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 مقدمة
 

نظراً لما تبٌن من تجاوز أجور و دخول بعض المؤمن علٌهم الفعلٌة للحدود القصوى ألجور  
ور و دخول تلك الفئة التً تقع بٌن أجودخول االشتراك ، ورؼبًة من المشرع فً تقلٌل الفجوة 

ٌستحق لهم ،  فقد استحدث قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر  والمعاش الذى
الذى ٌزٌد نظاماً جدٌداً ٌقضى بإمكانٌة طلب المؤمن علٌه   2019لسنة  148بالقانون رقم 

على معاش إضافى مكمل أجره أو دخله عن الحد األقصى ألجر اإلشتراك التأمٌنى الحصول 
مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد األقصى ألجر أودخل االشتراك التأمٌنى ، وبما ال 

 % من الحد األقصى ألجر أو دخل االشتراك.100ٌجاوز 
تكمٌلى اختٌارى للمؤمن علٌه الذى ٌزٌد أجره أو دخله عن  وحٌث أن هذا النظام هو نظام إضافى

الحد األقصى ألجر اإلشتراك ، لذا فإن هذا المعاش ٌتم تموٌله عن طرٌق تخصٌص حساب 
شخصى لكل مؤمن علٌه ٌودع فٌه ما ٌتم استقطاعه منه من اشتراكات ، ٌتم استثمارها بواسطة 

 صى.الهٌئة ، واٌداع عائد االستثمار الحساب الشخ
وٌشترط الستحقاق المعاش االضافى استحقاق معاش وفقاً ألحكام القانون ، وٌحسب بقسمة 

 رصٌد الحساب الشخصى للمؤمن علٌه على دفعة الحٌاة ,
 وٌضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقاً ألحكام القانون وٌعامل معاملته من حٌث3 

 صاحب المعاش. أٌلولته الى المستحقٌن عن المؤمن علٌه أو – 1
 ٌدخل فً وعاء حساب زٌادة المعاش الدورٌة.   - 2

وٌتم تحدٌد دفعة الحٌاة من خالل لجنة الخبراء ، وٌصدر بها قرار من رئٌس الهٌئة بعد موافقة  
 مجلس اإلدارة ، على أن ٌعاد النظر فٌها كل خمس سنوات.

صرؾ الرصٌد المتوافر فً الحساب حالة استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة وفقاً للقانون ، ٌ وفى 
، على أن ٌصرؾ فً حالة وفاة المؤمن علٌه لمستحقى تعوٌض الدفعة الواحدة وفقاً ألنصبتهم 

، فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدى إلٌه بالكامل،  ( المرافق للقانون7المحددة بالجدول رقم )
 الشرعٌٌن. وفً حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش ٌصرؾ هذا الرصٌد للورثة

 وذلك على النحو التالى 3 ونتناول هذا الموضوع فى هذه المذكرة ،
 الفئات الخاضعة وشروط واجراءات االشتراكالمطلب األول 3 
 االشتراكات وشروط االنتفاعالمطلب الثانى 3 
 الحساب الشخصى والحساب العامالمطلب الثالث 3 
 الشخصىحاالت استحقاق رصٌد الحساب المطلب الرابع 3 
 3 التنفٌذٌة للقانون بالالئحةالجداول المرفقة 

تؤدى على أساسها اإلشتراكات الشهرٌة  بتحدٌد الدخول الشهرٌة التى( 3 1الجدول رقم )
 ألصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج

حاالت طلب  ىحد مستحق فقدره جنٌه وا ىالقٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهر( 3 3الجدول رقم )
 صرؾ المعاش

 المرفقات 3
 جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى ألجر االشتراك الشهرى 3  1مرفق رقم 

 أمثلة تطبٌقٌة
 و هللا الموفق و الهادى إلى سواء السبٌل،،،،،

 محمد حامد الصٌاد                  
 مستشار التأمٌن االجتماعى                              

 وكٌل أول وزارة التأمٌنات )سابقا(                                      
 رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعى                                     

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(                                     
W :  www.elsayyad.net                                                             

http://www.elsayyad.net/
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 المطلب األول
 الفئات الخاضعة 

 اجراءات االشتراكشروط وو
 

 3علٌه من الفئات للمؤمنٌجوز 
 الؽٌر. : العاملٌن لدىأوال 

 أصحاب األعمال ومن فً حكمهم.ثانٌا : 
 بالخارج.ثالثا : العاملٌن المصرٌٌن 

 إذا توافرت بشأنهم الشروط اآلتٌة3 االنتفاع بنظام المعاش االضافى 
 أوال3 المؤمن علٌه من فئة العاملٌن لدى الغٌر3

 1مرفق رقم أن ٌتجاوز أجر المؤمن علٌه الحد األقصى ألجر االشتراك التأمٌنى. -1
المرفق قبل  (21النموذج رقم )تقدٌم المؤمن علٌه طلب االنتفاع بهذا النظام على  -2

 بلوؼه سن الشٌخوخة. 
مبالػ مستحقة على المؤمن علٌه وواجبة األداء فً تارٌخ تقدٌم  أال ٌكون للهٌئة أى -3

 الطلب.
 

ثانٌا3 المؤمن علٌه من فئة أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ، فئة العاملٌن المصرٌٌن 
 بالخارج3

 (1لجدول رقم )باأن ٌكون المؤمن علٌه مشتركاً عن أعلى فئة دخل اشتراك  -1
 المرفق.

المرفق قبل  (21النموذج رقم )تقدٌم المؤمن علٌه طلب االنتفاع بهذا النظام على  -2
 بلوؼه سن الشٌخوخة.

مبالػ مستحقة على المؤمن علٌه وواجبة األداء فً تارٌخ تقدٌم  أال ٌكون للهٌئة أى -3
 الطلب.

 

 (21النموذج رقم ) ٌتضمن
 اإلضافىطلب االشتراك فى نظام المعاش 

 العامل لدى الغٌر
 جهة العمل:...................................... رقم المنشأة:...............................

 اسم المؤمن علٌه:.................................الرقم التأمٌنى:.................................
 ...........الرقم القومى:...........................

 تارٌخ المٌالد:..................................  تارٌخ االلتحاق بالخدمة:......................
 أجر المؤمن علٌه الشامل:...............      الوظٌفة:....................

================================================== 
 .االشتراك فً نظام المعاش اإلضافى .... بأننً أرؼب فً.................................أقر أنا 

 توقٌع المؤمن علٌه:......................           20تحرًٌرا فً:         /       /         
================================================== 

 التأمٌنً المختصاعتماد صاحب العمل أو المكتب 
 نقر نحن.......................................... بأن المؤمن علٌه..................................
قد تقدم بهذا االقرار لالشتراك فى نظام المعاش االضافى وأن األجر الموضح بالطلب صحٌح 

 ٌتم ابالغ الهٌئة بذلك.وفى حالة تؽٌٌر األجر وانخفض عن الحد األقصى ألجر االشتراك س
 الخاتم                  المسئول المختص                                                     

 20تحرٌرا فى:      /     /       
 أصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج

 تأمٌنى...............)صاحب العمل / عامل مصرى بالخارج( رقم أقر أنا .....................
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 ............جنٌها شهرٌا.بأننى أرؼب فى االشتراك فى نظام المعاش االضافى بقٌمة
كما أقر بموافقتى على االشتراك على أعلى فئة دخل اشتراك سنوٌا الستمرار االشتراك فى 

 علٌه:...................المعاش االضافى.                                     توقٌع المؤمن 
 20تحرٌرا فى:      /     /       

 أنظر حلفه                                                                          

 ارشادات
 ٌشترط فٌمن ٌتقدم لالشتراك بالمعاش االضافى الشروط اآلتٌة:

 أوال3ً المؤمن علٌه من فئات العاملٌن لدى الغٌر3 
 أن ٌتجاوز أجر المؤمن علٌه الحد األقصى ألجر االشتراك التأمٌنى. -1
 تقدٌم المؤمن علٌه طلب االنتفاع بهذا النظام قبل بلوؼه سن الشٌخوخة.  -2
أال ٌكون للهٌئة أى مبالػ مستحقة على المؤمن علٌه وواجبة األداء فى  -3

 تارٌخ تقدٌم الطلب.
ا3 المؤمن علٌه من فئات أصحاب األعمال و ًٌ  العاملٌن المصرٌٌن بالخارج3 ثان

أن ٌكون المؤمن علٌه مشترًكا عن أعلى فئة دخل اشتراك بالجدول رقم  -1
(1 .) 

 تقدٌم المؤمن علٌه طلب االنتفاع بهذا النظام قبل بلوؼه سن الشٌخوخة. -2
أال ٌكون للهٌئة أي مبالػ مستحقة على المؤمن علٌه وواجبة األداء فً  -3

 تارٌخ تقدٌم الطلب.
 

 فاع المؤمن علٌه بنظام المعاش االضافى إذا انتفى أى شرط من ٌوقؾ انت
 شروط االنتفاع المشار إلٌها.

 .ال ٌجوز العدول عن الرؼبة فً االشتراك بنظام المعاش االضافى 
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 ثانىالمطلب ال
 االشتراكات

 االنتفاعوشروط 
 

 االشتراكات – 1
 

 شهرٌاً ٌتحملها المؤمن علٌه. (% 01)نسبة اإلشتراكات فً نظام المعاش اإلضافى بواقع 
 

 شروط االنتفاع - 2
 

 ٌكون االنتفاع بهذا النظام وفقاً للقواعد اآلتٌة3
 العاملٌن لدى الغٌر3 فئةالمؤمن علٌه من  أوال3

ٌكون االشتراك فً هذا النظام عن باقى أجر المؤمن علٌه الزائد عن الحد األقصى  -1
 -من الحد األقصى ألجر االشتراك (%011)ألجر االشتراك التأمٌنى وبما ال ٌجاوز 

 .1مرفق رقم 
المواعٌد الدورٌة ألداء االشتراكات  بأداء اإلشتراكات فىٌلتزم صاحب العمل  -2

وٌسرى بشأن التأخٌر فً أداء االشتراكات وتحصٌلها ما ٌسرى بشأن اشتراكات 
 التأمٌن االجتماعً من أحكام. 

 االشتراكات( –أجر االشتراك  -)راجع المذكرة الثانٌة بعد المائة: ادارة النظام 
 م خالل المدد اآلتٌة3ٌلتزم المؤمن علٌه بأداء االشتراكات فً هذا النظا -3

 مدد اإلعارات الخارجٌة بدون أجر ومدد األجـازات الخاصة للعمل بالخارج. -أ 
االشتراك  ىالتً أبدى المؤمن علٌه الرؼبة ف مدد األجازات الخاصة بدون أجر -ب 

 عنها.
 مدد األجازات الدراسٌـة بدون أجر. -ج 
 مدد البعثات العلمٌة بدون أجر. -د 

 3فى الحاالت اآلتٌةؤمن علٌه بهذا النظام ٌوقف انتفاع الم -4
 الحد األقصى ألجر االشتراك التأمٌنى. هأجر عدم تجاوز –أ             

 .األداء وواجبة ٌهٌكون للهٌئة أى مبالػ مستحقة عل نأ  -ب 
 

فئة أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ، فئة العاملٌن المصرٌٌن ثانٌا3 المؤمن علٌه من 
 3بالخارج

ٌرٌد االشتراك عنها بما ال ٌجاوز  المؤمن علٌه فً طلبه القٌمة التى ٌحدد -1
 .المرفق (1بالجدول رقم ) من أعلى فئة بجدول دخل االشتراك(011%)

د الدورٌة ألداء المواعٌ ا النظام فىكات فً هذ ٌلتزم المؤمن علٌه بأداء االشترا -2
بشأن  وتحصٌلها ما ٌسرىأداء االشتراكات بشأن التأخٌر فً  االشتراكات وٌسرى

 من أحكام.  اشتراكات التأمٌن االجتماعى
 االشتراكات( –أجر االشتراك  -)راجع المذكرة الثانٌة بعد المائة: ادارة النظام       

 ٌوقف انتفاع المؤمن علٌه بهذا النظام فى الحاالت اآلتٌة3 -3
 (1بالجدول رقم )أال ٌكون المؤمن علٌه مشتركاً عن أعلى فئة دخل اشتراك  -أ 

 المرفق.
 أن ٌكون للهٌئة أى مبالػ مستحقة علٌه وواجبة األداء.  -ب 

تعدل فئة دخل االشتراك فً تأمٌن الشيٌخوخة والعجيز والوفياة إليى أعليى فئية بالجيدول  -4
 وفقا لطلب االشتراك فى المعاش االضافى. ( المرفق سنوٌاً 1رقم )
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 المطلب الثالث
 الحساب الشخصى

 لعاموالحساب ا
 

 الحساب الشخصى – 1
 

تقوم الهٌئة بإنشاء حساب شخصى للمعاش اإلضافى لكل مؤمن علٌه تودع فٌه حصٌلة 
اإلشتراكات المحصلة فعلٌاً لحساب المعاش اإلضافى ، وٌتكون الحساب الشخصى المشار إلٌه 

 من اآلتى3
اإلشتراك الفعلٌة  االشتراكات التى تم تحصٌلها فعلٌاً لحساب المعاش اإلضافى سواء عن مدد -1

ٌٌحصل عنها إشتراكات المعاش  أو اإلجازات الخاصة أو ؼٌرها من مدد اإلشتراك التى 
 اإلضافى.

 المبالػ اإلضافٌة المحصلة عن نظام المعاش اإلضافى نتٌجة التأخٌر فً سداد االشتراكات. -2
الحساب  ىلػ فل الشهر التالى إلٌداع المباعائد إستثمار أموال هذا الحساب عن المدة من أو -3

الشخصى ، وٌودع فً نهاٌة كل سنة مالٌة ، على أن تحدد نسبة عائد اإلستثمار وفقاً لقرار 
 من رئٌس الهٌئة وبناء على تقرٌر لجنة الخبراء وموافقة مجلس إدارة الهٌئة.

فً حالة إستحقاق المعاش االضافى ٌنقل رصٌد الحساب الشخصى للمؤمن علٌه إلى  -4
 ش اإلضافى.الحساب العام للمعا

 
 

 الحساب العام – 2
 

ٌنشأ حساب عام ٌصرف منه المعاش اإلضافى المستحق لصاحب المعاش اإلضافى أوال 3   
 ، وٌتم تموٌل هذا الحساب مما ٌلى3 والمستحقٌن

 رصٌد الحساب الشخصى للمؤمن علٌهم عند استحقاق المعاش اإلضافى. -أ 
 عائد إستثمار رصٌد الحساب العام.-ب 
 

تتولى لجنة الخبراء إعداد تقٌٌم إكتوارى للحساب العام للمعاش اإلضافى على أساس نظام ثانٌا 3 
إلتخاذ ما ٌراه من إجراءات  اإلدارةالتموٌل الكامل ، وتعرض نتٌجة التقٌٌم على مجلس 

 فى هذا الشأن.
 من القانون تعرٌف لجنة الخبراء3 1مالحظة 3 تضمنت المادة        

 10إكتوارٌٌن ٌزاولون أعمالهم وفقاً ألحكام القانون رقم تتكون من خبراء "   
فً شأن اإلشراؾ والرقابة على هٌئات التأمٌن ، وخبراء مالٌٌن  1981لسنة 

وتأمٌنٌٌن ٌرشحهم مجلس اإلدارة ، وٌكون من بٌنهم ممثل عن وزارة المالٌة 
 متخصص فً أعمال اللجنة ٌرشحه وزٌر المالٌة"
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 المطلب الرابع
 رصٌد الحساب الشخص ستحقاقااالت ح

 
 أوال 3 فى حالة استحقاق معاش3

حالة من  ىقاق المؤمن علٌه معاشاً وفقاً ألحالة استح ضافى فىاالالمعاش ٌستحق 
 حاالت استحقاق المعاش فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. 

 والوفاة(المذكرة السابعة بعد المائة : معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز  )راجع   
تارٌخ  فى المعاش اإلضافى بقسمة رصٌد الحساب الشخصى على دفعة الحٌاة وٌحسب

لعجز االستحقاق، وٌضاؾ هذا المعاش إلى المعاش المستحق فً تأمٌن الشٌخوخة وا
 :ما ٌأتًوالوفاة مع مراعاة 

لصاحب الشأن تقدٌم طلب بصرؾ رصٌد الحساب الشخصى إذا كانت قٌمة المعاش  -1
 من الحد األقصى ألجر اإلشتراك فً تارٌخ اإلستحقاق. %10تقل عن 

دون التقٌد بالحدود القصوى للمعاش المنصوص علٌها  ٌستحق المعاش اإلضافى -2
 بالقانون.

باإلضافة إلى الحدود الدنٌا للمعاش المنصوص علٌها  ٌستحق المعاش اإلضافى -3
 بالقانون.

بحسب األحوال  ستحقٌن عنهأو المالمؤمن علٌه من فئة العاملٌن لدى الؽٌر ٌجمع  -4
والمعاشات المستحقة فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  بٌن المعاش اإلضافى

 وتأمٌن إصابات العمل بدون حدود.
 . الدورٌةٌدخل المعاش اإلضافى فً وعاء حساب زٌادة المعاشات  -5
ٌسرى على المعاش اإلضافى ما ٌسرى على معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز  -6

 من أحكام.والوفاة 
ن للمعاش ٌصرؾ الرصٌد المتوافر فى حالة وفاة المؤمن علٌه دون وجود مستحقٌ -7

 الحساب الشخصى للورثة الشرعٌٌن. ىف
أى تارٌخ الحق لصرؾ رصٌد  فى جمٌع األحوال ال ٌستحق معاش إضافىوفً       

 الحساب الشخصى. 
 الحٌاة3من القانون تعرٌف دفعة  1مالحظة 3 تضمنت المادة       

القٌمة الحالٌة لدفعة المعاش للجنٌه الواحد التى سوؾ ٌحصل علٌها صاحب  "     
 المعاش عند تقاعده ولمدى الحٌاة والمستحقٌن"

 
 ثانٌا 3 فى حالة استحقاق تعوٌض دفعة واحدة3

استحقاق المؤمن علٌه تعوٌض الدفعة الواحدة لعدم توافر شروط استحقاق  حالةفً     
ٌٌصرؾ الرصٌد المتوافر ف المعاش فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة الحساب  ى، 

 للمؤمن علٌه أو المستحقٌن لتعوٌض الدفعة الواحدة بحسب األحوال.  ىالشخص
الواحدة فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز  المذكرة التاسعة بعد المائة : تعوٌض الدفعة )راجع

 والوفاة(
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 التنفٌذٌة للقانون الالئحةبالجداول المرفقة 
 
 (1جـدول رقـم )

 بتحدٌد الدخول الشهرٌة التً تؤدى على أساسها اإلشتراكات الشهرٌة
 ألصحاب األعمال والعاملٌن المصرٌٌن بالخارج

 

 دخل اإلشتراك الشهري)جنٌه( الشرٌحة

1 1000,00 

2 1100,00 

3 1200,00 

4 1300,00 

5 1400,00 

6 1500,00 

7 1600,00 

8 1700,00 

9 1800,00 

10 1900,00 

11 2000,00 

12 2100,00 

13 2300,00 

14 2600,00 

15 3000,00 

16 3500,00 

17 4000,00 

18 4500,00 

19 5000.00 

20 5500.00 

21 6000.00 

22 6500.00 

23 7000.00 

 مالحظات3
ألجر  ىالحد االقص ىٌناٌر من كل عام بقٌمة الزٌادة فأول  ىتضاؾ شرٌحة جدٌدة ف -1

 وٌجبر كسر المائة جنٌه. ، االشتراك
تقل عن الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمٌنى وفقاً  ىؽى تباعاً فئات دخل اإلشتراك التتل -2

 ألحكام القانون.
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 (3جدول رقم )
 الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد مستحق فً حاالت طلب صرف المعاشالقٌمة 

 

السن فً تارٌخ استحقاق 
 صرف المعاش

 شٌخوخة العجز الوفاة

25 555.3 562 
 

26 548.5 555.3 
 

27 541.7 548.5 
 

28 534.9 541.7 
 

29 528 534.9 
 

30 521.2 528 
 

31 514.5 521.2 
 

32 507.7 514.5 
 

33 500.8 507.7 
 

34 493.7 500.8 
 

35 486.6 493.7 
 

36 479.4 486.6 
 

37 472.1 479.4 
 

38 464.7 472.1 
 

39 457.3 464.7 
 

40 449.7 457.3 479.4 

41 442.1 449.7 472.1 

42 434.4 442.1 464.7 

43 426.6 434.4 457.3 

44 418.8 426.6 449.7 

45 410.9 418.8 442.1 

46 402.9 410.9 434.4 

47 394.9 402.9 426.6 

48 386.8 394.9 418.8 

49 378.7 386.8 410.9 

50 370.6 378.7 402.9 

51 362.4 370.6 394.9 

52 354.2 362.4 386.8 

53 346 354.2 378.7 

54 337.7 346 370.6 

55 329.5 337.7 362.4 

56 321.2 329.5 354.2 

57 312.9 321.2 346 

58 304.7 312.9 337.7 

59 296.5 304.7 329.5 

60 288.3 296.5 321.2 
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السن فً تارٌخ استحقاق 
 صرف المعاش

 شٌخوخة العجز الوفاة

61 280.1 288.3 312.9 

62 271.9 280.1 304.7 

63 263.9 271.9 296.5 

64 255.8 263.9 288.3 

65 284.3 255.8 280.1 
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 المرفقات
 

 1مرفق رقم 
 جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى 

 ألجر االشتراك الشهرى 
 

 / السنةٌناٌر
 الحد األدنى  الشهرى

 جنٌه
 الحد األقصى الشهرى

 جنٌه

2020 1000 07000 

2021 1200 08100 

2022 1400 09400 

2023 1700 10900 

2024 2000 12600 

2025 2300 14500 

2026 2700 16700 

2027 3200 19300 

 ٌالحظ3
%  فً أول ٌناٌر من كل عام منسيوبة إلٌيه فيً شيهر  15زٌادة الحدٌن األدنى واألقصى بواقع  

ثييم ٌييتم زٌييادة هييذٌن الحييدٌن بنسييبة  1/1/2020دٌسييمبر السييابق لمييدة سييبع سيينوات اعتبيياًرا ميين 
 التضخم ، وٌراعً جبر الحدٌن األدنى واألقصى الشهرى الى أقرب مائة جنٌه.
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 أمثلة تطبٌقٌة
 

 الوجه اآلخر للقٌمة الرأسمالٌة ىدفعة الحٌاة ه

 
 20123لسنة  141قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  تضمن
 (13مادة )

 :فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالعبارات والكلمات التالٌة المعانى المبٌنة قرٌن كل منها
القٌمة الحالٌة لدفعة المعاش للجنٌه الواحد التى سوؾ ٌحصل علٌها صاحب  الحٌاة3دفعة   - 14

 .المعاش عند تقاعده ولمدى الحٌاة والمستحقٌن
 (403مادة )

( من هذا 21حالة استحقاق المؤمن علٌه معاًشا وفًقا ألحكام المادة ) ٌستحق المعاش االضافى فى
 .القانون

( من هذا 38المشار إلٌه بالمادة ) د الحساب الشخصىوٌحسب المعاش اإلضافى بقسمة رصٌ
 ........................وٌضاؾ  ، على دفعة الحٌاةالقانون 

 
 3 ٌتضمنها ىللقٌمة الرأسمالٌة التالوجه اآلخر  ىودفعة الحٌاة ه

 بالالئحة التنفٌذٌةالمرفق  3الجدول رقم 
   3فً حاالت طلب صرف المعاشالقٌمة الرأسمالٌة لمعاش شهري قدره جنٌه واحد مستحق 

 للوفاة -
  لعجزل -
  شٌخوخةلل -
 3تضمن ٌو
 لسن فى تارٌخ استحقاق صرؾ المعاشا

 
 مثال3

 
 ىحٌن بالنسبة للمعاش االضاف ىف  حٌث فً تحدٌد القٌمة الرأسمالٌة

 المجهول المعلوم المجهول المعلوم

قٌمة المعاش 
 ىالشهر

القٌمة الحالٌة 
الواحد للجنٌه 

 المعاشمن 

 القٌمة الرأسمالٌة 
)المبلغ الالزم 

تارٌخ  ىوجوده ف
استحقاق 

 (المعاش

رصٌد الحساب 
 ىف ىالشخص

تارٌخ استحقاق 
 المعاش

دفعة الحٌاة 
القٌمة ) المحددة

الحالٌة لدفعة 
المعاش للجنٌه 

 (الواحد

قٌمة 
المعاش 

 ىالشهر

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

2500     × 200      = 500000 500000    ÷ 200          = 2500 

 


