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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 03 مقدمة

 04 سابقةلقواعد المنظمة لحساب مدة المبحث األول    : ا

 06 شتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفضالقواعد المنظمة لالالمبحث الثانً   : 

 06 معالجة األقساط فى حاالت عدم استحقاق األجر أو تعويض أجرالمبحث الثالث   : 

معالجة األقساط فىى حىاالت انتهىال الخدمىة قبىل اسىتحقاق القسىط المبحث الرابع   : 
 األول

06 

شيخوخة الفي حالة استحقاق الصرؾ في تأمين  معالجة األقساطس : المبحث الخام
 قبل انتهال مدة التقسيط والعجز والوفاة

07 

 المرفقة بقانون التامٌن االجتماعً  الجداول
حديىىد المبىىالػ المسىىتحقة لحسىىاب المىىدة السىىابقة ضىىمن مىىدة ت :4 قددمجدددول ر

 شتراكاال

08 
 
 

التى تقتطع من األجر فى حالىة اختيىار  بتحديد األقساط الشهرية : 6جدول رقم 
 المؤمن عليه أدال المبالػ المستحقة عليه بالتقسيط 

10 

 2007لسنة  554بالقرار الوزاري رقم  ةالمرفقالجداول 
جنيىه سىبق تقسىيطها  1القيمة الحالية ألقساط سىنوية قىدر ا  :أ  – 2جدول رقم 

ون رقم المستبدل بالقان 6وفقا للجدول رقم  حتى سن الستين
 2014لسنة  120

12 

جنيه سبق تقسيطها  1القيمة الحالية ألقساط سنوية قدر ا : ب  – 2جدول رقم      
 قبل استبداله 6وفقا للجدول رقم  حتى سن الستين
 2014لسنة  120بالقانون رقم 

13 

 14 أمثلة تطبٌقٌة
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 مقدمة
 

شىتراك عىن مىدة القواعىد المنظمىة لحسىاب مىدة سىابقة ولالنتناول في  ذه المىذكرة بشىكل مختصىر موضىوع 
سىتعانة مىع اال 1975لسىنة  79محسوبة بمعدل منخفض في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 و ذلك علي النحو التالي : –بأمثلة تطبيقية 
 . لقواعد المنظمة لحساب مدة سابقة: االمبحث األول    
 . شتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفضواعد المنظمة لالالق: المبحث الثانً   
 . معالجة األقساط فى حاالت عدم استحقاق األجر أو تعويض أجر: المبحث الثالث   
 . معالجة األقساط فى حاالت انتهال الخدمة قبل استحقاق القسط األول: المبحث الرابع   
قبىل  شىيخوخة والعجىز والوفىاةالصىرؾ فىي تىأمين فىي حالىة اسىتحقاق ال معالجة األقسىاط: المبحث الخامس 

 . انتهال مدة التقسيط
 الجداول
 المرفقة بقانون التامٌن االجتماعً : الجداول

 . شتراكتحديد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اال : 4جدول رقم 
يار المؤمن عليه أدال المبالػ بتحديد األقساط الشهرية التى تقتطع من األجر فى حالة اخت :  6جدول رقم 

 .المستحقة عليه بالتقسيط 

 2007لسنة  554بالقرار الوزاري رقم  ةالمرفقالجداول 
وفقىا  جنيىه سىبق تقسىيطها حتىى سىن السىتين 1القيمىة الحاليىة ألقسىاط سىنوية قىدر ا : أ  – 2جدول رقم 

 .2014لسنة  120المستبدل بالقانون رقم  6للجدول رقم 
وفقىا  جنيىه سىبق تقسىيطها حتىى سىن السىتين 1القيمة الحاليىة ألقسىاط سىنوية قىدر ا : ب  – 2جدول رقم 

 2014لسنة  120بالقانون رقم  قبل استبداله 6للجدول رقم 
 أمثلة تطبٌقٌة

 
 

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
 

 
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التأمين االجتماعي
 بقا(وكيل أول وزارة التأمينات )سا

 رئيس صندوق التأمين االجتماعي
 للعاملين بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التأمين االجتماعي
 رئيس مجلس إدارة

 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات )سابقا(

W :  www.elsayyad.net                 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/


 مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة
 8201  أبرٌلالمذكرة الرابعة                                                                                             

                   

 لٌلً محمد الوزٌري  –ل منخفض            محمد حامد الصٌاد  القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة ولالشتراك عن مدة محسوبة بمعد

                     w: www.elsayyad.net                4/18       1975لسنة  79فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 

 المبحث األول
 لقواعد المنظمةا

 لحساب مدة سابقة
 :( 1) شروط حساب المدة -1

 اشتراكه في التأمين عن كل من : مدد يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة ضمن
 نظام المكافأة -األجر المتؽير  -األجر األساسي 

 وذك بالشروط اآلتٌة :
 .والعجز والوفاةاكه فى تأمين الشيخوخة أن يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب أثنال مدة اشتر -أ 

( بعد  فقط األساسي عن األجرواستثنال من  ذا الشرط يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم ) 
إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليىه وبلوؼه سن الستين أو تجاوز ا انتهال الخدمة 

بالمدة التى تكمل مع مدة االشتراك فىي  معاشا" وتتحدد المدة التى يجوز حسابها فى  ذه الحالة
وفىي تحديىد  ىذه المىدة يراعىي قاعىدة جبىر كسىر  - التأمين القدر الالزم الستحقاق المعاش فقط

ويتم تحديد تكلفة  ىذه المىدة علىي ،  ذا كان من شأن ذلك استحقاق معاشإلي سنة كاملة إالسنة 
لهىذا األجىر فىي تىاريد تقىديم طلىب  يأساس األجر األساسي األخير بما ال يقل عىن الحىد األدنى

عتباراً من أول الشهر إ، ويستحق المعاش  وتؤدى المبالػ المستحقة عنها دفعة واحدة الشرال ،
 . التالى ألدال  ذه المبالػ

  . لم يتم أدال االشتراكات عنهاخاصة بدون أجر لؽير العمل  إجازة ةمد ة ذه المد أال تكون -ب
 .ثامنة عشرةحسابها تالية لبلوغ المؤمن عليه سن ال أن تكون المدة المطلوب -ج
 ال يجوز الضم إال لسنوات كاملة فال يجوز ضم كسور السنة . -د
 79فىي أ  مىن القىوانين ؼير خاضعة لنظام التأمين اإلجتماعى أن تكون المدة المطلوب ضمها  -   

 . 1975لسنة  90 أو 1978لسنة  50 أو 1976لسنة  108 أو 1975لسنة 
 . خر مدة اشتراكآأن تكون المدة المطلوب حسابها سابقة علي  -و
 أال تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في تاريد تقديم طلب الضم ،  -ز
يشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة االشتراك فى األجر المتؽير أو فى نظىام المكافىأة  -ح 

 ى أن  تتجاوز مدة االشتراك لكل منهما مدة االشتراك عن األجر األساسى.أال يؤدى حسابها إل
 
 كٌفٌة حساب تكلفة الضم : -2

يتم تحديد تكلفة ضم السنة الواحدة ثم تحدد تكلفة المدة المطلوب حسابها من حاصىل ضىرب تكلفىة السىنة 
احىىدة مىىن حاصىىل ضىىرب الواحىدة فىىى عىىدد السىىنوات الكاملىة المطلىىوب حسىىابها ، وتحىىدد تكلفىىة السىنة الو

 : العنصرٌن اآلتٌٌن
 : أجر المؤمن علٌه  - أ

شتراك فى األجر األساسي ، تاريد تقديم الطلب وذلك بالنسبة للمدة المطلوب ضمها لمدة اال يف (1)
  .أو فى نظام المكافأة 

المدة المطلوب ضمها لمدة االشتراك فى األجر المتؽير يتحدد األجىر الىذى تحسىب علىى أساسىه  (2)
ساسه االشتراكات خالل مدة االشتراك عن  ىذا أتكلفة بمتوسط األجر المتؽير الذى أديت على ال

 األجر حتى نهاية الشهر السابق على تاريد تقديم الطلب  .
 
 

--------------------------------- 
 .. 2014/  10/  1اعتبارا من  2014لسنة  120تعديل بالقانون رقم  (1)
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 :المعامل المقابل للسن  - ب
 فى تاريد تقديم طلب الضم المنصوص عليه فى 

 تحديد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك : 4جدول رقم       
 . وفى حساب السن الستخدام الجدول تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة      
  .ر األساسي والمتؽيرمل السن عن األجمعا : في حالة طلب مدة في األجر األساسي أو المتؽير -
 معامل السن عن المكافأة . :في حالة طلب مدة في المكافأة  –  
 

 مالحظة : 
 تجبر قيمة التكلفة الناتجة من تطبيق  ذا الجدول إلى أقرب جنيه.

 
 كٌفٌة أداء تكلفة الضم : -3

 :  بإحدى الطرق اآلتٌةلطالب الضم أدال المبلػ المطلوب منه 
 بما اليجاوز تاريد انتهال الخدمة.  خالل سنة من تاريد طلب الحساب دفعة واحدة نقدا" -أ
 بالتقسيط حتى سن الستين وفقا" -ب.    

بتحديد األقساط الشهرية التى تقتطع من األجر فى حالة اختيار المؤمن عليه أدال :   6للجدول رقم       
 المبالػ المستحقة عليه بالتقسيط 

 وبمراعاة اآلتً :     
 د قٌمة القسط : تحدٌ (1)

 لما ٌلً : سب القسط وفقايح         
مجمىىوع األقسىىاط الواجىىب أداؤ ىىا حتىىى سىىن  اريد بىىدل األدال يتحىىدد علىىى أساسىىهتىى ي( السىىن فىىأ)    

، وفىىى حسىىاب السىىن تعتبىىر دفعىىة واحىىدة جنيىىه مىىن المبلىىػ المسىىتحق  100السىىتين مقابىىل كىىل 
األقساط بأول الشهر التالى إلبدال الرؼبة فى دال أكسور السنة سنة كاملة ، ويتحدد تاريد بدل 

 حساب مدة أو االشتراك عن مدة .
 =   ( القسط الشهـرب)    

 المعامل المقابل للسن فى أول الشهر التالى إلبدال الرؼبة ، ويجبر كسر السنة إلى سنة× تكلفة حساب المدة   
 تينبلوغ سن السعدد الشهور الكاملة من بدل التقسيط حتى ×  100 

دال المبلػ بالتقسيط أال يكون المؤمن عليه مصابا" بعجز يعطيه الحق فى معاش العجز يشترط أل (2)
 إذا انتهت خدمته بسببه .

 :تحصٌل األقساط  بداٌة (3)
، ويستحق األدال أول الشهر التالي لهذا التقسيط  يجر الشهر التالي إلبدال الرؼبة فاعتبارا" من أ

 الشهر .
 سقوط األقساط : (4)

مىىن أول الشىىهر الىىذ  يسىىتحق فيىىه معىىاش تىىامين الشىىيخوخة عتبىىارا" اتسىىقط األقسىىاط المسىىتحقة               
 ، وتتمثل فً الحاالت اآلتٌة :لعجز المنهى للخدمة أو الوفاة ا في حاالت والعجز والوفاة

 ة .المنهى للخدم يالطبيع يالعجز الجزئ ( أ)
 ة .المنهى للخدم يالعجز الكامل الطبيع ( ب)
 ة .للخدم ةالمنهي ةيعيالطب ةالوفا ( ج)
 ة من ترك الخدمة.خالل سن ةالطبيعي ةالوفا ( د)
 ة من ترك الخدمة .بعد سن ةالطبيعي ةالوفا(  )

وٌقتصددر سددقوط األقسدداط علددً األقسدداط التددً لددم ٌحددل موعددد اسددتحقاقها األصددلً ، أمددا التددً 
 استحقت واجلت فال تسقط .
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 المبحث الثانً
 القواعد المنظمة

 وبة بمعدل منخفضشتراك عن مدة محسلال
 

% من  60يقصد بهذه المدد ، المدد التى يقضى النظام بحسابها فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بواقع 
تعويض الدفعة الواحدة ( ، وتتبع ذات القواعد السابق اإلشارة إليها ل%  9لمعاش ، ل 1/75معدل الحساب ) 

 : وذلك باستثناءبة ضمن مدة االشتراك فى التامين فى شأن مدد العمل أو النشاط السابقة ؼير المحسو
يجوز للمؤمن عليه طلب رفع المدة المحسىوبة بمعىدل مىنخفض حتىى ولىو كانىت سىابقة علىى بلوؼىه سىن  -1

 . ةالعشرين حتى ولو تضمنت كسورا" للسن
نظرا"  (  0.4 ×مل السن عن األجر األساسي والمتؽير )معا% من تكلفة الضم  40يؤدى المؤمن عليه  -2

) تتمثل في مكافأة نهايىة الخدمىة % من التكلفة من صاحب العمل  60ألن الصندوق سبق حصوله على 
 ( 15/25عن  ذه المدة و بمراعاة أن حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 

 .االجتماعي ين ( المرافق لقانون التأم6تؤدى التكلفة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا" للجدول رقم ) -3
 
 

 المبحث الثالث
 معالجة األقساط

 عدم استحقاق األجر أو تعوٌض أجرفى حاالت 
 

يوقـؾ سـداد األقساط المستحقة على المؤمن عليهم فى جميـع الحاالت التى ال يستحق عنها أجراً أو تعويض 
بقىدر المىدة التىى اوقىؾ فيهىا  ويستأنؾ السداد فور استحقاق األجر ، وفى  ذه الحالة تزاد مدة التقسىيط، أجر 

 . سداد األقساط
 في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة المعاش  المؤمن عليهاستحقاق وفى حالة 
فيعتبىر كىل المتبقىى منىه بحسىب األحىوال دينىا للصىندوق لهىا حىق تحصىيله بجميىع  األقساط المؤجلةقبل أدال 

 ، وذلك باإلضافة إلى جواز تحصيله فى حدود ربىع مسىتحقات المسىتفيدين عنىه، كته الطرق القانونية من تر
وذلىك باإلضىافة إلىى جىواز ، وإذا لم يوجد مستفيدين فلها أن تحصل عليها بجميع الطرق القانونية من تركته 

مىىن  تحصىيله فىى حىدود ربىع المعىىاش المسىتحق لهىم شىهريا ، بمراعىاة تقسىىيم المبلىػ بيىنهم بنسىبة المنصىرؾ
 أنصبتهم .

 
 

 المبحث الرابع
 معالجة األقساط

 الخدمة قبل استحقاق القسط األولفى حاالت انتهاء 
 

ذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل تاريد استحقاق القسط األول يعاد تحديد قيمىة القسىط علىى أسىاس سىن إ –1
 المؤمن عليه فى أول الشهر الذى التحق فيه بعمل جديد .

من عليه صرؾ حقوقىه التأمينيىة قبىل تىاريد اسىتحقاق القسىط األول يىتم تحصىيل المبىالػ ذا استحق المؤإ –2
 المطلوبه من الحقوق التأمينية فى حدود ربع مستحقاته لدى الصندوق .

جازة بالوفىاة أو وقعىت الوفىاة قبىل أدال المبىالػ المطلوبىة دفعىة واحىدة أو قبىل اسىتحقاق أول إذا انتهت اإل –3
 قاتهم التأمينية وتقسم بينهم بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم .قسط تخصم من مستح
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 المبحث الخامس
 معالجة األقساط

 فً حالة استحقاق الصرف فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
 قبل انتهاء مدة التقسٌط

 
تىىي يحىىل موعىىد اسىىتحقاقها قسىىاط اللألتخصىىم القيمىىة الحاليىىة اسىىتحقاق تعىىويض الدفعىىة الواحىىدة فىىى حالىىة  -1

 . باإلضافة الي األقساط المؤجلة ان وجدت، من تعويض الدفعة الواحدة والمكافأة  صلياأل
 
فً الحاالت  معاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاةفي حالة استحقاق  يستمر خصم األقساط من المعاش -2

 اآلتٌة :
 بلوغ سن التقاعد المنهي للخدمة . ( أ)

 بلوغ سن التقاعد المنهي للخدمة .)ب( 
 ة من ترك الخدمة.الطبيعي خالل سن املعجز الكال ( ج)
 ة من ترك الخدمة .الطبيعي بعد سن عجز الكاملال(  )

لىم تىي اليتم خصم القيمة الحالية لألقسىاط ، عن المدة المشتراة في نظام المكافأة  ةط المستحقاقسماعدا األ
 .المكافأة المستحق من مبلػ،  باإلضافة الي األقساط المؤجلة ان وجدت يحل موعد استحقاقها األصلي

 ال  يصرؾ المعاش المبكر إال بعد أدال القيمة الحالية لألقساط المتبقية .  - 3
 
 6المحىىددة وفقىىا للجىىدول رقىىم و يحىىل موعىىد اسىىتحقاقها األصىىليلىىم تىىي اللألقسىىاط تحسىىب القيمىىة الحاليىىة  -4

 :يكاآلت
 ية المحددة القيمة الحال( × 12× القيمة الحالية = القسط السنوى )القسط الشهر  

القيمىىة الحاليىىة ألقسىىاط سىىنوية  - 2007لسددنة  554المرفددق بددالقرار الددوزاري رقددم  2بالجدددول رقددم  
 جنيه سبق تقسيطها حتى سن الستين  المقابلة للمدة المتبقية لبلوغ سن الستين  1ر ا اقدم

 : ) أي من الجدولٌن األتٌٌن تبعا للجدول الذي تم استخدامه فً تحدٌد قٌمة القسط (
 . 2014لسنة  120المستبدل بالقانون رقم  6لجدول رقم ا -أ  

 2014لسنة  120بالقانون رقم  قبل استبداله 6جدول رقم ال -ب 
 
يقتصر تحديد القيمة الحالية علىي األقسىاط التىي لىم يحىل موعىد اسىتحقاقها األصىلي ، أمىا التىي اسىتحقت  - 5

 .دون اضافة مبلػ اضافي ، واجلت فتستحق كاملة 
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 الجداول

 
 (1) (4جدول رقم )
 

 السن

المبلػ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى مدة 
 اإلشتراك ولكل جنٌه واحد من األجر الشهرى

 المكافأة األجر المتغٌر -األجر األساسى 

 0.65 3.69 20حتى سن 

21 3.73 0.66 

22 3.77 0.66 

23 3.82 0.67 

24 3.86 0.68 

25 3.90 0.68 

26 3.95 0.69 

27 3.99 0.70 

28 4.03 0.70 

29 4.08 0.71 

30 4.12 0.72 

31 4.17 0.72 

32 4.21 0.73 

33 4.26 0.74 

34 4.31 0.74 

35 4.35 0.75 

36 4.40 0.76 

37 4.45 0.77 

38 4.49 0.77 

39 4.54 0.78 

40 4.59 0.79 

41 4.64 0.80 

42 4.68 0.80 

                                                 
 .2014لسنة  120مستبدل بالقانون رقم  1
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43 4.73 0.81 

44 4.78 0.82 

45 4.83 0.83 

46 4.87 0.83 

47 4.92 0.84 

48 4.97 0.85 

49 5.02 0.86 

50 5.06 0.87 

51 5.11 0.87 

52 5.15 0.88 

53 5.20 0.89 

54 5.24 0.90 

55 5.29 0.91 

56 5.33 0.92 

57 5.37 0.93 

58 5.41 0.93 

 0.94 5.45 سنة فأكثر 59

 مالحظات :   
 فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . -1  

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر  -2
األساسى والمكافأة على أساس السن واألجر فى تاريد تقديم طلب 

 الحساب. 

دة االشتراك فى األجر تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن م -3
المتؽير على أساس السن فى تاريد تقديم الطلب والمتوسط الشهرى 
لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة حتى نهاية 

 الشهر السابق على تاريد تقديم طلب الحساب.

% من المعامل 40( بواقع 33تقدر المبالػ المطلوبة وفقاً للمادة ) -4
ا الجدول وعلى أساس السن واألجر فى تاريد تقديم طلب الوارد بهذ
 االشتراك. 

 تجبر قيمة التكلفة الناتجة من تطبيق  ذا الجدول إلى أقرب جنيه. - 5
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 (1) 6جدول رقم 

بتحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة إختٌار 
 المؤمن علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط

سن فى تارٌخ بدء ال
 األداء

مجموع األقساط المفروض أداؤها فى 
حالة السداد حتى بلوغ سن الستٌن مقابل 

 جنٌه من المبلػ المستحق  100

20 327.94 

21 321.04 

22 314.19 

23 307.39 

24 300.64 

25 293.94 

26 287.30 

27 280.72 

28 274.19 

29 267.73 

30 261.33 

31 255.00 

32 248.74 

33 242.55 

34 236.43 

35 230.38 

36 224.41 

37 218.51 

38 212.68 

39 206.93 

40 201.26 

41 195.65 

42 190.12 

43 184.65 

44 179.25 

45 173.92 
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46 168.64 

47 163.43 

48 158.27 

49 153.16 

50 148.10 

51 143.10 

52 138.14 

53 133.22 

54 128.36 

55 123.53 

56 118.75 

57 114.01 

58 109.32 

59 104.66 

 مالحظات :
 فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة. - 1 

لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع األقساط المفروض أداؤ ا  - 2
 على عدد األشهر الكاملة بين تاريد بدل السداد وتاريد سن الستين.

تجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق  ذا الجدول إلى  - 3
 أقرب جنيه.

 
 

 
 .2014لسنة  120دل بالقانون رقم مستب (1)
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 أ – 2جدول رقم  

وٌعمل به اعتبارا  22/12/2014الصادر بتارٌخ  2014لسنة  126مستبدل بالقرار الوزاري 
 1/10/2014من 

 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
 نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست

 2014لسنة  120قم دل بالقانون رالمستب 6وفقا للجدول رقم 
 

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستتن
 السن

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال المدة  1قدره 

 الستٌنالمتبقٌة لبلوغ سن 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن
 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

10 18 20 40 12 36 40 20 

9 96 19 41 12 31 39 21 

9 72 18 42 12 26 38 22 

9 46 17 43 12 21 37 23 

9 18 16 44 12 15 36 24 

8 87 15 45 12 08 35 25 

8 55 14 46 12 01 34 26 

8 19 13 47 11 94 33 27 

7 81 12 48 11 85 32 28 

7 40 11 49 11 77 31 29 

6 96 10 50 11 67 30 30 

6 48 9 51 11 57 29 31 

5 96 8 52 11 46 28 32 

5 40 7 53 11 34 27 33 

4 80 6 54 11 21 26 34 

4 14 5 55 11 07 25 35 

3 44 4 56 10 91 24 36 

2 68 3 57 10 75 23 37 

1 85 2 58 10 57 22 38 

0 96 1 59 10 38 21 39 
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 ب  – 2جدول رقم 

  2014لسنة  126بالقرار الوزاري  قبل استبداله 
 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
 نٌسبق تقسٌطها حتى سن الست

 2014لسنة  120بالقانون رقم  قبل استبداله 6وفقا للجدول رقم 
 

1

 
 

 

1

 
 

 

  سنة مليم جنيه  سنة مليم جنيه

11 267 20 40 14 920 40 20 

10 955 19 41 14 820 39 21 

10 631 18 42 14 716 38 22 

10 284 17 43 14 603 37 23 

9 922 16 44 14 487 36 24 

9 534 15 45 14 359 35 25 

9 129 14 46 14 227 34 26 

8 697 13 47 14 083 33 27 

8 244 12 48 13 933 32 28 

7 761 11 49 13 771 31 29 

7 252 10 50 13 603 30 30 

6 711 9 51 13 421 29 31 

6 140 8 52 13 232 28 32 

5 532 7 53 13 028 27 33 

4 889 6 54 12 817 26 34 

4 203 5 55 12 590 25 35 

3 473 4 56 12 354 24 36 

2 693 3 57 12 102 23 37 

1 858 2 58 11 839 22 38 

. 963 1 59 11 558 21 39 
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 أمثلة تطبٌقٌة
 

 ( :1مثال رقم )
 شروط شراء المدد فى األجر األساسى :

فى  2014لسنة  120اعتبارا من تاريد العمل بالقانون رقم  شروط شرال المدد فى األجر األساسى تتحدد
 :  ى أن تكون المدة المطلوب شراؤ ا –شروط  في ستة 10/2014 /1
 . ةة عشرامنثبعد سن ال – 1
 سنوات كاملة . – 2
 سابقة على مدة االشتراك األخيرة . – 3
 1976لسىنة  108أو  1975لسىنة  79  مىن القىوانين أل وفقاإلجتماعى ؼير خاضعة لنظام التأمين ا – 4

 . 1975لسنة  90أو  1978لسنة  50أو 
 .في االجر األساسيتتجاوز مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية  ال – 5
 أن يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب أثنال مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. - 6

من  ذا الشرط يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم )عن األجر األساسي فقىط ( بعىد انتهىال واستثنال  
إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشىا" وتتحىدد وبلوؼه سن الستين أو تجاوز ا الخدمة 

در الىالزم المدة التى يجوز حسابها فىى  ىذه الحالىة بالمىدة التىى تكمىل مىع مىدة االشىتراك فىي التىأمين القى
وفي تحديد  ذه المدة يراعي قاعدة جبر كسر السنة إلي سنة كاملة إذا كان من  -الستحقاق المعاش فقط 
ويتم تحديد تكلفة  ذه المدة علىي أسىاس األجىر األساسىي األخيىر بمىا ال يقىل  ، شأن ذلك استحقاق معاش

مبالػ المستحقة عنها دفعىة واحىدة ، وتؤدى ال عن الحد األدني لهذا األجر في تاريد تقديم طلب الشرال ،
 ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى ألدال  ذه المبالػ .

ويجدر اإلشارة أن  ذه الشروط يتطلب األمر توافر ا مجتمعة ، بحيث إذا تخلؾ أحد ا ال         
 يتوافر الحق فى شرال المدة ، وفيما يلى أمثلة لإليضاح :

 
 ( :2مثال رقم )

 المكافاة : شروط شراء المدد فى األجر المتغٌر ونظام
اعتبارا من تاريد العمل بالقانون رقم تتحدد شروط شرال المدد فى كل من األجر المتؽير ، نظام المكافأة 

  ى أن تكون المدة المطلوب شراؤ ا : –ة شروط بعفي س 2014/ 10 /1فى  2014لسنة  120
 . ةعشر الثامنةبعد سن  – 1

 ز و هـ د ج ب أ المثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم ؟ ة*  ل  ى بعد سن الثامنة عشر

 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم *  ل  ى سنوات كاملة ؟

 نعم نعم )ال( نعم نعم نعم نعم *  ل  ى سابقة على المدة األخيرة ؟

*   ل  ي خاضعة لنظام التأمين 
 اإلجتماعى ؟

 ال
 ال ال

 ال ال )نعم(
 ال

 ال ال ال ال )نعم( ال ال وز مدة االشتراك الفعلية ؟*  ل تتجا

* ل تم تقديم الطلب أثنال مدة 
 االشتراك

 نعم نعم نعم نعم )ال( نعم
 نعم

        

       × * يتوافر الحق فى الشرال

 × × × × × ×  * ال يتوافر الحق فى الشرال
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 سنوات كاملة . – 2
 ك األخيرة ) باألجر المتؽير أو بنظام المكافأة بحسب األحوال ( .سابقة على مدة االشترا – 3
 ؼير مشترك عنها ) باألجر المتؽير أو بنظام المكافأة بحسب األحوال ( .. – 4
 ال تتجاوز مدة االشتراك المؤمن عليه الفعلية في األجر المتؽير أو نظام المكافأة بحسب األحوال .. – 5
 بطلب الحساب أثنال مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.أن يتقدم المؤمن عليه  - 6
أال يؤدى شراؤ ا لزيادة مدة ) األجر المتؽير أو نظام المكافأة بحسب األحوال ( عن مدة االشىتراك فىى  – 7

 األجر االساسى .
ا ال يتىوافر الحىق ويجدر اإلشارة أن  ذه الشروط يتطلب األمر توافر ا مجتمعىة ، بحيىث إذا تخلىؾ أحىد    

 فى شرال المدة ، وفيما يلى أمثلة لإليضاح :
 

 
 ( :3مثال رقم )

 :  2014/ 10 /1بعد  لشرال المدد اآلتية والتي توافرت فيها الشروط المطلوبة  تقدم مؤمن عليه   
 سنوات          األجر األساسي في تاريد تقديم الطلب  5األجر األساسي        -

 جنيه  .  200=                                                                   
 سنه            األجر األساسي في تاريد تقديم الطلب  2نظام المكافأة           -

 جنيه  .  200=                                                                   
 سنوات          المتوسط الشهر  لألجور المتؽيرة التي 4األجر المتؽير         -

 على أساسها االشتراكات حتى نهاية أديت                                           
 ج . 100بق على تاريد تقديم الطلب = االشهر الس                                           

 ، إذا علمت أن سن المؤمن عليه فى تاريد تقديم الطلب مطلوب تحدٌد تكلفة الشراء
 ةشهر       سن  =  
      10        45 

 ح ز و هـ د ج ب أ المثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ؟ ة*  ل  ى بعد سن الثامنة عشر

 نعم )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم *  ل  ى سنوات كاملة ؟

 نعم نعم )ال( عمن نعم نعم نعم نعم *  ل  ى سابقة على المدة األخيرة ؟

*   ل  ي مشترك عنها )  باألجر 
المتؽير أو بنظام المكافأة بحسب 

 األحوال (  ؟
 ال

 ال ال
 ال )نعم( ال

 ال ال

 ال ال ال ال )نعم( ال ال ال *  ل تتجاوز مدة االشتراك الفعلية ؟

* ل تم تقديم الطلب أثنال مدة 
 االشتراك

 نعم نعم نعم )ال( نعم نعم
 نعم نعم

ل يؤدى شراؤ ا لزيادة مدة ) األجر * 
المتؽير أو نظام المكافأة بحسب 
األحوال ( عن مدة االشتراك فى 

 األجر االساسى ؟

 ال ال ال ال )نعم( ال

 ال ال

         

        × * يتوافر الحق فى الشرال

 × × × × × × ×  * ال يتوافر الحق فى الشرال
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 و وعن األجر المتؽير األجر األساسي : عن  4من جدول رقم  ةسن 46معامل السن ) فى  ذه الحالة يكون 
 ( 0.83وعن المكافأة  و  –جنيه  4.87

 وتتحدد تكلفة الشرال لكل من المدد المشار إليها كما يلى  : 
 ج  4870=   سنوات    5× 4.87×  200تكلفة شرال مدة فى األجر األساسى =  – 1
 ج 0332=        ةسن 2×  0.83×  200=   "   نظام المكافأة    "     "      "  – 2
 ج   1948 = سنوات   4×  4.87×  100=  "    "       "   "   األجر المتؽير   – 3

 ج  7150                                                        إجمالى تكلفة الدفعة الواحدة
 

 ( :4مثال رقم )
ن عليه فى المثال السابق طلب أدال التكلفة بالتقسيط حتى سن الستين ، فى  ذه الحالة يحدد بفرض أن المؤم

 بمراعاة اآلتى :  ةالقسط الشهرى عن كل من المدد المشترا
 6المعامل المقابل للسن فى بداٌة التقسٌط من الجدول × المبلػ المطلوب أداؤه دفعة واحدة القسط  =   

 السنــة         بمراعـاة  جبـر  كسـر  
 عدد الشهور الكاملة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن×  100                 

 سنة ( 45شهور ،  10) حيث أن السن فى تاريد بداية التقسيط                  
 جنيه168.64=  6من جدول  ةسن 46إذا معامل 

 ةسن     شهر                                                        
 60              -حيث المدة المتبقية لبلوغ سن الستين =       -

                                                 10              45 
 شهر 170=     14               2                                                  

 إذا القسط الشهرى يحدد كما يلى :  -
  اجنيه 49يجبر إلي  48.31= 168.64×    4870عن األجر األساسى  =       

                                   100       ×170    
 
  اتجنيه 4يجبر إلى  3.29= 168.64×       332     عن نظام المكافأة  =     

                                  100      ×170    
 
    اجنيه  20يجبر إلى   19.32 = 168.64×   1948      ر المتؽير =  عن األج   

                                  100     ×170    
 

 ( :5مثال رقم )
( كانىت لىه مىدة محسىوبة بمعامىل 4( والذى استكمل فى المثىال رقىم )3بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم )

) رفىع معامىل حسىاب  1/45فىى تعىديل حسىابها إلىى معامىل كامىل ، يرؼىب  ةسن 1شهر  2مقدار ا  1/75
 المدة (

 يتم تحديد التكلفة دفعة واحدة كما يلى : -
فىى تىاريد تقىديم الطلىب مىن األجىر األساسىي عىن معامل السىن × ) األجر األساسى فى تاريد طلب الرفع 

 المدة (  % ×40× جنيه  4.87 و كسر السنة إلى سنة كاملة   بمراعاة جبر  4جدول 
 . اجنيه  455يجبر الي   454.53=     1  %2  ×   40×   4.87×    200=    

                                           12 
 وبفرض أنه يرؼب فى سداد ا بالتقسيط حتى سن الستين  -
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 .جنيهات 5يجبر إلى  4.5=     168.64×         454    إذا القسط الشهرى  =    
                                 100           ×170   
 

 ( :6مثال رقم )
( اسىتمر فىى أدال األقسىاط 5،  4( والىذى اسىتكمل بالمثىالين رقمىى )3بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقىم )

 سنوات لمرافقة الزوجة . 3جازة بدون مرتب لمدة إثم حصل على  50حتى سن الـ 
األقساط عن فترة الثالث سنوات المشار إليهىا إلىى مىا بعىد سىن السىتين ، بمعنىى أن فى  ذه الحالة يتم تأجيل 

 . ةسن 63جازة ، أى تمد مدة التقسيط حتى بلوؼه سن إلتمد مدة التقسيط بمدة مساوية لمدة ا
 

 ( :7مثال رقم )
ازة ، بمعنىى جىإلسنوات من تاريد عودته من ا 4( توفى بعد 6بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق )رقم 

 . ةسن 57أنه توفى عن عمر = 
فى  ذه الحالة فإن األقساط التى تسقط للوفاة تقتصر على األقساط المتبقية عن مدة التقسيط األصىلية ) مىن  -

فإنهىا ال تسىقط ويىتم خصىمها ، ) مىن  ةسن 63( أما األقساط التى كانت قد أجلت حتى سن  ةسن 60إلى  57
 افة الطرق القانونية األخرى (مستحقات المستحقين عنه وبك

 
 ( :8مثال رقم )

جازة سنوات من تاريد عودته من اإل 4( لم يكن قد توفى بعد 7بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق رقم )
قىىد تقىىدم لصىىرؾ مسىىتحقاته التىىى تمثلىىت فىىى تعىىويض دفعىىة واحىىدة لعىىدم تىىوافر المىىدة المؤ لىىة كىىان ، ولكىىن 

 الستحقاق المعاش . 
 ه الحالة يتم تحديد قيمة األقساط المتبقية والتى يتم خصمها من مستحقاته كما يلى :فى  ذ -

أوال" : القٌمددة الحالٌددة لطقسدداط المتبقٌددة مددن مدددة التقسددٌط األصددلٌة ) حتددى سددن السددتٌن ( وتحدددد وفقددا" 
 للمعادلة اآلتٌة :

: المرفىق  أ – 2رقىم تقسيط المتبقيىة مىن الجىدول المعامل المقابل لمدة ال×  12× ) القسط الشهرى                      
المقابلىة   جنيه سبق تقسيطها حتىى سىن السىتين 1القيمة الحالية ألقساط سنوية قدر ا  - بهذه المذكرة

 للمدة المتبقية لبلوغ سن الستين .
         

 2.68 مشار إليه =سنوات ، إذا المعامل من الجدول ال 3ونظرا ألن المدة المتبقية  -
 وتكون القيمة الحالية لكل من األقساط كما يلى :  
   
 جنيه  603. 00=  2.68 × 12  ×  18. 75 = (  4عن األجر األساسى ) مثال  -   
 جنيه   072. 36=  2.68 × 12×    02. 25 =  عن نظام المكافأة    "      "     -   
 جنيه   226. 73=  2.68×  12×    07. 05 =    عن األجر المتؽير  "      "    -   
 جنيه   560. 28=  2.68×  12×    10. 75 =    ( 5فوعة )مثال رعن المدة الم -   
  جنيه  958. 37                                                                   اإلجمالى     

 ثانٌا" إجمالى األقساط المؤجلة :
صلى أن تحديد القيمة الحالية لألقساط تقتصر على األقساط التى لم يكن قد حل ميعاد استحقاقها األيراعى    

 ، أما التي استحقت وأجلت فيتم تحصيلها بقيمتها األصلية وعلى ذلك تكون جملة األقساط المؤجلة كما يلى :
  اجنيه  675شهر    =    36  ×   18. 75عن األجر االساسى  =  -
  اجنيه    081 شهر     =  36×    02. 25=    ام المكافأة  عن نظ -
  اجنيه  270شهر     =   36×    07. 05=    عن األجر المتؽير  -
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  اجنيه   630  =   شهر   36×    01. 75 =   فوعةرعن المدة الم -
 جنيه  1089                                                   اإلجمالً    

 الثا : إجمالى األقساط التى ٌتم خصمها من المستحقات : ث 
 جنيه   958. 37= تقسيط األصلية   مدة ال قيمة الحالية لألقساط المتبقية منال -   
 جنيه  1089. 00 =      القيمة اإلجمالية لألقساط المؤجلة                       -   
  جنيه 2047. 37                                                           اإلجمالى   
 

 ( :9مثال رقم )
 سنوات . 3شهور وليس  4و سنة 2بقية من المثال السابق كانت بفرض أن المدة المت
ال يتضىمن سىوى سىنوات  2007 لسىنة 554فىق بالقىـرار الىوزار  رقىم المر( 2رقم )ونظرا" ألن الجدول 

 ه الحالة كما يلى :كاملة ، لذلك يتم تحديد المعامل فى  ذ
 تحديد المعاملين الذين تقع بينهما المدة المتبقية . – 1
 طرح المعامل األصؽر من المعامل األكبر . – 2
 كسر السنة من المدة المتبقية ×   2ضرب ناتج الطرح بالخطوة  – 3

                                                           12 
 . ةإلى المعامل األصؽر لينتج معامل المدة المتبقية التى تتضمن كسر سن 3خطوة إضافة ناتج ال – 4

 شهور إذا يتم تحديد معاملها كما يلى : 4و  ةسن 2وحيث أن المدة المتبقية فى  ذا المثال = 
  2.68  =     سنوات     3معامل مده متبقية مقدار ا  – 1   

 1.85 =                ةسن  2"     "     "       "             
    0.83=                الفرق بين المعاملين               - 2   
  0.277=            4   ×  0.83=  ةمعامل كسر السن – 3   

                                              12 
  ةسر السن( + معامل كةسن 2شهور = المعامل األصؽر ) 4و  ةسن 2معامل  – 4   

                                          =85 .1  +277 .0  =2.127  
 * ويالحظ أن  ذا المعامل يقع بين المعاملين األصؽر واألكبر  .

 * كما يالحظ أن قيمته أقرب للمعامل األصؽر حيث أن عدد الشهور المتبقية أقل من النصؾ  .
 


