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  مذكرات فى

 التأمينات االجتماعية
 
 
 
 
 
 
 

 بعد المائة ةة عشرسابعالمذكرة ال
 قواعد معاملة صاحب المعاش

 ة والمعاشاتاالجتماعي اتوفقا لقانون التأمين
 2012لسنة  141الصادر بالقانون رقم 

 مجال تطبيق هذا القانون العائد الى
 

 
 
 

 

 إعداد
 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمٌن االجتماعى

 ل وزارة التأمٌنات )سابقا(وكٌل أو
 رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعى

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 ليلى محمد الوزيرى
 مستشار التأمٌن االجتماعى

 رئٌس مجلس إدارة

 الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات )سابقا(
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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 04 مقدمة

 00 ناء مدة االشتراك الجدٌدةالمعاملة التأمٌنٌة أثالفصل األول3 

 00 المؤمن علٌه. أنواع التأمٌن التى ٌخضع لهاالمبحث األول3 

أو  من العمل أو الدخلقواعد الجمع بٌن المعاش واألجرالمبحث الثانى3 
 النشاط

00 

تحقق حالة  لصاحب المعاش العائد عند  تحدٌد الحقوق التأمٌنٌةالفصل الثانى3 
 شتراك األخٌرةعن مدة اال االستحقاق

01 
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 مقدمة
 

حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً ألحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز هذه المذكرة فى نتناول 
،  2019/  12/  31والوفاة ، المنصوص علٌها فى قوانٌن التأمٌن اإلجتماعى المعمول بها حتى 

أو نشاط ، إلى عمل  2019لسنة  148أمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم الت قانونو
ٌخضعه ألحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات المشار 

  .الٌه
 3على النحو التالىونتناول هذا الموضوع 

  .أثناء مدة االشتراك الجدٌدةالمعاملة التأمٌنٌة الفصل األول3  
 المؤمن علٌه. أنواع التأمٌن التى ٌخضع لهاالمبحث األول3 

 أو النشاط. من العمل أو الدخل قواعد الجمع بٌن المعاش واألجرالمبحث الثانى3        
عن مدة  تحقق حالة االستحقاق لصاحب المعاش العائد عند  تحدٌد الحقوق التأمٌنٌةالفصل الثانى3 

 .شتراك األخٌرةاال
             

 

 إلى سواء السبيل و هللا الموفق و الهادى
 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التأمٌنات )سابقا(
 الجتماعىرئٌس صندوق التأمٌن ا

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

W :  www.elsayyad.net   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليلي محمد الوزيرى
 مستشار التأمٌن االجتماعى

 رئٌس مجلس إدارة

 
 الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات )سابقا(

http://www.elsayyad.net/
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 األول  فصلال
 المعاملة التأمينية 

 أثناء مدة االشتراك الجديدة 
 

 األول  بحثالم
 يخضع لها  أنواع التأمين التى
 

 3 لما يلىسن الشيخوخة تبعا للفئة المعامل بها وفقا  لم تجاوزإذا كانت سن صاحب المعاش العائد  -1
      

سن  المؤمن عليهم الفئة
 الشيخوخة

 ( من القانون41مادة )

ٌصددددر رئدددٌس مجلددددس الدددوزراء بنددداء علددددى  60 العاملٌن لدى الغٌر أوال
اً عدددرل الدددوزٌر المخدددتص بالتأمٌندددات قدددرار

ا لٌكون الخامسدة  ًٌ بتوحٌد سن الشٌخوخة تدرٌج
 .2040والستٌن اعتباًرا من أول ٌولٌو 

 65 حكمهم أصحاب األعمال ، ومن فى ثانيا

 60 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج ثالثا

 65 العمالة غٌر المنتظمة رابعا

 

المشار  اإلجتماعية والمعاشاتات تسرى فى شأنه أنواع التأمينات التى يشتمل عليها قانون التأمين
 3وفقا لما يلى،  إليه

 
 الفئات نوع التأمين

 رابعا ثالثا ثانيا أوال

 نعم نعم نعم نعم شٌخوخة وعجز ووفاة

 ال ال  ال نعم المكافأة

 ال ال ال نعم إصابات العمل

 نعم ال نعم نعم (1)المرل 

 ال ال ال نعم البطالة

 
تسرى ، سن الشيخوخة تبعا للفئة المعامل بها  تقد تجاوزش العائد ذا كانت سن صاحب المعاإ - 2

 فى شأنه أنواع التأمينات التى يشتمل عليها قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات المشار إليه
 3، وفقا لما يلى

 
 الفئات نوع التأمين

 رابعا ثالثا ثانيا أوال

 ال ال ال ال شٌخوخة وعجز ووفاة

 ال ال  ال ال المكافأة

 ال ال ال نعم إصابات العمل

 نعم ال نعم نعم (1)المرل 

 ال ال ال ال البطالة

 
_________________________________________________________________________________ 

وذلك دون  ( تسري أحكام هذا التأمٌن تدرٌجٌا علً المؤمن علٌهم الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من رئٌس مجلس ادارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحً ،1)

 .1975لسنة   79انتفعوا بتأمٌن المرل وفقا ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم االخالل بحقوق المؤمن علٌهم الذٌن 
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نظام العالج لإذا كان صاحب المعاش فى الحالتٌن مشتركاً فى تأمٌن المرل بهذه الصفة وخضع  - 3
ك هذا التأمٌن من قتطاع اشتراابصفته مؤمناً علٌه ٌوقف ٌنظمها هذا التأمٌن  ىوالرعاٌة الطبٌة الت

 معاشه طوال مدة عمله . 
 
 

 الثانى  بحثالم
 أو النشاطمن العمل أو الدخل قواعد الجمع بين المعاش واألجر 
 

 فئات المؤمن عليهم33 بالنسبة لجميع أوال 
ٌة اإلجتماع اتٌجمع صاحب المعاش العائد إلى العمل بٌن معاشه المستحق وفقاً لقانون التأمٌن -1

 بدون حدود . اط أو النشمن العمل أو دخله وأجره المشار إلٌه  والمعاشات
انة اعتباًرا من أول الشهر التالى تقطع تلك اإلع، إذا كان صاحب المعاش مستحقا إلعانة مرافق  -2

 . أو مزاولته مهنةإللتحاقه بالعمل 
فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته  المعاشات المتدنٌةزٌادة ٌراعى إٌقاف صرف  -3

 .الشٌخوخةمهنة قبل بلوغه سن 
 

 3بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العامالعائد للعمل المعاش  صاحبلبالنسبة  3ثانيا 
ومقدددارها عشددرة  1998اسددنة  458المنحددة المقددررة بقددرار رئددٌس الجمهورٌددة رقددم تسددتحق  – 1

 وال تستحق هذه المنحة على األجر . على المعاش جنٌهات شهرٌاً 
زيادات المعاش المستحقة وفقا لقوانين الزيادات وبين العالوات الخاصة بين جمع جوز الال ي -2

 3 وذلك بمراعاة اآلتى،  لها المناظرة
 3وفقا لما سبق بيانهلشيخوخة سن ا لم تجاوزإذا كانت سن صاحب المعاش العائد  -أ 
تكون األولوٌة فى االستحقاق للعالوة الخاصة ، فإذا كانت العالوة أقل من الزٌادة فى      

 المعاش زٌد المعاش بمقدار الفرق بٌن الزٌادة والعالوة. 
وعند انتهاء مدة عمل المؤمن علٌه ولم تتوافر له إحدى حاالت استحقاق معاش تأمٌن     

لوفاة عن مدة عمله الجدٌدة ٌعود له الحق فى صرف الزٌادة على الشٌخوخة والعجز وا
 . اش السابق إٌقاف صرفهاالمع

  3وفقا لما سبق بيانهسن الشيخوخة وزت االعائد قد تجإذا كانت سن صاحب المعاش  -ب 
تكون األولوٌة فى االستحقاق للزٌادة فى المعاش ، فإذا كانت الزٌادة أقل من العالوة      

 . الزٌادة من الجهة التى ٌعمل بها إلٌه من العالوة الفرق بٌنها وبٌنالخاصة أدى 
 بيان زيادات المعاشات والعالوات الخاصة المناظرة لها3 (1رقم )مرفق 
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 الثانى  فصلال
 ئد لصاحب المعاش العا تحديد الحقوق التأمينية 
 عن مدة اإلشتراك األخيرةعند تحقق حالة االستحقاق 
 2020/  1/  1اعتبارا من 

 
  3مقدمةأوال 3 

الى عمل أو نشاط ٌخضعه ألحكام تأمٌن الشٌخوخة  صاحب المعاش العائدللحقوق التأمٌنٌة اتحدد 
 1/1/2020من اعتبارا  عن مدة اإلشتراك األخٌرة، عند تحقق حالة االستحقاق  والعجز والوفاة

  .2019لسنة 148ٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم اإلجتماع اتقانون التأمٌنأحكام  بمراعاة، 
 3أن  ىفقد يكون من المناسب االشارة ال وفي هذا المجال

  3ستحقاق إلاتحديد تاريخ  - 1
اة القانون بمراع الحقوق التأمٌنٌة ، ٌمثل أهمٌة قصوى حٌث ٌؤثر تأثٌراً مباشراً فى تحدٌد 

 . التأمٌنى السارى فى تارٌخ اإلستحقاق
  . تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لإلستحقاقستحقاق   اإلتاريخ  - 2
  3  ىواقعات اإلستحقاق فتتمثل  - 3

تارٌخ تقدٌم طلب  ،تارٌخ وقوع الوفاة  ،تارٌخ ثبوت العجز  ،تارٌخ بلوغ سن التقاعد  
 ف تعوٌل الدفعة الواحدة.، تارٌخ طلب صر صرف المعاش المبكر

 
 3لحقوق التأمينيةقواعد تحديد ا3  ثانيا

 تعتبر مدة االشتراك الجدٌدة مدة قائمة بذاتها . – 1
 لما يلى3وفقا فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  تتحدد الحقوق التأمينية عنها  –2

ك األخٌرة استحق عنها إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة الستحقاق المعاش عن مدة االشترا -أ 
 تعوٌضاً من دفعة واحدة.

ألخٌرة فٌسوى إذا توافرت الشـروط المطلوبة الستحقاق المعاش عن مدة االشتراك ا -ب 
 :ىالمعاش وفقا لما ٌل

إذا كان سبب االستحقاق عن هذه المدة لغٌر العجز أو الوفاة فٌحسب المعاش عنها  (1)
 بمجموع المعاشٌن.وفقاً لسبب االستحقاق وٌربط له معاش 

فٌسوى المعاش عنها  إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة (2)
 : ىوفقاً لما ٌل

إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة األولى العجز فٌسوى المعاش عن المدة )أ(
 % من أجر التسوٌة.65األخٌرة دون رفع المعاش إلى 

لمعاش عن المدة األولى لغٌر العجز فٌسوى المعاش عن إذا كان سبب استحقاق ا)ب(
 المدة األخٌرة وفقاً لسبب االستحقاق عن المدة األخٌرة.

 .معاش )المدة األولى والمدة األخٌرة( معاش بمجموع المعاشٌنالٌربط ( 3)
% من الحد األقصى 80 لىفً جمٌع األحوال ٌتعٌن أال ٌزٌد مجموع المعاشٌن ع( 4)

 فً تارٌخ االستحقاق عن المدة األخٌرة.ألجر االشتراك 
، بما فى  المعاشٌن الزٌادات السابق استحقاقها على المعاش األول مجموع ( ٌضاف الى5)

 .ذلك زٌادة المعاشات المتدنٌة السابق اٌقافها
 ٌتم الجمع بٌن معاش إصابة العمل ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بدون حدود. - 3
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 بالوفاة يستحق عنه المؤمن عليهم من الفئة أوالً )العاملين لدى الغير(انتهاء عمل فى حالة  - 4
 3منحة وفاة ونفقات جنازة

 من جهة العمل باعتباره مؤمن علٌه. –أ 
 باعتباره صاحب معاش. من الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعى –ب 
 

 ثالثا 3 مراجع تحديد الحقوق التأمينية عن المدة األخيرة3
 ما تضمنته الفقرة ثانٌا. - 1        

 .معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةالمذكرة السابعة بعد المائة :  – 2        
 .تعوٌل الدفعة الواحدة فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةالمذكرة التاسعة بعد المائة :  – 3        
 .مكافأةنظام الالمذكرة العاشرة بعد المائة :  – 4        
 .الحقوق اإلضافٌةالمذكرة الحادٌة عشرة بعد المائة :  – 5        
 .تأمٌن إصابة العمل:  عشرة بعد المائةسعة اتالمذكرة ال - 6        
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 (1رقم )مرفق 
 بيان زيادات المعاشات والعالوات الخاصة المناظرة لها

 
 من قانون العالوة الخاصة الزيادة /قرار جمهورىقانون

 1/7/1988 1988لسنة    149 150/1988

 1/7/1989 1989لسنة    123 124/1989

 1/7/1990 1990لسنة    013 014/1990

 1/6/1991 1991لسنة    013 014/1991

 1/7/1992 1992لسنة     029 030/1992

 1/7/1993 1993لسنة    174 175/1993

 1/7/1994 1994لسنة     203 204/1994

 1/7/1995 1995لسنة      023 024/1995

 1/7/1996 1996لسنة      085 086/1996

 1/7/1997 1997لسنة      082 083/1997

 1/7/1998 1998لسنة      090 091/1998

 1/7/1999 1999لسنة      019 020/1999

 1/7/2000 2000لسنة      084 085/2000

 1/7/2001 2001لسنة      018 019/2001

 1/7/2002 2002لسنة     149 150/2002

 1/7/2003 2003لسنة      089 091/2003

 1/7/2004 2004لسنة      086 088/2004

 1/7/2005 2005لسنة      092 قرار جمهوري 176/2005

 1/7/2006 2006لسنة      085 قرار جمهوري 160/2006

 1/7/2007 2007لسنة      077 قرار جمهوري 169/2007

 1/5/2008 2008لسنة     114 114/2008

 1/7/2009 2009لسنة     128 147/2009

 1/7/2010 2010لسنة     070 قرار جمهوري 127/2010

قرار رئٌس المجلس  055/2011
 األعلً للقوات المسلحة

 1/4/2011 2011لسنة     002

قرار رئٌس المجلس  110/2012
 األعلً للقوات المسلحة

 1/1/2012 

 1/7/2012 2012لسنة     082 081/2012

 1/7/2013 2013لسنة     078 قرارجمهوري  433/2013

 1/1/2014  قرارجمهوري 704/2013

 1/7/2014 2014لسنة  042 قرارجمهوري 190/2014

 1/7/2015 2015لسنة  099 029/2015

 1/7/2016 2017لسنة  016 060/2016

 1/7/2017 2017لسنة  077 080/2017

 1/7/2018 2018لسنة  096 099/2018

 1/7/2019 2019لسنة  076 074/2019

 1/7/2020 2020سنة ل 029 371/2020
 

 


