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  1املادة رقم 
  : يف تطبيق هذا القانون يقصد 

التأمني املنصوص عليه يف آل من قانون التأمينات : بالتأمني االساسي  -
  . يني املشار اليهمااالجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكر

  . التأمني الصادر به هذا القانون: بالتأمني التكميلي  -
بعد  -ما تيقاضاه املؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله االصلي : باملرتب  -

  : وعلى االخص ما يلي  -استبعاد املرتب املنصوص عليه يف التأمني االساسي 
عليه يف قانون التأمينات  ما يزيد على احلد االقصى للمرتب املنصوص -

  . االجتماعية املشار اليه
العناصر اليت ال تدخل يف تعريف املرتب املنصوص عليه يف التأمني االساسي ،  -

واليت حيددها قرار من الوزير بعد موافقة جملس االدارة ، آما حيدد هذا القرار 
  . قواعد حساهبا

  . املرافق يف حكم املرتب 1دول رقم تعترب آل من شرائح دخل االشرتاك املبينة يف اجل
دينار شهريا ، وجيوز  1000/-يكون احلد االقصى للمرتب يف التأمني التكميلي 

  . للوزير بعد موافقة جملس االدارة تعديل هذا احلد
  . من هذا القانون 2آل من خيضع لنص املادة : باملؤمن عليه  -
 .كام هذا القانوناملعاش املستحق وفقا الح: باملعاش التكميلي  -
  
 

  2املادة رقم 

تسري احكام هذا القانون على الفئات 
  : االتية 

املؤمن عليهم واملستفيدون اخلاضعون  -
للتأمني االساسي الذين يتقاضون مرتبات ختضع 
للتأمني التكميلي ، ويكون التأمني عليهم 

  . الزاميا
 4يستثىن مما تقدم الفئات املنصوص عليها يف 



من املادة االوىل من املرسوم  6،  5، 
  . املشار اليه 1980لسنة  69بالقانون رقم 

املؤمن عليهم اخلاضعون الحكام الباب  -
اخلامس من قانون التأمينات االجتماعية 
املشار اليه الذين بلغت شرائح الدخل 

ملنصوص عليه الشهري لكل منهم احلد االقصى ا
  . املرافق للقانون املذآور 6يف احلدول رقم 

املؤمن عليهم واملستفيدون اخلاضعون  -
للتأمني االساسي الذين يرغبون يف زيادة 

معاشاهتم ، حىت ولو آانوا خيضعون الزاميا 
  . لنظام التأمني التكميلي

يكون االشرتاك يف التأمني التكميلي 
 3،  2ني واالستمرار فيه اختياريا للفئت

وفقا للقواعد والشروط اليت يصدر هبا  وذلك 
 .قرار من الوزير بعد موافقة جملس االدارة

  
 

  3املادة رقم 
تتوىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تطبيق نظام التأمني التكميلي ، 

ويكون لوزير املالية وجملس ادارة املؤسسة ومديرها العام ذات االختصاصات 
املقررة بقانون التأمينات االجتماعية املشار اليه يف تطبيق احكام هذا 

 .النظام
  
 

  4املادة رقم 
ة مبوجب قانون التأمينات االجتماعية املشار اليه يضاف اىل الصناديق املنشأ

صندوق للتأمني التكميلي املنصوص عليه يف هذا القانون وتتكون موارده من 
  : االموال اآلتية 

  . شهريا% 5االشرتاآات الدورية اليت تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم بواقع  -
ملؤمن عليهم العاملني االشرتاآات الدورية اليت يؤديها اصحاب االعمال عن ا -

  . من مرتباهتم% 10لديهم بواقع 
االشرتاآات الدورية اليت يؤديها املؤمن عليهم املنتفعون باالشرتاك االختياري  -

من شرحية االشرتاك اليت خيتارها % 15يف نظام التأمني التكميلي ، وذلك بواقع 
  . املرافق 1املؤمن عليه من اجلدول رقم 

  . من هذا القانون 5ملنصوص عليه ايف املادة مقابل ضم املدد ا -
  . حصيلة استثمار اموال الصندوق -ـ
  . املوارد االخرى الناجتة عن نشاط املؤسسة فيما يتعلق هبذا الصندوق -

يفرد حساب خاص ضمن الصندوق اليرادات ومصروفات التأمني بالنسبة للفئتني 
  . انونمن هذا الق 2من املادة  3،  2املنصوص عليهما يف 

حتدد بقرار من الوزير بعد موافقة جملس االدارة مواعيد واجراءات سداد 
االشرتاآات واالقساط الدورية وحاالت تأجيلها واملبالغ االضافية املستحقة عن 

التأخري والتخلف عن السداد وذلك مبا ال جياوز احلدود املنصوص عليها يف التأمني 
الغ آلها او بعضها ، وحاالت وقف والغاء االساسي وحاالت االعفاء من تلك املب

االشرتاك االختياري يف التأمني التكميلي والشروط والقواعد الالزمة للعودة 
 .اليه

  
 

  5املادة رقم 



  : يدوز بناء على طلب املؤمن عليه ضم املدد التالية 
مدد اخلدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل هبذا القانون اليت آان  -

ليه خيضع خالهلا للتأمني االساسي وذلك بافرتاض سريان التأمني التكميلي املؤمن ع
  . خالهلا

  . املدد االعتبارية -
مدد االشرتاك السابقة يف التأمني التكميلي اليت سبق ان صرف عنها مكافأة  -

  . تقاعد
يكون ضم آل من تلك املدد يف احلاالت ووفقا للقواعد والشروط اليت يصدر هبا 

 .الوزير بعد موافقة جملس االدارةقرار من 
  
 

  6املادة رقم 
يستحق املعاش التكميلي يف احلاالت اليت يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمني 
االساسي مهما آانت مدة االشرتاك يف التأمني التكميلي ، وآذلك احلال بالنسبة 

  . لصرف املعاش
 .يسري حكم الفقرة السابقة يف حالة استحقاق معاش مؤقت

  
 

  7املادة رقم 
املرافق وعلى اساس رصيد املؤمن  2يسوى املعاش التكميلي وفقا للجدول رقم 

  . املرافق 3عليه يف التأمني التكميلي ، وحيدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم 
جيوز تعديل املعامالت الواردة يف اجلدولني املذآورين مبا من شأنه زيادة املعاش ، 

الشروط اليت يصدر هبا قرار من الوزير بعد موافقة جملس وذلك وفقا للقواعد و
 .االدارة ويف احلدود اليت يسمح هبا املرآز املايل لصندوق التأمني التكميلي

  
 

  8املادة رقم 
جيوز لصاحب املعاش تأجيل صرف املعاش التكميلي ، ويف هذه احلالة يزداد املعاش 

من تاريخ االستحقاق حىت تاريخ سنويا عن االهشر الكاملة من املدة % 5بواقع 
 .الصرف

  
 

  9املادة رقم 
استثناء من القواعد السابقة حتسب مدة االشرتاك يف التأمني التكميلي بالنسبة 

للفئات املنصوص عليها يف الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون 
التأمينات االجتماعية املشار اليه وفقا للقواعد املنصوص عليها يف الفصل 

  . املذآور
من املادة  2يف تطبيق حكم الفقرة السابقة يعترب املعاش املنصوص عليه يف البند 

من قانون التأمينات االجتماعية املشار اليه مستحقا عن مدة اعتبارية  22
 .مقدارها عشرون سنة

  
 

  10املادة رقم 
يه يف حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمني االساسي ، جيوز للمؤمن عل

صرف مكافأة تقاعد من التأمني التكميلي يف احلاالت اليت تصرف فيها املكافأة من 
التأمني االساسي ، وذلك بالقواعد والشروط اليت يصدر هبا قرار من الوزير بعد 

  . موافقة جملس االدارة
حتسب املكافأة املذآورة بالطريقة اليت حيسب هبا رصيد املؤمن عليه يف هذا التأمني 

جلميع االعمار ما مل يكن مقابل الضم حمسوبا على اساس % 15تخدام نسبة مع اس
 نسبة اقل فتستخدم النسبة االخرية مبقدارها

  
 

  11املادة رقم 
جيوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا حبقوق اصحاب املعاشات يف التأمني التكميلي ، 

وذلك وفقا لالحكام املنصوص عليها يف الفصل الثاني من الباب السادس من 
قانون التأمينات االجتماعية املشار اليه فيما عدا الفقرة الثانية من 

  . من القانون املذآور 77املادة 
% 15ترتتب اية حقوق استبدالية على ضم مدد مبعدل يقل عن استثناء مما تقدم ال 

 .من املرتب



  
 

  12املادة رقم 
اذا عاد صاحب املعاش التكميلي اىل االشرتاك يف التأمني ، فانه عند انتهاء 

االشرتاك يعاد حساب املعاش التكميلي عن جموع مدد االشرتاك يف التأمني السابقة 
مدة االشرتاك االخرية سنة او اآثر وآانت فرتة للعودة والالحقة هلا اذا بلغت 

  . استحقاق املعاش االخرية اليت ال ختضع للتأمني تقل عن سنة
يف غري احلاالت املشارا ليها يف الفقرة السابقة حيسب املعاش التكميلي عن املدة 

 .املالحقة وحدها ويضاف اىل املعاشات املستحقة عن املدد السابقة
  
 

  13املادة رقم 
 حالة استحقاق املعاش التقاعدي عن التأمني االساسي بسبب وفاة املؤمن عليه يف

تضاف قيمة املعاش التكميلي اىل املرتب او املعاش حسب احلالة عند حتديد مقدار 
  . منحة الوفاة ، ويتحمل صندوق التأمني التكميلي بالقيمة املضافة

املعاش التقاعدي حمسوبا عن ذا قل جمموع املعاش التقاعدي واملعاش التكميلي عن 
آامل مدة االشرتاك وعلى اساس املرتب يف التأمني االساسي يف اليوم السابق على 
تاريخ العمل بنظام التأمني التكميلي مضافا اليه املعاش التكميلي املستحق 
عن مدة االشرتاك يف التأمني التكميلي حمسوبا على اساس املقدارا لزائد على 

على اساسه املعاش التقاعدي ، يزاد املعاش التكميلي بقيمة  املرتب الذي حسب
 .الفرق وتعترب الزيادة جزءا منه

  
 

  15املادة رقم 
يعترب املعاش التكميلي جزءا من املعاش التقاعدي وتسري عليه آافة احكامه 

 .فيما مل يرد بشانه حكم خاص يف هذا القانون
  
 

  16املادة رقم 
 -منه  20عدا املادة  -ات االجتماعية املشارا ليه تسري احكام قانون التأمين

 .وذلك فيما مل يرد بشأنه حكم خاص يف هذا القانون ومبا ال يتعارض مع احكامه
  
 

  17املادة رقم 
تنفيذ هذا القانون  -آل فيما خيصه  -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

 .1995/1/1وينشر يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من 
 

 
  رمسية أو ائية الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله 
 شبكة املعلومات القانونية 


