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 مقدمة

 التـأميين  الوي إىل نشر وتعايق  احلكوم للععملني بعلقطعع جتاعي  االيسعى صندوق التأمني 

 بعيتبـع  وكذا زيعدة الثقعفة التأمينيـة لـدى رفـراد اعتاـ      جتاعي  االلدى املهتاني مبجعل التأمني 

 إىل كل رسرة مصرية. امتدترن احلاعية التأمينية قد 

متبـانة   2/3/2019رن رقـد  مبـبطة النـدوة الشـهرية املنعقـدة بتـع ي         يسعدن وحتقيقًع لذلك 

 .الندوة يفنوقشت  اليترهم األسئلة 

 
 

 االجتماعيرئيس صندوق التأمني 
 يللعاملني بالقطاع احلكوم

 
 "حممد سعودي قطب"

 
  

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(20 / 3)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763  :+(    فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 
 

 فهــــــــرس
 

 املوضوع م
 األسئلة 1
 :املرفقات 2

 
والعجـ    تـأمني الشـيخو ة    يف حعالت استحقعق املععش وقوايـد تسـويته   يفحمعضرة 

 .)حعالت الشيخو ة(والوفعة 
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 ( 163)  مادة

 163/  1   السؤال رقم
بعاـل   وفقـع لقـعنون التقعيـد والتـأمني واملععلـعت للقـوات املسـلحة        صعحب مععش يسكريالتحق 

وبلـ    2014/ 20/8يف  1975لسنة  79 الصعد  بعلقعنون  قم قعنون التأمني االجتاعي حكع  خيبعه أل

سـتكاعل املـدة   الفى العاـل   حيق له االستارا فهل  ،لهو  6سنوات و 4سن الستني ين مدة الرتاك 

  ؟ قعنون التأمني االجتاعي من  163املعدة  وفقع ألحكع  الشيخو ة ستحقعق مععشإلاملوجبة 

 :اإلجابة
 يلى رنه: 1975لسنة  79 قم  الصعد  بعلقعنون  جتاعيمن قعنون التأمني اال 163تنص املعدة 

لتحـعق بعاـل جديـد بعـد بلونـه سـن       إلسـتارا  فـى العاـل رو ا   إليكون للاؤمن يليه احلـق فـى ا  "

لـرتاكه فـى   إ سـتحقعق معـعش الشـيخو ة و لـك إ ا كعنـت مـدة      إلستكاعل املـدة املوجبـة   إلالستني 

التأمني مستبعدا منهع املدة التى ردى املؤمن يليه تكلفتهع بعلكعمل ال تعطيه احلق فى مععش ، وتكون 

 .لرتاك فى التأمنيإلتسوية املععش فى حعلة توافر لروط استحقعقه يلى رسعس  مدة ا

فـى سـن السـتني     هكم الفقرة األوىل جيوز لصعحب العال إنهعء  دمة املـؤمن يليـ  ستثنعء من حاو

لـرتاكعت املقــر ة يلـى صــعحب   إلا اإلجتاـعيى القوميـة للتــأمني   رو بعـدهع يلـى رن يــؤدى إىل ا يئـة   

و لك يـن يـدد السـنوات الكعملـة     ( 17)العال فى تأمني الشيخو ة والعج  والوفعة وفقًع حلكم املعدة 

سـتحقعق املعـعش وفـى    إلسـتكاعل املـدة املوجبـة    إللرتاك فى التـأمني  إلفتهع إىل مدة االواجب إضع

لرتاكعت املقر ة يليه فى هذا التأمني ين تلـك السـنوات   إلمن رداء ا ههذه احلعلة يعفى املؤمن يلي

 نتهـعء إالفقرة فى لأن العاعل املـؤقتني واملـونييني حتـى انتهـعء العقـد رو       هذه ويكون تطبيق حكم

 "وسم سحسب األحوال.امل

 أحكام إنتقالية ووقتية
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مـن   163قوايد تطبيق رحكع  املـعدة   بشأن 1991( لسنة 5 قم )  وزا ة التأمينعت يع  منشو ينص و

 يلى رنه: 1975لسنة  79 قم  القعنون

..............." 

 لسـنة  62  قـم  العربيـة  مصـر  مجهو ية  ئيس قرا  ورحكع  إليهع املشع  املواد به تقب  مع ضوء ويف

 يف يرايـى  االجتاـعي   التـأمني  رنظاة بني االنتقعل حعالت يف تتب  اليت القوايد لأن يف 1986

 : يل  مع إليهع املشع  163 املعدة رحكع  تطبيق

 :االنتفعع لروط: رواًل

 لسـنة  79  قـم  بعلقـعنون  الصـعد   االجتاـعي   التأمني قعنون من 163 املعدة بأحكع  لالنتفعع يشرتط

 : يل  مع توافر 1975

 التـأمني  لقـعنون  طبقـع  والوفـعة  والعجـ   الشـيخو ة  تـأمني  يف الـرتاك  مدة للعاعل يكون رن .1

 ومل السـتني  سـن  بلونـه  تـع ي   يلـى  سعبقة 1975 لسنة 79  قم بعلقعنون الصعد  االجتاعيى

 .التأمينية حقوقه ينهع يصرف

ــ التــأمني يف يليــه املــؤمن الــرتاك مــدد امجــعل  جيــعوز رال .2  التــأمني قــعنون ألحكــع  عوفًق

 لـأن  يف 1976 لسـنة  108  قـم  والقـعنون  1975 لسـنة  79  قـم  بعلقعنون الصعد  االجتاعي 

 1978 لسـنة  50  قـم  والقـعنون  حكاهم يف ومن األياعل رصحعب يلى االجتاعي  التأمني

 . سنوات تس  اخلع ج يف املصريني للععملني االجتاعي  التأمني قعنون بإصدا 

 مـن  فقط يستبعد 163 بعملعدة انتفعيه مدى لتقرير يليه املؤمن االلرتاك مدة حتديد ويند

 وفقـع  الـرتاكه  مـدة  ضـان  حسـعبهع  طلـب  قـد  يليه املؤمن يكون التى املدة  الرتاكه مدة

 . 1975 لسنة 79  قم القعنون ألحكع 

 1976 لسـنة  108 رو 1975 لسـنة  79  قم للقعنون طبقع مععش صعحب يليه املؤمن يكون رال .3

 للقوات واملععلعت والتأمني التقعيد قعنون ألحكع  وفقع مععش صعحب رو 1978 لسنة 50 ور

 . البم يطلب مل رو املدنية للادة العسكرية املدة ضم طلب قد كعن سواء املسلحة
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 سـن  بلونه تع ي  من ايتبع ا حتسب سنوات مخس  الل جديد بعال االلتحعق يكون رن .4

 ســن بلونــه بعــد التــع ي  هــذا كــعن إ ا األ ـةة  الــرتاكه مــدة نهعيــة تــع ي  مــن او السـتني 

 .الستني

......." 

 على ما تقدم
ً
 والتـأمني  التقعيـد  قـعنون  ألحكـع   وفقـع  صعحب املععش العسكري نتف ال ي ،وبناء

  قـم  بعلقـعنون  الصـعد   االجتاعي  التأمني قعنونمن  163املعدة  بأحكع  املسلحة للقوات واملععلعت

 للقــوات واملععلــعت والتــأمني التقعيــد قــعنون ألحكــع  وفقــع معــعش عحبنظــرًا ألنــه صــ1975 لســنة 79

 .املسلحة
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
 يصندوق التأمني االجتماع

 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(20 / 8)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763  :+(    فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 حماضرة

 يف 

والعجز  تأمني الشيخوخة  يف حاالت استحقاق املعاش وقواعد تسويته
 .والوفاة )حاالت الشيخوخة(
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 ــــــــــ(20 / 9)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763  :+(    فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 الفهرس
 تعريف املععش: رواًل

 ثعنيًع: لروط استحقعق كل حعلة 

 حسعب املععش  ثعلثًع:
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
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 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(20 / 10)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763  :+(    فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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 :أوالً : تعريف املعاش

هو ا دف األسعس  من هذا التأمني بإيتبع ه تعويبًع ين الد ل الدو ى الذى ينقطـ  نتيجـة حتقـق    

( وحيدد يلى رسعس متوسـط   ةالوفع –العج   –رى من هذه املخعطر املؤمن ضدهع وهى )الشيخو ة 

  لرتاك فى التأمني ومععمل احلسعب.األجر الشهرى ومدة اال

  :شروط استحقاق كل حالة: ثانياً 

  بلوغ السن املنهى للخدمة : -1

 لــرتاك ااخلدمــة لبلــوغ ســن التقعيــد املععمــل بــه املــؤمن يليــه مــ  تــوافر مــدة   انتهــعء

 .سنوات يلى األقل 10مقدا هع 

  سـنوات لكـ     10سـنوات ربـإ إىل    10سنوات وتقـل يـن    9إ ا كعنت املدة ت يد ين

 .حيصل يلى مععش

  انتهعءسنة يف حعلة  15قد هع يف األياعل الصعبة واخلطرة  الرتاكويرايى توافر مدة 

مـدة اخلاسـة    انتهـعء تـع ي    رو يف ةسن 55)اخلدمة لبلوغ سن التقعيد قبل سن الستني 

يشــر يعمــًع يف األياــعل الصــعبة رو اخلطــرة ريهاــع ركــإ( بعــ  النظــر يــن العاــل الــذي  

 ميع سه املؤمن يليه يف تع ي  بلونه هذه السن.

 20ألحكع  املـعدة  قًع وفااللرافية  ورلعل املنصب بعلوظعئف القيعدية  انتهعءحعلة  يفو 

هــذه  ايتبــع فيــتم  2016لســنة  81مــن قــعنون اخلدمــة املدنيــة الصــعد  بعلقــعنون  قــم   

 احلعالت يف حكم بلوغ سن التقعيد.  

 بلوغ السن بعد انتهعء اخلدمة :  -2

 املؤمن يليه قبل بلوغ سن الستني. انتهعء  دمة -

 بلوغ املؤمن يليه سن الستني بعد إنتهعء اخلدمة. -

 

 .االلرتاكيد  صرف القياة النقدية لتعوي  الدفعة الواحدة ين مدة  -

http://www.nosi.gov.eg/


 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
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 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(20 / 11)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763  :+(    فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  
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وإ ا كعنت املدة ت يد ين يلى األقل،  ( لهرًا 120سنوات )  10الرتاك مقدا هع  توافر مدة -

 مععش. سنوات لك  حيصل يلى 10ربإ إىل سنوات  10سنوات وتقل ين  9

 :  انتهعء اخلدمة لعة بلوغ السن )املععش املبكر( -3

 تقديم طلب صرف مععش مبكر. 

  فعلية يلى األقل سنة 20توافر مدة الرتاك مقدا هع. 

 ألحكع  وفقًع الصرف طلب تقديم تع ي  يف والوفعة والعج  الشيخو ة لتأمني  عضعًع يكون رال 

 االجتاعي  التأمني قعنون رو ،1975 لسنة 79  قم بعلقعنون الصعد  االجتاعي  التأمني قعنون

 قعنون رو ،1976 لسنة 108  قم بعلقعنون الصعد  حكاهم يف ومن األياعل رصحعب يلى

 .1978 لسنة 50  قم بعلقعنون الصعد  اخلع ج يف املصريني الععملني يلى االجتاعي  التأمني

 :شرتاك الفعليةويقصد مبدد اال

ومدد اإلجعزات اخلعصة بـدون رجـر الـيت    )مدد االلرتاك الفعلية اليت مت رداء االلرتاكعت ينهع لهريًع  

ــدد       ــدون رجــر، وم ــة ب ــع ات اخلع جي ــع، واإلي ــتبقعء   مت رداء االلــرتاكعت ينه ــ  واالس ــد اإلل ام التجني

 التأمني(واالستديعء بعلقوات املسلحة اليت حتسب ضان مدة االلرتاك يف 

)ري ال جيـإ كسـر السـنة     يلـى هـذه املـدة    21يد  تطبيق رحكع  الفقرة األ ةة مـن املـعدة    ويراعى

 إىل سنة(.

  :ضمن املدة الفعلية اآلتيةال تعترب املدد و

  من قعنون التأمني االجتاعي . 34املدة املشرتاة وفقًع ألحكع  املعدة  -

الصـعد    للقوات املسـلحة  قعنون التقعيد والتأمني واملععلعتمدد احلرب املبعيفة وفقًع ألحكع   -

  .1975لسنة  90بعلقعنون  قم 

  املدة املبعفة بواق   ب  املدة للعال فى املنعطق النعئية ) املدد اإليتبع ية ( . - 

  . وهى مدد االستبقعء مبحعفظعت القنعة وسينعء 1976لسنة  28املدة املبعيفة وفقع للقعنون  -        
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 ياهليئة القومية للتأمني االجتماع
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 ياملني بالقطاع احلكومـللع
 

 

 ــــــــــ(20 / 12)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  
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لسـنة   81اخلدمة املدنية الصعد  بعلقـعنون  قـم     من قعنون 70، 20 املعدتعناملدة االفرتاضية )  - 

2016. )  

  رية مدد ر رى قر ت رية قوانني ضاهع ملدة االلرتاك . -

 : يشرتط لصرف املعاش املبكر ما يليكما 

 لألقســـعط احلعليـــة القياـــة رو االلـــرتاك مبـــدد اخلعصـــة يليـــه املســـتحقة املبـــعل  مجيـــ  رداء 

 .2007 لسنة 554 بقرا  وزير املعلية  قم املرفق( 2)  قم للجدول وفقًع املستحقة
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 ــــــــــ(20 / 13)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  
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  : حساب املعاشثالثًا 

 .يمعاش األجر األساسأجر تسوية  -1

ن واملعـعش  حيدد رجر تسوية احلقوق التأمينيـة يـن األجـر األسعسـى فـى مجيـ  حـعالت بلـوغ السـ         

، بعملتوسط الشـهرى لألجـو  التـى حـددت يلـى رسعسـهع اإللـرتاكعت  ـالل         والوفعةاملبكر والعج  

السنتني األ ةتني من مدة االلرتاك فى التأمني رو مدة األلرتاك فـى التـأمني إن قلـت يـن  لـك      

  م  مرايعة مع يلى :

يند حسعب متوسـط األجـر يرايـى رال ربـعوز األجـو  التـى يـتم حتديـد املتوسـط يلـى رسعسـهع             •

 من رجر األلرتاك فى بداية اخلاس سنوات األ ةة من مدة األلرتاك فى التأمني .% 150

% 10إ ا قلت مدة األلرتاك ين مخس سنوات تكون ال يعدة املشع  اليهع بعلفقرة السعبقة بنسـبة   •

 ين كل سنة م  مرايعة نسبة كسر السنة .

  املتغري :معاش األجر  تسويةأجر   -2

األجر املتعة يلى رسعس املتوسط الشهرى لألجـو  التـى رديـت يلـى     حيدد رجر تسوية  مععش  •

يـن كـل   % 3رسعسهع اإللرتاكعت  الل مدة اإللرتاك ين هـذا األجـر ، ويـ اد املتوسـط بواقـ       

سنة كعملة من سـنوات مـدة اإللـرتاك الفعليـة يـن هـذا األجـر بشـرط رال يتجـعوز املتوسـط بعـد            

  اإللرتاك املتعة.إضعفة هذه ال يعدة احلد األقصى ألجر 

 قواعد عامة : -3

  يد ل الشهر األ ة بعلكعمل فى حسعب املتوسط ريع كعن يو  إنتهعء اخلدمة. –

  يهال لهر البداية إال إ ا كعن بداية اإللرتاك رول يو  فى الشهر.  –

  حيسب املتوسط يلى رسعس رجر اإللرتاك الفعلى ين كل لهر. –

ل فيهع املؤمن يليه يلى رجره ينهع كله رو بعبه حسب إ ا ختللت فرتة املتوسط مدد مل حيص –

  )األجعزات املرضية(املتوسط يلى رسعس كعمل األجر.
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 ــــــــــ(20 / 14)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 
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 مدد اإلشرتاك :  -4

 رواًل: مدد االلرتاك ين األجر األسعس ، وتشال املدد اآلتية:

الـيت  مدد االلرتاك الفعلية اليت قبيت يف اجلهعز اإلدا ي للدولة وا يئـعت الععمـة واجلهـعت     -ر 

 تتب  الصندوق تأمينيًع.

مدد االلرتاك اليت قبيت يف قطعع يتب  تأمينيـًع الصـندوق اآل ـر )يـع ، اياـعل يـع ،  ـع ،         -ب 

 مقعوالت، نقل برى، خمعب (.

 من قعنون التأمني االجتاعي . 34املدة املشرتاة وفقًع ألحكع  املعدة  -ج 

إىل  5/6/1967مـــن املـــدة املبـــعيفة والـــيت قبـــيت بعـــد التعـــيني و ـــالل زمـــن احلـــرب ) -د 

 ( م  مالحظة استبععد مدد الفقد من املدة الفعلية واملدة املبعيفة.31/12/1985

 املدة املبعفة بواق   ب  املدة واليت قبيت يف املنعطق النعئية وهى: -ه 

  1/8/1961سوهعج وقنع ورسوان ايتبع ًا من. 

  األقصـر مـ  مرايـعة إضـعفة     )تع ي  إنشعء حمعفظة  10/12/2009حمعفظة األقصر ايتبع ًا من

املدة االيتبع ية للععملني بعملدن واملراك  التعبعة حملعفظة األقصر  الل تبعيتهع حملعفظـة  

 قنع(.

  1/9/1961البحر األمحر والوادي اجلديد ومطروح ايتبع ًا من. 

      1/9/1961مدينة برج العرب مبحعفظة اإلسكند ية )الععمرية اجلديـدة سـعبقًع( ايتبـع ًا مـن 

ــ ــدد       27/2/1990ى حت ــتم إضــعفة م ــك الفــرتة حملعفظــة مطــروح، وال ي ــع  ــالل تل لتبعيته

 ايتبع ية ملدد االلرتاك الواقعة بعد هذا التع ي .

  1/9/1975حمعفظعت سينعء ايتبع ًا من. 

     ــع ًا مــن  23/2/1979حتــى  1/9/1975مدينــة القنطــرة لــرق مبحعفظــة اإلنيعييليــة ايتب

فظــة لــعل ســينعء، وال يــتم إضــعفة مــدد ايتبع يــة ملــدد    لتبعيتهــع  ــالل تلــك الفــرتة حملع 

 االلرتاك الواقعة بعد هذا التع ي .
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 ــــــــــ(20 / 15)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 
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  21/12/1982مدينة وادي النطرون بعلبحةة والواحعت البحرية بعجلي ة ايتبع ًا من. 

كاع يرايى إضعفة املدة االيتبع ية املشع  إليهع بعلبنود السعبقة للععملني بوحدات القطعع العع  

، فياــع يــدا مدينــة وادي النطــرون بــعلبحةة  1/9/1975حملعفظــعت واملــدن ايتبــع ًا مــن  بــذات ا

 .21/12/1982والواحعت البحرية بعجلي ة ايتبع ًا من 

ويشرتط لإلفعدة من مي ة إضعفة املدة االيتبع ية التواجد الفعلـ  للاـؤمن يليـه بعحملعفظـعت     

اجــد القــعنون ن ومــن لــأن  لــك يــد  إفــعدة  واملــدن املشــع  إليهــع بعملــعدة األوىل وال يكفــ  التو

املؤمن يليه من إضعفة املدة االيتبع ية  الل مدد اإلجعزات اخلعصة واإليع ة والتجنيد والنـدب  

 ع ج تلك احملعفظعت واملدن ونةهع من اإلجعزات اليت يتواجد بهع املؤمن يليـه  ـع ج تلـك    

 احملعفظعت واملدن.

وهـ  مـدد االسـتبقعء مبحعفظـعت القنـعة وسـينعء        1976لسـنة   28املدة املبعيفة وفقـًع للقـعنون    -و 

 وه :

  4/6/1975حتى  5/6/1967حمعفظعت القنعة من. 

 24/4/1982حتى  5/6/1967سينعء من  حمعفظعت. 

من قعنون اخلدمة املدنية الصعد  بعلقـعنون   70املعدة )املدة االفرتاضية يف حعالت االستقعلة  -ز 

 (2016لسنة  81 قم 

 مخــسن تــع ي  انتهــعء اخلدمــة حتــى تــع ي  بلــوغ ســن التقعيــد سحــد رقصــى  بواقــ  املــدة مــ

 .ين األجر األسعس  فقط سنوات

قـعنون اخلدمـة   مـن   20)املعدة  وإلرافية املدة االفرتاضية يف حعالت التقعيد لوظعئف قيعدية -ح 

املـدة مـن تـع ي  انتهـعء اخلدمـة حتـى       ( بواقـ   2016لسـنة   81املدنية الصـعد  بعلقـعنون  قـم    

 .ين األجر األسعس  فقط تع ي  بلوغ سن التقعيد سحد رقصى مخس سنوات

 -مع يل :  حسعب مدد االلرتاك يرايى بشأن -ط 
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 ــــــــــ(20 / 16)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 
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      ، مـدد القطــعع احلكــومى والقطـعع العــع  وقطــعع األياــعل العـع  رن حتســب املــدة بــعليو

وبعلنسبة للادد اليت قبيت يف القطعع اخلع  حيسب لـهر البدايـة لـهرًا كـعماًل، ريـًع كـعن       

 تع ي  بداية املدة وال حيسب لهر النهعية إال إ ا كعن كعماًل.

 ع ي  التعــيني، حتســب املــدة مــن تــع ي  إ ا كــعن تــع ي  اســتال  العاــل  ــالل لــهر مــن تــ

 التعيني وإ ا كعن تع ي  االستال  بعد لهر حتسب املدة من تع ي  استال  العال.

  خلرجيى كليعت الطب ضان املدة احملسوبة يف املعـعش إ ا كعنـت    االمتيعزحتسب سنة

يف لأن تعديل بع   1965لسنه  47، 46)تع ي  العال بعلقعنونني  قاى  15/2/1965بعد 

 االلـرتاكعت فـى لـأن م اولـة مهنـة الطـب( وجيـب سـداد        1954لسـنه   415رحكع  القعنون 

 املستحقة ينهع.

        يند حسعب احلقوق التأمينية لفئة الععملني بنظع  اليوميـة مرايـعة حسـعب يـدد ريـع  العاـل

 97 االسـتاع ة األيع  نة املشرتك ينهع و لك مـن واقـ     واستبععدط الفعلية املشرتك ينهع فق

مـ  مرايـعة احلـد     االجتاـعي  التـأمني   الوا دة مبلـف معلية رو كشوف رباي  مدد التشعيل 

 يو  يال. 30الشهر بـ  ذه الفئة وحيدد  االلرتاكاألدنى ألجر 

 .جيإ كسر الشهر إىل لهر يف إمجعل  مدد االلرتاك 

 االلرتاك ين األجر املتعة، وتشال املدد اآلتية: ثعنيًع: مدد

مدد االلرتاك الفعلية اليت قبيت يف اجلهعز اإلدا ي للدولة وا يئـعت الععمـة واجلهـعت الـيت      .1

 .حلقر ريهاعاملتعة  األجررو من تع ي  االلرتاك ين  1/4/1984تتب  الصندوق تأمينيًع من 

 ينيًع الصندوق اآل ر )يع ، اياعل يع ،  ع (.مدد االلرتاك اليت قبيت يف قطعع يتب  تأم .2

ــل         .3 ــع قب ــعط  يــن ينعصــر األجــر املــتعة املشــرتك ينه ــع احتي  1/4/1984املــدة احملــول ينه

 )احلواف ، البدالت، العاولة، الوهبة( وحتسب وفقًع للاععدلة اآلتية:
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 ــــــــــ(20 / 17)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 
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املتوسط الشهرى للسنتني األ ةتني قبل 

ين كل ينصر من ينعصر األجر  1/4/1984

رو متوسط مدة  املتعة املشرتك ينهع

 االلرتاك إن كعنت رقل من  لك

 × (12)مدة االلرتاك بعلشهو  / ×

مععمل السن من جدول  قم 

( املرفق بعلقعنون يف 4)

)قبل استبداله  1/4/1984

 (2014لسنة  120بعلقعنون  قم 

   ÷ 

متوسط األجر املتعة ين السنة األوىل يف   

حتى  1/4/1984األجر املتعة من 

31/3/1985 

× 

 1/4/1984مععمل السن يف 

( املرفق 4من جدول  قم )

بعلقعنون )قبل استبداله 

 (2014لسنة  120بعلقعنون  قم 

  

 م  اال ذ يف االيتبع  مع يل :

  الـيت قبـيت بعـد التعـيني وتبـعيف      مـدة التجنيـد اإلل امـ      مدة االلـرتاك تد ل يف

 مدد التجنيد واالستبقعء واالستديعء الواقعة يف زمن احلرب.

 يف مدة االلرتاك املدد اإلضعفية وااليتبع ية واالفرتاضية ومدد الباعئم وتلت    تد ل

 اخل انة الععمة بعل يعدة يف االحتيعط  النعتج من حسعب هذه املدد.

   ين  31/3/1985حتى  1/7/1984املتعةة ين املدة من يرايى رال تقل قياة األجو

 .84/1985% من قياة األجو  املتعةة  الل السنة املعلية 75

  رو مل يكن يتقعضى رجـرًا   1/4/1984إ ا كعن املؤمن يليه نة موجود يف اخلدمة يف

متعةًا يف هذا التع ي  فتحسب املـدة يلـى رسـعس املتوسـط الشـهري ألجـره املـتعة        

تسدد ينه االلرتاكعت ملدة سنة تبدر إيتبع ًا من تع ي  التحعقـه بعخلدمـة رو مـن    الذي 

تع ي  إستحقعقه األجر املتعة  سحسب األحوال رو مدة إلرتاكه يـن األجـر املـتعة رن    

عاــل رو مل يســتحق رجــرًا مــتعة حتــى بقلــت يــن  لــك، وإ ا مل يلتحــق املــؤمن يليــه 

ينية فتحدد مدة الرتاكه يف األجـر املـتعة يلـى    تع ي  إستحقعقه صرف مستحقعته التأم

 رسعس جماوع املتوسطعت اليت حسب يلى رسعسهع مبل  اإلحتيعط .
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 ــــــــــ(20 / 18)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 
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       واحلـواف  والعاولـة والوهبـة مـن      1/7/1981تع ي  بدايـة االلـرتاك يـن البـدالت مـن

1/9/1975. 

 من قعنون التأمني االجتاعي . 34املدة املشرتاة وفقًع ألحكع  املعدة  .4

 -بشأن حسعب مدد االلرتاك  مع يل :يرايى 

  يرايى بشأن مدد القطعع احلكومى والقطعع العع  وقطعع األياعل العع  رن حتسب

املدة بعليو ، وبعلنسبة للادد اليت قبيت يف القطعع اخلع  حيسب لهر البداية 

 .لهرًا كعماًل، ريًع كعن تع ي  بداية املدة وال حيسب لهر النهعية إال إ ا كعن كعماًل

 املدة من تع ي  إستال  العال حتسب. 

 .جيإ كسر الشهر إىل لهر يف إمجعل  مدد االلرتاك 

 : املعاش حسابمعامل  -5

  : تنحصر مععمالت حسعب املععش فياع يلى

 نوع األجر طبيعة املدة نوع املدة املععمل

  رسعسى ومتعة  رياعل يعدية  مدة إلرتاك مبععمل كعمل 45/ 1

  رسعسى ومتعة  رياعل  طره مدة إلرتاك مبععمل كعمل  36/ 1

  رسعسى ومتعة  رياعل صعبة مدة إلرتاك مبععمل كعمل  40/ 1

  رسعسى رياعل يعدية   ةمدة إلرتاك سعبق 75/ 1

 

( املرفــق 9ويرايــى بعلنســبة للاعــعش املبكــر يــتم حســعب املعــعش بعملععمــل الــوا د  ــدول  قــم ) 

  اإلجتاعيى حسب السن فى تع ي  تقديم طلب الصرف.بقعنون التأمني 
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 ــــــــــ(20 / 19)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 

للععملين بعلقطعع الحكوم تجتاعي  االصندوق التأمين   
القعهرة  –ميدان الظوغل   5  

+(202)27957763  :+(    فعكس202) 27941459 – 27943943 – 27946324 :تليفون  

www.nosi.gov.eg 

 

 

 خطوات حساب املعاش : -6
 :بعد انتهعء اخلدمة الستني سنبلوغ سن التقعيد املنهى وبلوغ  مععش -ر

 املععمل × املدة  × = رجر التسوية  املععش  •

ويرايــى رن حيســب هــذا املعــعش يــن كــل مــدة مــن مــدد اإللــرتاك سحســب مععملــهع وميثــل     •

 .إمجعىل النعتج قياة املععش اخلع 

  كاع ترايى القوايد التعلية:

مـن رجـر التسـوية فـى     % 50ين  رال يقل املععش املستحق ين األجر األسعسى رو األجر املتعة –

 منهاـع يلـى حـدة.   لـهرًا يلـى األقـل لكـل       240حعلة توافر مدة إلـرتاك فـى التـأمني مقـدا هع     

 سن التقعيد. و لك يف حعلة انتهعء اخلدمة لبلوغ

  .من رجر التسوية% 80رال ي يد املععش املستحق ين األجر األسعسى رو األجر املتعةين  –

جنيهًع وسحد  20من قياته سحد ردنى % 25يـ اد املعـعش املستحـق ين األجـر األسعسى بواق   –

  (1992لسنة  30جنيهًع لهريًع . )املعدة السعبعة من القعنون  قم  35رقصى 

جنيهـًع لـهريًع ويـ اد هـذا احلـد مبقـدا         40املععش املستحق ين األجر األسعسى يـن  رال يقل  –

رو حـل مويـد ضـاهع فـى تـع ي         مخسة جنيهعت ين كل يـالوة  عصـة ضـات لألجـر األسعسـ     

 ضـات يف   لك حتـى العـالوة الـيت   إستحقعق املععش ومشرتك ينهع فى تع ي  إنتهعء اخلدمة و

1/7/2015 . 

بواقــ  الفــرق بــني قياــة معــعش البــاعن اإلجتاــعيى )احلــد األقصــى يــ اد املعــعش املســتحق  –

من إمجعل  قياة املععش فى تع ي  االستحقعق .% 33للاسعيدة الشهرية الباعنية( و 
  

 ةلهريًع لـعماًل كعفـ   جنيه( 750) 1/7/2018من  ايتبع ًااملستحق  للاععشاحلد األدنى  يكون 

 .ال يعدات واإليعنعت
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 ــــــــــ(20 / 20)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفين التوجيه ( 10/ 1903/ 85)ـــــــــــ 
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 املععش املبكر :  -ب

)مـ   املرفـق بعلقـعنون   ( 9)مععمل السـن مـن اجلـدول  قـم     × املدة  × = رجر التسوية  املععش  •

 إهاعل كسر السنة فى حسعب السن( 

  ويرايى يند التسوية مع يلى : •

  .من رجر التسوية% 80رال ي يد املععش املستحق ين األجر األسعسى رو األجر املتعةين  -

جنيهـًع   20مـن قياتـه سحـد ردنـى     % 25يـ اد املعـعش املستحـق يـن األجــر األسعسـى بواقـ       -

  (1992لسنة  30جنيهًع لهريًع.)املعدة السعبعة من القعنون  قم  35وسحد رقصى 

ي اد املعـعش املسـتحق بواقـ  الفـرق بـني قياـة معـعش البـاعن اإلجتاـعيى )احلـد األقصـى              -   

من إمجعل  قياة املععش فى تع ي  االستحقعق .% 33نية( و للاسعيدة الشهرية الباع
  

 ةلهريًع لـعماًل كعفـ   جنيه( 750) 1/7/2018من  ايتبع ًااملستحق  للاععشاحلد األدنى  يكون 

 .ال يعدات واإليعنعت

 جنيه:  10إضعفة منحة قد هع  -ج

( و لـك  العاـعل بـديل منحـة ييـد    ) جنيهـعت  10يبعف لقياة املععش املستحق منحة مقـدا هع   •

 .املععشبعلنسبة جلاي  حعالت اإلستحقعق 
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