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 مقدمة
 

 اتنتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة فً قانون التأمٌن
و ذلك علً  ،ستعانة بأمثلة تطبٌقٌة مع اال 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتعٌاالجتما

 النحو التالً :
 . لقواعد المنظمة لحساب مدة سابقة: االمبحث األول    

 . معالجة األقساط فى حاالت عدم استحقاق األجر أو تعوٌض أجر:    نىالمبحث الثا
قبل   قساط فً حالة استحقاق الصرؾ فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةمعالجة األ:  ثالث المبحث ال

 . انتهاء مدة التقسٌط
 : 2019لسنة  148بقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  المرفقة الجداول

  عجز والوفاة.تكلفة طلب حساب مدة إضافٌة ضمن مدة اإلشتراك فً تأمٌن الشٌخوخة وال :   3جدول رقم 
تحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فً حالة اختٌار المؤمن علٌه أداء المبالػ  : 4جدول رقم 

 المستحقة علٌه بالتقسٌط
 بالالئحة التنفٌذٌة للقانون : الجداول المرفقة

 جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها  :11جدول رقم 
 أمثلة تطبٌقٌة

 
 

 إلى سواء السبٌل ىو هللا الموفق و الهاد
 

 
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التأمٌن االجتماعً
 وكٌل أول وزارة التأمٌنات )سابقا(
 رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 محمد الوزٌري ىلٌل
 مستشار التأمٌن االجتماعً

 رئٌس مجلس إدارة
 عامة للتأمٌن والمعاشات )سابقا(الهٌئة ال
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 المبحث األول
 لقواعد المنظمةا

 لحساب مدة سابقة
 :  شروط حساب المدةأوال : 

ً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إذا ف  اشتراكه مدد ٌجوز للمؤمن علٌه طلب حساب مدة ضمن
 توافرت بشأنه الشروط اآلتٌة:

 وذك بالشروط اآلتٌة :
 أن تكون المدة تالٌة لسن بداٌة الخضوع ألحكام القانون ، وذلك على النحو التالى: - 1

    

 سن بداٌة الخضوع ألحكام القانون فئة المؤمن علٌه طالب حساب المدة

 سنة 18 لؽٌرالعاملٌن لدى ا :أوالً 

 سنة 21 أصحاب األعمال ، ومن فً حكمهم :ثانٌاً 

 سنة 18 العاملٌن المصرٌٌن فً الخارج :ثالثاً 

 سنة 18 العمالة ؼٌر المنتظمة :رابعاً 

 
 .، فال ٌجوز ضم كسور السنة أن تكون سنوات كاملة - 2
 أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة. - 3
 .(1ألى من الفئات األربع المبٌنة بالبند )وفقا  لنظام التأمين االجتماعيضعة أن تكون ؼٌر خا  - 4
 .والعجز والوفاةأن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمٌن الشٌخوخة  -5
  . لم ٌتم أداء االشتراكات عنهاخاصة بدون أجر لؽٌر العمل  إجازة ةمد ةهذه المد أال تكون -6
 

 (7ذج رقم )النمو
 سجـــــــــل قٌــــد طلبات حســــاب المــــــــدد المشتراة واألقساط

 

 (8النموذج رقم )تضمن 
 طلب حساب مدة ضمن مدة االشتراك

 

 :إقرار المؤمن علٌه برؼبته فً اإلشتراك
 ---------)    ( سنة فقط  باإلشتراك عن مدة -------------------------------أقر أنا /

 )           ( مدتً وذلك عن متوسط األجر/ الدخل عن
 شهرٌاً. -----------بقسط ------------بتكلفة 

 توقٌع المؤمن علٌه   
   .............................. 

 :إقرار صاحب العمل بخصم القسط
   ------      ------تم التأشٌر بسجالت األجور بقٌمة القسط الشهري المستحق بواقع  

 ونتعهد باستقطاعه اعتباراً من األجر المستحق  -----------------فقط وقدره
 عن شهر .......  سنة  ...........  وتورٌده للمكتب المختص بالهٌئة مع مسئولٌتً الكاملة 

 عن الوفاء بذلك.
 توقٌع صاحب العمل   
   ............................. 
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 إرشــــــادات
تً قدم لها الطلب أن تقوم بقٌد الطلبات فً السجل المعد لذلك على الجهة ال -1 

واقع ملؾ التأمٌن االجتماعً الخاص بالمؤمن علٌه  ومراجعة بٌانات الطلب من
 وتقدٌم الطلب للمكتب المختص لمراجعته.

واإلحتفاظ  الهٌئة المختص للمراجعة إرسال األصل والصورتٌن إلى مكتب -2
 بالصورة األخرى.

هٌئة مراجعة النموذج وتسجٌله فً السجل المعد لهذا الؽرض على مكتب ال -3
واإلحتفاظ بصورة وإرجاع األصل وصورة لصاحب العمل لحفظ األصل فً 

 للمؤمن علٌه. ملؾ التأمٌن االجتماعً وتسلٌم الصورة األخرى
إذا كان صاحب العمل قطاع خاص وال ٌوجد به جهاز تأمٌن اجتماعً ٌحفظ  -4

بمكتب الهٌئة المختص وٌوافً صاحب العمل  ٌنًأصل الطلب بملفه التأم
 ، لتسلٌمها للمؤمن علٌه. بصورة من النموذج

على صاحب العمل فً حالة السداد بالتقسٌط أن ٌقتطع من أجر المؤمن علٌه  -5
 لمكتب الهٌئة المختص. للهٌئةقٌمة القسط وٌوردها مع اإلشتراكات الشهرٌة 

الدخول عن مدة اإلشتراك  ٌقصد بأجر حساب المدة: متوسط األجور أو -6
حتى نهاٌة الشهر السابق على  2019لسنة  148الخاضعة ألحكام القانون 

 تارٌخ تقدٌم طلب حساب المدة السابقة.
 تجبر قٌمة التكلفة دفعة واحدة أو قٌمة القسط الشهري إلى أقرب جنٌه. -7
 ٌشترط لحساب المدة توافر الشروط اآلتٌة: -8

 ة الخضوع ألحكام القانون.أن تكون المدة تالٌة لسن بداٌ -أ 
 أن تكون سنوات كاملة. -ب 
 أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة وؼٌر خاضعة ألحكام القانون. -ج 
وتؤدى إما  قانونللفق االمر(  3تقدر تكلفه حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم )  -9

 دفعة واحدة خالل سنة من تارٌخ طلب حسابها أو اإلشتراك عنها بما ال ٌجاوز
( المرافق للقانون 4، أو أدائها بالتقسٌط وفقاً للجدول رقم ) تارٌخ إنتهاء الخدمة

 وفً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
فً جمٌع األحوال ال ٌجوز ألي سبب من األسباب العدول عن طلب حساب  -10

 المدة.
 ٌجوز للمؤمن علٌه أن ٌطلب فً أى وقت طلب أداء القٌمة الحالٌة لألقساط -11

وفقاً للجدول الذي ٌصدر به قرار من رئٌس  ، وتحسب القٌمة الحالٌة المتبقٌة
الهٌئة وٌوقؾ تحصٌل األقساط اعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ أداء المبلػ 

 المشار إلٌه.
ٌعتبر توقٌع المؤمن علٌه على النموذج إقراًرا منه بالرؼبة فً اإلشتراك وفًقا  -12

 للبٌانات الواردة به.
ٌعتبر توقٌع صاحب العمل على هذا النموذج إقراًرا منه بخصم القسط ومتابعة  - 13

 ، مع االلتزام بكافة أحكام القانون فً ذلك. السداد وفًقا لما ورد بالنموذج

 ............................. 

 
 
 تكلفة الضم : ثانٌا :
  تكلفة الشراء دفعة واحدة = - 1       

، أو بداٌة  2020/  1/  1من وسط الشهري لألجور التً أدٌت علً أساسها االشتراكات المت            
 حتً نهاٌة الشهر السابق لتقدٌم الطلب. االشتراك أٌهما ألحق ، 
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 : اآلتى المرفق ، بمراعاة  3الجدول رقم المعامل المقابل للسن فً تارٌخ تقدٌم الطلب من × 
 . جبر كسر السن الً سنة كاملة -أ    
  .المعامل به لشٌخوخةسن ا  -ب    
 .بالسنوات المطلوب شراءها المدة × 

 :  اتمالحظ
 تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه.  -أ       
تؤدى التكلفة دفعة واحدة خالل سنة من تارٌخ طلب الحساب بما ال ٌجاوز تارٌخ انتهاء  –ب   

 الخدمة
 
 الشراء بالتقسٌط =تكلفة  – 2

، أو بداٌة  2020/  1/  1المتوسط الشهري لألجور التً أدٌت علً أساسها االشتراكات من 
 االشتراك أٌهما ألحق ، حتً نهاٌة الشهر السابق لتقدٌم الطلب. 

من فً تارٌخ بداٌة التقسٌط )عادة أول الشهر التالً لتقدٌم الطلب( المعامل المقابل للسن × 
 ، بمراعاة اآلتى : المرفق 4الجدول رقم 

 جبر كسر السن الً سنة كاملة.  -أ    
 سن الشٌخوخة المعامل به.   -ب    
 مدة التقسٌط المختارة. –ج    
 المدة المطلوب شراءها بالسنوات .× 

 مالحظات : 
 من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه. القسط الشهرى الناتجتجبر قٌمة   -أ       
للهٌئة قبل  )حل موعد استحقاقه( تبر المؤمن علٌه مشترًكا إال إذا تم سداد أول قسطال ٌع –ب  

 تارٌخ انتهاء الخدمة.
ٌبدأ تحصٌل األقساط اعتبارا" من أجر الشهر التالً إلبداء الرؼبة فً التقسٌط ، وٌستحق  –ج 

 .األداء أول الشهر التالً لهذا الشهر
ي تنتهً فٌه الخدمة لدي صاحب العمل السابق ، وال ٌستحق ٌستحق القسط كامالً عن الشهر الذ -د 

 عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمة لدي صاحب العمل الجدٌد إال إذا كان شهراً كامال.
علٌه أن ٌطلب فً أي وقت طلب أداء القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة، وتحسب  للمؤمنٌجوز  –هـ 

وٌوقؾ تحصٌل األقساط  به قرار من رئٌس الهٌئةٌصدر للجدول الذي القٌمة الحالٌة وفقاً 
 إعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ أداء المبلػ المشار إلٌه. 

        
 ال ٌجوز ألى سبب من األسباب العدول عن طلب حساب المدة. ثالثا :

 
 سقوط األقساط :رابعا : 

فً حالة استحقاق المعاش المرافق للقانون  (4للجدول رقم )سقط األقساط المحسوبة وفقاً ت  -1            
 للعجز أو الوفاة 

ٌقتصر ذلك على األقساط المستحقة اعتباراً من تارٌخ ثبوت العجز أو الوفاة دون األقساط  - 2 
  .المؤجل سدادها عن المدد التً ال ٌستحق عنها المؤمن علٌه أجراً أو تعوٌضاً عنه

قسط كامالً من معاش المؤمن علٌه إلى حٌن إستٌفاء هذه فً حالة األقساط المؤجلة ٌخصم ال - 3
األقساط أو من مستحقات المستحقٌن عنه فً حالة وفاته بنسبة المنصرؾ من أنصبتهم بما ال 

 ٌجاوز الربع.
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 نىالمبحث الثا
 معالجة األقساط

 عدم استحقاق األجر أو تعوٌض أجرفى حاالت 
 

لمؤمن علٌهم فى جمٌـع الحاالت التى ال ٌستحق عنها أجراً أو ٌوقـؾ سـداد األقساط المستحقة على ا  - 1
  .جرعن األ اتعوٌض

  .ٌستأنؾ السداد فور استحقاق األجر - 2
 . فى هذه الحالة تزاد مدة التقسٌط بقدر المدة التى اوقؾ فٌها سداد األقساط - 3
 
 

 
 ثالثالمبحث ال

 معالجة األقساط
 خوخة والعجز والوفاةفً حالة استحقاق الصرف فً تأمٌن الشٌ

 قبل انتهاء مدة التقسٌط
 
،  فً حالة استحقاق معاش تامٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ٌستمر خصم األقساط من المعاش  - 1

 . فٌما عدا المعاش المبكر
ٌصدر للجدول الذي وفقاً  ال  ٌصرؾ المعاش المبكر إال بعد أداء القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة  - 2

  ، واجمالى األقساط المؤجلة. ن رئٌس الهٌئةبه قرار م
فى حالة استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة تخصم القٌمة الحالٌة لألقساط التً لم ٌحل موعد  - 3

 استحقاقها األصلً من تعوٌض الدفعة الواحدة والمكافأة ، باإلضافة الً األقساط المؤجلة ان وجدت.
ط التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً ، أما التً ٌقتصر تحدٌد القٌمة الحالٌة علً األقسا - 4

 .، دون اضافة مبلػ اضافً استحقت واجلت فتستحق كاملة 
للجةدول والمحةددة وفقةا  تةً لةم ٌحةل موعةد اسةتحقاقها األصةلًاللألقسةاط تحسب القٌمة الحالٌةة  - 5

 :ًكاآلت  ٌصدر به قرار من رئٌس الهٌئةالذي 
قةةرٌن المةةدة القٌمةةة الحالٌةةة المحةةددة ( × 12× )القسةةط الشةةهري  القٌمةةة الحالٌةةة ق القسةةط السةةنوى  

 المتبقٌة من مدة التقسٌط.
ٌةتم تحدٌةد المعامةل فةى  ةذ  ،  تتضمن كسةر سةنة )شةهور(المدة المتبقٌة  فى حالة ما اذا كانت –  6

 الحالة كما ٌلى :
 تحدٌد المعاملٌن الذٌن تقع بٌنهما المدة المتبقٌة . – أ
 ألصؽر من المعامل األكبر .طرح المعامل ا – ب
 كسر السنة من المدة المتبقٌة ×   بضرب ناتج الطرح بالخطوة  – ج

                                                           12 
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 الجداول المرفقة بقانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات 
 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
 

 (3جدول رقم )
 تكلفة طلب حساب مدة إضافٌة

 ضمن مدة اإلشتراك فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة

سن الشٌخوخة 
 =65  

سن الشٌخوخة 
 =64  

سن الشٌخوخة 
 =63  

سن الشٌخوخة 
 =62  

سن الشٌخوخة 
 =61  

سن الشٌخوخة 
 =60  

40 387٪  40 451٪  40 511٪  40 566٪  40 620٪  40 671٪  

41 396٪  41 459٪  41 518٪  41 572٪  41 624٪  41 674٪  

42 406٪  42 467٪  42 525٪  42 578٪  42 629٪  42 678٪  

43 416٪  43 475٪  43 532٪  43 584٪  43 634٪  43 682٪  

44 425٪  44 484٪  44 539٪  44 590٪  44 639٪  44 686٪  

45 435٪  45 492٪  45 546٪  45 596٪  45 644٪  45 690٪  

46 445٪  46 501٪  46 554٪  46 602٪  46 649٪  46 694٪  

47 455٪  47 510٪  47 561٪  47 609٪  47 655٪  47 699٪  

48 466٪  48 519٪  48 569٪  48 616٪  48 661٪  48 703٪  

49 476٪  49 528٪  49 577٪  49 622٪  49 666٪  49 708٪  

50 487٪  50 538٪  50 585٪  50 629٪  50 672٪  50 713٪  

51 497٪  51 547٪  51 594٪  51 637٪  51 678٪  51 718٪  

52 508٪  52 557٪  52 602٪  52 644٪  52 685٪  52 723٪  

53 519٪  53 566٪  53 611٪  53 651٪  53 691٪  53 729٪  

54 530٪  54 576٪  54 619٪  54 659٪  54 698٪  54 734٪  

55 542٪  55 586٪  55 628٪  55 667٪  55 704٪  55 740٪  

56 553٪  56 596٪  56 637٪  56 675٪  56 711٪  56 746٪  

57 565٪  57 607٪  57 646٪  57 683٪  57 718٪  57 752٪  

58 577٪  58 617٪  58 656٪  58 691٪  58 726٪  58 759٪  

59 588٪  59 628٪  59 665٪  59 700٪  59 733٪  59 765٪  

60 600٪  60 639٪  60 675٪  60 708٪  60 741٪  60   

61 612٪  61 649٪  61 684٪  61 716٪  61   
  62 622٪  62 658٪  62 692٪  62   

    63 632٪  63 667٪  63   
      64 643٪  64   

        65   
 مالحظات :          

 فً حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.   - 1
تقدر المبالػ المطلوبة لحسةاب مةدة ضةمن مةدة االشةتراك علةى أسةاس السةن فةً تةارٌخ تقةدٌم الطلةب   - 2

كات خالل المةدة الخاضةعة ألحكةام هةذا والمتوسط الشهرى لألجور التى سددت على أساسها االشترا
 القانون حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.

 تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه.  - 3
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 (4جدول رقم )
 تحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فً حالة

 ة علٌه بالتقسٌطاختٌار المؤمن علٌه أداء المبالػ المستحق
 

 سنة( : 60)سن الشٌخوخة  (1
 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 13.6٪ 8.1٪ 6.4٪ 

41 13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

42 13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

43 13.8٪ 8.3٪ 6.5٪ 

44 13.9٪ 8.3٪ 6.6٪ 

45 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

46 14.0٪ 8.4٪ 6.7٪ 

47 14.1٪ 8.5٪ 6.7٪ 

48 14.2٪ 8.5٪ 6.8٪ 

49 14.3٪ 8.6٪ 6.8٪ 

50 14.4٪ 8.7٪ 6.8٪ 

51 14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 

52 14.6٪ 8.8٪ 6.9٪ 

53 14.7٪ 8.9٪ 7.0٪ 

54 14.9٪ 8.9٪ 7.0٪ 

55 15.0٪ 9.0٪ 7.1٪ 

56 15.1٪ 9.1٪ 7.2٪ 

57 15.2٪ 9.1٪ 7.2٪ 

58 15.3٪ 9.2٪ 7.3٪ 

59 15.5٪ 9.3٪ 7.3٪ 
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 سنة(: 61)سن الشٌخوخة   (2
 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

41 12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

42 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

43 12.8٪ 7.7٪ 6.1٪ 

44 12.9٪ 7.8٪ 6.1٪ 

45 13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

46 13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

47 13.2٪ 8.0٪ 6.3٪ 

48 13.4٪ 8.0٪ 6.3٪ 

49 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

50 13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

51 13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

52 13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

53 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

54 14.1٪ 8.5٪ 6.7٪ 

55 14.2٪ 8.6٪ 6.8٪ 

56 14.4٪ 8.6٪ 6.8٪ 

57 14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 

58 14.7٪ 8.8٪ 7.0٪ 

59 14.8٪ 8.9٪ 7.0٪ 

60 15.0٪ 9.0٪ 7.1٪ 
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 سنة(: 62)سن الشٌخوخة  (3
 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 11.4٪ 6.9٪ 5.4٪ 

41 11.6٪ 6.9٪ 5.5٪ 

42 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

43 11.8٪ 7.1٪ 5.6٪ 

44 11.9٪ 7.2٪ 5.7٪ 

45 12.1٪ 7.2٪ 5.7٪ 

46 12.2٪ 7.3٪ 5.8٪ 

47 12.3٪ 7.4٪ 5.8٪ 

48 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

49 12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

50 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

51 12.9٪ 7.7٪ 6.1٪ 

52 13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

53 13.2٪ 7.9٪ 6.3٪ 

54 13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

55 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

56 13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

57 13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

58 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

59 14.2٪ 8.5٪ 6.7٪ 

60 14.3٪ 8.6٪ 6.8٪ 

61 14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 
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 سنة ( : 63)سن الشٌخوخة  (4
 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

41 10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

42 10.6٪ 6.4٪ 5.0٪ 

43 10.8٪ 6.5٪ 5.1٪ 

44 10.9٪ 6.5٪ 5.2٪ 

45 11.0٪ 6.6٪ 5.2٪ 

46 11.2٪ 6.7٪ 5.3٪ 

47 11.4٪ 6.8٪ 5.4٪ 

48 11.5٪ 6.9٪ 5.5٪ 

49 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

50 11.8٪ 7.1٪ 5.6٪ 

51 12.0٪ 7.2٪ 5.7٪ 

52 12.2٪ 7.3٪ 5.8٪ 

53 12.4٪ 7.4٪ 5.9٪ 

54 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

55 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

56 12.9٪ 7.7٪ 6.1٪ 

57 13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

58 13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

59 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

60 13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

61 13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

62 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 
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 سنة( : 64)سن الشٌخوخة   (5
 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 9.1٪ 5.5٪ 4.3٪ 

41 9.3٪ 5.6٪ 4.4٪ 

42 9.4٪ 5.7٪ 4.5٪ 

43 9.6٪ 5.8٪ 4.6٪ 

44 9.8٪ 5.9٪ 4.6٪ 

45 10.0٪ 6.0٪ 4.7٪ 

46 10.1٪ 6.1٪ 4.8٪ 

47 10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

48 10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

49 10.7٪ 6.4٪ 5.1٪ 

50 10.9٪ 6.5٪ 5.2٪ 

51 11.1٪ 6.6٪ 5.2٪ 

52 11.3٪ 6.8٪ 5.3٪ 

53 11.5٪ 6.9٪ 5.4٪ 

54 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

55 11.9٪ 7.1٪ 5.6٪ 

56 12.1٪ 7.2٪ 5.7٪ 

57 12.3٪ 7.4٪ 5.8٪ 

58 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

59 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

60 12.9٪ 7.8٪ 6.1٪ 

61 13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

62 13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

63 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 
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 سنة ( : 65)سن الشٌخوخة  (6
 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 7.8٪ 4.7٪ 3.7٪ 

41 8.0٪ 4.8٪ 3.8٪ 

42 8.2٪ 4.9٪ 3.9٪ 

43 8.4٪ 5.0٪ 4.0٪ 

44 8.6٪ 5.2٪ 4.1٪ 

45 8.8٪ 5.3٪ 4.2٪ 

46 9.0٪ 5.4٪ 4.3٪ 

47 9.2٪ 5.5٪ 4.4٪ 

48 9.4٪ 5.7٪ 4.5٪ 

49 9.6٪ 5.8٪ 4.6٪ 

50 9.8٪ 5.9٪ 4.7٪ 

51 10.1٪ 6.0٪ 4.8٪ 

52 10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

53 10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

54 10.7٪ 6.4٪ 5.1٪ 

55 11.0٪ 6.6٪ 5.2٪ 

56 11.2٪ 6.7٪ 5.3٪ 

57 11.4٪ 6.9٪ 5.4٪ 

58 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

59 11.9٪ 7.1٪ 5.6٪ 

60 12.1٪ 7.3٪ 5.8٪ 

61 12.4٪ 7.4٪ 5.9٪ 

62 12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

63 12.8٪ 7.7٪ 6.1٪ 

64 13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

 
 مالحظات : 

 سور السنة سنة كاملة.فً حالة حساب السن تعتبر ك -1
لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع األقساط المفروض أداؤها على عدد األشهر الكاملة بٌن تةارٌخ  -2

 بدء السداد وتارٌخ بلوغ سن الستٌن. 
 تجبر قٌمة القسط الشهرى الناتج من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه. -3
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 بالالئحة التنفٌذٌة للقانون الجداول المرفقة
 

 ( 11جدول رقم )
 جنٌه سبق تقسٌطها حتى سن الستٌن 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدر ا 

 

 السن

المدة 
المتبقٌة 
لبلوغ سن 
 الستٌن

القٌمة الحالٌة لقسط 
جنٌه ٌدفع  1سنوي قدر  

طوال المدة المتبقٌة لبلوغ 
 سن الستٌن

 السن
المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 
 الستٌن

ي القٌمة الحالٌة لقسط سنو
جنٌه ٌدفع طوال  1قدر  

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

 جنٌه قرش سنة   جنٌه قرش سنة  

20 40 36 12 40 20 18 10 

21 39 31 12 41 19 96 9 

22 38 26 12 42 18 72 9 

23 37 21 12 43 17 46 9 

24 36 15 12 44 16 18 9 

25 35 08 12 45 15 87 8 

26 34 01 12 46 14 55 8 

27 33 94 11 47 13 19 8 

28 32 85 11 48 12 81 7 

29 31 77 11 49 11 40 7 

30 30 67 11 50 10 96 6 

31 29 57 11 51 9 48 6 

32 28 46 11 52 8 96 5 

33 27 34 11 53 7 40 5 

34 26 21 11 54 6 80 4 

35 25 07 11 55 5 14 4 

36 24 91 10 56 4 44 3 

37 23 75 10 57 3 68 2 

38 22 57 10 58 2 85 1 

39 21 38 10 59 1 96 0 
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 أمثلة تطبٌقٌة
 

 ( :1مثال رقم )
 شروط شراء المدد:

 أن تكون المدة تالٌة لسن بداٌة الخضوع ألحكام القانون. - 1
 أن تكون سنوات كاملة ، فال ٌجوز ضم كسور السنة. - 2
 أن تكون سابقة على مدة االشتراك األخٌرة. - 3
 (.1ون ؼٌر خاضعة ألحكام القانون وفقا ألى من الفئات األربع المبٌنة بالبند )أن تك  - 4
 أن ٌتقدم المؤمن علٌه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. -5
 .  أال تكون هذه المدة مدة إجازة خاصة بدون أجر لؽٌر العمل لم ٌتم أداء االشتراكات عنها -6

ٌجدر اإلشارة أن هذه الشروط ٌتطلب األمر توافرها مجتمعة ، بحٌث إذا تخلؾ أحدها ال ٌتوافر الحق فى و     
 وفٌما ٌلى أمثلة لإلٌضاح :شراء المدة ، 

 
 

 ( :2مثال رقم )
  2021تقدم مؤمن علٌه لشراء مدة فً 

 مدة سنتٌن 
 سنة 60 الشٌخوخةسن 

 جنٌه 1000طلب الشراء  المتوسط الشهري ألجر االشتراك حتً نهاٌة الشهر السابق لتقدٌم
 سنة( 32سنة وٌومٌن ) 31 شراءالسن فً تارٌخ تقدٌم طلب ال

 ٪671ق  60/  3من جدول  40معامل السن 
 ٪6.4سنة ق  15والتقسٌط لمدة  60/  4من جدول  40معامل السن 

  سنة 15مطلوب تحدٌد المبلػ الواجب أداؤه دفعة واحدة ، والقسط الشهري فً حالة التقسٌط لمدة 

 
المتوسط الشهري لألجور التً أدٌت علً أساسها االشتراكات حتً  تكلفة الشراء دفعة واحدة =أوال : 

 نهاٌة الشهر السابق لتقدٌم الطلب 

 ز و  ـ د ج ب أ المثال

 )ال( نعم نعم نعم نعم نعم نعم ؟ تالٌة لبداٌة سن الخضوع* هل هى 

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

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

خاضعة ألحكام القانون  *  هل هً 
 ؟األربع 0وفقا ألى من الفئات 

 ال
 ال ال

   )نعم(
 

*هل تم تقدٌم الطلب أثناء مدة 
 ؟االشتراك

    )ال( نعم نعم
 

*هل مدة إجازة خاصة بدون أجر لؽٌر 
ء االشتراكات العمل  لم ٌتم أدا

 عنها؟
     )نعم( ال

 

        

       × * ٌتوافر الحق فى الشراء

 × × × × × ×  * ال ٌتوافر الحق فى الشراء
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المعامل المقابل للسن فً تارٌخ تقدٌم الطلب بمراعة جبر كسر السن الً سنة كاملة وذلك من الجدول رقم × 
 وبمراعاة سن المعاش المعامل به  3
 المدة بالسنوات × 
 

 جنٌها 13420سنة ق  2×  ٪671×   1000 التكلفة  دفعة واحدة =
 

 
المتوسط الشهري لألجور التً أدٌت علً أساسها االشتراكات حتً نهاٌة الشهر  القسط الشهري =ثانٌا : 

 السابق لتقدٌم الطلب 
لتقدٌم الطلب( بمراعة جبر كسر السن المعامل المقابل للسن فً بداٌة التقسٌط ) عادة أول الشهر التالً × 

 عاة سن المعاش المعامل به ومدة التقسٌط المختارة,اوبمر 4الً سنة كاملة وذلك من الجدول رقم 
 المدة بالسنوات × 
 

 جنٌها 128ق  2×  ٪6.4×  1000 القسط الشهري =
 

 
 جنٌها  23040شهر ق  180×  128 اجمالً األقساط =ثالثا : 

_________________________________________________________ 
 

 جنٌها. 9620ق  13420  - 23040رابعا : الفرق بٌن اجمالى األقساط والتكلفة دفعة واحدة = 
 تتمثل فى :

 عائد االستثمار عن فترة التقسٌط. – 1
 نصٌب المؤمن علٌه فى احتماالت سقوط األقساط. – 2

 
 

 ( :3مثال رقم )
ثةةةم حصةةةل علةةةى  سةةةنوات ، 6لمةةةدة ( اسةةةتمر فةةةى أداء األقسةةةاط 2ه بالمثةةةال رقةةةم )بفةةةرض أن المةةةؤمن علٌةةة

 سنوات لمرافقة الزوجة . 3لمدة  أجربدون  خاصة جازةإ
 15مدة التقسٌط األصلٌة )فى هذه الحالة ٌتم تأجٌل األقساط عن فترة الثالث سنوات المشار إلٌها إلى ما بعد 

 جازة.إلاوٌة لمدة ا، بمعنى أن تمد مدة التقسٌط بمدة مس سنة(
 
 

 ( :4مثال رقم )
 جازة .إلسنوات من تارٌخ عودته من ا 4( توفى بعد 3بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق )رقم 

، وهةى فى هذه الحالة فإن األقساط التى تسقط للوفاة تقتصر على األقساط المتبقٌة عن مدة التقسةٌط األصةلٌة 
 4سةنوات    3سةنوات    6)حتةى تةارٌخ الوفةاة ق داٌةة التقسةٌط مجمةوع المةدد مةن بأن سنة ، وحٌث  15

( المدة المتبقٌة من مدة التقسٌط األصلٌة ، فى حٌن ةسن 2األقساط التى تسقط عن ، فإن سنة(  13سنوات ق 
وبكافةةة الطةةرق ، )مةةن مسةةتحقات المسةةتحقٌن عنةةه  سةةنوات تكةةون واجبةةة األداء 3أن األقسةةاط المؤجلةةة عةةن 

 ى(.القانونٌة األخر
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 ( :5مثال رقم )
جازة سنوات من تارٌخ عودته من اإل 4( لم ٌكن قد توفى بعد 4بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق رقم )

قةةد تقةةدم لصةةرؾ مسةةتحقاته التةةى تمثلةةت فةةى تعةةوٌض دفعةةة واحةةدة لعةةدم تةةوافر المةةدة المؤهلةةة كةةان ، ولكةةن 
 الستحقاق المعاش . 

 ألقساط المتبقٌة والتى ٌتم خصمها من مستحقاته كما ٌلى :فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد قٌمة ا -
  :مدة التقسٌط األصلٌة  من(  ةسن 2) أوال" : القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة

 .ٌصدر به قرار من رئٌس الهٌئةللجدول الذي ٌتم تحدٌدها وفقاً          
          
 إجمالى األقساط المؤجلة :: ثانٌا" 

القٌمة الحالٌة لألقساط تقتصر على األقساط التى لةم ٌكةن قةد حةل مٌعةاد اسةتحقاقها  ٌراعى أن تحدٌد 
صلى ، أما التً استحقت وأجلت فٌتم تحصٌلها بقٌمتها األصلٌة وعلى ذلك تكون جملةة األقسةاط األ

 كما ٌلى :سنوات  3عن المؤجلة 
 جنٌهات 4608شهر ق  36× جنٌه قٌمة القسط  128

 
 :  لػ واجبة األداءالمباثالثا : إجمالى 

 .ق مجموع أوال وثانٌا        
 

. 
 


