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 مقدمة 03

 أوال نطاق التطبيق  04
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 تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك : 4 جدول رقم     

 : 7002لسنة  555المرفق بالقرار الوزاري رقم : 11جدول رقم       11
ى حتاالت طلتب القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه واحد مستتحق فت -أ            

 صرف المعاش لغير العجز والوفاة

القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالتة طلتب صترف  -ب 
 المعاش لثبوت العجز

القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالتة طلتب صترف  -ج 
 المعاش للوفاة

 المرفقات 14
 ية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاقنسب المبالغ االضاف:  2مرفق رقم      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1023نوفمبر                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                                                              
 المذكرة الرابعة عشرة     

                                                                          

 

                                    www.elsayyad.net  W :
 

316

 قدمةم
 

لمواطني هذه المناطق وكذا المغتربين فقد صدرت العديد قامة في المناطق النائية بهدف تشجيع اإل
و قرار  1021لسنة  30و  1093لسنة  137و  1091لسنة  00القانون رقم  )من التشريعات 

عتبارية ربع سنة عن كل سنة إضافة مدة إمقررة (  1017 لسنة 1753رئيس مجلس الوزراء رقم 
، ويتحمل تكلفة الزيادة في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن األجر  مناطقعمل في هذه ال

، وتتحمل وحدات القطاع العام وقطاع األعمال األساسي الخزانة العامة بالنسبة للعاملين بالحكومة 
 .المشار اليها  العام تكلفة الزيادة في الحقوق

 :كما يلى  ،ونتناول هذا الموضوع فى بنود رئيسية 
 

 أوال نطاق التطبيق 

 ثانيا بداية التطبيق تبعاً للقطاع 

 ثالثا المستندات المؤيدة للمدة المضافة 

 رابعا المسئول عن أداء تكلفة المدة المضافة  

 خامسا كيفية تحديد تكلفة المدة المضافة  

بالنسبة للعاملين بالوحدات  قاق أداء تكلفة المدة المضافةتاريخ إستح 
 اإلقتصادية للقطاع العام وقطاع األعمال العام 

 سادسا

تكلفة المبلغ اإلضافي المستحق في حالة تأخر الوحدة اإلقتصادية في أداء  
 في المواعيد المحددة المدة المضافة 

 سابعا

 ثامنا أحكام عامة  

 الجداول
 تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك : 4 رقمجدول      

 : 7002لسنة  555المرفق بالقرار الوزاري رقم : 11جدول رقم      
القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه واحد مستتحق فتى حتاالت طلتب  -أ            

 صرف المعاش لغير العجز والوفاة

الية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالتة طلتب صترف القيمة الرأسم -ب 
 المعاش لثبوت العجز

القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالتة طلتب صترف  -ج 
 المعاش للوفاة

 المرفقات
 نسب المبالغ االضافية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاق:  2مرفق رقم      

 

 واء السبيلوهللا الموفق والهادى الى س
 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمين االجتماعي

 (سابقا)وكيل أول وزارة التأمينات 
 رئيس صندوق التأمين االجتماعي

 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

 ليلي محمد الوزيري
 رئيس مجلس إدارة

 (سابقا)الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 

W :  www.elsayyad.net    

http://www.elsayyad.net/
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 نطاق التطبيق :أوال 
 

 .القطاع الحكومى  - 1
 .عاملالقطاع ا - 7

 
 
 

 (5()3()7)(1) بداية التطبيق تبعاً للقطاع :ثانيا 
 

 المنطقة النائيـة تاريخ بداية التطبيق

 الحكومة القطاع العام

 فظة البحيرة وادي النطرون بمحا (5)71/17/1017 (5)71/17/1017

 الواحات البحرية بمحافظة الجيزة  (5)71/17/1017 (5)71/17/1017

 محافظة سوهاج (1)01/01/1091 (3)01/00/1025

 محافظة قنا (1)01/01/1091 (3)01/00/1025

 محافظة اسوان  (1)01/01/1091 (3)01/00/1025

 محافظة البحر االحمر  (7)01/00/1091 (3)01/00/1025

 محافظة الوادى الجديد  (7)01/00/1091 (3)01/00/1025

 محافظة مطروح  (7)01/00/1091 (3)01/00/1025

 محافظة شمال سيناء  (3)01/00/1025 (3)01/00/1025

 محافظة جنوب سيناء  (3)01/00/1025 (3)01/00/1025
 

 :مالحظة      

لمحسوبة فى المعاش أو لى مدة الخدمة اإعتبارية إالتضاف مدة  71/7/1000عتبارا من إ
تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه التى يقضيها فى مدينة برج العرب بعد أن أصبحت تابعة 

 .(5) سكندريةلمحافظة اإل
 

 
 
 

____________________________________________ 
 كافأة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوانعتبارية فى حساب المعاش أو المإفى شأن إضافة مدة خدمة  1091لسنة  00قانون رقم ( 1)

 على موظفى وعمال محافظات البحر األحمر ومطروح والوادى الجديد  1091لسنة  00بسريان أحكام القانون رقم  1093لسنة  137القانون رقم ( 7)

ن بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع ياش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملفى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المع 1021لسنة  30قانون رقم ( 3)

 العام األقتصادية فى بعض المحافظات 

ن بالواحات يعلى العامل 1021لسنة  30،  1091لسنة  00ن رقمى يبشأن سريان أحكام كل من القانون 1017لسنة 1753قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 5)

 وادى النطرون   البحرية ومنطقة

 بتعديل نطاق محافظتى االسكندرية ومطروح 1000لسنة  101القرار الجمهورى رقم ( 5)
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 لمستندات المؤيدة للمدة المضافةا : ثالثا 
 

بشأن القواعد المنفذة لقانون  7002لسنة  555من القرار الوزاري رقم  5تضمنت المادة     
مستندات ملف التأمين اإلجتماعي ،  - 1025لسنة  20م التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رق

لتزام صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة إ
 لباقى أصحاب األعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين اإلجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة 

حتتوال إستتتيفاء هتتذه المستتتندات أوالً بتتأول علتتى أن المستتتندات الخاصتتة بتته ويراعتتى فتتى جميتتع األ   

 :ومن بينها  -يتضمن على األخص المستندات التي تضمنتها المادة المشار اليها 

  :مستندات تستوفى خالل مدة اإلشتراك   - 2    
بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة         

 .  إلشتراك فى التأمينا
 : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة  - 1    

تبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إعضافة مدة خدمة إالنموذج الخاص ب        
 . مكررا المرفق (30)للعمل في بعض المحافظات وفقا للنموذج رقم 

 
 

 المضافةعن أداء تكلفة المدة  المسئول :رابعا 
 

 :القطاع الحكومى  -أ 
 الخزانة العامة      
 :القطاع العام  -ب 

  الوحدة االقتصادية      
 
 
 

 (2):  تكلفة المدة المضافة كيفية تحديد : خامسا 

 

بشتأن إضتافة متدة  1021لستنة  30تقدر تكلفة المدة اإلعتبارية المقررة وفقاً ألحكام القانون رقم 
المعتاش أو تعتويض الدفعتة الواحتدة للعتاملين بالدولتة والهيئتات العامتة  خدمة إعتبارية فى حساب
قتصادية فى بعض المحافظات بما يزيتد فتى المعتاش أو تعتويض الدفعتة ووحدات القطاع العام اإل

 :ضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلىالواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إ
 :  العامة بالدولة والهيئاتبالنسبة للعاملين  - 1

القترار من  752،  759تحسب التكلفة وفقاً للقواعد واألحكام المنصوص عليها فى المادتين 
بشتأن القواعتد المنفتذة لقتانون التتأمين االجتمتاعى الصتادر  7002لستنة  555الوزاري رقتم 
 :، واللتان تضمنتا اآلتي  1025لسنة  20بالقانون رقم 

لمعاشات والزيادات واإلعانات المضافة إلى المعاشات وكذا الزيادة فى باقى تقدر أجزاء ا  -أ 
الحقوق التأمينية التى تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلى صندوقى التأمين اإلجتماعى 

 . بالتكلفة الفعلية التى يتحملها الصندوق المختص

_____________________________ 
 1025لسنة  20بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  7002لسنة  555وزاري رقم القرار المكرر من  30مادة ( 2)
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يفرد بحسابات كل من صندوقى التأمين اإلجتماعى حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ    -ب 
 . المشار إليها بالمادة السابقة

بالقيمة النقدية للمبال غ التى قام بصرفها كل من صندوقى التأمين وتتم المطالبة شهرياً 
اإلجتماعى من المبالغ المشار إليها وعلى وزارة المالية أداء هذه القيمة خالل خمسة عشر 

 .  يوماً من تاريخ المطالبة بها

 :النسبة للعاملين بالوحدات اإلقتصادية للقطاع العام وقطاع األعمال العام ب - 1

 :قتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى تتحمل الوحدة اإل             
ستتحقاق معتاش إشتراك المؤمن عليه متع إنتهاء مدة إتحسب تكلفة الزيادة في حالة   1

عتباريتة وحستابه على أستاس الفترق النتاتي بتين حستاب المعتاش بتدون مراعتاة المتدة اإل
 وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً ، بمراعاتها 
 : 7002لسنة  555مرفق بالقرار الوزاري رقم ال: 11جدول رقم 

بشأن القواعد المنفذة لقتانون التتأمين االجتمتاعى الصتادر بالقتانون رقتم 
طبقتتاً لنتتوع المعتتاش وستتن المتتؤمن عليتته فتتي تتتاريخ  1025لستتنة  20

 .االستحقاق
 شتتتراك المتتؤمن عليتته فتتي التتتأمين متتع إنتهتتاء متتدة إتحستتب تكلفتتة الزيتتادة فتتي حالتتة  2
ف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفترق النتاتي بتين حستاب التعتويض ستحقاق صرإ

 ...بدون مراعاة المدة االعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها
صترف التحسب تكلفة المدة االعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولتم يستتحق   3

 :وفقاً 
اس أجتر اشتتراك المتؤمن المرفق بقتانون التتأمين اإلجتمتاعى علتى أست (4)للجدول رقم 

 .عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة االعتبارية
 . المرفق( مكرراً  30)يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم  4

 
 
 

 تكلفة المدة المضافةتاريخ إستحقاق أداء  :سادسا 
 اع العام وقطاع األعمال العامبالنسبة للعاملين بالوحدات اإلقتصادية للقط 

 
تلتزم الوحدة اإلقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد 

. نتهاء خدمة المؤمن عليهإشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ المقررة ألداء اإل
 .( يوم  15مع مهلة  –فيه الخدمة أول الشهر التالي للشهر التالي للشهر التي انتهت ) 

 
 
 

 في حالة تأخر الوحدة اإلقتصادية المستحق يالمبلغ اإلضاف :سابعا 
 في المواعيد المحددةتكلفة المدة المضافة في أداء 

 
لتزم بأداء هذه المبتالغ مضتافا ت،  تكلفة المدة المضافةعن أداء  الوحدة االقتصاديةفي حالة تأخر 

ن مدة التأخير وذلك من تاريخ وجوب األداء حتتي نهايتة شتهر معن كل شهر إليها مبلغا إضافيا 
 : وفقا لما يأتيالسداد ، ويقدر المبلغ اإلضافي 

 : ولم يتم سدادها 2/7/1003المبالغ التي أستحقت قبل   -أ 
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 30/9/7003شهريا من تاريخ وجوب األداء حتي % 1 -
 30/9/7005شهريا حتي % 1.5 -
 31/17/7009حتي  1/2/7005ا من شهريا إعتبار% 3 -
متن تتاريخ % 7سعر الخصتم المعلتن متن البنتك المركتزي المصتري شتهريا مضتافا إليته  -   

 1/1/7002وجوب األداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 
 :32/21/1002حتي  2/7/1003المبالغ التي تستحق إعتبارا من   -ب 

 .المالية األولي التي أستحق خاللها هذا المبلغشهريا عن كل شهر خالل السنة % 1.5 -
 .31/17/7009شهريا عن كل شهر تأخير عن السنوات المالية التالية حتي % 3 -
متن تتاريخ % 7سعر الخصم المعلن من البنتك المركتزي المصتري شتهريا مضتافا إليته  -

 .1/1/7002وجوب األداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 
 : 2/2/1007غ التي تستحق إعتبارا من المبال -ج 

متن تتاريخ % 7سعر الخصم المعلتن متن البنتك المركتزي المصتري شتهريا مضتافا إليته 
 .1/1/7002وجوب األداء حتي نهاية شهر السداد وذلك إعتبارا من 

كمثثا  2/2/1007وحيثثت تطثثور سثثعر الخصثثم المعلثثن مثثن البنثثك المركثثزي  اعتبثثارا مثثن 
 : يلي

 

 م المعلن سعر الخص التاريخ

01/01/7002 00.00% 

70/09/7001 10.00% 

10/01/7001 11.00% 

2008/09/21 11.50% 

2009/02/15  10.50%  

2009/03/29 10.00% 

12/05/7000 00.50% 

71/09/7000 00.00% 

2009/08/02 01.50% 

28/11/7011 00.50% 

75/03/7013 10.75% 

05/01/7013 00.25% 

2013/09/22 00.75% 

 
 :ضافي في حالة التأخير في األداء يكون وفقا للنسب المحددة في ن المبلغ اإلإف
 نسب المبالغ االضافية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاق:  2مرفق رقم  
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 أحكام عامة :ثامنا 
 

 :عتبارية في وقت واحد إستفادة المؤمن عليه من أكثر من مدة إحالة  – 2     
عتباريتة إعامل الموظف أو العامل بالقانون األصلح له إذا كان يفيتد متن إضتافة متدة خدمتة ي           

 . (3)(7)(1)فى معاشه أو مكافأته عن مدة خدمته الفعلية ذاتها 
 

 :تعويض المدة الزائدة  – 1     
 .اليستحق تعويض المدة الزائدة عن المدة المضافة في المناطق النائية            

 
   :المناطق النائية  في عتباريةضافة المدة اإلإمجال  – 3     

 . شتراك في األجر األساسي فقط دون األجر المتغير ونظام المكافأةلي مدة اإلإتضاف             
 

المقصود بمدة الخدمة الفعلية التي تضاف بواقع الربع إلى مدة خدمة المؤمن عليه  - 4
 :(5()4)عض المحافظات المحسوبة في المعاش للعاملين في ب

شتتراك فتي عتباريتة إلتى متدة اإلإيتعين إلفادة المؤمن عليه من ميزة إضافة مدة خدمتة   -أ       
ليها بهذه المتذكرة وال يكفتي إالتأمين أن يتواجد المؤمن عليه فعال في المناطق المشار 

 .التواجد القانوني فقط 
جتازات واإلعتارة والتجنيتد والبعثتات ختالل اإل ال يفيتد متن تلتك الميتزة المتؤمن عليته  -ب      

جتازات التتي يتواجتد بهتا المتؤمن عليتته والنتدب ختارج تلتك المنتاطق وايرهتا متن اإل
 .خارج المناطق المشار إليها 

 
 :عتبارية بالمناطق النائية مستحقي اضافة المدة اإل - 5      

القطاع العام سواء متن أهتالي هتذه المنتاطق جميع العاملين بالمناطق النائية في الحكومة و            
 . أو من المغتربين 

 
 
 
 

________________________________ 
فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا  1091لسنة  00قانون رقم من  7مادة ( 1)

 وأسوان 

ن بالدولة والهيئات يفى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعامل 1021لسنة  30رقم رابعة من القانون لالمادة ا( 7)

 العامة ووحدات القطاع العام األقتصادية فى بعض المحافظات

 1015سنه ل 30رقم ( الصندوق احكومي ) تعليمات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ( 3)

بشأن تحديد المقصود بمدة الخدمة الفعلية التى تضاف بواقع الربع  17/3/2895صادر بتاريخ  2895لسنة ( 1)رقم وزارة التأمينات منشور عام ( 4)

 إلى مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة فى المعاش للعاملين فى بعض المحافظات

بشأن تحديد المقصود بمتدة الخدمتة الفعليتة التتي تضتاف بواقتع الربتع إلتى متدة  2895لسنة (  20) قم كتاب دوري الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ر(5)

 خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش للعاملين في بعض المحافظات
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 :(2)( العامرية الجديدة سابقا ) بالنسبة لمدينة برج العرب  - 2
ستكندرية بتعتديل نطتاق محتافظتى اإل 1000لسنة  101بناء علي القرار الجمهورى رقم      

لتى متدة الخدمتة المحستوبة إعتباريتة إالتضاف متدة  71/7/1000عتبارا من إومطروح  
فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليته التتى يقضتيها فتى مدينتة بترج العترب 

 .اليه  مشارلعتبارا من التاريخ اإبعد أن أصبحت تابعة لمحافظة االسكندرية 
 
 
 

     ________________________________________________ 
  2881لسنة  34تعليمات الصندوق الحكومي رقم  (2)
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 الجداول
 

 (2) 4جدول رقم 
 تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك

 

 السن

المبلغ المقابل 
لكل سنة من 

لخدمة ا
المحسوبة فى 

شتراك و لكل اإل
جنيه واحد من 

 األجر الشهرى

 الســـن

المبلغ المقابل 
لكل سنة من 

الخدمة 
المحسوبة فى 

شتراك و لكل اإل
جنيه واحد من 

 األجر الشهرى

 جنيه مليم جنيه مليم 

 7 700 50 حتى سن 1 100 50 حتى سن

 51 130 1  51 790 7 

 57 190 1  57 330 7 

 53 000 1  53 500 7 

 55 030 1  55 500 7 

 55 090 1  55 900 7 

 59  -7  59 200 7 

 52 050 7  52 100 7 

 51 100 7  51 000 7 

 3-  فأكثر 50 7 150 50 

  
 : مالحظات 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  -1
من % 30المكافأة بواقع تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى نظام  -7

 .  (7)المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب 
تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر األساسى علتى أستاس الستن  -3

 ( 7) . واألجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب
ة ضمن مدة االشتتراك فتى األجتر المتغيتر علتى أستاس الستن تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مد -5

فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل 
 ( 7). المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب

وارد بهتذا الجتدول وعلتى من المعامتل الت% 50بواقع ( 33)تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة  -5
 . (3)أساس السن واألجر فى تاريخ تقديم طلب االشتراك

1741897

21041894171897

 (..المادة السابعة عشر) 1/4/1894ويعمل به إعتباًرا من ( المادة الثامنة  )1891لسنة  101بند مضاف بالقانون رقم (3)
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 (22)جدول رقم 
 1007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم 

 
 (أ ) 

 القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه واحد مستحق فى حاالت
 طلب صرف المعاش لغير العجز والوفاة

 
السن فى تاريخ 

ستحقاق صرف إ
 لمعاشا

 القيمة الرأسمالية للمعاش
ستحقاق صرف إالسن فى تاريخ 

 المعاش
القيمة الرأسمالية 

 للمعاش

 ج 112 51 ج 777 35

39 770 57 115 

32 711 53 117 

31 719 55 120 

30 715 55 129 

50 717 59 123 

51 710 52 120 

57 701 51 191 

53 705 50 199 

55 703 90 193 

55 701 91 190 

59 100 97 152 

52 102 93 155 

51 105 95 151 

50 107 95 151 

50 110   

 

 :ملحوظة 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 
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 (22)جدول رقم 
 1007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم 

 
 (ب )

 القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالة طلب
 لثبوت العجز صرف المعاش 

 
ستحقاق إالسن فى تاريخ 

 صرف المعاش
 القيمة الرأسمالية للمعاش

ستحقاق صرف إالسن فى تاريخ 
 المعاش

القيمة الرأسمالية 
 للمعاش

 ج 110 59 ج 711 75حتى 

79 710 52 121 

72 700 51 122 

71 701 50 125 

70 702 50 123 

30 709 51 121 

31 705 57 190 

37 707 53 192 

33 701 55 195 

35 700 55 191 

35 100 59 150 

39 102 52 152 

32 105 51 155 

31 105 50 153 

30 103 90 150 

50 107 91 152 

51 100 97 155 

57 111 93 153 

53 119 95 151 

55 115 95 130 

55 117   

 

 
 :ملحوظة 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 
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 (22)ول رقم جد

 1007لسنة  554المرفق بالقرار الوزاري رقم 
 

 (ج ) 
 القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالة طلب

 صرف المعاش للوفاة 

 

ستحقاق إالسن فى تاريخ 
 صرف المعاش

 القيمة الرأسمالية للمعاش
ستحقاق صرف إالسن فى تاريخ 

 المعاش
 القيمة الرأسمالية للمعاش

 ج 125 59 ج 700 75حتى 

79 100 52 127 

72 101 51 120 

71 102 50 191 

70 109 50 199 

30 105 51 195 

31 105 57 197 

37 103 53 190 

33 107 55 151 

35 101 55 159 

35 100 59 153 

39 110 52 150 

32 111 51 151 

31 112 50 159 

30 119 90 155 

50 115 91 151 

51 113 97 130 

57 111 93 132 

53 120 95 135 

55 122 95 133 

55 129   

 :ملحوظة 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 
 

 



 1023نوفمبر                        مذكرات في التأمينات االجتماعية                                                              
 المذكرة الرابعة عشرة     

                                                                          

 

                                    www.elsayyad.net  W :
 

1416

 المرفقات         

 
 2مرفق رقم 

 نسب المبالغ االضافية المستحقة وفقا لتواريخ االستحقاق
 

ستحقاق المبالغ المستحق إتاريخ 
 عنها المبلغ االضافي

ن كل شهر تأخير من تاريخ االستحقاق ضافي عالمبلغ اإل
 حتى نهاية شهر األداء

 المعامل الشهري ليإ من لىإ من

01-09-1975 30-06-2003 01-09-1975 30-06-2003 %17/17 

  01-07-2003 30-06-2004 %17/11 

  01-07-2004 31-12-2006 %17/39 

  01-01-2007 30-06-2008 %17/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %17/17 

  01-09-2008 30-09-2008 %17/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013  11.25/12% 

01-07-2003 30-06-2004 01-07-2003 30-06-2004 %17/11 

  01-07-2004 31-12-2006 %17/39 

  01-01-2007 30-06-2008 %17/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %17/17 

  01-09-2008 30-09-2008 %17/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013  11.25/12% 

01-07-2004 30-06-2005 01-07-2004 30-06-2005 %17/11 

  01-07-2005 31-12-2006 %17/39 

  01-01-2007 30-06-2008 %17/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %17/17 
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  01-09-2008 30-09-2008 %17/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013  11.25/12% 

01-07-2005 30-06-2006 01-07-2005 30-06-2006 %17/11 

  01-07-2006 31-12-2006 %17/39 

  01-01-2007 30-06-2008 %17/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %17/17 

  01-09-2008 30-09-2008 %17/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013  11.25/12% 

01-07-2006 31-12-2006 01-07-2006 31-12-2006 %17/11 

  01-01-2007 30-06-2008 %17/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %17/17 

  01-09-2008 30-09-2008 %17/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 

  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013  11.25/12% 

01-01-2007  01-01-2007 30-06-2008 %17/11 

  01-07-2008 31-08-2008 %17/17 

  01-09-2008 30-09-2008 %17/13 

  01-10-2008 28-02-2009 13.5/12% 

  01-03-2009 31-03-2009 12.5/12% 
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  01-04-2009 31-05-2009 12/12% 

  01-06-2009 30-06-2009 11.5/12% 

  01-07-2009 31-08-2009 11/12% 

  01-09-2009 30-11-2011 10.5/12% 

  01-12-2011 31-03-2013 11.5/12% 

  01-04-2013 31-08-2013 12.25/12% 

  01-09-2013 30-09-2013 11.75/12% 

  01-10-2013  11.25/12% 

 
 
 

 


