.32=       اإلمجالي

( 31/10/2026إىل  1/1/2020من  مبتوسط نسبة التضخم حتسني متوسط األجر املتوري مبتوسط نس  التضخم 

 جنيها   202.35= %5.3×  6× 636.32= ( 24/11/2026حتى 1/1/2020  يف املدة من  عن السنوات الكاملة

 جنيها   838.67= 202.35+  636.32ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

838.67 × 

77 
× 

1 
 جنيهًا 85.119 =

12 45 

 :148/2019القانون مدة معاش  .4

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 11 - 30/11/2026 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 83 بالشهور يمجالاإل

 

  التسوية  دالحتديد 

 148قانون ل مدة ومتوسط دا

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

2300.00 1/1/2020 31/12/2022 36 82800.00 

2600.00 1/1/2023 31/12/2025 36 93600.00 

3000.00 1/1/2026 30/11/2026 11 33000.00 

 209400.00 83 اإلمجالي  

 2522.89 = 83÷  209400.00املتوسط =

سنوات الكاملة  عن ال (31/10/2026حتى  1/1/2020 حتسني متوسط دال االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من          

 يها  جن 802.28= %5.3×  6×  2522.89= ( 30/11/2026حتى  1/1/2020يف املدة الفعلية من  

 جنيها   3325.17= 802.28+  2522.89ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

3325.17 × 

83 
× 

1 
 جنيهًا 09.511 =

12 45 
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 371.56 معاش أجر أساسي

 119.58 معاش أجر متوري

 511.09 148/2019القانون مدة عن  دالالمعاش 

 1002.23 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  1002.23 ×33% ) 
119.26 

  1121.49 إمجالي

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

3325.17 ×65%  =2161.36 

 فرق رفع حد أدنى

2161.36– 1121.49 

1039.87 

 2161.36 اإلمجالي

نى ألجر من احلد األد %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 االشرتاك(

2700x 65%  =1755.00 

 ال يستفيد

 10.00 منحة مايو

 2171.36 اإلمجاىل

 1/11/2026و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

 عن مدة العاملني لدى الوري فقط حصر مدد االشرتاك .1

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 4 30 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 6 5 -  اإلمجالي

 شهر 77 بالشهور يمجالاإل

لسنوات الكاملة يف ا(  عن 31/10/2026حتى1/1/2020من  التضخم مبتوسط نسبة  حتسني متوسط األجر األساسي

 جنيها   285.51=  %5.3×  6× 897.82=(  31/10/2026حتى  1/1/2020املدة من  

 جنيها   33.1183= 51.285+  82.897ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املكافأة: .2

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

1183.33 × 

77 
 جنيهًا 03.7593 =

12 
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  دليلهذا الألول من االرابع من الفصل الثالث من الباب  للمبحثيتم توزيع املكافأة طبًقا. 

 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

25/11/1980 24/11/2026 30 11 45 

 46 السن بعد جرب كسر السنة 

 %127 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 متوسط  األساسي

 املتوسطات(

+ 

اجر التسوية 

 متوري

مدة  عن التسوية  دال +

 148/2019القانون 

          2  

 حساب التعويض اإلضايف 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

1729.66 + 838.67 + 3325.17 

 جنيها   2946.75=

   2  

 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها  47.44908= %127 × 12 × 2946.75 = التعويض اإلضايف

  دليلهذا الباب الثالث من اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من ال التعويضيتم توزيع. 
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 (:33مثال رقم ) .1.33
 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي: 7/4/2021بتاريخ  بلغ سن الشيخواة العاملني املصريني باخلار مؤمن عليه من فئة 

  :8/4/1961تاريخ امليالد 

  :1/1/2017تاريخ اإلشرتاك 

  االشرتاك: دالبيانات 

 دالال التاريخ

1/1/2017 500.00 

1/7/2018 650.00 

1/7/2019 800.00 

  ة كما يلي:حتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020االشرتاك اعتباًرا من  دالبافرتاض بيانات 

 دالال التاريخ

1/1/2020 1100.00 

1/1/2021 1300.00 

 5=  (31/3/2021حتى  1/1/2020املدة من   بالرجوع جلدول نس  التضخم تبني أن متوسط نس  التضخم% 

 وفقًا ملا يلي: تقدير التعويضيتم 

 :1/1/2020على  تقدير تعويض املدة السابقة .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 2 11 31 31/12/2019 1/1/2017 مدة فعلية

 3 - - ىل شهر كامل(إالشهر  كسر يتم جرب  اإلمجالي

 شهر 36 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 1978 لسنة 50 رقممتوسط داول مدة القانون 

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

500.00 1/1/2017 30/6/2018 18 9000.00 

00.650 1/7/2018 30/6/2019 12 7800.00 

00.800 1/7/2019 31/12/2019 6 4800.00 

 21600.00 36 اإلمجالي  

 جنيهًا 600.00=  36÷  21600.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم   االشرتاك عن املدة السابقة   دالحتسني متوسط   

 ًاجنيه 30.00=  %5×  1× 600.00(= 7/4/2021حتى 1/1/2020 يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا630.00= 30.00+ 600.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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 :حساب التعويض عن املدة السابقة 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × التسوية  دال

 جنيهًا 00.3402=  15% × 36 × 630.00

 148/2019القانون مدة تقدير تعويض  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم اىل من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 148مدة قانون  داولمتوسط 

 املدة× دال  الشهور مدة إىل مدة من دال االشرتاك

1100.00 1/1/2020 31/12/2020 12 13200.00 

1300.00 1/1/2021 30/4/2021 4 5200.00 

 18400.00 16 اإلمجالي  

 جنيهًا. 1150.00=  16÷ 18400.00املتوسط = 

عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم   حلالية االشرتاك عن املدة ا  دالحتسني متوسط   

 جنيهًا 57.50=  %5×  1× 1150.00(= 30/4/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا 1207.50=  57.50+  1150.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 :حساب التعويض عن املدة السابقة 

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × التسوية  دال

 جنيهًا00.2898=  15% × 16 × 1207.50

 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 3402.00 1/1/2020على  تعويض املدة السابقة

 2898.00 148/2019القانون مدة  تعويض

 6300.00 إمجالي
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 (:34مثال رقم ) .1.34
عن املدة السننابقة  سننداد االشننرتاكات  وقام بنتظمة وكان اختذ اجراءات االشننرتاك املغري العمالة مؤمن عليه من فئة 

 وفقًا ملا يلي: وكانت بياناته 7/4/2021بتاريخ  ببلوغ سن الشيخواةانتهت ادمته و 2020 /1/1 قبل

  :8/4/1956تاريخ امليالد 

 1/1/2005شرتاك: اال بداية تاريخ 

 ما يليكحتى تاريخ انهاء اخلدمة  1/1/2020أجر االشرتاك اعتباًرا من  وكانت بيانات: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 1000.00 

1/1/2021 1200.00 

   وحتى  1/1/2020الفرتة من  عن يتبني أن متوسننننط نسنننن  التضننننخم  نسنننن  التضننننخم   بالرجوع إىل جدول

31/3/2021 ) =5% 

 املعاش وفقًا ملا يلي:يتم تسوية 

 :1/1/2020عن املدة السابقة على  االشرتاك دالمعاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 15 - - 31/12/2019 1/1/2005 مدة فعلية

 شهر 180 بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 ية كاآلتي:املرفق بالالئحة التنفيذية يتم حتديد دال التسو (2بالرجوع للودول رقم  

 1980لسنة  112 متوسط داول مدة القانون رقم

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

94.50 1/1/2005 30/6/2005 6 567.00 

98 1/7/2005 30/6/2006 12 1176.00 

101.5 1/7/2006 30/6/2007 12 1218.00 

105 1/7/2007 30/6/2008 12 1260.00 

108.5 1/7/2008 30/6/2009 12 1302.00 

112 1/7/2009 30/6/2010 12 1344.00 

119 1/7/2010 30/6/2011 12 1428.00 

122.5 1/7/2011 30/6/2012 12 1470.00 

127.75 1/7/2012 30/6/2013 12 1533.00 
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 1980لسنة  112 متوسط داول مدة القانون رقم

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

138.25 1/7/2013 30/6/2014 12 1659.00 

141.75 1/7/2014 30/6/2015 12 1701.00 

160 1/7/2015 30/6/2016 12 1920.00 

400 1/7/2016 30/6/2017 12 4800.00 

500 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

625 1/7/2018 30/6/2006 12 7500.00 

781.25 1/7/2019 31/12/2019 6 4687.50 

 39565.50 180 اإلمجالي  

 جنيهًا. 219.81=  180÷  39565.50املتوسط = 

 لسننوات الكاملة عن ا (31/3/2021حتى  1/1/2020من  مبتوسنط نسن  التضنخم    شنرتاك  اال دالحتسنني متوسنط   

 جنيهًا 10.99=  %5×  1×  219.81(= 7/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 230.80=  10.99 + 219.81ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

230.80 × 

180 

× 
1 

 جنيهًا93.76 =

12 45 

 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148متوسط أجور مدة قانون 

 املدة×  أجر الشهور حتى من اجر االشرتاك

1000.00 1/1/2020 31/12/2020 12 12000.00 

1200.00 1/1/2021 30/4/2021 4 4800.00 

 16800.00 16 اإلمجالي  

 جنيهًا. 1050.00=  16÷ 16800.00املتوسط = 
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عن  (31/3/2021حتى  1/1/2020من  مبتوسننط نسنن  التضننخم االشننرتاك عن املدة احلالية حتسننني متوسننط أجر 

 جنيها   52.50=  %5×  1× 1050.00= ( 30/4/2021 حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيها   1102.50=  52.50+  1050.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 االشرتاك بالشهورمدة 

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1102.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 76.32 =

12 45 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 76.93 االشرتاك أجرمعاش 

 32.67  148/2019مدة القانون معاش 

 109.60 إمجالي

 413.83 (%33× 109.60  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

دنى ألجر من احلد األ %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900االشرتاك ومبا اليقل عن 

376.57 

 10.00 منحة مايو

 910.00 اإلمجالي

  1/4/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 (:35مثال رقم ) .1.35
  وقعت وفاة املؤمن عليه 5/4/2021 ه بتاريخأن (34رقم  بفرض أن يف املثال 

 آلتي:اتكون بنود املعاش ك

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 76.93 معاش أجر االشرتاك

 32.67 148/2019مدة القانون معاش 

 109.60 إمجالي

 413.83 (%33×  109.60  -450زيادة املعاش بواقع الفرق بني 

 األكرب من أجر التسوية %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 1102.50 ×65%  =716.63 

 فرق رفع حد أدنى

716.63 – 523.43 

193.20 
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 قيمة بيان

 716.63 اإلمجالي

نى ألجر االشرتاك من احلد األد %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 جنيه( 900ومبا اليقل عن 

183.37 

 10.00 منحة مايو

  910.00 اإلمجاىل

  1/4/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

8/4/1956 5/4/2021 28 11 64 

 65 السن بعد جرب كسر السنة 

 %20 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 حساب التعويض اإلضايف 

 

 

  دليل.هذا اليتم توزيع التعويض اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الثالث من 

  

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

عن املدة  التسوية دال

 1/1/2020السابقة على 

+ 

مدة دال التسوية عن 

 148/2019القانون 

 2  

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

230.80 + 1102.50 

 جنيها    666.65=

 2  

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

تاريخ معامل السن يف 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها 96.1599= %20 × 12 × 666.65 = التعويض اإلضايف



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
151 

 (:36مثال رقم ) .1.36
 كامل.العمل أو النشاط هو العوز الن سب  انهاء أ( 35  رقمبافرتاض يف املثال 

 35  املثال رقم يتم حساب كافة بنود املعاش كما يف.) 

 35تقدير التعويض اإلضايف كما يف املثال رقم   يتم.) 

 (:37مثال رقم ) .1.37

 /1/1قبل  سداد االشرتاكات املستحقة    وقام بوكان اختذ اجراءات االشرتاك  نتظمة املغري العمالة مؤمن عليه من فئة 

 وكانت بياناته وفقًا ملا يلي: 7/4/2021بتاريخ ى العمل انتهو 2020

  :24/11/1966تاريخ امليالد. 

  :1/1/2001تاريخ اإلشرتاك. 

  :28/4/2021تقدم بطل  الصرف بتاريخ. 

  كما يلي: العملحتى تاريخ انهاء  1/1/2020االشرتاك اعتباًرا من  دالبيانات 

 األجر التاريخ

1/1/2020 1000.00 

1/1/2021 1200.00 

    وحتى  1/1/2020الفرتة من  متوسننننط نسنننن  التضننننخم عن   بالرجوع إىل جدول نسنننن  التضننننخم يتبني أن

31/3/2021 ) =5% 

 :حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ تقديم طل  الصرف 

 سنة شهر يوم حتى من

24/11/1966 28/4/2021 5 5 54 

 سنة 54 يهمل كسر السنة 

 وفقًا ملا يلي:دمه للوقوف على مدى توافر شروط استحقاق املعاش من عاملعاش  تقدير قيمةيتم 

 :1/1/2020املدة السابقة على معاش  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 19 - - 31/12/2019 1/1/2001 مدة فعلية

 شهر228 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 كاآلتي: املرفق بالالئحة التنفيذية يتم حتديد دال التسوية( 2الرجوع للودول رقم  ب
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 1980لسنة  112 متوسط داول مدة القانون رقم

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

80.50 1/1/2001 30/6/2001 6 483.00 

84 1/7/2001 30/6/2002 12 1008.00 

87.5 1/7/2002 30/6/2003 12 1050.00 

91 1/7/2003 30/6/2004 12 1092.00 

94.5 1/7/2004 30/6/2005 12 1134.00 

98 1/7/2005 30/6/2006 12 1176.00 

101.5 1/7/2006 30/6/2007 12 1218.00 

105 1/7/2007 30/6/2008 12 1260.00 

108.5 1/7/2008 30/6/2009 12 1302.00 

112 1/7/2009 30/6/2010 12 1344.00 

119 1/7/2010 30/6/2011 12 1428.00 

122.5 1/7/2011 30/6/2012 12 1470.00 

127.75 1/7/2012 30/6/2013 12 1533.00 

138.25 1/7/2013 30/6/2014 12 1659.00 

141.75 1/7/2014 30/6/2015 12 1701.00 

160 1/7/2015 30/6/2016 12 1920.00 

400 1/7/2016 30/6/2017 12 4800.00 

500 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

625 1/7/2018 30/6/2019 12 7500.00 

781.25 1/7/2019 31/12/2019 6 4687.50 

 43765.50 228 اإلمجالي  

 جنيهًا. 191.95=  228÷  43765.50املتوسط = 

سابقة    حتسني متوسط     عن  (31/3/2021و حتى  1/1/2020من   مبتوسط نس  التضخم    أجر االشرتاك عن املدة ال

 جنيها   9.60=  %5×  1×  191.95=  (28/4/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيها   201.55= 9.60 + 191.95ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

201.55 × 

228 

× 
1 

 جنيهًا16.39 =

12 97.80 
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 :148معاش مدة قانون  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم اىل من بيان

 1 4 - 30/4/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 16 بالشهور يمجالاإل

  حتديد أجر التسوية 

 2019لسنة  148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة× دال  الشهور مدة إىل مدة من دال

1000.00 1/1/2020 31/12/2020 12 12000.00 

1200.00 1/1/2021 30/4/2021 4 4800.00 

 16800.00 16 اإلمجالي  

 جنيهًا. 1050.00=  16÷ 16800.00املتوسط = 

سط     سابقة   حتسني متو ضخم     أجر االشرتاك عن املدة ال س  الت سط ن عن  (31/3/2021حتى و 1/1/2020من   مبتو

 جنيها   52.50=  %5×  1× 1050.00=  (30/4/2021 حتى 1/1/2020  من  الفعليةاملدة يف  السنوات الكاملة

 جنيها   1102.50=  52.50+  1050.00ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

1102.50 × 

16 
× 

1 
 جنيهًا 03.15 =

12 97.8 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 39.16 معاش أجر االشرتاك

 15.03 148/2019مدة القانون معاش 

 54.19 إمجالي

 25.551تسننننوية األاري   % من أجر ال 50وهو أقل من   جنيهاً  19.54 =احملسننننوب  املعاش وحيث أن إمجالي   

=        %65×  1200السننننتحقاق   اق واقعة  تاريخ حتق من احلد األدنى ألجر االشننننرتاك يف   %65(، وأقل من  جنيهاً 

 كر.( فمن ثم ال يستحق املؤمن عليه يف هذا املثال صرف املعاش املبجنيهًا 780
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 (:38مثال رقم ) .1.38

 /1/1قبل  سداد االشرتاكات املستحقة    وقام بوكان اختذ اجراءات االشرتاك  نتظمة املغري العمالة من فئة مؤمن عليه 

 اته وفقًا ملا يلي:وكانت بيان، وكان له مدد تأمينية خمتلطة 24/11/2026بتاريخ وفاته بافرتاض  2020

  :25/11/1980تاريخ امليالد 

  30/9/2016وحتى  1/5/2010عن الفرتة من 1976لسنة  108مدة اشرتاك بفئة أصحاب األعمال وفقًا للقانون. 

  1/10/2016من  80لسنة  112لقانون نتظمة طبقًا املتاريخ بدء اإلشرتاك بفئة العمالة غري 

 :6197لسنة  108 االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم دال: أوال

  االشرتاك: دالبيانات 

 األجر التاريخ

1/5/2010 125.00 

1/7/2012 150.00 

1/7/2015 200.00 

1/7/2016 400.00 

 :2019لسنة  148: أجر االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم ثالثًا

  ة كما يليحتى تاريخ انهاء اخلدم 1/1/2020بافرتاض بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 1000.00 

1/1/2021 1200.00 

1/1/2022 1400.00 

1/1/2023 1700.00 

1/1/2024 2000.00 

1/1/2025 2300.00 

1/1/2026 2700.00 

  5.3(= 24/11/2026حتى  1/1/2020عن الفرتة من  أن متوسط معدل نسبة التضخم بافرتاض% 

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 :1976لسنة  108التسوية وفقًا ألحكام القانون رقم  دالحتديد  .1

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 5 - 30/9/2016 1/5/2010 مدة فعلية

 شهر 77 اإلمجالي بالشهور
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  التسوية  دالحتديد 

 1976لسنة  108متوسط داول قانون 

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

125.00 1/5/2010 30/6/2012 26 3250.00 

150.00 1/7/2012 30/6/2015 36 5400.00 

200.00 1/7/2015 30/6/2016 12 2400.00 

400.00 1/7/2016 30/9/2016 3 1200.00 

 12250.00 77 اإلمجالي  

 جنيهًا 159.09= 77÷  12250.00=املتوسط 

 :8019لسنة  112حتديد أجر التسوية وفقًا ألحكام القانون رقم  .2

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 3 3 - 31/12/2019 1/10/2016 مدة فعلية

 شهر 39  بالشهور يمجالاإل

  التسوية  دالحتديد 

 كاآلتي: التنفيذية يتم حتديد دال التسوية( املرفق بالالئحة 2بالرجوع للودول رقم  

 1980لسنة  112متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  عدد الشهور حتى من دال االشرتاك

400.00 1/10/2016 30/6/2017 9 3600.00 

500.00 1/7/2017 30/6/2018 12 6000.00 

625.00 1/7/2018 30/6/2019 12 7500.00 

781.25 1/7/2019 31/12/2019 6 4687.50 

 21787.50 39 اإلمجالي  

 558.65 = 39÷  21787.50 املتوسط =

 داول االشرتاك:

 (112/1980 ق 

 مدة االشرتاك(×   الدال متوسط 

 (108/1976 ق  +

 اك(مدة االشرت×  متوسط داول االشرتاك 

  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (108/1976+  112/1980 إمجالي مدد االشرتاك 

 (112/1980 ق 

 558.65  ×39) 

21787.35  

 (108/1976 ق  +

 159.09  ×77) 

12249.93 

  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
116 
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 جنيهًا293.42أجر التسوية العام = 

عن ( 31/10/2026إىل  1/1/2020من  مبتوسننط نسننبة التضننخم   أجر التسننوية عن املدة السننابقة حتسننني متوسننط  

 جنيهًا 93.31=  %5.3×  6× 293.42 =(24/11/2026حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا 386.73=  93.31+ 293.42 ليصبو املتوسط بعد التحسني =

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

386.73 × 

116 

× 
1 

 جنيهًا 08.83 =

12 45 
 

 :148االشرتاك عن قانون أجر معاش  .4

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 6 11 - 30/11/2026 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 83 االمجاىل بالشهور

  التسوية  دالحتديد 

 148قانون مدة  داولمتوسط 

 املدة× دال  الشهور حتى من دال

1000.00 1/1/2020 31/12/2020 12 12000.00 

1200.00 1/1/2021 31/12/2021 12 14400.00 

1400.00 1/1/2022 31/12/2022 12 16800.00 

1700.00 1/1/2023 31/12/2023 12 20400.00 

2000.00 1/1/2024 31/12/2024 12 24000.00 

2300.00 1/1/2025 31/12/2025 12 27600.00 

2700.00 1/1/2026 30/11/2026 11 29700.00 

 144900.00 83 اإلمجالي  

 1745.78 = 83÷  144900.00املتوسط =

عن ( 31/10/2026إىل  1/1/2020من  مبتوسننط نسننبة التضننخم    أجر التسننوية عن املدة احلاليةحتسننني متوسننط  

 جنيهًا 555.16 = %5.3×  6×  1745.78=  (30/11/2026حتى 1/1/2020  يف املدة من  السنوات الكاملة

 جنيهًا 2300.94=  555.16+  1745.78ليصبو املتوسط بعد التحسني = 
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 حساب املعاش 

 

 × التسوية  دال

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

2300.94 × 

83 
× 

1 
 جنيهًا 66.353 =

12 45 

 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 83.08 معاش املدة السابقة

 353.66 148/2019مدة القانون معاش 

 436.74 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  436.74 ×33% ) 
305.88 

 من أجر التسوية األكرب %65املعاش إىل احلد األدنى النسيب رفع 

2300.94 ×65%  =1495.61 

 فرق رفع حد أدنى

1495.61 – 742.62 

752.99 

 1495.61 اإلمجالي

 نى ألجر االشرتاكمن احلد األد %65رفع املعاش للحد األدنى الرقمي  

 (يف تاريخ االستحقاق

2700.00 X 65% 

259.39 

 10.00 منحة مايو

 1765.00 اإلمجاىل

 1/11/2026ويستحق املعاش اعتبارًا من 
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 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

25/11/1980 24/11/2026 30 11 45 

 46 السن بعد جرب كسر السنة 

 %127 (6من جدول  نسبة التعويض االضايف 

 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 التسوية دالي

= 

 التسوية دال

 1/1/2020عن املدة السابقة على 

+ 

 التسوية دال

 148/2019القانون مدة عن 

 2  

 حساب التعويض اإلضايف 

 

 

 دليل.هذا الاإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الثالث من  يتم توزيع التعويض 

  

 متوسط

 التسوية دال

= 

386.73 + 2300.94 

 جنيها   1343.84=

 2  

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 التسوية دالي

× 12 × 

معامل السن يف تاريخ 

 االستحقاق

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها 12.20480= %127 × 12 × 1343.84 = التعويض اإلضايف
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 (:39مثال رقم ) .1.39

  27/4/2021تاريخ للهورة بتقدم بطل  صرف التعويض ( أن املؤمن عليه 37يف املثال رقم   بافرتاض

 يتم تقدير تعويض الدفعة الواحدة كاآلتي:

 حساب التعويض عن املدة السابقة: .1

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × التسوية  دال

 جنيهًا01.6893=  15% × 228 × 201.55

 :احلاليةحساب التعويض عن املدة  .2

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  × التسوية  دال

 جنيهًا 00.2646=  15% × 16 × 1102.50

 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 6893.01 تعويض املدة السابقة

 2646.00 148/2019القانون مدة تعويض 

 9539.01 إمجالي

 (:40مثال رقم ) .1.40

 مدد االشرتاك التالية:مؤمن عليه له 

 صايف املدة املدة حتى املدة من القانون/ الفئة م

 سنوات 5 30/6/2005 1/7/2000 1978لسنة  108صاح  عمل وفًقا للقانون  1

 سنوات 10 31/8/2015 1/9/2005 1975لسنة  79عامل لدى الوري وفًقا للقانون رقم  2

 و مستمر 1/1/2020 فئة أصحاب األعمال ومن يف حكمهم 3

 .عاملني لدى الوريالوتقدم بطل  لصرف املعاش عن مدة  30/11/2021فى   سن الستني( الشيخواةبلغ سن 

 اإلجابة:

  حيث أن مدة وى الوري، فئة العاملني لد لبلوغه سنننن الشنننيخواة يف  املعاش فث شنننروط اسنننتحقاق يتم

خواة عن مدة العاملني لدى  معاش الشننييتم صننرف ف شننهر فأكثر 120االشننرتاك يف فئة العاملني لدى الوري 

 الوري واملدد السابقة عليها.
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 :(41مثال رقم ) .1.41

 مؤمن عليه له مدد االشرتاك التالية:

 صايف املدة املدة حتى املدة من القانون/ الفئة م

 سنوات 7 30/6/2007 1/7/2000 1978لسنة  108صاح  عمل وفًقا للقانون  1

 سنوات 3 31/8/2011 1/9/2008 1975لسنة  79للقانون رقم عامل لدى الوري وفًقا  2

 مستمر 1/9/2011 فئة أصحاب األعمال ومن يف حكمهم  3

 .عاملني لدى الوريالوتقدم بطل  لصرف املعاش عن مدة  30/11/2021فى  الشيخواة  سن الستني(بلغ سن 

 اإلجابة:

  حيث أن مدة ى الوري، ولبلوغه سنننن الشنننيخواة يف فئة العاملني لد  املعاش فث شنننروط اسنننتحقاق يتم

اش الشننننيخواة عن مدة فال يسننننتحق صننننرف مع شننننهر 120من  أقلاالشننننرتاك يف فئة العاملني لدى الوري 

 .العاملني لدى الوري

 (:42مثال رقم ) .1.42
باجلهاز          نه  تاريخ تعيي يه  لة     اإلداريمؤمن عل لدو باال       1/1/1977ل ته  وكان   31/12/1983 يفنقطاع  وانتهت ادم

 مشرتكًا عن احلوافز والبدالت.

 .ا التاريخاألجر املتوري من هذ يفوكان مشرتكًا  1/1/1990 يفثم التحق بالعمل مرة أارى 

قسم عليه قيمة املبالغ احملولة ي والذي 1/4/1984كيف يتم حساب متوسط األجور املتورية عن مدة عام اعتبارًا من 

املبالغ واملذكور مل يكن     األجر املتوري بقيمة هذه   يفحتى ميكن حسنننناب مدة اشننننرتاك للمذكور     1/4/1984قبل  

 ؟1/4/1984 يفموجودًا باخلدمة 

 اإلجابة:

من  اكات ملدة سنننة تبدأ سننددت على أسنناسننه االشننرت     الذيألجر املؤمن عليه املتوري  الشننهري حيسنن  املتوسننط   

 ت.األجر املتوري إن قل يفاشرتاكه أو مدة  1/4/1984

هذا التاريخ فتحسنن    يف متوريًا أو مل يكن يتقاضننى أجرًا 1/4/1984 يفوإذا كان املؤمن عليه غري موجود باخلدمة 

دة سنننة تبدأ اعتبارا من تاريخ  تسنندد عنه االشننرتاكات مل  الذيألجره املتوري  الشننهرياملدة على أسنناس املتوسننط  

 .1/4/1984األحوال بعد  املتوري فس التحاقه باخلدمة أو من تاريخ استحقاقه األجر 

 .1/1/1990مدة سنة تبدأ من  احلالة املعروضة عن يفألجر املؤمن عليه املتوري  الشهريلذا حيس  املتوسط 

يخ اسننننتحقاق صننننرف    ارى حتى تار حالة عدم التحاق املؤمن عليه املشننننار إليه باخلدمة مرة أ           يفمع مالحظة أنه   

  اليتتوسنننطات احلوافز والبدالت األجر املتوري على أسننناس جمموع م يفمسنننتحقاته التأمينية فتحدد مدة اشنننرتاكه  

 .االحتياطيحس  على أساسها مبلغ 
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 (43مثال رقم ) .1.43

نظام   يفارة حلسنناب مدة للمذكور يقسننم عليه قيمة املبالغ املد الذي األسنناسنني ما هو األجر  (42املثال رقم   يف

 ؟1/4/1984 يفاملكافأة حيث أنه غري متواجد باخلدمة 

 اإلجابة:

  يفاريخ االلتحاق باخلدمة     ت  يف األسنننناسنننني يقسننننم عليه قيمة املبالغ املدارة هو األجر       الذي  األسنننناسنننني األجر 

1/1/1990. 

ارى حتى تاريخ اسننننتحقاق صننننرف     حالة عدم التحاق املؤمن عليه املشننننار إليه باخلدمة مرة أ           يفمع مالحظة أنه   

 االداار.سه اشرتاكات سددت على أسا الذيمستحقاته التأمينية فتحس  املدة على أساس األجر األاري 

 (:44مثال رقم ) .1.44

وتوافرت  يف حينه ات حالة الفقد ، وتقدم املسنننتحقون باملسنننتندات املطلوبة إلثب مؤمن عليهُفقد  1/4/2020بتاريخ 

 ريخ؟التافما هي احلقوق اليت تصرف يف هذا   س( فقط، املعاش لالبنةشروط استحقاق 

 اإلجابة:

صنننرف وت (7صننني  املقرر باجلدول رقم   س( وفقًا للن االبنةفقد وتقدر بقيمة معاش الوفاة، وتوزع على  إعانةتصنننرف 

 .سبقملدة أربعة سنوات أو ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أيهما أ

 (:45مثال رقم ) .1.45
فما هو تاريخ إيقاف      ،ود ميتاً صنننندر حكم احملكمة باعتبار املفق     1/5/2024بتاريخ   ( أنه 44يف املثال رقم    بفرض

 ؟إعانة الفقد

 اإلجابة:

، ويتم حتويلها اىل معاش ويوزع ملضننننى أربع سنننننوات من تاريخ الفقد 1/4/2024من  اعتباراالفقد  إعانةيتم إيقاف 

   هذا التاريخ. يفاملعاش  مستحقيعلى 

 حتليل:

مضت أربع   سبق، ويف احلالة املعروضة    أتصرف اإلعانة ملدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية أيهما    

لذا يت    سنننننوات قبل ثبو   بذات          ت الوفاة احلكمية  نة الفقد إىل معاش  ها ويتم توزيع املعاش على     قم حتويل إعا يمت

 .اريخ الفقدتمضى أربع سنوات من  املستحقني الذين تتوافر فيهم شروط االستحقاق يف تاريخ
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 (:46مثال رقم ) .1.46

واحنصنر  ت إثبات الفقد، تقدم املسنتحقون عنه مبسنتندا   1/11/2020وبتاريخ  1/8/2020صناح  معاش فقد بتاريخ  

 املستحقون عنه يف تاريخ الفقد يف:

 .زوجة 

 .ابنة انسة غري متزوجة 

 .أات 

  تزوجت االبنة. 1/3/2021بتاريخ 

  ثبتت الوفاة احلقيقية 1/5/2023بتاريخ. 

 يف احلاالت التالية: فما هو احلكم الواج  التطبيق

 اإلجابة:

 حتليل احلكم السؤال م

1 
ما هو تاريخ صرف إعانة 

 ؟الفقد

1/8/2020           قد تاريخ ف قد من  نة الف عا   يتم صننننرف إ

 املؤمن عليه أو صاح  املعاش.

2 

االبنة وجة وش توزيع اعانة الفقد على الز  البنةا -الزوجة   ؟على من توزع إعانة الفقد

قواعنند        ل لواردة   املعنناش   توزيع   وفقننا  ا

 . 148/2019 بالباب الثامن من القانون

3 
نة منحة يف       هل تصننننرف لالب

  ؟الزوا تاريخ 

  ما يسننريالفقد يسننري بشننأن اعانة حيث   نعم تصرف منحة الزوا 

 .بشأن املعاش من أحكام

4 

فقد   ما هو تاريخ إيقاف إعانة ال 

  ؟معاشإىل  هاليحتوو

1/5/2023  

ثبوت الوفاة تاريخ 

 احلقيقية

  حيث تصننرف اإلعانة ملدة أربع سنننوات  

يننة أو ثبوت الوفنناة احلقيقيننة أو احلكم             

ثبتننت الوفنناة                أيهمننا أسننننبق، وحيننث 

فيتم   قبل انتهاء االربع سننننوات احلقيقية

ها إىل م          ل نة الفقد وحتوي عا قاف إ  عاش إي

  ويوزع على املسننننتحقني الننذين يتوافر 

 .يخيف هذا التار االستحقاقفيهم شروط 

5 

شننننروط اإلعالة  هل يتم فث 

لألات يف تاريخ حتول إعانة 

 ؟ معاشالفقد إىل

  تبحث شننننروط اإلعالة لألات يف تاريخ  نعم

ر يف حتويل إعانة الفقد ملعاش ، ويتواف       

ة شنننأنها الشنننرط األول من شنننروط اإلعال 

  حيث أن االبنة مل تسننننتحق يف املعاش    

 وامنا استحقت يف إعانة الفقد.
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 حتليل احلكم السؤال م

6 

جنننازة مرتبط  نفقنناتحيننث أن صننننرف   نعم ؟ جنازة نفقاتهل تصرف 

بننظننهننور اجلننثننمننان أي ثننبننوت الننوفنناة     

 ة.ياحلقيق

7 

مننا هو تنناريخ تقنندير منحننة            

 الوفاة؟ وتاريخ صننننرفها؟ وملن

 تصرف؟

          تنناريخ تقنندير منحننة

 .1/8/2020الوفاة 

   تنننناريننننخ الصنننننننرف

1/5/2023. 

  تصننننرف للمسننننتحقني

 .1/5/2023يف 

 تاريخ      حت فاة يف  حة الو   الفقند  سننننن  من

ملسننننتحقيهننا يف تنناريخ ثبوت  وتصننننرف 

د فوات  الوفاة احلقيقية أو احلكمية أو بع    

أربع سنننننوات من تنناريخ الفقنند أيهمننا            

 .أسبق

 (:47مثال رقم ) .1.47

 .اختاذ إجراءات إثبات الفقد يف حينهومل يتم  1/8/2020مؤمن عليه فقد بتاريخ 

  اع عن مدة ادمة مقدارها  لالنقطقامت جهة عمله بإصنننندار قرار بإنهاء ادمة املذكور  1/12/2020بتاريخ

فما هي  احلكم تاريخ الفقد،  ًتا ومل يتضمن صدر حكم باعتبار املؤمن عليه مي  1/3/2025سنوات، وبتاريخ  8

 احلقوق التأمينية للمذكور؟

 اإلجابة: 

 معاش. استحقاقروط ن الواقعة وفاة بعد سنة ومل يتوافر فيه شيستحق تعويض من دفعة واحدة حيث أ

 حتليل:  

يتم   الوفاة احلكمية تاريخ الفقدبوعدم تضننننمني احلكم الصننننادر  يف حالة عدم اختاذ إجراءات إثبات الفقد يف حينه

أي   –وت الوفاة احلقيقية أو احلكمية    تقدير قيمة املعاش واحلقوق األارى مبراعاة تاريخ انتهاء اخلدمة وتاريخ ثب            

عد أكثر من سننننة وعدم تضنننمني احلكم   ثبوت الوفاة احلكمية بثم يف حالة إنهاء ادمة املؤمن عليه يف تاريخ الفقد 

 نتهاء اخلدمة.تعترب حالة االستحقاق وفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ االصادر تاريخ الفقد 

 (:48مثال رقم ) .1.48

ملعاش وثبت من االل  ابوفاة صننناح    1/5/2021كم حمكمة صنننادر بتاريخ  إفادة اهليئة ف ش 1/3/2022بتاريخ 

 وسبق إيقاف املعاش لعدم التقدم للصرف.، 1/1/2017بتاريخ احلكم أنه فقد 

 وقد احنصر املستحقون عنه يف األرملة.

 فما هي الفرتة املستحق عنها إعانة الفقد، وكيفية تطبيق التقادم؟

 اإلجابة:
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 التحليل ستحقاقاالفرتة  احلقوق املستحقة

 إعانة فقد

حتى  1/1/2017عن الفرتة 

31/12/2020 

          ة أربع  ملد األصننننل اسننننتحقاق إعانة فقد من تاريخ الفقد

 1/1/2017يف املثال املعروض أي الفرتة من   سنننننوات

 .31/12/2020حتى 

       قدموا بطل  ا قد ت لصننننرف ولكن نظرًا الن املسننننتحقني 

حتى  1/1/2017فتكون املنندة من  1/3/2022بتنناريخ 

كثر من مخس سنننننوات عليهننا أقنند مضنننني  28/2/2017

فرتة من ويتم صننننرف إعانة الفقد عن ال   وسننننقطت بالتقادم    

لألرملننة وفقننا للنصننننينن   31/12/2020حتى  1/3/2017

 املستحق هلا.

  1/1/2021 من اعتبارا املعاش

   ع  مبرور أرب 1/1/2021من  اعتبننارايتم صننننرف املعنناش

هذا  يف سنوات على تاريخ الفقد، ويوزع على املستحقني  

 لتاريخ  ا

 ثمان.نظرًا لعدم ثبوت الوفاة احلقيقية و هور اجل  ال تستحق نفقات اجلنازة

 تستحق لألرملة منحة الوفاة

        وتوزع  1/1/2017يتم تقدير منحة الوفاة يف تاريخ الفقد

ع  وهو تنناريخ مرور أرب 1/1/2021على املسننننتحقني يف     

 .سنوات على تاريخ الفقد

 (:49مثال رقم ) .1.49

ت حالة الفقد وتوافرت شننننروط  ، وتقدم املسننننتحقون باملسننننتندات املطلوبة إلثبا 1/4/2020بتاريخ مؤمن عليه فقد 

 آلتية:استحقاق املعاش   لالبنة  س( واالبنة   (، وبتواريخ الحقة وقعت الوقائع ا

  تزوجت االبنة  س( وصرفت منحة الزوا . 1/9/2020بتاريخ 

  ة أن الفقد ش رغم إرادته.من حتقيق السلطات املختص ر هر املؤمن عليه حيًا وقد  ه 1/7/2021بتاريخ 

 فما هو احلكم الواج  تطبيقه يف هذه احلالة؟

 اإلجابة:

 يتم حساب مديونية بقيمة منحة الزوا  املنصرفة. .1

 ال يتم حساب مديونية بقيمة إعانة الفقد املنصرفة. .2

 حتليل:

إرادته كفقد الذاكرة أو اجلنون  كان بسب  اار  عن إذا ثبت من حتقيقات السلطات املختصة أن فقد املؤمن عليه   

صرف من إعا      صحيًحا ما  سر أو غري ذلك من حاالت القوة القاهرة فيعترب  نة الفقد إىل املستحقني، ويتم حتصيل    أو األ

 ما ش صرفه من حقوق تأمينية أارى خبالف اعانة الفقد.
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 (:50مثال رقم ) .1.50

 أن الفقد قد ش بإرادته.   (49رقم  بافرتاض يف املثال 

 التطبيق يف هذه احلالة؟ احلكم الواج فما هو 

 اإلجابة:

 يتم حساب مديونية بقيمة منحة الزوا  املنصرفة. .1

 يتم حساب مديونية بقيمة إعانة الفقد املنصرفة. .2

 حتليل:

كما يتم   حتصننننيله،غري صننننحيحا ويتم  إذا ثبت أن فقد املؤمن عليه كان بإرادته فيكون ما ش صننننرفه من إعادة الفقد  

 حتصيل ما ش صرفه من حقوق تأمينية أارى خبالف اعانة الفقد.

 (:51مثال رقم ) .1.51

 ري إرادته.غقد فقد بإرادته أو  معاش وكان( أن املفقود صاح  49بافرتاض يف املثال رقم  

 التطبيق يف هذه احلالة؟ احلكم الواج فما هو 

 اإلجابة:

 يتم حساب مديونية بقيمة منحة الزوا  املنصرفة. .1

 ونية بقيمة إعانة الفقد املنصرفة، ويؤدى إليه الفرق.ال يتم حساب مدي .2

 حتليل:

صاح  املعاش وعثر عليه   لفقد إىل املستحقني عنه وختصم من    صرف من إعانة ا  صحيًحا ما  حيًا، يعتربيف حالة فقد 

صرفه من   ما ويتم اصم  وجد،قيمة املعاش املستحق له ويؤدى إليه الفرق إن   قوق تأمينية أارى خبالف اعانة حش 

 الفقد.
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 أمثلة عودة صاحب املعاش للعمل

 (:52مثال رقم ) .1.1
 ناته كاآلتي:اوكانت بي يةلقانون اخلدمة املدنمن العاملني باجلهاز اإلداري للدولة وااضع مؤمن عليه 

 1/8/1965 هتاريخ ميالد. 

 18/7/2016هت ادمته لالستقالة يف انت. 

  وش صرف املعاش من ذات التاريخ. 1/8/2016تقدم بطل  صرف املعاش املبكر يف 

  يةالتحق بأحد اجلهات احلكومية اخلاضعة لقانون اخلدمة املدن 1/3/2018بتاريخ.  

  15/2/2021يف للوفاة انتهت ادمته. 

 بنود املعاش يف تاريخ العودة للعمل كاآلتي: وكانت 

 معاش متوري معاش أساسي

 30زيادة ق 

 92لسنة 
 منحة مايو 165رفع مادة 

 2017زيادة 

  حد أدنى(

282.53 413.40 35 208.79 10.00 150.00 

  + هاء املدة الثانية كاآلتي:حتى تاريخ انت ةاالستثنائي العالوةبافرتاض أن قيمة العالوات الدورية 

 عالوة استثنائية قيمة العالوة الدورية تاريخ العالوة

1/7/2018 65.00 190.00 

1/7/2019 75.00 150.00 

 نننننننن 75.00 1/7/2020

 فور عودة املذكور للعمل يتم اختاذ االجراءات اآلتيه:

ى الزيادات التالية هلا من الشهر و تأثريها عل1975لسنة  79من قانون  165باملادة ايقاف صرف الزيادة املقررة  -1

 سنة. 60هو والتالي لتاريخ العودة للعمل حيث أن سن صاح  املعاش أقل من سن الشيخواة 

ل بعدم تكرار صرفها، فتكون بنود وااطار جهة العماملنحة البديلة ملنحة عيد العمال يتم االستمرار يف صرف  -2

 املعاش عند العودة للعمل كاآلتي:

 معاش متوري معاش أساسي

 30زيادة ق 

 92لسنة 
 منحة مايو 165رفع مادة 

 2017زيادة 

  حد أدنى(

 150.00 10.00 نننن 35.00 413.40 282.53

الصادر حكام قانون اخلدمة املدنية ألوفقًا  %7ال يتم إجراء مقارنة بني قيمة العالوة الدورية املستحقة بنسبة  -3

 وزيادات املعاش املقابلة هلا. 2016لسنة  81بالقانون 

 ادة املستحقة على املعاش كاآلتي:املنصرفة من جهة العمل بقيمة الزياإلستثنائية يتم مقارنة قيمة العالوة  -4



 12/2021نسخة   دليل حساب احلقوق التأمينية

 
167 

 تاريخ العالوة

قيمة العالوة 

 االستثنائية

زيادة 

 املعاش

الفرق 

 املنصرف

 مالحظات

 تصرف من جهة العمل نننننن 150.00 190.00 1/7/2018

 150.00 150.00 ننننننن 1/7/2019

 2019لسنة  76مل يتضمن القانون 

 إجراء مقارنة بني قيمة العالوة

ستحقة اإلستثنائية وقيمة الزيادة امل

 على املعاش لذات العام

  165.33 165.33 نننننن 1/7/2020

 نوع من التأمني.اجلهة ااضعة هلذا اليتم إيقاف إستقطاع تأمني املرض من املعاش إذا كانت  -5

 بيانات املدة األارية كاآلتي: وكانت 

 :األجر األساسي 

 األجر التاريخ

1/3/2018 323.71 

1/7/2018 352.89 

1/7/2019 384.65 

  جنيهًا. 42420.24 بلوت 31/12/2019حتى  1/3/2018إمجاىل األجور املتورية من 

 ليحتى تاريخ انهاء اخلدمة كما ي 1/1/2020بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من و: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 2498.62 

1/7/2020 2857.44 

   حتى  1/1/2020من   يتضننننخ أن نسننننبة التضننننخم االل املدة     متوسننننط نسنننن  التضننننخم   بالرجوع جلدول

31/1/2021)  =5 % 

 وفقًا ملا يلي:املدة األارية معاش  تقديريتم  -6

 معاش األجر األساسي 

  مدد االشرتاكحصر 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 9 31 31/12/2019 1/3/2018 مدة فعلية

 1 10 - اإلمجالي

 شهر 22 االمجاىل بالشهور
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  حتديد أجر التسوية 

 ن أجور فرتة املتوسط كما يلى:مسنوات لذا يتم حساب االجر الذى ال يزيد عنه أى  5مدة االشرتاك اقل من 

 % 33.18%  =  10+  % 33.8 =      10% ×  10النسبة = 

                            12 

 جنيها   383.04 من هذا األجر = %118.33× جنيه  323.71=  1/3/2018األجر يف 

 جنيها   383.04لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط على 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/3/2018 30/6/2018 4 323.71 323.71 1294.84 

1/7/2018 30/6/2019 12 352.89 352.89 4234.68 

1/7/2019 31/12/2019 6 384.65 383.04 2298.24 

 7827.76   22 إمجالي 

 جنيها   355.81=  22÷  7827.86املتوسط =

 عن السنوات الكاملة (31/1/2021و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم          

 جنيها   17.79=  %5×  1×  355.81( = 15/2/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيها   373.60= 17.79 + 355.81ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

373.60 × 

22 
× 

1 
 جنيهًا 22.15 =

12 45 

 معاش األجر املتوري 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 9 31 31/12/2019 1/3/2018 مدة فعلية

 1 10 - اإلمجالي

 شهر 22 االمجاىل بالشهور

 :حتديد أجر التسوية 

 جنيها   1928.19=     22÷  42420.24املتوسط =

 جنيها     84.57=     ( 3عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

 جنيها   1986.03 =       أجر التسوية 
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 عن السنوات الكاملة  (31/1/2021و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم         

 جنيهًا 99.30=  %5×  1×  1986.03 = (15/2/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 2085.33=  99.30+1986.03ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

2085.33 × 

22 
× 

1 
 جنيهًا 96.84 =

12 45 

  148قانون معاش مدة: 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم اىل من بيان

 1 2 - 28/2/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 14 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  اجر الشهور حتى من أجر االشرتاك

2498.62 1/1/2020 30/6/2020 6 14991.72 

2857.44 1/7/2020 28/2/2021 8 22859.52 

 37851.24 14 اإلمجالي  

 .2703.66=  14 ÷ 37851.24املتوسط = 

لسنوات الكاملة يف   ا( عن 31/1/2021وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من        

 جنيهًا 135.18=  %5×  1× 2703.66=  ( 28/2/2021حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 جنيهًا 2838.84=  135.18+  2703.66ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

2838.84 × 

14 
× 

1 
 جنيهًا60.73 =

12 45 
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 ةبنود معاش املدة األاري

 قيمة بيان

 15.23 عن املدة األارية معاش أجر أساسي

 84.96 عن املدة األارية معاش أجر متوري

 73.60 148/2019قانون معاش 

 173.79 إمجالي

 148/2019من قانون 163رفع املعاش طبقًا للمادة 

املادة  تطبيقحيث سبق  ال يستفيد

 1975لسنة  79من قانون  165

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

2838.84 ×65%  =1845.25 

 فرق رفع حد أدنى

1845.25– 173.79 

1671.46 

 1845.25 امجالي بنود معاش املدة االارية 

 مجع بنود املعاش األول و معاش املدة األارية كاآلتي: -7

 ريها على الزيادات التالية.وتأث 1975لسنة  79من قانون  165املقرر باملادة  زيادة املعاشإعادة صرف  -أ

ها بقيمتها الكاملة بعد مراعاة أو املنصننرفة بقيمة اقل من قيمة اسننتحقاق صننرف الزيادات املوقوف صننرفها   -ب

 البند أ.

 فتكون إمجالي بنود املعاش كاآلتي: - 

 امجالي معاش املدة احلالية معاش املدة السابقة بيان

 297.76 15.23 282.53 معاش أساسي 

 498.36 84.96 413.40 معاش متوري 

 73.60 73.60 - 148/2019قانون معاش 

 1671.46 1671.46 - ألاريةرفع احلد األدنى النسيب ملعاش املدة ا

 35.00 - 35.00 1992لسنة  30قانون زيادة 

 30.00 - 30.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2012 ة زياد

 20.00 - 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2013 ة زياد

 20.00 - 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2014 ة زياد

 185.70 - 185.70 165رفع مادة 

 150.00 - 150.00 2017عالوة 

 170.49 - 170.49 2018عالوة 

 196.07 - 196.07 2019عالوة 

 210.45 - 210.45 2020عالوة 

 3558.89 إمجالي
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 امجالي معاش املدة احلالية معاش املدة السابقة بيان

 ال يستفيد جنيه( 900شرتاك ومبا اليقل عن من احلد األدنى ألجر اال %65للحد األدنى    نياملعاشإمجالي رفع 

 10.00 منحة مايو

 3568.89 مجالياإل

 تقدر كاآلتي: التأمينيةحلقوق لباقي ابالنسبة  -8

 املكافأة السابقة: -أ

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

373.60 × 

22 
 جنيهًا 52.685 =

12 

 املكافأة احلالية  :  -ب

  عليه.رصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن اليصرف 

   دليلهذا المن  للمبحث الرابع من الفصل األول من الباب األول وفًقا املكافأةتوزع. 

 التعويض االضايف :  - 

  :حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 أجري التسوية

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

 املتوري

+ 

 أجر التسوية

القانون  عن

148/2019 

2 
 

 متوسط

 أجري التسوية

= 

373.60 + 2085.33 + 2838.84 
 =2648.97 

 2 جنيها  
 

 :حتديد معامل السن للمؤمن عليه 

 معامل السن سنة شهر يوم اىل من

1/8/1965 15/2/2021 15 6 55 
60% 

 56 كاملة  السن بعد جرب كسر السنة إىل سنة

  :تقدير التعويض اإلضايف 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 
 معامل السن يف تاريخ االستحقاق

 ون( املرفق بالقان6من اجلدول رقم   

 

 19072.58 =%60 × 12 × 2648.97 = التعويض اإلضايف

  دليل.هذا اللباب الثالث من اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من االتعويض يتم توزيع 
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 :عن معاش املدة األوىل منحة الوفاة -د

 الذى تقدر على أسنناسننه املنحةعاش تقدر منحة الوفاة بقيمة املعاش املسننتحق يف تاريخ الوفاة فتكون بنود امل 

 كاآلتي:

 قيمة بيان

 282.53 معاش أساسي مدة سابقة

 413.40 معاش متوري مدة سابقة

 35.00 1992لسنة  30اعانة قانون 

 30.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2012 ة زياد

 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2013 ة زياد

 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2014 ة زياد

 185.70 165رفع مادة 

 150.00 2017عالوة 

 170.49 2018عالوة 

 196.07 2019عالوة 

 210.45 2020عالوة 

 1713.64 إمجالي

  جنيهًا 5140.92=  3  × 1713.64و تقدر املنحة بقيمة 

  هذا الدليلن وفقًا للبند ثالًثا من الفصل الثاني من الباب الثالث ماملنحة وتستحق. 

 :عن معاش املدة األوىلنفقات اجلنازة  -ه

      املسننننتحق يف  من املعاش   أشننننهر ثالثة  وزياداته، وتقدر بقيمة     األوىلاملدة  معاش  تقدر نفقات اجلنازة عن

 د(. وفقًا ملا جاء بالبند تاريخ الوفاة 

 جنيهًا. 5140.92=  3  ×1713.64اجلنازة بقيمة  تتقدر نفقا 

 دليلال هذا منالث من الباب الث الثالثثالًثا من الفصل  لبندلاجلنازة وفقًا  تتصرف نفقا. 
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 (53مثال رقم ) .1.2

  وش 18/7/2016يف م املسننننتنندي للعوز اجلزئي انندمتننه هننتانتاملؤمن عليننه أن  (52 بننافرتاض يف املثننال ،

 .79/1975( من القانون 22اإلستفادة من أحكام املادة  

  ملدنيةاخلاضعة لقانون اخلدمة ا غري التحق بأحد اجلهات احلكومية 1/3/2018بتاريخ.  

  الثانية كاآلتي:هاء املدة حتى تاريخ انت ةاالستثنائي العالوات+  اخلاصةبافرتاض أن قيمة العالوات 

 عالوة استثنائية قيمة العالوة اخلاصة تاريخ العالوة

1/7/2018 65.00 190.00 

1/7/2019 75.00 150.00 

 نننننننن 75.00 1/7/2020

 عودة املذكور للعمل يتم اختاذ االجراءات اآلتيه:فور 

ى الزيادات التالية هلا من الشهر و تأثريها عل1975لسنة  79من قانون  165ايقاف صرف الزيادة املقررة باملادة  -1

 سنة. 60هو والتالي لتاريخ العودة للعمل حيث أن سن صاح  املعاش أقل من سن الشيخواة 

ل بعدم تكرار صرفها، فتكون بنود وااطار جهة العمة البديلة ملنحة عيد العمال املنحيتم االستمرار يف صرف  -2

 املعاش عند العودة للعمل كاآلتي:

 معاش متوري معاش أساسي

 30زيادة ق 

 92لسنة 

 منحة مايو 165رفع مادة 
 2017زيادة 

  حد أدنى(

 150.00 10.00 نننن 35.00 413.40 282.53

 

 ة على املعاش كاآلتي:املنصرفة من جهة العمل بقيمة الزيادة املستحق يتم مقارنة قيمة العالوات -3

 تاريخ العالوة

قيمة العالوة اخلاصة 

 + االستثنائية

زيادة 

 املعاش

الفرق 

 املستحق

 مالحظات

 تصرف من جهة العمل نننننن 150.00 255.00 1/7/2018

1/7/2019 75.00 150.00 75.00 

 2019لسنة  76مل يتضمن القانون 

 إجراء مقارنة بني قيمة العالوة

ستحقة اإلستثنائية وقيمة الزيادة امل

 على املعاش لذات العام

 طفقيصرف الفرق  68.63 143.63 75.00 1/7/2020

 مني.نوع من التأيتم إيقاف إستقطاع تأمني املرض من املعاش إذا كانت اجلهة ااضعة هلذا ال -4
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 :بيانات املدة األارية كاآلتي 

  األساسي:األجر 

 األجر التاريخ

1/3/2018 323.71 

1/7/2018 393.51 

1/7/2019 473.31 

  جنيهًا. 42420.24 بلوت 31/12/2019حتى  1/3/2018إمجاىل األجور املتورية من 

  يحتى تاريخ انهاء اخلدمة كما يل 1/1/2020بيانات أجر االشرتاك اعتباًرا من: 

 األجر التاريخ

1/1/2020 2498.62 

1/7/2020 2857.44 

   حتى  1/1/2020من   يتضننننخ أن نسننننبة التضننننخم االل املدة     متوسننننط نسنننن  التضننننخم   بالرجوع جلدول

31/1/2021)  =5 % 

 وفقًا ملا يلي:املدة األارية يتم تسوية معاش  -5

 معاش األجر األساسي 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 9 31 31/12/2019 1/3/2018 مدة فعلية

 1 10 - اإلمجالي

 شهر 22 االمجاىل بالشهور

  حتديد أجر التسوية 

 جنيها   383.04 األجر =من هذا  %118.33× جنيه  323.71=  1/3/2018األجر يف 

 جنيها   383.04لذا جي  أال يزيد أى أجر من أجور فرتة املتوسط على 

 إمجالي %150األجر مبراعاة  األجر الفعلي املدة حتى من

1/3/2018 30/6/2018 4 323.71 323.71 1294.84 

1/7/2018 30/6/2019 12 393.51 383.04 4596.48 

1/7/2019 31/12/2019 6 473.31 383.04 2298.24 

 8189.56   22 إمجالي 

 جنيها   372.25=  22÷  8189.56املتوسط =
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 عن السنوات الكاملة  (31/1/2021و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم         

 جنيهًا 18.61=  %5×  1× 372.25( = 15/2/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 390.86= 18.61 + 372.25ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

390.86 × 

22 
× 

1 
 جنيهًا 29.15 =

12 45 

 معاش األجر املتوري 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 9 31 31/12/2019 1/3/2018 مدة فعلية

 1 10 - اإلمجالي

 شهر 22 االمجاىل بالشهور

 حتديد أجر التسوية 

 جنيها   1928.19=     22÷  42420.24املتوسط =

 جنيها      84.57=     ( 3عن كل سنة كاملة  % %3يزاد 

  جنيها   1986.03 =       أجر التسوية 

 عن السنوات الكاملة  (31/1/2021و حتى  1/1/2020من   حتسني متوسط األجر األساسي مبتوسط نس  التضخم         

 جنيهًا 99.30=  %5×  1×  1986.03 (=15/2/2021حتى 1/1/2020  يف املدة من 

 جنيهًا 2085.33=  99.30+1986.03ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

2085.33 × 

22 
× 

1 
 جنيهًا 96.84 =

12 45 

  148قانون معاش مدة: 

 حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم اىل من بيان

 1 2 - 28/2/2021 1/1/2020 مدة فعلية

 شهر 14 االمجاىل بالشهور
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  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  اجر الشهور حتى من أجر االشرتاك

2498.62 1/1/2020 30/6/2020 6 14991.72 

2857.44 1/7/2020 28/2/2021 8 22859.52 

 37851.24 14 اإلمجالي  

 جنيهًا. 2703.66=  14 ÷ 37851.24املتوسط = 

لسنوات الكاملة يف   ا( عن 31/1/2021وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من        

 جنيهًا 135.18=  %5×  1× 2703.66=  ( 28/2/2021حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 جنيهًا 2838.84=  135.18+  2703.66ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 حساب املعاش 

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

× 

1 

= 

 

12 
معامل السن من 

 (5جدول  
 

2838.84 × 

14 
× 

1 
 جنيهًا 60.73 =

12 45 

 

 بنود معاش املدة األاري

 قيمة بيان

 15.92 عن املدة األارية معاش أجر أساسي

 84.96 عن املدة األارية معاش أجر متوري

 73.60 148/2019قانون معاش 

 174.48 إمجالي

 148/2019من قانون 163رفع املعاش طبقًا للمادة 

ملادة حيث سبق االستفادة من ا ال يستفيد

 1975لسنة  79من قانون  165

األدنى النسيب( لسابقة االنتفاع  من أجر التسوية األكرب  احلد %65ال يستفيد من رفع املعاش إىل 

 يف معاش املدة األوىل  79/1975من القانون  22بأحكام املادة 

 174.48 امجالي
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 يتم مجع بنود املعاش األول و معاش املدة األارية كاآلتي: -6

 ها على الزيادات التالية.وتأثري 1975لسنة  79من قانون  165باملادة إعادة صرف قانون الرفع املقرر  -أ

ها بقيمتها الكاملة بعد مراعاة صننرف الزيادات املوقوف صننرفها أو املنصننرفة بقيمة اقل من قيمة اسننتحقاق  -ب

 البند أ.

 فتكون إمجالي بنود املعاش كاآلتي: - 

 امجالي معاش املدة احلالية معاش املدة السابقة بيان

 297.76 15.23 282.53 معاش أساسي 

 498.36 84.96 413.40 معاش متوري 

 73.60 73.60 - 148/2019قانون معاش 

 35.00 - 35.00 1992لسنة  30اعانة قانون 

 30.00 - 30.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2012 ة زياد

 20.00 - 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2013 ة زياد

 20.00 - 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2014 ة زياد

 185.70 - 185.70 165رفع مادة 

 150.00 - 150.00 2017عالوة 

 170.49 - 170.49 2018عالوة 

 196.07 - 196.07 2019عالوة 

 210.45 - 210.45 2020عالوة 

 1887.45 امجالي

 ال يستفيد جنيه( 900شرتاك ومبا اليقل عن من احلد األدنى ألجر اال %65للحد األدنى    نياملعاشإمجالي رفع 

 10.00 منحة مايو

 1897.45 مجالياإل

 تقدر كاآلتي: التأمينيةحلقوق لباقي ابالنسبة  -7

 املكافأة السابقة: -أ

 

 × أجر التسوية 

 مدة االشرتاك بالشهور

= 

 

12  

390.86 × 

22 
 جنيهًا 58.716 =

12 

 املكافأة احلالية:  -ب

  عليه.رصيد املتوافر يف احلساب الشخصي للمؤمن اليصرف 

  دليلهذا الن مللمبحث الرابع من الفصل األول من الباب األول طبًقا  املكافأةتوزع. 
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 التعويض االضايف :  - 

  :حتديد متوسط أجري التسوية 

 متوسط

 أجري التسوية

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

 املتوري

+ 

 أجر التسوية

 148/2019القانون مدة  عن

2 

 

 متوسط

 أجري التسوية

= 

390.86 + 2085.33 + 2838.84 
 =2657.52 

 2 جنيها  

 

 :حتديد معامل السن للمؤمن عليه 

 معامل السن سنة شهر يوم حتى من

1/8/1965 15/2/2021 15 6 55 
60% 

 56 املة كالسن بعد جرب كسر السنة إىل سنة 

  :تقدير التعويض اإلضايف 

التعويض 

 اإلضايف

= 

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 
 معامل السن يف تاريخ االستحقاق

 نون( املرفق بالقا6من اجلدول رقم   

 

التعويض 

 اإلضايف

= 2657.52 × 12 × 60%       = 19134.14 

 دليل.هذا الالث من يتم توزيع اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الث 

 :عن معاش املدة األوىل منحة الوفاة -د

 املقدرة على أسننناسنننه املنحة   عاشتقدر منحة الوفاة بقيمة املعاش املسنننتحق يف تاريخ الوفاة فتكون بنود امل 

 كاآلتي:

 قيمة بيان

 282.53 معاش أساسي مدة سابقة

 413.40 معاش متوري مدة سابقة

 35.00 1992لسنة  30اعانة قانون 

 30.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2012 ة زياد

 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2013 ة زياد

 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2014 ة زياد
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 قيمة بيان

 185.70 165رفع مادة 

 150.00 2017عالوة 

 170.49 2018عالوة 

 196.07 2019عالوة 

 210.45 2020عالوة 

 1713.64 إمجالي

  جنيهًا 5140.92=   3×1713.64تقدر منحة الوفاة بقيمة 

  دليلهذا الن مثالًثا من الفصل الثاني من الباب الثالث  للبند وفقًااملنحة تستحق. 

 :عن معاش املدة األوىلنفقات اجلنازة  -ه

  ثة أشهر من املعاش املستحق يف نفقات اجلنازة عن معاش املدة األوىل وزياداته، وتقدر بقيمة ثالتقدر

 تاريخ الوفاة وفقًا ملا جاء بالبند  د(.

 جنيهًا. 5140.92=  3  ×1713.64بقيمة  اجلنازة تتقدر نفقا 

 دليلهذا ال لثالث منثالًثا من الفصل الثالث من الباب ا اجلنازة وفقًا للبند تتصرف نفقا. 

 (54مثال رقم ) .1.3

   1/3/2018اعتبارًا من  ( أن صاح  املعاش عاد للعمل كصاح  عمل52بافرتاض أنه يف املثال رقم. 

  طل   بوتقدم  سننن الشننيخواة  نهائًيا بالسننون بقدر املدة الباقية لبلوغه عليه احلكمش  15/5/2020يف

 صرف تعويض الدفعة الواحدة.

 يتم اختاذ االجراءات اآلتيه:فور عودة املذكور للعمل 

ى الزيادات التالية هلا من الشهر و تأثريها عل1975لسنة  79قانون من  165إيقاف صرف الزيادة املقررة باملادة  -1

 سنة. 65هو والتالي لتاريخ العودة للعمل حيث أن سن صاح  املعاش أقل من سن الشيخواة 

 عاش عند العودة للعمل كاآلتي:، فتكون بنود امل العمال املنحة البديلة ملنحة عيديتم االستمرار يف صرف  -2

 معاش متوري معاش أساسي

 30زيادة ق 

 92لسنة 
 منحة مايو 165رفع مادة 

 2017زيادة 

  حد أدنى(

 150.00 10.00 نننن 35.00 413.40 282.53

يتم مقارنتها بزيادات بالتالي ال يوجد عالوات ااصة لفئة أصحاب األعمال حيث أن صاح  املعاش عائد للعمل  -3

   املعاش.
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 كانت بيانات املدة األارية كاآلتي: -4

 كاآلتي: 1976لسنة  108أوال: دال اإلشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم 

 األجر التاريخ

1/3/2018 2100.00 

1/1/2019 2200.00 

 :2019لسنة  148االشرتاك وفقًا ألحكام القانون رقم  دال: ثانيًا

 األجر التاريخ

1/1/2020 2300.00 

 السابقة حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 1 9 31 31/12/2019 1/3/2018 مدة فعلية

 1 10 - اإلمجالي

 شهر 22 االمجاىل بالشهور

  عن املدة السابقة:التسوية  دالحتديد 

 1976لسنة  108متوسط داول مدة القانون رقم 

 املدة× دال  الشهورعدد  حتى من دال االشرتاك

2100.00 1/3/2018 31/12/2018 10 21000.00 

2200.00 1/1/2019 31/12/2019 12 26400.00 

 47400.00 22 اإلمجالي  

 2154.54 = 22÷  47400.00 املتوسط =

 احلالية: حصر مدد االشرتاك 

 سنة شهر يوم حتى من بيان

 - 5 - 15/5/2020 1/1/2020 مدة فعلية

 روشه 5 بالشهوراالمجاىل 

  عن املدة احلالية:التسوية  دالحتديد 

 جنيهًا 2300.00التسوية =  دالوحيث أن دال االشرتاك ثابت ومل يتوري يكون 

  لواحدة كالتاىل:ايتم إعتبار املدة األارية مدة قائمة بذاتها ،ويتم حساب تعويض الدفعة 
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 حساب التعويض عن املدة السابقة: -5

 دالالتسوية عن  دال

  االشرتاك

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×

 جنيهًا 98.7109=  15% × 22 × 2154.54

 حساب التعويض عن املدة احلالية: -6

 دالالتسوية عن  دال

  االشرتاك

 %15 × مدة االشرتاك بالشهور  ×

 جنيهًا 00.1725=  15% × 5 × 2300.00

 إمجالي التعويض

 قيمة بيان

 7109.98 تعويض املدة السابقة

 1725.00 تعويض املدة احلالية

 8834.98 إمجالي

 

 يتم إعادة صرف املعاش األول كاآلتي: -7

 ريها على الزيادات التالية.وتأث 1975لسنة  79من قانون  165املقرر باملادة  زيادة املعاشإعادة صرف  -أ

 فتكون إمجالي بنود املعاش كاآلتي: -ب

 قيمة بيان

 282.53 معاش أساسي مدة سابقة

 413.40 معاش متوري مدة سابقة

 35.00 1992لسنة  30اعانة قانون 

 30.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2012 ة زياد

 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2013 ة زياد

 20.00 ( 25/2020  بعد تطبيق قانون  متوري2014 ة زياد

 185.70 165رفع مادة 

 150.00 2017عالوة 

 170.49 2018عالوة 

 196.07 2019عالوة 

 10.00 منحة مايو

 1513.19 إمجالي
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 إصابات العمل  تأمني  يفحساب احلقوق التأمينية أمثلة 

  (55مثال رقم ) 1.1

بأن تاريخ   %( علمًا 25 عوز  ري منهى للخدمة بنسننبةغبي صننااعوز جزئي  15/1/2021ثبوت عوز مؤمن عليه بتاريخ 

 كما يلي: 1/1/2020من  االشرتاك اعتباًراأجر  بياناتوبافرتاض  8/1/1966ميالده 

 األجر التاريخ

1/1/2020 5879.53 

1/7/2020 6467.48 

 5.1=  ( 31/12/2020حتى  1/1/2020املدة من   نس  التضخم عن  الرجوع جلدولب%. 

 :% ( 35تقدير تعويض الدفعة الواحدة اإلصابى   حيث أن نسبة العوز أقل من 

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر الشهور حتى من أجر االشرتاك

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 31/1/2021 7 45272.36 

 80549.54 13 اإلمجالي  

 جنيهًا. 6196.11=  13÷ 80549.54املتوسط = 

سنوات الكاملة  ا( عن 31/12/2020وحتى  1/1/2020 حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من            ل

 جنيهًا316.00=  %5.1×  1× 6196.12=   (31/1/2021حتى  1/1/2020يف املدة الفعلية من  

 جنيهًا 6512.12= 316.00+  6196.12ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 لتعويض اإلصابىحساب ا 

 

  48 × نسبة العوز × % 80 × أجر التسوية 

 جنيهًا35.62516 = 48  × % 25 × % 80 × 6512.12

  (56مثال رقم )  1.2
زئننني اصنننابي غنننري منهنننى عونننز ج 15/1/2021عونننز منننؤمن علينننه بتننناريخ  ( ثبنننوت55 بنننافرتاض يف املثنننال رقنننم 

 ( %35 للخدمة بنسبة عوز 

 ملعاش اإلصابى غري املنهى للخدمةحساب ا 

 

  = نسبة العوز × % 80 × أجر التسوية 

 جنيهًا 39.1823 = % 35 × % 80 × 6512.12

  1/1/2021يتم صرف املعاش اعتبارا من  
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  (57)مثال رقم  1.3
 أن املؤمن عليه حدثت له إصابة ثانية وكان بيانها كاآلتي:(  55بإفرتاض فى املثال رقم   

  5الثانية:   نسبة العوز املتخلفة عن اإلصابة%.) 

  10/7/2021عوز : ثبوت التاريخ . 

  7049.55=  1/7/2021بيانات أجر االشرتاك يف 

     حتى  1/1/2020املدة من    متوسننننط نسنننن  التضننننخم عن    بالرجوع إىل جدول نسنننن  التضننننخم تبني أن

30/6/2021 )  =5%. 

 :% ( 35والسابقة أقل من تقدير تعويض الدفعة الواحدة اإلصابى   حيث أن جمموع النس  احلالية 

  يف تاريخ اإلصابة األاريةحتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر لشهورا حتى من أجر االشرتاك

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 30/6/2021 12 77609.76 

7049.55 1/7/2021 31/7/2021 1 7049.55 

 119936.49 19 اإلمجالي  

 جنيهًا. 6312.45=  19÷ 119936.49املتوسط = 

( عن السنوات الكاملة يف   30/6/2021وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من        

 جنيهًا 315.62=  %5×  1× 6312.45= (  31/7/2021حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 جنيهًا 6628.07=  315.62+  6312.45التحسني = ليصبو املتوسط بعد 

 لتعويض اإلصابى   عن نسبة اإلصابة احلالية فقط لسابقة تعويضه عن النسبة السابقة حساب ا) 

 

  48 × نسبة العوز × % 80 × أجر التسوية 

 جنيهًا 90.12725 = 48×        % 5 × % 80 × 6628.07
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 (58مثال رقم ) 1.4
    وكان بيانها كاآلتي: ثالثةأن املؤمن عليه حدثت له إصابة  ) 57بإفرتاض فى املثال رقم 

  35:  الثالثة نسبة العوز املتخلفة عن اإلصابة%.) 

  10/7/2022عوز : ثبوت التاريخ . 

 :بافرتاض أن بيانات أجر االشرتاك كاآلتي 

 األجر التاريخ

1/7/2021 7049.55 

1/7/2022 7684.10 

  4.6=  ( 30/6/2022حتى  1/1/2020املدة من   بافرتاض متوسط نس  التضخم عن%. 

 :% ( 35تقدير املعاش اإلصابى غري املنهى   حيث أن جمموع النس  احلالية والسابقة أكرب من 

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر لشهورا حتى من أجر االشرتاك

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 30/6/2021 12 77609.76 

7049.55 1/7/2021 30/6/2022 12 84594.60 

7684.10 1/7/2022 31/7/2022 1 7684.10 

 205165.64 31 اإلمجالي  

 جنيها   6618.25=  31÷205165.64املتوسط = 

( عن السنوات الكاملة يف   30/6/2022وحتى  1/1/2020من   حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم      

 جنيهًا 608.88=  %4.6×  2× 6618.25= ( 31/7/2022حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 جنيهًا 7227.13=  608.88+  6618.25ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

  65املعاش اإلصابى   عن جمموع نس  اإلصابة احلالية و السابقة بإمجاىل حساب )% 

 

 × % 80 × أجر التسوية 
نسبة 

 العوز

   

 جنيهًا 11.3758 =  % 65 × % 80 × 7227.13

 7/2022يتم صرف املعاش من شهر. 
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  (59)مثال رقم  1.5
    وكان بيانها كاآلتي: رابعةن املؤمن عليه حدثت له إصابة أ( 58بإفرتاض فى املثال رقم 

  40  : الرابعةاملتخلفة عن اإلصابة  عوزالنسبة%). 

  15/10/2022 : ثبوت العوزتاريخ. 

  4.6=  ( 30/9/2022حتى  1/1/2020املدة من   بافرتاض متوسط نس  التضخم عن%. 

 :% ( 35تقدير املعاش اإلصابى غري املنهى   حيث أن جمموع النس  احلالية والسابقة أكرب من 

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر لشهورا حتى من أجر االشرتاك

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 30/6/2021 12 77609.76 

7049.55 1/7/2021 30/6/2022 12 84594.6 

7684.10 1/7/2022 31/10/2022 4 30736.40 

 228217.94 34 اإلمجالي  

 

 جنيهًا. 6712.29=  34÷228217.90املتوسط = 

( عن السنوات الكاملة يف   30/9/2022وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من        

 جنيهًا 617.53=  %4.6×  2× 6712.29=    (31/10/2022حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  

 جنيهًا 7329.82=  617.53+  6712.29بعد التحسني = ليصبو املتوسط 

  100املعاش اإلصابى   عن جمموع نس  اإلصابة احلالية و السابقة فد أقصى حساب )% 

 

 × % 80 × أجر التسوية 
نسبة 

 العوز

   

 جنيهًا 85.5863 =  % 100 × % 80 × 7329.82

  11/2022املعاش من شهر  تعديلويتم. 

 

  (:60)مثال رقم  1.6
وتبني تويري نسبة  15/6/2021لمؤمن عليه بتاريخ حالة العوز لفحص  ( إعادة55 يف املثال رقم  بافرتاض

 (%20 لتصبو بنسبة  %( 25 العوز السابق ثبوتها بنسبة 

 وجود مديونيةأو  يف قيمة التعويض السابق صرفه ال يرتت  على ذلك أي تويري. 
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 (:61)مثال رقم  1.7
سبة العوز بعد  ( 55 بافرتاض يف املثال رقم    أصبحت  15/6/2021فحص املؤمن عليه بتاريخ  إعادةأن ن

 30%). 

 مراعاة حسننابه على ذات أجر التسننوية يف تاريخ  اإلصننابي على النسننبة اجلديدة مع  يتم حسنناب التعويض

 ثبوت العوز واصم ما قد ش صرفه من تعويض سابق.

 التعويض عن النسبة احلالية =

 75019.62 جنيهًا = 48×        % 30 × % 80 × 6512.12

 = صرفه(  سبقالتعويض عن النسبة السابقة 

 جنيهًا 35.62516 = 48×        % 25 × % 80 × 6512.12

 

قيمة التعويض عن النسبة  -= قيمة التعويض عن نسبة العوز بعد إعادة الفحصالتعويض املنصرف  صايف

 السابقة

 جنيهًا 27.12503=  35.62516 –62.75019= 

  (:62)مثال رقم  1.8
 أصبحت 15/6/2021إعادة فحص املؤمن عليه بتاريخ أن نسبة العوز بعد ( 55 بافرتاض يف املثال رقم 

 35%). 

  مع مراعاة:جزئي على النسبة اجلديدة  يصابايتم حساب معاش عوز 

 يتم حساب املعاش بذات أجر التسوية يف تاريخ ثبوت العوز أول مرة. -

متومد معاش افرتاضي عن الفرتة من تاريخ ثبوت العوز  –اصم الفرق بني التعويض السابق صرفه  -

 . 148/2019من قانون  (133 حتى نهاية شهر إعادة الفحص وخيصم وفقًا ألحكام املادة 

 حساب معاش العوز اإلصابي عن النسبة احلالية =

 جنيهًا39.1823 =  % 35 × % 80 × 6512.12

 = عنها(صرف تعويض   سبقعن النسبة السابقة  االفرتاضيحساب معاش العوز اإلصابي 

 جنيهًا42.1302 =  % 25 × % 80 × 6512.12

=  6×  1302.42=  30/6/2021حتى  1/1/2021مدة استحقاق املعاش االفرتاضي الفرتة من 

 جنيهًا 7814.52

 متومد املعاش االفرتاضي –الفرق املستحق اصمه = قيمة التعويض السابق صرفه 

 ً جنيها 83.54701=   52.7814 –35.62516= 

من  (133وفقًا ألحكام املادة   83.54701خمصومًا منه مبلغ  1/7/2021صرف املعاش اعتبارًا من   يتم

 (148/2019القانون 
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  (:63)مثال رقم  1.9
غري منهى  يصاباعوز جزئي  15/1/2021مرة بتاريخ  عليه أولعوز مؤمن  ( ثبوت55 بافرتاض يف املثال رقم 

   %( 40 للخدمة بنسبة عوز 

 كالتالي:جزئي غري منهى للخدمة  يصابايتم تقدير معاش عوز 

 حساب معاش العوز اإلصابي =

 جنيهًا88.2083 =  % 40 × % 80 × 6512.12

  1/2021يتم صرف املعاش من شهر. 

  (:64مثال رقم ) 1.10
ة العوز السابق ثبوتها وتبني تويري نسب 15/7/2021إعادة فحص املؤمن عليه بتاريخ    (63 بافرتاض يف املثال رقم 

   (%45 لتصبو بنسبة  (%40بنسبة  

  كالتالي:يتم تقدير معاش عوز جزئي اصابي غري منهى للخدمة 

 حساب معاش العوز اإلصابي =

 جنيهًا36.2344 =  % 45 × % 80 × 6512.12

  8/2021املعاش من شهر  تعديليتم. 

  (:65)مثال رقم  1.11
سبة العوز السابق ثبوتها وتبني تويري ن 15/7/2021فحص املؤمن عليه بتاريخ  إعادة (63 بافرتاض يف املثال رقم 

   (%35 لتصبو بنسبة  (%40بنسبة  

 كالتالي:جزئي غري منهى للخدمة  ةيتم تقدير معاش عوز إصابي 

 اإلصابي = حساب معاش العوز

 جنيهًا39.1823 =  % 35 × % 80 × 6512.12

  صحيو(ما ش صرفه   ويعترب 8/2021املعاش من شهر  تعديليتم 

 (:66مثال رقم ) 1.12
سبة العوز السابق ثبوتها وتبني تويري ن 15/7/2021إعادة فحص املؤمن عليه بتاريخ    (63 بافرتاض يف املثال رقم  

   (%30 لتصبو بنسبة  (%40بنسبة  

  كالتالي:النسبة بعد الفحص  عنللخدمة جزئي غري منهى  يصابايتم تقدير تعويض دفعة واحدة عوز 

 جنيهًا 62.75019 = 48×        % 30 × % 80 × 6512.12

  صحيو(ما ش صرفه  التعويض  ويعتربيتم صرف 
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 (:67مثال رقم ) 1.13
  7/1/2021بتاريخ اإلصابية بالوفاة  انتهت ادمته أن املؤمن عليه( 4 بافرتاض يف املثال رقم  

 يتم تسوية املعاش وفقًا ملا يلي:

 :معاش األجر األساسي -1

 (.4املثال رقم   كما فى

 :معاش األجر املتوري -2

 (.4املثال رقم   كما فى

 :148قانون معاش مدة  -3

 (.4املثال رقم   كما فى

 صابى:عاش اإلامل -4

 على النحو التاىل:اإلصابى فى تأمني إصابات العمل عاش امليقدر 

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر لشهورا حتى من أجر االشرتاك

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 31/1/2021 7 45272.36 

 80549.54 13 اإلمجالي  

 جنيهًا. 6196.12=  13÷ 80549.54املتوسط = 

سنوات الكاملة  31/12/2020وحتى  1/1/2020حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من             ( عن ال

 309.81=  %5.1×  1× 6196.12= (  31/1/2021حتى  1/1/2020يف املدة الفعلية من  

 6512.12=  316.00+  6196.12ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 اإلصابى  حساب املعاش 

 

  % 80 × أجر التسوية =    
 

 

 

  

 جنيهًا  07.9520 =   %   80 × 6512.12

   يتم اجلمع بني معاش تأمني الشيخواة والعوز والوفاة ومعاش تأمني إصابات العمل بدون حدود (
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 إمجالي املعاش

 قيمة بيان

 640.21 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 156.77 148/2019قانون أجر االشرتاك عن معاش 

 1978.45 إمجالي

 زيادة املعاش بواقع الفرق بني

 450-  1978.45 ×33% ) 
 ال يستفيد

 من أجر التسوية األكرب %65رفع املعاش إىل احلد األدنى النسيب 

 6512.12  ×65%  =4232.88 

 فرق رفع حد أدنى

4232.88 – 1978.45 

2254.43 

 4232.88 اإلمجالي

من احلد األدنى ألجر االشرتاك ومبا  %65املعاش للحد األدنى الرقمي  رفع 

 جنيه( 900اليقل عن 

 ال يستفيد

 5209.70 معاش تأمني إصابات العمل 

 10.00 منحة مايو

 9452.58 اإلمجاىل

 1/1/2021و يستحق املعاش اعتبارًا من 

 حساب املكافأة

   4يتم حساب املكافأة كما يف املثال رقم) 

 حساب التعويض اإلضايف

 حتديد نسبة التعويض االضايف: -1

 حتديد سن املؤمن عليه يف تاريخ االستحقاق 

 سنة شهر يوم حتى من

25/11/1963 27/10/2020 21 5 50 

 51 السن بعد جرب كسر السنة 

 %93 (6نسبة التعويض االضايف من جدول  
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 حساب التعويض اإلضايف: -2

 حتديد متوسط أجري التسوية 

 

 

 حساب التعويض اإلضايف 

 = التعويض اإلضايف

 متوسط

 أجري التسوية

× 12 × 

 االستحقاقمعامل السن يف تاريخ 

( املرفق 6من اجلدول رقم   

 بالقانون

 

 جنيًها 67.52020=  %93 × 12 × 4611.35 = التعويض اإلضايف

 % ( حيث أن سب  اإلستحقاق هى الوفاة اإلصابية كالتاىل: 50يتم زيادة قيمة التعويض اإلضافى بنسبة   

 جنيها  26010.34%  =  50×   52020.67% ( =  50زيادة قيمة التعويض بنسبة   

 جنيهاً 01.78031=  34.26010+    67.52020إمجاىل قيمة التعويض اإلضافى املستحق = 

 اإلضايف طبًقا للبند ثالثًا من الفصل األول من الباب الثالث من دليل حساب احلقوق التأمينية. التعويضيتم توزيع 

  (:68مثال رقم ) 1.14
 اإلصابي  للعوز الكاملؤمن عليه انتهاء ادمة امل   (67 بافرتاض يف املثال رقم 

 67  يتم حساب كافة بنود املعاش كما فى املثال رقم.) 

   67يتم حساب املكافأة والتعويض اإلضايف كما يف املثال رقم.) 

 (: 69مثال رقم ) 1.15
( أن املؤمن عليه استمر يف العمل بعد سن الشيخواة واضع لتأمني إصابات العمل 1بافرتاض يف املثال رقم  

 6467.48 التسوية وكان متوسط أجر  %25بنسبة عوز وقدرها  5/5/2021بتاريخ  وثبت عوزه

 لتعويض اإلصابىحساب ا 

 

  48 × نسبة العوز × % 80 × أجر التسوية 

 جنيهًا 81.62087 = 48×        % 25 × % 80 × 6467.48

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

 أجر التسوية

 األساسي

+ 

 أجر التسوية

 املتوري

+ 

 أجر التسوية

 148ق 

2 

 متوسط

 التسوية ىأجر

= 

987.75 + 1822.83 + 6512.12 

 جنيها   4661.35= 

2 
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 (:70مثال رقم ) 1.16
 %45عوز قدرها النسبة أن  (69رقم  بافرتاض يف املثال 

  تأمني إصابات العملحساب معاش = 

 جنيهًا 29.2328 =  % 45 × % 80 × 6467.48

 

 لتكون بنود  1/5/2021اعتباًرا من دون حدود معاش الشيخواة و تأمني إصابات العملمعاش  مع بنيوجي

 املعاش كاآلتي:

 قيمة بيان

 640.21 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 156.77 أجر االشرتاكمعاش 

 2328.29 معاش اإلصابة

 10.00 منحة مايو

 4316.74 إمجالي

 (:71مثال رقم ) 1.17
 إصابة عمل.نتيوة  5/5/2021بتاريخ ( أن املؤمن عليه ووقعت وفاته 69بافرتاض يف املثال رقم  

 = تأمني إصابات العملحساب معاش 

 جنيهًا 98.5173 = % 80 × 6467.48

لتكون بنود املعاش  1/5/2021اعتباًرا من دون حدود معاش الشيخواة و تأمني إصابات العملمعاش  مع بنيوجي

 كاآلتي:

 قيمة بيان

 640.21 معاش أجر أساسي

 1181.47 معاش أجر متوري

 156.77 أجر االشرتاكمعاش 

 5173.98 معاش اإلصابة

 10.00 منحة مايو

 7162.43 إمجالي

 .2019لسنة  148املرافق لقانون  (7ويوزع املعاش على مستحقي املعاش وفًقا جلدول رقم  
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 (:72مثال رقم ) 1.18
 نتيوة إصابة عمل من املكلفني باخلدمة العامة  ؤمن عليهكلي ملثبت عوز  7/9/2021بتاريخ 

 املعاش وفقًا ملا يلي:يتم حساب 

 % 65 × احلد األدنى ألجر االشرتاك يف تاريخ ثبوت العوز

   900ومبا ال يقل عن 

 جنيها 780.00 = % 65 × 1200.00

 جنيها 900 األدنىيرفع املعاش للحد 

 (:73مثال رقم ) 1.19
 %40أن نسبة العوز  (72رقم  بافرتاض يف املثال 

 يتم حساب املعاش وفقًا ملا يلي:

 % 65 × احلد األدنى ألجر االشرتاك يف تاريخ ثبوت العوز

   900ومبا ال يقل عن 

 جنيها 780.00 = % 65 × 1200.00

   900 األدنىيرفع املعاش للحد 

 نسبة العوز × معاش العوز الكلي

 جنيها 360.00 = 40% × 900.00

 (:74مثال رقم ) 1.20
 ؤمن عليه من املكلفني باخلدمة العامة نتيوة إصابة عمل كلي ملثبت عوز  5/2/2022بتاريخ بافرتاض أنه 

 يتم حساب املعاش وفقًا ملا يلي:

 % 65 × احلد األدنى ألجر االشرتاك يف تاريخ ثبوت العوز

   900ومبا ال يقل عن 

 جنيها 910.00 = % 65 × 1400.00
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 (:75مثال رقم ) 1.21
 %40أن نسبة العوز  (74رقم  بافرتاض يف املثال 

 يتم حساب املعاش وفقًا ملا يلي:

 % 65 × احلد األدنى ألجر االشرتاك يف تاريخ ثبوت العوز

   900ومبا ال يقل عن 

 جنيها 910.00 = % 65 × 1400.00

 نسبة العوز × معاش العوز الكلي

 جنيها 364.00 = 40% × 910.00

 (:76مثال رقم ) 1.22
إاطاره  يخل شهر من تاراال نسبة العوز يفإعادة النظر ( أن املؤمن عليه تقدم بطل  55بافرتاض يف املثال رقم  

  %30إىل عوز النسبة  بتعديلم يقرار جلنة التحكصدر  23/6/2021، وبتاريخ بالقرار

وأقل من  %35السابق تقديرها أقل من  والنسبة %35الصادرة من جلنة التحكيم الطيب أقل من حيث أن نسبة العوز 

 النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيب يتم صرف الفرق بني النسبتني كاآلتي:

 النسبة السابق تقديرها من جهة العال  - النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيب

30% - 25% = 5% 

 48 × %80 × الفرق بني النسبتني × أجر التسوية يف تاريخ ثبوت العوز

 جنيها 12503.27 = 48 × 80% × 5% × 6512.12

 (77مثال رقم ) 1.23
 %20أن قرار جلنة التحكيم صدر بتعديل نسبة العوز إىل  (76 بافرتاض يف املثال 

بصدور قرار التحكيم الطيب بإعادة تقدير نسبة العوز فيكون قرار جهة العال  املطعون فيه كأن مل يكن مما يرتت  

  عليه:

  من جلنة التحكيم الطيب حساب تعويض على أساس النسبة الصادرة إعادة 

 48 × %80 × النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيب × أجر التسوية يف تاريخ ثبوت العوز

 

 جنيها 50013.08 = 48 × 80% × 20% × 6512.12

 

 مع مراعاة اختاذ إجراءات حتصيل  62516.35وقدره صرفه ديونية بقيمة التعويض السابق مب املطالبة

 املديونية بعد اصم قيمة التعويض املقدر على نسبة العوز الصادرة من جلنة التحكيم الطيب.
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 (:78مثال رقم ) 1.24
  %35إىل عوز النسبة  صدر بتعديلم يقرار جلنة التحك أن (76رقم  بافرتاض يف املثال 

العوز فيكون قرار جهة العال  املطعون فيه كأن مل يكن مما يرتت  بصدور قرار التحكيم الطيب بإعادة تقدير نسبة 

  عليه:

  وعلى أساس نسبة العوز الصادرة  1/1/2021 العوز يفحساب معاش تامني إصابات العمل من أول شهر ثبوت

 من جلنة التحكيم الطيب كاآلتي:

 التحكيم الطيبالنسبة الصادرة من جلنة  × %80 × أجر التسوية يف تاريخ ثبوت العوز

 جنيها 1823.39 = 35% × 80% × 6512.12

 ة اختاذ إجراءات حتصيل مع مراعا 62516.35وقدره صرفه ديونية بقيمة التعويض السابق مب املطالبة

 ( من القانون.133املديونية وفًقا للمادة  

 (:79مثال رقم ) 1.25
%( علمًا  45ري منهى للخدمة بنسننبة عوز  غبي صننااعوز جزئي  15/10/2021بافرتاض ثبوت عوز مؤمن عليه بتاريخ 

 كما يلي: 1/1/2020من  االشرتاك اعتباًراأجر  بياناتوبافرتاض  8/1/1966بأن تاريخ ميالده 

 األجر التاريخ

1/1/2020 5879.53 

1/7/2020 6467.48 

1/7/2021 7049.55 

 حتى  1/1/2020املدة من   متوسننننط نسنننن  التضننننخم عن  بالرجوع اىل جدول نسنننن  التضننننخم يتضننننو أن

30/9/2020 )  =5.2%. 

 :% ( 35من  أكرب   حيث أن نسبة العوز معاش تأمني إصابات العملتقدير 

  حتديد أجر التسوية 

 148قانون متوسط أجور مدة 

 املدة×  أجر الشهور حتى من أجر االشرتاك

5879.53 1/1/2020 30/6/2020 6 35277.18 

6467.48 1/7/2020 30/6/2021 12 77609.76 

7049.55 1/7/2021 31/10/2021 4 28198.20 

 141085.14 22 اإلمجالي  

 جنيهًا. 6412.96=  22÷  141085.14املتوسط = 

( عن السنوات الكاملة يف   30/9/2021وحتى  1/1/2020 حتسني متوسط أجر االشرتاك مبتوسط نس  التضخم من       

 جنيهًا 333.47=  %5.2×  1× 6412.96=   (31/10/2021حتى  1/1/2020املدة الفعلية من  
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 جنيهًا 6746.43=  333.47+  6412.96ليصبو املتوسط بعد التحسني = 

 = حساب معاش العوز اإلصابي 

 جنيهًا71.2428 =  % 45 × % 80 × 6746.43

  1/10/2021يتم صرف املعاش اعتباًرا من. 

 (:80مثال رقم ) 1.26
 يخل شهر من تار  االقرار جهة العال يفإعادة النظر أن املؤمن عليه تقدم بطل   (79رقم  بافرتاض يف املثال 

  %30إىل عوز النسبة  بتعديلم يقرار جلنة التحكصدر  23/12/2021، وبتاريخ إاطاره بالقرار

يرتت   بصدور قرار التحكيم الطيب بإعادة تقدير نسبة العوز فيكون قرار جهة العال  املطعون فيه كأن مل يكن مما

  عليه:

  وحساب مديونية بقيمة املعاشات املنصرفة مع مراعاة اختاذ إجراءات حتصيل  اإلصابيإيقاف صرف املعاش

 املديونية.

  وأجر التسوية يف تاريخ ثبوت العوز  على أساس النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيباصابي تعويض حساب

 يف قرار جهة العال  كاآلتي:

 48 النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيب × %80 × تاريخ ثبوت العوزأجر التسوية يف 

 جنيها 77718.87 =  48 × 30% × 80% × 6746.43

 (:81مثال رقم ) 1.27
  %35إىل عوز النسبة  صدر بتعديلم يقرار جلنة التحك( أن 80بافرتاض يف املثال رقم  

بصدور قرار التحكيم الطيب بإعادة تقدير نسبة العوز فيكون قرار جهة العال  املطعون فيه كأن مل يكن مما يرتت  

 عليه: 

  وعلى أساس نسبة العوز الصادرة  1/10/2021 العوز يفحساب معاش تامني إصابات العمل من أول شهر ثبوت

 من جلنة التحكيم الطيب كاآلتي:

 النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيب × %80 × ثبوت العوزأجر التسوية يف تاريخ 

 جنيها1889.00 = 35% × 80% × 6746.43

 .يتم حساب مديونية بالفرق بني النسبتني مع مراعاة اختاذ حتصيل املديونية 
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 (:82مثال رقم ) 1.28
  %55إىل عوز النسبة  صدر بتعديلم يقرار جلنة التحك( أن 80بافرتاض يف املثال رقم  

بصدور قرار التحكيم الطيب بإعادة تقدير نسبة العوز فيكون قرار جهة العال  املطعون فيه كأن مل يكن مما يرتت  

 عليه: 

  وعلى أساس نسبة العوز الصادرة  1/10/2021 العوز يفحساب معاش تامني إصابات العمل من أول شهر ثبوت

 من جلنة التحكيم الطيب كاآلتي:

 النسبة الصادرة من جلنة التحكيم الطيب × %80 × تاريخ ثبوت العوزأجر التسوية يف 

 جنيها2968.43 = 55% × 80% × 6746.43

  النسبتني.الفروق املستحقة بني صرف يتم 


