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مذكرات فً  
التأمٌنات االجتماعٌة 

 
 
 
 
 

المذكرة الرابعة 
القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و لالشتراك 

عن مدة محسوبة بمعدل منخفض 
فً قانون التأمٌن االجتماعً 

 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
 

 
 
 

 

إعداد 
محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التأمٌن االجتماعً

 (سابقا)وكٌل أول وزارة التأمٌنات 
رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً 

 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التأمٌن االجتماعً

رئٌس مجلس إدارة 
 (سابقا)الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات 
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الفهرس 
 

صفحة الموضوع 

 03مقدمة 

 04 لقواعد المنظمة لحساب مدة سابقةا: المبحث األول    

 06 القواعد المنظمة لالشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض: المبحث الثانً   

 06 معالجة األقساط فى حاالت عدم استحقاق األجر أو تعوٌض أجر: المبحث الثالث   

معالجة األقساط فى حاالت انتهاء الخدمة قبل استحقاق القسط : المبحث الرابع   

 األول

06 

معالجة األقساط فى حالة انتهاء الخدمة لؽٌر العجز والوفاة وقبل : المبحث الخامس 

 انتهاء مدة التقسٌط

07 

  المرفقة بقانون التامٌن االجتماعً الجداول
تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة  :4جدول رقم 

االشتراك 

08 
 
 

 بتحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة اختٌار  :6جدول رقم 
 المؤمن علٌه أداء المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط 

10 

 2007 لسنة 554 بالقرار الوزاري رقم ةالمرفقالجداول 
 جنٌه سبق تقسٌطها 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها :  أ – 2جدول رقم 

 المستبدل بالقانون رقم 6وفقا للجدول رقم  حتى سن الستٌن
 2014 لسنة 120

12 

 جنٌه سبق تقسٌطها 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها :  ب – 2جدول رقم      
 قبل استبداله 6وفقا للجدول رقم  حتى سن الستٌن

 2014 لسنة 120بالقانون رقم 

13 

 14أمثلة تطبٌقٌة 
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مقدمة 
 

نتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة ولالشتراك عن مدة 
 مع االستعانة 1975 لسنة 79محسوبة بمعدل منخفض فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

: و ذلك علً النحو التالً – بأمثلة تطبٌقٌة 
 .لقواعد المنظمة لحساب مدة سابقة ا: المبحث األول    
 .القواعد المنظمة لالشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض : المبحث الثانً   
 .معالجة األقساط فى حاالت عدم استحقاق األجر أو تعوٌض أجر : المبحث الثالث   
 .معالجة األقساط فى حاالت انتهاء الخدمة قبل استحقاق القسط األول : المبحث الرابع   
 .معالجة األقساط فى حالة انتهاء الخدمة لؽٌر العجز والوفاة وقبل انتهاء مدة التقسٌط : المبحث الخامس 

 الجداول
 : المرفقة بقانون التامٌن االجتماعً الجداول

.  تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة االشتراك  :4جدول رقم 
بتحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة اختٌار المؤمن علٌه أداء المبالػ  :  6جدول رقم 

 .المستحقة علٌه بالتقسٌط 

 2007 لسنة 554 بالقرار الوزاري رقم ةالمرفقالجداول 
وفقا   جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها :  أ – 2جدول رقم 

 .2014 لسنة 120 المستبدل بالقانون رقم 6للجدول رقم 
وفقا   جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها :  ب – 2جدول رقم 

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

 
 

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل 
 

 
محمد حامد الصٌاد 

 مستشار التأمٌن االجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التأمٌنات 

رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً 
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

لٌلً محمد الوزٌري 
 مستشار التأمٌن االجتماعً

رئٌس مجلس إدارة 
 (سابقا)الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات 

W :  www.elsayyad.net                 
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المبحث األول 
القواعد المنظمة 

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

: ٌجوز للمؤمن علٌه طلب حساب مدة ضمن مدد اشتراكه فً التأمٌن عن كل من 
نظام المكافأة - األجر المتؽٌر - األجر األساسً 

: وذك بالشروط اآلتٌة 
. أن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة-  أ

بعد  (عن األجر األساسً فقط ) واستثناء من هذا الشرط ٌجوز للمؤمن علٌه التقدم بطلب الضم 
إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن علٌه وبلوؼه سن الستٌن أو تجاوزها انتهاء الخدمة 

وتتحدد المدة التى ٌجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة االشتراك فً " معاشا
وفً تحدٌد هذه المدة ٌراعً قاعدة جبر كسر  -التأمٌن القدر الالزم الستحقاق المعاش فقط 

وتؤدى المبالػ المستحقة عنها ،  السنة إلً سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش

 .دفعة واحدة ، وٌستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى ألداء هذه المبالػ 
  . أال تكون هذه المدة مدة إجازة خاصة بدون أجر لؽٌر العمل لم ٌتم أداء االشتراكات عنها- ب
. أن تكون المدة المطلوب حسابها تالٌة لبلوغ المؤمن علٌه سن الثامنة عشرة- ج
. ال ٌجوز الضم إال لسنوات كاملة فال ٌجوز ضم كسور السنة - د
 79أن تكون المدة المطلوب ضمها ؼٌر خاضعة لنظام التأمٌن اإلجتماعى فً أي من القوانٌن -   ه

 . 1975 لسنة 90 أو 1978 لسنة 50 أو 1976 لسنة 108 أو 1975لسنة 
. أن تكون المدة المطلوب حسابها سابقة علً آخر مدة اشتراك - و
أال تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن علٌه الفعلٌة فً تارٌخ تقدٌم طلب الضم ،  - ز

ٌشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة االشتراك فى األجر المتؽٌر أو فى نظام المكافأة - ح 
. أال ٌؤدى حسابها إلى أن  تتجاوز مدة االشتراك لكل منهما مدة االشتراك عن األجر األساسى

 
: كٌفٌة حساب تكلفة الضم - 2

ٌتم تحدٌد تكلفة ضم السنة الواحدة ثم تحدد تكلفة المدة المطلوب حسابها من حاصل ضرب تكلفة السنة 
الواحدة فى عدد السنوات الكاملة المطلوب حسابها ، وتحدد تكلفة السنة الواحدة من حاصل ضرب 

: العنصرٌن اآلتٌٌن 
 : أجر المؤمن علٌه  - أ

فى تارٌخ تقدٌم الطلب وذلك بالنسبة للمدة المطلوب ضمها لمدة االشتراك فى األجر األساسً ، - أ 
.  أو فى نظام المكافأة 

المدة المطلوب ضمها لمدة االشتراك فى األجر المتؽٌر ٌتحدد األجر الذى تحسب على أساسه -  ب 
التكلفة بمتوسط األجر المتؽٌر الذى أدٌت على أساسه االشتراكات خالل مدة االشتراك عن هذا 

. األجر حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم الطلب  
 
 

 ---------------------------------
  ..2014 / 10 / 1 اعتبارا من 2014 لسنة 120تعدٌل بالقانون رقم  (1)

 

 

 



مذكزات في التأميىات االجتماعية 

 2015          المذكزة الزابعة                                                                                   يوليو  

                   

  ليلي محمذ الوسيزي –القواعذ المىظمة لحساب مذة سابقة ولالشتزاك عه مذة محسوبة بمعذل مىخفض                         محمذ حامذ الصياد  

                     w: www.elsayyad.net                5/18                            1975 لسىة 79في قاوون التأميه االجتماعي الصادر بالقاوون رقم 

 

: المعامل المقابل للسن  - ب
 فى تارٌخ تقدٌم طلب الضم المنصوص علٌه فى 

 تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك  :4جدول رقم       

 . وفى حساب السن الستخدام الجدول تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة      
مل السن عن األجر األساسً والمتؽٌر معا : فً حالة طلب مدة فً األجر األساسً أو المتؽٌر- 
X0.4 33 فً حالة حساب مدة وفقا للمادة                              . 
.  معامل السن عن المكافأة :فً حالة طلب مدة فً المكافأة   – 

 
:  مالحظة 

. تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه
 
: كٌفٌة أداء تكلفة الضم - 3

 :  بإحدى الطرق اآلتٌةلطالب الضم أداء المبلػ المطلوب منه 

.  بما الٌجاوز تارٌخ انتهاء الخدمة خالل سنة من تارٌخ طلب الحساب" دفعة واحدة نقدا- أ
 "بالتقسٌط حتى سن الستٌن وفقا- ب.

بتحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فى حالة اختٌار المؤمن علٌه أداء  :  6      للجدول رقم 
 المبالػ المستحقة علٌه بالتقسٌط 

:  لما ٌلً       وٌحسب القسط وفقا

السن فى تارٌخ بدء األداء ٌتحدد على أساسها مجموع األقساط الواجب أداؤها حتى سن الستٌن  (1)
 جنٌه من المبلػ المستحق ، وفى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ، 100مقابل كل 

وٌتحدد تارٌخ بدء أداء األقساط بأول الشهر التالى إلبداء الرؼبة فى حساب مدة أو االشتراك 
. عن مدة 

=  القسط الشهـرى  (2)
المعامل المقابل للسن فى أول الشهر التالى إلبداء الرؼبة ، وٌجبر كسر السنة إلى سنة ×   تكلفة حساب المدة 
عدد الشهور الكاملة من بدء التقسٌط حتى بلوغ سن الستٌن  × 100 

بعجز ٌعطٌه الحق فى معاش "     وٌشترط ألداء المبلػ بالتقسٌط أال ٌكون المؤمن علٌه مصابا
. العجز إذا انتهت خدمته بسببه 

. من أجر الشهر التالً إلبداء الرؼبة فى التقسٌط " وٌبدأ فى تحصٌل األقساط اعتبارا
من أول الشهر الذي ٌستحق فٌه المعاش للعجز المنهى " وتسقط األقساط المستحقة إعتبارا

للخدمة أو الوفاة فً تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  
وٌقتصر سقوط األقساط علً األقساط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً ، أما التً استحقت 

. واجلت فال تسقط 
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المبحث الثانً 
القواعد المنظمة 

لالشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض 
 

من  % 60ٌقصد بهذه المدد ، المدد التى ٌقضى النظام بحسابها فى المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة بواقع 
، وتتبع ذات القواعد السابق اإلشارة إلٌها  (لتعوٌض الدفعة الواحدة  % 9 للمعاش ، 1/75 )معدل الحساب 

 : وذلك باستثناءفى شأن مدد العمل أو النشاط السابقة ؼٌر المحسوبة ضمن مدة االشتراك فى التامٌن 
ٌجوز للمؤمن علٌه طلب رفع المدة المحسوبة بمعدل منخفض حتى ولو كانت سابقة على بلوؼه سن - 1

. للسنة " العشرٌن حتى ولو تضمنت كسورا
" نظرا (  X0.4مل السن عن األجر األساسً والمتؽٌر معا)من تكلفة الضم  % 40ٌؤدى المؤمن علٌه - 2

تتمثل فً مكافأة نهاٌة الخدمة  )من التكلفة من صاحب العمل  % 60ألن الصندوق سبق حصوله على 
 ( 15/25عن هذه المدة و بمراعاة أن حصة صاحب العمل فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

. االجتماعً المرافق لقانون التأمٌن  (6)للجدول رقم " تؤدى التكلفة دفعة واحدة أو بالتقسٌط وفقا- 3
 
 

المبحث الثالث 
معالجة األقساط 

فى حاالت عدم استحقاق األجر أو تعوٌض أجر 
 

ٌوقـؾ سـداد األقساط المستحقة على المؤمن علٌهم فى جمٌـع الحاالت التى ال ٌستحق عنها أجراً أو تعوٌض 
أجر ، وٌستأنؾ السداد فور استحقاق األجر ، وفى هذه الحالة تزاد مدة التقسٌط بقدر المدة التى اوقؾ فٌها 

. سداد األقساط 
وفى حالة استحقاق المؤمن علٌه المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة فً تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  

قبل أداء األقساط المؤجلة فٌعتبر كل المتبقى منه بحسب األحوال دٌنا للصندوق لها حق تحصٌله بجمٌع 
الطرق القانونٌة من تركته وذلك باإلضافة إلى جواز تحصٌله فى حدود ربع مستحقات المستفٌدٌن عنه وإذا 

لم ٌوجد مستفٌدٌن فلها أن تحصل علٌها بجمٌع الطرق القانونٌة من تركته وذلك باإلضافة إلى جواز تحصٌله 
. فى حدود ربع المعاش المستحق لهم شهرٌا ، بمراعاة تقسٌم المبلػ بٌنهم بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم 

 
 

المبحث الرابع 
معالجة األقساط 

فى حاالت انتهاء الخدمة قبل استحقاق القسط األول 
 

إذا انتهت خدمة المؤمن علٌه قبل تارٌخ استحقاق القسط األول ٌعاد تحدٌد قٌمة القسط على أساس سن – 1
. المؤمن علٌه فى أول الشهر الذى التحق فٌه بعمل جدٌد 

إذا استحق المؤمن علٌه صرؾ حقوقه التأمٌنٌة قبل تارٌخ استحقاق القسط األول ٌتم تحصٌل المبالػ – 2
. المطلوبه من الحقوق التأمٌنٌة فى حدود ربع مستحقاته لدى الصندوق 

إذا انتهت اإلجازة بالوفاة أو وقعت الوفاة قبل أداء المبالػ المطلوبة دفعة واحدة أو قبل استحقاق أول – 3
. قسط تخصم من مستحقاتهم التأمٌنٌة وتقسم بٌنهم بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم 
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المبحث الخامس 
معالجة األقساط 

فى حالة انتهاء الخدمة لغٌر العجز والوفاة 
وقبل انتهاء مدة التقسٌط 

 
فى حالة استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة تخصم القٌمة الحالٌة لباقى األقساط المستحقة بالكامل من مبالػ  -1

 .تعوٌض الدفعة الواحدة والمكافأة 
فً حالة استحقاق المعاش لؽٌر العجز المنهً للخدمة او الوفاة ، وفً ؼٌر حالة المعاش المبكر ٌستمر  - 2

ماعدا القسط المستحق عن المدة المشتراة فً نظام المكافأة ٌتم خصم – خصم األقساط من المعاش 
. القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة من مبلػ المكافأة المستحق 

. ال  ٌصرؾ المعاش المبكر إال بعد أداء القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة  -  3

تحدد القٌمة الحالٌة وفقاً للجدول الذى ٌحدد بمعرفة الخبٌر اإلكتوارى وٌصدر به قراراً من وزٌر  – 4
. التأمٌنات

 
:  كاآلتى 6تحسب القٌمة الحالٌة لباقى األقساط المستحقة والمحددة وفقا للجدول رقم - 5

القٌمة الحالٌة المحددة  ×  (12× القسط الشهري )القسط السنوى = القٌمة الحالٌة 
القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  - 2007 لسنة 554 المرفق بالقرار الوزاري رقم 2 بالجدول رقم 

  جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن  المقابلة للمدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن 1
:  (أي من الجدولٌن األتٌٌن تبعا للجدول الذي تم استخدامه فً تحدٌد قٌمة القسط  )
 . 2014 لسنة 120 المستبدل بالقانون رقم 6لجدول رقم ا-  أ 
 2014 لسنة 120 بالقانون رقم قبل استبداله 6جدول رقم ال- ب 
 

ٌقتصر تحدٌد القٌمة الحالٌة علً األقساط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً ، أما التً استحقت  - 6
. واجلت فتستحق كاملة 
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الجداول 
 

 (1 )(4)جدول 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 

43 4.73 0.81 

                                                
. 2014 لسنة 120مستبدل بالقانون رقم  (1)
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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 فأكثر59

 :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 تارٌخ تقدٌم طلب 

 . الحساب

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر - 3
المتؽٌر على أساس السن فى تارٌخ تقدٌم الطلب والمتوسط الشهرى 
لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة حتى نهاٌة 

 .الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب

من المعامل % 40بواقع  (33)تقدر المبالػ المطلوبة وفقاً للمادة - 4
الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب 

 . االشتراك

 .تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه - 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

السن فى تارٌخ بدء 
 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 

46 168.64 
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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 أداؤها  - 2
 .على عدد األشهر الكاملة بٌن تارٌخ بدء السداد وتارٌخ سن الستٌن

تجبر قٌمة القسط الشهرى الناتج من تطبٌق هذا الجدول إلى  - 3
 .أقرب جنٌه

 
 

 
. 2014 لسنة 120مستبدل بالقانون رقم  (1)
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  أ– 2جدول رقم  
 وٌعمل به اعتبارا 22/12/2014 الصادر بتارٌخ 2014 لسنة 126مستبدل بالقرار الوزاري 

 1/10/2014من 
 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
ن يسبق تقسٌطها حتى سن الست

 2014 لسنة 120 المستبدل بالقانون رقم 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 
  2014 لسنة 126 بالقرار الوزاري قبل استبداله 

 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
ن يسبق تقسٌطها حتى سن الست

 2014 لسنة 120 بالقانون رقم قبل استبداله 6وفقا للجدول رقم 
 

القيمة الحالية لقسط سنوى 

 جنيه يدفع طوال المدة 1قدره 

 الستينالمتبقية لبلوغ سن 

المدة المتبقية 

 لبلوغ سن الستتن
 السن

 1القيمة الحالية لقسط سنوى قدره 

جنيه يدفع طوال المدة المتبقية 

 الستينلبلوغ سن 

المدة المتبقية 

 الستينلبلوغ سن 
 السن

  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 
 

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

 فى 2014 لسنة 120تتحدد شروط شراء المدد فى األجر األساسى اعتبارا من تارٌخ العمل بالقانون رقم 
: هى أن تكون المدة المطلوب شراؤها –  فً ستة شروط 10/2014 /1
. بعد سن الثامنة عشرة  – 1
. سنوات كاملة  – 2
. سابقة على مدة االشتراك األخٌرة  – 3
 1976 لسنة 108 أو 1975 لسنة 79ؼٌر خاضعة لنظام التأمٌن اإلجتماعى وفقا ألي من القوانٌن  – 4

 . 1975 لسنة 90 أو 1978 لسنة 50أو 
. ال تتجاوز مدة اشتراك المؤمن علٌه الفعلٌة فً االجر األساسً – 5
. أن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة - 6

بعد انتهاء  (عن األجر األساسً فقط ) واستثناء من هذا الشرط ٌجوز للمؤمن علٌه التقدم بطلب الضم 
وتتحدد " إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن علٌه معاشاوبلوؼه سن الستٌن أو تجاوزها الخدمة 

المدة التى ٌجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة االشتراك فً التأمٌن القدر الالزم 
وفً تحدٌد هذه المدة ٌراعً قاعدة جبر كسر السنة إلً سنة كاملة إذا كان من  -الستحقاق المعاش فقط 

وتؤدى المبالػ المستحقة عنها دفعة واحدة ، وٌستحق المعاش إعتباراً من ،  شأن ذلك استحقاق معاش

 .أول الشهر التالى ألداء هذه المبالػ 
وٌجدر اإلشارة أن هذه الشروط ٌتطلب األمر توافرها مجتمعة ، بحٌث إذا تخلؾ أحدها ال         

: ٌتوافر الحق فى شراء المدة ، وفٌما ٌلى أمثلة لإلٌضاح 

 
( : 2)مثال رقم 

: شروط شراء المدد فى األجر المتغٌر ونظام المكافاة 
تتحدد شروط شراء المدد فى كل من األجر المتؽٌر ، نظام المكافأة اعتبارا من تارٌخ العمل بالقانون رقم 

: هى أن تكون المدة المطلوب شراؤها –  فً سبعة شروط 2014/ 10 /1 فى 2014 لسنة 120
. بعد سن الثامنة عشرة  – 1
. سنوات كاملة  – 2

ز و هـ د ج ب أ المثال 

 (ال)نعم  نعم نعم نعم نعمنعم هل هى بعد سن الثامنة عشرة ؟ * 

نعم  (ال) نعم نعم نعم نعمنعم هل هى سنوات كاملة ؟ * 

نعم نعم  (ال) نعم نعم نعمنعم هل هى سابقة على المدة األخٌرة ؟ * 

هل هً خاضعة لنظام التأمٌن *  
اإلجتماعى ؟ 

ال 
 ال ال

ال ال  (نعم)
ال 

ال ال ال ال  (نعم)ال ال  هل تتجاوز مدة االشتراك الفعلٌة ؟* 

هل تم تقدٌم الطلب أثناء مدة *
االشتراك 

نعم نعم نعم نعم  (ال)نعم 
نعم 

        

      × ٌتوافر الحق فى الشراء * 

 × × × × × × ال ٌتوافر الحق فى الشراء * 
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 . (باألجر المتؽٌر أو بنظام المكافأة بحسب األحوال  )سابقة على مدة االشتراك األخٌرة  – 3
 .. (باألجر المتؽٌر أو بنظام المكافأة بحسب األحوال  )ؼٌر مشترك عنها  – 4
.. ال تتجاوز مدة االشتراك المؤمن علٌه الفعلٌة فً األجر المتؽٌر أو نظام المكافأة بحسب األحوال  – 5
. أن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة - 6
عن مدة االشتراك فى  (األجر المتؽٌر أو نظام المكافأة بحسب األحوال  )أال ٌؤدى شراؤها لزٌادة مدة  – 7

. األجر االساسى 
   وٌجدر اإلشارة أن هذه الشروط ٌتطلب األمر توافرها مجتمعة ، بحٌث إذا تخلؾ أحدها ال ٌتوافر الحق 

: فى شراء المدة ، وفٌما ٌلى أمثلة لإلٌضاح 
 

 
( : 3)مثال رقم 

:   2014/ 10 /1 بعد تقدم مؤمن علٌه لشراء المدد اآلتٌة والتً توافرت فٌها الشروط المطلوبة    
 سنوات          األجر األساسً فً تارٌخ تقدٌم الطلب  5األجر األساسً       - 

.   جنٌه  200                                                                  = 
 سنه            األجر األساسً فً تارٌخ تقدٌم الطلب  2نظام المكافأة          - 

.   جنٌه  200                                                                  = 
 سنوات          المتوسط الشهري لألجور المتؽٌرة التً 4األجر المتؽٌر        - 

                                           أدٌت على أساسها االشتراكات حتى نهاٌة 
.  ج 100=                                            الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم الطلب 

 ، إذا علمت أن سن المؤمن علٌه فى تارٌخ تقدٌم الطلب مطلوب تحدٌد تكلفة الشراء

شهر       سنة =     
      10        45 

ح ز و هـ د ج ب أ المثال 

 (ال)نعم نعم  نعم نعم نعم نعمنعم هل هى بعد سن الثامنة عشرة ؟ * 

نعم  (ال)نعم  نعم نعم نعم نعمنعم هل هى سنوات كاملة ؟ * 

نعم نعم  (ال)نعم  نعم نعم نعمنعم هل هى سابقة على المدة األخٌرة ؟ * 

باألجر   )هل هً مشترك عنها *  
المتؽٌر أو بنظام المكافأة بحسب 

؟   (األحوال 
ال 

 ال ال
ال  (نعم)ال 

ال ال 

ال ال ال ال  (نعم)ال ال ال  هل تتجاوز مدة االشتراك الفعلٌة ؟* 

هل تم تقدٌم الطلب أثناء مدة *
االشتراك 

نعم نعم نعم  (ال)نعم نعم 
نعم نعم 

األجر  )هل ٌؤدى شراؤها لزٌادة مدة *
المتؽٌر أو نظام المكافأة بحسب 

عن مدة االشتراك فى  (األحوال 

األجر االساسى ؟ 

ال ال ال ال  (نعم)ال 

ال ال 

         

       × ٌتوافر الحق فى الشراء * 

 × × × × × × × ال ٌتوافر الحق فى الشراء * 
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هو وعن األجر المتؽٌر األجر األساسً عن :  4 سنة من جدول رقم 46فى هذه الحالة ٌكون معامل السن  )
(  0.83 وعن المكافأة هو – جنٌه 4.87

:  وتتحدد تكلفة الشراء لكل من المدد المشار إلٌها كما ٌلى  
 ج  4870=   سنوات    5× 4.87 × 200= تكلفة شراء مدة فى األجر األساسى  – 1
ج  0332=  سنة       2 × 0.83 × 200= نظام المكافأة   "     "      "   "    –  2
 ج   1948 =   سنوات 4 × 4.87 × 100= األجر المتؽٌر  "    "       "   "    –  3

 ج  7150                                                        إجمالى تكلفة الدفعة الواحدة
 

( : 4)مثال رقم 
بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال السابق طلب أداء التكلفة بالتقسٌط حتى سن الستٌن ، فى هذه الحالة ٌحدد 

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

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

 ( سنة 45 شهور ، 10حٌث أن السن فى تارٌخ بداٌة التقسٌط  )                 
جنٌه 168.64 = 6 سنة من جدول 46إذا معامل 

                                                 شهر            سنة 
 60=      -              حٌث المدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن - 

                                                 10              45 
 شهر 170    = 14               2                                                  

:  إذا القسط الشهرى ٌحدد كما ٌلى - 
 جنٌها  49 ٌجبر إلً 48.31= 168.64  ×  4870=       عن األجر األساسى  

                                   100    ×   170    
 

 جنٌهات  4 ٌجبر إلى 3.29= 168.64   ×    332=          عن نظام المكافأة  
                                  100   ×   170    

 
  جنٌها    20  ٌجبر إلى 19.32=  168.64 ×  1948=           عن األجر المتؽٌر 

                                  100  ×   170    
 

( : 5)مثال رقم 
كانت له مدة محسوبة بمعامل  (4)والذى استكمل فى المثال رقم  (3)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 

رفع معامل حساب  ) 1/45 سنة ، ٌرؼب فى تعدٌل حسابها إلى معامل كامل 1 شهر 2 مقدارها 1/75
 (المدة 

: ٌتم تحدٌد التكلفة دفعة واحدة كما ٌلى - 
األجر األساسً فى تارٌخ تقدٌم الطلب من عن معامل السن × األجر األساسى فى تارٌخ طلب الرفع  )

  (المدة × % 40×  جنٌه 4.87 بمراعاة جبر   كسر السنة إلى سنة كاملة هو 4جدول 
.   جنٌها 455  ٌجبر الً 454.53  =   1  2 %  ×  40 ×  4.87  ×  200   = 

                                           12 
 وبفرض أنه ٌرؼب فى سدادها بالتقسٌط حتى سن الستٌن - 
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.  جنٌهات5 ٌجبر إلى 4.5 =    168.64    ×     454    =    إذا القسط الشهرى  
                                 100        ×   170   

 
( : 6)مثال رقم 

استمر فى أداء األقساط  (5 ، 4)والذى استكمل بالمثالٌن رقمى  (3)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 
.  سنوات لمرافقة الزوجة 3 ثم حصل على إجازة بدون مرتب لمدة 50حتى سن الـ 

فى هذه الحالة ٌتم تأجٌل األقساط عن فترة الثالث سنوات المشار إلٌها إلى ما بعد سن الستٌن ، بمعنى أن 
.  سنة 63تمد مدة التقسٌط بمدة مساوٌة لمدة اإلجازة ، أى تمد مدة التقسٌط حتى بلوؼه سن 

 
( : 7)مثال رقم 

 سنوات من تارٌخ عودته من اإلجازة ، بمعنى 4توفى بعد  (6رقم )بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق 
.  سنة 57= أنه توفى عن عمر 

من  )فى هذه الحالة فإن األقساط التى تسقط للوفاة تقتصر على األقساط المتبقٌة عن مدة التقسٌط األصلٌة - 
من  ) سنة فإنها ال تسقط وٌتم خصمها ، 63أما األقساط التى كانت قد أجلت حتى سن  ( سنة 60 إلى 57

 (مستحقات المستحقٌن عنه وبكافة الطرق القانونٌة األخرى 
 

( : 8)مثال رقم 

 سنوات من تارٌخ عودته من اإلجازة 4لم ٌكن قد توفى بعد  (7)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق رقم 
، ولكن كان قد تقدم لصرؾ مستحقاته التى تمثلت فى تعوٌض دفعة واحدة لعدم توافر المدة المؤهلة 

.  الستحقاق المعاش 
: فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد قٌمة األقساط المتبقٌة والتى ٌتم خصمها من مستحقاته كما ٌلى - 

" وتحدد وفقا (حتى سن الستٌن  )القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة من مدة التقسٌط األصلٌة " : أوال
: للمعادلة اآلتٌة 

المرفق  : 2المعامل المقابل لمدة التقسٌط المتبقٌة من الجدول رقم  × 12× القسط الشهرى  )                     
 جنٌه سبق تقسٌطها 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  - 2007 لسنة 554بالقرار الوزاري رقم 

. حتى سن الستٌن  المقابلة للمدة المتبقٌة لبلوغ سن الستٌن 
         

  2 .693= سنوات ، إذا المعامل من الجدول المشار إلٌه 3ونظرا ألن المدة المتبقٌة - 
 :  وتكون القٌمة الحالٌة لكل من األقساط كما ٌلى 

   
 جنٌه  603 .00=  2.68 × 12  ×  18 .75 (  = 4مثال  )عن األجر األساسى    - 
  جنٌه  072 .36=  2.68 × 12  ×  02 .25"      "      = عن نظام المكافأة       - 
  جنٌه  226 .73=  2.68 × 12  ×  07 .05"      "       = عن األجر المتؽٌر     - 
   جنٌه 056 .28=  2.68 × 12  ×  01 .75(     = 5مثال )عن المدة المرفوعة    - 
  جنٌه  958 .37                                                                   اإلجمالى     
: إجمالى األقساط المؤجلة " ثانٌا

   ٌراعى أن تحدٌد القٌمة الحالٌة لألقساط تقتصر على األقساط التى لم ٌكن قد حل مٌعاد استحقاقها األصلى 
: ، أما التً استحقت وأجلت فٌتم تحصٌلها بقٌمتها األصلٌة وعلى ذلك تكون جملة األقساط المؤجلة كما ٌلى 

  جنٌها  675=    شهر    36  ×   18 .75= عن األجر االساسى  - 
    جنٌها  081=   شهر     36  ×  02 .25= عن نظام المكافأة     - 
  جنٌها  270=   شهر     36  ×  07 .05= عن األجر المتؽٌر    - 
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    جنٌها 063  = شهر     36  ×  01 .75= عن المدة المرفوعة   - 
 جنٌه  1089                                                       اإلجمالً

:  إجمالى األقساط التى ٌتم خصمها من المستحقات :  ثالثا 

  جنٌه  958 .37= القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة من مدة التقسٌط األصلٌة      - 
  جنٌه 1089 .00 = القٌمة اإلجمالٌة لألقساط المؤجلة                              - 

 جنٌه  2047 .37                                                           اإلجمالى   
 

( : 9)مثال رقم 

.  سنوات 3 شهور ولٌس 4 سنة و2بفرض أن المدة المتبقٌة من المثال السابق كانت 
 ال ٌتضمن سوى سنوات 2007 لسنة 554المرفق بالقـرار الوزاري رقم  (2)ألن الجدول رقم " ونظرا

: كاملة ، لذلك ٌتم تحدٌد المعامل فى هذه الحالة كما ٌلى 
. تحدٌد المعاملٌن الذٌن تقع بٌنهما المدة المتبقٌة  – 1
. طرح المعامل األصؽر من المعامل األكبر  – 2
 كسر السنة من المدة المتبقٌة  ×  2ضرب ناتج الطرح بالخطوة  – 3

                                                           12 
.  إلى المعامل األصؽر لٌنتج معامل المدة المتبقٌة التى تتضمن كسر سنة 3إضافة ناتج الخطوة  – 4

:  شهور إذا ٌتم تحدٌد معاملها كما ٌلى 4 سنة و 2= وحٌث أن المدة المتبقٌة فى هذا المثال 
  2.68=        سنوات    3معامل مده متبقٌة مقدارها  – 1   

 1.85 =        سنة          2         "     "     "       "    
    0.83=       الفرق بٌن المعاملٌن                        - 2   
  0.277  =          4    × 0.83= معامل كسر السنة  – 3   

                                              12 
معامل كسر السنة   + ( سنة2)المعامل األصؽر =  شهور 4 سنة و 2معامل  – 4   

 =                                         85. 1 + 277. 0 = 2.127  
. وٌالحظ أن هذا المعامل ٌقع بٌن المعاملٌن األصؽر واألكبر  * 
. كما ٌالحظ أن قٌمته أقرب للمعامل األصؽر حٌث أن عدد الشهور المتبقٌة أقل من النصؾ  * 

 


