
العودة للصفحة الرئيسية

املرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ 
 بشأن نظام التأمني التكمييل

٣٩٤التعريفات
٣٩٤املستفيدون من هذا القانون

٣٩٥املوارد
٣٩٥املدد التي جيوز ضمها



التأمين التكميلي
قـــــانون التــــأمــينات االجـــــتامعـــــــــية 
قــــانــــون التأمــــــينات االختــــــــــياري 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٤       -العودة لفهرس القانون

املادة ١
يف تطبيق هذا القانون يقصد : 

- بالتأمــني االســايس : التأمــني املنصــوص عليــه يف كل مــن قانــون التأمينــات االجتامعيــة 
وقانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني املشــار اليهام. 

- بالتأمني التكمييل : التأمني الصادر به هذا القانون. 
ــه االصــيل - بعــد  ــاء عمل ــل نقــدي لق ــه مــن مقاب ــا تيقاضــاه املؤمــن علي ــب : م - باملرت

ــيل :  ــا ي ــص م ــى االخ ــايس - وع ــني االس ــه يف التأم ــوص علي ــب املنص ــتبعاد املرت اس
- مــا يزيــد عــى احلــد االقــى للمرتــب املنصــوص عليــه يف قانــون التأمينــات االجتامعية 

ــار اليه.  املش
ــايس  ــني االس ــه يف التأم ــوص علي ــب املنص ــف املرت ــل يف تعري ــي ال تدخ ــارص الت - العن
، والتــي حيددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة ، كــام حيــدد هــذا القــرار 

قواعــد حســاهبا. 
تعترب كل من رشائح دخل االشرتاك املبينة يف اجلدول رقم ١ املرافق يف حكم املرتب. 

ــار شــهريا ، وجيــوز  ــيل -/١٠٠٠ دين يكــون احلــد االقــى للمرتــب يف التأمــني التكمي
ــر بعــد موافقــة جملــس االدارة تعديــل هــذا احلــد.  للوزي

- باملؤمن عليه : كل من خيضع لنص املادة ٢ من هذا القانون. 
- باملعاش التكمييل : املعاش املستحق وفقا الحكام هذا القانون.

 املادة ٢
تري احكام هذا القانون عى الفئات االتية : 

١- املؤمــن عليهــم واملســتفيدون اخلاضعــون للتأمني االســايس الذين يتقاضــون مرتبات 
ختضــع للتأمــني التكميــيل ، ويكــون التأمني عليهــم الزاميا. 

يســتثنى ممــا تقــدم الفئــات املنصــوص عليهــا يف ٤ ، ٥ ، ٦ مــن املــادة االوىل مــن املرســوم 
بالقانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ املشــار اليــه. 

٢- املؤمــن عليهــم اخلاضعــون الحــكام البــاب اخلامس من قانــون التأمينــات االجتامعية 
املشــار اليــه الذيــن بلغــت رشائــح الدخــل الشــهري لــكل منهــم احلــد االقــى املنصوص 

عليــه يف احلــدول رقــم ٦ املرافــق للقانــون املذكور. 
٣- املؤمــن عليهــم واملســتفيدون اخلاضعــون للتأمــني االســايس الذيــن يرغبــون يف زيــادة 

معاشــاهتم ، حتــى ولــو كانــوا خيضعــون الزاميــا لنظــام التأمــني التكميــيل. 
يكــون االشــرتاك يف التأمــني التكميــيل واالســتمرار فيــه اختياريــا للفئتــني ٢ ، ٣ وذلــك 
وفقــا للقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة.

  املادة ٣
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تتــوىل املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة تطبيــق نظــام التأمــني التكميــيل ، ويكــون 
لوزيــر املاليــة وجملــس ادارة املؤسســة ومديرها العــام ذات االختصاصات املقــررة بقانون 

التأمينــات االجتامعيــة املشــار اليــه يف تطبيــق احــكام هــذا النظــام.

 املادة ٤
يضــاف اىل الصناديــق املنشــأة بموجــب قانــون التأمينــات االجتامعية املشــار اليــه صندوق 
للتأمــني التكميــيل املنصــوص عليــه يف هــذا القانــون وتتكــون مــوارده مــن االمــوال اآلتية 

 :
أ- االشرتاكات الدورية التي تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم بواقع ٥% شهريا. 

ب- االشــرتاكات الدوريــة التــي يؤدهيــا اصحــاب االعــامل عــن املؤمــن عليهــم العاملــني 
لدهيــم بواقــع ١٠% مــن مرتباهتــم. 

ج- االشــرتاكات الدوريــة التــي يؤدهيــا املؤمــن عليهــم املنتفعــون باالشــرتاك االختيــاري 
ــا  ــي خيتاره ــرتاك الت ــة االش ــن رشحي ــع ٢٥% م ــك بواق ــيل ، وذل ــني التكمي ــام التأم يف نظ

املؤمــن عليــه مــن اجلــدول رقــم )١( .
واســتثناء مــن ذلــك ، تكــون االشــرتكات املنصــوص عليهــا ىف الفقــرة الســابقة بواقــع 
)١٥%( مــن رشحيــة اإلشــرتاك بالنســبة للخاضعــني ألحــكام البــاب اخلامــس مــن قانــون 

التأمينــات اإلجتامعيــة املشــار إليــه .
د - املســامهة الســنوية التــى ختصــص ىف امليزانيــة العامــة للدولــة ألغراض هــذا الصندوق 

، وحتــدد هــذه الســامهة وطريقــة أدائهــا بقــرار مــن الوزيــر بعد أخــذ رأي جملــس اإلدارة .
هـــ - مقابــل ضــم املدد املنصــوص عليها ىف املادة )٥( من املرســوم بالقانــون رقم )١٢٨( 

لسنة ١٩٩٢ .
و - حصيلة إستثامر أموال الصندوق .

ز - املوارد األخرى النتيجة عن نشاط املؤسسة فيام يتعلق هبذا الصندوق . 
يفــرد حســاب خــاص ضمــن الصندوق اليــرادات ومروفــات التأمــني بالنســبة للفئتني 

املنصــوص عليهــام يف ٢ ، ٣ مــن املــادة ٢ مــن هــذا القانــون. 
واجــراءات ســداد  مواعيــد  االدارة  موافقــة جملــس  بعــد  الوزيــر  مــن  بقــرار  حتــدد 
االشــرتاكات واالقســاط الدوريــة وحــاالت تأجيلهــا واملبالــغ االضافيــة املســتحقة عــن 
التأخــري والتخلــف عــن الســداد وذلــك بــام ال جياوز احلــدود املنصــوص عليهــا يف التأمني 
االســايس وحــاالت االعفــاء مــن تلــك املبالــغ كلهــا او بعضهــا ، وحــاالت وقــف والغــاء 

ــاري يف التأمــني التكميــيل والــرشوط والقواعــد الالزمــة للعــودة االشــرتاك االختي

 املادة ٥
جيوز بناء عى طلب املؤمن عليه ضم املدد التالية : 

١- مــدد اخلدمــة الفعليــة الســابقة عــى تاريــخ العمل هبــذا القانــون التــي كان املؤمن عليه 
خيضــع خالهلــا للتأمــني االســايس وذلــك بافــرتاض رسيــان التأمــني التكميــيل خالهلــا. 
ويصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد املبالــغ التــى تســاهم هبــا اخلزانــة العامــة حلســاب املدد 

التــى يتــم ضمهــا طبقــا ألحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة أدائهــا . 
٢- املدد االعتبارية. 

ــأة  ــا مكاف ــبق ان رصف عنه ــي س ــيل الت ــني التكمي ــابقة يف التأم ــرتاك الس ــدد االش ٣- م
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ــد.  تقاع
يكــون ضــم كل مــن تلــك املــدد يف احلــاالت ووفقــا للقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا 

قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس االدارة.

املادة ٦
يســتحق املعــاش التكميــيل يف احلــاالت التــي يســتحق فيهــا معــاش تقاعــدي مــن التأمــني 
ــبة  ــال بالنس ــك احل ــيل ، وكذل ــني التكمي ــرتاك يف التأم ــدة االش ــت م ــام كان ــايس مه االس

لــرف املعــاش. يــري حكــم الفقــرة الســابقة يف حالــة اســتحقاق معــاش مؤقــت.

 املادة ٧
يســوى املعــاش التكميــيل وفقــا للجــدول رقــم ٢ املرافــق وعــى اســاس رصيــد املؤمــن 

عليــه يف التأمــني التكميــيل ، وحيــدد هــذا الرصيــد وفقــا للجــدول رقــم ٣ املرافــق. 
جيــوز تعديــل املعامــالت الــواردة يف اجلدولــني املذكوريــن بــام مــن شــأنه زيــادة املعــاش ، 
وذلــك وفقــا للقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة جملــس 

االدارة ويف احلــدود التــي يســمح هبــا املركــز املــايل لصنــدوق التأمــني التكميــيل.
 

املادة ٨
جيــوز لصاحــب املعــاش تأجيــل رصف املعــاش التكميــيل ، ويف هــذه احلالــة يــزداد املعاش 
بواقــع ٥% ســنويا عــن االشــهر الكاملــة مــن املــدة مــن تاريــخ االســتحقاق حتــى تاريــخ 

الرف.

 املادة ٩
اســتثناء مــن القواعد الســابقة حتســب مدة االشــرتاك يف التأمــني التكمييل بالنســبة للفئات 
املنصــوص عليهــا يف الفصــل الثالــث مــن الباب الثالــث من قانــون التأمينــات االجتامعية 

املشــار اليــه وفقــا للقواعــد املنصوص عليهــا يف الفصــل املذكور. 
ــه يف البنــد ٢ مــن املــادة  يف تطبيــق حكــم الفقــرة الســابقة يعتــرب املعــاش املنصــوص علي
٢٢ مــن قانــون التأمينــات االجتامعيــة املشــار اليــه مســتحقا عــن مــدة اعتباريــة مقدارهــا 

عــرشون ســنة.
ويوقــف أداء اإلشــرتاكات ىف هــذا التأمــني ىف احلاالت التى يوقف فيها أداء اإلشــرتاكات 
ىف التأمــني األســايس وفقــا للفقــرة الثانية من املــادة )٢٣( من قانون التأمينــات اإلجتامعية

املادة ١٠
يف حالــة عــدم اســتحقاق معــاش تقاعــدي مــن التأمــني االســايس ، جيــوز للمؤمــن عليــه 
رصف مكافــأة تقاعــد مــن التأمــني التكميــيل يف احلــاالت التــي تــرف فيهــا املكافــأة مــن 
التأمــني االســايس ، وذلــك بالقواعــد والــرشوط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة جملــس االدارة. 
حتســب املكافــأة املذكــورة بالطريقــة التــي حيســب هبــا رصيــد املؤمــن عليــه يف هــذا التأمني 
مــع اســتخدام نســبة ١٥% جلميــع االعــامر مــا مل يكــن مقابــل الضــم حمســوبا عــى اســاس 

lنســبة اقــل فتســتخدم النســبة االخــرية بمقــداره
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٧       -العودة لفهرس القانون

الlادة ١١
جيــوز للمؤسســة ان تســتبدل نقــودا بحقــوق اصحــاب املعاشــات يف التأمــني التكميــيل 
، وذلــك وفقــا لالحــكام املنصــوص عليهــا يف الفصــل الثــاين مــن البــاب الســادس مــن 
ــن  ــادة ٧٧ م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــدا الفق ــام ع ــه في ــار الي ــة املش ــات االجتامعي ــون التأمين قان
ــدد  ــم م ــى ض ــتبدالية ع ــوق اس ــة حق ــب اي ــدم ال ترتت ــا تق ــتثناء مم ــور. اس ــون املذك القان

بمعــدل يقــل عــن ١٥% مــن املرتــب.

 املادة ١٢
اذا عــاد صاحــب املعــاش التكميــيل اىل االشــرتاك يف التأمــني ، فانــه عنــد انتهــاء االشــرتاك 
يعــاد حســاب املعــاش التكميــيل عــن جمــوع مــدد االشــرتاك يف التأمــني الســابقة للعــودة 
والالحقــة هلــا اذا بلغــت مــدة االشــرتاك االخــرية ســنة او اكثــر وكانــت فــرتة اســتحقاق 
املعــاش االخــرية التــي ال ختضــع للتأمــني تقــل عــن ســنة. يف غــري احلــاالت املشــارا ليهــا 
يف الفقــرة الســابقة حيســب املعــاش التكميــيل عــن املــدة املالحقــة وحدهــا ويضــاف اىل 

املعاشــات املســتحقة عــن املــدد الســابقة.

 املادة ١٣
يف حالــة اســتحقاق املعــاش التقاعــدي عــن التأمــني االســايس بســبب وفــاة املؤمــن عليــه 
تضــاف قيمــة املعــاش التكميــيل اىل املرتــب او املعــاش حســب احلالــة عنــد حتديــد مقــدار 

منحــة الوفــاة ، ويتحمــل صنــدوق التأمــني التكميــيل بالقيمــة املضافــة.

 املادة ١٤
إذا قــل جممــوع املعــاش التقاعــدي واملعــاش التكميــيل عــن املعــاش التقاعــدي حمســوبا 
عــن كامــل مــدة االشــرتاك وعــى اســاس املرتــب يف التأمــني االســايس يف اليــوم الســابق 
عــى تاريــخ العمــل بنظــام التأمــني التكميــيل مضافــا اليــه املعــاش التكميــيل املســتحق عــن 
ــب  ــى املرت ــد ع ــدارا لزائ ــاس املق ــى اس ــوبا ع ــيل حمس ــني التكمي ــرتاك يف التأم ــدة االش م
ــيل بقيمــة الفــرق  ــزاد املعــاش التكمي الــذي حســب عــى اساســه املعــاش التقاعــدي ، ي

وتعتــرب الزيــادة جــزءا منــه.

 املادة ١٥
يعتــرب املعــاش التكميــيل جــزءا مــن املعــاش التقاعــدي وتــري عليــه كافــة احكامــه فيــام 

مل يــرد بشــانه حكــم خــاص يف هــذا القانــون.

 املادة ١٦
تــري احــكام قانــون التأمينــات االجتامعيــة املشــارا ليــه - عــدا املــادة ٢٠ منــه - وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه حكــم خــاص يف هــذا القانــون وبــام ال يتعــارض مــع احكامــه.

املادة ١٧
عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــرش يف 

اجلريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن  ١ /١ / ١٩٩٥


