
 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

1/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

 
 
 
 
 
 

 مذكرات في 
 التؤمينات االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 

 المذكرة الحادية والثالثون   
 العالوات الخاصة ومتعلقاتها

 
 
 
 
 

 اعداد
 محمد حامد الصياد

 مستشار التؤمين االجتماعي
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

2/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

 رسالفه
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 ولماذا زٌادة المعاشات بعد تارٌخ االستحقاق ؟                 
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% من قٌمة العالوات الخاصة لمعاش األجر  80لماذا زٌادة  القسم الثاني :
 المتؽٌر ؟
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 17 لماذا المتوسط المحسن ؟ القسم الثالث :

جنٌهات  5لماذا زٌادة الحد األدنً لمعاش األجر األساسً بمقدار  بع :القسم الرا
 ؟ عن كل عالوة خاصة تم ضمها إلً األجر األساسً
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األجر األساسى فى تارٌخ استحقاق المعاش وتعدٌل بعض أحكام 
 ٨٤١م قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رق
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 القسم األول
 ؟لماذا العالوات الخاصة 

 ؟ ولماذا زيادة المعاشات بعد تاريخ االستحقاق 
 

 أوال : خلفية تاريخية
 

الستٌنات والسبعٌنات من القرن الماضً علً توفٌر السلع حقبة عملت الدولة خالل  - 1
دولة للفئات ذات الدخل المحدود وذلك من خالل المجمعات المدعومة من الخزانة العامة لل

 االستهالكٌة التابعة لشركات القطاع العام المملوكة للدولة .
كما انتهجت الدولة من حقبة الثمانٌنات سٌاسة االصالح االقتصادي ، وما ترتب علٌها من      

 التضخم فً األسعار .
 
 من السلبيات منها :عن العديد السلع المدعومة ظام نأسفر  - 2

التكلفة وسعر البٌع بٌن فرق التحمٌل الخزانة العامة للدولة بمبالػ كبٌرة نتٌجة تحملها  – أ
 . المدعم

نشؤت طبقة من السماسرة تحصل علً السلع المدعومة بالسعر المنخفض وتقوم ببٌعها  – ب
 .بسعر أعلً للفئات القادرة 

من السلع المدعومة بالسعر المنخفض لحصول علً ا معاناة الطبقات الفقٌرة فً سبٌل –ج 
 ت االستهالكٌة لساعات طوٌلة .المجمعاخالل وقوفها فً الطوابٌر الممتدة أمام 

 
بدأت الدولة من بداٌة حقبة الثمانٌنات دراسة السلبٌات المترتبة علً الدعم السلعً لتالفٌها  – 3

ة التضخم الناتج عن سٌاسة من جانب ، ولمواجهوكٌفٌة إٌصال الدعم إلً مستحقٌه 
، حٌث انتهت هذه الدراسة إلً استبدال الدعم النقدي االصالح االقتصادي من جانب آخر ( 

 بالدعم السلعً .
 
 تحددت الفئات المستحقة للدعم في :  – 4

 أصحاب المعاشات . –العاملٌن بالقطاع العام  –العاملٌن بالحكومة       
 
 

 ثانيا : العالوات الخاصة
 

) بديلنة للندعم يمنن  عنالوة خاصنة  اقانون تصدر الدولة سنويا 1987/  7اعتبارا من ا /  - 1
(  من جانب ، ولمواجهة التضنخم النناتع عنن االصنالق االقتصنادج منن جاننب  خنر السلعي

وفيمننا يلنني اننذا القننوانين وملخنن  لمننا  – للعنناملين بالحكومننة والعنناملين بالقعنناع العننام
 تضمنته من أحكام : 

 
لعالوة المقررة ا

 بالقانون رقم
تاريخ 
 االستحقاق

 بنسبة
% 

للموجودين بالخدمة فى 
تاريخ االستحقاق : من 
 األجر األساسى فى :

لمن يلتحق بالخدمة بعد 
تاريخ االستحقاق : من 
 أجر االلتحاق :

جر األتضم إلى 
 األساسي
 إعتباراً من

 1/7/1992 األساسى 01/7/1987 20 1/7/1987 1987/  101

 1/7/1993 األساسى 30/6/1988 15 1/7/1988 1988/  149

 1/7/1994 األساسى 30/6/1989 15 1/7/1989 1989/  123

 1/7/1995 األساسى 30/6/1990 15 1/7/1990 1990/  013

 1/7/1996 األساسى 31/5/1991 15 1/6/1991 1991/  013

 1/7/1997 األساسى 30/6/1992 20 1/7/1992 1992/  029

 1/7/1998 األساسى 30/6/1993 10 1/7/1993 1993/  174
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لعالوة المقررة ا
 بالقانون رقم

تاريخ 
 االستحقاق

 بنسبة
% 

للموجودين بالخدمة فى 
تاريخ االستحقاق : من 
 األجر األساسى فى :

لمن يلتحق بالخدمة بعد 
تاريخ االستحقاق : من 
 أجر االلتحاق :

جر األتضم إلى 
 األساسي
 إعتباراً من

 1/7/1999 األساسى 30/6/1994 10 1/7/1994 1994/  203

 1/7/2000 األساسى 30/6/1995 10 1/7/1995 1995/  023

 1/7/2001 األساسى 30/6/1996 10 1/7/1996 1996/  085

 1/7/2002 األساسى 30/6/1997 10 1/7/1997 1997/  082

 1/7/2003 األساسى 30/6/1998 10 1/7/1998 1998/  090

 1/7/2004 األساسى 30/6/1999 10 1/7/1999 1999/  019

 1/7/2005 األساسى 30/6/2000 10 1/7/2000 2000/  084

 1/7/2006 األساسى 30/6/2001 10 1/7/2001 2001/  018

 1/7/2007 األساسى 30/6/2002 10 1/7/2002 2002/  149

 1/7/2008 األساسى 30/6/2003 10 1/7/2003 2003/  089

 1/7/2009 األساسى 30/6/2004 10 1/7/2004 2004/  086

092  /2005 1/7/2005 20 
بحد أدنً 

 جنٌها 30

 1/7/2010 األساسى 30/6/2005

085  /2006 1/7/2006 10 
بحد أدنً 

 جنٌها 36

 1/7/2011 األساسى 30/6/2006

 1/7/2012 األساسى 30/6/2007 15 1/7/2007 2007/  077

 1/5/2013 األساسى 30/4/2008 30 1/5/2008 2008/  114

 1/7/2014 األساسى 30/6/2009 10 1/7/2009 2009/  128

1/7/2015 األساسى 30/6/2010 10 1/7/2010 2010/  070
(1)

 

1/4/2016 األساسى 31/3/2011 15 1/4/2011 2011/  002
(1)

 

1/7/2017 األساسى 30/6/2012 15 1/7/2012 2012/  082
(1)

 

1/7/2018 األساسى 30/6/2013 10 1/7/2013 2013/  078
(1)

 

 األساسى 30/6/2014 10 1/7/2014 2014/  042
(1()3) 

 األساسى 30/6/2015 10 1/7/2015 2015/  099
(2( )3)

 

016  /2017  1/7/2016 10 
بحد أدنً 

 جنٌها 65
ًوأأقص
 ج  120

 1/7/2016 األساسى 30/6/2016
(2 )

(4( )6) 

077  /2017  1/7/2017 10 
بحد أدنً 

 جنٌها  65

 1/7/2017 األساسى 30/6/2017
(2 )

(6) 

078  /2017  1/7/2017 10 
بحد أدنً 

 جنٌها  65
وأقصً 

 ج 130

 1/7/2017 األساسى 30/6/2017
(2 )

(6) 

079  /2017  1/7/2017 7 
بحد أدنً 

 جنٌها  65
وأقصً 

  ج 130

 الوظٌفً فً 
30/6/2017 

 1/7/2017 الوظٌفً
(5 )

(7) 

096  /2018 1/7/2018 
 المادة الثانٌة
 عالوة خاصة

10 
بحد أدنً 

 جنٌها  65

 األساسً فً 
30/6/2018 

 1/7/2018 األساسى
(6( )8) 

1/7/2018 
 المادة الثالثة

عالوة 
 استثنائٌة 

(9) 

جنٌها شهرٌا للدرجات المالٌة  190ا ، ج شهرٌا للدرجات المالٌة الرابعة فما دونه 200
جنٌها للدرجا ت المالٌة مدٌر عام فما فوقها ، أو ما ٌعادل  180األولً والثانٌة والثالثة  ، 

 ، وفً تارٌخ التعٌٌن بالنسبة  لمن ٌعٌن  بعد هذا التارٌخ . كل منهما
ه اعتبارا من  وتعد هذه العالوة جزء من األجر الوظٌفً أو األساسً لكل منهم وتضم الٌ

1/7/2018 . 

1/7/2018 
 المادة الرابعة

، وكحد أدنً عالوات   تمنح شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام العاملٌن بها
وزٌادات )شاملة العالوات الدورٌة( ال تقل فً مجموعها عما تمنحة الحكومة للعاملٌن بها 

 ، وتصرؾ من موازنة كل شركة .

 1/7/2019 األساسى األساسً فً 10 1/7/2019 2019/  076
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لعالوة المقررة ا
 بالقانون رقم

تاريخ 
 االستحقاق

 بنسبة
% 

للموجودين بالخدمة فى 
تاريخ االستحقاق : من 
 األجر األساسى فى :

لمن يلتحق بالخدمة بعد 
تاريخ االستحقاق : من 
 أجر االلتحاق :

جر األتضم إلى 
 األساسي
 إعتباراً من

 المادة الثانٌة
 عالوة خاصة

بحد أدنً 
 جنٌها 75

30/6/2019 
(6( )8))

 

1/7/2019 
 المادة الثالثة
 حافز شهري

(9)
 

 جنٌه شهرٌا ، وٌستفٌد من هذا الحافز من ٌعٌن منهم بعد هذا التارٌخ. 150

1/7/2019 
المادة 
 الخامسة

منحة تصرؾ شهرٌا من  وقطاع األعمال العام العاملٌن بهاتمنح شركات القطاع العام 
موازناتها الخاصة تعادل الفرق بٌن نسبة العالوة السنوٌة الدورٌة المقررة لهم ونسبة 

العالوة الخاصة المقررة للعاملٌن بالدولة ؼٌر المخاطبٌن بؤحكام قانون الخدمة المدنٌة 
 القانون كحد أقصً . المشار الٌه وفقا لنص المادة الثانٌة من هذا

 وتسري فً شؤن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العالوة الدورٌة ، 
 

 6/  30تم ضمهاإلً األجر الوظٌفً ، وذلك اعتبارا من  2015لسنة  18الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم بالنسبة للمعاملٌن بقانون  (1)

 /2015 . 

 قطاع العام( ؼٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة .تستحق للعاملٌن بالدولة )دون ال (2)

 263نصا بإضافة العالوة الخاصة إلً األجر األساسً ، وقد تضمنت قرارات وزٌر المالٌة المنفذة للقانون أرقام لم ٌتضمن القانون  (3)

 )وال تضم إلً األجور األساسٌة( . 2015لسنة  442و  2014لسنة 

ع األعمال العام منح العاملٌن بها عالوة خاصة بما ال ٌجاوز النسبة التً تضمنها القانون وبمراعاة القطاع العام وقطاٌجوز لشركات  (4)

 باقً األحكام الواردة بالقانون ، علً أن تضع الشركة الضوابط التً تصرؾ بها هذه العالوة .

 تستحق للعاملٌن المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة . (5)

 ٌخ استحقاقها ، وتعتبر جزء منه .تضم إلً األجر األساسً من تار (6)

 تضم إلً األجر الوظٌفً من تارٌخ استحقاقها ، وتعتبر جزء منه . (7)

 تستحق للعاملٌن بالدولة ؼٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة . (8)

 بقانون الخدمة المدنٌة ، والعاملون ؼٌر المخاطبٌن به .للموظفون المخاطبون  (9)

 
 ( السابق ما يلى : 1ة المشار إليها بالبند ) يراعى فى ضم العالوات الخاص - 2
 . تضم العالوات الخاصة التى استحقت للعامل بذات قيمتها فى تاريخ اإلستحقاق - أ

ما نص علٌه  1987لسنة  101وٌـراعى فـى ذلك بالنسبة للعالوة المقررة بالقانون رقم 
لمرتب للمإمن علٌه هذا القانون من عدم جواز الجمع بٌن العالوة الخاصة المقررة على ا

% وفقاً ألحكام القانون 20صاحب المعاش الذى استحق زٌادة مناظرة على معاشه بنسبة 
بحسب األحوال وتكون  1987لسنة  114أو القانون رقم  1987لسنة  102رقم 

األولوٌة الستحقاق الزٌادة على المعاش فإذا كانت العالوة المقرر إضافتها على المرتب 
 ى للمإمن علٌه منها الفرق .قٌمتها أكبر أد

وذلك بعكس العالوات التى قررت بالقوانٌن التالٌة اعتبارا من العالوة المقررة بالقانون 
 حتً تارٌخه  . 1988لسنة  149رقم  

حٌث قررت هذه القوانٌن بالنسبة للمإمن علٌهم أصحاب المعاشات عن أنفسهم قبل سن 
قة على المرتب وإذا كانت الزٌادة المقرر الستٌن أن تكون األولوٌة للعالوة المستح

إضافتها إلى المعاش قٌمتها أكبر أدى إلٌه منها الفرق ، أما المإمـن علٌهـم بعد سن 
الستٌن فقد قررت بالنسبة لهم أن تكون األولوٌة للزٌادة على المعاش وإذا كانت العالوة 

 على المرتب قٌمتها أكبر أدى إلٌه منها الفرق .
ة العالوات الخاصة على أساس األجر المحدد للدرجة الوظٌفٌة للعامل فى الٌوم تحدد قٌم -ب

السابق لتارٌخ استحقاقها أو تارٌخ بداٌة التعٌٌن إذا كان تالٌاً لتارٌخ تقدٌرها وتعتبر هذه 
 العالوات جزءا من أجر االشتراك األساسى للمإمن علٌه إعتباراً من تارٌخ ضمها إلٌه . 
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قصى لقيمة العالوة الخاصة التى يتم ضنمها إلنى أجنر االشنتراا األساسنى يحدد الحد األ -ج
 وذلا كما يلى :

 : 1992 – 1987( بالنسبة للعالوات المستحقة عن السنوات من 1)
 جنٌهاً شهرٌاً. 250)أ( بقٌمة عالوة محسوبة على أجر اشتراك أساسى مقداره 

ألقصً ألجر االشتراك )ب( بما ال ٌجاوز المقدار المطلوب الستكمال الحد ا
 األساسً فً تارٌخ ضمها.

  :2013–  1993( بالنسبة للعالوات المستحقة عن السنوات من 2)
 )أ( بقٌمة العالوة الخاصة كاملة.

)ب( بما ال ٌجاوز المقدار المطلوب الستكمال الحد األقصً ألجر االشتراك 
 األساسً فً تارٌخ ضمها.

ار الزائنند علننى اننذا الحنند مننن العننالوة الخاصننة ( يظننل المقنند2( ، )1وفننى الحننالتين )
 ضمن أجر االشتراا المتؽير .

ٌراعى فى الحاالت التى ٌجاوز فٌها األجر األساسى للمإمن علٌه الحد األقصى ألجر  -د
االشتراك األساسى فى التارٌخ المقرر فٌه ضم العالوة الخاصة أن تإخــذ العالوة 

راك األساسى فى االعتبار أوالً للوصول إلى الخاصة المقرر ضمها إلى أجر االشتــ
الحد األقصى ألجر االشتراك األساسى فى تارٌخ ضم هذه العالوة وإعتبار مازاد 

ضمن عناصر أجر اإلشتراك  على هذا الحد من األجر األساسى للمإمن علٌه
 .  المتؽٌر

األقصى لهذا ٌراعى أال ٌجاوز أجر االشتراك األساسى بعد ضم العالوة الخاصة الحد  -ه
األجر فى تارٌخ ضمها ، وبمراعاة أن تكون األولوٌة فى زٌاادة الحاد األقصاى ألجار 

 االشتراك األساسى للعالوة الخاصة المقرر ضمها .
ٌراعى فى الحاالت التى ٌجاوز فٌها أجر االشتراك األساساى فاى تاارٌخ ضام العاالوة  -و

جنٌهاً شهرٌاً نتٌجاة اساتحقاق  250 – 1987لسنة  101المستحقة وفقاً للقانون رقم 
إعانااة تهجٌاار فإنااه ٌااتم ضاام ماان العااالوة الخاصااة المقاادار المطلااوب السااتكمال الحااد 

 جنٌه .     300وهو  1/7/1992األقصى ألجر االشتراك األساسى فى 
  
يراعى بالنسبة للمإمن عليهم العاملين فى القعاع الخا  الذين قررت لهم عالوة أو  -3

 ثلة لتلا التى قررت للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة والقعاع العام . عالوات خاصة مما
توافر الشروع اآلتية مجتمعة بالنسنبة لكنل عنالوة حتنى يمكنن معناملتهم ذات المعاملنة  - أ

 المقررة للعاملين بالحكومة والقعاع العام .
ز تقرٌر صاحب العمل لعالوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة للعاملٌن بالجها (1)

 بمعنى أن ٌقررها : –اإلدارى للدولة والقطاع العام 
 من تارٌخ إستحقاقها للعاملٌن المشار إلٌهم . ( أ)
للعاملٌن الموجودٌن لدٌه بالخدمة فى تارٌخ استحقاقها ، ومن ٌعٌن منهم لدٌه  ( ب)

 بعد هذا التارٌخ.
ون إخطار الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعى بقراره الخاص بمنح هذه العالوة  وٌك (2)

فى تارٌخ استحقاق  2ذلك بموافاة مكتب الهٌئة المختص بنموذج استمارة رقم 
العالوة متضمناً قٌمة العالوة التى منحها لكل من العاملٌن لدٌه مرفقاً به نسخة من 

 هذا القرار .
( سداد االشتراك المستحق عن العالوة الخاصة ماع اشاتراك شاهر اساتحقاقها )ٌولٌاو 3)

حوال( أى فى مهلة أقصاها الٌوم الخامس عشر من الشاهر التاالى أو ٌونٌو بحسب األ
 لشهر إستحقاقها .
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( أال ٌكاااون علاااى صااااحب العمااال أٌاااة التزاماااات متاااؤخرة للهٌئاااة القومٌاااة للتاااؤمٌن 4)
 اإلجتماعى.

نسابة بمراعاة اإلشتراا األساسى  تحدد قيمة العالوة الخاصة التى يتم إضافتها إلى أجر -ب
النسابة المنصاوص  –ا صااحب العمال بشارط أال تتجااوز هاذه النسابة العالوة التى قررها

 .علٌها فى القانون التى قررها
لسانة  149 علنى العنالوات الخاصنة المقنررة بنالقوانين أرقنام تسرى القواعند المتقدمنة -ج

 1992لسنة  29،  1991لسنة  13،  1990لسنة  13،  1989لسنة  123،  1988
 82،  1996لسنة  85،  1995لسنة  23،  1994 لسنة 203،  1993لسنة  174، 

لسااانة  18،  2000لسااانة  84،  1999لسااانة  19،  1998لسااانة  90،  1997لسااانة 
لسااااانة  92،  2004لسااااانة  86،  2003لسااااانة  89،  2002لسااااانة  149،  2001
2005. 

حٌث أنه رؼم أن هذه القوانٌن قد قررت العاالوات الخاصاة للعااملٌن بالحكوماة والقطااع 
لساانة  6،  1988لساانة  4، إال أنااه قااد صاادرت منشااورات وزارة التؤمٌنااات أرقااام  العااام

 2،  1993لسااانة  2،  1992لسااانة  2،  1991لسااانة  4،  1990لسااانة  4،  1989
 2،  1998لساانة  3،  1997لساانة  3،  1996لساانة  2،  1995لساانة  2،  94لساانة 
،  2003لسانة  2 ، 2002لسانة  2،  2001لسانة  1،  2000لسانة  4،  1999لسنة 

باعتبااار العااالوة التااى ٌقررهااا صاااحب العماال وفقاااً  2005لساانة  1،  2004لساانة  1
للشروط الواردة فاى الفقارة )أ( عاالوة مماثلاة لتلاك المقاررة للعااملٌن بالحكوماة والقطااع 

 العام .
 2002لساانة  46و  2001لساانة  31كمااا تضاامنت كااال ماان القاارارات الوزارٌااة أرقااام 

الصادرة بشؤن أجر اإلشتراك  2005لسنة  38و 2004لسنة  20و  2003لسنة  27و
فً قانون التؤمٌن اإلجتماعً ما ورد بالمنشاورات الوزارٌاة بشاؤن العاالوة الخاصاة التاً 

 ٌقررها صاحب العمل بالقطاع الخاص.
للعاملٌن بالحكومة  1987لسنة  101بالنسبة للعالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  -د

العام فإنه إذا ماكان صاحب العمل فى القطاع الخاص قد قرر عالوة للعاملٌن والقطاع 
وكان قد توافر بشؤنها الشروط السابق بٌانها بالبند )أ( فإنه ٌتم  1/7/1987لدٌه من 

 معاملتها ذات المعاملة المقررة بالنسبة للعاملٌن بالحكومه والقطاع العام . 
،  131مشار إلٌها فإنه ٌسرى بشؤنها أحكام المادتٌن أما إذا لم تتوافر بشؤنها الشروط ال

حٌث الٌعتد بها ضمن عناصر  1975لسنة  79من قانون التؤمٌن اإلجتماعى رقم  132
أجر االشتراك المتؽٌر إال اعتباراً من أول ٌناٌر التالى لتارٌخ تقرٌرها ، وعلى ذلك فهى 

كومه والقطاع العام وال ٌتم ضمها ال تعتبر عالوة مماثلة لتلك التى قررت للعاملٌن بالح
باعتبارها عالوة خاصة ولكن تعامل على  1/7/1992إلى أجر االشتراك األساسى من 

 أنها جزء من أجر االشتراك المتؽٌر منذ بداٌة إستحقاقها .
بشـــــــؤن ضوابع و  2014لسنة  1تضمنت تعليمات الصندوق العام والخا  رقم  -ا 

الدورية وكذا زيادات األجور التي تعرأ على أجور المإمن   إجراءات إضافة العالوة
 عليهم بمنشآت القعاع الخا  :

وحتى تارٌخه لم تتضمن القرارات الوزارٌة الصادرة بشؤن  1/7/2006إعتباراٌ من "
تقرٌر العالوة الخاصة للعاملٌن فى الحكومة والقطاع العام سرٌان ذات أحكامها على 

 حب العمل للعاملٌن لدٌه بالقطاع الخاص .العالوة التً ٌقررها صا
( 2وفً ضوء ما تقدم ٌلتزم أصحاب االعمال فً القطاع الخاص بتقدٌم استمارة رقم )

فً أشهر ٌناٌر من كل سنة بالنسبة لألجر األساسً و المتؽٌر و فً إبرٌل و ٌولٌو و 
 أكتوبر من كل سنة بالنسبة  لألجر المتؽٌروذلك بمراعاة اآلتً :



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

8/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

ي زٌادة فً أجور العاملٌن أٌا كان مسماها فً أي وقت من السنة حتى و لو كانت ( أ1)
بناء على إتفاقٌة عمل جماعٌة ال تعتبر سوى كونها زٌادة فً أجور العاملٌن فإن 
كانت هذه الزٌادة فً األجور األساسٌة فال ٌعتد بها إال إعتباراً من ٌناٌر التالً و إن 

( عن 2تؽٌرة فٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم استمارة )س كانت الزٌادة فً األجور الم
التعدٌالت التً طرأت على األجور المتؽٌرة فً أشهر أبرٌل و ٌولٌو و أكتوبر من 

 كل سنة بحسب األحوال.
( فً حالة ما إذا تبٌن ألجهزة التفتٌش بالصندوق وجود تهرب جزئً فً األجور 2)

( خالل السنة ٌتم 2ا بإستمارة )سالمتؽٌرة عن أجور لم ٌتقدم صاحب العمل عنه
 تعدٌل األجور وفقا لما تسفر عنه تحرٌات التفتٌش فً هذا الشؤن.

( فً أي تارٌخ خالل العام ٌصدر فٌه قانون أو قرار بتعدٌل األجور 2( تقدم إستمارة )3)
للحد األقصى ألجر اإلشتراك األساسً لمن تجاوز أجرهم هذا الحد فً ٌناٌر السابق 

 للتعدٌل.
 
 

 ثالثا : زيادة المعاشات بعد تاريخ االستحقاق
 

أصدرت الدولة القوانٌن والقرارات الجمهورٌة المبٌنة فٌما بعد متضمنة تقرٌر زٌادة للمعاشات 
المستحقة حتى التارٌخ المبٌن قرٌن كل منها ، فٌما عدا معاش العجز الجزئى اإلصابى ؼٌر 

لتارٌخ المشار إلٌه استحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخة المنهى للخدمة الذى لم ٌتوافر لصاحبه حتى ا
 والعجز والوفاة .
 وذلا وفقا لالتي :

من معاش األجر األساسى وزٌاداتاه ، أو معااش األجار األساساً ومعااش  بنسب مختلفة -1
 الجر المتؽٌر بحسب الحوال ، المستحقة حتى التارٌخ المشار الٌه.

 قصى للمعاش.تستحق باإلضافة لكل من الحدٌن األدنى واأل -2
 بحد أقصى لبعض الزٌاداتالموضحة قرٌن كل منها. -3
 بحد أدنً لبعض الزٌادات الموضحة قرٌن كل منها. -4

 

 م
القانون / 
القرار 
 الجمهورج

 النسبة من
 الجهة حد أدني

 التي
 تتحملها

 حد أقصي

 جنيه جنيه

01 102/87 1/7/87 20%
(1) 

 بدون
(3)

 بدون 

02 150/88 1/7/88 15%
(1) 

 دونب
(4) 

 بدون

03 124/89 1/7/89 15%
(1) 

 بدون
(4)

 بدون 

04 014/90 1/7/90 15%
(1) 

 بدون
(4)

 55.950 

05 014/91 1/6/91 15%
(1) 

 بدون
(4)

 064.35 

06 030/92 1/7/92 20%
(1) 

 بدون
(4)

 098.65 

07 175/93 1/7/93 10%
(1) 

 بدون
(4)

 059.19 

08 204/94 1/7/94 10%
(1) 

 بدون
(4)

 065.11 

09 024/95 1/7/95 10%
(1) 

 بدون
(4)

 071.62 

10 086/96 1/7/96 10%
(1) 

 بدون
(4)

 078.79 

11 083/97 1/7/97 10%
(1) 

 بدون
(4)

 086.66 

12 091/98 1/7/98 10%
(1) 

 بدون
(4)

 095.33 

13 020/99 1/7/99 10%
(1) 

 بدون
(4)

 104.86 

14 085/2000 1/7/2000 10%
(1) 

 بدون
(4)

 115.35 

15 019/2001 1/7/2001 10%
(1) 

10 
(4)

 060.00 
صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً 

بعدم دستورٌة تحدٌد حد أقصً  2012أؼسطس 
 2012للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 

الٌوم التالً   16/8/2012وصرؾ الفروق من 
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 م
القانون / 
القرار 
 الجمهورج

 النسبة من
 الجهة حد أدني

 التي
 تتحملها

 حد أقصي

 جنيه جنيه

 لتارٌخ نشر  الحكم

16 150/2002 1/7/2002 10%
(1) 

10 
(4)

 060.00 
حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً صدر 

بعدم دستورٌة تحدٌد حد أقصً  2012أؼسطس 
 2012للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 

الٌوم التالً   16/8/2012وصرؾ الفروق من 
 لتارٌخ نشر  الحكم

17 091/2003 1/7/2003 10%
(1) 

10 
(4)

 060.00 
صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً 

بعدم دستورٌة تحدٌد حد أقصً  2012أؼسطس 
 2012للزٌادة وتم التنفٌذ مع معاش أكتوبر 

الٌوم التالً   16/8/2012وصرؾ الفروق من 
 لتارٌخ نشر  الحكم

18 088/2004 1/7/2004 10%
(1) 

10 
 

(4)
 060.00 

صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 
 27لسنة  20فً الدعوي رقم  8/6/2008

ة والذي قضً بعدم دستورٌة ما قضائٌة دستورٌ
( من الفقرة الثانٌة من المادة 2نص علٌه البند )

بزٌادة  2004سنة  88األولً من القانون رقم
( المشار 1المعاشاتوذلك فٌما تضمنه البند رقم )

إلٌه من أن تكون الزٌادة فً المعاش بحد أقصً 
ستٌن جنٌها شهرٌا ، وحددت الٌوم التالً لنشر 

)نشر في الجريدة  العمال أثره احكم تارٌخا
 (.12/6/2008ارسمية بتاريخ 

وقد تم صرؾ فرق هذه الزٌادة لحاالت إستحقاق 
دون صرؾ  13/6/2008المعاش اعتبارا من 

 فروق مالٌة عن الفترة السابقة.
 2008حٌث تم التنفٌذ مع معاش سبتمبر 

وصرؾ الفروق من تارٌخ صدور الحكم 
 31/8/2008حتً

قرار  19
ري جمهو

176/2005 

1/7/2005 15%
(1) 

 عدلت الً
 20 % 

وبدون حد 
 أقصً

 بدون
(5)

 090.00 
صدر قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  رقم 

بتعدٌل بعض أحكام قرار  2013لسنة  80
بزٌادة  2005لسنة  176رئٌس الجمهورٌة رقم 
قرار رئٌس جمهورٌة المعاشات ، وقد صدر 

تعدٌل ب 2013لسنة  122مصر العربٌة  رقم 
 80بعض أحكام قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 

، حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة  2005لسنة 
%  20% الً  15ألصحاب المعاشات من 

 1/7/2012وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من 

قرارجمهوري  20
160/2006 

1/7/2006 7.5%
(1) 

 عدلت الً
 10 % 

وبدون حد 
أقصً

 

10 
(5)

 060.00 
ٌة مصر العربٌة  رقم صدر قرار رئٌس جمهور

بتعدٌل بعض أحكام قرار  2013لسنة  433
بزٌادة  2006لسنة  160رئٌس الجمهورٌة رقم 

المعاشات وبزٌادة المعاشات ، حٌث تم تعدٌل 
%  7.5نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

% وبدون حد أقصً وذلك اعتبارا من  10الً 
1/7/2013 

قرار  21
جمهوري 

169/2007 

1/7/2007 10%
(1) 

 عدلت الً
 15 % 

وبدون حد 
أقصً

 

 بدون
(5)

 70.00 
 2014لسنة 197صدر القرار الجمهوري 

 2007بزٌادة النسبة المقررة للمعاشات عام 
 % 5بنسبة 

حٌث تم تعدٌل نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات 
% وبدون حد أقصً وذلك  15% الً 10من 

 1/1/2015اعتبارا من 

22 114/2008 1/5/2008 20%
(1) 

 عدلت الً
 

(4)
 100.00 

 2011لسنة  102صدر المرسوم بقانون رقم 
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 م
القانون / 
القرار 
 الجمهورج

 النسبة من
 الجهة حد أدني

 التي
 تتحملها

 حد أقصي

 جنيه جنيه

 30 % 
وبدون حد 

 أقصً

لسنة  114بتعدٌل بعض أحكام القانون رقم 
بتقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن بالدولة  2008

والقطاع العام وبزٌادة المعاشات حٌث تم تعدٌل 
%  20نسبة الزٌادة ألصحاب المعاشات من 

حد أقصٌوذلك اعتبارا من  % وبدون 30الً 
1/7/2011 

قرار  23
 جمهوري 

147/2009 

1/7/2009 10%
(1) 

 بدون
(5)

 بدون 

قرار  24
 جمهوري 

127/2010 

1/7/2010 10%
(1) 

 بدون
(5)

 بدون 

قرار رئٌس  25
المجلس 

األعلً للقوات 
 المسلحة 

055/2011 

1/4/2011 15%
(2) 

 
 بدون

(5)
 بدون 

قرار رئٌس  26
المجلس 

للقوات  األعلً
 المسلحة 

110/2012 

1/1/2012 10%
(2) 

 
60 

(5)
 بدون 

27 081/2012 1/7/2012 15%
(2) 

 
50 

(4)
 بدون 

 قرارجمهوري 28
433/2013 

1/7/2013 10%
(2) 

 
50 

(5)
 بدون 

 قرارجمهوري 29
704/2013 

1/1/2014 10%
(2) 

 
50 

(5)
 بدون 

 قرارجمهوري 30
190/2014 

1/7/2014 10%
(2) 

 
 بدون

(4) 
 نبدو

31 029/2015 1/7/2015 10%
(2)

 بدون 
(4)

 بدون 

32 060/2016 1/7/2016 10%
(2)

 125 
أو ما ٌكمل 
مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
500 

 اٌهما أكبر

(4)
 323 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  10
/  30اإلشتراك األساسً والمتؽٌر الشهري فً 

6  /2016  
1120  +2110  =3230 

33 080/2017 1/7/2017  15%
(2)

 150 
 

(4)
 550.50 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  15
/  30اإلشتراك األساسً والمتؽٌر الشهري فً 

6  /2017  
1240  +2430  =3670  

34 099/2018 
 
 
 

1/7/2018  15%
(2)

 150 
أو ما ٌكمل 
مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
750 

 اٌهما أكبر

(4) 
625.50 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  15
/  30شتراك األساسً والمتؽٌر الشهري فً اإل

6  /2018 
1370  +2800  =4170 

35 074/2019 1/7/2019 15%
(2)

 150 
أو ما ٌكمل 
مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
900 

 اٌهما أكبر

 
832.50 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  15
/  30اإلشتراك األساسً والمتؽٌر الشهري فً 

6  /2019 
1510  +4040  =5550 



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

11/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

 

 من مجموع معاش األجر األساسً  (1)

 من مجموع معاشً األجر األساسً والمتؽٌر (2)

 ٌلتزم صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص بقٌمة الزٌادة عن جزء المعاش الذى ٌلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة (3)

 تلتزم بها الخزانة العامة  (4)

 صٌلتزم بها صندوق التؤمٌن االجتماعى المخت (5)

 458المقررة بالقرار الجمهاورى رقام  منحة مايوجنٌهات مقابل  10هذا باإلضافة إلى 

 . 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة 
 

 مالحظات :
تضاؾ الزٌادة إلى معاش األجر األساسى أو معاشً األجر األساسً والمتؽٌر بحسب      

 ذلا :  وترتيبا على -األحوال وتعتبر جزء من المعاش التً تضاؾ إلٌه
 : فى تحديد الحقوق اآلتية ةتدخل اذا الزياد - 1     

 معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن . -أ
  قٌمةإعانة العجز الكامل . -ب
الجزء المستحق الصرؾ من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة  -ج

 للمستفٌدٌن .
  حدود الجمع بٌن المعاش والدخل . -د
حدود الجمع بٌن المعاشات وذلك بالنسبة لحاالت االستحقاق إعتبارا من تارٌخ  -ه

حٌث أن هذه الزٌادة تستحق باإلضافة  –استحقاق كل منها المبٌن بالجدول السابق 
 لحدود الجمع بٌن المعاشات السابقة على هذا التارٌخ .

ى حاالت رد معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق ف -و
 المعاشات  .

المعاش المستحق عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش فى حالة تحدٌد معاشه  -ز
 المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقٌن .

 منحه الوفاة . -ح
 نفقات الجنازة . -ط
 منحة زواج البنت أو االخت . -ي
 ألساسً فقط (جزء المعاش الجائز استبداله  ) بالنسبة لمعاش األجر ا -ك
 األسباب اآلتية:المنحة المستحقة لإلبن أو األخ عند قطع معاشه ألحد  -ل

سنة دون أن ٌكون طالبا أو حاصال على مإهل نهائى  21( بلوغ اإلبن أو األخ 1)
 أو عاجزا عن الكسب .

 الحاالت اآلتية:سنة عند تحقق إحدى  21( اإلبن أو األخ الذى تجاوز 2)
 سنة . 26والتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوؼه سن  )أ(إنتهاء الدراسة

 )ب( االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة بعد الحصول على مإهل نهائى .
سنة دون انتهاء الدراســة أو االلتحاق بعمل أو مزاولة  26)ج( بلوغ سن 

 مهنة .
 )د( زوال حالة العجز دون التقٌد بسن معٌن .

 
 المعاش عند تحديد االستقعاعات االتية :تعتبر الزيادة جزء من  - 2

 نسبة االشتراك فى تؤمٌن المرض . -أ
 جزء المعاش الجائز الحجز علٌه سداد لدٌن نفقة أو لدٌن الهٌئة المختصة. -ب
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 القسم الثاني
 ؟% من قيمة العالوات الخاصة لمعاش األجر المتؽير  80لماذا زيادة 

 
 

 أوال : خلفية تاريخية
 

لسنة  35وزير التؤمينات رقم صدر قرار  1987ررت العالوة الخاصة عن عام عندما تق – 1
 بشؤن أجر االشتراا المتؽير متضمنا : 1987
:  تدخل العالوة الخاصة المقررة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم  1" مادة         

 . المشار إلٌه بالكامل فى أجر اإلشتراك المتؽٌر 1987لسنة  101
وٌسرى هذا الحكم على العالوة المماثلة التى ٌقررها صاحب العمل فى                      

 القطاع الخاص ."
 
عن 1987/  7/  1أسفر التعبيق العملي بالنسبة لحاالت استحقاق المعاش اعتبارا من  – 2

ناظرة الم جر المتؽيرفرق كبير بين قيمة العالوة الخاصة وقيمة الزيادة في معاش األ
  لهذا العالوة وذلا علي النحو التالي :

جنٌها ، وبفرض انتهاء  24كانت  1987عالوة الخاصة عن عام لبفرض ان قٌمة ا –أ        
 . 1987ر مبدٌسالخدمة لبلوغ سن التقاعد مثال نهاٌة شهر 

 في متوسع األجر المتؽير كما يلي:  1987تؤثير العالوة الخاصة عن عام كون ي –ب   
 شهور  6× جنٌها  24فً هذه الحالة =  1987جملة العالوة الخاصة عن عام              

% عن كل  2جنٌها ، ٌضاؾ  144=  31/12/1987الً  1/7/1987) من               
الً  1984/ 1/4من مدة االشتراك الفعلً فً األجر المتؽٌر ) من سنة كاملة 

 152.64% =  106×  144ة = صبح جملة العالوة الخاصتل(  31/12/1987
 جنٌه .

جر المتؽٌر عن كامل مدة االشتراك الفعلً فً هذا حٌث ٌتم حساب متوسط األ –ج        
 . .األجر

 45=  1987حتً نهاٌة عام  1984/  4/  1المتوسط من فترة حٌث عدد شهور  –د         
 شهرا.

=  45÷   152.64ن هذه العالوة = الناتجة عالشهري تكون الزٌادة فً المتوسط  – ه        
 جنٌه . 3.39

تكون الزٌادة فً قٌمة المعاش  –سنة  36 فً األجر المتؽٌر بفرض مدة االشتراك –و   
 جنٌه . 2.71% =  80×  3.39=  1987الناتجة عن عالوة 

 المستحقة قبل انتهاءجنٌها (  24ٌظهر الفرق واضحا بٌن قٌمة العالوة الخاصة )  –ز         
، قٌمة الزٌادة فً المعاش الناتجة عن االشتراك وهً بدٌلة للدعم السلعً الخدمة 
 ( .جنٌه  2.71عنها )

 
% من قيمة العالوة الخاصة  80زيادة بنسبة  1988لذلا فقد تقرر اعتبارا من عام  – 3

تتحملها الخزانة العامة تضاؾ لمعاش األجر المتؽير ، بحيث يصب  للعالوة الخاصة 
 المعاش عن األجر المتؽير كما يلي :ة في زيادة قيمرين أث
 ) وهًالزٌادة الناتجة عن تؤثٌر العالوة الخاصة فً تحدٌد قٌمة متوسط االجر المتؽٌر  –أ    

 .( جنٌه  2.71
 (.جنٌه 19.20% =  80×  24)% من قٌمة العالوة الخاصة  80زٌادة ال  –ب        
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،  جنٌه ( 19.20+  جنٌه 2.71) وهً  21.91اجمالً الزٌادة فً المعاش =  –ج  
 24تناسب مع قٌمة العالوة الخاصة المستحقة قبل االحالة للمعاش وهً ت ًوه

 جنٌها .
 
 

 % من قيمة العالوات الخاصة لمعاش األجر المتؽير 80زيادة  ثانيا :
 
إلاً  1988عان الفتارة مان  - القسم األولالمبٌنة فً  تضمنت قوانٌن زٌادة المعاشات -  1

للمعاشاات التاى ة تقرٌر زٌااد 2005لسنة  156، باإلضافة إلً القانون رقم  2004
% ماان قٌمااة العااالوة  80بنساابة  ةوالعجااز والوفااا ةتسااتحق طبقااا لتااؤمٌن الشااٌخوخ

 فى الجدول التالى : ةاعتبارا من التوارٌخ المحددالخاصة 
 

 القانون  م
تاريخ 
 االستحقاق

من قيمة 
العالوة الخاصة 
 ةعن سن

للمعاشات 
 المستحقة حتى

الحد األقصي 
 للزيادة )جنيه(

01 150/88 1/7/1988 1988 30/6/1993 30 

02 124/89 1/7/1989 1989 30/6/1994 30 

03 014/90 1/7/1990 1990 30/6/1995 30 

04 014/91 1/6/1991 1991 30/6/1996 30 

05 030/92 1/7/1992 1992 30/6/1997 40 

06 175/93 1/7/1993 1993 30/6/1998 20 

07 204/94 1/7/1994 1994 30/6/1999 20 

08 024/95 1/7/1995 1995 30/6/2000 20 

09 086/96 1/7/1996 1996 30/6/2001 20 

10 083/97 1/7/1997 1997 30/6/2002 20 

11 091/98 1/7/1998 1998 30/6/2003 20 

12 020/99 1/7/1999 1999 30/6/2004 20 

13 085/2000 1/7/2000 2000 30/6/2005 20 

14 019/2001 1/7/2001 2001 30/6/2006 20 

15 150/2002 1/7/2002 2002 30/6/2007 20 

16 091/2003 1/7/2003 2003 30/6/2008 20 

17 088/2004 1/7/2004 2004 30/6/2009 20 

18 156/2005 1/7/2005 2005 30/6/2010 40 

 
 % الخزانة العامة للدولة . 80تتحمل بقٌمة زٌادة ال – 2

 
تقرٌار  2006اعتبارا من عاام  ولالقسم األزٌادة المعاشات المبٌنة فً  تشرٌعاتم تتضمن ل - 3

% مان قٌماة  80زٌادة للمعاشات التى تستحق طبقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بنسبة 
 . اعتبارا من هذا التارٌخالعالوة الخاصة 

 
 وٌراعً بشؤن هذه الزٌادات االتً :  - 4

 2004إلً  1988ال تستحق للمعاش المبكر عن العالوات من  -أ       
 مالحظات :        
 33فً الدعوي رقام  12/6/2005صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ ( 1)        

( مان 1رقام )قضائٌة دستورٌة والذي قضً بعدم دساتورٌة ناص البناد  25لسنة 
 :القوانين أرقامالمادة الثانٌة من 
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،  1992لسنة  30،  1991لسنة  14،  1990لسنة  14،  1989لسنة  124
 1996لسنة  86،  1995لسنة  24،  1994لسنة  204،  1993لسنة  175

 1998لسنة  91،  1997لسنة  83، 
دة في معاش من قصر إضافة الزيا( المشار إلٌه 1وذلك فٌما تضمنه البند رقم )

األجر المتؽير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو 
من قانون التؤمين اإلجتماعي الصادر  18الوفاة المنصو  عليها في المادة 

دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء  1975لسنة  79بالقانون رقم 
 خدمة المإمن عليه باإلستقالة .

لزٌادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من وقد تم صرؾ هذه ا
 الزٌادات المشار إلٌها .

فً الدعوي رقم  11/12/2005( صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 2)        
( من 1قضائٌة دستورٌة والذي قضً بعدم دستورٌة نص البند ) 25لسنة  26

من قصر  بزٌادة المعاشات . 1999ة لسن 20المادة الثانٌة من القانون رقم 
إضافة الزيادة في معاش األجر المتؽير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ 

من قانون  18سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصو  عليها في المادة 
دون حالة إستحقاق  1975لسنة  79التؤمين اإلجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 ة المإمن عليه باإلستقالة .المعاش بسبب إنتهاء خدم
وقد تم صرؾ هذه الزٌادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من          

 الزٌادة المشار إلٌها.
 33فاً الادعوي رقام  1/7/2007صدر حكم المحكمة الدساتورٌة العلٌاا بتاارٌخ ( 3)

( مان 1) قضائٌة دستورٌة والاذي قضاً بعادم دساتورٌة ناص البناد رقام 28لسنة 
 :القوانين أرقامالمادة الثانٌة من 

 2002لسنة  150،  2001لسنة  19،  2000لسنة  85،  1988لسنة  150
  2004لسنة  88،  2003لسنة  91، 

من قصر إضافة الزيادة في معاش ( المشار إلٌه 1وذلك فٌما تضمنه البند رقم )
خوخة أو العجز أو األجر المتؽير علي حاالت إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشي

من قانون التؤمين اإلجتماعي الصادر  18الوفاة المنصو  عليها في المادة 
دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء خدمة  1975لسنة  79بالقانون رقم 

 المإمن عليه باإلستقالة .
وقد تم صرؾ هذه الزٌادة لحاالت إستحقاق المعاش المبكر السابق حرمانها من  

 المشار إلٌها. الزٌادات
  2005تستحق للمعاش المبكر عن عالوة  -ب     
 . 2006لم تقرر هذه الزٌادة عن العالوة الخاصة عن األعوام اعتبارا من  -ج     

% من قٌمه العالوات الخاصه عن السنوات المبٌنه بهاذا الجادول وذلاك  80تحدد بنسبه  -د
ضمها لالجر االساسى( المبٌن قارٌن  )الٌوم السابق لتارٌخ حتيللمعاشات التى تستحق 

 . كل منها
قا للعالوه الخاصاة فاى تاارٌخ ان ٌكون المإمن علٌه مستح ةٌشترط الستحقاق هذه الزٌاد -ه     

 ترك الخدمة .
ٌراعى فى تحدٌد قٌمه الزٌاده ان تكون منسوبه الى العالوه الخاصه المحدده على اساس  -و     

 . علٌه فى تارٌخ استحقاقها اجر االشتراك االساسى للمإمن
ٌراعى اال ٌجاوز االجر الذى تحادد علاى اساساه العاالوات الخاصاه اعتباارا مان عاالوه  -ز     

 . جنٌها 250 – 1992
 . تستحق باالضافه للحدود القصوى للمعاش -ح    
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 الى معاش االجر المتؽٌر وتعتبر جزءا منه. ةهذه الزٌاد ةتضاؾ قٌم -ط    
 : ةلى ذلا تدخل اذا الزيادا فى تحديد الحقوق االتيوترتيبا ع    

 . ( معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن1)
   .العجز الكامل  ( قٌمه اعانة2)
( الجاازء المسااتحق الصاارؾ ماان المعاااش فااى حالااه الحصااول علااى دخاال ماان عماال 3)

   بالنسبه للمستفٌدٌن 
  ( حدود الجمع بٌن المعاش والدخل4)
د الجمع باٌن المعاشاات وذلاك بالنسابه لحااالت االساتحقاق اعتباارا مان تاارٌخ ( حدو5)

حٌث ان هذه الزٌاده تستحق باالضافه  –استحقاق كل منها المبٌن بالجدول السابق 
 لحدود الجمع بٌن المعاشات السابقه على هذا التارٌخ 

الت رد ( معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش عند تحدٌد نصٌب المستحق فى حا6)
 المعاشات  

( المعاااش المسااتحق عاان المااإمن علٌااه أو صاااحب المعاااش فااى حالااه تحدٌااد معاشااه 7)
 المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقٌن

 ( منحة الوفاة8)
 ( نفقات الجنازة9)
 زواج البنت أو االخت    ( منحة10)
 : اب االتيهاالسبلالبن أو االخ عند قطع معاشه الحد  ( المنحة المستحقة11)

ساانه دون ان ٌكااون طالبااا أو حاصااال علااى مإهاال  21)أ( بلااوغ االباان أو االخ          
 نهائى أو عاجزا عن الكسب 

 : الحاالت االتيهسنه عند تحقق احدى  21)ب( االبن أو االخ الذى تجاوز         
 سنه 26انتهاء الدراسه والتحاقه بعمل أو مزاولته مهنه قبل بلوؼه سن  -
 االلتحاق بعمل أو مزاوله مهنه بعد الحصول على مإهل نهائى -
ساانه دون انتهاااء الدراسـااـه أو االلتحاااق بعماال أو مزاولااه  26بلااوغ ساان  -

 مهنه
 زوال حاله العجز دون التقٌد بسن معٌن -

 كما تعتبر الزيادا جزء من المعاش عند تحديد االستقعاعات االتيه:         
 ؤمٌن المرض ( نسبه االشتراك فى ت1)
 ( جزء المعاش الجائز الحجز علٌه سداد لدٌن نفقه أو لدٌن الهٌئه المختصه 2)

اصااادرت وزاره التؤمٌناااات المنشاااورات الموضاااحه بالجااادول التاااالى متضااامنه افااااده  -ى       
التى تضاؾ للمعاشات التاى تساتحق اعتباارا  ةالعاملٌن بالقطاع الخاص بؤحكام الزٌاد

 ه قرٌن كل منها ، وذلك اذا ما توافرت الشروط االتٌه مجتمعه :من التوارٌخ المبٌن
( تقرٌر صاحب العمل لعاالوه مماثلاه لتلاك التاى قررتهاا الدولاه للعااملٌن بالجهااز 1)

 بمعنى ان ٌقررها : –االدارى للدوله والقطاع العام 
 )أ( من تارٌخ تقرٌرها للعاملٌن بالحكومه والقطاع العام

دٌن لدٌه بالخدمه فى هذا التارٌخ ومن ٌعٌن مانهم لدٌاه بعاد )ب( للعاملٌن الموجو
 هذا التارٌخ 

( اخطار صندوق التؤمٌن على العاملٌن بقطاعى االعماال العاام والخااص  بقاراره 2)
فاى  2وٌكون ذلك بموافاه المكتب المختص بنموذج استماره  –بمنح هذه العالوه 

 لكل من العاملٌن لدٌه تارٌخ تقرٌرها متضمنه قٌمه العالوه التى منحها
( سداد االشتراك المستحق عن العاالوه الخاصاه المشاار الٌهاا ماع اشاتراك الشاهر 3)

 الذى قررت فٌه اى فى مهله اقصاها )مبٌنه قرٌن كل منها(



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

16/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

التزامااات متااؤخره لصااندوق التااؤمٌن علااى العاااملٌن بقطاااعى  ( اال ٌكااون علٌااه أٌااة4)
 االعمال العام والخاص

 

ة منشورات  وزار
 التؤمينات رقم

عن الزيادة 
 من المستحقة

 وتقديم استمارة
 فى 2

يسدد االشتراا 
المستحق عن 

مع اشتراا  العالوة
 شهر

 تنتهى ل مهلةوذلا خال

 1988يوليو  1/7/1988 1/7/1988 1988لسنة  4
15/8/1988 

 15/1/1989وقد مدت المهله حتى 

 15/8/1989 1989ٌولٌو  1/7/1989 1/7/1989 1989لسنة  6

 15/8/1990 1990ٌولٌو  1/7/1990 1/7/1990 1990لسنة 4

 15/8/1991 1991ٌولٌو  1/7/1991 1/7/1991 1991لسنة  4

 15/8/1992 1992ٌولٌو  1/7/1992 1/7/1992 1992لسنة  2

 15/8/1993 1993ٌولٌو  1/7/1993 1/7/1993 1993لسنة  2

 15/8/1994 1994ٌولٌو  1/7/1994 1/7/1994 1994لسنة  2

 15/8/1995 1995ٌولٌو  1/7/1995 1/7/1995 1995لسنة  2

 15/8/1996 1996ٌولٌو  1/7/1996 1/7/1996 1996لسنة  2

 15/8/1997 1997ٌولٌو  1/7/1997 1/7/1997 1997لسنة  3

 15/8/1998 1998ٌولٌو  1/7/1998 1/7/1998 1998لسنة  3

 15/8/1999 1999ٌولٌو  1/7/1999 1/7/1999 1999لسنة  1

 15/8/2000 2000ٌولٌو  1/7/2000 1/7/2000 2000لسنة  4

 15/8/2001 2001ٌولٌو  1/7/2001 1/7/2001 2001لسنة  1

 15/8/2002 2002ٌولٌو  1/7/2002 1/7/2002 2002لسنة  2

 15/8/2003 2003ٌولٌو  1/7/2003 1/7/2003 2003لسنة  2

 15/8/2004 2004ٌولٌو  1/7/2004 1/7/2004 2004لسنة  1

 15/8/2005 2005ٌولٌو  1/7/2005 1/7/2005 2005لسنة  1

 
 : ثلة االتيةمويمكن ان نلخ  اذا الشروع فى االحتماالت واأل

 

 60 59 58 57 56 مثال

 نعم نعم نعم )ال( نعم ؟ هل قرر صاحب العمل عالوة مماثلة -
 نعم نعم )ال( ال نعم خطر الصندوق بها ؟هل أ -
 نعم )ال( ال ال نعم ؟ شتراك المستحق عنها خالل   المهلة المحددةدد االهل س -
 )نعم( ال ال ال ال هل علٌه التزامات متؤخره للصندوق ؟ -

     × ٌستحق العاملون لدٌه الزٌادة المنسوبة للعالوة الخاصة -
 × × × ×  ال ٌستحق العاملون لدٌه الزٌادة المنسوبة للعالوة الخاصة -

 
 حظاتمال
 .تمثل السبب فى عدم االستحقاق  االجابات بٌن القوسٌن فى االمثلة السابقة -1
منسااوبة الااى قٌمااة العااالوة الخاصااة المحااددة علااى  ن تكااونٌراعااى فااى تحدٌااد قٌمااة الزٌااادة أ -2

 ساس :أ
 . ساسى للمإمن علٌه فى تارٌخ استحقاقهاأجر االشتراك األ –أ

تجاوز هذه النسابة تلاك  الالعمل للعاملٌن لدٌه بشرط أصاحب  التى قررها نسبة العالوة –ب
والقطااع العاام وفقاا لماا سابق بٌاناه بالجادول  المقررة للعااملٌن بالجهااز االدارى للدولاة

 . ( السابق1الوارد بالبند )
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 القسم الثالث
 ؟ لماذا المتوسع المحسن

 
  –األجر األساسً  لًإتقرر ضم العالوات الخاصة  1992/  7/  1اعتبارا من   – 1

 : فى كل من القوانٌن اآلتٌةومن المهم أن نشٌر فى هذا المجال إلى ماورد بهذا الشؤن       
 

 من القانون

 1/7/1992 1992لسنة     029

 1/7/1993 1993لسنة     174

 1/7/1994 1994لسنة     203

 1/7/1995 1995لسنة     023

 1/7/1996 1996لسنة     085

 1/7/1997 1997لسنة     082

 1/7/1998 1998لسنة     090

 1/7/1999 1999لسنة     019

 1/7/2000 2000لسنة     084

 1/7/2001 2001لسنة     018

 1/7/2002 2002لسنة     149

 1/7/2003 2003لسنة     089

 1/7/2004 2004لسنة     086

 1/7/2005 2005لسنة     092

 1/7/2006 2006لسنة     085

 1/7/2007 2007لسنة     077

 1/5/2008 2008لسنة     114

 1/7/2009 2009لسنة     128

 1/7/2010 2010لسنة     070

 1/4/2011 2011لسنة     002

 1/7/2012 2012لسنة     082

 1/7/2013 2013لسنة     078

    
 والقرارات الوزارٌة المنفذة لها والتى تنص على :     

إضافة العالوات الخاصة المستحقة وفقاً للقوانٌن التالٌة إلى أجر االشتراك األساسى إعتبااراً      
 من التارٌخ المحدد قرٌن كل منها :

 
العننننننالوة المقننننننررة 
 بالقانون رقم :

قنننررت للعننناملين 
بالجهننناز اإلدارى 
للدولنننة والقعننناع 
العام إعتباراً منن 

: 

 بنسبة
% 

للعامننننل الموجننننود 
انننذا بالخدمنننة فنننى 
 التاريخ : 

األجنننننر األساسنننننى 
 فى :

للعامنننل النننذى يلتحنننق 
بالخدمنننننة بعننننند انننننذا 

: أجننننننننننر  التنننننننننناريخ
 االلتحاق :

ينننتم ضنننمها إلنننى 
أجنننننر االشنننننتراا 
األساسى إعتبناراً 

 من :

 1/7/1992 األساسى 01/7/1987 20 1/7/1987 1987لسنة  101

 1/7/1993 األساسى 30/6/1988 15 1/7/1988 1988لسنة  149

 1/7/1994 األساسى 30/6/1989 15 1/7/1989 1989نة لس 123

 1/7/1995 األساسى 30/6/1990 15 1/7/1990 1990لسنة  013

 1/7/1996 األساسى 31/5/1991 15 1/6/1991 1991لسنة  013

 1/7/1997 األساسى 30/6/1992 20 1/7/1992 1992لسنة  029

 1/7/1998 األساسى 30/6/1993 10 1/7/1993 1993لسنة  174

 1/7/1999 األساسى 30/6/1994 10 1/7/1994 1994لسنة  203

 1/7/2000 األساسى 30/6/1995 10 1/7/1995 1995لسنة  023

 1/7/2001 األساسى 30/6/1996 10 1/7/1996 1996لسنة  085

 1/7/2002 األساسى 30/6/1997 10 1/7/1997 1997لسنة  082

 1/7/2003 األساسى 30/6/1998 10 1/7/1998 1998لسنة  090

 1/7/2004 األساسى 30/6/1999 10 1/7/1999 1999لسنة  019

 1/7/2005 األساسى 30/6/2000 10 1/7/2000 2000لسنة  084

 1/7/2006 األساسى 30/6/2001 10 1/7/2001 2001لسنة  018
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 1/7/2007 األساسى 30/6/2002 10 1/7/2002 2002لسنة  149

 1/7/2008 األساسى 30/6/2003 10 1/7/2003 2003لسنة  089

 1/7/2009 األساسى 30/6/2004 10 1/7/2004 2004لسنة  086

 20 1/7/2005 2005لسنة  092
 30بحد أدنً 
 جنٌها

 1/7/2010 األساسى 30/6/2005

 10 1/7/2006 2006لسنة  085
 36بحد أدنً 
 جنٌها

أجر اإللتحاق   30/6/2006
 األساسى

1/7/2011 

أجر اإللتحاق   30/6/2007 15 1/7/2007 2007 لسنة 077
 األساسى

1/7/2012 

أجر اإللتحاق   30/4/2008 30 1/5/2008 2008لسنة  114
 األساسى

1/5/2013 

أجر اإللتحاق   30/6/2009 10 1/7/2009 2009لسنة  128
 األساسى

1/7/2014 

أجر اإللتحاق   30/6/2010 10 1/7/2010 2010لسنة  070
 األساسى

1/7/2015 

أجر اإللتحاق   31/3/2011 15 1/4/2011 2011لسنة  002
 األساسى

1/4/2016 

أجر اإللتحاق   30/6/2012 15 1/7/2012 2012لسنة  082
 األساسى

1/7/2017 

أجر اإللتحاق   30/6/2013 10 1/7/2013 2013لسنة  078
 األساسى

1/7/2018 

 
ساسي أن يصب  تؤثيراا في المتوسع ألجر اإلي األ ةيترتب علي ضم العالوة الخاص – 2

، في السنتين األخيرتين  عن السنة اوفضل حيث يحدد المتوسع عن األجر األساسي أ
حد عناصر أجر االشتراا المتؽير أحين كان يحسب المتوسع عنها قبل الضم باعتباراا 
من  وبالتالي تكون قد انتفت الحكمة –عن كامل مدة االشتراا الفعلي في اذا األجر 

% من العالوة الخاصة تضاؾ ألي معاش األجر المتؽير وفقا لما  80تقرير زيادة بنسبة 
ت القوانين المبينة فيما يلي عدم استحقاق تضمنلذلا فقد  –  الثانيالقسم سبق بيانه في 

 : اذا الزيادة من تاريخ ضم العالوة الخاصة الي األجر األساسي
 

 ن ال / الفقرة البند المادة القانون

لساانة  101ٌراعااى فااى شااؤن العااالوات الخاصااة المقااررة بااالقوانٌن أرقااام   الثالثة 1992لسنة  030
و  1990لساانة  13و  1989لساانة  123و  1988لساانة  149و  1987

ماا  1/7/1992، و العالوة الخاصة المقررة اعتباراً مان  1991لسنة  13
 ٌلى :

ساسااى اعتباااراً ماان أول ٌولٌااو ٌاازاد الحااد األدنااى الرقمااى لمعاااش األجاار األ 5
بمقاادار خمسااة جنٌهااات شااهرٌاً كاال ساانة      1997حتااى أول ٌولٌااو  1992

 و ذلك بالنسبة للمإمن علٌهم المنتفعٌن بقوانٌن العالوات الخاصة .

لسانة  124و  1988لسانة  150ال تستحق الزٌادة المقررة بالقوانٌن أرقام  6
و الزٌاااادة المقاااررة بهاااذا  1991لسااانة  14و  1990لسااانة  14و 1989

القانون عان العاالوات الخاصاة ، و ذلاك بالنسابة لحااالت اساتحقاق المعااش 
التى تنشاا اعتبااراً مان تاارٌخ ضام العاالوة الخاصاة المساتحقة عنهاا الزٌاادة 

 إلى األجر األساسى.

فقرة قبل 
 األخٌرة

 ها .و ٌصدر وزٌر التؤمٌنات قراراً بقواعد تنظٌم األحكام المشار إلٌ

 فقرة
 أخٌرة

وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم العالوات 
الخاصة إلى أجر االشتراك األساسى و تحسب هذه المبالػ وفقاً للجدول 

المرافق لقانون التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌه و على أساس سن  4رقم 
األساسى و قٌمة هذه  المإمن علٌه فى تارٌخ ضم العالوة إلى أجره

 العالوة.

لسنة  174ٌراعى فى شؤن العالوات الخاصة المقررة بالقوانٌن أرقام   األولً 1998لسنة  094
 82و1996لسنة  85و 1995لسنة  23و1994لسنة  203و 1993

 ما ٌلى : 1/7/1998والعالوة الخاصة المقررة اعتبارا من  1997لسنة 

لمعاااش األجاار األساسااى اعتبااارا ماان أول ٌولٌااو ٌاازاد الحااد األدنااى الرقمااى  5
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بمقاادار خمسااة جنٌهااات شااهرٌا كاال ساانة ،  2003حتااى أول ٌولٌااو  1998
 وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم المنتفعٌن بقوانٌن العالوات الخاصة . 

لسانة  204و 1993لسانة  175ال تستحق الزٌادة المقررة باالقوانٌن أرقاام  6
 1997لساااااااانة  83و 1996لساااااااانة  86و 1995لسااااااانة   24و  1994

عان العاالوات الخاصاة ، وذلاك  1/7/1998والزٌادة المقررة اعتباارا مان 
بالنسااابة لحااااالت اساااتحقاق المعااااش التاااى تنشاااؤ اعتباااارا مااان تاااارٌخ ضااام 

 العالوات الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر األساسى . 

فقرة قبل 
 األخٌرة

االجتماعٌااة قارارا بقواعاد تنفٌاذ األحكااام وٌصادر وزٌار التؤمٌناات والشائون 
 المشار إلٌها .

 فقرة
 أخٌرة

وتتحمل الخزانة العامة بقٌمة الزٌادة فاى الحقاوق التؤمٌنٌاة الناتجاة عان ضام 
العاالوات الخاصاة إلاى أجار االشاتراك األساساى وتحساب هاذه المباالػ وفقاا 

إلٌااه وعلااى ( المرافااق لقااانون التااؤمٌن االجتماااعى المشااار 4للجاادول رقاام )
أساس سن المإمن علٌه فاى تاارٌخ ضام العاالوة إلاى أجارة األساساى وقٌماة 

 هذه العالوة . 

 ما ٌلى : 1/7/1999ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من   الثالثة 1999لسنة  020

ٌاازاد الحااد األدنااى الرقمااى لمعاااش األجاار األساسااى اعتباااراً ماان أول ٌولٌااو  5
دار خمساااة جنٌهاااات شاااهرٌاً ، و ذلاااك بالنسااابة للماااإمن علاااٌهم بمقااا 2004

 المنتفعٌن بقانون هذه العالوة الخاصة .

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/1999ال تسااتحق الزٌااادة المقااررة اعتباااراً ماان  6
فاااى ذات التاااارٌخ ، و ذلاااك بالنسااابة لحااااالت اساااتحقاق المعااااش التاااى تنشاااؤ 

المساتحقة عنهاا الزٌاادة إلاى األجار  اعتباًر من تاارٌخ ضام العاالوة الخاصاة
 األساسى .

 فقرة
 أخٌرة

و ٌصدر وزٌر التؤمٌنات و الشئون االجتماعٌة قاراراً بقواعاد تنفٌاذ األحكاام 
 المشار إلٌها.

 ما ٌلى : 1/7/2000ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من   الثالثة 2000لسنة  085

مااى لمعاااش األجاار األساسااى اعتبااارا ماان أول ٌولٌااو ٌاازاد الحااد األدنااى الرق 5
بمقااادار خمساااة جنٌهاااات شاااهرٌا . وذلاااك بالنسااابة للماااإمن علاااٌهم  2000

 المنتفعٌن بقانون هذه العالوة الخاصة . 

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/2000ال تسااتحق الزٌااادة المقااررة اعتبااارا ماان  6
معاش التى تنشؤ اعتباارا فى ذات التارٌخ ، وذلك بالنسبة لحاالت استحقاق ال

 من تارٌخ ضم العالوة الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر األساسى. 

فقرة قبل 
 األخٌرة

وٌصادر وزٌار التؤمٌناات والشائون االجتماعٌااة قاراراً بقواعاد تنفٌاذ األحكااام 
 المشار إلٌها . 

 فقرة
 أخٌرة

ؤمٌنٌة الناتجاة عان ضام هاذه وتتحمل الخزانة العامة بقٌة الزٌادة والحقوق الت
بشاؤن مانح العااملٌن  1999لسنة  19العالوة والعالوة المقررة بالقانون رقم 

بالدولااة عااالوة خاصااة ، إلااى أجاار االشااتراك األساسااى وتحسااب هااذه المبااالػ 
( المرافق لقانون التؤمٌن االجتمااعى المشاار إلٌاه وعلاى 4وفقا للجدول رقم )

 استحقاق المعاش .  أساس سن المإمن علٌه فى تارٌخ

 ما ٌلى : 1/7/2001ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتباًرا من   الثالثة 2001لسنة  019

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/2001ال تسااتحق الزٌااادة المقااررة اعتبااارا ماان  3
فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحااالت اساتحقاق المعااش التاى تنشاؤ اعتباارا 

 العالوة الخاصة المستحقة عنها الزٌادة إلى األجر االساسى.  من تارٌخ ضم

فقرة قبل 
 األخٌرة

وٌصادر وزٌار التؤمٌناات والشائون االجتماعٌااة قارارا بقواعاد تنفٌاذ األحكااام 
 المشار الٌها .

 فقرة
 أخٌرة

وتتحماال الخزانااة العامااة بقٌمااة الزٌااادة والحقااوق التؤمٌنٌااة الناتجااة عاان ضاام 
 ى أجر االشتراك األساسى .هذه العالوة إل

 ما ٌلى : 1/7/2002ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتباًرا من   الثالثة 2002لسنة  150

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/2002ال تسااتحق الزٌااادة المقااررة اعتبااارا ماان  4
فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحااألت اساتحقاق المعااش التاى تنشاؤ اعتباارا 

 رٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساسى . من تا

فقرة قبل 
 األخٌرة

وٌصادر وزٌار التؤمٌناات والشائون األجتماعٌااة قارارا بقواعاد تنفٌاذ األحكااام 
المشار الٌها
 

  . 

 فقرة
 أخٌرة

وتتحماال الخزانااة العامااة بقٌمااة الزٌااادة والحقااوق التؤمٌنٌااة الناتجااة عاان ضاام 
 هذه العالوة إلى األجر األساسى .

 2003لسنة  091
 

 ما ٌلى : 1/7/2003ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة إعتبارا من   الثالثة

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/2003ال تسااتحق الزٌااادة المقاارر اعتبااارا ماان  4
المقررة فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحااألت اساتحقاق المعااش التاى تنشاؤ 

 ة إلى األجر األساسى .اعتبارا من تارٌخ ضم هذه العالو

وٌصادر وزٌار التؤمٌناات والشائون األجتماعٌااة قارارا بقواعاد تنفٌاذ األحكااام فقرة قبل 
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 المشار الٌها .  األخٌرة

 فقرة
 أخٌرة

وتتحماال الخزانااة العامااة بقٌمااة الزٌااادة والحقااوق التؤمٌنٌااة الناتجااة عاان ضاام 
 هذه العالوة إلى األجر األساسى .

 ما ٌلى :  1/7/2004ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من   ثالثةال 2004لسنة  088

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/2004ال تسااتحق الزٌااادة المقاارر اعتبااارا ماان  4
المقررة فى ذات التارٌخ وذلك بالنسبة لحااألت اساتحقاق المعااش التاى تنشاؤ 

 ى . اعتبارا من تارٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساس

فقرة قبل 
 األخٌرة

وٌصادر وزٌار التؤمٌناات والشائون األجتماعٌااة قاراًرا بقواعاد تنفٌاذ األحكااام 
 المشار إلٌها

 فقرة
 أخٌرة

وتتحماال الخزانااة العامااة بقٌمااة الزٌااادة والحقااوق التؤمٌنٌااة الناتجااة عاان ضاام 
ك هذه العالوة إلى أجر األشتراك األساسى  وفقا لتكلفتهاا الفعلٌاة وٌسارى ذلا

على العالوات الخاصة المضمومة إلى أجر األشتراك األساسى اعتبارا مان 
، وٌصاادر وزٌاار التؤمٌنااات باألتفاااق مااع وزٌاار المالٌااة قااراًرا  1992عااام 

 بقواعد تحدٌد الزٌادة وقواعد أدائها للهٌئة القومٌة للتؤمٌن األجتماعى .

 ما ٌلى : 1/7/2005قررة إعتباًرا من ٌراعى فى شؤن العالوة الخاصة الم  الثانٌة 2005لسنة  156

عاان العااالوة الخاصااة  1/7/2005ال تسااتحق الزٌااادة المقااررة إعتباااًرا ماان  4
المقررة فى ذات التارٌخ ، ذلك بالنسبة لحاألت استحقاق المعااش التاى تنشاؤ 

 اعتباًرا من تارٌخ ضم هذه العالوة إلى األجر األساسى .

فقرة قبل 
 األخٌرة

التؤمٌناات والشائون األجتماعٌااة قاراًرا بقواعاد تنفٌاذ األحكااام  وٌصادر وزٌار
المشار إلٌها
 

   . 

 فقرة
 أخٌرة

وتتحمل الخزانة العاماة الزٌاادة فاى الحقاوق التؤمٌنٌاة الناتجاة عان ضام هاذه 
 العالوة وذلك وفًقا للتكلفة الفعلٌة .

 
ن يصننب  تؤثيراننا فنني رؼننم انننه يترتننب علنني ضننم العننالوة الخاصننة إلنني األجننر األساسنني أ – 3

 المتوسع أفضل حيث يحدد المتوسع عن األجر األساسي عن السنة او السننتين األخينرتين ،
% عنن العنالوة الخاصنة منن تناريخ ضنمها  80اال أنه يترتب علي عندم اسنتحقاق زينادة ال 

مع انتهاء مدة اشتراا المإمن عليه قبل استكمال فترة المتوسنع تبعنا ، الي األجر األساسي 
أن يصب  من انتهت خدمته قبل تاريخ من تاريخ الضم  لحالة االستحقاق ) سنة او سنتين ( 

وذلنا علنني النحننو  -ضنم العننالوة الخاصنة فنني وضنع افضننل ممننن تنتهني خدمتننه بعند ضننمها 
 التالي : 

جنٌها ، وبفرض انتهاء  24كانت  1988بفرض ان قٌمة العالوة الخاصة عن عام  –أ         
، فانه ٌستحق فً هذه الحالة  1993سن التقاعد مثال نهاٌة شهر ٌونٌو  الخدمة لبلوغ

 جنٌه . 19.20أي  –% من قٌمة العالوة  80
 1993/  7/  1فً حٌن لو كان انتهاء الخدمة بعد تارٌخ ضم العالوة الخاصة فً  –ب  

أي لو كان تؤثٌر العالوة  –وخالل فترة المتوسط المطلوبة من تارٌخ الضم 
 .اشهر فقط مثال  4ة المضموم

 متوسع األجر األساسي كما يلي :في  1988وة الخاصة عن عام الثير العؤتكون ي –ج 
 96شهور =  4× جنٌها  24فً هذه الحالة =  1988جملة العالوة الخاصة عن عام              

 جنٌها.
 شهرا فً حالة التقاعد . 24عن  ساسًجر األحٌث ٌتم حساب متوسط األ – د     

 شهر  24÷  جنٌها 96تكون الزٌادة فً المتوسط الشهري الناتجة عن هذه العالوة =  – ه
 . تاجنٌه 4= 

تكون الزٌادة فً قٌمة المعاش الناتجة عن عالوة  –سنة  36مدة االشتراك أن بفرض  –و 
 جنٌه . 3.20% =  80×  تجنٌها 4=  1988

خدمته قبل تارٌخ ضم العالوة الخاصة حٌث  من انتهتوٌظهر الفرق واضحا بٌن  –ز              
حنٌه ( فً حٌن من انتهت خدمته بعد تارٌخ الضم فقد  19.20% منها )  80استحق 

 ( فقط . جنٌه 3.20كانت الزٌادة فً قٌمة المعاش  )
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تضمنته جميع القوانين لمعالجة ذلا فقد تضمنت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لما  – 4
في زير التؤمينات والشئون األجتماعية من تفويض و قسممن اذا ال 2 بندبال المشار اليها
أحكام ضم العالوات الخاصة الي األجر األساسي ، تحسين قراًرا بقواعد تنفيذ اصدار 

حيث تضمنت قرارات وزير التؤمينات الصادرة  – متوسع أجر حساب المعاش االساسي
 بهذا الشان :

 
 الن  لمادةا القرار الوزارج القانون

فااى تحدٌااد أجاار تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة  3 1992لسنة  64 1992لسنة  030
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشاٌخوخة أو العجاز أو الوفااة وكاذلك 
حاالت الفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة أو إلؽااء الوظٌفاة بالنسابة 

هٌئااات العامااة ووحاادات للعاااملٌن بوحاادات الجهاااز اإلدارى للدولااة وال
جــر اإلشاتراك القطاع العام ٌراعى فى العالوة التى تم إضافتها إلً أ

 األساسً ما ٌلى : 
ـ فى الحاالت التى ٌتحدد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش بؽٌار متوساط  1

األجااور التااى أدٌاات علااً أساسااها االشااتراكات تضاااؾ العااالوة 
عاالوة إلاً أجار إلً أجور فترة المتوسط السابقة علً إضاافة ال

 االشتراك األساسً.
ـ فى الحاالت التى ٌتحدد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش بؽٌار متوساط  2

األجور التى أدٌت علاً أساساها االشاتراكات تضااؾ إلاً أجار 
 التسوٌة العالوة التى تم إضافتها إلً أجر االشتراك األساسً .

الخدماة  من الفقرة السابقة فى شؤن حاالت إنتهاء 2ٌسرى حكم البند 
نتٌجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملٌن بكادرات خاصة وذلاك فاى حالاة 

 تسوٌة المعاش وفقاً للقوانٌن الخاصة بها .
وٌشترط لتطبٌق حكم هذه المادة أن ٌكون المإمن علٌه مشاتركاً عان 

 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

 الثالثة  1998لسنة  40 1998لسنة  094
 

جاار تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة فااى تحدٌااد أ
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة بالنسابة 
للعاملٌن بوحدات الجهااز اإلدارى للدولاة والهٌئاات العاماة ووحادات 
القطاااع العااام وقطاااع األعمااال العااام ٌراعااى فااى العااالوة التااى تاام 

 ما ٌلى :  اضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى
ـ  فااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار تسااوٌة المعاااش بمتوسااط  1

االجااور التااى أدٌاات علااى اساسااها االشااتراكات تضاااؾ العااالوة 
الى اجور فترة المتوسط السابقة على اضاافة العاالوة الاى اجار 

 االشتراك االساسى .
ـ  فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تساوٌة المعااش بؽٌار متوساط  2

جور التى أدٌت علاى أساساها اإلشاتراكات تضااؾ إلاى أجار األ
 التسوٌة العالوة التى تم إضافتها إلى أجر اإلشتراك األساسى .

( ماان الفقاارة السااابقة فااى شااؤن حاااالت انتهاااء 2وٌساارى حكاام البنااد )
الخدمة نتٌجة إصاابة عمال بالنسابة للعااملٌن بكاادرات خاصاة وذلاك 

 انٌن الخاصة بها.فى حالة تسوٌة المعاش وفقاً للقو
وٌشترط لتطبٌق حكم هذه المادة أن ٌكون المإمن علٌه مشاتركاً عان 

 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

    1999لسنة  020

    2000لسنة  085

ٌراعااى فااى العااالوة التااى تاام إضااافتها إلااى أجاار اإلشااتراك األساسااى  الثالثة 2001لسنة  31 2001لسنة  019
أجاار تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة عنااد تحدٌااد 

المسااتحق فااى حاااالت بلااوغ ساان الشااٌخوخة أو العجااز أو الوفاااة مااا 
 ٌلى:

فااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار تسااوٌة المعاااش بمتوسااط  – 1
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضااؾ العاالوة 

الوة إلااى إلااى أجااور فتاارة المتوسااط السااابقة علااى إضااافة العاا
 أجر اإلشتراك األساسى .

فى الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعااش بؽٌار متوساط   - 2
األجاور التاى أدٌات علاى أساساها اإلشاتراكات تضااؾ إلااى 
أجاار التسااوٌة العااالوة التااى تاام إضااافتها ألجاار اإلشااتراك 
األساسااى ، وٌساارى ذلااك فااى شااؤن حاااالت إنتهاااء الخدمااة 

نسااابة للمعااااملٌن بكاااادرات خاصاااة نتٌجاااة إصاااابة عمااال بال
 وذلك فى حالة تسوٌة المعاش وفقاً للقوانٌن الخاصة بها .
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فى الحاالت التى ٌتحادد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش علاى أسااس  – 3
أجر اإلشتراك األخٌر تتم التسوٌة على أساس هذا األجار ، 

 وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
 25أال تزٌاد قٌماة العاالوة علاى  2و  1ن وٌراعى فى تطبٌاق البنادٌ

 جنٌه  شهرٌاً . 
وفااى جمٌااع األحااوال ٌراعااى أن ٌكااون المااإمن علٌااه مشااتركاً عاان 

 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .  

ٌراعااى فااى العااالوة التااى تاام إضااافتها إلااى أجاار اإلشااتراك األساسااى  الثالثة 2002لسنة  41 2002لسنة  150
تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة عنااد تحدٌااد أجاار 

المسااتحق فااى حاااالت بلااوغ ساان الشااٌخوخة أو العجااز أو الوفاااة مااا 
 ٌلى:

فااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار تسااوٌة المعاااش بمتوسااط  – 1
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضااؾ العاالوة 

إلااى  إلااى أجااور فتاارة المتوسااط السااابقة علااى إضااافة العااالوة
 أجر اإلشتراك األساسى .

فى الحاالت التى ٌتحدد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش علاى أسااس   - 2
أجر اإلشتراك األخٌر تتم التسوٌه على أساس األجر المشاار 
إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجار اإلشاتراك ، وٌسارى 
هذا الحكم على الحاالت التى ٌتحدد فٌها أجر تسوٌة المعااش 

أجاار اإلشااتراك األخٌاار مضااافاً إلٌااه عااالوة أو  علااى أساااس
 أكثر .

فى الحاالت التى ٌتحادد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش بؽٌار األجار  – 3
تضااااؾ إلاااى أجااار  2،  1المنصاااوص علٌاااه فاااى البنااادٌن 

التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجار اإلشاتراك األساساى 
 وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .

فاااى شاااؤن حااااالت إنتهااااء  3،  2وٌسااارى حكااام البنااادٌن            
الخدماااة نتٌجاااة إصاااابة عمااال بالنسااابة للمعااااملٌن بكاااادرات 
خاصاااة وذلاااك فاااى حالاااة تساااوٌة المعااااش وفقااااً للقاااوانٌن 

 الخاصة بها .
 25أال تزٌاد قٌماة العاالوة علاى  2و  1وٌراعى فى تطبٌاق البنادٌن 

 جنٌه شهرٌاً 
المااإمن علٌااه مشااتركاً عاان  وفااى جمٌااع األحااوال ٌراعااى أن ٌكااون

 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته . 

 2003لسنة  091
 

ٌراعااى فااى العااالوة التااى تاام إضااافتها إلااى أجاار اإلشااتراك األساسااى  الثالثة 2003لسنة  27
عنااد تحدٌااد أجاار تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة 

أو الوفاااة مااا  وخة أو العجاازالمسااتحق فااى حاااالت بلااوغ ساان الشااٌخ
 ٌلى:

فااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار تسااوٌة المعاااش بمتوسااط  – 1
األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضااؾ العاالوة 
إلااى أجااور فتاارة المتوسااط السااابقة علااى إضااافة العااالوة إلااى 

 أجر اإلشتراك األساسى .
اس فى الحاالت التى ٌتحدد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش علاى أسا  - 2

أجااار اإلشاااتراك االخٌااار تاااتم التساااوٌه علاااى أسااااس األجااار 
المشار إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجر اإلشاتراك ، 
وٌساارى هااذا الحكاام علااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار 
تسوٌة المعاش علاى أسااس أجار اإلشاتراك األخٌار مضاافاً 

 إلٌه عالوة أو اكثر .
تساوٌة المعااش بؽٌار األجار  فى الحاالت التى ٌتحادد فٌهاا أجار – 3

تضااااؾ إلاااى أجااار  2،  1المنصاااوص علٌاااه فاااى البنااادٌن 
التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجار االشاتراك األساساى 

 وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
فاى شاؤن حااالت إنتهااء الخدماة نتٌجاة  3و  2وٌسرى حكام البنادٌن 

خاصة وذلك فى حالة تساوٌة إصابة عمل بالنسبة للعاملٌن بكادرات 
 المعاش وفقاً للقوانٌن الخاصة بها .

أال تزٌااد قٌمااة العااالوة التااى ٌااتم  3، 1وٌراعااى فااى تطبٌااق البناادٌن 
 جنٌها شهرٌاً . 25إضافتها على 

وفااى جمٌااع األحااوال ٌراعااى أن ٌكااون المااإمن علٌااه مشااتركاً عاان 
 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

ٌراعااى فااى العااالوة التااى تاام إضااافتها إلااى أجاار اإلشااتراك األساسااى  الثالثة 2004لسنة  20 2004لسنة  088
عنااد تحدٌااد أجاار تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة 
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المسااتحق فااى حاااالت بلااوغ ساان الشااٌخوخة أو العجااز أو الوفاااة مااا 
 ٌلى:

فااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار تسااوٌة المعاااش بمتوسااط  – 1
ر التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضااؾ العاالوة األجو

إلااى أجااور فتاارة المتوسااط السااابقة علااى إضااافة العااالوة إلااى 
 أجر اإلشتراك األساسى .

فى الحاالت التى ٌتحدد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش علاى أسااس   - 2
أجااار اإلشاااتراك االخٌااار تاااتم التساااوٌه علاااى أسااااس األجااار 

د األقصى آلجر االشاتراك ، المشار إلٌه وبما ال ٌجاوز الح
وٌساارى هااذا الحكاام علااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار 
تسوٌة المعاش علاى أسااس أجار اإلشاتراك األخٌار مضاافاً 

 إلٌه عالوة أو أكثر .
فى الحاالت التى ٌتحادد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش بؽٌار األجار  – 3

تضااااؾ إلاااى أجااار  2،  1المنصاااوص علٌاااه فاااى البنااادٌن 
الوة التى تم إضافتها ألجار االشاتراك األساساى التسوٌة الع

 وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .
فاى شاؤن حااالت إنتهااء الخدماة نتٌجاة  3و  2وٌسرى حكام البنادٌن 

إصااابة عماال بالنساابة للمعاااملٌن بكااادرات خاصااة وذلااك فااى حالااة 
 تسوٌة المعاش وفقاً للقوانٌن الخاصة بها .

أال تزٌااد قٌمااة العااالوة التااى ٌااتم  3، 1ناادٌن وٌراعااى فااى تطبٌااق الب
 جنٌها شهرٌاً . 25إضافتها على 

وفااى جمٌااع األحااوال ٌراعااى أن ٌكااون المااإمن علٌااه مشااتركاً عاان 
 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

ٌراعااى فااى العااالوة التااى تاام إضااافتها إلااى أجاار اإلشااتراك األساسااى  3 2005لسنة  38 2005لسنة  156
تحدٌااد أجاار تسااوٌة معاااش تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة عنااد 

 المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ما ٌلى 
فااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار تسااوٌة المعاااش بمتوسااط  – 1

األجور التى أدٌت على أساسها اإلشتراكات تضااؾ العاالوة 
فة العااالوة إلااى إلااى أجااور فتاارة المتوسااط السااابقة علااى إضااا

 أجر اإلشتراك األساسى .
فى الحاالت التى ٌتحدد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش علاى أسااس   - 2

أجااار اإلشاااتراك األخٌااار تاااتم التساااوٌه علاااى أسااااس األجااار 
المشار إلٌه وبما ال ٌجاوز الحد األقصى آلجر اإلشاتراك ، 
وٌساارى هااذا الحكاام علااى الحاااالت التااى ٌتحاادد فٌهااا أجاار 

ش علاى أسااس أجار اإلشاتراك األخٌار مضاافاً تسوٌة المعا
 إلٌه عالوة أو أكثر .

فى الحاالت التى ٌتحادد فٌهاا أجار تساوٌة المعااش بؽٌار األجار  – 3
تضااااؾ إلاااى أجااار  2،  1المنصاااوص علٌاااه فاااى البنااادٌن 

التسوٌة العالوة التى تم إضافتها ألجار اإلشاتراك األساساى 
 وبما ال ٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك .

فاى شاؤن حااالت إنتهااء الخدماة نتٌجاة  3و  2وٌسرى حكام البنادٌن 
إصااابة عماال بالنساابة للمعاااملٌن بكااادرات خاصااة وذلااك فااى حالااة 

 تسوٌة المعاش وفقاً للقوانٌن الخاصة بها .
أال تزٌااد قٌمااة العااالوة التااى ٌااتم  3، 1وٌراعااى فااى تطبٌااق البناادٌن 

 جنٌها شهرٌاً . 25إضافتها على 
وال ٌراعااى أن ٌكااون المااإمن علٌااه مشااتركاً عاان وفااى جمٌااع األحاا

 العالوة الخاصة فى تارٌخ إنتهاء خدمته .

 
 
معاش تامين الشيخوخة والعجز السابق علي  4 بندبتعبيق المعالجة التي تضمنها ال – 5 

 : ينتع اآلتيقسم لمن اذا ا 3 بندوالوفاة في المثال الذج تضمنه ال
أشهر فقط ، وحٌث فترة المتوسط  4ب  1988اصة عن عام حٌث أثرت العالوة الخ –أ        

شهر السابقة علً تارٌخ ضم العالوة  20شهرا ، ٌتم اضافة العالوة الخاصة عن  24
 جر االشتراك األساسً .أالخاصة الً 

 24شهرا هو  24بالتالً ٌصبح تؤثٌر العالوة الخاصة عن كامل فترة المتوسط  –ب   
شهر  20تارٌخ ضم العالوة حتً انتهاء الخدمة + أشهر من  4) جنٌها شهرٌا 
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السابقة علً تارٌخ ضم العالوة الخاصة الً أجر االشتراك األساسً مضافة لتحسٌن 
جنٌها  576جنٌها قٌمة العالوة الخاصة المضمومة =  24× شهر  24المتوسط = 

 .جنٌها (  24شهر فترة المتوسط =  24÷ 
كون الزٌادة فً قٌمة المعاش الناتجة عن عالوة ت –سنة  36بفرض مدة االشتراك  –ج 

 جنٌه . 19.20% =  80× جنٌها  24= بعد تحسٌن المتوسط  1988
من انتهت خدمته قبل تارٌخ ضم العالوة الخاصة حٌث استحق  بذلك تتم المساواة بٌن – د       

من انتهت وً معاش األجر المتؽٌر ، لأضٌفت احنٌه (  19.20% منها )  80
الزٌادة فً  أن تصبح حٌث ٌترتب علً تحسٌن المتوسطه بعد تارٌخ الضم خدمت

   حنٌه ( أٌضا . 19.20) األساسً  قٌمة المعاش
 
 فيما يلي ملخ  لموضوع أجر التسوية ) المحسن ( : – 6

 . 2005حتً  1987وذلك بالنسبة للعالوات الخاصة من 
معنناش تننؤمين الشننيخوخة  يحنندد أجننر التسننوية ) المحسننن ( فننى حنناالت إسننتحقاق  -أ 

  والعجز والوفاة اآلتية :
 ( بلوغ السن المنهى للخدمة .1)
 ( بلوغ السن بعد إنتهاء الخدمة .2)
 ( العجز الجزئى المنهى للخدمة .3)
 ( العجز الكامل المنهى للخدمة .4)
 ( العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة .5)
 ك الخدمة .( العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تر6)
 ( الوفاة المنهٌة للخدمة .7)
 ( الوفاة خالل سنة من ترك الخدمة .8)
 ( الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .9)
 يشترع لتحديد أجر التسوية ) المحسن ( : -ب     

( إنتهاء الخدمة بالجهاز اإلدارى للدولة أو الهٌئات  العامة أو القطاع العام ، أو 1)
مة بإحدى منشآت القطاع الخاص التى تقرر للعاملٌن بها عالوات إنتهاء الخد

خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملٌن بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام 
 /أ من الفصل الثانى .3وتوافرت بشؤنها الشروط الموضحة فى البند 

 اء الخدمة .( أن ٌكون المإمن علٌه مشتركاً عن العالوات الخاصة فى تارٌخ إنته2)
 يحدد أجر التسوية المحسن وفقاً لما يلى :  -ج 

( تحدد جملة أجور فترة المتوسط على أساس األجور األساسٌة التى أدٌت عنها 1)       
اإلشتراكات خالل فترة المتوسط ) السنة األخٌرة أو مدة اإلشتراك إن قلت عن 

نتٌن األخٌرتٌن أو مدة ذلك بالنسبة لحاالت اإلستحقاق للعجز أو الوفاة والس
وهى تمثل جملة  -اإلشتراك إن قلت عن ذلك بالنسبة لباقى حاالت اإلستحقاق ( 

 أجر التسوٌة العادى .
( تحدد جملة العالوة أو العالوات الخاصة عان عادد شاهور فتارة المتوساط الساابقة 2)       

 .  على إضافة العالوة أو العالوات الخاصة إلى أجر اإلشتراك األساسى
 (  أجر التسوٌة ) المحسن (   =3)       

 (2(  + جملة عالوات )1جملة أجور )
 عدد شهور فترة المتوسط                               
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لنم تتضنمن القنرارات الوزارينة تحسنين   – 2006منن اعتبنارا بالنسبة للعنالوات الخاصنة  - 7
% 80بالنسنبة لهنا إضنافة بنسنبة ) حينث لنم يتقنرر  متوسع أجر حساب المعاش االساسي
 من قيمتها ( الي معاش االجر المتؽير.
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 الرابعالقسم 
جنيهات عن كل عالوة  5لماذا زيادة الحد األدني لمعاش األجر األساسي بمقدار 

 ؟ خاصة تم ضمها إلي األجر األساسي
 

/  7/  1جار االشاتراك األساساً اعتباارا مان ألاً ترتب علً ضم العالوات الخاصة ا - 1
% من قٌمة العالوة الخاصاة المضامومة وفقاا لماا  80عدم استحقاق زٌادة ال  1992

زٌاادة الحااد األدناً لمعااش األجار األساسااً لااذا فقاد تقارر  – الثالاثبالقسام سابق بٌاناه 
ا تعوٌضاا جنٌهااات عاان كاال عااالوة خاصااة تاام ضاامها إلااً األجاار األساسااً 5بمقاادار 

 % . 80للمعاشات المتدنٌة عن زٌادة ال 
 
 020و 1998لساانة  094و  1992لساانة  30م ارقااأتقااررت هااذه الزٌااادة بااالقوانٌن  – 2

 . 2000لسنة  085و  1999لسنة 
 
جنٌهات عن كل عالوة خاصة تام ضامها الاً  5شملت القوانٌن المشار الٌها زٌادة ال  – 3

تام التاً  – 2000حتاً سانة  1987ة األجر األساسً ) العالوات الخاصاة عان سان
 ( . 2005حتً  1992ضمها فً السنوات من 

 : وترتيباً على ماتقدم فإنه يمكن تحديد الحد األدنى الرقمى للمعاش كما يلى
 

تاريخ إستحقاق 
 المعاش

الحد األدنى 
الرقمى بدون 
 زيادة
 )جنيه(

الحد األدنى الرقمى مضافاً 
 إليه الزيادة
 )جنيه(

اصة التى تم ضمها حتى تاريخ العالوات الخ
 اإلستحقاق

 إلى من

  1987 40 35 1/7/1992من 

 1988 1987 45 35 1/7/1993من 

 1989 1987 55 40 1/7/1994من 

 1990 1987 60 40 1/7/1995من 

 1991 1987 65 40 1/7/1996من 

 1992 1987 70 40 1/7/1997من 

 1993 1987 75 40 1/7/1998من 

 1994 1987 80 40 1/7/1999من 

 1995 1987 85 40 1/7/2000من 

 1996 1987 90 40 1/7/2001من 

  1997 1987 95 40 1/7/2002من 

 1998 1987 100 40 1/7/2003من 

 1999 1987 105 40 1/7/2004من 

 2000 1987 110 40 1/7/2005من 

 
تً تم ل) ا 2001عن سنة  جنٌهات اعتبارا من العالوة الخاصة 5لم تتقرر زٌادة ال  – 4

حٌث تم تعدٌل الحد األدنً ألجر االشتراك (  2006ضمها الً األجر األساسً من 
وضع آلٌة لزٌادة الحد األدنً ألجر تم ، كما جنٌها  84جنٌها الً  45األساسً من 

) مما االشتراك األساسً سنوٌا ترتبط بضم العالوات الخاصة سنوٌا الً هذا األجر 
 .عكاس أثر ذلك علً قٌمة المعاش (نٌإدي الً ا

 
الذي تضمن تعدٌل البند ط من المادة  2001سنة  19بموجب القانون رقم تم التعدٌل  – 5

 لٌكون : 1975لسنة  79صادر بالقانون رقم لمٌن االجتماعً اؤمن قانون الت 5
األصلٌة لقاء  كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى من جهة عمله األجر: -ع "         

 ويشمل:عمله األصلى 
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 األساسى، و يقصد به :  األجر -1
األجر المنصوص علٌه فى الجداول المرفقة بنظم التوظؾ بالنسبة  -أ 

للمإمن علٌهم من العاملٌن بالجهات المنصوص علٌها فى البند )أ( 
( وما ٌضاؾ إلٌه من عالوات خاصة أو األجر 2من المادة )

ما ٌضاؾ إلٌه من عالوات  مستبعداً المنصوص علٌه بعقد العمل و
منه العناصرالتى تعتبر جزءا من األجر المتؽٌر، وذلك بالنسبة 
للعاملٌن الذٌن تربطهم بالجهات المشار إلٌها عالقة تعاقدٌة 

 أوعرضٌة بحسب األحوال. 
األجر المنصوص علٌه بعقد العمل و ما ٌطرأ علٌه من عالوات   -ب 

ر جـزءاً من األجـر المتؽٌر بالنسبة مستبعدا منه العناصر التى تعتب
 . (2للمإمن علٌهم المنصوص علٌهم فى البندٌن)ب ،ج( من المادة )

 وفى جميع األحوال يراعى فى األجر األساسى ما يؤتى :
أال ٌقل عن الحد األدنى لألجر الوارد بجدول التوظؾ للعاملٌن بالجهاز  -أ 

 االدارى للدولة. 
 ا. جنٌه سنوًٌ  3000أال ٌزٌد على  -ب 
أجراً  األجر كله محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فٌعتبر هذا األجر إذا كان -ج 

 أساسٌاً بما ال ٌجاوز الحد األقصى المنصوص علٌه فى البند )ب(.  
األدنى واألقصى المشار إلٌهما فى البندٌن ) أ، ب(  الحدانوٌزاد  

 بقٌمة العالوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التوارٌخ
 المحددة لضمها. 

 "باقى ما ٌحصل ................ األجرالمتؽير: ويقصد به - 2
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 القسم الخامس
 % والمتوسع المحسن ؟ 80لماذا توقؾ العمل بزيادة ال 
 

 من القسم الثاني : 5سبق االشارة بالبند  – 1
 "% الخزانة العامة للدولة . 80تتحمل بقٌمة زٌادة ال" 
 
 من القسم الثالث : 2تضمنت الفقرة األخيرة من جميع القوانين المبينة بالبند  – 2

وتتحمل الخزانة العامة الزٌادة فى الحقوق التؤمٌنٌة الناتجة عن ضم هذه العالوة "       
 وذلك وفًقا للتكلفة الفعلٌة ."

 
 : ي التامين االجتماعينظرا للتزايد الكبير في مديونية الخزانة العامة للدولة لصندوق – 3

 . 2006% اعتبارا من عام  80لم ٌتم تقرٌر زٌادة ال   -أ 
مترتب علً ضم العالوة لحٌث تحسٌن متوسط األجر األساسً كان لمعالجة األثر ا –ب 

، من تارٌخ الضم %  80ادة ال ٌاستحقاق ز مساسً وبالتالً عدجر األخاصة الً األلا
 . نتفت الحكمة من تحسٌن متوسط األجر األساسًفانه بعدم تقرٌر هذه الزٌادة ا

 
 في ضوء ماسبق بيانه يراعي : – 4

% لحاالت استحقاق معاش تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  80عدم استحقاق زٌادة ال  –أ       
) تارٌخ ضم العالوة الخاصة  1/7/2010واقعة االستحقاق اعتبارا من  االتً تحققت فٌه

 ( . 2005عن عام 
عدم تحسين متوسع األجر األساسي لحاالت استحقاق معاش تؤمين الشيخوخة والعجز  –ب       

 والوفاة وفقا لما يلي :
حٌث متوسط األجر األساسً ٌكون خالل  – 1/7/2012بلوغ سن التقاعد اعتبارا من  (1)

تم ضمها اعتبارا من  2005السنتٌن األخٌرتٌن ، والعالوة الخاصة عن عام 
 لتالً تكون قد أثرت فً كامل فترة المتوسط .وبا  1/7/2010

حٌث متوسط األجر األساسً  – 1/7/2011ثبوت العجز او وقوع الوفاة اعتبارا من  (2)
تم ضمها اعتبارا من  2005ٌكون خالل السنة األخٌرة ، والعالوة الخاصة عن عام 

 وبالتالً تكون قد أثرت فً كامل فترة المتوسط .  1/7/2010
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

29/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

 القسم السادس
 حكم المحكمة االدارة العليا بشؤن العالوات الخاصة الخمس 

 21/2/2019بتاريخ 
 

 أوال : الحكم
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
 الشعب باسم
 الدولة مجلس
 العليا اإلدارية المحكمة
 ) موضوع( التاسعة الدائرة

 الفقً   مصطفً ٌدسع أحمد /المستشار األستاذ السٌد برئاسة علنا المنعقدة بالجلسة
 المحكمة ورئٌس الدولة مجلس رئٌس نائب                                                          

                                                                                                  
                    سالمان حسن حسٌن الدٌن جالل / المستشار األستاذ السٌد وعضوٌة

 الدولة مجلس رئٌس نائب                                                                              
 محمد    سعداوي محمود حسن / المستشار األستاذ السٌد وعضوٌة

 الدولة مجلس رئٌس ئبنا                                                                              
                    سلٌمان محمد الستار عبد سعٌد / المستشار األستاذ السٌد وعضوٌة

 الدولة مجلس رئٌس نائب                                                                              
              الكردٌنً علً ؾٌوس سعٌد ٌاسر / المستشار األستاذ السٌد وعضوٌة

 الدولة مجلس رئٌس نائب                                                                              
 الدولة مفوض                                نصار أحمد هانً / المستشار األستاذ السٌد وحضور

                  
                            السر  أمٌن                                                      محمد السٌد دمحم / السٌد وسكرتارٌة

  
 اآلتي الحكم أصدرت

 
 علٌا. ق 64 لسنة ( 64384) و ( 59539 ) و ( 57345 ) ( أرقام الطعون فً

 :من أولها المقام
 االجتماعً للتؤمٌن القومٌة الهٌئة إدارة مجلس رئٌس بصفتها االجتماعً التضامن وزٌرة

 :ضد
 - المعاشات أصحاب لنقابات العام االتحاد رئٌس بصفته علً محمد فرؼلً البدري  - 1
 )إنضمامٌا متدخل خصم(................................خلٌل..... بٌومً محمد محمد - 2
 .بصفته ..……………………………………… الوزراء مجلس رئٌس  - 3

 :من هاثانٌ والمقام
 .بصفته ... الدولة مفوضً هٌئة ورئٌس الدولة مجلس رئٌس نائب

 :من ثالثها والمقام
 .بصفته الوزراء مجلس رئٌس

 :ضد
 المعاشات أصحاب لنقابات العام االتحاد رئٌس بصفته علً محمد فرؼلً البدري   - 1

 )إنضمامٌا متدخل خصم( . خلٌل بٌومً محمد محمد   - 2
  االجتماعً للتؤمٌن القومٌة الهٌئة إدارة مجلس رئٌس بصفتها االجتماعً التضامن وزٌرة  - 3
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  2018 / 3 / 31بجلسة )عشر الحادٌة الدائرة (اإلداري القضاء محكمة من الصادر الحكم فً
 رقم الدعوى فً

 ق  70لسنة ( 16384 )
 

 :اإلجراءات
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

 **المحكمة**
 وسماع األوراق على اإلعالع بعد

 ...............................................................اإليضاحات
.......................................................................................................... 

لما كان أصل الحق فى المعاش عن األجر المتؽٌر قد تقرر بمقتضى القانون رقم  ومن حيث إنه
لسنة  79الصادر بالقانون رقم  بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى 1984لسنة  47

بتعدٌل  1987لسنة  107وبزٌادة المعاشات والذى جرى تعدٌله بعد ذلك بالقانون رقم  1975
( من القانون المشار 5بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى إذ أكدت الفقرة )ط( من المادة )

هو كل ما  -اش المستحق والذى ٌحسب على أساسه المع -إلٌه على أن المقصود بؤجر االشتراك 
ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى ثم حددت 
عناصر هذا األجر فى عنصرٌن هما األجر األساسى واألجر المتؽٌر وحددت المقصود بكل 

ل نقدى من منهما بما ٌستفاد منه أن األجر المتؽٌر هو كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقاب
جهة عمله بخالؾ أجره األساسى وما زاد عن الحد األقصى لهذا األجر ، ثم أكد المشرع فى 

وتعدٌالته على استحقاق المعاش عن األجر  1975لسنة  79أكثر من موضع فى القانون رقم 
( مكرراً على أن ٌستحق المعاش عن األجر 18أكدت الفقرة األولى من المادة )المتؽٌر إذ 

، ثم جاءت الفقرة الثالثة من المادة  ٌر أٌاً كانت مدة اشتراك المإمن علٌه عن هذا األجرالمتؽ
( لتإكد على أن ٌسوى معاش األجر المتؽٌر على أساس المتوسط الشهرى لألجور التى 19)

نصوص القانون حددت على أساسها االشتراكات خالل مدة االشتراك عن هذا األجر ، وجاءت 
على أن  سالفة الذكر صرٌحة فى هذا الشؤن إذ أكدت المادة األولى منه 4198لسنة  47رقم 

 79( من قانون التؤمٌن االجتماعى رقم 6ٌنشؤ فى الصندوقٌن المنصوص علٌهما فى المادة )
حساب خاص تتكون أمواله من االشتراكات المستحقة عن األجور المتؽٌرة  1975لسنة 

من قانون التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌه  (5ة )المنصوص علٌها فى البند )ط( من الماد
باإلضافة إلى المبالػ التى تإدٌها الخزانة العامة لحساب تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن 

 األجور المتؽٌرة ،

وأكدت الفقرة األخيرة من المادة األولى سالفة الذكر على تحسب الحقوق المقررة  01
كل من األجر األساسى  1975لسنة  79در بالقانون رقم بقانون التؤمين االجتماعى الصا

 ، %80واألجر المتؽير ، على أن يكون المعاش المستحق عن األجر المتؽير بنسبة 

 1975لسنة  79ومإدى هذه النصوص وؼٌرها من نصوص قانون التؤمٌن االجتماعى رقم 
المشرع قد حسم األمر بشؤن أن  1984لسنة  47وتعدٌالته المتعاقبة اعتباراً من القانون رقم 

استحقاق المعاش عن األجر المتؽٌر بكافة عناصره للمإمن علٌه وأصبحت نصوص هذا القانون 
هى السند واألساس فى استحقاق المعاش عن هذا األجر والتى فصلت حاالت استحقاقه وقواعد 

ر متى توافر أن الحق فى المعاش عن األجر المتؽٌ –منحه وشروط اقتضائه ، فإن الزم ذلك 
أصل استحقاقه وفقاً للقانون ــ فإنه ٌنهض التزاماً على الجهة التى تقرر علٌها مترتباً فى ذمتها 
بقوة القانون بحٌث إذا توافرت فى المإمن علٌه الشروط التى تطلبها القانون الستحقاق المعاش 

ئٌة ، وال ٌجوز من بعد عن هذا األجر استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نها
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التعدٌل فى العناصر التى قام علٌها أو االنتقاص منه ، وهذا األمر هو الذى ٌحقق الؽاٌة التى من 
أجلها نهض المشرع لمد مظلة التؤمٌن االجتماعى لتشمل األجر المتؽٌر ، ومن ثم مد الحماٌة 

معاش مناسب للمإمن علٌه ، التؤمٌنٌة لتشمل أجر المإمن علٌه بمختلؾ عناصره ، بؽٌة توفٌر 
مقارب لما كان ٌحصل علٌه من أجر أثناء الخدمة ، ٌفى باحتٌاجاته الضرورٌة عند إحالته إلى 
التقاعد بعد أن أفنى شبابه فى العمل ، ومن أمسى عاجزاً عن العمل وكسب قوت ٌومه بسبب 

أو ؼٌرهم من إصابته بإصابة عمل أو بمرض من أمراض المهنة أو أبناء صؽار أو أرامل 
 المستحقٌن عن المإمن علٌهم بعد وفاتهم .

 
لسنة  101ومن حٌث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع قد اعتاد منذ إصدار القانون رقم 

على تقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن بالدولة بنسبة معٌنة من األجر األساسى للعامل ، مع  1987
ء من األجر األساسً للعامل ، وأستمر هذا النهج من التؤكٌد على أن هذه العالوة ال تعتبر جز

بتقرٌر عالوة خاصة للعاملٌن مع ضم  1992لسنة  29المشرع حتى صدور القانون رقم 
العالوات الخاصة السابقة على صدور هذا القانون إلى األجر األساسى للعامل بعد انقضاء 

على منح العاملٌن  1993سنة  خمسة سنوات من تارٌخ منحها ، ثم حرص المشرع اعتباراً من
بالدولة عالوة خاصة مع النص فى ذات القانون على أن تضم هذه العالوة إلى األجر األساسى 

 للعامل بعد خمس سنوات من تارٌخ منحها .
 

ومن حٌث إنه فى ضوء ما تقدم فإن حكم العالوات الخاصة التى تم تقرٌرها للعاملٌن بالدولة 
وحتى تارٌخه ال ٌخرج عن أحد فرضٌن : أولهما  1987منذ عام  وؼٌرهم من الفئات األخرى

أن تكون هذه العالوات قد تم ضمها إلى األجر األساسى للعامل وذلك بعد انقضاء خمس سنوات 
من تارٌخ منحها طبقاً للنهج الذى أتبعه المشرع فى تقرٌر هذه العالوات وضمها إلى األجر 

نٌهما هو تقرٌر هذه العالوة واالستفادة منها وسداد العامل ، وثا 1992األساسى اعتباراً من سنة 
االشتراكات التؤمٌنٌة عنها دون أن ٌتم ضمها إلى أجره األساسى ، وذلك لخروجه على المعاش 
أو انتهاء خدمته ألى سبب من أسباب استحقاق المعاش كالعجز والوفاة واالستقالة قبل اكتمال 

والالزمة لضمها إلى األجر األساسى ، ففى هذه الحالة مدة الخمس سنوات من تارٌخ منحها 
األخٌر تعتبر العالوات الخاصة التى لم ٌتم ضمها إلى األجر األساسى بحكم القانون عنصراً من 

% من قٌمة هذه العالوات ، 80عناصر األجر المتؽٌر للعامل والمستحق عنه معاش بنسبة 
( مكرراً من قانون التؤمٌن االجتماعى 18( والمادة )5وذلك إعماالً لحكم الفقرة )ط( من المادة )

والمعدل بالقانون رقم  1984لسنة  47وتعدٌالته بدءاً من القانون رقم  1975لسنة  79رقم 
والتى حددت أجر االشتراك التؤمٌنى فى كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه  1987لسنة  107

ما ٌضاؾ إلٌه من عالوات واألجر من مقابل نقدى من جهة عمله وٌشمل األجر األساسى و
المتؽٌر وٌشمل كل ما ٌحصله علٌه العامل من مقابل نقدى ال ٌدخل فى األجر األساسى ومن 

 بٌنها بطبٌعة الحال العالوات الخاصة التى لم ٌتم ضمها إلى األجر األساسى ،

جر كما حددت تلا المواد قواعد ونسب حساب المعاش على كل من األجر األساسى واأل 02
والتى نصت على أن يكون  1984لسنة  47المتؽير عبقاً للمادة األولى من القانون رقم 

 % من اذا األجر .80الحد األقصى للمعاش المستحق عن األجر المتؽير بنسبة 
 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع رؼبة منه فى إظهار وتؤكيد حق المإمن  03
% من العالوة الخاصة 80اشهم عن األجر المتؽير نسبة عليهم فى أن يضاؾ إلى مع

التى تقررت أثناء وجودام فى الخدمة وسددوا عنها اشتراكات ، ولم يتم ضمها إلى 
أجرام األساسى الذى تم تسوية معاشهم على أساسه عند انتهاء خدمتهم ، فقد حر  

 156انون رقم بزيادة المعاشات وحتى الق 1988لسنة  150منذ إصدار القانون رقم 
على أن تتضمن اذا القوانين فى المادة الثانية منها الن  على أن تضاؾ  2005لسنة 
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% من قيمة العالوة الخاصة المستحقة للمإمن 80إلى معاش األجر المتؽير زيادة بنسبة 
عليه المقررة فى ذات السنة والتى لم تضاؾ إلى أجرا األساسى وسدد عنها اشتراا ، 

المشرع فى اذا الشؤن لم يؤت بجديد ، وجاء من قبيل تؤكيد المإكد  ولما كان مسلا
ذلا أن حق المإمن  -على نحو ما ذاب إليه الحكم المععون فيه  -وتحصيل الحاصل 

% من قيمة العالوات 80عليه فى أن يضاؾ إلى معاشه عن األجر المتؽير نسبة 
الشتراكات ولم يتم ضمها الخاصة المستحقة له أبان سنوات خدمته والتى سدد عنها ا

إلى أجرا األساسى او حق ثابت له بنصو  قانون التؤمين االجتماعى ذاته وتعديالته 
والذى أنشؤ له اذا الحق ، ومن ثم فإن ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات فى المادة 

وحتى القانون رقم  1988لسنة  150الثانية من اذا القوانين اعتبارًا من القانون رقم 
او مجرد أمر كاشؾ لهذا الحق وليس منشًؤ له ، وإذ عدل المشرع  2005لسنة  156

 2006لسنة  160بإصدار القانون رقم  2006عن اذا النهع اعتبارًا من سنة 
والقوانين التالية له بزيادة المعاشات دون أن تتضمن اذا التشريعات نصاً صريحاً بؤن 

% من قيمة العالوة الخاصة 80يه نسبة يضاؾ إلى معاش األجر المتؽير للمإمن عل
المستحقة له أبان خدمته والمشترا عنها فإن اذا النهع الجديد من المشرع او الذى 
يتفق ومبدأ ُحسن الصياؼة التشريعية بعدم الحاجة إلى تؤكيد ما او مإكد وإثبات ما او 

 يعنى فى ثابت بالفعل بنصو  القانون األصلى المنظم للحق فى المعاشات ، واذا ال
جميع األحوال عدم أحقية المإمن عليهم فى أن يضاؾ إلى معاشهم عن األجر المتؽير 

% من قيمة العالوات الخاصة المستحقين لها أبان خدمتهم والمشتركين عنها 80نسبة 
والتى لم تضم ألجورام األساسية إذ أن اذا الحق مقرر لهم بنصو  قانون التؤمين 

بقوانين زيادة المعاشات التى تقتصر فقع على تقرير زيادة االجتماعى ذاته ، وليس 
المعاش عن األجر األساسى بنسبة محددة ، ذلا ألن حق المإمن عليهم فى استحقاق 
المعاش عن كافة عناصر األجر المتؽير او حق ثابت لهم ال يجوز المساس به أو 

  معاشات .االنتقا  منه بمقولة عدم الن  عليه صراحة فى قوانين زيادة ال
 
 

ويدعم ما سبق ويإكدا أن أصحاب المعاشات قد التزموا بسداد االشتراكات عن تلا  04
العالوات الخاصة ؼير المضمومة إلى األجر األساسى والتى تدخل بالتالى ضمن عناصر 
أجر االشتراا المتؽير ، ومن ثم فإن حرمانهم من احتساب قيمة اذا العالوات عبقاً 

قانوناً ضمن معاشهم المستحق عن األجر المتؽير ، يعنى ضياع حقهم للنسبة المقررة 
فى المعاش عن اذا العالوات رؼم سدادام االشتراكات عنها ، إذ لم يتم احتسابها لهم 
ضمن معاش األجر األساسى لعدم توافر شروع ضمها لهذا األجر بانقضاء خمس سنوات 

ها ضمن معاش األجر المتؽير على من تاريخ منحها ، وفى ذات الوقت لم يتم احتساب
لم تن  على احتسابها  2006سند أن القوانين الصادرة بزيادة المعاشات منذ سنة 

ومإدى ذلا او ضياع حق المإمن عليهم فى االستفادة من االشتراكات التى سددواا 
عن تلا العالوات الخاصة ولم يتم احتسابها سواء ضمن معاش األجر األساسى أو األجر 

تؽير ، واو ما يخل بالمركز القانونى لهذا العائفة من المإمن عليهم ، ويإدى إلى الم
حرمانهم من المزايا التؤمينية التى كفلها لهم الدستور ، ويتمخض بالتالى عدواناً على 
( 17حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها وذلا بالمخالفة لن  المادة )

أحكام قانون التؤمين االجتماعى واو المصدر األساسى فى من الدستور سالفة الذكر ، و
 احتساب المعاشات عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽير .

وٌبرهن على صحة ما سبق أن قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا قد أطرد على أن الحماٌة التى 
تد إلى األموال جمٌعها أظل بها الدستور الملكٌة الخاصة لضمان صونها من العدوان علٌها ، تم

دون تمٌٌز بٌنها ، باعتبار المال هو الحق ذو القٌمة المالٌة سواء كان هذا الحق شخصٌاً أم عٌنٌاً 
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أم كان من حقوق الملكٌة األدبٌة أو الفنٌة أو الصناعٌة ، وكان الحق فى صرؾ معاش األجر 
إذا توافرت  -جر األساسى شؤنه فى ذلك شؤن المعاش األصلى عن األ -المتؽٌر بكافة عناصره 

شروط اقتضائه ٌنهض التزاماً على الجهة التى تقرر علٌها ، وعنصراً إٌجابٌاً من عناصر ذمة 
 صاحب المعاش أو المستحقٌن عنه ، تتحدد قٌمته وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعى .

 26لسنة  153لقضٌة رقم ]فى هذا المبدأ ] فى هذا المبدأ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فى ا
 [ .31/7/2005قضائٌة "دستورٌة" جلسة 

 
ومن حٌث إنه بناء على ما تقدم فإن حق كل صاحب معاش فى أن ٌتم تسوٌة معاشه عن أجره 

% من قٌمة العالوات الخاصة التى استحقت له أبان مدة خدمته وسدد 80المتؽٌر بإضافة نسبة 
إلى أجره األساسى ، ومن ثم لم ٌتم احتسابها ضمن  عنها االشتراكات المقررة ولم ٌتم ضمها

المعاش المستحق عن هذا األجر ، هو حق ثابت له بنصوص قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر 
وتعدٌالته ، وهو ما ٌنشؤ التزام على الجهة اإلدارٌة المختصة  1975لسنة  79بالقانون رقم 

ٌمة العالوات الخاصة التى استحقت لكل % من ق80ٌتعٌن التقٌد به بحٌث ٌتم إضافة نسبة 
 مإمن علٌه أثناء مدة خدمته وكان مشتركاً عنها ، إلى معاشه المستحق عن األجر المتؽٌر .

 

ومن الجدير بالذكر أن نعاق أحقية المإمن عليهم فى أن يضاؾ إلى معاشهم عن األجر  05
ودام بالخدمة % من العالوات الخاصة المستحقة لهم أثناء وج80المتؽير نسبة 

وسددوا عنها االشتراكات يجب أن يتقيد بالعالوات الخاصة التى قررت أثناء سريان 
فقع  1978لسنة  47أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

، وال يتعد اذا النعاق إلى العالوات الخاصة التى قررت بعد العمل بؤحكام قانون الخدمة 
بحسبان أن أحكام القانون األخير قد  2016لسنة  81ة الصادر بالقانون رقم المدني

حددت المقصود بكل من األجر الوظيفى واألجر المكمل ، واألجر الكامل ، ثم نصت المادة 
( من اذا القانون على أن "تضم العالوات المقررة بمقتضى اذا القانون إلى األجر 40)

اذا القانون بشؤن األجر المكمل على أن" يصدر ( من 41الوظيفى" ونصت المادة )
بنظام األجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة عبيعة عمل كل وحدة 
ونوعية الوظائؾ بها وعبيعة اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال بناًء 

دى ذلا على عرض الوزير المخت  وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز" ومإ
أن تحديد عناصر األجر المكمل واو كل ما يحصل عليه الموظؾ بخالؾ األجر الوظيفى 
سيتم تحديدا بقرار من رئيس مجلس الوزراء واو ما سيكون محل اعتبار فى احتساب 
وتسوية المعاشات المستحقة للعاملين الخاضعين ألحكام اذا القانون عند انتهاء خدمتهم 

 فى ظل العمل بؤحكامه
 

ق . علٌا من نعى على الحكم  64لسنة  57345وال ٌنال من ذلك ما جاء بالطعن األول رقم 
المطعون فٌه بمخالفته للقانون والخطؤ فى تطبٌقه وتؤوٌله فٌما قضى به من إلزام الهٌئة الطاعنة 

% من قٌمة العالوات الخمس 80بزٌادة المعاش عن األجر المتؽٌر ألى محال للمعاش بنسبة 
رة ؼٌر المضمومة إلى األجر األساسى رؼم عدم وجود ما ٌلزم الهٌئة بذلك ، بعد عدول األخٌ

 156وحتى القانون رقم  1987لسنة  102المشرع عن نهجه السابق بدءاً من القانون رقم 
وهى القوانٌن التى كانت تنص صراحة على إضافة النسبة المشار إلٌها ، وكانت  2005لسنة 

تؽٌرت فلسفة المشرع فلم ٌعد ٌنص على ذلك  2006م بذلك إال أنه منذ سنة الهٌئة الطاعنة تلتز
فى قوانٌن زٌادة المعاشات ، ومن ثم ال تملك الهٌئة الطاعنة أن تقرر ما امتنع عن تقرٌره 
المشرع ، وال ٌوجد ثمة إلزام علٌها على عكس ما ذهب إلٌه الحكم المطعون فٌه ، كما أنه ال 

لمعاشات إال بموجب قانون أو قرار جمهورى ٌنص على هذه الزٌادة ، ولما ٌجوز قانوناً زٌادة ا
كان ما ذهبت إلٌه الهٌئة الطاعنة فى هذا الشؤن ، مردوداً علٌه بؤن زٌادة المعاش عن األجر 



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

34/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

% من قٌمة العالوات الخاصة ؼٌر المضمومة إلى األجر 80المتؽٌر ألى محال للمعاش بنسبة 
 1975لسنة  79ى نصوص وأحكام قانون التؤمٌن االجتماعى رقم األساسى ، إنما أستند إل
والتى أكدت على أحقٌة المإمن علٌهم فى المعاش عن  1987لسنة  47وتعدٌالته بالقانون رقم 

األجر المتؽٌر بكافة عناصره وحددت قواعد وشروط ونسبة صرؾ هذا المعاش ، ومن ثم فإن 
سبة إلى معاش األجر المتؽٌر مصدره نص القانون ذاته سند إلزام الهٌئة الطاعنة بإضافة هذه الن

% من قٌمة العالوات 80، كما أن سكوت المشرع عن النص صراحة على إضافة نسبة 
الخاصة لمعاش األجر المتؽٌر للمإمن علٌه والتى لم تضم هذه العالوات إلى أجره األساسى ال 

د تؽٌرت ، ألن هذا السكوت ال ٌعنى ٌعنى أن المشرع قد عدل عن نهجه السابق أو أن فلسفته ق
المنع والرفض وأن حقٌقة األمر أن مصدر هذه اإلضافة والتى تعتبر حق ثابت لكل مإمن علٌه 
هى أحكام نصوص قانون التؤمٌن االجتماعى ذاته والمشرع لٌس فى حاجة إلى تردٌد هذا الحق 

سنوٌة ألنه سواء نص على ذلك الثابت فى كل قانون أو قرار جمهورى ٌتعلق بزٌادة المعاشات ال
أو لم ٌنص فهذا حق للمإمن علٌه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فٌه فى هذا الشؤن 

 ٌكون فى ؼٌر محله وٌتعٌن االلتفات عنه وٌكون جدٌراً بالرفض .
 

قرٌرها كما ال ٌنال مما تقدم ما جاء بتقرٌر الطعن األول من القول بؤن المزاٌا المالٌة ال ٌمكن ت
عرفاً أو بحكم االعتٌاد فال ٌتم صرؾ مٌزة تؤمٌنٌة إال بسند من التشرٌع فى الحدود التى قررها 
المشرع وإال كان الصرؾ مخالؾ للقانون ، وأن الحكم المطعون فٌه قد استند فٌما قضى به إلى 

 156وحتى القانون رقم  1987لسنة  102مجرد أن المشرع قد درج منذ صدور القانون رقم 
% من قٌمة 80على زٌادة المعاش عن األجر المتؽٌر ألى محال للمعاش بنسبة  2005لسنة 

العالوات الخاصة ؼٌر المضمومة إلى أجره األساسى ، فاعتبر أن ذلك حق ثابت حتى ولم ٌرد 
نص صرٌح علٌه لمجرد اعتٌاد المشرع على ذلك خالل حقبة زمنٌة معٌنة ، ال محل لذلك ألن 

الهٌئة الطاعنة فى هذا الشؤن مردودا علٌه ، بؤن زٌادة المعاش عن األجر المتؽٌر  ما ذهبت إلٌه
% من قٌمة العالوات الخاصة ؼٌر المضمومة إلى األجر األساسى 80ألى محال للمعاش بنسبة 

والمعدل  1975لسنة  79مصدره نصوص قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
،  20،  19مكرراً ،  18،  18،  5وخاصة المواد أرقام )  1984لسنة  47بالقانون رقم 

( ومن ثم فإنه ال صحة للقول بؤن سند هذه الزٌادة مجرد اعتٌاد المشرع فى قوانٌن زٌادة 25
على النص على هذه الزٌادة ، بل أن ما ردده المشرع فى  2006المعاشات الصادرة قبل سنة 

زاٌد من المشرع ال حاجة إلٌه ومجرد تؤكٌد لما هو مإكد كان ت 2006القوانٌن السابقة على سنة 
 ، وهو ما ٌناقض ما ذهبت إلٌه الهٌئة الطاعنة فى هذا الشؤن .

 
قد  2006كما أن ما ذهبت إلٌه الهٌئة الطاعنة فى الطعن األول من القول بؤن المشرع منذ سنة 

وبنسب محددة ال عالقة لها  عدل عن النهج السابق والذى كان ٌتم فٌه زٌادة المعاشات بطرٌقة
بالحسابات اإلكتوارٌة الخاصة بالهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة مع تحمل الموازنة العامة 

أخذ بنهج مؽاٌر ٌعتمد على زٌادة المعاشات بنسبة  2006للدولة لهذه الزٌادات ، وأنه منذ سنة 
للتؤمٌنات االجتماعٌة ، فإن ذلك ال  محددة محسوبة على أساس الحسابات اإلكتوارٌة للهٌئة العامة

 1988محل له ، ألن التسلٌم بهذا القول ٌعنى أن المشرع كان ٌقوم بزٌادة المعاشات منذ سنة 
بشكل عشوائى ؼٌر مدروس ودون مراعاة لحسابات الصندوقٌن المنصوص  2005وحتى سنة 

ومواردهما ، وهذا  1975لسنة  79( من قانون التؤمٌن اإلجتماعى رقم 6علٌهما فى المادة )
أمر ال ٌستقٌم مع المنطق السلٌم وٌنعت المشرع بالسفه والعشوائٌة وهو ما ٌجب أن ٌنزه عنه ، 

بشؤن  2006هذا من ناحٌة ، ومن ناحٌة أخرى فإن النهج الذى أخذ به المشرع اعتباراً من سنة 
وحد أقصى ٌنطبق فقط زٌادة المعاشات بنسب محددة على أساس الحسابات اإلكتوارٌة بحد أدنى 

على المعاش المستحق عن األجر األساسى فقط وال ٌشمل المعاش المستحق عن األجر المتؽٌر 
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والذى تركه المشرع لألصل العام وللنصوص المنظمة الستحقاق هذا المعاش فى قانون التؤمٌن 
 األساسى . اإلجتماعى ، ومن بٌن عناصر هذا األجر العالوات الخاصة التى لم تضم إلى األجر

 
ومن حٌث إنه عن النعى على الحكم المطعون فٌه بؤنه قد حل محل المشرع فى تقرٌر حق لم 
ٌرد النص علٌه وهو ما ٌعد تُؽول على اختصاصات السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة ، فإن ذلك 

المشرع مردوداً علٌه بؤن ما انتهى إلٌه الحكم المطعون فٌه فى هذا الشؤن ٌؤتى تؤكٌدا لرؼبة 
لسنة  79وإرادته وتنفٌذاً لنصوص القانون المنظم للتؤمٌنات والمعاشات وهو القانون رقم 

% من 80وتعدٌالته التى أعطت الحق لكل صاحب معاش فى أن تضاؾ نسبة  1975
إلى معاشه عن  -التى قررت أثناء وجوده بالخدمة وسدد عنها االشتراكات  -العالوات الخاصة 
وذلك حق ثابت ال اجتهاد فٌه ، ودون حاجة إلى أن تنص قوانٌن زٌادة األجر المتؽٌر ، 

المعاشات على هذا األمر على النحو المشار إلٌه ، والقول بؽٌر ذلك هو الذى ٌسلب أصحاب 
المعاشات حقاً من حقوقهم منحهم إٌاه المشرع واستقرت أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى على 

 .دٌد من النصوص تقرٌر هذا الحق وتؤكٌده بالع
 

وال ٌنال مما تقدم أٌضاً ما تضمنه كل من تقرٌر الطعن األول والطعن الثالث ، وما تضمنته 
مذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنٌن بصفاتهم فى هذٌن الطعنٌن من النعى على الحكم المطعون 

لٌقٌاً لحٌن الفصل فٌه مخالفته للقانون والخطؤ فى تطبٌقه على سند أنه لم ٌقض بوقؾ الدعوى تع
لسنة  138ق . دستورٌة ،  37لسنة  178ق . دستورٌة ،  31لسنة  200فى الدعاوى أرقام 

ق . دستورٌة والمنظورة جمٌعها أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا بشؤن مدى دستورٌة  34
 فٌما لم تضمنه من النص على 2006القوانٌن والقرارات الصادرة بزٌادة المعاشات منذ عام 

% من قٌمة العالوات الخاصة وذلك على ؼرار 80زٌادة المعاش عن األجر المتؽٌر بنسبة 
باعتبارها مسؤلة أولٌة الزمة للفصل فى  2005حتى سنة  1988القوانٌن الصادرة منذ سنة 

الدعوى محل الطعن ورؼم ذلك فقد تصدى الحكم المطعون فٌه للفصل فى الدعوى وحل محل 
علٌا متعدٌاً على اختصاصها ، ولما كان ما ذهب إلٌه الطاعنون فى هذا المحكمة الدستورٌة ال

 1975لسنة  79الشؤن فى ؼٌر محله ومردودا علٌه بؤن نصوص قانون التؤمٌن االجتماعى رقم 
هى السند واألساس فى أحقٌة أصحاب  1984لسنة  47وتعدٌالته اعتباراً من القانون رقم 

% من قٌمة العالوات الخاصة 80عن األجر المتؽٌر نسبة المعاشات فى أن ٌضاؾ إلى معاشهم 
المستحقة لهم قبل انتهاء خدمتهم والمشتركٌن عنها ، وذلك بؽض النظر عن أن قوانٌن زٌادة 

والمطعون علٌها أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا بالدعاوى المشار  - 2006المعاشات منذ سنة 
بت بنصوص قانون التؤمٌن االجتماعى ذاته على لم تنص صراحة على هذا الحق الثا -إلٌها 

النحو المشار إلٌه ، ومن ثم فإن الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا بشؤن القوانٌن 
المطعون علٌها ال تؽل ٌد المحكمة فى الفصل فى موضوع النزاع بحسبان أن هذه القوانٌن 

ت فى أن ٌسوى معاشهم على أساس كافة لٌست هى السند فى تقرٌر أحقٌة أصحاب المعاشا
عناصر األجر المتؽٌر الذى حصلوا علٌه بما فى ذلك العالوات الخاصة التى تقررت لهم أثناء 
وجودهم بالخدمة وسددوا عنها االشتراكات وإنما السند فى ذلك هى نصوص وأحكام قانون 

،  25،  24،  20،  19مكرراً ،  18،  18/ط ، 5التؤمٌن االجتماعى فى المواد أرقام )
بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن  1984لسنة  47( والمادة األولى من القانون رقم 150

االجتماعى على النحو السالؾ ذكره ، ومن ثم ٌكون هذا النعى فى ؼٌر محله وؼٌر قائم على 
 .أسباب قانونٌة وٌكون جدٌراً بالرفض 

 
علٌا من القول  .ق  64لسنة  64384لثالث رقم ومن حٌث إنه بالنسبة لما ذهب إلٌه الطعن ا

بوجوب قصر الزٌادة فى معاش األجر المتؽٌر بتلك النسبة على العالوات الخاصة الؽٌر 
مضمومة لألجر األساسى فقط ولٌس بالضرورة الخمس عالوات األخٌرة بصورة موحدة لكل 
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خدمته وتارٌخ إحالته  المحالٌن للمعاش وإنما تكون نسبٌة تختلؾ من محال آلخر بحسب مدة
للمعاش وعدد العالوات الخاصة التى لم تضم بالنسبة له لألجر األساسى بحسب عدد السنوات 
التى مضت على تقرٌرها وأن القول بعبارة الخمس عالوات األخٌرة على إطالقها من شؤنه أن 
 ٌإدى إلى إزدواج الصرؾ عن بعض العالوات ضمن كل من المعاش المستحق عن األجر
األساسى وكذلك معاش األجر المتؽٌر ، وعلى الرؼم من ضمها لألجر األساسى لمضى خمس 
سنوات على تقرٌرها ، ولما كان ما ذهب إلٌه تقرٌر الطعن المشار إلٌه فى هذا الشؤن هو الذى 
ٌتفق وصحٌح حكم القانون ألنه ال ٌمكن الجزم بؤن كل محال إلى المعاش لم ٌتم ضم الخمس 

صة األخٌرة إلى أجره األساسى قبل إحالته للمعاش ، فاألمر قد ٌختلؾ من مإمن عالوات الخا
علٌه إلى أخر فى عدد العالوات الخاصة التى تقررت ولم ٌتم ضمها ألجره األساسى قبل إحالته 
إلى المعاش لذا ال ٌمكن التعمٌم بعبارة الخمس عالوات األخٌرة على إطالقها على نحو ما ذهب 

مطعون فٌه ، وإنما تكون العبرة هى بؤحقٌة كل صاحب معاش فى احتساب نسبة إلٌه الحكم ال
% من قٌمة العالوات الخاصة التى استحقت له أبان فترة عمله والمشترك عنها والتى لم 80

 تضم إلى أجره األساسى لتكون ضمن معاشه عن األجر المتؽٌر .
 

علٌا من النعى على  .ق  64لسنة  64384ومن حٌث إنه عما جاء بتقرٌر الطعن الثالث رقم 
( من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر 140الحكم المطعون فٌه من أنه لم ٌراع حكم المادة )

( من أحكام القانون المدنى بشؤن قواعد التقادم 375والمادة ) 1975لسنة  79بالقانون رقم 
% من 80ل للمعاش بنسبة الخمسى فٌما قضى به من زٌادة المعاش عن األجر المتؽٌر ألى محا

قٌمة العالوات الخاصة الخمس األخٌرة ؼٌر المضمومة إلى األجر األساسى ، فإنه لما كانت 
( من القانون المدنى تنص على أن "ٌتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد 375/1المادة )

 ، والمهاٌا واألجور والمعاشات" ... ،  ...كؤجرة المبانى 
 1975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  (140وتنص المادة )

 130والقانون رقم  1987لسنة  107، والقانون رقم  1977لسنة  25والمعدلة بالقانون رقم 
على أن "ٌجب تقدٌم طلب صرؾ المعاش أو التعوٌض أو أٌة مبالػ مستحقة طبقاً  2009لسنة 

خمس سنوات من التارٌخ الذى نشؤ فٌه سبب االستحقاق ، ألحكام هذا القانون فى مٌعاد أقصاه 
وإذا قدم طلب  .وتعتبر المطالبة بؤى من المبالػ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالػ المستحقة 

الصرؾ بعد انتهاء المٌعاد المشار إلٌه فٌتم صرؾ المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فٌه 
لمعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تارٌخ تقدٌم طلب الطلب باإلضافة إلى قٌمة ا

الصرؾ وٌسقط الحق فى صرؾ باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تارٌخ االستحقاق 
وٌنقطع سرٌان المٌعاد المشار إلٌه بالنسبة للمستحقٌن جمٌعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد 

 المحدد "
 

محكمة قد استقر على تطبٌق أحكام القانون المدنى على روابط ومن حٌث إن قضاء هذه ال
القانون العام فٌما ال ٌتعارض مع طبٌعة هذه الروابط ومن هذه األحكام أحكام التقادم الخمسى 
الذى تتقادم به الحقوق الدورٌة المتجددة ومنها الحق فى صرؾ المعاش ، وهذا التقادم الخمسى 

لسنة  79ن قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم ( م140ٌتطابق مع نص المادة )
التى قررت سقوط الحق فى صرؾ المعاش أو التعوٌض أو أٌة مبالػ مستحقة طبقاً  1975

ألحكام هذا القانون فى مٌعاد أقصاه خمس سنوات من التارٌخ الذى نشؤ فٌه سبب االستحقاق وقد 
ادم فى مجال روابط القانون العام من النظام العام استقر قضاء هذه المحكمة على أن أحكام التق

( سالفة الذكر ٌهدؾ إلى استقرار األوضاع اإلدارٌة وعدم تعرض 140وأن حكم المادة )
الخزانة العامة لالضطراب بسبب تلك المطالبات التى ال ٌطالب بها أصحابها طوال تلك المدة ، 

من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع من جهة  وبهذه المثابة فإن المحكمة تتعرض لها وتقضى بها
 اإلدارة .
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علٌا جلسة  .ق  50لسنة  12265] فى هذا المبدأ حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فى الطعن رقم 
 [ .10/9/2007علٌا جلسة  . ق 48لسنة  12656وحكمها فى الطعن رقم  10/5/2008

 
التعوٌض أو أى مبالػ مستحقة  ومن حٌث إنه هدٌاً بما تقدم فإن الحق فى صرؾ المعاش أو

وتعدٌالته ،  1975لسنة  79طبقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
ٌنقضى الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات من التارٌخ الذى نشؤ فٌه سبب االستحقاق ، 

ذا الشؤن من تارٌخ بحسبان أن كل صاحب معاش كان ٌتعٌن علٌه أن ٌنهض للمطالبة بحقه فى ه
تسوٌة معاشه دون احتساب النسبة المشار إلٌها فى معاشه عن األجر المتؽٌر إذ أنه ٌستمد حقه 

 1975لسنة  79فى هذا الشؤن مباشرة من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
على هذا الحق  وتعدٌالته على النحو المشار إلٌه ، ولٌس من قوانٌن زٌادة المعاشات سواء نصت

( من قانون التؤمٌن االجتماعى 140أو لم تنص علٌه ، ومن ثم ٌتعٌن مراعاة حكم المادة )
( من أحكام القانون المدنى بشؤن قواعد 375والمادة ) 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

% 80التقادم الخمسى عند احتساب زٌادة المعاش عن األجر المتؽٌر ألى محال للمعاش بنسبة 
من قٌمة العالوات الخاصة الخمس األخٌرة ؼٌر المضمومة إلى األجر األساسى ، على النحو 
المشار إلٌه ، وٌلزم األخذ بذلك والقضاء بؤحقٌة المدعٌن وأصحاب المعاشات فى إعادة تسوٌة 
معاش األجر المتؽٌر لهم باحتساب العالوات الخاصة الؽٌر مضمومة لألجر األساسى عند 

% من 80لمعاش ضمن المبالػ المحسوب على أساسها معاش األجر المتؽٌر لهم بنسبة احالتهم ل
 1975لسنة  79مجموع قٌمتها طبقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .وتعدٌالته
 من  (184)  الماد بحكم عمال الطعن خسر من بها ٌلزم فإنه ، المصروفات عن إنه حٌث ومن

 الصادر االجتماعً التؤمٌن قانون من (137)  المادة حكم مراعاة مع ، المدنٌة مرافعاتقانون ال
 ًته. الوتعدٌ 1975 لسنة79 رقم بالقانون

 
  **األسباب فلهذا **

 
ق .  64( لسنة 64384( و)59539( و)57345بقبول الطعون أرقام ) حكمت المحكمة :

 علٌا شكالً ، 

مععون فيه ليكون بؤحقية المدعين وأصحاب المعاشات وفى الموضوع بتعديل الحكم ال 60
في إعادة تسوية معاش األجر المتؽير لهم باحتساب العالوات الخاصة الؽير مضمومة 
لألجر األساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالػ المحسوب عليها معاش األجر 

ن االجتماعى % من مجموع قيمتها عبقاً ألحكام قانون التؤمي80المتؽير لهم وبنسبة 
وتعديالته مع ما يترتب على ذلا من  ثار ، 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 وصرؾ الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ،

 
وذلك على النحو المبٌن باألسباب ، وألزمت الطاعنٌن المصروفات عدا الطعن الثانى رقم 

 وضً الدولة .ق.علٌا المقام من هٌئة مف 64لسنة  59539
 

 ، هجرٌة 1440 لسنة آخر جماد شهر من 16 ٌوم المنعقدة بالجلسة علنا وتلً الحكم هذا صدر
 . بصدره المبٌنة بالهٌئة مٌالدٌة 2019 / 2 / 21  الموافق  الخمٌس
 المحكمة رئٌس                                                            المحكمة سكرتٌر
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 قراءة في الحكم ثانيا :
 

 القراءة من حيثيات الحكم م

وأكدت الفقرة األخٌرة من المادة األولى سالفة الذكر  01
على تحسب الحقوق المقررة بقانون التؤمٌن االجتماعى 

عن كل من 79 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
األجر األساسى واألجر المتؽٌر ، على أن ٌكون 

 %80المتؽٌر بنسبة  المعاش المستحق عن األجر

  1984لسنة  47قانون رقم 
بتعدٌل بعض أحكام قانون التؤمٌن االجتماعى 

 الصادر
وبزٌادة  1975لسنة  79بالقانون رقم 

 المعاشات
ماتضمنته الفقرة األخيرة  – 1

و من المادة األولي : 
ٌفحص المركز المالى 
لهذا الحساب فى تارٌخ 
فحص المركز المالى 

ر إلٌهما للصندوقٌن المشا
، وتسرى فى هذا الشؤن 

من قانون  8أحكام المادة 
التؤمٌن االجتماعى المشار 

 إلٌه . 

تضمنت المادة الثانية   - 2
 عشر :
تحسب الحقوق المقررة    

بقانون التؤمٌن االجتماعى 
 79الصادر بالقانون رقم 

عن كل من  1975لسنة 
األجر األساسى واألجر 
المتؽٌر قائمة بذاتها وذلك 

 مع مراعاة اآلتى : 
 الحد األقصىٌكون  -1

للمعاش المستحق عن 
 %80األجر  المتؽٌر 

كما حددت تلك المواد قواعد ونسب حساب المعاش  02
على كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر طبقاً 

والتى  1984لسنة  47للمادة األولى من القانون رقم 
حق نصت على أن ٌكون الحد األقصى للمعاش المست

 % من هذا األجر .80عن األجر المتؽٌر بنسبة 

لٌس طبقا للمادة األولً ،  -
ولكن طبقا للمادة الثانٌة عشر 

. 
ٌكون تضمنت هذه الفقرة :  -

للمعاش  الحد األقصى
المستحق عن األجر  المتؽٌر 

 %80بنسبة 

ومن حٌث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع رؼبة  03
ق المإمن علٌهم فى أن ٌضاؾ منه فى إظهار وتؤكٌد ح

% من العالوة 80إلى معاشهم عن األجر المتؽٌر نسبة 
الخاصة التى تقررت أثناء وجودهم فى الخدمة وسددوا 
عنها اشتراكات ، ولم ٌتم ضمها إلى أجرهم األساسى 
الذى تم تسوٌة معاشهم على أساسه عند انتهاء خدمتهم 

نة لس 150، فقد حرص منذ إصدار القانون رقم 

 يفهم من اذا : 
أن حق المإمن علٌه عن  -

العالوات الخاصة التً لم 
تضم الً األجر األساسً 

ٌتمثل فقط فً حساب معاش 
 % منها. 80عنها بنسبة 

أن هذا الحق مقرر بقانون  -
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لسنة  156بزٌادة المعاشات وحتى القانون رقم  1988
على أن تتضمن هذه القوانٌن فى المادة الثانٌة  2005

منها النص على أن تضاؾ إلى معاش األجر المتؽٌر 
% من قٌمة العالوة الخاصة المستحقة 80زٌادة بنسبة 

للمإمن علٌه المقررة فى ذات السنة والتى لم تضاؾ 
وسدد عنها اشتراك ، ولما كان إلى أجره األساسى 

مسلك المشرع فى هذا الشؤن لم ٌؤت بجدٌد ، وجاء من 
على نحو ما  -قبٌل تؤكٌد المإكد وتحصٌل الحاصل 

ذلك أن حق المإمن  -ذهب إلٌه الحكم المطعون فٌه 
علٌه فى أن ٌضاؾ إلى معاشه عن األجر المتؽٌر نسبة 

بان % من قٌمة العالوات الخاصة المستحقة له أ80
سنوات خدمته والتى سدد عنها االشتراكات ولم ٌتم 
ضمها إلى أجره األساسى هو حق ثابت له بنصوص 
قانون التؤمٌن االجتماعى ذاته وتعدٌالته والذى أنشؤ له 
هذا الحق ، ومن ثم فإن ما تضمنته قوانٌن زٌادة 
المعاشات فى المادة الثانٌة من هذه القوانٌن اعتباراً من 

وحتى القانون رقم  1988لسنة  150 القانون رقم
هو مجرد أمر كاشؾ لهذا الحق  2005لسنة  156

ولٌس منشؤً له ، وإذ عدل المشرع عن هذا النهج 
 160بإصدار القانون رقم  2006اعتباراً من سنة 

والقوانٌن التالٌة له بزٌادة المعاشات دون  2006لسنة 
أن تتضمن هذه التشرٌعات نصاً صرٌحاً بؤن ٌضاؾ 

% من 80إلى معاش األجر المتؽٌر للمإمن علٌه نسبة 
قٌمة العالوة الخاصة المستحقة له أبان خدمته 
والمشترك عنها فإن هذا النهج الجدٌد من المشرع هو 
الذى ٌتفق ومبدأ ُحسن الصٌاؼة التشرٌعٌة بعدم الحاجة 
إلى تؤكٌد ما هو مإكد وإثبات ما هو ثابت بالفعل 

المنظم للحق فى المعاشات ، بنصوص القانون األصلى 
وهذا ال ٌعنى فى جمٌع األحوال عدم أحقٌة المإمن 
علٌهم فى أن ٌضاؾ إلى معاشهم عن األجر المتؽٌر 

% من قٌمة العالوات الخاصة المستحقٌن لها 80نسبة 
أبان خدمتهم والمشتركٌن عنها والتى لم تضم ألجورهم 

ن األساسٌة إذ أن هذا الحق مقرر لهم بنصوص قانو
التؤمٌن االجتماعى ذاته ، ولٌس بقوانٌن زٌادة المعاشات 
التى تقتصر فقط على تقرٌر زٌادة المعاش عن األجر 
األساسى بنسبة محددة ، ذلك ألن حق المإمن علٌهم فى 
استحقاق المعاش عن كافة عناصر األجر المتؽٌر هو 
حق ثابت لهم ال ٌجوز المساس به أو االنتقاص منه 

نص علٌه صراحة فى قوانٌن زٌادة بمقولة عدم ال
 المعاشات . 

 التؤمٌن االجتماعً .
أن ما قررته قوانٌن الزٌادات  -

الً  1988اعتبارا من 
ما هً اال تؤكٌد لهذا  2005
 الحق .

أن عدول المشرع عن هذا  -
النهج اعتباراً من سنة 

فإنه هو الذى ٌتفق  2006
ومبدأ ُحسن الصٌاؼة 

التشرٌعٌة بعدم الحاجة إلى 
تؤكٌد ما هو مإكد وإثبات ما 

هو ثابت بالفعل بنصوص 
القانون األصلى المنظم للحق 

 فى المعاشات

إكده أن أصحاب المعاشات قد وٌدعم ما سبق وٌ 04
التزموا بسداد االشتراكات عن تلك العالوات الخاصة 
ؼٌر المضمومة إلى األجر األساسى والتى تدخل بالتالى 

 المستخل  من اذا الفقرة :
أصحاب المعاشات قد التزموا  -

بسداد االشتراكات عن تلك 
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ضمن عناصر أجر االشتراك المتؽٌر ، ومن ثم فإن 
حرمانهم من احتساب قٌمة هذه العالوات طبقاً للنسبة 

ألجر المقررة قانوناً ضمن معاشهم المستحق عن ا
المتؽٌر ، ٌعنى ضٌاع حقهم فى المعاش عن هذه 
العالوات رؼم سدادهم االشتراكات عنها ، إذ لم ٌتم 
احتسابها لهم ضمن معاش األجر األساسى لعدم توافر 
شروط ضمها لهذا األجر بانقضاء خمس سنوات من 
تارٌخ منحها ، وفى ذات الوقت لم ٌتم احتسابها ضمن 

ند أن القوانٌن الصادرة معاش األجر المتؽٌر على س
لم تنص على  2006بزٌادة المعاشات منذ سنة 

احتسابها ومإدى ذلك هو ضٌاع حق المإمن علٌهم فى 
االستفادة من االشتراكات التى سددوها عن تلك 
العالوات الخاصة ولم ٌتم احتسابها سواء ضمن معاش 
األجر األساسى أو األجر المتؽٌر ، وهو ما ٌخل 

ونى لهذه الطائفة من المإمن علٌهم ، بالمركز القان
وٌإدى إلى حرمانهم من المزاٌا التؤمٌنٌة التى كفلها لهم 
الدستور ، وٌتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم 
الشخصٌة التى سعى الدستور إلى صونها وذلك 

( من الدستور سالفة الذكر ، 17بالمخالفة لنص المادة )
هو المصدر وأحكام قانون التؤمٌن االجتماعى و

األساسى فى احتساب المعاشات عن كل من األجر 
 األساسى واألجر المتؽٌر .

العالوات الخاصة ؼٌر 
المضمومة إلى األجر 

األساسى والتى تدخل بالتالى 
ضمن عناصر أجر االشتراك 

 المتؽٌر.
فإن حرمانهم من من ثم  -

احتساب قٌمة هذه العالوات 
طبقاً للنسبة المقررة قانوناً 

ضمن معاشهم المستحق عن 
األجر المتؽٌر ، ٌعنى ضٌاع 

حقهم فى المعاش عن هذه 
العالوات رؼم سدادهم 

 .االشتراكات عنها
لم ٌتم احتسابها لهم ضمن  -

معاش األجر األساسى لعدم 
توافر شروط ضمها لهذا 

اء خمس سنوات األجر بانقض
 .من تارٌخ منحها

وفى ذات الوقت لم ٌتم  -
احتسابها ضمن معاش األجر 
المتؽٌر على سند أن القوانٌن 

الصادرة بزٌادة المعاشات 
لم تنص  2006منذ سنة 

 .على احتسابها
ومإدى ذلك هو ضٌاع حق   -

المإمن علٌهم فى االستفادة 
من االشتراكات التى سددوها 

ة عن تلك العالوات الخاص
ولم ٌتم احتسابها سواء ضمن 

معاش األجر األساسى أو 
 األجر المتؽٌر.

وٌتمخض بالتالى عدواناً على  -
حقوقهم الشخصٌة التى سعى 

الدستور إلى صونها وذلك 
( 17بالمخالفة لنص المادة )

من الدستور سالفة الذكر ، 
وأحكام قانون التؤمٌن 

االجتماعى وهو المصدر 
األساسى فى احتساب 

ات عن كل من األجر المعاش
 األساسى واألجر المتؽٌر .
وواقع األمر أن اذا العالوات 
الخاصة تم حسابها ضمن 
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عناصر األجر المتؽير الذج تم 
 حساب معاش اذا األجر عنها .

ومن الجدٌر بالذكر أن نطاق أحقٌة المإمن علٌهم فى  05
% 80أن ٌضاؾ إلى معاشهم عن األجر المتؽٌر نسبة 

الخاصة المستحقة لهم أثناء وجودهم من العالوات 
بالخدمة وسددوا عنها االشتراكات ٌجب أن ٌتقٌد 
بالعالوات الخاصة التى قررت أثناء سرٌان أحكام 
قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون 

فقط ، وال ٌتعد هذا النطاق إلى  1978لسنة  47رقم 
ل بؤحكام قانون العالوات الخاصة التى قررت بعد العم

 2016لسنة  81الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم 
بحسبان أن أحكام القانون األخٌر قد حددت المقصود 
بكل من األجر الوظٌفى واألجر المكمل ، واألجر 

( من هذا القانون على أن 40الكامل ، ثم نصت المادة )
"تضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى 

( من هذا القانون 41لوظٌفى" ونصت المادة )األجر ا
بشؤن األجر المكمل على أن" ٌصدر بنظام األجر 
المكمل قرار من رئٌس مجلس الوزراء بمراعاة طبٌعة 
عمل كل وحدة ونوعٌة الوظائؾ بها وطبٌعة 
اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفٌها بحسب األحوال 

ر بناًء على عرض الوزٌر المختص وبعد موافقة وزٌ
المالٌة ودراسة الجهاز" ومإدى ذلك أن تحدٌد عناصر 
األجر المكمل وهو كل ما ٌحصل علٌه الموظؾ 
بخالؾ األجر الوظٌفى سٌتم تحدٌده بقرار من رئٌس 
مجلس الوزراء وهو ما سٌكون محل اعتبار فى 
احتساب وتسوٌة المعاشات المستحقة للعاملٌن 

خدمتهم فى الخاضعٌن ألحكام هذا القانون عند انتهاء 
 ظل العمل بؤحكامه

تضمنت هذه الفقرة حاالت  -
العاملٌن الخاضعٌن لقانون 

 الخدمة المدنٌة فقط .
حاالت العاملٌن تضمن تلم  -

ؼٌرالخاضعٌن لقانون الخدمة 
المدنٌة ، وكذا العاملٌن 

بالقطاع العام وقطاع األعمال 
  العام

وفى الموضوع بتعدٌل الحكم المطعون فٌه لٌكون  06
ٌة المدعٌن وأصحاب المعاشات فً إعادة تسوٌة بؤحق

معاش األجر المتؽٌر لهم باحتساب العالوات الخاصة 
الؽٌر مضمومة لألجر األساسً عند إحالتهم للمعاش 
ضمن المبالػ المحسوب علٌها معاش األجر المتؽٌر لهم 

% من مجموع قٌمتها طبقاً ألحكام قانون 80وبنسبة 
لسنة  79القانون رقم التؤمٌن االجتماعى الصادر ب

وتعدٌالته مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ، 1975
وصرؾ الفروق المالٌة وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى 

، 

يفهم من ذلا وفي ضوء 
 القراءات السابقة أن: 

ٌستحق عن العالوات الخاصة  -
التً لم تضم الً أجر 

االشتراك األساسً الفرق بٌن 
% من قٌمة هذه  80

ت ، وما تم حسابه العالوا
بالفعل عنها فً معاش األجر 

 المتؽٌر.
تصرؾ الفروق المالٌة  -

بمراعاة أحكام التقادم 
 الخمسى .
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 القسم السابع

 2020لسنة  25قانون رقم ال
 بزٌادة معاش األجر المتؽٌر عن العالوات

 ولم تضم إلى األجر  1/7/2006الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن 
 رٌخ استحقاق المعاش وتعدٌل بعضاألساسى فى تا

 أحكام قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
 

بزيادة معاش األجر المتؽير  2020لسنة  25قانون رقم الصدر  2020مايو سنة  7بتاريخ 
ألساسى فى ولم تضم إلى األجر ا  1/7/2006عن العالوات الخاصة التى تقررت بدًءا ِمْن 

 تية:، متضمنا األحكام اآل تاريخ استحقاق المعاش
 
 : %( ِمْن قيمة العالوات الخاصة التى 80يضاؾ زيادة بواقع ) أوال :
، حتى تاريخ استحقاق  لم يحن ميعاد ضمها لألجر األساسى وفًقا لقانون تقريراا - 1

 : المعاش
      

 تضم إلى األجر األساسي إعتباراً من قتاريخ االستحقا العالوة المقررة بالقانون رقم

085  /2006 1/7/2006 1/7/2011 

077  /2007 1/7/2007 1/7/2012 

114  /2008 1/5/2008 1/5/2013 

128  /2009 1/7/2009 1/7/2014 

070  /2010 1/7/2010 1/7/2015
(1)

 

002  /2011 1/4/2011 1/4/2016
(1)

 

082  /2012 1/7/2012 1/7/2017
(1)

 

078  /2013 1/7/2013 1/7/2018
(1)

 
 

 6/  30إلً األجر الوظٌفً ، وذلك اعتبارا من  تم ضمها 2015لسنة  18الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم بالنسبة للمعاملٌن بقانون  (1)

 /2015 . 

 أو
 
 ، حتى تاريخ استحقاق المعاش.لم يتحدد تاريخ لضمها   - 2

 
 تضم إلى األجر األساسي إعتباراً من اريخ االستحقاقت العالوة المقررة بالقانون رقم

042  /2014 1/7/2014 ××× 

099  /2015 1/7/2015 ××× 

 
 

إلى معاش األجر المتؽير المحسوب وفًقا لقانون التؤمين تضاؾ الزيادة المشار اليها  ثانيا :
  1/7/2006المستحق اعتباًرا ِمْن  1975لسنة  79االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

ن عليه الذى تسرى فى شؤنه العالوات الخاصة المقررة بالقوانين  المبينة للمإمَّ
 بالجدول اآلتي :   
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العالوة المقررة 
 بالقانون رقم

تاريخ 
 االستحقاق

 بنسبة
% 

للموجودين بالخدمة فى 
تاريخ االستحقاق : من 
 األجر األساسى فى :

لمن يلتحق بالخدمة بعد 
: من تاريخ االستحقاق 
 أجر االلتحاق :

تضم إلى األجر 
األساسي 
 إعتباراً من

085  /2006 1/7/2006 10 
بحد أدنً 

 جنٌها 36

 1/7/2011 األساسى 30/6/2006

 1/7/2012 األساسى 30/6/2007 15 1/7/2007 2007/  077

 1/5/2013 األساسى 30/4/2008 30 1/5/2008 2008/  114

 1/7/2014 األساسى 30/6/2009 10 1/7/2009 2009/  128

1/7/2015 األساسى 30/6/2010 10 1/7/2010 2010/  070
(1)

 

1/4/2016 األساسى 31/3/2011 15 1/4/2011 2011/  002
(1)

 

1/7/2017 األساسى 30/6/2012 15 1/7/2012 2012/  082
(1)

 

1/7/2018 األساسى 30/6/2013 10 1/7/2013 2013/  078
(1)

 

 األساسى 30/6/2014 10 1/7/2014 2014/  042
(1()3) 

 األساسى 30/6/2015 10 1/7/2015 2015/  099
(2( )3)

 
 

/  6/  30تم ضمهاإلً األجر الوظٌفً ، وذلك اعتبارا من  2015لسنة  18الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم بالنسبة للمعاملٌن بقانون ( 1)

2015 . 

 م( ؼٌر المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة .تستحق للعاملٌن بالدولة )دون القطاع العا (2)

 263نصا بإضافة العالوة الخاصة إلً األجر األساسً ، وقد تضمنت قرارات وزٌر المالٌة المنفذة للقانون أرقام لم ٌتضمن القانون  (3)

 )وال تضم إلً األجور األساسٌة( . 2015لسنة  442و  2014لسنة 

 

 يؤتي : يشترع الستحقاق اذا الزيادة ما ثالثا :
ِمْن قانون التؤمٌن االجتماعى  18أْن ٌكون استحقاق المعاش وفًقا ألحكام المادة  -1

 : 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 .إنتهاء خدمة المإمن علٌه لبلوؼه سن التقاعد -أ 

أو العجز الجزئى المستدٌم  انتهاء خدمة المإمن علٌه للوفاة أو العجز الكامل -ب 
  ود عمل آخر له لدى صاحب العمل.متى ثبت عدم وج

وفاة المإمن علٌه أوثبوت عجزه عجزاً كامالً خالل سنة من تارٌخ انتهاء  -ج 
 خدمته.

 المعاش المبكر. –د 
وفاة المإمن علٌه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تارٌخ إنتهاء خدمته  - ه

 .أو بلوؼه سن الستٌن بعد إنتهاء خدمته
 

 .المإمَّن علٌه فى تارٌخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العالوات المشار إلٌهاأْن ٌكون  - 2
 
 

 :يراعى فى شؤن اذا الزيادة ما يؤتىرابعا : 
ُتحسب قٌمة الزٌادة على أساس قٌمة العالوة منسوبة إلى أجر اشتراك المإمَّن علٌه   - 1

وذلك بما ال ٌجاوز  األساسى المنصوص علٌه بقانون التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌه ،
وفقا لألمثلة  ، جنٌها( 250)30/6/1992 الحد األقصى ألجر االشتراك المشار إلٌه فى

 اآلتٌة :
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األجر األساسي 
المحدد علي 
 أساسه العالوة

 قيمة العالوة نسبة العالوة
)يراعي الحد األدني 
 للعالوة ان وجد(

 وعاء حساب الزيادة
سبة )يراعي أال يجاوز ن

 جنيها( 250العالوة من 

 قيمة الزيادة
% من وعاء 80)

 الحساب(

 جنيه جنيه جنيه % جنيه

200 10 20 20 16 

400 10 40 25 20 

     

200 15 30 30 24 

400 15 60 37.5 30 

     

200 30 60 60 48 

400 30 120 75 60 

 
 .ُتستحق الزٌادة دون التقٌد بالحدود القصوى للمعاش  - 2

 سواء فى ذلك الحد األقصً النسبى ، الحد األقصً الرقمى .               
 

بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تعبيق قانون التؤمين االجتماعى المشار   - 3
 : إليه واستحق أّى ِمن

 .، يستحق أيهما أكبربند أوال العالوات الخاصة المنصو  عليها بال -أ                
، ثم عاد  2010مثال لذلك استحقاق مإمن علٌه معاش مبكر فً أؼسطس                    

منهً  واستحق معاش عجز كامل ثالث سنواتلمدة  2010فً دٌسمبر للعمل 
 .3201فً دٌسمبر  للخدمة

%( ِمْن قٌمة 80وبالتالً فانه وفقا لما تضمنه البند أوال استحق زٌادة بواقع )                  
وات الخاصة التً لم ٌحن مٌعاد ضمها لألجر األساسى وفًقا لقانون تقرٌرها العال

 ، حتى تارٌخ استحقاق كل من المعاشٌن.
كل من  نٌتم المقارنة بٌن زٌادة العالوات الخاصة المستحقة عفً هذه الحالة                   

 المعاشٌن ، ٌستحق أٌهما أكبر.
                   

 2010ؼسطس معاش مبكر فً أ
العالوة المقررة زيادة استحق 

 بالقانون رقم

 3201معاش عجز كامل فً دٌسمبر 
العالوة المقررة زيادة استحق 

 بالقانون رقم

ستحق زيادة العالوة المقررة ي
 بالقانون رقم

085  /2006  085  /2006 

077  /2007  077  /2007 

114  /2008  114  /2008 

 أي من الزٌادتٌن أكبر 2009/  128 2009/  128

 أي من الزٌادتٌن أكبر 2010/  070 2010/  070

 002  /2011 002  /2011 

 082  /2012 082  /2012 

 078  /2013 078  /2013 

 
 أو               

 
 .، يستحق أيهما أكبر مناظرة لهذا العالوة زيادة على المعاش -ب                

السنوٌة للمعاشات بداٌة من قوانٌن الزٌادات  لمادة األولً مناحٌث تتضمن           
 : 2005لسنة  156رقم  القانونحتً ، و 1988لسنة  150القانون رقم 

ٌضاؾ إلى األجر المتؽٌر المحسوب وفقا لقانون التؤمٌن األجتماعى " 
المستحق إعتباًرأ من ............  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

لٌه الذى تسرى بشانه العالوة الخاصة المقررة إعتباًرا من للمإمن ع
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%( من قٌمة هذه العالوة إذا كان مشترًكا 80............. زٌادة بواقع )
 عنها فى تارٌخ إنتهاء الخدمة ، وٌراعى فى شؤن هذه الزٌادة ما ٌؤتى : 

  ) أ( تحسب قٌمة الزٌادة على أساس قٌمة العالوة منسوبة إلى أجر إشتراك
المإمن علٌه األساسى المنصوص علٌه بقانون التؤمٌن األجتماعى 

 المشار إلٌه .
وذلك بما الٌجاوز الحد األقصى ألجر األشتراك المشار إلٌه فى     

30/6/1992. 
 )ب(  تستحق الزٌادة دون التقٌد بالحدود القصوى للمعاش .                         

د لمجال تطبٌق قانون التؤمٌن األجتماعى ( بالنسبة للمإمن علٌه العائ)ج 
المشار إلٌه والذى كان قد سبق منحه هذه الزٌادة أو أى زٌادة مماثلة 

  مقررة بقانون أو قرار آخر ، ٌستحق أفضل الزٌادتٌن."
 

وفيما يلي بيان قوانين العالوات الخاصة المستحق عنها الزيادة بناء علي            
 ، قوانين زيادات المعاشات السنوية المناظرة  2020لسنة  25رقم القانون 
 :لها

 
 تاريخ االستحقاق الصادر بشؤنأو القرار الجمهورج القانون 

 الزيادة السنوية للمعاشات العالوة الخاصة

085  /2006 160/2006 1/7/2006 

077  /2007 169/2007 1/7/2007 

114  /2008 114/2008 1/5/2008 

128  /2009 147/2009 1/7/2009 

070  /2010 127/2010 1/7/2010 

002  /2011 055/2011 1/4/2011 

082  /2012 081/2012 1/7/2012 

078  /2013 433/2013 1/7/2013 

042  /2014 190/2014 1/7/2014 

099  /2015 029/2015 1/7/2015 

     
 علي النحو التالي : علي ما تقدم يراعي استكمال المثال بالفقرة أبناء           

                         
زيادة العالوة المقررة بالقانون 

 رقم
الزٌادات السنوٌة بعد تارٌخ 

استحقاق المعاش المبكرالمقررة 
 بالقوانٌن أرقام

 زيادة المقررة بالقانون رقماليستحق 

085  /2006  085  /2006 

077  /2007  077  /2007 

114  /2008  114  /2008 

128  /2009 
 أي من الزٌادتٌن أكبر

 128  /2009 
 أي من الزٌادتٌن أكبر

070  /2010 
 أي من الزٌادتٌن أكبر

 070  /2010 
 أي من الزٌادتٌن أكبر

 أي من الزٌادتٌن أكبر 055/2011 2011/  002

 أي من الزٌادتٌن أكبر 081/2012 2012/  082

 أكبرأي من الزٌادتٌن  433/2013 2013/  078

 
  

 يتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفًقا ألحكام القوانين والقراراتخامسا :  
   ، والمبينة بالجدول اآلتي : بشؤن زيادة المعاشاتالصادرة 
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القانون / 
القرار 
 الجمهورج

 النسبة من
 الجهة حد أدني

 التي
 تتحملها

 حد أقصي

 جنيه جنيه

قرار رئٌس 
المجلس 

علً للقوات األ
 المسلحة 

055/2011 

1/4/2011 15%
(2) 

 
 بدون

(5)
 بدون 

قرار رئٌس 
المجلس 

األعلً للقوات 
 المسلحة 

110/2012 

1/1/2012 10%
(2) 

 
60 

(5)
 بدون 

081/2012 1/7/2012 15%
(2) 

 
50 

(4)
 بدون 

 قرارجمهوري
433/2013 

1/7/2013 10%
(2) 

 
50 

(5)
 بدون 

 قرارجمهوري
704/2013 

1/1/2014 10%
(2) 

 
50 

(5)
 بدون 

 قرارجمهوري
190/2014 

1/7/2014 10%
(2) 

 
 بدون

(4) 
 بدون

029/2015 1/7/2015 10%
(2)

 بدون 
(4)

 بدون 

060/2016 1/7/2016 10%
(2)

 125 
أو ما ٌكمل 
مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
500 

 اٌهما أكبر

(4)
 323 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  10
/  30ٌر الشهري فً اإلشتراك األساسً والمتؽ

6  /2016  
1120  +2110  =3230 

080/2017 1/7/2017  15%
(2)

 150 
 

(4)
 550.50 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  15
/  30اإلشتراك األساسً والمتؽٌر الشهري فً 

6  /2017  
1240  +2430  =3670  

099/2018 
 
 
 

1/7/2018  15%
(2)

 150 
أو ما ٌكمل 
مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
750 

 اٌهما أكبر

(4) 
625.50 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  15
/  30اإلشتراك األساسً والمتؽٌر الشهري فً 

6  /2018 
1370  +2800  =4170 

074/2019 1/7/2019 15%
(2)

 150 
أو ما ٌكمل 
مجموع 
المعاش 

والزٌادات 
009 

 اٌهما أكبر

 
832.50 

% من مجموع الحد األقصً ألجري  15
/  30ألساسً والمتؽٌر الشهري فً اإلشتراك ا

6  /2019 
1510  +4040  =5550 

 

  .من مجموع معاش األجر األساسً (1)

 .من مجموع معاشً األجر األساسً والمتؽٌر (2)

 .ٌلتزم صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص بقٌمة الزٌادة عن جزء المعاش الذى ٌلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قٌمة الزٌادة (3)

  .بها الخزانة العامة تلتزم (4)

 .ٌلتزم بها صندوق التؤمٌن االجتماعى المختص (5)

 458المقررة بالقرار الجمهورى رقم  منحة مايو جنيهات مقابل 10اذا باإلضافة إلى 

 . 1/1/1999إعتباراً من  1998لسنة 
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سادسننا : يراعنني أن يتضننمن وعنناء اعننادة حسنناب زيننادات المعاشننات ، قيمننة زيننادة العننالوات 
 المحددة وفقا لما تقدم . الخاصة

 
تصرؾ الفروق المالية المسنتحقة بحند أقصنى خمنس سننوات ِمنْن تناريخ العمنل بؤحكنام سابعا : 

 .اذا القانون
 

توزع زيادة المعاش المقررة بهذا المادة والفروق المالية المشار إليها بنالفقرة السنابقة ثامنا : 
 .ِمْن معاشبنسبة ما ُيصرؾ لهم  1/7/2020على المستحقين فى 

 
 الفروق المالية. يصدر قرار ِمْن رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد صرؾتاسعا : 
 

بشنؤن زينادات العنالوات الخاصنة حتني المنشنورات العديد من التؤمينات  ةصدرت وزارعاشرا: أ
العناملين بالقعناع الخنا  بؤحكنام الزينادة التنى تضنناؾ  ةافناد ةمتضنمن ، 2005عنالوة 
 : ةمجتمع ةتيشات ، وذلا اذا ما توافرت الشروع األللمعا

للعاااملٌن بالجهاااز  ةلتلااك التااى قررتهااا الدولاا ةمماثلاا ةتقرٌاار صاااحب العماال لعااالو  - 1
 ن ٌقررها :أبمعنى  ،والقطاع العام  ةدارى للدولاإل
 .والقطاع العام ةتارٌخ تقرٌرها للعاملٌن بالحكوم من  -أ 

فى هذا التارٌخ ومن ٌعٌن منهم لدٌه بعاد  ةه بالخدمللعاملٌن الموجودٌن لدٌ  -ب 
  .هذا التارٌخ

والخاص  بقراره بمنح  عمال العامالتؤمٌن على العاملٌن بقطاعى األ اخطار صندوق  - 2
فاى تاارٌخ  2 ةالمكتاب المخاتص بنماوذج اساتمار ةوٌكون ذلاك بموافاا ، ةهذه العالو

 .من العاملٌن لدٌهالتى منحها لكل  ةالعالو ةقٌم ةتقرٌرها متضمن
مع اشتراك الشاهر الاذى  مشار الٌهاصة الالخا ةسداد االشتراك المستحق عن العالو  - 3

 .قررت فٌه 
التااؤمٌن علااى العاااملٌن بقطاااعى  لصااندوق ةال ٌكااون علٌااه أٌااة التزامااات متااؤخرأ  - 4

 .عمال العام والخاصاأل
قٌماة العاالوة الخاصاة المحاددة ٌراعى فى تحدٌد قٌمة الزٌادة أن تكون منسوبة الى   - 5

 على أساس :
 أجر االشتراك األساسى للمإمن علٌه فى تارٌخ استحقاقها . –أ

نسبة العالوة التى قررها صااحب العمال للعااملٌن لدٌاه بشارط أال تجااوز هاذه  – ب
 النسبة تلك المقررة للعاملٌن بالجهاز االدارى للدولة والقطاع العام.

 
تبعا المستحقة  % من العالوات الخاصة للمعاشات 80زيادة  ملخ  لبيان عشر : حادى

 لتاريخ استحقاق المعاش:
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 % من العالوات الخاصة للمعاشات 80زيادة  -1
 2010/  6/  30المستحقة حتي  

 
تاريخ استحقاق 
 المعاش من

 (1992/  6/  30جنيها الحد األقصي ألجر االشتراا األساسى في  250نسبتها الي % من قيمة العالوة الخاصة المحددة علي أساس  80الحد األقصي لقيمة الزيادة )
 االجمالى

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1/7/1988 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x 030 

1/7/1989 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x 060 

1/7/1990 30 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x 090 

                    

1/6/1991 30 30 30 30 x x x x x x x x x x x x x x 120 

1/7/1992 30 30 30 30 40 x x x x x x x x x x x x x 160 

1/7/1993 x 30 30 30 40 20 x x x x x x x x x x x x 150 

                    

1/7/1994 x x 30 30 40 20 20 x x x x x x x x x x x 140 

1/7/1995 x x x 30 40 20 20 20 x x x x x x x x x x 130 

1/7/1996 x x x x 40 20 20 20 20 x x x x x x x x x 120 

                    

1/7/1997 x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x x x x 100 

1/7/1998 x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x x x 100 

1/7/1999 x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x x 100 

                    

1/7/2000 x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x x 100 

1/7/2001 x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x x 100 

1/7/2002 x x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x x 100 

                    

1/7/2003 x x x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x x 100 

1/7/2004 x x x x x x x x x x x x 20 20 20 20 20 x 100 

1/7/2005 x x x x x x x x x x x x x 20 20 20 20 40 120 

                    

1/7/2006 x x x x x x x x x x x x x x 20 20 20 40 100 

1/7/2007 x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 40 080 

1/5/2008 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 40 060 

                    

1/7/2009 x x x x x x x x x x x x x x x x x 40 040 

1/7/2010 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                        
 مالحظات :

 . 1/7/2005وبالتالً فإن إستحقاق اخر زٌادة تكون عن العالوة الخاصة المستحقة اعتبارا من  -
 . 1/7/2010وحٌث أن هذه العالوة تم ضمها الً األجر األساسً اعتبارا من  -
 .1/7/2010من  فإنه لم تستحق زٌادة عن العالوات الخاصة لحاالت استحقاق المعاش اعتبارا -
الخاصة التى  زٌادة معاش األجر المتؽٌر عن العالوات 2020لسنة  25قانون رقم ال  وٌكون مجال تطبٌق -

 .تارٌخ استحقاق المعاش حتىاألساسى  ولم تضم إلى األجر  1/7/2006تقررت بدًءا ِمْن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مذكرات في التؤمينات االجتماعية
 0202 مايو                                                                                    الثونالثالحادية والمذكرة 

                                                                                               

49/85 

 محمد حامد الصياد                  العالوات الخاصة ومتعلقاتها                                                                                                   
                                                                www.elsayyad.net 

 

 

 % من العالوات الخاصة للمعاشات 80زيادة  - 2
 2019/  12/  31وحتي   2006/  7/  1نالمستحقة م 

 للمخاعبين بقانون الخدمة المدنية
 

 

تاريخ استحقاق 
 المعاش من

جنيها  250% من قيمة العالوة الخاصة المحددة علي أساس نسبتها الي  80الحد األقصي لقيمة الزيادة )
 االالجمالى (1992/  6/  30الحد األقصي ألجر االشتراا األساسى في 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1/7/2006 20 x x x x x x x x 020 

1/7/2007 20 30 x x x x x x x 050 

1/5/2008 20 30 60 x x x x x x 110 

           

1/7/2009 20 30 60 20 x x x x x 130 

1/7/2010 20 30 60 20 20 x x x x 150 

1/4/2011 20 30 60 20 20 30 × × × 180 

1/7/2011 × 30 60 20 20 30    160 

           

1/7/2012 × × 60 20 20 30 30 × × 160 
1/5/2013 × × × 20 20 30 30 × × 100 
1/7/2013    20 20 30 30 20 × 120 
1/7/2014 × × × × 20 30 30 20 20 120 

           

1/7/2015 × × × × × 30 30 20 20 100 

1/4/6201 × × × × × × 30 20 20 070 

1/7/2017 × × × × × × × 20 20 040 

1/7/2018 × × × × × × × × 20 020 

           

1/1/2020 × × × × × × × × × × 

 
 
 

 % من العالوات الخاصة للمعاشات 80زيادة  - 3
 2019/  12/  31وحتي   2006/  7/  1المستحقة من 

 ة المدنيةلؽير المخاعبين بقانون الخدم
 

تاريخ استحقاق 
 المعاش من

جنيها الحد األقصي  250% من قيمة العالوة الخاصة المحددة علي أساس نسبتها الي  80الحد األقصي لقيمة الزيادة )
 االالجمالى (1992/  6/  30ألجر االشتراا األساسى في 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1/7/2006 20 x x x x x x x x x 020 

1/7/2007 20 30 x x x x x x x x 050 

1/5/2008 20 30 60 x x x x x x x 110 

            

1/7/2009 20 30 60 20 x x x x x x 130 

1/7/2010 20 30 60 20 20 x x x x x 150 

1/4/2011 20 30 60 20 20 30 × × × × 180 

1/7/2011 × 30 60 20 20 30     160 

            

1/7/2012 × × 60 20 20 30 30 × × × 160 
1/5/2013 × × × 20 20 30 30 × × × 100 
1/7/2013    20 20 30 30 20 × × 120 
1/7/2014 × × × × 20 30 30 20 20 × 120 

            

1/7/2015 × × × × × 30 30 20 20 20 120 

1/4/2016 × × × × × × 30 20 20 20 090 

1/7/2017 × × × × × × × 20 20 20 060 

1/7/2018 × × × × × × × × 20 20 040 

            

1/1/2020 × × × × × × × × × × × 
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 :)لسهولة العرض يتم تقريب كسر الجنيه(أمثلة ايضاحية  انى عشر :ث
 ( :1)رقم مثال   

 : 2006 / 8فً  تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةمعاش حالة استحقاق  
            

عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

من يوليو  متجمد خمس سنوات تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر عن 
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
      400 400 465 المعاش

25% 035        

80 %2002  20 20      

80 %2003  20 20      

80 %2004  20 20      

80 %2005  40 40      

80 %2006   20      

8  /0620 005 005 520 1000 1020    

15% 075   0075 0075    

1/7/2007 575 005 520 7501 1095    

30% 173   0173 0173    

1/5/2008 748 005 520 1248 1268    

10% 075   0075 0075    

1/7/2009 823 005 520 1323 1343    

10% 082   0082 0082    

1/7/2010 905 005 520 1405 1425    

51% 136 075 078 0211 0214    

1/4/2011 1041 575 598 1616 1639    

حد أدنً  10%
 ج60

0104 058 060 0162 0164    

1/1/2012 1145 633 658 1778 1803    

% حد أدنً 15
 ج50

0172 095 098 0267 0270    

1/7/2012 1317 728 657 2045 2073    

% حد أدنً 10
 ج50

0132 073 076 0205 0207    

1/7/2013 1449 801 283 2250 2280    

% حد أدنً 10
 ج50

0145 080 083 0225 0228    

1/1/2014 1594 881 591 2475 2508    

10% 0159 088 091 0247 0251    

1/7/2014 1753 969 6100 2227 2759    

10% 0175 097 0101 0272 0276    

1/7/2015 1928 1066 7110 2994 3530 41 12 492 

حد أدنً  10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 
 ج323

0193 0106 0111 0299 0304    

1/7/2016 2121 1172 8121 3293 3339 46 12 552 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 
 ج550.5

0318 0176 0182 0494 0500    

1/7/2017  2439 1348 0014 3787 3839 52 12 624 

حد أدنً  15%
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 
 ج625.5

0366 0202 0210 0568 0576    

1/7/2018  2805 1550 0611 4355 4415 60 12 720 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

0421 0232 0241 0653 0662    
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عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

من يوليو  متجمد خمس سنوات تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر عن 
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
ٌكمل مجموع ام

المعاش 
والزٌادات  

 ج900
وحد أقصً 
 832.5ج

1/7/2019 3226 1782 5118 5008 5077 69 12 828 

41%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

0452 0249 0259 0701 0711    

1/7/2020 3678 2031 0211 5709 5788    

متجمد الفروق 
 5عن المالية 
 سنوات

      60 3216 

 %. 14بنسبة  2020ة المعاشات في أول يوليو بفرض ما أعلن عنه من زياد (1)
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 ( :2مثال رقم )
 : 2010/  8فً  تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةمعاش حالة استحقاق  
            

عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

متجمد خمس سنوات من يوليو  تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر ن ع
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
      700 700 665 المعاش

25% 035        

80 %2006   20      

80 %2007   30      

80 %2008   60      

80 %2009   20      

80 %2010   20      

8  /1020 007 007 850 0041 1550    

15% 105 105 128 0210 0233    

1/4/2011 805 805 978 1610 1783    

حد أدنً  10%
 ج60

081 081 097 0162 0178    

1/1/2012 886 886 1075 1772 1961    

% حد أدنً 15
 ج50

132 132 0162 0264 0294    

1/7/2012 1018 1018 1237 2036 2255    

% حد أدنً 10
 ج50

0102 0102 0123 0204 0225    

1/7/2013 1120 1120 1360 2240 2480    

% حد أدنً 10
 ج50

0112 0112 0136 0224 0248    

1/1/2014 1232 1232 1496 2464 2728    

10% 0123 0123 0150 0246 0273    

1/7/2014 1355 1355 1646 2710 3001    

10% 0136 0136 0164 0272 0300    

1/7/2015 1491 1491 1810 2982 3301 319 12 3838 

حد أدنً  10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 
 ج323

0149 0149 0181 
1740 
 

0298 0330 
 خفض اليت

 الحد األقصي
ج  323

ويخصم الفرق 
ج من زيادة  7

 المعاش المتؽير

   

1/7/2016 1640 1640 1984 3280 2436 344 12 4128 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 
 ج550.5

0246 0246 0298 0492 4054    

1/7/2017  1886 1886 8222 3772 6814 396 12 4752 

حد أدنً  15%
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 
 ج625.5

0283 0283 0344 
0342 

0576 0627 
تخفض الي 
الحد األقصي 
ج  625

ويخصم الفرق 
ج من زيادة  2

 المعاش المتؽير

   

1/7/2018  2169 2169 2462 4338 4793 455 12 5460 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
ش المعا

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
 832.5ج

0325 0325 0394 0650 0719    

1/7/2019 2494 2494 3018 4988 5512 524 12 6288 

41%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام

0349 0349 0423 0698 0772    
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عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

متجمد خمس سنوات من يوليو  تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر ن ع
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

1/7/2020 2843 2843 4134 5686 8462    

الفروق متجمد 
 5عن المالية 
 سنوات

      60 24466 

 %. 14بنسبة  2020بفرض ما أعلن عنه من زيادة المعاشات في أول يوليو  (1)
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 ( :3مثال رقم )
لؽٌر     2015/  8فً   تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةمعاش حالة استحقاق  

 :المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة
            

عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

متجمد خمس سنوات من يوليو  تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر عن 
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
      1400 1400 765 المعاش

25% 035        

80 %2011   30      

80 %2012   30      

80 %2013   20      

80 %2014   20      

80 %

2015
(1)

 
  20      

8  /5120 800 1400 1520 2200 2320 120 11 1320 

حد أدنً  10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 
 ج323

080 0140 0152 0220 0232    

1/7/2016 880 1540 1672 2420 2552 132 12 1584 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 
 ج550.5

132 0231 0251 0363     

1/7/2017  1012 1771 1923 2783 2935 153 12 1836 

حد أدنً  15%
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 
 ج625.5

0152 0266 0288 0418 0440    

1/7/2018  1164 2037 2211 3201 3375 174 12 2088 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
 832.5ج

0174 0305 0332 0479 0506    

1/7/2019 1338 2342 2543 3680 3881 201 12 2412 

41%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

0188 0328 0356 0516 0544    

1/7/2020 1526 2670 2899 4196 4425    

متجمد الفروق 
 5عن المالية 
 سنوات

      59 9240 

 2020زيادة المعاشات في أول يوليو  بفرض ما أعلن عنه من (1)
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 ( :4مثال رقم )
لمخاطبٌن ل 2015/  8فً   تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةمعاش حالة استحقاق  

 :بقانون الخدمة المدنٌة
            

عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

متجمد خمس سنوات من يوليو  تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

ر األجعن 
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
      1400 1400 765 المعاش

25% 035        

80 %2011   30      

80 %2012   30      

80 %2013   20      

80 %2014   20      

8  /1520 800 1400 1500 2200 0023 100 11 1100 

حد أدنً  10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 
 ج323

080 0140 0150 0220 0230    

1/7/2016 880 1540 6501 2420 2530 110 12 1320 

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 
 ج550.5

132 0231 0248 0363 0380    

1/7/2017  1012 1771 1898 2783 2910 127 12 1524 

حد أدنً  15%
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 
 ج625.5

0152 0266 0284 0418 0436    

1/7/2018  1164 2037 2821 3201 3346 145 12 1740 

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
 832.5ج

0174 0305 0327 0479 0501    

1/7/2019 1338 2342 2509 3680 3847 167 12 2004 

41%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

0188 0328 0352 0516     

1/7/2020 1526 2670 2861 4196 4387    

متجمد الفروق 
 5عن المالية 
 سنوات

      59  7688 

تناريخ العنالوة الني األجنر النوظيفي منن  تحينث ضنم 2015عنن عنالوة % 80المخاطبون بقانون الخدمة المدنٌة ال ٌستحقون زٌاادة  (1)

 .استحقاقها

 2020شات في أول يوليو بفرض ما أعلن عنه من زيادة المعا (2)
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 ثالث عشر : ملخ  لألمثلة :
 

تاريخ  المإمن عليهم المثال
 االستحقاق

اجمالي المعاش في أول 
 2020يوليو 

الفرق 
 الشهرج

متجمد 
خمس 
قبل تعبيق  سنوات 

 القانون
بعد تعبيق 
 القانون

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

بقانون  المخاطبٌنو ؼٌر  المخاطبٌن 1
 ة المدنٌةالخدم

8  /2006   5709 5788 079 03216 

2 8  /2010 5686 6284 598 24466 

 09240 229 4425 4196     2015/  8 المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌةؼٌر  3

 07688 191 4387 4196     2015/  8 المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة 4
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 )لسهولة العرض يتم تقريب كسر الجنيه(: نموذج لحالة فعليةشر : ع رابع
 2020لسانة  25قاانون رقام وفقاا للٌمكن استخدامه لتحدٌد المستحقات لحالة فعلٌاة                

الخاصاااة التاااى تقاااررت بااادًءا ِماااْن  زٌاااادة معااااش األجااار المتؽٌااار عااان العاااالوات
 .، وتتضمن:ٌخ استحقاق المعاشاألساسى فى تار ولم تضم إلى األجر  1/7/2006
 زٌادات العالوات الخاصة. - 1               
 فروق اعادة حساب الزٌادات السنوٌة.  - 2               
 .2020الً ٌونٌو  2015متجمد خمس سنوات من ٌولٌو  - 3               
 وذلك فً ضوء ما تقدم شرحه تفصٌال ، وكذا األمثلة .                

 
 20 .... / .... في  تؤمين الشيخوخة والعجز والوفاةمعاش حالة استحقاق 

            
عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

متجمد خمس سنوات من يوليو  تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر عن 
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
         المعاش

25%         

80 %2002         

80 %2003         

80 %2004         

80 %2005         

80 %2006         

80 %2007         

80 %2008         

80 %2009         

80 %2010         

80 %2011         

80 %2012         

80 %2013         

80 %2014         

80 %

2015
(1)

 
        

8  /1020         

15%         

1/7/2007         

30%         

1/5/2008         

01%         

1/7/2009         

10%         

1/7/2010         

15%         

1/4/2011         

حد أدنً  10%
 ج60

        

1/1/2012         

% حد أدنً 15
 ج50

        

1/7/2012         

% حد أدنً 10
 ج50

        

1/7/2013         

% حد أدنً 10
 ج50

        

1/1/2014         

10%         

1/7/2014         

10%         

1/7/2015       12  

حد أدنً  10%
ج أو 125

مٌكمل مجموع 
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عناصر 
 المعاش
 وتعورا
 التاريخى

متجمد خمس سنوات من يوليو  تفاصيل المعاش
 2020الي يونيو  2015

األجر عن 
 األساسي

الفرق  جملة المعاش األجر المتؽيرعن 
 الشهرج

 االجمالي المدة

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

قبل تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

بعد تعبيق 
 القانون

 25 /2020 

 جنيه شهر جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
المعاش 

والزٌادات  
 ج500

وحد أقصً 
 ج323

1/7/2016       12  

حد أدنً  15%
  ج150

وحد أقصً 
 ج550.5

        

1/7/2017        12  

حد أدنً  15%
ج أو 150

كمل مجموع ٌام
المعاش 

والزٌادات  
 ج750

وحد أقصً 
 ج625.5

        

1/7/2018        12  

15%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
 832.5ج

        

1/7/2019       12  

41%
 

حد أدنً 
ج أو 150

ٌكمل مجموع ام
المعاش 

والزٌادات  
 ج900

وحد أقصً 
ج980

(1)
 

        

1/7/2020         

متجمد الفروق 
 5عن المالية 
 سنوات

      60  

تناريخ العنالوة الني األجنر النوظيفي منن  تحينث ضنم 2015عنن عنالوة % 80المخاطبون بقانون الخدمة المدنٌة ال ٌستحقون زٌاادة  (1)

 .استحقاقها

 2020بفرض ما أعلن عنه من زيادة المعاشات في أول يوليو  (2)
 

 
 
 
 
 


