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 الفهرس
 

 صفحة الموضوع مسلسل

 30 مقدمة

أو  معاش األجر األساسيقتراض بضمان اإل) ستبدال مفهوم اإل أوال
 ( الحق فيه

30 

 00 ستبدالجراء اإلإالجهات المختصة ب ثانيا

 00 ستبدالجراء اإلالشروط الواجب توافرها إل  ثالثا

تحديد قيمة المبلغ المطلوب استبداله  رابعا  30 

ستبدالطلب اإل  خامسا  30 

 30 تحديد الحالة الصحية وسن المستبدل   سادسا

 30 تحديد رأسمال المعاش المستبدل  سابعا

 30 خطار والقبول بتقدير رأسمال اإلستبدالإلجراءات اإ ثامنا

 30 رأسمال اإلستبدال المبالغ التى تخصم من   تاسعا

 31 ستبدال أداء مبلغ اإل  عاشرا

 31 تحصيل  األقساط  حادي عشر

 31 تأجيل األقساط   ثاني عشر

 31 قساطسقوط األ  ثالث عشر

 31 قساطالقيمة الحالية لأل  رابع عشر

 :   الجداول
 2791لسنة  97جتماعي الصادر بالقانون رقم المرفق بقانون التأمين اإل( 0)جدول رقم 

: 
 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد

83 

بشأن القواعد المنفذة  1009لستة  110المرفق بالقرار الوزاري رقم  (0)جدول رقم 
 : 2791لسنة  97بالقانون رقم جتماعى الصادر لقانون التأمين اإل

بالنسبة لكل جنيه من المعاش الشهرى  ستبدالبيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل باإل
  المستبدل

81 

 :  1001 ةلسن 39المرفق بقرار وزيرة التأمينات والشئون اإلجتماعية  رقم الجدول 
 8/0/1330بشأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من      

81 
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 مقدمة
 

ضافية المقررة من الحقوق اإل( أو الحق فيه  معاش األجر األساسيقتراض بضمان اإل) تبدال اإلس
 . 2791لسنة  97جتماعي الصادر بالقانون رقم بقانون التأمين اإل

 : اآلتيةرئيسية البنود الونتناول هذا الموضوع فى 
 

 مقدمة

 (أو الحق فيه  معاش األجر األساسيقتراض بضمان اإل) ستبدال مفهوم اإل أوال

 ستبدالجراء اإلإالجهات المختصة ب ثانيا

 ستبدالجراء اإلالشروط الواجب توافرها إل  ثالثا

تحديد قيمة المبلغ المطلوب استبداله  رابعا  

ستبدالطلب اإل  خامسا  

 تحديد الحالة الصحية وسن المستبدل   سادسا

 تحديد رأسمال المعاش المستبدل  سابعا

 خطار والقبول بتقدير رأسمال اإلستبدالإلجراءات اإ ثامنا

 رأسمال اإلستبدال المبالغ التى تخصم من   تاسعا

 ستبدال أداء مبلغ اإل  عاشرا

 تحصيل  األقساط  حادي عشر

 تأجيل األقساط   ثاني عشر

 قساطسقوط األ  ثالث عشر

 قساطالقيمة الحالية لأل  رابع عشر

 :   الجداول
 : 8700لسنة  07جتماعي الصادر بالقانون رقم المرفق بقانون التأمين اإل( 0)جدول رقم 

 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد

بشأن القواعد المنفذة لقانون  1330لستة  000المرفق بالقرار الوزاري رقم  (0)جدول رقم 
 : 8700لسنة  07جتماعى الصادر بالقانون رقم التأمين اإل

  بالنسبة لكل جنيه من المعاش الشهرى المستبدل ستبدالبيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل باإل

 :  1330 ةلسن 00الجدول المرفق بقرار وزيرة التأمينات والشئون اإلجتماعية  رقم 
 2/9/1001بشأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من      
 

 لى سواء السبيلإوهللا الموفق والهادى 
 
 

 محمد حامد الصياد
 مستشار التأمين االجتماعي
 (سابقا)وكيل أول وزارة التأمينات 

 رئيس صندوق التأمين االجتماعي
 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

 الوزيريليلي محمد 
 رئيس مجلس إدارة

 (سابقا)الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 

 W :  www.elsayyad.net                 

http://www.elsayyad.net/
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 ( قتراض بضمان المعاش اإل) ستبدال مفهوم اإل : أوال 
 

قتددراض بضددمان المعدداش بالنسددبة ألصددحاب المعاشددات ق وبضددمان الحددق فددي سددتبدال اإليقصددد باإل
سدتحقاق المعداش فدي تداريت التقددم بطلدب إالمعاش بالنسبة للمدممن علديهم ممدن تتدوافر فديهم شدروط 

 ستبدال اإل
سنوات في حالدة  20شتراك في األجر األساسي في حالة تقديم الطلب قبل سن الستين ق إسنة  10) 

شيخوخة والعجدز والوفداة بعدد بلدو هم لنتفاعهم بتأمين اإد سن الستين بالنسبة لمن يتم تقديم الطلب بع
 ( .هذه السن 

 
 

 ستبدال جراء اإلإالجهات المختصة ب :ثانيا 
 

يجوز للهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المممن علديهم وأصدحاب المعاشدات 
 –أية قوانين أخرى للمعاشدات الحكوميدة  أو للمعاملين بأحكام هذا القانونبالنسبة   فى معاشاتهم سواء

 :جراء االستبدال إوتتولي الجهات اآلتية 
 : صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى  - 8

 :يتولي عملية اإلستبدال بالنسبة للفئات اآلتية       
بالجهداز اإلدارى للدولدة والهيئدات العامدة وأصدحاب المعاشدات المممن عليهم من العاملين   -أ       

 . منهم
 . المعاملون بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وأصحاب المعاشات منهم -ب      

 
 :صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص  - 1

للمددممن علدديهم مددن العدداملين بوحدددات القطدداع العددام وقطدداع عمليددة اإلسددتبدال بالنسددبة يتددولي       
األعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب المعاشدات مدنهم وأصدحاب المعاشدات العسدكرية مدنهم 

 . الذين لم يطلبو ضم المدة العسكرية للمدة المدنية
 
 

 ستبدالجراء اإلالشروط الواجب توافرها إل: ثالثا 
 

ستحقاق المعاش في تمهله إلشتراك إأو مممنا عليه وله مدة ق أن يكون المستبدل صاحب معاش  - 2
 .ستبدال تاريت تقديم طلب اإل

األجدر األساسدي سدتبدال عدن الحدد األدندى الرقمدى لمعداش أال يقل ما يتبقدى مدن المعداش بعدد اإل - 1
معاش المقرر بقانون التأمين االجتمداعي الصدادر بالقدانون لق ويمثل الحد األدني ل جنيهاً  220)

لددي إ 2799مدن العدووات الخاصددة كددل مدن جنيهدات عدن  1و زيددادة ق  2791لسدنة  97رقدم 
 . ( 1001لي األجر األساسي حتي عام إالتي تم ضمها  1000

مين الصددحى لتددأللجددان الطبيددة بالهيئددة العامددة لبمعرفددة ا المسددتبدل  أن يددتم الكشددف الطبددى علددي - 3
وفدي هدذه الحالدة تضديف اللجندة الطبيدة عددد مدن ) ق أو متوسدطة  وتكون حالتده الصدحية جيددة
 .( السنوات إلي عمر المستبدل 
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متضدمنا المددة المضدافة )  سنة فى تاريت توقيع الكشف الطبدى 51أال تزيد سن المستبدل على  - 0 
 .( في حالة المستبدل الذي حالته الصحية متوسطة 

 . معاش األجر األساسى 2/3ستبدال ال يتجاوز قيمة اإلأ - 0
 . أن يكون قد تم سداد جميع أقساط اإلستبدال السابقة الواجبة األداء حتي تاريت تقديم الطلب - 5
ستبدال على أن يخصدم مدن رأس المدال إستبدال وذلك بعد عامين من آخر يمكن تكرار طلب اإل - 9

 . المتبقية المستبدل القيمة الحالية لألقساط
 
 

 ستبدالهإتحديد قيمة المبلغ المطلوب  :رابعا 
 

زيدادات معداش  وتتضمن )يقتصر اإلستبدال على المعاشات المستحقة عن األجر األساسى فقط  - 2
دون المعاشدات المسدتحقة عدن (  تاريت تقدديم طلدب اإلسدتبدال قبلاألجر األساسى التى إستحقت 

 .األجر المتغير
 . المعاش للمممن عليه بفرض اإلستقالة فى تاريت تقديم طلب اإلستبداليحدد قيمة  - 1
 :  يستبعد من المعاش أو الحق فيه عند تقدير جزء المعاش الذى يجوز استبداله ما يأتى - 3

 .ستبدالها إأ ـ  أجزاء المعاش السابق      
 . ب ـ أية أقساط شهرية مستحقة على طالب اإلستبدال للهيئة المختصة    

ستبدال أن يمدى إلى الهيئة المختصدة القيمدة الحاليدة لبداقى أقسداط اإلسدتبدال واألقسداط ويجوز لطالب اإل
ستبعاد القسط الشهرى المستحق عليده مدن معاشده أو إاألخرى المستحقة عليه دفعة واحدة فى مقابل عدم 

 .الحق فيه 

 . من الجزء المستبدل من المعاش عن خمسين قرشاً  هال يجوز أن يقل أو يزيد كسر الجني - 0
يحدد قيمة المبلغ المطلوب إستبداله وفقاً للجدول الذى يصدر من رئيس الصندوق المختص فى   -  0

وذلك بمراعاة ق وذلك في بداية كل عام مالي   هذا الشأن وحسب قيمة المعاش المستحق
وعدد حاالت اإلستبدال خول الستة أشهر   اإلعتمادات المدرجه لإلستبدال فى موازنة الصندوق

 . األخيرة من السنة المالية السابقة
 :ماصدر في هذا الشأن  خرآ  :مالحظة      

  1001 ةلسن 39المرفق بقرار وزيرة التأمينات والشئون اإلجتماعية  رقم الجدول                  
: 

 8/0/1330بشأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من                      
 
 

 طلب االستبدال : خامسا 
 

ويقدم الطلدب إلدى جهداز التدأمين اإلجتمداعى ( 250)يحرر طلب اإلستبدال على اإلستمارة رقم  - 2
 . أو الصندوق المختص أو الجهة التى يصرف منها المعاش بحسب األحوال

ق تقوم الجهة التى قدم لهدا طلدب اإلسدتبدال بإسدتيفاء مقددار المعداش المسدتحق لطالدب اإلسدتبدال  - 1
وإذا كانت خدمته لم تنته بعد فيحسب المعاش المستحق له بإفتراض إنتهاء خدمته باإلسدتقالة فدى 
تاريت تقديم طلدب اإلسدتبدال وطلبده صدرف المعداش فدى هدذا التداريت وذلدك تحدت مسدئولية تلدك 

 . ةالجه
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تسددلم طلبددات اإلسددتبدال إلددى الجهدداز المخددتص لدددى الصددندوق المخددتص أو ترسددل إليدده بكتدداب  - 3
 . موصى عليه وذلك خول أسبوع على األكثر من تاريت تقديم طلب اإلستبدال إليها

 . سجوت خاصة تعد لهذا الغرضفي تقيد طلبات اإلستبدال الواردة  - 0
 
 

 سن المستبدلالحالة الصحية وتحديد  : سادسا 
 

يحال طالبوا اإلستبدال إلى الكشف الطبى بالجهة الطبية التدى يحدددها لهدم الصدندوق المخدتص  -  8
ق وذلدك بحسدب ترتيدب قيددهم فدى السدجوت المنصدوص عليهدا فدى  ( 252) وفقاً للنموذج رقم 

الطبيددة ق وتحدددد مواعيددد الكشددف الطبددى وفقدداً لهددذا الترتيددب بمعرفددة الجهددة مددن خامسددا   0البنددد 
 .المشار إليها

ق وذلدك  يخطر طالب اإلستبدال عن طريق الجهة الطبية المختصة بميعاد توقيدع الكشدف الطبدى - 1
 . ق وإذا تخلف عن الحضور فى الميعاد حفظ الطلب المقدم منه بكتاب موصى عليه

لكشدف ويجوز لرئيس الجهة الطبية المختصة التجاوز عن تخلدف طالدب اإلسدتبدال عدن موعدد ا     
الطبى إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره بشرط أن يتقدم بطلب خول ثوثة أشهر مدن التداريت 

ق وفى هذه الحالدة يعداد إخطداره بميعداد  الذى كان محدداً للكشف الطبى موضحاً به تلك األسباب
 . الكشف الطبى وفقاً للفقرة األولى

ق وتعيددده إلددى  درجددة صددحة الطالددب علددى النمددوذجتحددد الجهددة الطبيددة المختصددة بصددفة نهائيددة  - 3
 . الصندوق المختص بكتاب موصى عليه أو تسلمه إليها

  ق وفددى الحالددة األخيددرة تزيددد  ال يددتم اإلسددتبدال إال إذا كانددت صددحة الطالددب جيدددة أو متوسددطة - 0
هدذه ق ويتخدذ السدن بعدد  الجهة الطبية على سن الطالب عدداً من السنوات بحسب حالته الصدحية

ق مدع عددم اإلخدول باألحكدام الخاصدة بتقريدب  الزيادة أساساً لتحديدد رأسدمال المعداش المسدتبدل
 :السن الواردة فى 

 :  8700لسنة  07جتماعي الصادر بالقانون رقم المرفق بقانون التأمين اإل( 0)جدول رقم      
 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد     
ق وال يجوز تجديد الكشف  قررت الجهة الطبية المختصة رداءة صحة الطالب يرفض طلبهوإذا      

 . الطبى قبل مضى سنة على األقل من تاريت هذا القرار
تظل نتيجة الكشف الطبى صالحة إلتمام إجراءات اإلستبدال لمدة سنة مدن تداريت صددور قدرار  - 0

 . الجهة الطبية المختصة
 
 

 تحديد رأسمال المعاش المستبدل : سابعا 
 

 :رأسمال المعاش المستبدل على أساس  يحدد
 :  8700لسنة  07جتماعي الصادر بالقانون رقم المرفق بقانون التأمين اإل( 0)جدول رقم 

 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
 :  وفقاً ل

 . توقيع الكشف الطبى عليهسن طالب اإلستبدال فى تاريت المعامل المقابل ل - 2
 . (سنة  21أو  20أو  1) مدة االستبدال المطلوبة  - 1
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 خطار والقبول بتقدير رأسمال اإلستبدال جراءات اإلإ : ثامنا 
 

يخطر طالب اإلستبدال شخصياً أو بكتاب موصدى عليده بتقددير رأس المدال المسدتحق عدن جدزء  -2
المرفددق ( 251)وذلددك بموجددب اإلسددتمارة رقددم  المعدداش المسددتبدل إلعددون قبولدده هددذا التقدددير

 .نموذجها
 :يكون قبول تقدير رأس المال المستبدل بإحدى الطرق اآلتية  - 1

التوقيددع علددى النمددوذج المشددار إليدده بالمددادة السددابقة بقبددول التقدددير أمددام الموظددف المخددتص   -أ 
وإذا كددان ق بالصددندوق المخددتص أو أمددـام الموظددـف المخددتص بجهددـاز التأميددـن اإلجتمدداعى 

صددندوق التددأمين اإلجتمدداعى هددو الددذى يتددولى عمليددة اإلسددتبدال فيتعددين علددى موظددف جهدداز 
رسددل النمددوذج فددور التوقيددع عليدده بكتدداب موصددى عليدده مددع علددم التددأمين اإلجتمدداعى أن ي

 . الوصول إلى الجهاز المختص باإلستبدال بالصندوق المختص
والتصديق علدى توقيدع طالدب اإلسدتبدال إداريداً  2بالبند التوقيع على النموذج المشار إليه   -ب    

وصددى عليدده مددع علددم وتسددليم النمددوذج إلددى الجهدداز المخددتص باإلسددتبدال أو يرسددل بكتدداب م
 . الوصول

إقرار قبول التقدير من الطالب خول ثوثة أشهر مدن  السابق بيانهاألحكام لإذا لم يرد وفقاً  - ج
 . عتبر متنازالً عن طلبهأتاريت إخطاره بذلك 

ويجوز لرئيس الصندوق المختص ألسدباب مبدررة الموافقدة علدى قبدول الطالدب للتقددير بعدد 
ق وذلك خول الثوثة أشهر التالية إلنتهاء ذلك  وص عليه بالفقرة السابقةإنتهاء الميعاد المنص

 . الميعاد
 
 

 رأسمال اإلستبدالالمبالغ التى تخصم من  :تاسعا 
 

ق ويستثنى مدن هدذا الحكدم حداالت اإلسدتبدال  القيمة الحالية لألقساط المتبقية لإلستبداالت السابقة - 2
 : لألسباب التالية

تكداليف العمليدات الجراحيدة العاجلدة والمتفدق علدى إجرائهدا فعدوً للمدممن عليده أو مواجهة   -أ 
وعلدى أن  ة قصاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أوالده بشدرط تقدديم المسدتندات المميدد

وبشرط أال يكدون ق يتم التحقق من ضرورة إجراء العملية بمعرفة الجهة الطبية المختصه 
المرض أو نظام آخدر للعدوج يكفدل إجدراء العمليدة الجراحيدة  المريض منتفعاً بنظام تأمين

 . المطلوب اإلستبدال لمواجهة نفقاتها
مواجهة تكاليف الزواج األول للمستبدل ولكل من أوالده إذا قدم الطلب خدول سدنتين مدن   -ب 

 . تاريت عقد الزواج
 (.من قانون التأمين اإلجتماعى ( 213)المنصوص عليه بالمادة ) رسم مقداره جنيهان  - 1
قسددط اإلسددتبدال المسددتحق عددن الشددهر الددذى تددم فيدده قبددول تقدددير رأس المددال المسددتبدل بالكامددل  - 3

 . والشهرين التاليين له
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 ستبدالأداء مبلغ اإل: عاشرا 
 

نقداً مدن الخزيندة التدى يحدددها صدندوق التدأمين اإلجتمداعى أو ما إيمدى مبلغ اإلستبدال إلى الطالب 
المبدالغ المشدار اليهدا ق وذلك بعد خصم  بموجب شيك يرسل إليه على عنوانه المبين بطلب اإلستبدال

 .السابق  7بالبند 
 
 

 تحصيل األقساط: حادي عشر 
 

الجهاز المخدتص باإلسدتبدال إخطدار الجهدة التدى يصدرف منهدا المسدتبدل أجدره أو معاشده  يتولي -2
 . (259)إلستقطاع القسط الشهرى وفقاً للنموذج رقم 

 . يقتطع قسط اإلستبدال مقدماً من األجر أو المعاش - 1
 
 

 تأجيل األقساط: ثاني عشر 
 

 أو الحداالت التدى ال يسدتحق عنهدا أجدراً يوقف سداد األقساط المستحقة على المممن عليه فدى جميدع 

و يسدتأنف السدداد فدور إسدتحقاق األجدر و تدزاد مددة التقسديط بقددر المددة التدى ق تعويضاً عن األجدر 
 . أوقف فيها سداد األقساط

 
 

 سقوط االقساط :ثالث عشر 
 

ق ويقصد باألقساط التي تسقط تلك التي  تسقط أقساط اإلستبدال بوفاة المممن عليه أو صاحب المعاش
سدتحقاقها وأجلدت فيدتم تحصديلها مدن إسدتحقاقها األصدلي ق أمدا تلدك التدي حدل موعدد إلم يحدل موعدد 

 .مستحقات المستحقين عنه 
 
 

 القيمة الحالية لالقساط :رابع عشر 
 

 : حاالت تحديدها -8
 . باإلستبداليجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل   -أ 
 .من خصم الحالية لألقساط المتبقية  فى حالة عدم توافر اإلستثناءات  - تكرار اإلستبدال  -ب 

 : أسلوب تحديدها - 1
 :ل تحدد المبالغ الواجب ردها للصندوق المختص لوقف العمل باإلستبدال طبقاً   -أ 

القواعد المنفذة  بشأن 1009لستة  110المرفق بالقرار الوزاري رقم  (0)جدول رقم 
 : 2791لسنة  97جتماعى الصادر بالقانون رقم لقانون التأمين اإل

بالنسبة لكل جنيه من المعاش الشههرى  ستبدالبيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل باإل      
 المستبدل
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 . وفقاً لسن المستبدل فى تاريت وقف العمل باإلستبدال  -ب 
 . العمل باإلستبدال المدة المتبقية إلنتهاء  -ج 
دال إعتبداراً مدن أول الشدهر التدالى لتداريت أداء المبدالغ الواجدب تبيقف تحصيل أقسداط اإلسد  -د 

 . ردها
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 الجداول 
 

 (0)جدول رقم 
 8700لسنة  07جتماعي الصادر بالقانون رقم تأمين اإللالمرفق بقانون ا

 
 المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحدرأس المال 

 

السن عند 
 ستبدالاإل

 سنة 80لمدة  سنوات 83لمدة  سنوات 0لمدة 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

حتى سن 
00 

300 13 900 70 500 215 

02 110 13 500 70 200 215 

01 100 13 000 70 500 211 

03 210 13 100 70 200 211 

00 200 13  -70 500 210 

01 010 13 900 73 200 210 

05 710 11 000 73 100 213 

09 910 11 200 73 900 211 

09 910 11 900 71 700 212 

07 510 11 000 71  -212 

10 110 11 700 72  -210 

12 010 11 000 72 700 229 

11 300 11 900 70 900 229 

13 210 11 100 70 000 225 

10  -11 100 97 700 220 

11 900 12 900 99 300 223 

15 500 12  -99 500 222 

19 310 12 200 99 900 207 

19 200 12 200 95 700 209 

17 900 10 200 91 900 201 

50 100 10  -90 500 203 

52 210 10 900 91  - -

51 900 07 000 92  - -

53 310 07 700 97  - -

50 700 09 300 99  - -

51 000 09 900 95  - -

 
 : مالحظات 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  -2
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يراعى فى حساب السن اإلضدافة التدى تقررهدا الهيئدة الطبيدة المختصدة وفقداً للحالدة الصدحية   -1
ستبدال لمدة سنة من لطالب اإلستبدال ق وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة إلتمام إجراءات اإل

 . الهيئة الطبية المختصةتاريت صدور قرار 
 .  ستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحتة من نوع ردئال يجوز اإل  -3
 . (1)ستبدال لمن تجاوز سن الخامسة و الستين و ذلك بمراعاة ما جاء بالبند ال يجوز اإل  -0
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 (0)جدول رقم 
 1330لستة  000المرفق بالقرار الوزاري رقم 

 8700لسنة  07جتماعى الصادر بالقانون رقم بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين اإل
 

 ستبدالبيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل باإل
 من المعاش الشهرى المستبدل هبالنسبة لكل جني

 

السن فى تاريخ 
وقف العمل 

 ستبدالباإل

 ستبدالصلية لإلالمدة المتبقية من المدة األ

8 1 0 0 0 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

00 900 22 700 11 100 33 500 03 300 13 

02 900 22 700 11 100 33 500 03 110 13 

01 900 22 700 11 100 33 500 03 100 13 

03 900 22 700 11 010 33 110 03 210 13 

00 900 22 700 11 000 33 100 03 200 13 

01 900 22 910 11 000 33 010 03 010 13 

05 900 22 900 11 000 33 000 03 710 11 

09 900 22 900 11 310 33 310 03 910 11 

09 900 22 900 11 300 33 300 03 910 11 

07 900 22 900 11 300 33 110 03 510 11 

10 900 22 900 11 300 33 100 03 110 11 

12 900 22 910 11 110 33 200 03 010 11 

11 900 22 900 11 100 33 000 03 300 11 

13 900 22 900 11 210 33 700 01 210 11 

10 900 22 900 11 200 33 900 01 000 11 

11 900 22 510 11 000 33 510 01 900 12 

15 900 22 500 11 700 31 100 01 500 12 

19 510 22 100 11 900 31 310 01 310 12 

19 500 22 100 11 900 31 100 01 200 12 

17 500 22 010 11 500 31 050 01 900 10 

50 500 22 000 11 100 31 700 02 100 10 

52 500 22 310 11 000 31 510 02 210 10 

51 500 22 300 11 300 31 000 02 900 07 

53 110 22 110 11 200 31 200 02 310 07 

50 100 22 100 11 700 32 900 00 700 09 

51 100 22 200 11 900 32 000 00 000 09 

55 100 22 000 11 100 32 200 00 900 09 
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السن فى تاريخ 
وقف العمل 

 ستبدالباإل

 ستبدالصلية لإلالمدة المتبقية من المدة األ

8 1 0 0 0 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

59 010 22 700 12 110 32 900 37 300 09 

59 000 22 900 12 000 32 300 37 900 05 

57 000 22 510 12 910 30 910 39 000 05 

90 000 22 100 12 100 30 000 39 300 01 
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 (0)جدول رقم ( تابع ) 
 1330لستة  000المرفق بالقرار الوزاري رقم 

 8700لسنة  07بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 

 بيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل باالستبدال
 المستبدلبالنسبة لكل جنيه من المعاش الشهرى 

 

السن فى تاريخ 
وقف العمل 

 ستبدالباإل

 ستبدالصلية لإلالمدة المتبقية من المدة األ

0 0 1 7 83 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

00 000 51 200 92 000 92 300 99 900 70 

02 310 51 110 92 300 97 210 99 500 70 

01 300 51 - 92 100 97 - 99 000 70 

03 110 51 700 90 200 97 910 95 100 70 

00 100 51 900 90 - 97 900 95 - 70 

01 200 51 510 90 900 99 010 95 900 73 

05 - 51 100 90 500 99 100 95 000 73 

09 910 52 310 90 000 99 710 91 200 73 

09 900 52 100 90 100 99 900 91 900 71 

07 110 52 - 90 200 99 310 91 000 71 

10 000 52 900 57 500 99 - 91 700 72 

12 110 52 110 57 110 99 110 90 000 72 

11 200 52 300 57 700 95 200 90 900 70 

13 910 50 710 59 100 95 500 93 100 70 

10 500 50 500 59 200 95 200 93 100 97 

11 300 50 100 59 500 91 010 91 900 99 

15 - 50 900 59 200 91 900 92 - 99 

19 510 17 310 59 110 90 010 92 200 99 

19 300 17 700 55 700 93 300 90 200 95 

17 700 19 310 55 100 93 000 97 200 91 
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50 100 19 900 51 100 91 100 99 - 90 

52 - 19 200 51 500 92 010 99 900 91 

51 100 19 000 50 900 90 000 95 000 92 

53 910 15 500 53 900 57 210 91 700 97 

50 100 15 900 51 900 59 700 93 300 99 

51 100 11 910 52 100 59 010 91 900 95 

55 900 10 700 50 300 55 - 92 - 91 

59 710 13 900 17 510 50 000 57 210 93 

59 200 13 900 19 500 53 900 59 300 92 

57 100 11 110 19 210 51 010 55 300 57 

90 300 12 000 15 900 50 300 50 300 59 
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 (0)جدول رقم ( تابع ) 
 1330لستة  000المرفق بالقرار الوزاري رقم 

 8700لسنة  07بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 

 ستبدالالعمل باإلبيان المبالغ التى ترد عند وقف 
 بالنسبة لكل جنيه من المعاش الشهرى المستبدل

 

لسن فى تاريخ ا
وقف العمل 

 ستبدالباإل

 ستبدالصلية لإلالمدة المتبقية من المدة األ

11 12 13 14 15 

 جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم

00 900 202 510 209 700 220 700 210 500 215 

02 500 202 300 209 500 220 110 210 200 215 

01 000 202 - 209 300 220 900 210 500 211 

03 210 202 900 209 710 223 910 227 200 211 

00 700 200 000 209 500 223 300 227 500 210 

01 110 200 - 209 200 223 910 229 200 210 

05 100 200 500 205 500 221 100 229 100 213 

09 900 77 200 205 - 221 110 229 900 211 

09 000 77 500 201 000 222 700 225 700 212 

07 700 79 - 201 990 220 010 225 - 212 

10 000 79 000 200 - 220 100 221 - 210 

12 910 79 510 203 200 207 210 220 700 229 

11 200 79 700 201 100 209 200 223 900 229 

13 300 75 710 202 210 209 700 222 000 225 

10 100 71 - 202 200 205 900 220 700 220 

11 500 70 700 77 910 200 110 207 300 223 

15 900 73 900 79 500 203 900 209 500 222 

19 500 71 110 79 200 201 210 205 900 207 

19 100 72 300 75 500 200 100 200 700 209 

17 100 70 900 70 700 79 110 201 900 201 
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50 700 99 300 73 100 79 500 200 500 203 

52 000 99 110 72 110 71 000 79 100 202 

51 700 91 900 97 300 73 100 75 900 79 

53 210 90 910 99 010 72 910 73 200 75 

50 000 91 700 91 900 99 300 72 000 73 

51 010 90 510 93 310 95 500 99 100 70 

55 100 99 000 92 700 93 700 91 500 99 

59 310 95 100 97 300 92 200 93 500 90 

59 100 90 900 95 900 99 300 90 500 92 

57 - 91 110 90 010 95 010 99 500 99 

90 900 57 900 92 090 93 500 90 500 91 

 

 : مالحظات 

ساسها حساب رأس المال أستبدال بالسن التى تم على يتحدد سن المستبدل وقت وقف العمل باإل -2
ليها عدد السنوات الكاملة المنقضية من تاريت بدأ العمل إالمقابل للمعاش المستبدل مضافا 

 .ستبدال حتى تاريت وقف العمل به باإل

ستبدال بقسمة عدد الدفعات الشهرية الواجب تحصيلها من تحدد المدة المتبقية لوقف العمل باإل -1
 .  21صلية على نتهاء مدته األإستبدال حتى تاريت يت وقف العمل باإلتار

لحساب المبلغ المقابل لمدة تتضمن كسرا من السنة تتبع طريق النسبة والتناسب بين المدتين  -3
 . الصحيحتين اللتين تقع بينهما المدة المطلوبة 
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 1330لسنة  00الجدول المرفق بقرار وزيرة التأمينات والشئون اإلجتماعية  رقم 
 

 8/0/1330بشأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من 
 

 قيمة الجزء المستبدل بالجنيه مقدار المعاش بالجنية
 20  221إلى أقل من  222من 

 10 223إلى أقل من  221من 

 30  220إلى أقل من  223من 

 00 221إلى أقل من  220من 

 10  210إلى أقل من  221من 

 50 211إلى أقل من  210من 

 90  231إلى أقل من  211من 

 90 210إلى أقل من  231من 

 70 100إلى أقل من  210من 

 20 110إلى أقل من  100من 

 22  300إلى أقل من  110من 

 21 310إلى أقل من  300من 

 23 000إلى أقل من  310من 

 20 010إلى أقل من  000من 

 21  100إلى أقل من  010من 

 25 فأكثر  100من 

 


