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 الفهرس 
 

 صفحة الموضوع

 005 تقدٌم

 006 مقدمة

 008 مدد االشتراك فى نظام التأمٌن االجتماعى المصرىأهمٌة 

االعتبارات االساسٌة الواجب مراعاتها فى التعامل مع مدد   :الفصل االول 
 االشتراك  

009 

ـ  االحتفاظ بسجل تارٌخى للمإمن علٌه عن مدد االشتراك فى  1      
 التؤمٌن

009 

 009 ـ  تحدٌد االشتراكات المستحقة على المإمن علٌه والمنشؤة 2      

 017 ـ  تحدٌد الملتزم باداء االشتراكات المستحقة للصندوق المختص 3      

 017 ـ  تحدٌد الموعد القانونى الداء االشتراكات المستحقة 4      

 ـ  تحدٌد موقؾ االقساط المستحقة على المإمن علٌه خالل مدة  5      
 االشتراك  

017 

 017 ـ  تحدٌد مدة االشتراك االجمالٌة  6      

 017 المستبعدة من الحساب  دـ  تحدٌد المد 7      

 017 ـ  تحدٌد معامل حساب المعاش 8      

ـ  تحدٌد معامل حساب تعوٌض الدفعة الواحدة ، تعوٌض المدة  9      
 الزائدة

018 

 018 ـ  تحدٌد المدد المستبعدة من استحقاق تعوٌض المدة الزائدة 14 

 018 ـ  تحدٌد الجهة الملتزمة باداء تكلفة المستحقات 11      

 019 متوسط االجر  تحدٌدـ   12

 020   مكونات ممٌز مدة االشتراك:  الفصل الثانى 

 020 تحدٌد كود لكل من العناصر المكومة لممٌز مدد االشتراك:  أوال           

 020 قطاع / ـ  قانون  1

 028 ـ  كود االشتراك  2

 033 ـ  نوع المدة  3

 055  تحدٌد مسمى لكل مدة:  ثانٌا  

 056  دلٌل مدد االشتراك:  الفصل الثالث 

 056  مالحظات على استخدام الدلٌل:  اوال  

 057 اكواد ومسمٌات مدد االشتراك :  نٌا  ثا

 070  دراسة تحلٌلٌة عن مدد االشتراك فى الحكومة:   الفصل الرابـع 

 178  دراسة تحلٌلٌة عن مدد االشتراك فى القطاع العام:  الفصل الخامس 
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 289  دراسة تحلٌلٌة عن مدد االشتراك فى القطاع الخاص:  الفصل السادس 
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 تقدٌم
       

الكتابةةة والبحةة  فةةى مواةةوعات التؤمٌنةةات ،  مهمةةة شةةاقة ،  للةةك أن قةةانون التؤمٌنةةات 
التعةدٌالت ، والقةةرارات االجتماعٌةة ، بوصةةفه مةن القةةوانٌن الحدٌيةة نسةةبٌا ، عةرؾ مةةن 

الوزارٌةةة والمنشةةورات ، كمةةا كةةائال ٌكةةاد ٌصةةعب حصةةرم كةةللك فانةةه وبمةةرور خمةةس 
ن إ، فة 1975لسةنة  79، على صةدور القةانون ( ربع قرن من الزمن ) وعشرون عاما 

قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون ، بلؽوا سةن المعةاش ، أو واجهةوا خطةرا مةن 
ة المإمن منها ، فصار تطبٌق قةانون التؤمٌنةات االجتماعٌةة ، ٌواجةه المخاطر االجتماعٌ

كما متزاٌدا من الحاالت ، التً تيٌر نقاطا قانونٌة الحصر لها ، وتحتاج إجابات ، والى 
 .توحٌد المبادئ 

ن كل للك ،  نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات االجتماعٌة ، شرحا مبسطا م
وحسةب .  خصصٌن والقائمٌن على التطبٌق ـ المةإمن علةٌهم أنفسةهم ٌفٌد منه ـ قبل المت

 .ما نعلم ، فؤن ميل كلم الشروح المبسطة ، نادرة ، إن لم تكن ؼٌر موجودة باألسواق 
) محمةد حامةد الصةٌاد / ما تقدم ، تبدو أكمٌة العمل اللي قةام بةه األا الفااةل األسةتال م

ئةةٌس صةةندوق التةةؤمٌن االجتمةةاعً للعةةاملٌن وكٌةةل أول وزارة التؤمٌنةةات االجتماعٌةةة ور
، حٌ  استطاع ، من خالل تطبٌقات عملٌةة أن ٌسةتعرض كمةا مةن ( بالقطاع الحكومً 

الحاالت ، بٌن فٌهةا كٌفٌةة حسةاب مسةتحقات المةإمن علٌةه ، فةى شةتى فةروع التؤمٌنةات 
 .االجتماعٌة 

ناصةب التةً توالكةا ال شك ، أن الخبرة الطوٌلةة التةً اكتسةبها سةٌادته ، مةن خةالل المو
بالوزارة ، لم تكن وحدكا كافٌة ، إنما استكملت ، بقةدرة سةٌادته علةى البحة  الةدإوب ، 
وعلى دقة المالحظة ، فكان أن خرج ألً النةور كةلا المإلةؾ العلمةً ، الةلي والبةد وأن 

 .تزٌن به مكتبة كل متخصص ، وكل قائم على تطبٌق قانون التؤمٌنات االجتماعٌة 
محمةد حامةةد الصةٌاد ، علةةى كةلا الجهةةد ، نةدعو ه أن ٌجازٌةةه / شةكر األسةةتال وإننةا إل ن

خٌةرا ، عةن المةإمن علةٌهم ، الةلٌن ٌمكةنهم دون عنةاء ، معرفةة مسةتحقاتهم ـ وكةم فةى 
 .حاجة إلً للك ـ دون عناء 

 
 د  أحمد البرعى.أ

 أستاذ ورئٌس قسم التشرٌعات االجتماعٌة
 بكلٌة الحقوق ـ جامعة القاهرة
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 مقدمة
 
متدت مظلة التؤمٌن االجتماعً لتشمل جمٌع المواطنٌن من خالل عدة قوانٌن تسرى ا

فى شؤن كل من كو فى سن العمل أٌا كان العمل اللي ٌمارسه ،  حٌ  تؽطى كلم 
 : القوانٌن العامل بشكل مباشر وأسرته بشكل ؼٌر مباشر ـ وكلم القوانٌن كً 

وٌؽطةةى كةةل مةةن  1975لسةةنة  79الصةةادر بالقةةانون رقةةم قةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعً  -1
حكومة ـ  قطةاع  عةام ـ قطةاع أعمةال عةام ـ  ) ٌعمل لحساب الؽٌر أٌا كان كلم الؽٌر 

 ( .نمطً ـ سٌارات ـ مقاوالت ـ مخابز) وأٌا كان القطاع الخاص (  قطاع خاص 
القةانون قانون التؤمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال  ومن فةى حكمهةم الصةادر ب -2

 .وٌؽطى كل من ٌعمل لحساب نفسه  1976لسنة  148رقم 
 54قانون التؤمٌن االجتماعً على العاملٌن المصرٌٌن بالخارج الصادر بالقانون رقم  -3

 . 1978لسنة 
 .  1984لسنة  112قانون التؤمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  -4

 
 : هذا ، باإلضافة إلى 

 .فـً شؤن التقاعد والتؤمٌن المعاشات للقوات المسلحة  1975سنة ل 94القانون رقم  - 5
 

ولكل مةن القةوانٌن المشةار إلٌهةا القواعةد الخاصةة بهةا المتعلقةة بكةل مةن جانةب التموٌةل 
توجةد القواعةد الخاصةة بكةل  1975لسةنة  79وجانب المزاٌا كما انه داخل القانون رقةم 

اعات التً ٌشملها كلا القانون ،  اكيةر مةن من الجانبٌن المشار إلٌهما بشؤن كل من القط
للك فؤن الفئات المختلفة داخل القطاع الخاص فى القانون المشار إلٌه توجد أٌاا قواعد 

 .خاصة بكل منها 
 

لللك فقد رأٌت تقدٌم كلا البح  عن القواعد الخاصة بكل من التموٌل والمزاٌا فى نظةام 
والقطاعات والفئات التً ٌشملها كلا النظةام ،  التؤمٌن االجتماعً المصري تبعا للقوانٌن

وللك من خالل أجراء دراسة تحلٌلٌة لها معتمةدا فةى للةك علةى تصةنٌؾ مةدد االشةتراك 
فى كلا النظام وتحدٌد كود مستقل لكل منها ٌمٌزكا عن باقً المدد ، ٌتبع كلا التصةنٌؾ 

 : توصٌؾ كل من كلم المدد ٌشمل للك 
 .ـ  ممٌزة المدة  1
 .سم المدة ـ ا 2
 .ـ  نوع األجر  3
 .ـ  موقفها من التموٌل  4
 .ـ  موقفها من المزاٌا  5
 .ـ  الشروط المنطقٌة لكل مدة  6
 

وه نسؤل أن ٌوفقنا التمام كلا العمل بالشكل اللي ٌراٌه وٌنفع به جمٌع المتعاملٌن مع 
االجتماعً ومتعاملٌن نظام التؤمٌن االجتماعً المصري من عاملٌن بصندوقً التؤمٌن 

 .معهما 
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                                                                                    محمد حامد الصٌاد                                                 

                                           مستشار التأمٌن االجتماعً                                              
      (سابقا)وكٌل أول وزارة التأمٌنات الجتماعٌة                                    

 االجتماعً  نٌرئٌس صندوق التأم                                          
 (سابقا)بالقطاع  الحكومى  للعاملٌن                                          
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 مدد االشتراك فىأهمٌة 
 ن االجتماعً المصريٌنظام التأم

 
 : مثل مدد االشتراك عنصرا هاما وفعاال فى نظام التأمٌن االجتماعً من حٌث ت

تحدٌددد مدددى أحقٌددة المددؤمن علٌدده أو المسددتحقون عندده فددى المزاٌددا التأمٌنٌددة  :أوال 
 :المقررة بأي من قوانٌن التأمٌن االجتماعً السارٌة 

حٌ  تتطلب كلم القوانٌن فى معظم حاالت االسةتحقاق حةدا أدنةى لمةدة االشةتراك        
فةى التةؤمٌن السةتحقاق المٌةزة التؤمٌنٌةة ـ وفٌمةا ٌلةً بٌةان بةبعض المةدد المإكلةةة 

 1975لسنة  79لالستحقاق وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
. 

 المدة المؤهلة لالستحقاق                   حالة االستحقاق
 سنوات  14 بلوغ سن التقاعد         
 سنوات  14 العجز الكامل بعد اكير من سنة من ترك الخدمة         
 سنوات  14 الوفاة بعد اكير من سنة من ترك الخدمة         
 سنة     24 المعاش المبكر        

 
 :تحدٌد قٌمة المٌزة التأمٌنٌة  :ثانٌا 
حٌ  تحدد قٌمة المعاش او تعوٌض  الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجةز        

 : والوفاة طبقا لمعادلة تدخل فٌها مدة االشتراك كؤحد عناصركا 
 المعامل × المدة × متوسط األجر الشهرى =            المعاش                   

 المعامل × المدة × متوسط األجر السنوى =       تعوٌض الدفعة الواحدة     
 المعامل × المدة × متوسط األجر الشهرى =      المكافأة                     

 المعامل × المدة × متوسط األجر السنوى =      تعوٌض المدة الزائدة       

 
ملتددزم تحدٌددد أنددواع التددأمٌن الخاضددع لهددا المددؤمن علٌدده ونسددب االشددتراك وال  :ثالثددا 

 :بأدائها ومواعٌد األداء 
 –ن المةةرض ٌتةةؤم –ن إصةةابة العمةةل ٌتةةؤم –ن الشةةٌخوخة والعجةةز والوفةةاة ٌتةةؤم
 ن البطالة  ٌتؤم

ونظرا ألهمٌة مدد االشتراك كعامدل مدؤثر فدى نظدام التدأمٌن االجتمداعً ـ فأنندا نتنداول 
 : هذا الموضوع كما ٌلً 

االعتبةةةارات األساسةةةٌة الواجةةةب مراعاتهةةةا فةةةى التعامةةةل مةةةع   مةةةدد      :الفصدددل االول   
 .االشتراك 

 .مكونات ممٌز مدة االشتراك   :الفصـل الثانً 
 .دلٌل مدد االشتراك   :الفصـل الثالث 
 .دراسة تحلٌلٌة لمدد االشتراك فى الحكومة   :الفصـل الرابع 

 ى القطاع العام وقطـــاع دراسة تحلٌلٌة لمدد االشتراك ف  :الفصل الخامس 
 .األعمال العام                    

 .دراسة تحلٌلٌة لمدد االشتراك فى القطاع الخاص   :الفصل السادس
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 الفصل االول
 االعتبارات األساسٌة الواجب مراعاتها

 فى التعامل مع مدد االشتراك
 

 : لتأمٌن ـ االحتفاظ بسجل تارٌخً للمؤمن علٌه عن مدد االشتراك فى ا 1
 : ٌمكن من خالله      

 .التً كان ٌعمل بها خالل هذه المدة  تحدٌد رقم المنشأة أ  ـ 
 :            ن االجتماعً الخاضع له خالها ٌتحدٌد قانون التأم ب ـ 
        (79/1975  ،148/1976 ،54/1978  ،112/1984 ) 

 :الذي كان ٌتبعه  القطاع تحدٌدج ـ 
 ( مقاوالت ـ سٌارات ـ مخابز  -حكومً ـ عام ـ خاص )          

 : تحدٌد كود االشتراك لهذه المدةد ـ 
عمةل عةادى ـ أعمةال صةعبة ـ أعمةال خطةرة ـ متةدرج بةدون اجــرةـ )

 ( .الخ .  …متدرج بؤجر  
 :تحدٌد نوع مدة االشتراك كـ    

اشتراك فعلى ـ مدة سابقة ـ عمل بمناطق نائٌة ـ تجنٌــد إلزامً  ـ ) 
 ( الخ  ...أجازة خاصة بدون اجر للعمل بالخارج 

               :ن االجتماعً الخاضع لها خاللها ٌتحدٌد أنواع التأمو ـ   
  (شٌخوخة وعجز ووفاة ، إصابة عمل ـ مرض ـ بطالة )         

 
 : ات المستحقة على المؤمن علٌه والمنشأة ـ تحدٌد االشتراك 2

 :وللك بتحدٌد نسب االشتراك لكل نوع من أنواع التؤمٌن بحسب       
 :أ ـ  القانـون

     (79/1975  ،148/1976 ،54/1978  ،112/1984) 
 :ب ـ القطـاع

 .حكومً  ـ  عام   ـ  خاص       
 :ج ـ الفئة

 .عمل عادى ـ  عمل صعب ـ عمل خطر       
 :د ـ  نوع المدة

  (الخ  .....فعلٌة ـ إجازة خاصة للعمل بالخارج       
 

 :  وفٌما ٌلى ملخص عام لنسب االشتراك واالستثناءات  المتعلقة بها    
 (:األعمال العادٌة ) أ ـ  نسب االشتراك عن اآلجر األساسً 
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حصة المؤمن  حصة المنشأة نمٌنوع  التأ
 علٌه

 اإلجمالً

 خاص  عام  حكومً   خاص عام حكومً 

شددٌخوخة وعجددز 
 ووفاة

       

 %25 %25 %25 %14 %15 %15 %15 ـ المعاش
 %5 %5 %5 %3 %2 %2 %2 ـ المكافأة 

تددددددأمٌن إصددددددابة 
 العمل

 %3 %2 %1 ـ 3% 2% 1%

 %5 %4 %4 %1 %4 %3 %3 تأمٌن المرض
 %2 %2 ـ ـ %2 %2 ـ تأمٌن البطالة 

 %44 %38 %35 %14 %26 %24 %21 اإلجمالً 

 
 : ب ـ إجمالً نسب االشتراك عن األجر المتغٌر        

نظرا آلن نسب اشتراك األجر المتؽٌر كً لاتها نسب اشتراك األجر               
 .األساسً فٌما عدا اشتراك المكافؤة 

 : إلن إجمالً نسب االشتراك عن األجر المتؽٌر               
 

19% 22% 24% 11% 30% 33% 35% 

 
 : ج ـ نسب االشتراك عن األعمال  الصعبة والخطرة         

كً لات النسب السابق بٌانها عن كل من األجرٌن األساسً والمتؽٌر      
باستيناء حصـة المنشؤة فى المعاش فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

 :، حٌ  تكون 
 %15 بدال من  %27           الصعبة األعمال

 %15 بدال من  %31           األعمال الخطرة    
 

ن ٌالعمدل وتدأم ةن إصدابٌد ـ سبب االختالف فى حصة المنشأة فى كل من تأم
 : المرض 

 : قد ٌكون من المناسب بٌان أسباب االختالؾ فٌما ٌؤتى           
 : العمل  ةن إصابٌتأم(  1)              

التةً %  3العمةل ومقةداركا  ةتؽطةى نسةبة االشةتراك فةى تةؤمٌن إصةاب                   
 :يال  مزاٌا  44تلتزم بها منشآت القطاع الخاص 

 .العالج والرعاٌة الطبٌة (  أ)            
 . تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال ( ب)           

اإلصةابة المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحةدة إلا   مةا تخلةؾ عةن ( ج)           
 .عجـز أو حديت وفاة 
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مةةن نسةةبة اشةةتراك % 1وتخةةتص كةةل مةةن المزاٌةةا المشةةار إلٌهةةا بةةـ 
إصةةابة العمةةل وعلةةى للةةك فةةان صةةاحب العمةةل فةةى القطةةاع الخةةاص 

فةةى كةةلا التةةؤمٌن لٌصةةبل نظةةام التةةؤمٌن % 3ٌسةةدد نسةةبة االشةةتراك 
االجتماعً مسئوال عن تقدٌم كافة المزاٌا المشار إلٌها للمةإمن علٌةه 

 .ى حالة تعراه لإلصابة ف
وحٌ  تلتزم منشآت القطاع العام بتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقةال                    

لةةللك فةةان نسةةبة . للعةةاملٌن بهةةا الةةلٌن ٌتعراةةون الصةةابة العمةةل 
فةى كةلا التةؤمٌن بالنسةبة لمنشةآت القطةاع %( 2)االشتراك المةإداة 

 ( .لكل منهما % 1) العام إنما تؽطى فقط المٌزتٌن أ،جـ 
كةةلا وتلتةةزم أٌاةةا المنشةةآت الحكومٌةةة بتعةةوٌض األجةةر ومصةةارٌؾ         

االنتقةةةال للعةةةاملٌن بهةةةا الةةةلٌن ٌتعراةةةون الصةةةابة العمةةةل ، لكةةةن 
النخفاض معدل حةاالت اإلصةابة بةٌن العةاملٌن بالمنشةآت الحكومٌةة 

العمةل تؽطةى  ةفى تةؤمٌن إصةاب% 1فؤن ما تإدٌه من نسبة اشتراك 
 ( .لكل منهما %  2/ 1) تٌن  أ، ج أٌاا المٌز

 
 : ن المرض ٌتأم(  2)              
تؽطةةى نسةةبة االشةةتراك فةةى تةةؤمٌن المةةرض التةةى تلتةةزم بهةةا المنشةةآت                     

 : ن تٌمٌز% 4بالقطاع الخاص ومقداركا 
 .العالج والرعاٌة الطبٌة (  أ )                
 .األجر ومصارٌؾ االنتقال تعوٌض (  ب)               

وعلةى للةك % 1واليانٌةة بنسةبة % 3وتختص المٌزة األولةً بنسةبة             
% 4فان صةاحب العمةل فةى القطةاع الخةاص ٌسةدد نسةبة االشةتراك 

فى كلا التؤمٌن لٌصةبل نظةام التةؤمٌن االجتمةاعً مسةئوال عةن تقةدٌم 
 .ه للمرض كافة المزاٌا المشار إلٌها للمإمن علٌه فى حالة تعرا

وحٌةة  تلتةةزم المنشةةآت الحكومٌةةة ومنشةةآت القطةةاع العةةام بتعةةوٌض    
األجةر ومصةارٌؾ االنتقةال للعةاملٌن بهةا الةلٌن ٌتعراةون للمةةرض 

فةةةى كةةةلا التةةةؤمٌن %( 3)لةةةللك فةةةان نسةةةبة االشةةةتراك المةةةإداة  444
العةالج والرعاٌةة ( " أ)بالنسبة لهلم المنشآت إنما تؽطى فقط المٌةزة 

 . "الطبٌة 
 

 : هـ ـ االستثناءات على نسب االشتراك        
ٌبقى بعد أن أواحنا نسب االشةتراك بوجةه عةام أن نواةل االسةتيناءات        

 : على كلم النسب 
 : ن الشٌخوخة والعجز والوفاة ٌفى مجال تأم( 1)               
تجةاوزت سةنه     التسرى أحكام كلا التؤمٌن فى شؤن المةإمن علٌةـه إلا                   

 : الستٌن فٌما عدا 
مددن تمددد خدمتدده بقددرار مددن السددلطة المختصددة مددن المددؤمن   (أ  )       

  :علٌهم بكل من 
 . القطاع الحكومً ـ القطاع العام ـ قطاع األعمال    العام                  
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 .المؤمن علٌه الذي ٌشغل منصب وزٌر أو نائب وزٌر( ب)            
اسدتكمل المددة  المؤمن علٌه الذي بلغ سن الستٌن ولم ٌكن قدد( ج)            

 :( شهرا  120) الموجبة الستحقاق معاش الشٌخوخة 
إلا كانةةت مةةدة اشةةتراكه فةةى التةةؤمٌن مسةةتبعدا منهةةا المـةةـدة  وللةةك                                                         

ال تعطٌةه الحةق فةى ( تكلفتهةا بالكامةل التً أدى ) المشتراة  
المعاش ـ  حٌ  ٌكون له الحق فةى االسةتمرار فةى العمةل او 
االلتحاق بعمل جدٌد حتى تارٌخ استكمال المدة المشةار إلٌهةا 

. 
من القانون  163وحٌ  قد وردت األحكام المشار إلٌها بالمادة            

ي رقةم وصدر بشةؤنها المنشةور الةوزار 1975لسنة  79رقم 
ـ  فقد ٌكون مـن المناسب بٌـان تةارٌخ إٌقةاؾ  1991لسنة  5

 : االنتفاع بحكم المادة المشار إلٌها فٌما ٌؤتى 
ن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌئدات العامدة ٌبالنسبة للعامل ××                          

 : والقطاع العام 
سنوات وٌوم   9الٌوم التالى الستكمال مدة اشتراك مقداركا                                

 : ، وترتٌبا على للك
ـةة  ال ٌحةةق للمةةإمن علٌةةه االسةةتمرار فةةى العمةةل بعةةد سةةن                        

 9السةةتٌن إلا  تجةةاوزت مةةدة اشةةتراكه فةةى التةةةؤمٌن 
سنوات عند بلوؼه كلم السن وعلى جهة العمل إنهاء 

سةةن وللةةك مةةع عةةدم اإلخةةالل   خدمتةةه لبلوؼةةه كةةلم ال
بسلطة صاحب العمل فى مد الخدمة إلا   كان قانون 

 .التوظؾ المعامل به ٌجٌز له للك 
ـ  ٌكون للمإمن علٌه الحق فى االستمرار فى العمةل حتةى               

سةنوات وٌةوم وعلةى  9تبلػ مدة اشتراكه فى التؤمٌن 
 .جهة العمل إنهاء خدمته باستكمال كلم المدة 

ـ  إلا كان المإمن علٌةه مةن العمةال المةإقتٌن أو الموسةمٌن                       
 14ولةةم تبلةةػ مةةدة اشةةتراكه عنةةد بلوؼةةه سةةن السةةتٌن 

سنوات ولم تقم جهة العمل بؤنهاء خدمته فٌسةتمر فةى 
حتةةةى اسةةةتكمال مةةةدة  163االنتفةةةاع باحكةةةام المةةةادة 

حتدددددى أى مدددددن شةةةةةهرا أو  124اشةةةةةتراك مقةةةةةداركا 
  :االتٌة اٌها اقرب بحسب االحوال  التوارٌخ

 .تارٌخ انتهاء العقد  ×                  
 .تارٌخ انتهاء الموسم   ×                  
                   . علٌهنهاء جهة العمل خدمة المإمن تارٌخ ا ×                    

وتطبق القواعد الواردة فى هذا البند اٌضا على 
افراد هذه الفئة فى حالة التحاقها بالعمل بعد سن 

 .ل المدة الموجبة الستحقاق المعاشالستٌن الستكما
                      

 :ن بالقطاع الخاص ٌبالنسبة للعامل××                          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     13/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

سةةنوات  9الٌةةوم التةةالى السةةتكمال مةةدة اشةةتراك مقةةداركا 
 : وشهرا ، وترتٌبا على للك 

ـ  إلا بلؽت مدة اشتراك المإمن علٌه عند بلوؼه سن الستٌن                               
 .سنوات  وشهرا على االقل  9

وقام صاحب العمل بانهاء خدمته ففى كلم الحالة ٌستحق                                   
المةةإمن علٌةةه   المعةةاش مةةن اول الشةةهر الةةلى تنتهةةى 

 .فٌه الخدمة 
إلا بلؽت مدة أشتراك المإمن علٌه عند بلوؼه سن الستٌن   -                              

سنوات وشهرا على االقل ولم ٌقم صةاحب العمةل  9
 163االنتفاع باحكام المادة  ر فىفٌستم بانهاء خدمته

شةهرا او  124حتى اسةتكمال مةدة اشةتراك مقةداركا 
حتةةةةى تةةةةارٌخ انهةةةةاء صةةةةاحب العمةةةةل لخدمتةةةةه اى 

 .التارٌخٌن قبل االخر 
وٌستحق المعاش فى كلم الحالةة اعتبةارا مةن اول الشةهر                                   

شهرا او  124اللى استكمل فٌه المإمن علٌه مدة الـ 
 .اول الشهر اللى انتهت فٌه الخدمة بحسب االحوال 

ـ  إلا لم تبلػ مدة اشتراك المإمن علٌه عند بلوغ سن الستٌن                               
سةةنوات  وشةةهر ففةةى كةةلم الحالةةة ٌكةةون مةةن حةةق  9

واالسةتمرار  163المإمن علٌه االنتفاع بحكم المةادة 
ى حةةٌن تحقةةق احةةدى فةةى االشةةتراك فةةى التةةؤمٌن الةة

 .الحالتٌن المشار الٌهما فى البند السابق 
 

 : ن هم ٌالعاملون الذٌن بحالون الى التقاعد بعد سن الست(  د)                     
ـةةةة  المسةةةةتخدمون والعمةةةةال بوحةةةةدات الجهةةةةاز اإلداري للدولةةةةة                          

كةةةةانوا وبالهٌئةةةةات العامةةةةة وبالمإسسةةةةات العامةةةةة الةةةةلٌن 
وكانةت  1/6/1963موجودٌن بالخدمة بهلم الوحدات فةى 

لوائل توظفهم تقاى بانهاء خةدمتهم ببلةوغ سةن الخامسةة 
 .والستٌن 

ـ  المستخدمون والعمةال بوحةدات القطةاع العةام وكةانوا مةن الفئةة                          
المشار إلٌها بالبند السابق متى كةان العامةل محتفظةا بحقةه 

 .اء خدمته فى سن الخامسة والستٌن فى انته
ـةة  العلمةةاء الموظفةةون بمراقبةةة الشةةئون الدٌنٌةةة بةةوزارة االوقةةاؾ                          

والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون باالزكر والمعاكد 
الدٌنٌةةةةة العلمٌةةةةة االسةةةةالمٌة ووعةةةةاظ مصةةةةلحة السةةةةجون 

م فةى وتنتهةى خةدمته 1/6/1963الموجودون بالخدمة فى 
 .سن الخامسة والستٌن 

ـ  العةاملون المةدنٌون بالجهةاز اإلداري   للدولةة ووحةدات الحكةم                          
المحلةةى والهٌئةةات العامةةة والمإسسةةات العامةةة والوحةةدات 
االقتصةةادٌة التابعةةة لهةةا والهٌئةةات القاةةائٌة والجامعةةةات 
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مةن  والمعاكد العلٌا ومراكز البحو  وؼٌركا من الجهةات
العلمةةاء خرٌجةةى االزكةةر وخرٌجةةى دار العلةةوم مةةن حملةةة 
اليانوٌة االزكرٌة او تجهٌزٌةة دار العلةوم وخرٌجةى كلٌةة 
االدآب مةةن حملةةة يانوٌةةة االزكةةر أو العالمٌةةة المإقتةةه او 
العالمٌة على النظام القدٌم ؼٌةر المسةبوقة بيانوٌةة االزكةر 

حقةوا او كةانوا قةد الت 1973الموجودون بالخدمة فى مةاٌو 
لسةةنة  143بالمعاكةةد االزكرٌةةة قبةةل العمةةل بالقةةانون رقةةم 

 .بشؤن اعادة تنظٌم االزكر  1961
ٌ  ٌتحدد تةارٌخ تقاعةدكم ـ  العاملون بشركة المقاولون العرب ح                         

 :كما ٌؤتى
مـن لمن ٌبلػ منهم سن الستٌن خالل النصؾ االول   34/6 ×                            

 .العام
لمن ٌبلػ منهم سن الستٌن خالل النصؾ اليانى من  31/12 ×

 .العام
مةن  31/12ـ  العاملون بهٌئة قناة السوٌس ٌحدد تةارٌخ تقاعةدكم                          

 .السنة التى ٌبلؽون فٌها كلم السن 

سددن  موظددائف الهٌئددات القضددائٌة وذلددك حتددى بلددووه شدداولو -
 :وتشمل  – التقاعد المنصوص علٌها فى قوانٌن توظفهم

 46من القانون  (134، 69المواد )السلطة القاائٌة ×× 
 . 1972سنة 

 47من القانون رقم  (123المادة )دولة ال مجلس×× 
 .1972لسنة 

 75من القانون رقم  (29المادة )كٌئة قااٌا الدولة ×× 
 . 1963لسنة 

من القانون رقم  (1المادة )رٌة أعااء النٌابة اإلدا×× 
 . 1973لسنة  88

من  (24، 14المواد )المحكمة الدستورٌة العلٌا ×× 
 . 1979لسنة  48القانون رقم 

 :هذه الوظائف كما ٌلً لوقد تطور سن التقاعد                             
 

 القانون السن التارٌخ
  64 41/14/1993قبل 

 1993لسنة  183 64 41/14/1993من 

 2442لسنة  443 66 21/41/2442من 

 2443لسنة  159 68 41/14/2443من 

 2447لسنة  417 74 48/45/2447من 

اسةةةةةةةةةتحقاق الحقةةةةةةةةةوق  48/45/2447من 
 64التؤمٌنٌة من سن 

 2448لسنة  183
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 : ن إصابات العمل ٌفى مجال تأم(  2)   
فى اجازة لؽٌر العمل ـ ال ٌإدى طوال وجود المإمن علٌه (  أ )      

وللك النه ال ٌعمل .  عنه اشتراك تؤمٌن اصابة العمل 
 .وبالتالى فلن تحد  له اصابة عمل ايناء فترة االجازة 

طوال وجةود المةإمن علٌةه فةى العمةل خةارج الةبالد ـ الٌةإدى ( ب)    
عنه من اشتراك تؤمٌن اصابة العمل اال ما ٌقابل مٌزة المعاش 

 .الدفعة الواحدةوتعوٌض 
وللةةك النةةه طةةوال وجةةودم فةةى العمةةل خةةارج الةةبالد ال ٌنتفةةع            

بمٌزتى العالج والرعاٌة الطبٌة وتعةوٌض االجةر ومصةارٌؾ 
 .االنتقال 

بمعنى ان المإمن علٌه ال ٌإدى عنه فى كلم الحالة اال ما ٌقابل                  
 :ٌؤتى  مٌزة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة ـ كما

 %  2/ 1          ـ العاملون بالحكومة                  
 % 1             ـ  العاملون بالقطاع العام                  
 % 1             ـ  العاملون بالقطاع الخاص                  

 
 : ن المرض ٌفى مجال تأم( 3)               
 : اشتراك تؤمٌن المرض فى الحاالت االتٌة  ال ٌإدي                   

طوال انتداب المإمن علٌه الى جهة ؼٌر خااعة لتؤمٌن المرض( أ )           
 .وللك انه طوال كلم الفترة لن ٌنتفع بمزاٌا تؤمٌن المرض   

أو تكلٌفه بخدمة القوات  طوال استدعاء المإمن علٌه او استبقاإم( ب)           
 .المسلحة

وللك الن القوات المسلحة كى المسئولة عن عالجه ورعاٌته         
 . الطبٌة طوال كلم الفترة 

 .وان جهة عمله ملتزمة بسداد اجرم عن كلم الفترة         
 .طوال وجود المإمن علٌه فى اجازة خارج البالد ( ج)           

المرض  وللك آلن طوال كلم الفترة لن ٌنتفع بمزاٌا تامٌن        
 .لوجودم خارج البالد 

 
 : ن البطالة ٌفى مجال تأم(   4)              

 : ال ٌإدى اشتراك تؤمٌن البطالة فى الحاالت االتٌة 
 .العاملون بالجهاز اإلداري للدولة وبالهٌئات العامة (  أ )           

ٌشةةترط فةةى ) وللةك السةةتحالة تحقةةق خطةةر البطالةة بالنسةةبة لهةةم          
 ( .الخطر حتى ٌكون قابال للتؤمٌن أن ٌكون محتمال 

من بلؽةوا سةن السةتٌن ومسةتمرٌن فةى العمةل ـ  حتةى ولةو كةان (  ب)   
 : استمراركم فى العمل بسبب 

 .ـ  سن التقاعد المعاملٌن به ٌزٌد على سن الستٌن          
 .ـ  مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة          
 .ـ  استكمال المدة المإكلة الستحقاق المعاش          
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وللك الن من الشروط الواجب توافركا فى العامل المتعطةل أن       
 .ٌكون قادرا على العمل 

وحٌ  أن من بلػ الستٌن ٌكون قد اصبل عاجزا حكما عن         
 مٌن البطالة العمل فانه ال ٌنتفع بتؤ

العاملون اللٌن ٌستخدمون فى أعمال عراٌة أو مإقتةه وعلةى ( ج)        
االخص عمال المقاوالت وعمال التراحٌل والعمال الموسةمٌن 

 .وعمال الشحن والتفرٌػ 
ٌشترط فةى الخطةر ) وللك آلن خطر البطالة بالنسبة لهم مإكد             

 (  .مال حتى ٌكون  قابال للتؤمٌن أن ٌكون محت
الشرٌك المتاامن اللى ٌعمل باجر فى شةركته ـ حٌة  ٌخاةع ( د)             

،  فةإلا   مةا  1976لسةنة  148الشرٌك المتاامن للقانون رقم 
 1975لسةةنة  79عمةةل بةةاجر فةةى شةةركته خاةةع للقةةانون رقةةم 

وتطبٌقا للقاعدة التى تمنع االزدواج التةؤمٌنى ـ  وحٌة  ان احةد 
أال ٌكةةةون  1976لسةةةنة  148ن رقةةةم شةةةروط الخاةةةوع للقةةةانو

 .المإمن علٌه منتفعا بقانون تؤمٌنى اخر 
 79للك فةؤن المةإمن علٌةه فةى كةلم الحالةة ٌخاةع للقةانون رقةم ل                

باعتبارم القانون االفاةل مةن حٌة  المزاٌةا التةى  1975لسنة 
ٌكفلها وٌرجةـع عةدم اخاةاعه فةى كةلم الحالةة لتةؤمٌن البطالةة 

 : لسببٌن 
( مسةةتحٌل ) أن خطةةر البطالةةة بالنسةةبة لةةه لةةٌس قائمةةا :  االول         

وللك باعتبار انه حتى لو تعطل عن العمل فانةه سةٌظل 
 .شرٌكا بالمنشؤة وٌحصل على دخل منها 

احتمةاالت التحاٌةل علةةى صةندوق التةؤمٌن االجتمةةاعى   :الثدانى              
بافتعال بطالة ؼٌر حقٌقٌةة لصةرؾ تعةوٌض البطالةة يةم 
العةةةودة للعمةةةل يةةةم افتعةةةال بطالةةةة اخةةةرى وككةةةلا وللةةةك 

 .باعتبارم احد الشركاء 
افةةراد اسةةرة صةةاحب العمةةل فةةى المنشةةؤة الفردٌةةة حتةةى الدرجةةة ( كةةـ)              

االوالد ـ الوالةدان ـ )لةلٌن ٌعةولهم فعةال اليانٌة ـ وكم االفراد ا
 ( .االخوة واالخوات ـ الزوجة 

 : وٌرجع عدم اخااعهم لتؤمٌن البطالة لسببٌن           
) أن خطةةةر البطالةةةة بالنسةةةبة لهةةةلم الفئةةةة لةةةٌس قائمةةةا   :الول ا          

وللةةك باعتبةةار انهةةم معةةالون مةةن صةةاحب ( مسةةتحٌل 
 .المنشؤة 

احتماالت التحاٌل على صندوق التةؤمٌن االجتمةاعى   :الثانى        
بافتعال بطالة ؼٌر حقٌقٌةة لصةرؾ تعةوٌض البطالةة 

وككةلا   .....يم العودة للعمل يم افتعال بطالةة اخةرى 
وللةةك لصةةلة القرابةةة بةةٌن المةةإمن علٌةةه وصةةاحب .  

 .المنشؤة 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     17/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

                  :ـ  تحدٌد الملتـزم باداء االشتراكات المستحقة للصندوق المختص  3
المنشؤة ـ المإمن علٌه ـ المنشؤة والمإمن علٌةه كةل منهمةا عةن حصةته ـ الخزانةة )       

 (. العامة
 
 :ـ تحدٌد الموعد القانونى الداء االشتراكات المستحقة  4

الرتبةةاط للةةك بحسةةاب المبةةالػ االاةةافٌة فةةى حالةةة التةةؤخٌر عةةن السةةداد ـ  وٌشةةمل       
 :الموعد القانونى 

 : أ ـ  تارٌخ االستحقاق 
فةةـى حالةةة ) ػ االاةةافٌة وٌقصةةد بةةه التةةارٌخ الةةلى ٌبةةدأ منةةه حسةةاب المبةةال       

 : المحددة  إلا  لم ٌتم االداء خالل المهلة(  استحقاقها
 .أول الشهر التالى لشهر االستحقاق  (1)
 الصرؾ  لشهراول الشهر التالى  (2)
 .االجازة  سنةخالل  (3)
 .مقدما  (4)

 :  ب ـ  مهلة االداء 
وٌقصد بها الفترة الزمنٌة التى إلا تم االداء خاللها بعتبر كما لو كان قد       

 : تم فى تارٌخ االستحقاق 
 .ٌوم من الشهر التالى  15 (1)
 6شهر مةن تةارٌخ انتهةاء سةنة االجةازة للعمةل بالخةارج تمةد الةى  (2)

 . اشهر بالنسبة للسنة االخٌرة 
 
 : ـ  تحدٌد موقف االقساط المستحقة على المؤمن علٌه خالل مدة االشتراك  5

 : من حٌ   وللك        
 :أ ـ  الملتزم بادائها للصندوق المختص 

 .المنشؤة  (1)
 .المإمن علٌه (2)

 :ب ـ الموعد القانونى الدائها 
 أول الشهر التالى لشهر االستحقاق  (1)
ٌسةةتحق عنهةةا اجةةرا او ٌإجةةل السةةداد لمةةدة مسةةاوٌة للمةةدة التةةى ال  (2)

 .تعوٌاا عنه 

(3)  
 : ـ  تحدٌد مدة االشتراك االجمالٌة  6

 .(%244ـ % 154ـ % 125 )بمراعاة المدد المااعفة ومعامل مااعفتها وللك      
 
 : المستبعدة من الحسابد ـ  تحدٌد المد 7

 كاالجازات الخاصة بدون اجر لؽٌر العمل التى لم ٌتم االشتراك عنها        
 
 :ـ تحدٌد معامل حساب المعاش  8
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     18/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 مدة سابقة مدة اشتراك نوع العمل القانون
أو  1/45 عمل عادى 1975لسنة  79

222222% 
أو    1/75

123333% 

أو       1/44 عمل صعب 
225% 

أو       3/244
125% 

أو  1/36 عمل خطر 
227777% 

أو    1/64
126666% 

أو  1/45  1976لسنة  148
222222% 

 

أو  1/45  1978لسنة    54
222222% 

 

 

 :ـ  تحدٌد معامل حساب تعوٌض الدفعة الواحدة ، تعوٌض المدة الزائدة  9
 ( : دفعة واحدة ،  مدة زائدة )  79/75أ ـ  قانون 

              

 مدة سابقة مدة اشتراك القانون
من المتوسط  %9 من المتوسط السنوى %15 1975لسنة  79

 السنوى

 
 : 50/78قانون و   108/76ب ـ  قانون 

 

 تعوٌض مدة زائدة تعوٌض دفعة واحدة القانون
من المتوسط % 12 1976لسنة  148

 السنوى
من المتوسط % 144

 الشهري

 من المتوسط السنوى% 9
من المتوسط % 148

 الشهري

من المتوسط % 12 1978لسنة    54
 السنوى

من المتوسط % 144
 الشهري

 السنوىمن المتوسط % 9
من المتوسط % 148

 الشهري

 
 : ـ  تحدٌد المدة المستبعدة من استحقاق تعوٌض المدة الزائدة  10

 .أ  ـ  المدة االفترااٌة 
 1/9/1975ب ـ  المدة المشترام من 

ج ـ المدة االعتبارٌة التى لم ٌنص قانون مااعفتها على استحقاق تعوٌض مدة 
 . زائدة عنها

 
 : لتزمة باداء تكلفة المستحقات ـ  تحدٌد الجهة الم 11

 .أ   ـ  صندوق التؤمٌن على العاملٌن بالحكومة 
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 .ب ـ  صندوق التؤمٌن على العاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص 
 .ج ـ  الخزانة العامة 
 .د ـ  صاحب العمل 

 
 متوسط االجر تحدٌدـ   12

 تبعا للقانون الخاضعة له مدة االشتراك   -أ          
               (79  ،148  ،54  ) 

 تبعا للقطاع داخل القانون  -ب         
 ( حكومى ـ  عام ـ  خاص ـ  مقاوالت ـ  سٌارات  ـ  مخابز )             

فقد تتعدد مدد االشتراك باكير من قانون أو قطاع لكل منها قواعدكا الخاصة فى          
ظ بهةةلم االجةةور بشةةكل تفصةةٌلى حسةةاب المتوسةةط ممةةا ٌعنةةى اةةرورة االحتفةةا

قةانون علةى كل  مرتبط بمدد االشتراك حتى ٌمكن حسـاب المتوسط تبعا الحكام
حدة ـ  مع بٌان المدد التى تدخل فى  حسةاب المتوسةط وتلةك التةى ال تةدخل فةى 

 : حساب المتوسط 
 : أجر اساسى  1975لسنة  79أ ـ  القانون 

 .بحسب االحوال  متوسط السنة أو السنتٌن االخٌرتٌن      
 : أجر متغٌر  1975لسنة  79ب ـ القانون 

 .متوسط كامل مدة االشتراك الفعلى فى كلم االجر       
 :  1976لسنة  108ج ـ القانون 

 .ةمتوسط كامل فئات االشتراك عن المدد المشترك عنها والمشترا      
 :  1978لسنة  50د ـ  القانون 

 .ةاالشتراك عن المدد المشترك عنها والمشترامتوسط كامل فئات        
 

  



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     20/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 الفصل الثانى
 مكونات ممٌز مدة االشتراك 

 
رتٌبا على ما تقدم بٌانه فى الفصل االول من كلا الكتاب فقد تم إعداد دلٌل لمدد ت

 : االشتراك ٌتكون فٌه ممٌز مدة االشتراك من يالية عناصر كاالتى
 قطاع / قانون   كود االشتراك  نوع المدة  
     ××         ××      ×  
 .للك لتحدٌد نوعٌة كل مدة اشتراك على حدة بشكل ٌمٌزكا عن المدد االخرى و

ونظرا لما ٌميله تصنٌؾ مدد االشتراك من أكمٌة بالؽة بنظام التةؤمٌن االجتمةاعى سةواء 
 .فى جانب التموٌل أو المزاٌا 

ٌع العاملٌن بالهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً وعمال على توحٌد مفاكٌم التطبٌق بٌن جم
 .والمتعاملٌن معها 

 : لذلك فقد روعى فى إعداد دلٌل مدد االشتراك ما ٌأتى 
 : تحدٌد كود لكل من العناصر المكونة لممٌز مدد االشتراك كما ٌأتى :  أوال 

 : قطاع /  ـ  قانون  1
 : وٌمثل القانون أو القطاع التابعة له مدة االشتراك        

 

 مسمً كود

 ( :  1980لسنة  112قانون ) معاش السادات  0
لسنة  112من القانون رقم  5الفئات المنتفعة بمعاش السادات طبقا للمادة 

 .باصدار قانون التؤمٌن االجتماعى الشامل  1984
ٌستحق معاشةا بصةفته مةن الفئةات وقد تقرر المعاش المشار الٌه لكل من لم 
 .االجتماعى أو التؤمٌن والمعاشات المإمن علٌها وفقا الحكام قوانٌن التامٌن

 : وكان قد 
 .سنة  65أ  ـ  بلػ 

 .ب ـ  أو يبت عجزم الكامل 
 .ج ـ  او وقعت وفاته 

 .1984لسنة  112تارٌخ العمل بالقانون رقم  1/7/1984وللك كله قبل  

 ( :  1975لسنة  79قانون )  حكومى  1
 2العاملون بالجهاز االدارى للدولة والهٌئات العامة طبقا للبنةد أ مةن المةادة 

 . 1975لسنة  79من القانون رقم 

 ( :  1975لسنة  79قانون )  عـام   2
العةاملون بالمإسسةةات العامةةة والوحةةدات االقتصةادٌة المملوكةةة للدولةةة طبقةةا 

 . 1975لسنة  79من القانون رقم   2المادة من "  أ " للبند 
 :أما عن شركات قطاع األعمال العام فمن المهم أن نشٌر الى االتى 

باصةةدار قةةانون  1991لسةةنة  243تةةنص المةةادة االولةةى مةةن القةةانون رقةةم 
ٌعمةةل فةةى شةةؤن قطةةاع االعمةةال :"  شةةركات قطةةاع االعمةةال العةةام علةةى ان 
ٌقصةةد بهةةلا القطةةاع الشةةركات القاباةةة العةةام باحكةةام القةةانون المرافةةق ،  و

والشركات التابعة لها الخااعة الحكام كلا القانون ، وتتخل كةلم الشةركات 
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بنوعٌهةةا شةةكل شةةركات المسةةاكمة وٌسةةرى علٌهةةا فٌمةةا لةةم ٌةةرد بشةةؤنه نةةص 
خاص فى كلا القانون وبما ال ٌتعارض مع احكامه نصوص قانون شركات 

لشةركات لات المسةئولٌة المحةدودة المساكمة وشركات التوصٌة باالسةهم وا
وال تسةةرى أحكةةام قةةانون كٌئةةات  1981لسةةنة  159الصةةادر بالقةةانون رقةةم 

علةةةى  1983لسةةةنة  97القطةةةاع العةةةام وشةةةركاته الصةةةادر بالقةةةانون رقةةةم 
 .الشركات المشار الٌها 

تحةل الشةةركة القاباةة محةل كٌئةةات :"  وتةنص المةادة اليانٌةة منةةه علةى ان 
المشةار الٌةه ،   1983لسةنة  97الحكام القةانون رقةم  القطاع العام الخااعة

كما تحل الشركات التابعة محل الشةركات التةى تشةرؾ علٌهةا كةلم الهٌئةات 
وللك اعتبارا من تارٌخ العمل بهلا القانون ودون حاجة الى اى اجراء اخر 

 .الخ  .....
لكر وقد يار االستفسار عما الا كانت شركات قطاع االعمال العةام سةالفة الة

أ  مةن قةانون /2ال تزال تعتبر من الوحدات االقتصادٌة المشار الٌها بالمادة 
التؤمٌن االجتماعى المشار الٌةه بةالمفهوم القةانونى السةائد ولةم ٌنحسةر عنهةا 

 .كلا الوصؾ 
وقةةد انتهةةت الجمعٌةةة العمومٌةةة بقسةةمى الفتةةوى والتشةةرٌع بمجلةةس الدولةةة 

ع االعمةةال وان ابعةةد فةةى مةةادة الةةى أن قةةانون قطةةا 47/1/193بفتواكةا رقةةم 
 97اصدارم االولى الشركات الخااةعة لةه مةن مجةال تطبٌةق القةانون رقةم 

، فقةةد قاةةت مةةادة اصةةدارم اليانٌةةة بحلةةول الشةةركات القاباةةة  1983لسةةنة 
التةةى انشةةؤكا قةةانون قطةةاع االعمةةال العةةام محةةل كٌئةةات القطةةاع العةةام التةةى 

الشركات التابعة فى القةانون ، وبحلول  1983لسنة  97نظمها القانون رقم 
الالحةةق محةةل شةةركات القةةانون االسةةبق ودل حكةةم كةةاتٌن المةةادتٌن علةةى أن 
القانون الالحق استبدل تشكٌال بتشكٌل وتنظٌما باخر ، ودون ان ٌؽٌر بلاته 
أوااع الملكٌة العامة وال صفة الملكٌة العامة لالموال التى تقوم علٌها كلم 

الشةةعب طبقةةا للمفهةةوم الدسةةتورى الةةوارد فةةى التشةةكٌالت وال نسةةبتها الةةى 
 .منه  34،  29المادتٌن 

وأن قةةانون قطةةاع االعمةةال العةةام المشةةار الٌةةه وان ؼةةاٌر مةةن اسةةلوب ادارة 
الشركات التى أخاعها الحكامه واعاد تنظٌمها بما ٌكفل لها قدرا اكبر من 

السةةلطات وسةةائل التٌسةةٌر الةةلاتى واالدارة اللاتٌةةة وقةةدرا اقةةل مةةن كٌمنةةة 
الوصائٌة وبما ٌكفةل تعةرٌض كةلم الوحةدات لالواةاع االقتصةادٌة للسةوق 
ومساءلتها حسب النتائج ،  وتٌسٌر امكةان توسةٌع قاعةدة الملكٌةة مسةتقبال ، 
وان كان القانون قد ؼٌر فى كل للك فال تزال الطبٌعة القانونٌةة لمةا خاةع 

اع العام بحسبان ان له من شركات كى لاتها الطبٌعة القانونٌة لشركات القط
معٌار وصؾ الشركة بانها من شركات القطاع العام ٌتعلق بالملكٌةة العامةة 
الموالها ال بؤسلوب ادارتها وامكانات نشاطها ،  وبحسبان ما ترتبه الملكٌة 
العامةةة مةةةن وجةةةوب التعبٌةةر عنهةةةا فةةةى اطةةار االدارة العامةةةة والتةةةى تميةةةل 

نةه باسةتعراض اواةاع التشةرٌع الشخص المعنوى العةام المالةك للمةال ، وا
المصةةرى ٌكشةةؾ عةةن أن القطةةاع العةةام ال ٌخةةتص بةةه تنظةةٌم وحٌةةد ورد 

 .وما سبقه من قوانٌن حل محلها 1983لسنة  97بالقانون رقم 
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وان القطاع العام عرؾ العدٌد من الةنظم التةى تنوعةت حسةب نةوع النشةاط 
ة ميةةل ميةةل قطةةاع البنةةوك وقطةةاع البتةةرول أو حسةةب المناسةةبات التارٌخٌةة

الشركات التابعة لبعض الهٌئات العامة أو ميل بعض شةركات المقةاوالت ، 
 1983لسةنة  97وان انتقال عدد من الشةركات مةن الخاةوع للقةانون رقةم 

بشؤن كٌئةات القطةاع العةام وشةركاته الةى الخاةوع لقةانون قطةاع االعمةال 
وصةؾ ال ٌفٌد بلاتةه انحسةار  1991لسنة  243العام الصادر بالقانون رقم 

القطاع العام عن كةلم الشةركات ، كمةا ان عةدم انطبةاق احكةام القةانون رقةم 
 على كلم الشركات ال ٌفقدكا بلاته للةك الوصةؾ مةا بقٌةت 1983لسنة  97

 .من الدستور ( 29)فى اطار الملكٌة العامة بالمعنى الوارد بالمادة 
عامةة وال كان اليابت من استعراض التطةور التشةرٌعى لنظةام المإسسةات ال

فةةى النظةةام القةةانونى المصةةرى علةةى النحةةو الةةلى فصةةلته فتةةوى الجمعٌةةة 
،  أن المإسسةة   47/2/1983ـ ملةؾ رقةم  24/8/1994العمومٌةة بجلسةة 

العامة كى شخص من أشخاص القةانون العةام ،  وأموالهةا مملوكةة بالكامةل 
للدولة ،  وكو أسلوب من أسةالٌب ادارة المرافةق العامةة بطرٌقةة مباشةرة ، 
والملكٌةةة العامةةة أو ملكٌةةة الدولةةة لكةةل الشةةركة أو جةةزء منهةةا كةةو شةةرط 

"  شةركة قطةاع عةام "  جوكرى العتباركا من الوحدات االقتصادٌة التابعة 
وأن كٌئات القطاع العام التى استحديها المشرع بقانون كٌئات القطاع العةام 

، وللةةةك بعةةةد الؽةةةاء  1983لسةةةنة  97وشةةةركاته الصةةةادر بالقةةةانون رقةةةم 
،  تتوافر فٌها لات  1975لسنة  11المإسسات العامة بموجب القانون رقم 

مقومات المإسسة العامة ،  سةواء مةن حٌة  التمتةع بالشخصةٌة االعتبارٌةة 
العامةةة وطبٌعةةة أموالهةةا ، وملكٌةةة الدولةةة لهةةلم االمةةوال ، او حٌةة  الةةدور 
ة المنةةوط بكةةل منهةةا فةةى تنمٌةةة االقتصةةاد القةةومى والعمةةل علةةى تحقٌةةق خطةة
التنمٌة باالشراؾ كوحدة قاباة على مجموعة من شركات القطةاع العةام ، 
أو مباشرة نشاط معٌن بلاتها ، فهٌئات القطاع العام كى محض شكل جدٌةد 
من اشةكال ادارة المرفةق العةام بطرٌةق المإسسةة العامةة ،  وان مةا تشةرؾ 

ون مةن قةان( 18)علٌه كلم الهٌئات من شركات اسةتلزم المشةرع فةى المةادة 
كٌئات القطاع العام وشركاته ملكٌة أموالهةا لشةخص اعتبةارى عةام بمفةردم 
او ٌساكم فٌها مع ؼٌرم من االشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع 

% 51العام او ملكٌة كلم االشخاص لجزء من رأسمالها بنسةبة ال تقةل عةن 
مةةع اشةةخاص خاصةةة ، وبةةلا تتفةةق فةةى طبٌعتهةةا القانونٌةةة وفةةى اةةرورة 

اركة االشخاص االعتبارٌة العامة فى رأسمالها مع الوحدات االقتصادٌة مش
التى كانةت تتبةع المإسسةات العامةة قبةل الؽةاء كةلم المإسسةات ، وبصةدور 
قانون قطاع االعمال سالؾ اللكر استبدل المشرع تشكٌال بتشةكٌل وتنظٌمةا 

العامةة باخر دون ان ٌؽٌر بلاته اوااع الملكٌة العامةة ، وال صةفة الملكٌةة 
 .لالموال التى تقوم علٌها كلم التشكٌالت طبقا لما تقدم 

مةن ( أ /2)وترتٌبا على للك فان الوحدات االقتصادٌة المشةار الٌهةا بالمةادة 
، كةةى  1975لسةةنة  79قةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعى الصةةادر بالقةةانون رقةةم 

شةرٌعات بلاتها شركات القطاع العام التى المل الٌهةا الدسةتور ، وتناولتهةا ت
مختلفةةة بةةالتنظٌم والا كانةةت شةةركات قطةةاع االعمةةال العةةام تعةةد مةةن حٌةة  
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الطبٌعة القانونٌة داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع 
العام ، ومن يم فان تلك الشركات تعد داخله فى عموم الوحدات االقتصادٌة 

 .من قانون التامٌن االجتماعى ( أ/2)الملكورة بالمادة 
لةةللك انتهةةت الجمعٌةةة العمومٌةةة لقسةةمى الفتةةوى والتشةةرٌع الةةى ان شةةركات 

( أ/2)قطاع االعمال العام تعد من الوحدات االقتصادٌة المشار الٌها بالمادة 
 .1975 لسنة 79من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 ( :  1975لسنة  79قانون ) خاص  3
لعاملون الخااعون الحكام قانون العمل اللٌن تتوافر فٌهم الشروط ا

وكلا  1975لسنة  79من القانون رقم  2الواردة بالبند ب من المادة 
المشتؽلون باالعمال المتعلقة بخدمة المنازل طبقا للبند جـ من المادة المشار 

 : الٌها ـ وللك على النحو االتى 
م قانون العمدل الدذٌن تتدوافر فدٌهم الشدروط أ ـ  العاملون الخاضعون الحكا

 : االتٌة 
 .سنة فؤكير  18أن ٌكون سن المإمن علٌه ( 1)
حب العمل بصا أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه( 2)

منتظمةةةة وللةةةك باسةةةتيناء عمةةةال المقةةةاوالت 
 .وعمال الشحن والتفرٌػ

 : وتعتبر عالقة العمل منتظمة اذا كان       
العمل اللى ٌزاوله العامةل ٌةدخل بطبٌعتةه فٌمةا ٌزاولةه (  أ  )      

 .صاحب العمل من نشاط 
 .او كان ٌستؽرق ستة اشهر على االقل (  ب)      

ب ـ  المشددتغلون باالعمددال المتعلقددة بخدمددة المنددازل فٌمددا عدددا مددن ٌعمددل 
حٌددث ال تسددرى أحكددام القددانون :  مددنهم داخددل المنددازل الخاصددة 

 : ن ٌمن ٌتوافر بشأنهم الشرطتن االتٌتالمشار الٌه فٌ
أن ٌكةةةون محةةةل مزاولةةةة العمةةةل داخةةةل منةةةزل معةةةد للسةةةكن ( 1) 

 .الخاص
أن ٌكون العمل اللى ٌمارسه ٌةدوٌا لقاةاء حاجةات شخصةٌة  (2) 

 .للمخدوم أو لوٌه 

 ( : 1975لسنة  79قانون ) مقاوالت  4
والمواحة مهنهم العاملون المصرٌون المرتبط عملهم بعملٌات المقاوالت 

 1988لسنة  74المرفق بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم (  1) بالجدول رقم 
 .بشؤن التؤمٌن على عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات 

 : وٌشمل هذا الجدول المهن الرئٌسٌة االتٌة 
نجار ـ حداد ـ براد ـ كهربائى ـ سباك صحى ـ لحةام ـ نقةاش ـ بنةاء ـ عامةل 
واةع طبقةات عازلةة ـ سةائق معةدات مٌكانٌكٌةة ـ مةبلط ـ عامةل خرسةانة ـ 
عامل حفر آبار ـ عامل قطع ونحت ـ عامل تركٌبةات واصةالح وصةٌانة  ـ 
عامل زجاج ـ عامل تشؽٌل ماكٌنةات ومعةدات ـ سةمكرى ـ مبةٌض ـ عامةل 

 .  عادى
تحدددد مسددتوٌات المهددارة للمهددن المشددار الٌهددا مددن خددالل وزارة القددوى وت
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 : العاملة والهجرة على النحو االتى 
 .أ ـ  عامل محدود المهارة 
 .ب ـ  عامل متوسط المهارة 

 .ج ـ  عامل ماكر 

 (: 1975لسنة  79قانون ) سٌارات  5
القطةةاع الخةةاص العةةاملون بنشةةاط النقةةل البةةرى لةةدى أصةةحاب األعمةةال فةةى 

بشؤن إعادة تنظٌم التةؤمٌن  1996لسنة  39طبقا لقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
ى القطاع الخةاص على العاملٌن بنشاط النقل البرى لدى أصحاب األعمال ف

 : وٌشمل كلا المجال
أ ـ  السةةائقٌن الحاصةةلٌن علةةى رخصةةة قٌةةادة مهنٌةةة مةةن الةةدرجات االولةةى  

 .واليانٌة ، اليالية 
 .لتباعٌن ب ـ  ا 

 ( :  1975لسنة  79قانون ) مخابز  6
 1994لسنة  79العاملون بالمخابز البلدٌة طبقا لقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

بتعدٌل بعض احكام القرارات الصادرة بشؤن التؤمٌن على عمال المخابز 
 . فى القطاع الخاص 
معجةن ـ فةران ـ  مسةاعد فةران ـ خةراط أو رئةٌس  :  أ ـ  العمالدة الفنٌدة 

 .عجان أو زمٌل ـ طولجى أو مرحالتى 
وكٌل او رئٌس وردٌة ـ كاتب ـ سحلجى أو جرار :  ب ـ  العمالة االدارٌة 

 .ـ موزع 

 ( :  1978لسنة  50قانون ) عاملون بالخارج  7
 :العاملون المصرٌون بالخارج االتى بٌانهم 

 .أ ـ    العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصٌة 
 .العاملون لحساب انفسهم ب ـ  
ـ  العاملون بوحدات المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة داخل جمهورٌةة مصةر  ج

 .العربٌة 
د ـ  المهةاجرون مةن الفئةات المشةار الٌهةا فةى البنةود السةابقة المحةتفظ لهةم  

 . بالجنسٌة المصرٌة 

 ( :  1976لسنة  108قانون ) اصحاب اعمال  8
 : أصحاب االعمال ومن فى حكمهم االتى بٌانهم 

ـ  االفراد اللٌن ٌزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجارٌا أو صناعٌا أو   أ
 .زراعٌا والحرفٌون وؼٌركم ممن ٌإدون خدمات لحساب انفسهم 

 .ب ـ  الشركاء المتاامون فى شركات االشخاص 
تفاع كل مهنة من كلم ـ  المشتؽلون بالمهن الحرة ،  وٌحدد تارٌخ بدء ان ج

المهن باحكام كلا التامٌن بقرار من وزٌر الشئون والتؤمٌنات 
االجتماعٌةـ وفٌما ٌلى توارٌخ بدء االنتفاع وفقا للقرارات الوزارٌة 

 .الصادرة بهلا الشؤن 
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تارٌخ بدء  قرار وزارى المهنة
 االنتفاع

 1/14/1976 268/1976 نقابة التجارٌٌن أعااء

االطباء ) المهن الطبٌة  أعااء نقابة
البشرٌون ـ الصٌادلة ـ اطباء االسنان ـ 

 (االطباء البٌطرٌون 

274/1976 1/14/1976 

 1/14/1976 271/1976 أعااء نقابة المهن الزراعٌة

 1/14/1976 272/1976 اعااء نقابة المهندسٌن

 1/14/1976 289/1976 اعااء نقابة المهن التعلٌمٌة

 1/12/1981 241/1981 التطبٌقٌنأعااء نقابة 

 
د ـ  االعااء المنتجون فى الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة اللٌن ٌشتؽلون  

 .لحساب انفسهم 
 . مالكو االرااـى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها عشرة افدنة فؤكير -كـ  
 . و ـ  حائزوا االرااى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها عشرة افدنة فؤكير 
جنٌها فؤكير  254مالك العقارات المبنٌة التى ٌبلػ نصٌب كل منهم ز ـ    

سنوٌا من قٌمتها االٌجارٌة المتخلة اساسا لربط الارٌبة العقارٌة 
. 

 .ح ـ  اصحاب وسائل النقل االلٌة لالشخاص والباائع 
 . ط ـ  المؤلونون الشرعٌون ،  والمويقون المنتدبون من ؼٌر الركبان 
 .فنانون ي ـ  االدباء وال 

 .ك ـ  العمد والمشاٌخ 
 .ل ـ  المرشدون واالدالء السٌاحٌون 

 .الوكالء التجارٌون  – م
 .ـ  القساوسة والشمامسة المكرسون  ن
س ـ  الشةةركاء المتاةةامون فةةى شةةركات التوصةةٌة البسةةٌطة والتوصةةٌة  

 .باالسهم
 ع ـ   اعااء مجالس االدارة واالعااء المنتدبون فى الشركات المسةاكمة

 .بالقطاع الخاص 
 .ؾ ـ  المدٌرون فى الشركات لات المسئولٌة المحدودة  
ص ـ  اصحاب الصناعات المنزلٌةة والبٌئٌةة والرٌفٌةة واالسةرٌة وللةك الا  

 .كان المنتفع ٌستخدم عامال او اكير 
ق ـ  اصةةحاب المراكةةب الشةةراعٌة فةةى قطاعةةات الصةةٌد والنقةةل والنهةةرى 

 .ٌستخدم عامال او اكير  والبحرى وللك الا كان المنتفع
 :ـ  صغار المشتغلٌن لحساب انفسهم اذا كان المنتفع  ر

 .ٌستخدم عامال أو اكير  (1)
أو كةان ٌباشةر العمةل فةى محةل عمةل يابةت لةه سةجل تجةةارى أو  (2)

تتوافر فى شةؤنه شةروط القٌةد فةى السةجل التجةارى أو ان ٌكةون 
محةةةل النشةةةاط خااةةةعا لنظةةةام التةةةرخٌص مةةةن جانةةةب أى مةةةن 
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 .االجهزة المعنٌة 
ش ـ  ورثددة أصددحاب األعمددال فددى المنشددأة الفردٌددة اذا تددوافرت إحدددى 

 : الحاالت االتٌة باإلضافة الى شروط االنتفاع االخرى 
الا كانةةت المنشةةؤة فةةى تةةارٌخ وفةةاة المةةور  ٌعمةةل بهةةا اكيةةر مةةن ( 1)

 .عامل
الا كان نصٌب الوار  من الدخل السنوى للمنشؤة المتخةل اساسةا  (2)

لةةربط الاةةرٌبة ال ٌقةةل عةةن فئةةة الحةةد االدنةةى لةةدخل االشةةتراك 
المرفق بالقانون فى تارٌخ وفاة ( 1)السنوى الوارد بالجدول رقم 

 .المور 
 .متولى االدارة فى جمٌع االحوال  (3)

 
 : مالحظات 

لسةةنة  434قةةرار رئةةٌس الجمهورٌةةة رقةةم أ ـ  تةةم ااةةافة الفئتةةٌن ن ، س ب
 . 1/14/1978وٌعمل به من  1978

لسةنة  449ب ـ  تةم ااةافة الفئتةٌن ع ، ؾ بقةرار رئةٌس الجمهورٌةة رقةم 
 . 1/12/1988وٌعمل به من  1988

 1983لسةنة  164ج ـ  الفئات من ص الى ر محددة بالقرار الوزارى رقةم 
 . 1/12/1983وٌعمل به من 
الصادر بتةارٌخ  1994لسنة  76دة بالقرار الوزارى رقم د ـ  الفئة ش محد

18/8/1994 , 
   مةةن القةةانون ٌسةةتمر انتفةةاع اصةةحاب  52كةةـ  وفقةةا لمةةا تقاةةى بةةه المةةادة 

االعمال من ؼٌر الفئات السابق بٌانها الةلٌن سةبق خاةوعهم الحكةام 
بشؤن سرٌان بعض احكام قانون التؤمٌن  1973لسنة  61القانون رقم 
 .على اصحاب االعمال االجتماعى 

بشةةؤن التةةؤمٌن علةةى  1976لسةةنة  148و ـ  تسةةرى احكةةام القةةانون رقةةم 
اصحاب االعمال ومن فى حكمهةم علةى اصةحاب االعمةال االجانةب 

 .حٌ  لم ٌرد به نص ٌحظر للك 

 ( :  1980لسنة  112قانون ) ن شامل ٌتأم 9
بٌانهم بقرار العاملون من الفئات الخااعة للقانون المشار الٌه والموال 

 : لقرارات المعدلة له االتى بٌانهموا 1984لسنة  254وزٌر التؤمٌنات رقم 
والبساتٌن   أ ـ  العاملون المإقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق 

او فى مشروعات تربٌة الماشةٌة او الحٌوانةات الصةؽٌرة او الةدواجن 
 .واالستزراعاو فى المناحل او فى ارااى االستصالح 

وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقةل مةدة عمةالتهم لةدى صةاحب العمةل 
عن ستة اشهر متصلة أو كان العمل اللى ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته 

 .فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط 
ب ـ حةةائزو االرااةى الزراعٌةةة الةلٌن تقةةل مسةاحة حٌةةازتهم عةن عشةةرة  

 .رٌن باالجرة أو بالمزارعة أفدنة سواء كانوا مالكا أو مستؤج
ممن تقل ملكٌةتهم عةن ( ؼٌر الحائزٌن لها ) ج ـ مالك االرااى الزراعٌة 
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 .عشرة افدنة 
د ـ مةةالك المبةةانى الةةلٌن ٌقةةل نصةةٌب كةةل مالةةك فةةى رٌعهةةا عةةن مةةائتٌن  

 .وخمسٌن جنٌها سنوٌا 
 .كـ العاملون فى الصٌد لدى اصحاب االعمال فى القطاع الخاص 

 .راحٌل و ـ عمال الت
ز ـ صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالباعةة الجةائلٌن ومنةادٌو السةٌارات  

وموزعو الصةحؾ وماسةحو االحلٌةة المتجولةون وؼٌةركم مةن الفئةات 
 : ى توافرت فى شؤنهم الشروط االتٌةالممايلة والحرفٌون مت

 .عدم استخدام عمال (1)
عةةدم ممارسةةة النشةةاط فةةى محةةل عمةةل يابةةت لةةه سةةجل تجةةارى او  (2)

تتةةوافر فةةى شةةؤنه شةةروط القٌةةد فةةى السةةجل التجةةارى او اال ٌكةةون 
محل النشاط خااعا لنظام الترخٌص من جانةب اى مةن االجهةزة 

 .المعنٌة 
ح  ـ المشتغلون داخل المنازل الخاصدة الدذٌن ٌتدوافر فدى شدأنهم الشدروط 

 : االتٌة 
 .حل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاصأن ٌكون م( 1)
أن ٌكةةون العمةةل الةةلى ٌمارسةةة ٌةةدوٌا لقاةةاء حاجةةات شخصةةٌة  (2)

 .للمخدوم او لوٌه 
ط ـ أصةةحاب المراكةةب الشةةراعٌه فةةى قطاعةةات الصةةٌد والنقةةل النهةةرى 
والبحرى واصحاب وسائل النقل البسٌطة وٌشترط فةى كةإالء جمٌعةا 

 .اال ٌستخدموا عماال 
 .المتدربون بمراكز التدرٌب المهنى لمراى الجلام ي ـ 

ك ـ المرتلون والقٌمةة وؼٌةركم مةن خةدام الكنٌسةة ؼٌةر الخااةعٌن لقةانون 
 .  التامٌن االجتماعى على اصحاب االعمال 

ل ـ الناقهٌن من مراى الدرن الملحقون بمراكز التدرٌب التابعة للجمعٌات 
 .المختلفة لمكافحة التدرن 

 .دات الرٌفٌات والرائدات الحارٌات م   ـ الرائ
 .ن  ـ محفظى وقراء القرآن الكرٌم من الدرجة اليانٌة 

س ـ ورثددة اصددحاب االعمددال فددى المنشدد ت الفردٌددة الددذٌن لددم تتددوافر فددى 
السددابق  8شددأنهم احدددى الحدداالت الموضددحة بالبنددد ش مددن الكددود 

 . 1976لسنة  108وبالتالى ال ٌخضعون للقانون رقم 
فددان ورثددة اصددحاب االعمددال المشددار الددٌهم ٌخضددعون  وعلددى ذلددك 

اذا تدددوافرت فدددى شدددأنهم  1980لسدددنة  112الحكدددام القدددانون رقدددم 
 :الشروط االتٌة

الا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المور  ال ٌعمل بهةا اكيةر مةن ( 1)
 .عامل 

 الا كان نصٌب الوار  من الدخل السنوى للمنشؤة المتخل أساسا ( 2)
لةةربط الاةةرٌبة ٌقةةل عةةن فئةةة الحةةد االدنةةى لةةدخل االشةةتراك 

 148المرفةةق بالقةةانون رقةةم ( 1)السةنوى الةةوارد بالجةةدول رقةةم 
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 . فى تارٌخ وفاة المور  1976لسنة 
 .المستفٌد ؼٌر متولى االدارة ( 3) 

ـ  أصةةحاب الصةةناعات المنزلٌةةة والرٌفٌةةة واألسةةرٌة ، وللةةك الا كةةان  ع
 .المنتفع ال ٌستخدم عماال

وٌستمر انتفاع من ٌقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار 
 .إلٌها بأحكام القانون المشار الٌه 

 : مالحظات   
فى  1983لسنة  59أ ـ  البند رقم ز معدل بالقرار الوزارى رقم 

34/8/1983 . 
فى  1996لسنة  121ب ـ البند رقم ح مستبدل بالقرار الوزارى رقم 

24/14/1996 . 
 . ج ـ  البند رقم م 

 11بالنسةةبة للرائةةدات الرٌفٌةةات ماةةاؾ بةةالقرار الةةوزارى رقةةم ( 1)       
 . 1983/ 2/  1وٌعمل به من  24/1/1983فى  1983لسنة 

بالنسةةبة للرائةةدات الحاةةرٌات ماةةاؾ بةةالقرار الةةوزارى رقةةم  ( 2)
 .1/5/1983وٌعمل به من  16/5/1983 فى 1983لسنة  91

فى  1984لسنة  74مااؾ بالقرار الوزارى رقم د ـ  البند رقم ن 
 . 1/9/1984وٌعمل به من  19/8/1984

فى  1994لسنة  77كـ  البند رقم س مااؾ بالقرار الوزارى رقم 
18/8/1994 . 

فى  1996لسنة  121و ـ  البند رقم ع مااؾ بالقرار الوزارى رقم 
24/14/1996 . 

فى  1996لسنة  32ى رقم ز ـ  الفقرة االخٌرة ماافه بالقرار الوزار 
7/3/1996 . 

 
                        

 : ـ  كود االشتراك  2        
 : وٌمثل الفئة الوظٌفٌة داخل القانون او القطاع          

 مسمً كود

 : عادٌة  11
 .مدة خدمة فى ؼٌر االعمال الصعبة والخطرة او التدرج 

 : اعمال صعبة  12
المرفةق بقةرار  2االعمال الصعبة الواردة بالجةدول رقةم مدة خدمة فى احد 

بشؤن المزاٌا التؤمٌنٌة للعاملٌن   1981لسنة  21رئٌس مجلس الوزراء رقم 
 : وتشمل باالعمال الصعبة بالصناعات التعدٌنٌة واالستخراجٌة ـ
 .أ  ـ  اعمال الخدمات االنتاجٌة والصٌانة بباطن االرض 

بالمناجم المكشوفة ( عملٌات التعدٌن ) لمباشر ب ـ اعمال عملٌات االنتاج ا
والمحةةةةاجر واسةةةةتخراج االمةةةةالح التبخٌرٌةةةةة وتهٌئتهةةةةا فةةةةى مواقةةةةع 

 .االستخراج 
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ج ـ اعمةةال الخةةدمات االنتاجٌةةة والصةةٌانة بالمنةةاجم المكشةةوفة والمحةةاجر 
 .والمالحات 

د ـ  أعمةال عملٌةات معالجةة الخةام وتحلٌلهةا وتركٌزكةا المعراةة الخطةار 
 .والؽازات والمواد الكٌماوٌة فى مواقع العمل واالنتاج  الؽبار

كةةـ  أعمةةال عملٌةةات شةةحن الخامةةات التعدٌنٌةةة المعراةةة الخطةةار الؽبةةار 
 .والؽازات والمواد الكٌماوٌة 

 .و ـ أعمال الكشؾ واعمال البح  والتجارب فى مواقع الكشؾ 

 : أعمال خطرة  13
المرفق بقرار  1بالجدول رقم مدة خدمة فى احد االعمال الخطرة الواردة 

بشؤن المزاٌا التؤمٌنٌة للعاملٌن  1981لسنة  21رئٌس مجلس الوزراء رقم 
 : وتشمل باالعمال الصعبة بالصناعات التعدٌنٌة واالستخراجٌة ـ

 . اعمال التفجٌر( اعمال التخرٌم ) أ ـ  اعمال تيقٌب الصخور 
سةتخراج والتقةدم ببةاطن ب ـ  اعمال عملٌات االنتةاج المباشةر بواجهةات اال

 .المناجم تحت سطل االرض 

 : متدرج بدون اجر  14
سنة بالقطاع الخاص  18مدة العمل بدون اجر للعاملٌن اقل من 

من القانون رقم  3والمتدرجٌن بكل من القطاع الحكومى والعام طبقا للمادة 
 . 1975لسنة  79

ٌتعاقةد مةع صةاحب ووفقا لقانون العمل فانةه ٌعتبةر عةامال متةدرجا كةل مةن 
عمل للعمل لدٌه بقصد تعلم مهنة او صةناعة ، وٌجةب ان ٌكةون عقةد عمةل 
المتةةدرج بالكتابةةة وتحةةدد قٌةةه مةةدة تعلةةم المهنةةة ومراحلهةةا المتتابعةةة واالجةةر 
بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعلٌم على اال تقل فى المرحلة 

 .المهنة التى ٌتدرج فٌها االخٌرة عن الحد االدنى لالجور لفئة العمال فى 

 : متدرج باجر  15
سنة بالقطاع الخاص والمتدرجٌن بكل  18مدة العمل باجر للعاملٌن اقل من 

لسنة  79من القانون رقم  3من القطاعٌن الحكومى والعام طبقا للمادة 
1975 . 

 . 14وقد سبق بٌان المقصود بالتدرج بكود االشتراك 

 : تالمٌذ صناعٌون والطالب والمكلفون بدون اجر  16
مدة العمل بدون اجر للتالمٌل الصناعٌٌن والطالب المشتؽلٌن فى 
 76مشروعات التشؽٌل الصٌفى والمكلفٌن بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 

فى شؤن الخدمة العامة للشباب اللى انهى مراحل التعلٌم وللك  1973لسنة 
 . 1975لسنة  79القانون رقم من  3طبقا للمادة 

 : تالمٌذ صناعٌون والطالب والمكلفون باجر  17
مدة العمل باجر للتالمٌل الصناعٌٌن والطالب المشتؽلٌن فى مشروعات 
التشؽٌل الصٌفى والمكلفٌن بالخدمة العامة للشباب اللى أنهى مراحل 

 . 1975لسنة  79من القانون رقم  3التعلٌم وللك طبقا للمادة 

 : وزٌر 21
 79مةن القةانون رقةم  31مةادة ( ) المنصةب السٌاسةى ) مدة خدمةة الةوزٌر 
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 (  1975لسنة 
 :  وٌشمل ذلك - ومن فى حكم الوزٌر

                                                                                   

 التشرٌع المنصب

 597القةةرار الجمهةةورى رقةةم  المحافظون
  1978لسنة 

  شٌخ األزكر

  مفتً الدٌار المصرٌة

  رئٌس المركز القومً للبحو 

  رئٌس كٌئة الرقابة االدارٌة

رئٌس الجهاز المركزى للتنظٌم 
 واالدارة

 

رئٌس الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
 واالحصاء

 

  رئٌس كٌئة الطاقة اللرٌة

 1972لسنة  47القانون رقم  رئٌس مجلس الدولة

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة  نواب رئٌس مجلس الدولة
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 

 1979لسنة  48القانون رقم  رئٌس المحكمة الدستورٌة العلٌا

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة  اعااء المحكمة الدستورٌة العلٌا
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 

رئٌس كٌئة المفواٌن بالمحكمة 
 ورٌة العلٌاالدست

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة 
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 

 1963لسنة  75القانون رقم  رئٌس كٌئة قااٌا الدولة

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة  نواب رئٌس كٌئة قااٌا الدولة
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 

 1973لسنة  88القانون رقم  النٌابة االدارٌة رئٌس كٌئة

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة  االدارٌةالنٌابة رئٌس كٌئة نواب 
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 

 1972لسنة  46القانون رقم  رئٌس محكمة النقض

 رئٌس محكمة استئناؾ القاكرة 
 واالسكندرٌة

 1972لسنة  46القانون رقم 

 1972لسنة  46القانون رقم  النائب العام

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة  نواب رئٌس محكمة النقض
 ق 3/8رقم التفسٌرٌة 

لؽٌر القاكرة  رإساء محاكم االستئناؾ
 واالسكندرٌة

قةةةةةرار المحكمةةةةةة الدسةةةةةتورٌة 
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 

قةةةةرار المحكمةةةةة الدسةةةةتورٌة  النائب العام مساعدو
 ق 3/8التفسٌرٌة رقم 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     31/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  أمٌن عام مجلس الشعب

  أمٌن عام مجس الشوري

  رئٌس المخابرات العامة

  رئٌس جامعة

   الجهاز المركزي للمحاسباترئٌس 
 : نائب وزٌر  22

 79القانون  31مادة ( ) المنصب السٌاسى ) أ ـ  مدة خدمة نائب الوزٌر 
 ( .  1975لسنة 

 :وٌشمل ذلك ومن فى حكمه ـ 
  ب ـ  مددن ٌعدداملون معاملددة نائددب الددوزٌر وذلددك بمراعدداة تددوافر شددروط 

ممدن ٌشدغلون المناصدب  31 تماثل المرتدب والمددد المبٌندة بالمدادة
 االتٌة

 المنصب

 نائب رئٌس المركز القومً للبحو 

 نائب رئٌس كٌئة الطاقة اللرٌة

 وكالء مجلس الدولة

 بالمحكمة الدستورٌة العلٌاالمستشارٌن وأعااء كٌئة المفواٌن 

 وكالء كٌئة قااٌا الدولة

 الوكالء االول للنٌابة االدارٌة

 االستئناؾنواب رئٌس محكمة 

 المحامون العامون االول

 ومحاكم االستئناؾمستشارو محكمة النقض 

 نائب االمٌن العام لمجلس الشعب

 نائب االمٌن العام لمجلس الشوري

 نائب رئٌس المخابرات العامة

 نائب رئٌس الجامعه

 امٌن المجلس األعلً للجامعات

  نائب رئٌس الجهاز المركزي للمحاسبات
 : قضاء  31

 : مدة خدمة 
بشةؤن السةلطة  1972لسنة  46القانون رقم ) أ ـ  أعااء الهٌئات القاائٌة 

 ( .القاائٌة 
بشؤن مجلس  1972لسنة  47القانون رقم ) مجلس الدولة  أعااءب ـ 

 ( .الدولة 
فةً شةؤن  1963لسةنة  75القانون رقم ) إدارة قااٌا الحكومة  أعضاءج ـ 

 ( .قااٌا الدولة  ادارةتنظٌم 
ببعض األحكام  1973لسنة  88قانون رقم ) النٌابة االدارٌة  أعااءد ـ 

 ( .الخاصة بؤعااء النٌابة االدارٌة 
 1979لسنة  48القانون رقم ) المحكمة الدستورٌة العلٌا  أعااءكـ 
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 ( .باصدار قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا 

 : جامعـــة  32
الجامعة وامٌن المجلس االعلى للجامعات واعااء أ ـ  مدة خدمة رئٌس 

بشؤن تنظٌم  1972لسنة  49القانون رقم ) كٌئة التدرٌس بها 
 ( .الجامعات 

ب ـ  الباحيون العلمٌون بالمركز القومى للبحو  وكٌئة الطاقة اللرٌة 
والمركز القومى للبحو  االجتماعٌة والجنائٌة ومعهد التخطٌط 

ووحدات البحو  الزراعٌة بوزارة  ٌة ومركزالقومى للتنمٌة  االدار
الزراعة ومعهد علوم البحار والمصاٌد وفروعه والمعهد القومى 
للقٌاس والمعاٌرة ومعهد االرصاد وما ٌتبعه من مراصد فرعٌة 

بشؤن الباحيٌن  1973لسنة  69القانون رقم ) ومعهد بحو  البناء 
 ( .العلمٌٌن فى المإسسات العلمٌة 

بشؤن تطبٌق احكام  1969لسنة  195ٌس الجمهورٌة رقم ج ـ  قرار رئ
بنظام موظفى المإسسات العامة التى  1962لسنة  79القانون رقم 

تمارس نشاطا علمٌا على المشتؽلٌن بالبح  العلمى فى وحدات اقسام 
 .البحو  بوزارة الزراعة 

 رقابة ادراٌة  33
مهورٌة العربٌة قرار رئٌس الج) مدة خدمة اعااء الرقابة االدارٌة 

 . ( 1964لسنة  54المتحدة بالقانون رقم 

 :  سلك دبلوماسى  34
 166قانون رقم ) أ ـ  مدة خدمة اعااء السلك الدبلوماسى أو القنصلى 

 ( . نظام السلكٌن الدبلوماسً والقنصلًب 1954لسنة 
فً شؤن  نة لس 54قانون رقم ) ب ـ  مدة خدمة اعااء التميٌل التجارى 
 (.1974 العاملٌن فً سلك التميٌل التجاري

 :  صرف صحى  35
لسدنة  26قدانون رقدم ) مدة خدمة العداملٌن بالمجدارى والصدرف الصدحى 

 (.نظام العاملٌن فى مجال المجارى والصرف الصحىب 1983
 84مةن قةرار وزٌةر التؤمٌنةات رقةم  1وقد نصةت الفقةرة اليانٌةة مةن المةادة 

االعمةةال الصةةعبة بالمجةةارى والصةةرؾ الصةةحى بشةةؤن تحدٌةةد  1993لسةةنة 
:" الصادر تنفٌلا للمةادة السادسةة مةن القةانون  سةالؾ الةلكر ،  علةى االتةى 

أعمةةال الؽطةةس والتسةةلٌك والشةةفاطات والمجمعةةات الٌدوٌةةة وجمةةع الحمةةؤة 
والعمةةل بمحطةةات الرفةةع والتنقٌةةة والروافةةع والبةةداالت والشةةبكة والطةةرود 

ٌكٌة والحدائق والتشةجٌر ،  وال تعتبةر االعمةال والترمٌمات والحملة المٌكان
 " .االدارٌة والكتابٌة فى المواقع المشار الٌها من االعمال الصعبة 

 :مجلس الشوري  40
الصادرة  1987لسنة  الئحة المجلس)  وريمدة خدمة العاملٌن بمجلس الش

 (فً شؤن مجلس الشورى 1984لسنة  124وفقا للقانون رقم 

 : مجلس الشعب  41
 1973لسةنة  13رقةم  الئحةة المجلةس)مدة خدمةة العةاملٌن بمجلةس الشةعب 

 (  فً شؤن مجلس الشعب 1972لسنة  38لقانون رقم الصادرة وفقا ل
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 :جهاز مركزى محاسبات  42
 قرار جمهورى)مدة خدمة العاملٌن بالجهاز المركزى للمحاسبات 

 ( لمركزي للمحاسباتباصدار الئحة العاملٌن بالجهاز ا 196/1999

 : مخابرات عامة  43
 (  . 1971لسنة  144القانون رقم ) مدة خدمة افراد المخابرات العامة 

 : شرطة  44
مدة خدمة افراد كٌئة الشرطة من الاباط واالمناء والمساعدون والصؾ 

 ( .فً شؤن كٌئة الشرطة 1971لسنة  149قانون رقم ) والجنود 

 : بشأن المعاشات المدنٌة 1929لسنة  37قانون رقم  51
بشؤن المعاشات المدنٌة ،  1929لسنة  37مـدة الخدمة طبقا للقانون رقم 

باستيناء المدنٌٌن من افراد  1935وقد اوقؾ العمل به اعتبارا من سنة 
كٌئة القااء ، والشرطة ، والسلك الدبلوماسى والقنصلى ، وكٌئة التدرٌس 

والعسكرٌٌن اللٌن نقلوا للعمل بوظائؾ  1/2/1953معٌنٌن قبل بالجامعة ال
 . 1/9/1975مدنٌة وكانوا اصحاب معاشات عسكرٌة وللك قبل 

 :عسكرٌٌن  61
قانون التقاعد والتأمٌن ب 1975لسنة  90المعاملٌن بالقانون رقم 
 :1975لسنة  90بالقانون رقم  الصادر والمعاشات للقوات المسلحة

مةةدة خدمةةة العسةةكرٌٌن السةةابقٌن بةةالقوات المسةةلحة عنةةد التحةةاقهم بالخدمةةة   
مةن  36 35المدنٌة بالنقل أو اعادة التعٌٌن والةلٌن ٌنطبةق بشةؤنهم المةادتٌن 

، والمةادة  1975لسةنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقةانون رقةم 
الصةةةادر  التقاعةةةد والتةةةؤمٌن والمعاشةةةات للقةةةوات المسةةةلحةمةةةن قةةةانون  99

 . 1975لسنة  94بالقانون رقم 

 

 من الضمان االجتماعًة محول ةحاالت قدٌممعاش السادات  95
تم تحوٌلها الً  من الامان االجتماعًة محولحاالت صرؾ دوري قدٌم 

 نظام المزاٌا 

 ةتم ربطها بالهٌئ ةحاالت قدٌممعاش السادات  96
 تم تحوٌلها الً نظام المزاٌا ةتم ربطها بالهٌئحاالت صرؾ دوري قدٌم 

 
 : نوع المدة   - 3        

 :وٌمثل حاالت االشتراك خالل المدة              
 

 مسمً كود

 : فعلٌة  01
 .مدة خدمة فعلٌة أدٌت عنها اشتراكات التؤمٌن االجتماعى 

 : ن البطالة ٌمستثنى من تأم 02
تؤمٌن البطالة الفراد  مدة خدمة قبل بلوغ سن الستٌن مستيناة من تطبٌق

أسرة صاحب العمل فى المنشؤة الفردٌة حتى الدرجة اليانٌة وكللك الشركاء 
من  91من المادة  2اللٌن ٌعملون باجر فى شركاتهم ، وللك طبقا للبند 
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وكلا العاملون اللٌن ٌستخدمون فى أعمال  1975لسنة  79القانون رقم 
الموسمٌن وعمال الشحن عراٌة أو مإقته وعمال التراحٌل والعمال 

 .من المادة المشار الٌها وللك بالقطاع الخاص  4والتفرٌػ طبقا للبند 
( 4)سبق االشارة تفصٌال الى االستيناءات من تؤمٌن البطالة فى الفقرة ) 

 ( .من الفصل االول  2من كـ من البند 

 :ن شٌخوخة وعجز ووفاة بالداخلٌبعد سن اٌقاف انتفاع تأم 03
داخل الجمهورٌة لصاحب معاش بعد سن الستٌن ال ٌنتفع خاللها  مدة خدمة

 .بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
سبق بٌان سن اٌقاؾ االنتفاع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى الفقرة ) 

 (من الفصل االول  2كـ من البند 

 : بالخارج ن شٌخوخة وعجز ووفاةٌبعد سن اٌقاف انتفاع تأم 04
خدمة خارج الجمهورٌة لصاحب معاش بعد سن الستٌن ال ٌنتفع خاللها مدة 

 .بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
سبق بٌان سن اٌقاؾ االنتفاع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى    )  

 ( .من الفصل االول  2الفقرة كـ من البند 

 : ن المرض ٌاٌقاف تأم 05
 .خااعة لتؤمٌن المرض مدة االنتداب للعمل بجهة ؼٌر 

 : ن ٌبعد سن الست 06
 : مدة خدمة فعلٌة بعد بلوغ سن الستٌن اما 

بتحدٌد  1973لسنة  19سنة ميل القانون رقم  65أ ـ  لرفع سن التقاعد الى 
 .سن التقاعد للعلماء خرٌجى االزكر ومن فى حكمهم 

عةام بمةد ب ـ  او لصدور قرار من السلطة المختصة بالحكومة او القطةاع ال
 .الخدمة 

 163ج ـ  او الستكمال مدة استحقاق المعاش بكافة القطاعات طبقةا  للمةادة 
 ( .فقرة اخٌرة  44مادة ) 
سبق بٌان سن اٌقاؾ االنتفاع بتةؤمٌن الشةٌخوخة والعجةز والوفةاة ) 

 ( .من الفصل االول  2فى الفقرة كـ من البند 

 ( : تعاقد شهرى )  غشحن وتفرٌ/ ن ٌموسمٌ/ تراحٌل / مقاوالت  07
اللٌن ٌستخدمون فى اعمال عراٌة او (  تعاقد شهرى ) العاملون 
ال تدخل بطبٌعتها فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط ، او كان )مإقته

وعلى االخص عمال المقاوالت بالقطاع ( ٌستؽرق ستة اشهر على االقل 
والتفرٌػ بكل وعمال التراحٌل والعمال الموسمٌون وعمال الشحن .  العام 

 .من القطاعٌن العام والخاص 
 .وكان التعاقد معهم على أساس شهرى 

كمةةا ٌسةةتخدم كةةلا الكةةود أٌاةةا فةةى حةةاالت اسةةتحقاق كةةلم الفئةةات لزٌةةادات 
عن  2445لسنة  156  الً 1988لسنة  154من قوانٌن الالمقررة ب% 84

 لسةةةنة 92الةةةً  1988لسةةةنة  149المقةةةررة بةةةالقوانٌن  العةةةالوات الخاصةةةة
2445. 

 :أجنبى وٌر متوافر فٌه شروط الخضوع  08
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االجانب ؼٌر المتوافر فٌهم شروط الخاوع المنصوص علٌها فى الفقرة 
لسنة   79من القانون رقم  2من المادة (  ب)من الفقرة  2اليانٌة من البند 

 : ـ والتى من مقتااكا انه  1975
صةدقت علٌهةا جمهورٌةة مع عةدم االخةالل باحكةام االتفاقٌةات الدولٌةة التةى 

مصر العربٌة ٌشترط لسرٌان أحكام كلا القانون علةى االجانةب الخااةعٌن 
 .لقانون العمل 

 .أ ـ  اال تقل مدة العقد عن سنة 
ب ـ  أن توجد اتفاقٌة بالمعاملة بالميل سواء كانت ينائٌة أو اقلٌمٌة أو دولٌة 

معاملةةة ، وفٌمةةا ٌلةةى بٌةةان الةةدول التةةى ٌعامةةل مواطنوكةةا تؤمٌنٌةةا 
 : المصرٌٌن 

الٌونان ـ  قبرص ـ  ٌوؼسةالفٌا ـ  المؽةرب ـ  لٌبٌةا ـ  السةوادن ـ )  
 ( .االردن ـ سورٌا ـ العراق ـ لبنان ـ الصومال ـ  فلسطٌن 

 ( :أٌام متقطعة ) شحن وتفرٌغ / ن ٌٌموسم/ تراحٌل / مقاوالت  09
ال )مإقته العاملون أٌام متقطعة اللٌن ٌستخدمون فى اعمال عراٌة أو 

تدخل بطبٌعتها فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط ، او كان ٌستؽرق ستة 
وعلى االخص عمال المقاوالت بالقطاع العام وعمال (  اشهر على االقل 

التراحٌل والعمال الموسمٌن وعمال الشحن والتفرٌػ بكل من القطاعٌن 
 .العام والخاص 

 .وكان التعاقد معهم على اساس أٌام متقطعة 
كما ٌستخدم كلا الكود اٌاا فى حاالت عدم استحقاق كلم الفئات الزٌادات 

 .عن العالوات الخاصة 7المقررة بالقوانٌن السابق بٌانها بنوع المدة 

 :العاملون بمصانع الطوب من اتربة التجرٌف  10
العاملون بصناعة الطوب من اتربة التجرٌؾ وفقا للقرار الوزارى رقم 

طبقا للقرار  31/12/1987واللى انتهى العمل به فى  1984لسنة  219
 . 1987لسنة  72الوزاري رقم 

 :مضاف ربع المدة خزانة تعوٌض مدة زائدة  11
مدة خدمة المدنٌٌن بمجال الطٌران بالقوات المسلحة الخااعٌن للقانون رقم 

من القانون رقم  9من المادة  2زمن السلم وللك وفقا للبند  1975لسنة  79
 .1975لسنة  94
 ( .ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة ) 

مدن القدانون رقدم  8تنص المدادة : وتجدر اإلشارة فى هذا المجال الى انه 
فى شدأن التقاعدد والتدأمٌن والمعاشدات للقدوات المسدلحة  1975لسنة  90

 " : على انه 
تضدداف الضددمائم االتٌددة الددى مدددة الخدمددة الفعلٌددة عنددد حسدداب المعدداش أو 

 : المكافأة 
مةدة مسةاوٌة لمةدة الخدمةة ـ  فةى زمةن الحةرب ـ  وتحةدد مةدة الحةرب (   أ)

بقرار من رئٌس الجمهورٌة وٌحةدد وزٌةر الةدفاع فئةات المنتفعةٌن بهةلم 
 .الامٌمة

ٌصدر بتحدٌدكا قةرار  مدة ال تزٌد على مدة الخدمة فى المناطق التى(  ب)



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     36/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

من رئٌس الجمهورٌة وٌبٌن كلا القرار قواعد حساب المدة المامومة 
فى كل منطقة وٌشترط اال تقل مةدة الخدمةة فةى كةلم الحالةة عةن ياليةة 

 " .اشهر متصلة
مدة مساوٌة للمدة التى تقاى فى االسر بشرط ان تيبت براءة االسٌر (  ج)

 .القوات المسلحة طبقا للقواعد واالوامر المتبعة فى 
ال ٌجوز الجمع بٌن اكير من امٌمة (  9)ومع عدم االخالل باحكام المادة 

عةةن مةةدة خدمةةة (  أ ، ب ، ج ) واحةةدة مةةن الاةةمائم المةةلكورة فةةى البنةةود 
 " .فعلٌة واحدة ، وفى كلم الحالة تحسب الامٌمة االطوال 

 : من القانون المشار الٌه على انه  9وتنص المادة 
مدد االضافٌة االتٌة الى مدد الخدمة الفعلٌة عند حساب المعاش وتضم ال

 : أو المكافأة وذلك على النحو االتى 
أ ـ  مدة تعادل نصؾ مدة الخدمة الفعلٌةة بالنسةبة الةى الطٌةارٌن والمالحةٌن 
الجةةوٌٌن واطقةةم الطةةائرات والهةةابطٌن بةةالمظالت وافةةراد الاةةفادع 

 .ؽطاسٌن البشرٌة والصاعقة واطقم الؽواصات وال
مةةدة الخدمةةة الفعلٌةةة بالنسةةبة الةةى المهندسةةٌن   4/  1ب ـ  مةةدة تعةةادل   

والفنٌٌن اللٌن ٌتقااون بدل طٌران من ؼٌر المنصوص علةٌهم فةى 
 ( .أ)البند 

فةال ٌاةاؾ الٌهةا ( 8)وفى حالة استحقاق كإالء الامائم طبقا لنص المادة 
 ( . أ ، ب) اال نصؾ المدد االاافٌة المواحة بالبندٌن 

من كلم المادة على من ٌنقل من وحدته ( أ ، ب ) وال تسرى احكام البندٌن 
الى خارجها أو الى احتٌاطٌها وللك من تارٌخ نقله وال على من ٌتقرر عدم 

 .لٌاقته صحٌا للخدمة بها من تارٌخ صدور القرار بللك 
 : من القانون المشار الٌه على انه  73وتنص المادة 

العاملون المدنٌون الةلٌن ٌعملةون بةالقوات المسةلحة فةى الظةروؾ ٌعامل "  
العادٌة من حٌ  المعاش أو المكافؤة أو اٌةة اسةتحقاقات أخةرى طبقةا لقةانون 

 .التؤمٌن االجتماعى أو لقوانٌن المعاشات المعاملٌن بها حسب االحوال 
للٌاقةةة أمةا فةى حةاالت االستشةهاد  أو الفقةد أو الوفةاة أو انهةاء الخدمةة لعةدم ا

الصحٌة أو االصابة التى ال تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت كلم الحاالت 
بسةةبب العملٌةةات الحربٌةةة أو بسةةبب احةةدى الحةةاالت المنصةةوص علٌهةةا فةةى 

فتسةةوى اسةةتحقاقاتهم مةةن حٌةة  المنحةةة العاجلةةة والمعةةاش (   31) المةةادة 
حكةةام والتةةؤمٌن االاةةافى ومكافةةؤة االستشةةهاد وتعةةوٌض االصةةابة طبقةةا لال

المنصوص علٌها فى كلم القةانون كةاقرانهم مةن العسةكرٌٌن بحسةب الرتةب 
والةةدرجات العسةةكرٌة المعادلةةة لفئةةاتهم الوظٌفٌةةة المدنٌةةة ،  او تسةةوى كةةلم 
االسةةتحقاقات وفقةةا للفئةةات الةةواردة باحكةةام كةةلا القةةانون علةةى اسةةاس اجةةر 

 .الوظٌفٌة المدنٌة اللى ٌتقااام كل منهم اٌهما افال 
مةةن حٌةة  الاةةمائم ، والمةةدد (   9،  8) علةةٌهم احكةةام المةةادتٌن وتسةةرى 

االاةةافٌة وتحسةةب مةةدد الاةةمائم والمةةدد االاةةافٌة اةةمن المةةدة المسةةتحق 
عنها تعوٌض الدفعةة الواحةدة المنصةوص علٌهةا بةالفقرة االولةى مةن المةادة 

 .من قانون التؤمٌن االجتماعى (  26)
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ة الحربٌةة او بةالقوات المسةلحة وٌنتفع بحكم الفقةرة السةابقة مةن خةدم بةوزار
والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسةلحة خةالل مةدة 
عملهم بها وكللك من خدم بوزارة الحربٌة أو القةوات المسةلحة او كةان مةن 
افرادكا والمعارون والمنتدبون والملحقةون اينةاء الحةرب العالمٌةة اليانٌةة او 

خالل  67اليالئى أو وحرب الٌمن او منل عدوان  حملة فلسطٌن او االعتداء
 " .مدة وجودكم الفعلى بها 

 :  1967وقد صدر بتحدٌد المدة المضافة عن حرب 
وقد نصت المادة األولةى منةه  1971لسنة  847أ ـ  القرار الجمهورى رقم 

وتعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمةة حةرب اعتبةارا مةن "  على انه 
لجمٌةع افةراد القةوات المسةلحة المعةاملٌن بالقةانون  بالنسبة 5/6/1967

 .المشار الٌه  1964لسنة  116رقم 
ٌتحةةدد تةةارٌخ انتهةةاء مةةدة  :"كمةةا نصةةت المةةادة اليانٌةةة منةةه علةةى انةةه  

 ."بقرار ٌصدر من رئٌس الجمهورٌة الحرب
المتاةةمن انهةةاء حالةةة  1986لسةةنة  36ب ـ  القةةرار الجمهةةورى رقةةم   

 . 1/1/1986الحرب أعتبارا من 

 : مضاف نصف المدة خزانة تعوٌض مدة زائدة  12
مدة خدمة المدنٌٌن بمجال الطٌران بالقوات المسلحة الخااعٌن للقانون رقم 

من القانون رقم  9من المادة  1زمن السلم وللك وفقا للبند  1975لسنة  79
 11سبـق بٌانها بنوع المدة  1975لسنة  94
 (. ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض  مدة زائدة ) 

 :مضاعفة خزانة تعوٌض مدة زائدة  13
مدة خدمة المدنٌٌن بصفة عامة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع الخااعٌن 

من القانون رقم  8زمن الحرب وفقا للمادة  1975لسنة  79للقانون رقم 
 11ـ  سبق بٌانها بنوع المدة  1975لسنة  94
 ( .ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة )  

 :  مضاف ربع المدة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة  14
مدة خدمة بالمناطق النائٌة باحدى وحدات الجهاز االدارى للدولة أو بهٌئة 
عامة لات مٌزانٌة مستقلة أو باحدى وحدات القطاع العام التى انتهى 
نشاطها قبل استحقاق صرؾ المزاٌا التامٌنٌة وتتحمل تكلفة المدة الماافة 

لسنة  132و أ 1961لسنة  94عنها الخزانة العامة وللك طبقا للقانون رقم 
لسنة  1243أو قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1978لسنة  34أو  1963
1982 . 
 ( :خ بداٌة التطبٌق مواحة فٌما ٌؤتىالمناطق النائٌة وتارٌ) 
 

 المنطقة النائٌة تارٌخ بداٌة التطبٌق

 الحكومة القطاع العام
 وادى النطرون بمحافظة البحٌرة  21/12/1982 21/12/1982
 الواحات البحرٌة بمحافظة الجٌزة  21/12/1982 21/12/1982
 محافظة سوكاج 41/48/1961 41/49/1975
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 محافظة قنا 41/48/1961 41/49/1975
 محافظة اسوان  41/48/1961 41/49/1975
 محافظة البحر االحمر  41/49/1961 41/49/1975
 محافظة الوادى الجدٌد  41/49/1961 41/49/1975
 محافظة مطروح  41/49/1961 41/49/1975
 محافظة شمال سٌناء  41/49/1975 41/49/1975
 محافظة جنوب سٌناء  41/49/1975 41/49/1975

 ( ال ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة )  

                  :                      ن مضاف ربدع المددة صداحب عمدل ال تعدوٌض مددة زائددة ٌبعد سن الست 15
والمةدة  6لات توصةٌؾ المةدة ) مدة خدمة بالمناطق النائٌة بعد سن السةتٌن 

ـ سبق اٌااح المناطق النائٌة وتارٌخ بداٌة التطبٌق  بنوع المدة (  معا  17
14 . 
 ( .ال ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة )  

 :مضاعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة  16
الى  5/6/1967بمحافظات بورسعٌد واالسماعٌلٌة والسوٌس من  مدة خدمة

الةى  5/6/1967وبمحافظتى شةمال سةٌناء وجنةوب سةٌناء مةن  4/6/1975
وتتحمةةل تكلفةةة المةةدة الماةةةافة الخزانةةة العامةةة وللةةك وفقةةةا  24/4/1982

 . 1976لسنة  28للقانون رقم 
 (ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة ال)

 : بع المدة صاحب عمل ال تعوٌض مدة زائدة مضاف ر 17
مدة خدمة بالمناطق النائٌة  بهٌئات عامة لات مٌزانٌة مستقلة تتحمل تكلفة 
المدة الماافة الهٌئة العامة وتسدد للهٌئة التؤمٌنٌة المختصة عند انتهاء 
خدمة العامل وصرؾ مستحقاته التؤمٌنٌة وللك فى شكل قٌمة رأسمالٌة 

لسنة  34و  1963لسنة  132،  و 1961لسنة  94قم طبقا للقانون ر
المناطق النائٌة )  82لسنة   1243وقرار رئٌس مجلس الوزراء  1978

وتسدد تكلفتها على اساس (   14وتارٌخ التطبٌق سبق إٌااحها بنوع المدة 
 .  فى حالة عدم استحقاق الصرؾ 4جدول رقم 

 (  ال ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة)  

 ( : تعاقد شهرى ) مضاف ربع المدة صاحب عمل ال تعوٌض مدة زائدة  18
لعمال عراٌٌن بمناطق نائٌة بهٌئة عامة لات (  تعاقد شهرى ) مدة خدمة 

مٌزانٌةة مسةتقلة تتحمةل تكلفةة المةدة الماةافة الهٌئةة العامةة ـ وتسةدد للهٌئةة 
مسةةتحقاته التؤمٌنٌةةة التؤمٌنٌةةة المختصةةة عنةةد انتهةةاء خدمةةة العامةةل وصةةرؾ 

لسةنة  132و 1961لسةنة  94وللك فى شةكل قٌمةة رأسةمالٌة طبقةا للقةانون 
لسةنة  1243وقرار رئٌس مجلس الوزراء رقةم  1978لسنة  34و   1963
المناطق النائٌة وتارٌخ بداٌة التطبٌق سبق إٌااحها بنةوع  المةادة )  1982

14.  ) 
 .ة عدم استحقاق الصرؾفى حال 4وتسدد تكلفتها على اساس جدول رقم 

 (ال ٌستحق عند المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة ) 
كمةةا ٌسةةتخدم كةةلا الكةةود اٌاةةا فةةى حةةاالت اسةةتحقاق كةةلم الفئةةات الزٌةةادات 
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 .عن العالوات الخاصة  7المقررة بالقوانٌن السابق بٌانها بنوع المدة 

 ( : ابام متقطعة ) مضاف ربع المدة صاحب عمل ال تعوٌض مدة زائدة 19
لعمال عراٌٌن بمناطق نائٌة بهٌئة عامة لات ( اٌام متقطعة ) مدة خدمة 

مٌزانٌة مستقلة تتحمل تكلفة المدة الماافة الهٌئة العامة وتسدد للهٌئة 
نٌة التؤمٌنٌة المختصة عند انتهاء خدمة العامل وصرؾ مستحقاته التؤمٌ

 132،   1961لسنة  94وللك على شكل قٌمة رأسمالٌة طبقا للقانون رقم 
لسنة  1243وقرار رئٌس مجلس الوزراء   1978لسنة  34و  1963لسنة 
المناطق النائٌة وتارٌخ بداٌة التطبٌق سبق اٌااحها بنوع المدة )  1982

فى حالة عدم استحقاق  4، وتسدد تكلفتها على اساس جدول رقم (  14
 . الصرؾ

 (  ال ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة ) 
كما ٌستخدم كلا الكود اٌاا فى حاالت عدم استحقاق كلم الفئات الزٌادات 

 ( .عن العالوات الخاصة   7المقررة بالقوانٌن السابقة بٌانها بنوع المدة 

 : خدمة الزامٌة  21
مدة الخدمة االلزامٌة بالقوات المسلحة التى ال ٌتقااى فٌها المإمن علٌه 

 .اجرم خالل فترة السلم 
 .وٌشترط لحسابها ضمن مدة االشتراك فى التأمٌن 

أ ـ  أن تقع ما بٌن تارٌخ التعٌٌن وتارٌخ انتهاء الخدمة بالقطاع الحكومى او 
اجةراءات حفةظ العام او الخاص النمطى  وبشرط ان تكون قد اتخةلت 

الوظٌفةةة بالنسةةبة للعةةاملٌن بالقطةةاع الخةةاص النمطةةى كمةةا تحسةةب مةةدة 
لسةةنة  148التجنٌةةد االلزامةةى للمةةإمن علةةٌهم الخااةةعٌن للقةةانون رقةةم 

 .من تارٌخ الخاوع الحكام كلا القانون  1976
 ب ـ  أن تكون درجة األخالق اليابته بشهادة تؤدٌة الخدمة العسكرٌة

 ( . قدوة حسنة )  
الفةةراد الحاصةةلٌن علةةى درجةةة اخةةالق جٌةةدة جةةدا فؤقةةل او وبالنسةةبة ل        

ؼٌةةر الحاصةةلٌن علةةى درجةةة أخةةالق ـ ٌراعةةى فةةى حسةةاب مةةدد 
االشتراك بان تعامل مدد الفقد على انها اجةازة خاصةة لؽٌةر العمةل 

 .(   37كود نوع مدة ) ؼٌر مشترك عنها 
فٌةتم تحدٌةد ( هاٌةةبداٌةة ون) د محةددة التةوارٌخ والا لم تكن مدة الفقة

 .تارٌخ بداٌة ونهاٌة اعتبارٌة لها 
تارٌخ بداٌة التجنٌد ، وتارٌخ النهاٌةة =  حٌ  ٌعتبر تارٌخ بداٌتها  

 .مقدار مدة الفقد ناقص ٌوم +  تارٌخ البداٌة = 
مةن تعلٌمةات  14الةى  6وٌراعى فى كلا الشؤن االميلة ارقةام مةن  

نمةةةةولج البٌانةةةةات  بشةةةةؤن اسةةةةتٌفاء 1986لسةةةةنة  38الهٌئةةةةة رقةةةةم 
 .التارٌخٌة المعدل 

 : خدمة الزامٌة فترة حرب  22
مدة الخدمة االلزامٌة بالقوات المسلحة التى ال ٌتقااى فٌها المإمن علٌه 

(  31/12/1985حتى  5/6/1967المدة ) اجرم وللك خالل فترة الحـرب 
القطاع وٌشترط ان تكون كلم المدة خالل خدمة المإمن علٌه بالحكومة او 
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العام بمعنى اال تكون قبل تعٌٌنه او بعد انتهاء خدمته باى من كلم الجهات 
،  وال تااعؾ كلم المدة الا كانت خالل مدة خدمة المإمن علٌه بالقطاع 

 .الخاص 
 . 21كما تراعى بصفة عامة الشروط السابق االشارة الٌها بنوع المدة 

   فةةى شةةؤن  1975لسةةنة  94مةةن القةةانون رقةةم  71وللةةك طبقةةا لةةنص المةةادة 
: "  التقاعةةد والتةةؤمٌن والمعاشةةات للقةةوات المسةةلحة التةةى تةةنص علةةى انةةه 

(   9،  8) تاةةاؾ الاةةمائم والمةةدد االاةةافٌة المنصةةوص علٌهةةا بالمةةادتٌن 
مةةن كةةلا القةةانون الةةى مةةدد خدمةةة الاةةباط والصةةؾ والجنةةود االحتٌةةاط مةةن 

ب معاشةاتهم او مكافةؤتهم العاملٌن المةدنٌٌن بالدولةة والقطةاع العةام فةى حسةا
عنةةد انتهةةاء خةةدمتهم فعجهةةات عملهةةم كمةةا تحسةةب كةةلم المةةدد اةةمن المةةدة 
المستحق عنها تعوٌض الدفعة الواحدة المنصوص علٌها بالفقرة االولى من 

من قانون التؤمٌن االجتماعى وٌسةرى للةك علةى مةن عةاد الةى ( 26)المادة 
 . وظٌفته المدنٌة قبل العمل باحكام كلا القانون

وتخطر ادارة شةئون الاةباط للقةوات المسةلحة وادارة السةجالت العسةكرٌة 
المختصةةة جهةةات الوظةةائؾ المشةةار الٌهةةا لهةةإالء االفةةراد بالاةةمائم والمةةدة 

 " . االاافٌة المستحقة لهم 
من القانون المشار إلٌه بنوع المدة   9،  8كلا وقد سبق بٌان نص المادتٌن 

11 . 
 ( .فة تعوٌض مدة زائدة ٌستحق عن المدة الماا)  

 : مالحظة 
انتهت ادارة الفتوى لوزارتً الدفاع واإلنتاج الحربى فى فتواكا رقم 

الى ان مدة الخدمة اإللزامٌة للمجندٌن  2/6/1977بتارٌخ   3/1/626/418
باإلاافة الى مدة استبقائهم بالقوات المسلحة  5/6/1967اعتبارا من 

فؤة عند التقاعد نهائٌا من خدمة تحسب مااعفة فى المعاش او المكا
الحكومة او القطاع العام ـ  كلا وقد وافقت الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات 

بتارٌخ  812/65على رأى ادارة الفتوى المشار الٌها وللك بكتابها رقم 
 1979لسنة  24ـ  وصدر بناء على للك كتاب دورى رقم  13/14/1979

 .الدارة عن الجهاز المركزى للتنظٌم وا

 : استدعاء  23
مدة الخدمة المكلؾ او المستدعى خاللها المةإمن علٌةه او المسةتبقى بخدمةة 
القةةوات المسةةلحة اينةةاء فتةةرة السةةلم وٌتقااةةى خاللهةةا اجةةرم مةةن جهةةة عملةةه 
 21االصلٌة ـ  وٌراعى فى كلا الشؤن ما سبق بٌانه من شروط بنوع المةدة 

. 

 :  استدعاء فترة حرب  24
مدة الخدمة المكلؾ او المستدعى خاللها المإمن علٌه او المستبقى بخدمة 
القوات المسلحة ايناء فترة الحرب وٌتقااى خاللها اجرم من جهة عمله 

وٌراعى فى كلا (   31/12/1985حتى  5/6/1967المدة من ) االصلٌة 
 . 21الشؤن ما سبق بٌانه من شروط بنوع المدة 

فةةى شةةؤن  1975لسةةنة  94مةةن القةةانون رقةةم  72وللةةك طبقةةا لةةنص المةةادة 
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:"   التقاعةةةد والتةةةؤمٌن والمعاشةةةات للقةةةوات المسةةةلحة التةةةى تةةةنص علةةةى انةةةه 
علةى االفةراد   71،   74،   69،   68،    67،   66تسرى احكام المةواد 

 .المكلفٌن بخدمة القوات المسلحة 
 .22المدة من القانون المشار الٌه بنوع  71كلا وقد سبق بٌان نص المادة 

 ( .ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة )  

 : استدعاء فترة سلم مضاف ربع المدة  25
مدة الخدمة المستدعى خاللها المإمن علٌه او المستبقى او المكلؾ بخدمة 
القوات المسلحة ايناء فترة السلم وٌتقااى خاللها اجرم من جهة عمله 

صاعقة او الافادع البشرٌة أو االصلٌة ـ  وللك باحدى وحدات ال
من القانون  9من المادة  2الؽواصات أو القوات الجوٌة ، وللك وفقا للبند 

 . 1975لسنة  94رقم 
 (. 11بنوع المدة   9سبق بٌان نص المدة ) 
 (ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة )  

 : استدعاء فترة سلم مضاف نصف المدة  26
المستدعى خاللها المإمن علٌةه او المسةتبقى أو المكلةؾ بخدمةة مدة الخدمة 

القةةوات المسةةلحة أينةةاء فتةةرة السةةلم وٌتقااةةى خاللهةةا اجةةرم مةةن جهةةة عملةةه 
االصةةةةلٌة ،  وللةةةةك باحةةةةدى وحةةةةدات الصةةةةاعقة او الاةةةةفادع البشةةةةرٌة او 

مةن القةانون  9مةن المةادة  1الؽواصات او القوات الجوٌةة وللةك وفقةا للبنةد 
 . 1975 لسنة 94رقم 

 . 11بنوع المدة   9سبق بٌان نص المادة 
 ( .ٌستحق عن المدة الماافة تعوٌض مدة زائدة ) 

 :  مضاعفة فترة حرب  سابقة 27
مةن % 64) ـ  سةابقة  1956مدة ماةاعفة تتحملهةا الخزانةة العامةة حةرب 

 ( . مدة االشتراك 
 . 11بنوع المدة  73سبق بٌان نص المادة 

 ( .المدة تعوٌض مدة زائدة ٌستحق عن كلم )  

 :  اشتراك مضاعفة فترة حرب  28
 .ـ  اشتراك كامل  1956مدة مااعفة تتحملها الخزانة العامة حرب 

 . 11بنوع المدة  73سبق بٌان المادة 
 ( .ٌستحق عند كلم المدة تعوٌض مدة زائدة )   

 : اجازة خاصة لغٌر العمل وٌر مشترك عنها بالخارج  31
مدة الخدمة التى ٌحصل فٌها المؤمن علٌه على اجازة خاصة بدون اجر 

لغٌر العمل من جهة عمله وال ٌروب فى االشتراك عنها وتقضى خارج  
 . الجمهورٌة
بالقانون  من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر 126من المادة  2ٌنص البند 

 :على انه  1975لسنة  79رقم 
ون اجةر ٌلتةزم المةإمن علٌةه بحصةته وحصةة مدد االجازات الخاصة بةد"  

صةةاحب العمةةل فةةى االشةةتراكات وللةةك الا رؼةةب فةةى حسةةابها اةةمن مةةدة 
اشتراكه فى التؤمٌن وتحدد مواعٌد ابةداء الرؼبةة واداء  االشةتراكات بقةرار 
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 " .من وزٌر التؤمٌنات 
بتحدٌد مواعٌد ابةداء   1988لسنة  24وقد صدر قرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

، ومةن  واداء االشةتراكات عةن مةدد االجةازات الخاصةة بةدون اجةرالرؼبة 
 .منظما أحكام كلم االجازة  554قرار الوزاري رقم لبعدم ا

 :إجازة للعمل بالخارج أو اعارة خارجٌة بدون اجر  32
مدة الخدمة التةى ٌحصةل فٌهةا المةإمن علٌةه علةى إجةازة بةدون اجةر للعمةل 

 .الخارجٌة بدون اجر خارج الجمهورٌة او مدة اإلعارة 
 مةةن قةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعً الصةةادر 126مةةن المةةادة   1ٌةةنص البنةةد 
 :على انه  1975لسنة  79بالقانون رقم 

مةةدد اإلعةةارات الخارجٌةةة بةةدون اجةةر ومةةدد اإلجةةازات الخاصةةة للعمةةل "   
ٌلتةةزم المةةإمن علٌةةه بحصةةته وحصةةة صةةاحب العمةةل فةةى  :بالخارج 

 .لعمالت األجنبٌة االشتراكات وتإدى بإحدى ا
وٌصةةدر وزٌةةر التؤمٌنةةات باالتفةةاق مةةع وزٌةةر االقتصةةاد قةةرارا بتحدٌةةد نةةوع 
العمةةالت االجنبٌةةة وبسةةعر التحوٌةةل ، كٌفٌةةة ومواعٌةةد اداء االشةةتراكات ،  
والمبةالػ االاةافٌة التةةى تسةتحق فةى حالةةة التةؤخٌر فةى السةةداد وللةك بمةةا ال 

 " .  134،  129ٌجاوز النسب المقررة فى المادتٌن 
بتحدٌةد وسةائل   1985لسةنة  144وقد صدر بشةؤنها القةرار الةوزارى رقةم 

دفع اشتراكات التؤمٌن االجتماعى بالنقةد االجنبةى وسةعر التحوٌةل ومواعٌةد 
االداء واجر االشتراك عن مدد االعارة الخارجٌة بدون اجر ومةدد االجةازة 

منظما أحكام  554، ومن بعدم اقرار الوزاري رقم  الخاصة للعمل بالخارج
  .كلم االجازة  أو االعارة 

 : اجازة للدراسة بالداخل  33
مدة الخدمة التى ٌحصل فٌها المإمن علٌه على اجازة بدون اجر من جهة 

 .عمله الستكمال دراسته داخل الجمهورٌة 
من قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر  126من المادة  3تنص المادة 
مدد االجازات الدراسٌة بدون :"  على انه  1975لسنة  79بالقانون رقم 

 : اجر فى الداخل 
  ٌلتزم صاحب العمل بحصته فى االشتراكات وتإدى فى المواعٌد الدورٌة 

 ". 2 المشار الٌه بالبندوٌلتزم المإمن علٌه بحصته وٌإدٌها على النحو 
 ( . 31بنوع المدة  2سبق بٌان البند )  

وٌتعٌن لدخول مدة االجازة التً تمنل للعامل الستكمال دراسته بالداخل  
امن مدة اشتراكه فً نظام التؤمٌن االجتماعً أن تراعً بالنسبة لها 

بتنظٌم شئون البعيات واالجازات  1959لسنة  112أحكام القانون رقم 
 .دراسٌة والمنل والقوانٌن المعدلة المكملة له ال

 : اجازة للدراسة بالخارج  34
مدة الخدمة التى ٌحصل فٌها المإمن علٌه على اجازة بدون أجةر مةن جهةة 

                .عمله الستكمال دراسته خارج الجمهورٌة 
 وٌتعٌن لدخول مدة االجةازة التةً تمةنل للعامةل السةتكمال دراسةته بالخةارج
اةةمن مةةدة اشةةتراكه فةةً نظةةام التةةؤمٌن االجتمةةاعً أن تراعةةً بالنسةةبة لهةةا 
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بتنظةةٌم شةةئون البعيةةات واالجةةازات  1959لسةةنة  112أحكةةام القةةانون رقةةم 
 .الدراسٌة والمنل والقوانٌن المعدلة المكملة له 

 : اجازة خاصة لغٌر العمل مشترك عنها بالداخل  35
مدة الخدمة التى ٌحصل فٌهةا المةإمن علٌةه علةى اجةازة خاصةة بةدون اجةر 
لؽٌر العمل من جهة عمله وٌقاٌها داخل الجمهورٌة وٌإدى عنها اشةتراك 

 . :" التؤمٌن االجتماعى 
 ( . 31سبق بٌان النصوص المتعلقة بللك بنوع المدة 

 : اجازة خاصة لغٌر العمل مشترك عنها بالخارج  36
التى ٌحصل فٌها المإمن علٌه على اجازة خاصة بدون اجر  مدة الخدمة

كحاالت مرافقة ) لؽٌر العمل من جهة عمله وٌقاٌها خارج الجمهورٌة 
 .وٌإدى عنها اشتراكات التؤمٌن االجتماعى (  الزوج بالخارج 

 ( . 31سبق بٌان النصوص المتعلقة بللك بنوع المدة 

خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها جازة إ : 1975لسنة    79القانون  37
             بالداخل

مدة الخدمة التى ٌحصل فٌها المإمن علٌه على اجازة بدون اجر لؽٌر 
العمل من جهة عمله وال ٌرؼب فى االشتراك عنها وتقاى داخل 

 . الجمهورٌة
(.31سبق بٌان النصوص المتعلقة بها بنوع المدة )   

  ؼٌر مشترك عنهامدة  : 1976لسنة  108القانون 
 مدة صاحب عمل ؼٌر مشترك عنها

 : اجازة رعاٌة طفل ٌتحمل تكلفتها صاحب عمل بالداخل  38
مدة الخدمة التى تحصل فٌها المإمن علٌها على اجازة خاصة لرعاٌة 
الطفل طبقا الحكام قوانٌن التوظؾ للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام 

اشتراكات التؤمٌن االجتماعى عنها وتقاٌها داخل الجمهورٌة وٌإدى 
 .صاحب العمل 
 1996لسنة  12من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  72وتنص المادة 

 :على انه 
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع االعمال العام الحصول على "  

اجازة بدون اجر لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها 
 .وتستحق يال  مرات طوال مدة خدمتها 

واسةةتيناء مةةن احكةةام قةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعى تتحمةةل الجهةةة التابعةةة لهةةا 
العاملة باشتراكات التةامٌن المسةتحق علٌهةا وعلةى العاملةة وفةق احكةام كةلا 

من المرتةب %  25القانون أو ان تمنل العاملة تعوٌاا عن اجركا ٌساوى 
 .ٌاركا اللى كانت تستحقه فى تارٌخ بدء فترة االجازة وللك وفقا الخت

وفى القطاع الخاص ٌكون للعاملة فى المنشؤة التةى تسةتخدم خمسةٌن عةامال 
فاكير الحق فى الحصةول علةى اجةازة بةدون اجةر لمةدة ال تتجةاوز سةنتٌن ،  
وللك لرعاٌة طفلها وال تستحق كلم االجازة الكير من يةال  مةرات طةوال 

 " .مدة خدمتها 
 :ن المشار الٌه تنص على انهوتجدر االشارة ان المادة االولى من القانو
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ٌعمل باحكام قانون الطفل المرافق ، وٌلؽى كل حكم ٌتعارض مع احكامه " 
." 

 :أجازة رعاٌة طفل ٌتحمل تكلفتها صاحب عمل بالخارج  39
مدة االجازة التى تحصل فٌها المإمن علٌها على اجازة خاصة لرعاٌة 

بالحكومة والقطاع العام الطفل طبقا الحكام قوانٌن التوظؾ للعاملٌن 
وتقاٌها خارج الجمهورٌة وٌإدى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى عنها 

 .صاحب العمل 
 (  38من قانون الطفل بنوع المدة  72سبق بٌان نص المادة ) 

 :أعارة خارجٌة بأجر  41
مدة الخدمة التى ٌعار فٌها المإمن علٌه للعمل بجهة خارج الجمهورٌة مع 

 . جهة عمله االصلٌة باجرم خاللها وكلا عمال البحر  استمرار تحمل

 : خدمة سابقة صندوق  51
مدة الخدمة السابقة على بداٌة تطبٌق قوانٌن التؤمٌن والمعاشةات والتؤمٌنةات 

سةواء كةان ) االجتماعٌة والتى سددت تكلفتها الى الهٌئة التؤمٌنٌة المختصة 
او القطةاع الخةاص ـ  أو مةن سداد تكلفتها من صاحب العمل بالقطةاع العةام 

وتحسةب فةى المسةتحقات بنسةبة ( الخزانة العامة بالنسةبة للقطةاع الحكةومى 
 32مةن المةادة  1من معامل مدة االشتراك الفعلى ـ وللك طبقا للبنةد % 64

 : ـ والتى تنص على  1975لسنة  79من القانون رقم 
التةةؤمٌن والمعاشةةات أو المةةدد السةةابقة علةةى تةةارٌخ بةةدء االنتفةةاع بقةةوانٌن "  

التؤمٌنات االجتماعٌة التى قات تلك القوانٌن بحسابها امن مدة االشتراك 
 " .فى التؤمٌن 

 : خدمة سابقة خزانة  52
مدة الخدمة السابقة التى قات بعض القوانٌن بااافتها الى مدة االشتراك 

من معامل مدة االشتراك الفعلٌة وكلا مدة خدمة % 64الفعلى بمعامل 
من المادة   4و  2وللك طبقا للبندٌن  1/9/1975االجانب بالحكومة قبل 

 : التى تنص على  1975لسنة  79من القانون رقم  32
  : 2بند 
لمةةدد التةةى قاةةٌت باحةةدى الوظةةائؾ الدائمةةة أو المإقتةةة أو درجةةات ا"    

شخصٌة أو بالٌومٌة أو بمكافةؤة أو بمربةوط يابةت أو خةارج الهٌئةة او علةى 
اعتمةةةادات البةةةاب اليالةةة  المدرجةةةة فةةةى الموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة أو فةةةى 
الموازنةةات التةةى كانةةت ملحقةةة بهةةا أو فةةى الجامعةةة او الجةةامع االزكةةر أو 

الدٌنٌة او وزارة االوقاؾ أو المجالس البلدٌة أو مجالس المةدٌرٌات  المعاكد
أو ادارة النقةةل العةةام لمنطقةةة االسةةكندرٌة ،  وللةةك بالنسةةبة للمةةإمن علةةٌهم 

 : االتى بٌانهم 
أ ـ  المإمن علٌهم اللٌن انتهت خدمتهم بهلم الوظائؾ قبل االنتفاع بقانون 

نشاء صندوق التؤمٌن بؤ 1956لسنة  394التؤمٌن والمعاشات رقم 
والمعاشات لموظفى الدولة المدنٌٌن واخر لموظفى الهٌئات لات 

باصدار قانون  1964لسنة  36المٌزانٌات المستقلة او بالقانون رقم 
 37التؤمٌن والمعاشات لموظفى الدولة المدنٌٌن او بالقانون رقم 
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باصدار قانون التؤمٌن والمعاشات لمستخدمى الدولة  1964لسنة 
عمالها المدنٌٌن بحسب االحوال ، ولا كان المإمن علٌه قد صرؾ و

عنها مكافؤة فٌتعٌن علٌه ردكا دفعة واحدة نقدا ماافا الٌها مبلػ 
سنوٌا من تارٌخ الصرؾ حتى تارٌخ االداء ،  % 425ااافى بواقع 

 .وتلتزم الخزانة العامة بقٌمة الحقوق الناتجة عن حساب كلم المدد
م الةةلٌن انتهةةت خةةدمتهم بهةةلم الوظةةائؾ فةةى ظةةل العمةةل ب ـ  المةةإمن علةةٌه

وردت لهةةةم اشةةةتراكات التةةةؤمٌن ( أ)بةةةالقوانٌن المشةةةار الٌهةةةا بالبنةةةد 
 .والمعاشات عن كلم المدة 

وٌشترط لحساب كلم المدد ان ٌكون المإمن علٌةه قةد أعٌةد للخدمةة  
بالجهاز اإلداري للدولة أو الهٌئات العامةة او المإسسةات العامةة او 

حةةدات االقتصةةةادٌة التابعةةةة الى منهةةا او ؼٌركةةةا مةةةن الوحةةةدات الو
االقتصادٌة بالقطاع العام او المإسسات الصحفٌة وان ٌقدم المةإمن 

 " .علٌه طلبا لحسابها 
 :  4بند 
المةةدد التةةى قاةةاكا المةةإمن علٌةةه األجنبةةً بإحةةدى الوظةةائؾ التةةى كانةةت "  

لمةةادة اليانٌةةة مةةن تخاةةع لقةةوانٌن التةةؤمٌن والمعاشةةات المنصةةوص علٌهةةا با
 " .قانون اإلصدار ولم ٌكن معامال خاللها بهلم القوانٌن 

 : اشتراك نظام خاص   53
مةةدة الخدمةةة المشةةترك عنهةةا بالنظةةام الخةةاص بالمنشةةؤة قبةةل سةةرٌان قةةانون 

 . التؤمٌن االجتماعى على المنشؤة التابع لها العامل 

 :  1975اعارة قبل سبتمبر  54
التى حصل فٌها المإمن علٌه على  1/9/1975على  مدة الخدمة السابقة

من القانون رقم  32من المادة  3اعارة خارجٌة بدون اجر وللك طبقا للبند 
مدد االعارة الخارجٌة واالجازات : "  ـ والتى تنص على  1975لسنة  79

االستينائٌة واالجازات الدراسٌة بدون اجر التى قاٌت قبل تارٌخ العمل 
، وللك بالنسبة لمن كانوا معاملٌن بقوانٌن التؤمٌن والمعاشات بهلا القانون 

 " .المشار الٌها بالمادة اليانٌة من قانون االصدار 

 :محول عنها احتٌاطى اجر اساسى تعوٌض مدة زائدة  61
المدة المقابلة لقٌمة االحتٌاطى المحول عن مدة اشتراك سابقة على تارٌخ 

ت االنتقال من القطاع الحكومى الى القطاع االشتراك بالجهة االخٌرة كحاال
وكلا حاالت االنتقال من   1/9/1975العام والخاص او العكس وللك قبل 

لسنة  148و  75لسنة  79نطاق تطبٌق احدى قوانٌن التؤمٌن االجتماعى 
وكان ٌستحق  1/4/1984الى االخر ، وللك قبل  1978لسنة  54و  1976

طى تعوٌض مدة زائدة ـ  وللك بمراعاة ان عن المدة المحول عنها االحتٌا
 1984/ 4/ 1أو  1/9/1975تكون اجراءات التحوٌل قد تمت بالكامل قبل 

بحسب االحوال ، وٌقصد باستكمال اجراءات التحوٌل أن ٌكون المإمن 
 . علٌه قد وافق على نتٌجة التحوٌل 

التى كانت  أما حاالت االنتقال التى تمت بعد التوارٌخ المشار الٌها أو تلك
قد تمت قبلها ولكن لم تستكمل اجراءات التحوٌل فٌتم التعامل معها على 
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 .كلم المدة فى ظله دون تؽٌٌراساس  كود القطاع أو القانون التى قاٌت 
وٌحدد تارٌخ نهاٌة كلم المدة بلات تارٌخ نهاٌة المدة األصلٌة المحول عنها 

 .االحتٌاطً 
( بعد التحوٌل ) نهاٌة مدة االحتٌاطى  ٌحدد تارٌخ بداٌتها بلات تارٌخو

 .مدة االحتٌاطى ماافا للناتج ٌوم مطروحا منه مقدار
 38من تعلٌمات الهٌئة رقم   5،  3وٌراعى فى كلا الشؤن الميالٌن رقمى 

 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986لسنة 

 ( : صندوق ) محول عنها احتٌاطً اجر متغٌر  62
/ العمولة / االنتاج ) مدة المقابلة لقٌمة االحتٌاطى عن االجور المتؽٌرة ال

التى ٌتحمل بها صندوق التؤمٌن )   1/4/1984قبل (  البدالت /  الوكبة 
طبقا للقواعد   4/1984/ 1وللك فى كلا االجر  اعتبارا من (  االجتماعً 

 . 1984لسنة  47المواحة بالمادة اليالية من القانون رقم 
بتحدٌد قواعد حساب احتٌاطى  1984لسنة  59وقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

المعاش عن االجر المحسوب باالنتاج أو بالعمولة أو بالوكبة وعن البدالت 
والمدة التى تحسب مقابل كلا االحتٌاطى امن مدة االشتراك عن االجر 

تعلٌمات وكلا  1985لسنة  44المتؽٌر والمعدل بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 .بهلا الشؤن  1984لسنة  23الهٌئة رقم 

وٌراعى ان تقسم كلم المدة بٌن القطاع الحكومى والقطاعٌن العام والخاص 
بنسةةبة المةةدة االصةةلٌة وللةةك لتحمٌةةل كةةل صةةندوق بمةةا ٌخصةةه عنةةد تسةةوٌة 

 .مستحقات المإمن علٌه 
الهٌئةة مةن تعلٌمةات  13الةى  11ٌراعى فى كلا الشةؤن االميلةة ارقةام مةن و

 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986لسنة  38رقم 

 :مدة مكافأة محسوبة بالمبالغ المدخرة  63
وللك  1/4/1984المدة المحسوبة فى نظام المكافؤة مقابل مبلػ االدخار قبل 

 . 1984لسنة  47طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 
لسةنة "  1"والمنشور الوزارى رقم  1984لسنة  28والقرار الوزارى رقم 

 .بهلا الشؤن  1984لسنة  24وتعلٌمات الهٌئة رقم  1984
وٌراعى أن تقسم كلم المدة بٌن القطاع الحكومى والقطاعٌن العام والخاص 
بنسةةبة المةةدة االصةةلٌة وللةةك لتحمةةل كةةل صةةندوق بمةةا ٌخصةةه عنةةد تسةةوٌة 

 .مستحقات المإمن علٌه 
من تعلٌمات الهٌئة  19الى  14شؤن االميلة ارقام من وٌراعى فى كلا ال

 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986لسنة  38رقم 

 : ض مدة زائدة ٌمحول عنها احتٌاطى اجر اساسى ال تعو 64
المدة المقابلة لقٌمة االحتٌاطى المحول عن مدة اشتراك سابقة على تارٌخ 
االشتراك بالجهة االخٌرة كحاالت االنتقال من القطاع الحكومى الى القطاع 

وحاالت االنتقال من  1/9/1975العام او الخاص أو العكس وللك قبل 
لسنة  148و  1975لسنة  79نطاق تطبٌق احد قوانٌن التامٌن االجتماعى 

وكان ال  1/4/1984الى االخر ، وللك قبل  1978لسنة  54و  1976
 .ٌستحق عن المدة المحول عنها االحتٌاطى تعوٌض مدة زائدة 
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 . 61وٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه بنوع المدة ت

 : سابقة مدة محول عنها احتٌاطى  65
المدة المقابلة لقٌمة االحتٌاطى المحول عن مدة اشتراك سابقة على تارٌخ 
االشتراك بالجهة االخٌرة كحاالت االنتقال من القطاع الحكومى الى القطاع 

وكانت المدة محسوبة   1/9/1975العام والخاص او العكس وللك قبل 
 . يليى  معامل مدة االشتراك الفعلى =  بمعامل 

 . 61دكا ما سبق بٌانه بنوع المدة وٌراعى فى تحدٌ

 (  :  خزانة ) محول عنها احتٌاطى اجر متغٌر  66
/  العمولة /  االنتاج ) المدة المقابلة لقٌمة االحتٌاطى عن االجور المتؽٌرة 

وللك طبقا للمادة اليالية من القانون   1/4/1984قبل (  البدالت / الوكبة 
 ( التى تتحمل بها الخزانة نتٌجة مدد مااعفة )  1984لسنة  47رقم 

 . 62وٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه بنوع المدة 

 ( :صاحب عمل ) محول عنها احتٌاطى اجر متغٌر  67
/ العمولة / االنتاج ) المدة المقابلة لقٌمة االحتٌاطى عن االجور المتؽٌرة 

وللك طبقا للمادة اليالية من القانون رقم  1/4/1984قبل ( البدالت / الوكبة 
(  التى ٌتحمل بها صاحب العمل نتٌجة مدد مناطق نائٌة )   1984لسنة  47

  . 62ٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه بنوع المدة 

 : فرضٌة للوفاة او العجز  71
المدة االفترااٌة التى تااؾ لمدة االشتراك فى حاالت استحقاق معاش 

والمادة   1975لسنة  79من القانون رقم  22الوفاة او العجز طبقا للمادة 
 54من القانون رقم  24والمادة  1976لسنة  148من القانون رقم  16
 .   1978لسنة 

على   1975لسنة  79من القانون رقم  22من المادة تنص الفقرة االولى 
 :انه 
تااؾ مدة افترااٌة لمدة االشتراك فى التؤمٌن لتقدٌر المعاش المستحق "  

مقداركا يال  سنوات بشرط اال تزٌد  18من المادة   4،  3وفقا للبنود 
من  1على المدة الباقٌة لبلوغ المإمن علٌه السن المنصوص علٌها بالبند 

%  54دة الملكورة ،  والا كان المعاش ٌقل بعد ااافة كلم المدة عن الما
 " .من االجر اللى سوى على اساسه رفع الى كلا القدر 

 :على انه   1976لسنة  108من القانون رقم  16وتنص المادة 
مةن دخةل االشةتراك أو مةن %   65ٌقدر معاش الوفاة او العجز بمقةدار "  

واقع ما ٌستحق من معاش الشةٌخوخة والعجةز متوسط دخول االشتراك أو ب
محسةةوبا علةةى اسةةاس مةةدة االشةةتراك فةةى التةةؤمٌن ماةةافا الٌهةةا مةةدة خمةةس 
سةةنوات أى المعاشةةٌن اكبةةر وال ٌجةةوز ان تزٌةةد المةةدة الماةةافة علةةى المةةدة 

 " .الباقٌة لبلوغ المإمن علٌه السن 
 :على انه 1978لسنة  50لقانون رقم من ا 20وتنص المادة 

مةن دخةل االشةتراك أو %  65معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقةع  ٌقدر"  
مةةن متوسةةط دخةةول االشةةتراك او بواقةةع مةةا ٌسةةتحق مةةن معةةاش الشةةٌخوخة 
محسةةوبا علةةى اسةةاس مةةدة االشةةتراك فةةى التةةؤمٌن ماةةافا الٌهةةا مةةدة خمةةس 
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سنوات اى المعاشٌن اكبر ،  وال ٌجوز ان تزٌد المةدة الماةافة علةى المةدة 
 .غ المإمن  علٌه السن الباقٌة لبلو

 :  فرضٌة تقاعد تٌسٌرى  72
المدة االفترااٌة التى تااؾ لمدة االشتراك فى حاالت التقاعد المبكر 

مكرر من  95ـ  المادة (  التقاعد التٌسٌرى) قانون التوظؾ طبقا الحكام 
 :والتى تنص على  1978لسنة  47القانون رقم 

ٌجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة   (مكررا )  95مادة "  
العامل الى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونٌة على اال تقل 
سن الطالب عند تقدٌم الطلب على خمسة وخمسٌن سنة واال تكون المدة 

 .الباقٌة لبلوؼه سن اإلحالة الى المعاش اقل من سنة 
المعاش طبقا الحكام الفقةرة السةابقة وتسوى الحقوق التؤمٌنٌة لمن ٌحال الى 

على أسةاس مةدة اشةتراكه فةى نظةام التةامٌن االجتمةاعً ماةافا الٌهةا المةدة 
 .الباقٌة لبلوؼه السن القانونٌة او مدة سنتٌن أٌهما اقل 

وال ٌجةةوز إعةةادة تعٌةةٌن العةةاملٌن الةةلٌن تسةةرى علةةٌهم أحكةةام كةةلم المةةادة 
ال ٌجةةوز شةؽل الوظةةائؾ التةةى  بالحكومةة او شةةركات القطةةاع العةام ،   كمةةا

تخلو نتٌجة تطبٌق كلم المادة حتى بلوغ المحالٌن الةى المعةاش سةن التقاعةد 
 .اال بموافقة الجهاز المركزى للتنظٌم واإلدارة 

ـ  ٌجوز للسلطة المختصة اصدار قرار باحالة العامل   (1)مكرر  95مادة 
سنة الى المعاش بناء على طلبه الا قام بمفردم او  55اللى تقل سنه عن 

باالشتراك مع اخرٌن باحدى المشروعات االنتاجٌة وفقا للاوابط التى 
 . (2)،   (1)ٌصدر بها قرار من الوزٌر المختص بالتنمٌة االدارٌة 

كلم الحالة مكافؤة توازى اجر سنه مع ام سنتٌن الةى وٌصرؾ للعامل فى 
 .المدة المحسوبة فى المعاش 

وال ٌجةةوز اعةةادة تعٌةةٌن العةةاملٌن  الةةلى تسةةرى علةةٌهم احكةةام كةةلم المةةادة 
بالحكومةةة او شةةركات القطةةاع العةةام ،  كمةةا ال ٌجةةوز شةةؽل الوظةةائؾ التةةى 

لة الى المعاش تخلو نتٌجة تطبٌق كلم المادة قبل ماى سنة من تارٌخ االحا
. 

------------------ 
عدددد الجرٌدددة ( بالمددادة الثانٌددة ) ـ   1983لسددنة  115مضددافة بالقددانون رقددم (  مكددرر)95مددادة  (1) 

 . 11/8/1983فى  32الرسمٌة 

 1983لسنة  5551صدر قرار وزٌر شئون مجلس الوزراء ووزٌر الدولة للتنمٌة االدارٌة رقم  (2) 
بشأن ضوابط اصدار قرار باحالة العامل الى المعاش اذا طلب ذلك للقٌام بمفرده أو االشتراك مع 
اخرٌن باحدى المشروعات االنتاجٌة وتنص المادة االولى من هذا القرار على ان ٌشترط الحالة 

المضافة الى (  1)مكررا  95سنة الى المعاش بالتطبٌق للمادة  55لعامل الذى تقل سنه عن ا
ان ٌقدم العامل طلبا بذلك   1983لسنة  115قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة بالقانون رقم 

 : ٌتضمن ما ٌلى 
 ٌقدل عدن خمسدة أ ـ  بٌان المشدروع االنتداجى ومسدتندات موضدحا بهدا مقددار رأس المدال بحٌدث ال

االت جنٌه ونوع النشاط واسماء المسداهمٌن فدى المشدروع وقددر الحصدة التدى ٌسداهم بهدا 
 .العامل فى رأس المال 

:"  وتنص المادة الثانٌة منه على أن .  سنة وقت تقدٌم الطلب  55بحٌث تقل عن  هب ـ   سن      
االنتاج الى منتجات او  ٌقصد بالمشروع االنتاجى المشروع الذى ٌؤدى الى تحوٌل مواد

 .سلع تصلح لالستهالك او تدخل بذاتها فى صناعات اخرى
 : وال ٌدخل فى مدلول المشروع االنتاجى ما ٌأتى   
 .المشروعات الخدمٌة  (1)
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 .االشتراك فى الجمعٌات التعاونٌة  (2)
 .الخدمات السٌاحٌة  (3)
 .االستٌراد والتصدٌر  (4)
 .الشركات توظٌف المال بشراء حصص أو اسهم او سندات  (5)

وتنص المادة الثالثة منه على ان تبت السلطة المختصدة بدالقبول او الدرفض خدالل شدهرٌن 
وٌعتبر مضى هذه المدة على تقدٌم الطلب دون ان تجٌدب عنده السدلطة :  من تارٌخ تقدٌمه 

 " الطلب " سنة وقت قبول  55المختصة بمثابة رفضه  وٌجب ان  تقل سن العامل عن 

 :  43فرضٌة فصل بغٌر طرٌق تأدٌبى مادة  73
المدة االفترااٌة التى تااؾ لمدة االشتراك فى حاالت الفصل بؽٌر 

ـ  والتى   1975لسنة  79من القانون رقم  43الطرٌق التؤدٌبى طبقا للمادة 
 : تنص على 

الا فصل المإمن علٌه بؽٌر الطرٌق التؤدٌبى وكان من العاملٌن بالجهةات " 
يم أعٌد الةى العمةل بحكةم قاةائى او  2المنصوص علٌها بالبند أ من المادة 

 : بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله ٌتبع فى شؤنه ما ٌؤتى 
اةع ـ  ٌدخل فى حساب مدة االشتراك فى التؤمٌن مدة الفصل التى لم ٌخ 1

خاللهةةةةا لنظةةةةام التةةةةؤمٌن االجتمةةةةاعً ،  وتتحمةةةةل الخزانةةةةة العامةةةةة 
 .باالشتراكات المستحقة عنها 

ـ  بالنسبة لمن صرؾ الٌه تعوٌض الدفعة الواحدة ٌخٌر بٌن رد   2
التعوٌض وحساب المدة السابقة او عدم ردم وعدم حساب المدة 

 .المشار الٌها 
ـ  بالنسبة لصاحب المعاش تإدى الخزانة العامة للصندوق قٌمة  3

 .المعاشات التى تم صرفها 

 :  فرضٌة جبر كسر السنة  74
المدة االفترااٌة التى  تااؾ لمدة االشتراك لجبر كسر السنة الا كان من 
 21شؤن كلا الجبر استحقاق المعاش وللك طبقا للفقرة االخٌرة من المادة 

 : والتى تنص على  1975لسنة  79رقم  من القانون
وٌجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع المدد المشار الٌها ،  كما ٌجبر "  

كسر السنة سنة كاملة فى كلا المجموع الا كان من شؤن للك استحقاق 
 " .المإمن علٌه معاشا 

 : فرضٌة من تحوٌل احتٌاطى تعوٌض مدة زائدة  75
تحوٌل احتٌاطى المعاش من احد القطاعات  المدة االفترااٌة الناتجة عن

الى االخر وكى التى تزٌد على المدة االصلٌة المحول عنها االحتٌاطى 
 .وكان ٌستحق عن المدة االصلٌة تعوٌض مدة زائدة 

لسنة  38من تعلٌمات الهٌئة رقم  24وٌراعى فى كلا الشؤن الميال رقم 
 .لمعدل بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة ا 1986

 . 61وٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه بنوع المدة 

 :  176فرضٌة فصل بغٌر طرٌق تأدٌبى مادة  76
المدة االفترااٌة التى تااؾ لمدة االشتراك فى حاالت الفصل بؽٌر 

  1975لسنة  79من القانون رقم  176الطرٌق التؤدٌبى وللك طبقا للمادة 
 . 1/9/1975وكى عن المدة السابقة على 

 :  42فرضٌة فصل بالطرٌق التأدٌبى مادة  77
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المدة االفترااٌة التى تااؾ لمدة االشتراك فى حاالت الفصل بالطرٌق 
ـ  والتى  1975لسنة  79من القانون رقم  42التؤدٌبى وللك طبقا للمادة 

  : تنص على 
فى حاالت الفصل بالطرٌق التؤدٌبً ،  الا الؽى أو سحب قرار فصل "  
 2من المادة (  أ)من علٌه من العاملٌن بالجهات المشار إلٌها بالبند المإ

 : فٌتبع ما ٌؤتى 
ـ  بالنسبة لمن صرؾ إلٌه تعوٌض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى  1

صرؾ عنها التعوٌض ومدة الفصل امن مدة االشتراك فى التؤمٌن 
 .وٌلتزم المإمن علٌه برد التعوٌض 

ـ  بالنسبة لصاحب المعاش ٌكون له الخٌار بٌن رد المعاشات التى  2
صرفت الٌه لحساب مدة الفصل امن مدة االشتراك فى التؤمٌن او 

 .عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل 
ـ  ٌلتزم صاحب العمل باالشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة  3

 .مٌن حسابها امن مدة االشتراك فى التؤ
وتسرى االحكام المتقدمة فى شؤن المإمن علٌهم المنصوص علٌهم بالفقرة 

الا يبت ان الفصل كان تعسفٌا واعٌد المإمن علٌه للعمل  2ب من المادة 
 .بحكم قاائى 

 : فرضٌة من تحوٌل احتٌاطى ال تعوٌض مدة زائدة  78
القطاعات المدة االفترااٌة الناتجة عن تحوٌل احتٌاطى المعاش من احد 

الى االخر وكى التى تزٌد على المدة االصلٌة المحول عنها االحتٌاطى ولم 
 .ٌكن ٌستحق تعوٌض مدة زائدة عن المدة االصلٌة 

لسنة  38من تعلٌمات الهٌئة رقم  21وٌراعى فى كلا الشؤن الميال رقم 
 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986

  61ما سبق بٌانه بنوع المدة وٌراعى فى تحدٌدكا 

 :  1987لسنة  113فرضٌة قانون رقم  79
بشؤن  1987لسنة  113المدة االفترااٌة الماافة بموجب القانون رقم 

بعض االحكام الخاصة بالعاملٌن اللٌن ٌحالون للتقاعد بعد سن الستٌن ، 
 .بهلا الشؤن  1988لسنة  1المنشور الوزارى رقم 
 : ما ٌؤتى  على 1987لسنة  113انٌة من القانون رقم حٌ  تنص المادة الي

ٌكون لمن أنهٌت  خدمته لبلوغ سن الستٌن من العاملٌن المنصوص "  
علٌهم فى المادة السابقة ولم ٌبلػ سن الخامسة والستٌن فى تارٌخ العمل 
بهلا القانون حق طلب العودة الى الخدمة الستكمال المدة حتى بلوغ كلم 

ية اشهر من التارٌخ المشار الٌه ،  وال ٌجوز الٌة جهة السن خالل يال
 .تعلٌق حق العودة على رد اٌة مبالػ سبق صرفها للعامل 

 : وٌتبع فى شؤن من اعٌد او ٌعاد الى الخدمة ما ٌلى 
تااؾ مدة افترااٌة لمدة اشتراكه فى نظام التؤمٌن االجتماعى ( 1)

تارٌخ العودة ، تساوى المدة من تارٌخ انهاء الخدمة حتى 
 .وتحسب حقوقه التؤمٌنٌة على أساس ان مدة خدمته متصلة 

ال ٌجوز للعامل اللى ٌعاد الى الخدمة اعتبارا من تارٌخ العمل  (2)
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 .بهلا القانون االنتفاع بحكم المادة االولى من كلا القانون 
عند انتهاء الخدمة ٌستحق العامل من المكافؤة المنصوص علٌها  (3) 

ون التؤمٌن االجتماعى المشار الٌه الفرق بٌن ما سبق ان فى قان
صرفه منها والمكافؤة المحسوبة على اساس اجر التسوٌة فى 

 .نهاٌة خدمته 
 : وتنص المادة اليالية منه على ما ٌؤتى 

ٌعتبر صحٌحا ما تم من تسوٌة للحقوق التؤمٌنٌة محسوبة على اساس "  
هت خدمته فى سن الستٌن من العاملٌن بلوغ سن التقاعد بالنسبة الى من انت

 .المشار الٌهم فى المادة االولى من كلا القانون 
وٌعاد حساب المستحقات لمن بلػ سن الخامسة والستٌن فى تارٌخ العمل 
بهلا القانون على اساس مدة افترااٌة تااؾ الى مدة اشتراكه فى نظام 

ته  حتى بلوؼه خدم التؤمٌن االجتماعى مدة تساوى المدة من تارٌخ انهاء
 " .السن المشار الٌها

 :  1975 /1/9مشتراه اجر اساسى قبل  81
أى  1/9/1975المدة المشترام فى االجر االساسى وكان تارٌخ الشراء قبل 

بالنسبة للمعاملٌن بالقانون رقم   1967لسنة   989طبقا للقرار الجمهورى 
للمعاملٌن بكل من القانون رقم والمدة المشترام بالنسبة  1975لسنة  79

 . 1978لسنة  54و  1976لسنة  148
وٌحدد تارٌخ نهاٌة كلم المدة بالٌوم السابق لتارٌخ بداٌة اول مدة اشتراك او 
بداٌة مدة االشتراك التالٌة للمدة المشترام ، وٌحدد تارٌخ بداٌتها مطروحا 

 .منه مقداركا ـ  ماافا الى الناتج ٌوم 
 38مةن تعلٌمةات الهٌئةة رقةم   2،  1الشان الميالٌن رقمةى وٌراجع فى كلا 

 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986لسنة 
 :على ماٌؤتى  1976لسنة  148من القانون رقم  28وتنص المادة 

ٌجوز للمإمن علٌةه ان ٌطلةب حسةاب اى عةدد مةن السةنوات الكاملةة مةن " 
 .تراكه فى التؤمٌن المدد ؼٌر المحسوبة امن مدة اش

المرافةق ( 4)وتحدد المبالػ المطلوب لحسةاب كةلم المةدة وفقةا للجةدول رقةم 
 " .على اساس السن ودخل االشتراك فى تارٌخ تقدٌم الطلب 

 : على ما ٌؤتى   1978لسنة  54من القانون رقم  34وتنص المادة 
ؼٌر  وٌجوز للمإمن علٌه أن ٌطلب حساب اى عدد من السنوات الكاملة"  

المحسوبة امن مدة اشتراكه فى التؤمٌن التى قااكا فى اى عمل او نشاط 
 ,بعد سن العشرٌن امن مدة اشتراكه فى كلا التؤمٌن

والا كانت المدة المطلوب امها تقع بٌن مدتى اشتراك فٌجةوز اةمها ولةو 
 .كانت اقل من سنة 

المرافةق ( 4)وتحدد المبالػ المطلوبةة لحسةاب كةلم المةدة وفقةا للجةدول رقةم 
 "على اساس سن المإمن علٌه ودخل اشتراكه فى تارٌخ تقدٌم الطلب 

 :   مشتراه اجر متغٌر  82
لسةنة  79من القانون رقةم  34المدة المشترام فى االجر المتؽٌر طبقا للمادة 

 . 86ـ  بٌان نص كلم المادة فى نوع المدة  1975
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مع مراعاة انةه ٌقصةد  81وٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه فى نوع المدة 
مةةدة االشةةةتراك فةةى االجةةةر المتؽٌةةر او المةةةدة المحةةول عنهةةةا ) كنةةا بالمةةةدة 

 ( .بحسب االحوال  1984/  4/  1احتٌاطى عناصر االجر المتؽٌر قبل 
لسةنة  38مةن تعلٌمةات الهٌئةة رقةم  22وٌراعى فى كةلا الشةؤن الميةال رقةم 

 .المعدل بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة  1986

 : مشتراة مكافأة  83
لسنة  79من القانون رقم  34المدة المشتراة فى نظام المكافؤة طبقا للمادة 

 . 86ـ  بٌان نص كلم المادة فى نوع  المدة  1975
مع مراعاة انه ٌقصد  81وٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه فى نوع المدة 

بة بالمبالػ و المدة المحسومدة االشتراك فى نظام المكافؤة ا) كنا بالمدة 
 .المدخرة حسب االحوال

لسنة  38من تعلٌمات الهٌئة رقم  23وٌراعى فى كلا الشؤن الميال رقم 
 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986

 : رفع معامل حساب مدة  84
المدة التى تم رفع معامل حسابها لتحسب بمعامل كامل بدال من حسابها 

من القانون رقم  33من المعامل االصلى وللك طبقا للمادة % 64بة بنس
أو طبقا لالحكام القانونٌة السابقة علٌه وفٌما ٌلى نص   1975لسنة  79

 :  33المادة 
ٌجوز للمإمن علٌه ان ٌطلب حساب اى من مةدد االشةتراك المنصةوص "  

 72و24بواقةع النسةب المنصةوص علٌهةا فةى المةادتٌن  32علٌها فى المادة 
 .المرافق  4مقابل اداء مبلػ ٌقدر وفقا للجدول رقم 
لسةنة  38مةن تعلٌمةات الهٌئةة رقةم  24وٌراعى فى كةلا الشةؤن الميةال رقةم 

 .ولج البٌانات التارٌخٌة المعدل بشؤن استٌفاء نم 1986

 : سدد تكلفتها صاحب عمل بعد سن التقاعد  85
تراكات تؤمٌن الشٌخوخة المدة التى ٌسدد عنها صاحب العمل حصته فى اش

من  163والعجز والوفاة الستكمال مدة استحقاق المعاش طبقا الحكام المدة 
ٌكون للمإمن علٌه :"  ـ  والتى تنص على  1975لسنة  79القانون رقم 

الحق فى االستمرار فى العمل او االلتحاق بعمل جدٌد بعد بلوؼه سن 
اش الشٌخوخة وللك الا كانت الستٌن الستكمال المدة الموجبة الستحقاق مع

مدة اشتراكه فى التؤمٌن مستبعدا منها المدة التى ادى المإمن علٌه تكلفتها 
بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش ، وتكون تسوٌة المعاش حالة توافر 

 .شروط استحقاقه على اساس مدة االشتراك فى التؤمٌن 
نهةاء خدمةة المةإمن واستيناء من حكم الفقرة االولى ٌجوز لصاحب العمةل ا

علٌةةةه فةةةى سةةةن السةةةتٌن او بعةةةدكا علةةةى ان ٌةةةإدى الةةةى الهٌئةةةة المختصةةةة 
االشةةتراكات المقةةررة علةةى صةةاحب العمةةل فةةى تةةؤمٌن الشةةٌخوخة والعجةةز 

وللةةك عةةن عةةدد السةةنوات الكاملةةة الواجةةب  17والوفةةاة وفقةةا لحكةةم المةةادة 
السةتحقاق ااافتها الى مدة االشتراك فى التةؤمٌن السةتكمال المةدة الموجبةة 

المعاش وفى كلم الحالة ٌعفةى المةإمن علٌةه مةن اداء االشةتراكات المقةررة 
علٌه فى كلا التؤمٌن عن تلك السنوات وٌكةون تطبٌةق حكةم كةلم الفقةرة فةى 
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شؤن العمال المإقتٌن والموسمٌن حتى انتهاء العقد او انتهاء الموسم بحسب 
 " .االحوال 

 بشةؤن قواعةد  1991لسةنة  5كلا وقد تامن منشةور وزارة التؤمٌنةات رقةم 
 : المشار الٌها فى البند سادسا منه  163تطبٌق احكام المادة 

التزامات صاحب العمل فى حالة انتهاء خدمة العامةل قبةل اسةتكمال مةدة "  
 " .استحقاق المعاش 

تٌن أو بعةدكا وٌجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المإمن علٌةه فةى سةن السة
 : وللك بمراعاة االتى 

أداء حصته فى اشتراكات تةؤمٌن الشةٌخوخة والعجةز والوفةاة عةن عةدد  - 1
 .السنوات الكاملة المطلوبة الستكمال المدة المواحة فى البند ياليا 

ـ  االشتراكات المنصوص علٌها فى البند السابق تشمل اشتراكات االجر  2
 .االساسى فقط دون اشتراكات االجر المتؽٌر ونظام المكافؤة 

 .ـ  تحسب االشتراكات على اساس االجر االساسى االخٌر  3
ـ  ٌتحدد تارٌخ وجوب اداء االشتراكات باول الشهر التالى لتارٌخ انتهاء  4

الةةةة التةةةؤخٌر فةةةى االداء تسةةةتحق المبةةةالػ االاةةةافٌة الخدمةةةة وفةةةى ح
مةةةةن قةةةةانون التةةةةؤمٌن  134و  129المنصةةةةوص علٌهةةةةا بالمةةةةادتٌن 

 .االجتماعى 
ـ  تحددالمدة التى ٌلتزم صاحب العمل باداء حصته فى االشتراكات   5

عنها بالنسبة للعمال المإقتٌن بمقدار المدة من تارٌخ انهاء خدمته 
عقد المبرم بٌن صاحب العمل والمإمن علٌه حتى تارٌخ نهاٌة مدة ال

او بنهاٌة مدة العمل اللى كان مسندا للمإمن علٌه فى حالة وجود 
عقد كما تتحدد كلم المدة بالنسبة للعمال الموسمٌن بمقدار المدة من 

 .تارٌخ انتهاء خدمته وحتى نهاٌة الموسم 
للمإمن علٌه وال ٌلتزم صاحب العمل بااللتزامات المشار الٌها بالنسبة 

 .ة لدٌه بعد بلوؼه سن الستٌناللى التحق بالخدم

 :  1975 /1/9اجر اساسى من  ةمشترا 86
لسنة  79من القانون قم  34فى االجر االساسى طبقا للمادة  ةالمدة المشترا

 ( . 1/9/1975أى ان تارٌخ الشراء اعتبارا من )  1975
 :على    ماٌؤتى  1975لسنة  79من القانون رقم  34حٌ  تنص المادة 

ٌجوز للمإمن علٌه ان ٌطلب حساب أى عدد مةن السةنوات الكاملةة التةى "  
قاةةاكا فةةى اى عمةةل او نشةةاط بعةةد سةةن العشةةرٌن اةةمن مةةدة اشةةتراكه فةةى 

 .المرافق  4التؤمٌن مقابل اداء مبلػ ٌحسب وفقا للجدول رقم 
المتؽٌر  وٌشترط فى المدة المطلوب حسابها امن مدة االشتراك عن االجر

اال ٌزٌةةد مجمةةوع مةةدد االشةةتراك عةةن كةةلا االجةةر علةةى مةةدة االشةةتراك عةةن 
 .االجر االساسى 

كما ٌجوز له انه ٌطلب حساب أي عدد من السنوات امن مدة اشتراكه فى 
المرافق وللك مةع  4نظام المكافؤة مقابل أداء مبلػ ٌحسب وفقا للجدول رقم 

 ". ن السابقتٌن مراعاة الشروط المنصوص علٌها فى الفقرتٌ
 . 81وٌراعى فى تحدٌدكا ما سبق بٌانه فى نوع المدة 
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 : مشتراه بعد الترك  87
المدة المشترام بعد ترك الخدمة الستكمال مدة استحقاق المعاش طبقا للمادة 

والتى تنص الفقرة اليالية منها على  1975لسنة   79من القانون رقم  41
 : انه 
الفقرة السةابقة ٌجةوز للمةإمن علٌةه بعةد انتهةاء خدمتةه واستيناء من حكم "  

ولو كان قد تجاوز سن الستٌن ابداء الرؼبة فى حساب مدد سابقة على مةدة 
وللك فى حدود المدة المطلوبةة  34اشتراكه االخٌرة وبمراعاة احكام المادة 

السةةتحقاق المعةةاش وتةةإدى المبةةالػ المسةةتحقة عنهةةا دفعةةة واحةةدة وٌسةةتحق 
 " .بارا من اول الشهر التالى الداء كلم المبالػ المعاش اعت
 : والتى تنص على  1976لسنة  148من القانون رقم  13وطبقا للمادة 

ٌجوز للمإمن علٌةه فةى حالةة بلةوغ السةن او تجاوزكةا دون تةوافر المةدة "  
( 28)المطلوبةةةة السةةةتحقاق المعةةةاش ان ٌطلةةةب حسةةةاب مةةةدة وفقةةةا للمةةةادة 

لٌهةةةا ،  وتةةةإدى المبةةةالػ المطلوبةةةة دفعةةةة واحةةةدة السةةةتكمال المةةةدة المشةةةار ا
وٌستحق المعاش فى كلم الحالة اعتبارا مةن اول الشةهر التةالى لتةارٌخ اداء 

 ".كلم المبالػ

 : سبق صرف تعوٌض دفعة واحدة عنها  دعن مدأجر أساسً مشتراه  88
ميةةال للةةك حالةةة المةةإمن علٌهةةا التةةى تكةةون قةةد صةةرفت تعةةوٌض عةةن مةةدة 

 لم تتزوجمتزوجة او مطلقة او مترملة او ) اشتراكها وللك لكونها 
يم عادت للعمل مرة اخرى وترؼب فى شراء المدة ( سنة  51بلؽت سن  و

السةابق الصةةرؾ عنهةا ـ  طالمةةا تةوافر فةةى كةلم المةةدة شةروط شةةراء المةةدد 
مةن قةانون التةؤمٌن االجتمةاعى رقةم  41أو  34ن ٌبالمةادت المنصوص علٌها

 .  87،   86المشار الٌهما فى نوعى المدة  1975لسنة  79
 148من القانون رقم  13،  28او شروط المدة المنصوص علٌها بالمادتٌن 

  . 87،  81المشار الٌهما فى نوعى المدة  1976لسنة 
 54من القانون رقةم  34مادة او شروط شراء المدة المنصوص علٌها فى ال

 . 81المشار الٌها بنوع المدة  1978لسنة 

 : ادخار لم ٌصرف عنها  91
وتم  1/4/1984مدة االشتراك فى االدخار التى لم ٌتم الصرؾ عنها حتى 

وللك طبقا  1984لسنة  47تحوٌلها الى نظام المكافؤة المقرر بالقانون رقم 
ـ  والهدؾ من االحتفاظ ببٌان  1984 لسنة 28لقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 

كلم المدة كو االستعانة بها فى تحدٌد مدى احقٌة المإمن علٌه فعالحد 
االدنى للمكافؤة الا ما انتهت خدمته بالتقاعد وللك عند حساب مستحقاته فى 

 .نظام المكافؤة 
لسةنة  38مةن تعلٌمةات الهٌئةة رقةم  25وٌراعى فى كةلا الشةؤن الميةال رقةم 

 . بشان استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل 1986

  : ادخار سبق الصرف عنها  92
مةةن  2مةدة االشةةتراك فةةى االدخةار التةةى سةةبق الصةةرؾ عنهةا تطبٌقةةا للمةةادة 

وللةةك بالنسةةبة للمةةإمن علةةٌهم الةةلٌن كانةةت  1975لسةةنة  13القةةانون رقةةم 
ؽت كةلا جنٌها او كانت اجوركم قد بل 34تقل عن  1/1/1975اجوركم فى 
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القدر ولكن المبلػ المطلوب طبقةا لنظةام االدخةار الجدٌةد ٌزٌةد علةى صةافى 
المستحق لهم طبقا لنظام االدخار القدٌم وبالتالى ال تعتبر من قبٌل كلم المدة 
مدد االشتراك فى االدخار التى سبق الصةرؾ عنهةا الحةد اسةباب الصةرؾ 

 .الخ  444المختلفة كمعاش مبكر أو تعوٌض دفعة واحدة 
والهدؾ من االحتفاظ ببٌان كلم المدة االسةتعانة بهةا فةى تحدٌةد مةدى احقٌةة 

 .المإمن علٌه فى الحد االدنى للمكافؤة الا ما انتهت خدمته بالتقاعد 
لسةنة  38مةن تعلٌمةات الهٌئةة رقةم  26وٌراعى فى كلم الِشةؤن الميةال رقةم 

 .بشؤن استٌفاء نمولج البٌانات التارٌخٌة المعدل  1986

 
 : تحدٌد مسمى لكل مدة :  انٌا ث
 : وقد تم تقسٌم المسمى الى يالية اجزاء كاالتى  

 ( الخ  ........حكومى ـ عام ـ خاص ) القطاع / ـ  القانون  1       
 ( الخ  ........عادٌه ـ صعب ـخطر ) ـ  كود االشتراك      2       
 ( الخ  ..فعلٌة ـ مستينى من تؤمٌن البطالة )  ـ  نوع المـدة  3       

 
 (  : 1)مثال رقم         

 
 : مدة االشتراك ذات الممٌز         

 نوع المدة كود االشتراك  قطاع/فانون

3 11 21 

 
 : المسمى الخاص بها          

 خدمة الزامى/  عادٌة /   خاص 
 

 ( : 2)مثال رقم           
 
 : مدة االشتراك ذات الممٌز   

 نوع المدة كود االشتراك  قطاع/فانون

2 12 24 

 
 : المسمى الخاص بها            

 استدعاء فترة حرب    / عمل صعب  /     عام 
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 الفصل  الثالث
 دلٌل مدد االشتراك 

 
عد ان استعرانا فى الفصل االول من كلا الكتاب االعتبارات االساسٌة الواجب ب

مراعاتها فى التعامل مع مدد االشتراك وبعد ان استعرانا فى الفصل اليانى منه 
نستعرض فى كلا الفصل دلٌل مدد االشتراك ـ    .....مكونات ممٌز مدة االشتراك 

 : وللك بمراعاة االتى 
 : لى استخدام الدلٌل مالحظات ع:  أوال 
(   22،  21كود فئة اشتراك ) ـ  تتم تسوٌة مستحقات الوزٌر ونائب الوزٌر  1       

وتتحمل الخزانة العامة  1975لسنة  79من القانون رقم  31وفقا للمادة 

بالفرق بٌن تسوٌة حقوقهم وفقا لهلم المادة وبٌن التسوٌة االخرى التى تتم 
 .ون وفقا لباقى احكام القان

 
ٌمثل الكادرات الخاصة لبعض فئات  44الى  31ـ  كود االشتراك من  2         

لسنة  79تسوٌة مستحقاتهم وفقا للقانون رقم  العاملٌن بالدولة التى تتم
كما تتم تسوٌة اخرى وفقا للمزاٌا المقررة بالقوانٌن الخاصة  1975

 .. بهم وتتحمل بالفرق الخزانة العامة
 

 : ـ  فى تحدٌد كود مدة االشتراك والمكون من يال  مقاطع  3       
 قطاع / قانون   كود االشتراك  نوع المدة        
 

 : ٌتم التعامل من الٌسار الى الٌمٌن ـ  كرقم التلٌفون       
مع لكر كود كةل مقطةع علةى حةدة حتةى ٌسةهل التعةرؾ علةى مسةمى مةدة       

 .كل مقطع  االشتراك من خالل التعرؾ على مسمى
ٌةتم كتابتهةا ونطقهةا بهةلا الشةكل حتةى   3  11    41ميل مدة االشةتراك        

 : ٌمكن معرفة ان 
  فعلٌة   01 عادٌة   11 خاص   3      
حٌ  ٌصعب بهلا الشكل    31141وال ٌتم التعامل معها وحدة واحدة   

 .تحدٌد مسمى المدة 
 

ر التعامل مع الدلٌل ٌتٌسلـ  روعى فى تحدٌد نوع المدة تقسٌمها الى مجموعات  4       
 : وللك كما ٌلى 

       

 أنواع المدد األكواد المجموعة

 الً من

مةةدة فعلٌةةة ومةةدد تتاةةمن اسةةتيناءات مةةن بعةةض انةةواع  14 41 األولً
تةةؤمٌن الشةةٌخوخة والعجةةز والوفةةاة ،  تةةؤمٌن ) التةةؤمٌن 

 ( المرض ،  تؤمٌن البطالة 

ربةع المةدة ـ نصةؾ ) مدة ماةاؾ الٌهةا مةدد اعتبارٌةة  19 11 اليانٌة
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 (المدة ـ  مااعفة 

الزامٌةةة ـ اسةةتدعاء ) مةدد الخدمةة العسةةكرٌة بانواعهةا  28 21 اليالية
 (الخ  ......

للعمل ـ لؽٌر العمل ـ  رعاٌةة ) مدد االجازات بؤنواعها  39 31 الرابعة
 (الخ  .....طفل 

 مدة االعارة 41 41 الخامسة

 مدة الخدمة السابقة والنظام  الخاص 54 51 السادسة

اجةةر اساسةةى ـ  ) احتٌةةاطى بانواعهةةا مةةدد محةةول عنهةةا  67 61 السابعة
 (اجر متؽٌر ـ  نظام المكافؤة 

للوفةةاة ـ تقاعةةد تٌسةةٌرى  ـ  ) مةةدد فراةةٌة بانواعهةةا   79 71 اليامنة
 ( الخ  ....ناتجة عن تحوٌل احتٌاطى 

 ةامدد مشتر 88 81 التاسعة

لم ٌسبق الصرؾ عنها ـ سبق الصرؾ ) مدد االدخار  92 91 العاشرة
 (  عنها  

 
ـ  فى حاالت مدد االشتراك بالداخل والخارج ٌبدأ بتحدٌد مدة االشةتراك  5

 . الداخل وٌلٌها مدة االشتراك فى الخارج   فى 
 

 : اكواد ومسمٌات مدد االشتراك :  ثانٌا 
 

 المسمً الممٌز

نوع 
 مدة

/قانون فئة
 قطاع

 سادات 111ق  0 00 00

 الامان االجتماعً منة محول ةسادات حاالت قدٌم 112ق  0 95 00

 ةتم ربطها بالهٌئة سادات حاالت قدٌم 112ق  0 96 00

 حكومً 1 00 00

 ةحكومً عادٌ 1 11 00

 ةفعلٌ ةحكومً عادٌ 1 11 01

03 11 1 
 تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة حكومً عادٌه بعد سن اٌقاؾ انتفاع 

 بالداخل

04 11 1 
 تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة حكومً عادٌه بعد سن اٌقاؾ انتفاع 

 بالخارج

 حكومً عادٌه اٌقاؾ تامٌن المرض  1 11 05

 حكومً عادٌه بعد سن الستٌن 1 11 06

 (تعاقد شهري)شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/حكومً عادٌه  1 11 07

 (اٌام متقطعه)شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/حكومً عادٌه  1 11 09

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه مااؾ ربع المدم خزانه  1 11 11

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه مااؾ نصؾ المدم خزانه  1 11 12
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 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه مااعفه خزانه  1 11 13

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه مااؾ ربع المدم خزانه ال  1 11 14

15 
11 1 

مااؾ ربع المدة خزانة عامة التعوٌض   حكومى عادٌة بعد سن الستٌن
 (مراجعة) مدة زائدة

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه مااعفه خزانه ال  1 11 16

 زائدم تعوٌض مدة ال  صاحب عمل حكومً عادٌه مااؾ ربع المدم  1 11 17

18 
11 1 

عمالة )تعوٌض مدة ئائدةال حكومى عادٌة مااؾ ربع المدة خزانةعامة
 (مراجعة( )شهرى مإقتة تعاقد

19 
11 1 

عماله  حكومه عادٌه مااؾ ربع المدم خزانه عامه التعوٌض  مدم زائدم
 (مراجعة) مإقته

 حكومً عادٌه خدمه الزامٌه 1 11 21

 حرب ةحكومً عادٌه خدمه الزامٌه فتر 1 11 22

 حكومً عادٌه استدعاء 1 11 23

 حرب ةحكومً عادٌه استدعاء فتر 1 11 24

 حكومً عادٌه استدعاء فترم سلم مااؾ ربع المدم 1 11 25

 حكومً عادٌه استدعاء فترم سلم مااؾ نصؾ المدم 1 11 26

 حرب ةفتر ةحكومً عادٌه سابقه مااعف 1 11 27

 حرب ةفتر ةحكومً عادٌه اشتراك مااعف 1 11 28

 حكومً عادٌه اجازم خاصه لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج 1 11 31

 حكومً عادٌه اجازم للعمل بالخارج او اعارم خارجٌه بدون اجر 1 11 32

 حكومً عادٌه اجازم للدراسه بالداخل 1 11 33

 حكومً عادٌه اجازم للدراسه بالخارج 1 11 34

 حكومً عادٌه اجازم خاصه لؽٌر العمل مشترك عنها بالداخل 1 11 35

 عنها بالخارج حكومً عادٌه اجازم خاصه لؽٌر العمل مشترك 1 11 36

37 11 1 
، أو  جازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالداخلإحكومً عادٌه 

 مدة صاحب عمل ؼٌر مشترك عنها

 بالداخل صاحب عمل حكومً عادٌه اجازم رعاٌه طفل  1 11 38

 بالخارج صاحب عمل حكومً عادٌه اجازم رعاٌه طفل  1 11 39

 باجر حكومً عادٌه اعارم خارجٌه 1 11 41

 حكومً عادٌه خدمه سابقه صندوق 1 11 51

 حكومً عادٌه خدمه سابقه خزانه 1 11 52

 حكومً عادٌه اعارم قبل سبتمبر خمسه وسبعون 1 11 54

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر اساسً  1 11 61

 (صندوق) حكومً عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 11 62

 حكومً عادٌه مدم مكافام محسوبه بالمبالػ المدخرم 1 11 63

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر اساسً ال  1 11 64

 سابقه مدة حكومً عادٌه محول عنها احتٌاطً 1 11 65

 (خزانه) حكومً عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 11 66
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 محمد حامد الصٌاد                                                     59/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 صاحب عمل) محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر حكومً عادٌه  1 11 67

 حكومً عادٌه فراٌه للوفام اوالعجز 1 11 71

 حكومً عادٌه فراٌه تقاعد تٌسٌري 1 11 72

 43مادة تادٌبً  طرٌقحكومً عادٌه فراٌه فصل بؽٌر 1 11 73

 حكومً عادٌه فراٌه جبر كسر السنه 1 11 74

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً  1 11 75

 176مادة تادٌبً  طرٌقحكومً عادٌه فراٌه فصل بؽٌر  1 11 76

 42مادة حكومً عادٌه فراٌه فصل بالطرٌق التادٌبً  1 11 77

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً ال  1 11 78

 113 / 87 قانون رقمحكومً عادٌه فراٌه  1 11 79

 1/9/1975 حكومً عادٌه مشترام اجر اساسً قبل 1 11 81

 مشترام اجر متؽٌر ةحكومً عادٌ 1 11 82

 ةمشترام مكافا ةحكومً عادٌ 1 11 83

 ةرفع معامل حساب مد ةحكومً عادٌ 1 11 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل حكومً عادٌه سدد تكلفتها  1 11 85

 1975/9/1    عادٌه مشترام اجر اساسً منحكومً  1 11 86

 حكومً عادٌه مشترام بعد الترك 1 11 87

88 11 1 
صرؾ تعوٌض دفعة اجر اساسً عن مدد سبق  ةحكومً عادٌه مشترا

 عنها واحدة

 حكومً عادٌه ادخار لم ٌصرؾ عنها 1 11 91

 حكومً عادٌه ادخار سبق الصرؾ عنها 1 11 92

 حكومً عمل صعب 1 12 00

 حكومً عمل صعب فعلٌه 1 12 01

07 12 1 
تعاقد )شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/حكومً عمل صعب 

 ( شهري

09 12 1 
أٌام )شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/حكومً عمل صعب 

 ( متقطعه

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل صعب مااؾ ربع المدم خزانه  1 12 11

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل صعب مااؾ نصؾ المدم خزانه  1 12 12

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل صعب مااعفه خزانه  1 12 13

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل صعب مااؾ ربع المدم خزانه ال  1 12 14

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل صعب مااعفه خزانه ال  1 12 16

17 12 1 
 مدة  تعوٌضال  صاحب عملحكومً عمل صعب مااؾ ربع المدم 

 زائدم

18 
12 1 

تعوٌض  مدم زائدم حكومه عمل صعب مااؾ ربع المدم خزانه عامه ال
 (مراجعة)تعاقد شهرى

19 
12 1 

حكومه عادٌه مااؾ ربع المدم خزانه عامه التعوٌض  مدم زائدم اٌام 
 (مراجعة)متقطعه
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 محمد حامد الصٌاد                                                     60/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 خدمه الزامٌهحكومً عمل صعب  1 12 21

 حكومً عمل صعب خدمه الزامٌه فترم حرب 1 12 22

 حكومً عمل صعب استدعاء 1 12 23

 حكومً عمل صعب استدعاء فترم حرب 1 12 24

 حكومً عمل صعب استدعاء فترم سلم مااؾ ربع المدم 1 12 25

 حكومً عمل صعب استدعاء فترم سلم مااؾ نصؾ المدم 1 12 26

 عمل صعب خدمه سابقه صندوقحكومً  1 12 51

 حكومً عمل صعب خدمه سابقه خزانه 1 12 52

 (صندوق) حكومً عمل صعب محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 12 62

 (ة خزان) حكومً عمل صعب محول عنها احنٌاطً اجر متؽٌر  1 12 66

 (صاحب عمل) حكومً عمل صعب محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 12 67

 حكومً عمل صعب فراٌه للوفام او العجز 1 12 71

 حكومً عمل صعب فراٌه جبر كسر السنه 1 12 74

 ةحكومً عمل صعب رفع معامل حساب مد 1 12 84

 بعد سن التقاعد صاحب عملحكومً عمل صعب سدد تكلفتها  1 12 85

 حكومً عمل خطر 1 13 00

 حكومً عمل خطر فعلٌه 1 13 01

07 13 1 
تعاقد )شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/حكومً عمل خطر 

 ( شهري

09 13 1 
تعاقد )شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/حكومً عمل خطر 

 (شهري

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل خطر مااؾ ربع المدم خزانه  1 13 11

 زائدم تعوٌض مدة حكومً عمل خطر مااؾ نصؾ المدم خزانه  1 13 12

 زائدم تعوٌض مدة خزانه  ةحكومً عمل خطر مااعف 1 13 13

 زائدم تعوٌض مدة ال  ةخزان ةحكومً عمل خطر مااؾ ربع المد 1 13 14

 زائدم تعوٌض مدة ال  ةخزان ةحكومً عمل خطر مااعف 1 13 16

17 13 1 
 تعوٌض مدة ال  صاحب عمل ةحكومً عمل خطر مااؾ ربع المد

 زائدم

18 
13 1 

التعوٌض  مدم زائدم  المدم خزانه عامه عمل خطر مااؾ ربعحكومه 
 (مراجعة) تعاقد شهرى

19 
13 1 

تعوٌض  مدم زائدم حكومه عمل خطر مااؾ ربع المدم خزانه عامه ال
 (مراجعة) مإقته اٌام

 الزامٌه ةحكومً عمل خطر خدم 1 13 21

 حرب ةالزامٌه فتر ةحكومً عمل خطر خدم 1 13 22

 عمل خطر استدعاء حكومً 1 13 23

 حرب ةحكومً عمل خطر استدعاء فتر 1 13 24

 ةحكومً عمل خطر استدعاء فترم سلم مااؾ ربع المد 1 13 25

 ةحكومً عمل خطر استدعاء فترم سلم مااؾ نصؾ المد 1 13 26
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 محمد حامد الصٌاد                                                     61/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 حكومً عمل خطر خدمه سابقه صندوق 1 13 51

 ةسابقه خزان ةحكومً عمل خطر خدم 1 13 52

 (صندوق) حكومً عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 13 62

 (خزانه) حكومب عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 13 66

 (صاحب عمل) حكومً عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  1 13 67

 او العجز ةحكومً عمل خطر فراٌه للوفا 1 13 71

 السنهحكومً عمل خطر فراٌه جبر كسر  1 13 74

 ةحكومً عمل خطر رفع معامل حساب مد 1 13 84

 بعد سن التقاعد صاحب عملحكومً عمل خطر سدد تكلفتها  1 13 85

 حكومً متدرج بدون اجر 1 14 00

 حكومً متدرج بدون اجر فعلٌه 1 14 01

 جرأحكومً تالمٌذ صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون  1 16 00

 صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر فعلٌهحكومً تالمٌل  1 16 01

 حكومً تالمٌذ صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باجر 1 17 00

 ةحكومً تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باجر فعلٌ 1 17 01

 حكومً وزٌر 1 21 00

 فعلٌة حكومً وزٌر 1 21 01

 بعد سن الستٌن حكومً وزٌر 1 21 06

 مااؾ ربع المدة خزانه  حكومً وزٌر 1 21 14

 بعد سن الستٌن مااؾ ربع المدة خزانه حكومً وزٌر 1 21 15

 حكومً نائب وزٌر 1 22 00

 فعلٌة وزٌرنائب حكومً  1 22 01

 بعد سن الستٌن وزٌر نائبحكومً  1 22 06

 مااؾ ربع المدة خزانه  وزٌر نائبحكومً  1 22 14

 بعد سن الستٌن مااؾ ربع المدة خزانه وزٌر نائبحكومً  1 22 15

 حكومً قضاء 1 31 00

 حكومً جامعه 1 32 00

 حكومً رقابه ادارٌه 1 33 00

 حكومً سلك دبلوماسً 1 34 00

 حكومً صرف صحً 1 35 00

 حكومً مجلس  الشعب 1 41 00

 محاسباتجهاز مركزي حكومً  1 42 00

 حكومً مخابرات عامه 1 43 00

 حكومً شرطه 1 44 00

 37 -29 قانون رقم حكومً  1 51 00

 عسكري حكومً 1 61 00

 عسكري فعلٌة حكومً 1 61 01

عسكري بعد سن اٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخه وعجز ووفام  حكومً 1 61 03
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 محمد حامد الصٌاد                                                     62/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 بالداخل

عسكري بعد سن اٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخه وعجز ووفام  حكومً 1 61 04
 بالخارج

 عسكري مااؾ ربع المدة خزانة تعوٌض مدة لائدة حكومً 1 61 11

 عسكري مااؾ نصؾ المدة خزانة تعوٌض مدة لائدة حكومً 1 61 12

 عسكري مااعفه خزانة تعوٌض مدة لائدة حكومً 1 61 13

 عسكري مااؾ ربع المدة خزانة التعوٌض مدة لائدة حكومً 1 61 14

 عام 2 00 00

 ةعام عادٌ 2 11 00

 ةعادٌه فعلٌ عام 2 11 01

 بالداخل تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بعد سن اٌقاؾ انتفاع  ةعام عادٌ 2 11 03

 بالخارج تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بعد سن اٌقاؾ انتفاع  ةعام عادٌ 2 11 04

 اٌقاؾ تامٌن المرض  ةعام عادٌ 2 11 05

 بعد سن الستٌن ةعام عادٌ 2 11 06

 (شهرى تعاقد)شحن وتفرٌػ / موسمٌٌن / تراحٌل /مقاوالت  /ةعام عادٌ 2 11 07

 (أٌام متقطعه)شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن /تراحٌل /مقاوالت / ةعام عادٌ 2 11 09

 زائدم تعوٌض مدة مااؾ ربع المدم خزانه ال  ةعام عادٌ 2 11 14

15 11 2 
 تعوٌض مدة ال  صاحب عملبعد سن الستٌن مااؾ ربع المدم  ةعام عادٌ
 زائدم

 زائدم تعوٌض مدة ال  ةخزان ةعام عادٌه مااعف 2 11 16

 ةزائد تعوٌض مدة ال  صاحب عملمااؾ ربع المدم  ةعام عادٌ 2 11 17

18 11 2 
 زائدم  تعوٌض مدة ال  صاحب عملعام عادٌه مااؾ ربع المدم 

 (تعاقد شهري )

19 11 2 
 زائدم تعوٌض مدة ال  صاحب عملعام عادٌه مااؾ ربع المدم 

 ( اٌام متقطعه)  

 ةخدمه الزامٌ ةعام عادٌ 2 11 21

 حرب ةفتر ةخدمه الزامٌ ةعام عادٌ 2 11 22

 استدعاء ةعام عادٌ 2 11 23

 حرب ةعام عادٌه استدعاء فتر 2 11 24

 استدعاء فترم سلم مااؾ ربع المدم ةعام عادٌ 2 11 25

 استدعاء فترم سلم مااؾ نصؾ المدم ةعام عادٌ 2 11 26

 فترم حرب ةفعماا ةسابق ةعام عادٌ 2 11 27

 فه فترم حربعاشتراك ماا ةعام عادٌ 2 11 28

 خاصه لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج ةاجاز ةعام عادٌ 2 11 31

 اجازم للعمل بالخارج او اعارم خارجٌه بدون اجر ةعام عادٌ 2 11 32

 اجازم للدراسه بالداخل ةعام عادٌ 2 11 33

 اجازم للدراسه بالخارج ةعام عادٌ 2 11 34

 لؽٌر العمل مشترك عنها بالداخل ةخاص ةاجاز ةعام عادٌ 2 11 35
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 محمد حامد الصٌاد                                                     63/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 خاصه لؽٌر العمل مشترك عنها بالخارج ةاجاز ةعام عادٌ 2 11 36

37 11 2 
، أو مدة  جازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالداخلإ ةعام عادٌ

 صاحب عمل ؼٌر مشترك عنها

 بالداخل صاحب عمل اجازم رعاٌه طفل  ةعام عادٌ 2 11 38

 بالخارج صاحب عمل اجازم رعاٌه طفل  ةعام عادٌ 2 11 39

 باجر ةاعارم خارجٌ ةعام عادٌ 2 11 41

 صندوق ةخدمه سابق ةعام عادٌ 2 11 51

 عام عادٌه اشتراك نظام خاص 2 11 53

 زائدم تعوٌض مدة محول عنها احتٌاطً اجر اساسً  ةعام عادٌ 2 11 61

 (صندوق) محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  ةعام عادٌ 2 11 62

 محسوبه بالمبالػ المدخرم ةمدم مكافا ةعام عادٌ 2 11 63

 زائدم تعوٌض مدة محول عنها احتٌاطً اجر اساسً ال  ةعام عادٌ 2 11 64

 سابقهمدة محول عنها احتٌاطً  ةعام عادٌ 2 11 65

 (خزانه) محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  ةعام عادٌ 2 11 66

 (صاحب عمل) محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  ةعام عادٌ 2 11 67

 عام عادٌه فراٌه للوفام اوالعجز 2 11 71

 43مادة تادٌبً  طرٌقفصل بؽٌر  ةفراٌ ةعام عادٌ 2 11 73

 فراٌه جبر كسر السنه عام عادٌه 2 11 74

 زائدم تعوٌض مدة عام عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً  2 11 75

 176مادة تادٌبً  طرٌقعام عادٌه فراٌه فصل بؽٌر  2 11 76

 42مادة عام عادبه فراٌه فصل بالطرٌق التادٌبً  2 11 77

 زائدم تعوٌض مدة عام عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً ال  2 11 78

 113 / 87 عام عادٌه فراٌه قانون رقم 2 11 79

 1975/9/1 عام عادٌه مشترام اجر اساسً قبل 2 11 81

 اجر متؽٌر ةمشترا ةعام عادٌ 2 11 82

 مكافام ةمشترا ةعام عادٌ 2 11 83

 ةرفع معامل حساب مد ةعام عادٌ 2 11 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل سدد تكلفتها  ةعام عادٌ 2 11 85

 1975/9/1من  مشترام اجراساسً ةعام عادٌ 2 11 86

 عام عادٌه مشترام بعد الترك 2 11 87

88 11 2 
صرؾ تعوٌض دفعة واحدة  مشترام اجر اساسً عن مدد سبق ةعام عادٌ
 عنها

 ادخار لم ٌصرؾ عنها ةعام عادٌ 2 11 91

 ادخار سبق الصرؾ عنها ةعام عادٌ 2 11 92

 عام عمل صعب 2 12 00

 عام عمل صعب فعلٌه 2 12 01

07 12 2 
تعاقد ) شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن /تراحٌل /مقاوالت/عام عمل صعب

 (شهري
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 محمد حامد الصٌاد                                                     64/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 (اٌام متقطعه)شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن /تراحٌل /مقاوالت/عام عمل صعب 2 12 09

 زائدم تعوٌض مدة ال  ةخزان ةعام عمل صعب مااؾ ربع المد 2 12 14

 زائدم تعوٌض مدة ال  ةخزان ةعام عمل صعب مااعف 2 12 16

 زائدم تعوٌض مدة ال  صاحب عمل ةعام عمل صعب مااؾ ربع المد 2 12 17

18 12 2 
 ) زائدم تعوٌض مدة ال  صاحب عمل ةعام عمل صعب مااؾ ربع المد

 (تعاقد شهري

19 12 2 
) زائدم  تعوٌض مدة ال  صاحب عمل ةعام عمل صعب مااؾ ربع المد

 ( اٌام متقطعه

 الزامٌه ةعام عمل صعب خدم 2 12 21

 الزامٌه فترم حرب ةعام عمل صعب خدم 2 12 22

 عام عمل صعب استدعاء 2 12 23

 عام عمل صعب استدعاء فترم حرب 2 12 24

 سلم مااؾ ربع المدم ةعام عمل صعب استدعاء فتر 2 12 25

 سلم مااؾ نصؾ المدم ةعام عمل صعب استدعاء فتر 2 12 26

 صندوق ةسابقة عام عمل صعب خدم 2 12 51

 عام عمل صعب اشتراك نظام خاص  2 12 53

 ( صندوق) عام عمل صعب محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  2 12 62

 (ة خزان) عام عمل صعب محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  2 12 66

 (صاحب عمل) عام عمل صعب محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  2 12 67

 عام عمل صعب فراٌه للوفام او العجز 2 12 71

 عام عمل صعب فراٌه جبر كسر السنه 2 12 74

 عام عمل صعب رفع معامل حساب مدم 2 12 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل عام عمل صعب سدد تكلفتها  2 12 85

 عام عمل خطر 2 13 00

 عام عمل خطر فعلٌه 2 13 01

07 13 2 
تعاقد ) شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن / تراحٌل/مقاوالت/عام عمل خطر

 (شهري

 (اٌام متقطعه)شحن وتفرٌػ /موسمٌٌن /تراحٌل /مقاوالت/عام عمل خطر 2 13 09

 زائدم تعوٌض مدة عام عمل خطر مااؾ ربع المدم خزانه ال  2 13 14

 زائدم تعوٌض مدة عام عمل خطر مااعفه خزانه ال  2 13 16

 زائدم تعوٌض مدة ال  صاحب عملعام عمل خطر مااؾ ربع المدم  2 13 17

18 13 2 
 ) زائدم تعوٌض مدة ال  صاحب عمل ةعام عمل خطر مااؾ ربع المد

 (تعاقد شهري

19 13 2 
) زائدم  تعوٌض مدة ال  صاحب عملعام عمل خطر مااؾ ربع المدم 

 (ةاٌام متقطع

 ةالزامٌ ةعام عمل خطر خدم 2 13 21

 حرب ةفتر ةالزامٌ ةعام عمل خطر خدم 2 13 22

 عام عمل خطر استدعاء 2 13 23
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 محمد حامد الصٌاد                                                     65/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 عام عمل خطر استدعاء فترم حرب 2 13 24

 سلم مااؾ ربع المدم ةعام عمل خطر استدعاء فتر 2 13 25

 سلم مااؾ نصؾ المدم ةعام عمل خطر استدعاء فتر 2 13 26

 صندوق ةسابق ةعام عمل خطر خدم 2 13 51

 عام عمل خطر اشتراك نظام خاص  2 13 53

 (صندوق) عام عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  2 13 62

 (خزانه) عام عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  2 13 66

 (صاحب عمل) عام عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر  2 13 67

 او العجز ةللوفا ةعام عمل خطر فراٌ 2 13 71

 ةجبر كسر السن ةعام عمل خطر فراٌ 2 13 74

 ةعام عمل خطر رفع معامل حساب مد 2 13 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل عام عمل خطر سدد تكلفتها  2 13 85

 عام متدرج بدون اجر 2 14 00

 عام متدرج بدون اجر فعلٌه 2 14 01

 عام تالمٌذ صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر 2 16 00

 ةعام تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر فعلٌ 2 16 01

 عام تالمٌذ صناعٌٌن والطالب والمكافٌن باجر 2 17 00

 عام تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باجر فعلٌه 2 17 01

 خاص  3 00 00

 ةخاص  عادٌ 3 11 00

 ةفعلٌ ةخاص  عادٌ 3 11 01

 ةتامٌن البطالخاص  عادٌه مستينً من  3 11 02

 بالداخل تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بعد سن اٌقاؾ انتفاع  ةخاص  عادٌ 3 11 03

04 11 3 
 تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بعد سن اٌقاؾ انتفاع  ةخاص  عادٌ

 بالخارج

 اٌقاؾ تامٌن المرض  ةخاص  عادٌ 3 11 05

 بعد سن الستٌن ةخاص  عادٌ 3 11 06

 (تعاقد شهري) شحن وتفرٌػ  /  موسمٌٌن/ تراحٌل / عادٌه  خاص 3 11 07

 اجنبً ؼٌر متوافر فٌه شروط الخاوع ةخاص  عادٌ 3 11 08

 عمال موسمٌٌن ال تخاع للعالوات الخاصة / خاص  عادٌة 3 11 09

 التجرٌؾ ةبمصانع الطوب من اترب العاملون ةفعلٌ ةخاص  عادٌ 3 11 10

 ةالزامٌ ةخدم ةخاص  عادٌ 3 11 21

 خاص  عادٌه استدعاء 3 11 23

 خاص  عادٌه اجازم خاصه لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج 3 11 31

 خاص  عادٌه اجازم للعمل بالخارج او اعارم خارجٌه بدون اجر 3 11 32

 للدراسه بالداخل ةاجاز ةخاص  عادٌ 3 11 33

 اجازم للدراسه بالخارج ةخاص  عادٌ 3 11 34

 خاصه لؽٌر العمل مشترك عنها بالداخل ةعادٌه اجازخاص   3 11 35
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 محمد حامد الصٌاد                                                     66/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 خاصه لؽٌر العمل مشترك عنها بالخارج ةاجاز ةخاص  عادٌ 3 11 36

37 11 3 
، أو  جازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالداخلإخاص  عادٌه 

 مدة صاحب عمل ؼٌر مشترك عنها

 باجر ةخارجٌ ةاعار ةخاص  عادٌ 3 11 41

 صندوق ةخدمه سابق ةعادٌ  خاص 3 11 51

 اشتراك نظام خاص  ةخاص  عادٌ 3 11 53

 زائدم تعوٌض مدة محول عنها احتٌاط  اجر اساسً  ةخاص  عادٌ 3 11 61

 (صندوق )عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر   خاص 3 11 62

 ةمحسوبه بالمبالػ المدخر ةمكافا ةمد ةخاص  عادٌ 3 11 63

 زائدم تعوٌض مدة محول عنها احتٌاطً اجر اساسً ال  ةعادٌخاص   3 11 64

 سابقه مدة محول عنها احتٌاطً ةخاص  عادٌ 3 11 65

 اوالعجز ةللوفا ةفراٌ ةخاص  عادٌ 3 11 71

 ةجبر كسر السن ةفراٌ ةخاص  عادٌ 3 11 74

 زائدم تعوٌض مدة من تحوٌل احتٌاطً  ةفراٌ ةخاص  عادٌ 3 11 75

 زائدم تعوٌض مدة من تحوٌل احتٌاطً ال  ةفراٌ ةعادٌ خاص  3 11 78

 1975/9/1 قبل  عادٌه مشترام اجر اساس  خاص 3 11 81

 اجر متؽٌر ةخاص  عادٌه مشترا 3 11 82

 ةمكافا ةخاص  عادٌه مشترا 3 11 83

 ةرفع معامل حساب مد ةخاص  عادٌ 3 11 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل خاص  عادٌه سدد تكلفتها  3 11 85

  1975/9/1من  عادٌه مشترام اجراساسً  خاص 3 11 86

 خاص  عادٌه مشترام بعد الترك 3 11 87

88 11 3 
تعوٌض دفعة صرؾ  خاص  عادٌه مشترام اجر اساسً عن مدد سبق

 عنهاواحدة 

 خاص  عادٌه ادخار لم ٌصرؾ عنها 3 11 91

 خاص  عادٌه ادخار سبق الصرؾ عنها 3 11 92

 خاص  عمل صعب 3 12 00

 خاص  عمل صعب فعلٌه 3 12 01

 خاص  عمل صعب خدمه الزامٌه 3 12 21

 خاص  عمل صعب استدعاء 3 12 23

 خاص  عمل صعب خدمه سابقه صندوق 3 12 51

 خاص  عمل صعب اشتراك نظام خاص  3 12 53

 (صندوق) عمل صعب محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر   خاص 3 12 62

 خاص  عمل صعب فراٌه للوفام او العجز 3 12 71

 خاص  عمل صعب فراٌه جبر كسر السنه 3 12 74

 خاص  عمل صعب رفع معامل حساب مدم 3 12 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل خاص  عمل صعب سدد تكلفتها  3 12 85

 خاص  عمل خطر 3 13 00
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 محمد حامد الصٌاد                                                     67/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 خاص  عمل خطر فعلٌه 3 13 01

 خدمه الزامٌهخاص  عمل خطر  3 13 21

 خاص  عمل خطر استدعاء 3 13 23

 خاص  عمل خطر خدمه سابقه صندوق 3 13 51

 خاص  عمل خطر اشتراك نظام خاص 3 13 53

 (صندوق) عمل خطر محول عنها احتٌاطً اجر متؽٌر   خاص 3 13 62

 خاص  عمل خطر فراٌه للوفام او العجز 3 13 71

 ةكسر السنخاص  عمل خطر فراٌه جبر  3 13 74

 خاص  عمل خطر رفع معامل حساب مدم 3 13 84

 بعد سن التقاعد صاحب عمل خاص  عمل خطر سدد تكلفتها  3 13 85

 خاص  متدرج بدون اجر 3 14 00

 خاص  متدرج بدون اجر فعلٌه 3 14 01

02 14 3 
منشام فردٌه حتً  صاحب عمل  ةخاص  متدرج بدون اجر احدافراد اسر

 اليانٌةة درجال

 خاص  متدرج باجر 3 15 00

 خاص  متدرج باجر فعلٌه 3 15 01

02 15 3 
منشام فردٌه حتً   صاحب عمل ةخاص  متدرج باجر احد افراد اسر

 ة اليانٌةدرجال

 خاص  تالمٌذ صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر 3 16 00

 ةفعلٌ خاص  تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر 3 16 01

 خاص  تالمٌذ صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باجر 3 17 00

 ةخاص  تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باجر فعلٌ 3 17 01

 نظم بدٌلة 3 70 00

 مقاوالت 4 00 00

 ةمقاوالت عادٌ 4 11 00

 ةمقاوالت عادٌه فعلٌ 4 11 01

03 11 4 
 تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بعد سن اٌقاؾ انتفاع  ةمقاوالت عادٌ

 بالداخل

 1975/9/1مشترام اجر اساسً من ةمقاوالت عادٌ 4 11 86

 مشترام بعد الترك ةمقاوالت عادٌ 4 11 87

88 11 4 
تعوٌض دفعة مشترام اجر اساسً عن مدد سبق صرؾ  ةمقاوالت عادٌ

 عنهاواحدة 

 مقاوالت متدرج بدون اجر 4 14 00

 ةبدون اجر فعلٌمقاوالت متدرج  4 14 01

 مقاوالت متدرج باجر 4 15 00

 ةمقاوالت متدرج باجر فعلٌ 4 15 01

 سٌارات 5 00 00

 سٌارات عادٌه 5 11 00
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 محمد حامد الصٌاد                                                     68/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 سٌارات عادٌه فعلٌه 5 11 01

03 11 5 
 تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة سٌارات عادٌه بعد سن اٌقاؾ انتفاع 

 بالداخل

 1975/9/1من سٌارات عادٌه مشترام اجر اساسً 5 11 86

 سٌارات عادٌه مشترام بعد الترك 5 11 87

88 11 5 
تعوٌض دفعة سٌارات عادٌه مشترام اجر اساسً عن مدد سبق صرؾ 

 عنهاواحدة 

 مخابر 6 00 00

 مخابز عادٌه 6 11 00

 مخابز عادٌه فعلٌه 6 11 01

 مخابز عادٌه مستينً من تامٌن البطاله 6 11 02

 بالداخل تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة مخابز عادٌه بعد سن اٌقاؾ انتفاع  6 11 03

 مخابز عادٌه بعد سن الستٌن 6 11 06

 مخابز عادٌة خدمه الزامٌة 6 11 21

 زائدم تعوٌض مدة مخابز عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر اساسً  6 11 61

 زائدم تعوٌض مدة مخابز عادٌه محول عنها احتٌاطً اجر اساسً ال  6 11 64

 مخابز عادٌه سدد تكلفتها صاحب العمل بعد سن التقاعد 6 11 85

 1975/9/1مخابز عادٌه مشترام اجر اساسً من 6 11 86

 مخابز عادٌه مشترام بعد الترك 6 11 87

88 11 6 
تعوٌض دفعة مخابز عادٌه مشترام اجر اساسً عن مدد سبق صرؾ 

 عنهاواحدة 

 متدرج بدون اجرمخابز  6 14 00

 مخابز متدرج بدون اجر فعلٌه 6 14 01

 مخابز متدرج باجر 6 15 00

 مخابز متدرج باجر فعلٌه 6 15 01

 عاملٌن بالخارج 7 00 00

 عاملٌن بالخارج عادٌه 7 11 00

 عاملٌن بالخارج عادٌه فعلٌه 7 11 01

 زائدم تعوٌض مدة عاملٌن بالخارج عادٌه محول عنها احتٌاطًٌ  7 11 61

 زائدم تعوٌض مدة عاملٌن بالخارج عادٌه محول عنها احتٌاطً ال  7 11 64

 عاملٌن بالخارج عادٌه فراٌه للوفام او العجز 7 11 71

 عاملٌن بالخارج عادٌه فراٌه جبر كسر السنه 7 11 74

 زائدم تعوٌض مدة عاملٌن بالخارج عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً  7 11 75

 زائدم تعوٌض مدة عاملٌن بالخارج عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً ال  7 11 78

 عاملٌن بالخارج عادٌه مشترام 7 11 81

 عاملٌن بالخارج عادٌه مشترام بعد الترك 7 11 87

 اصحاب اعمال 8 00 00

 اصحاب اعمال عادٌه 8 11 00
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 محمد حامد الصٌاد                                                     69/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 اصحاب اعمال عادٌه فعلٌه 8 11 01

 اعمال عادٌه خدمه الزامٌهاصحاب  8 11 21

37 11 8 
جازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها إاصحاب اعمال عادٌه 

 ، أو مدة صاحب عمل ؼٌر مشترك عنها بالداخل

 زائدم تعوٌض مدة اصحاب اعمال عادٌه محول عنها احتٌاطً  8 11 61

 زائدم تعوٌض مدة اصحاب اعمال عادٌه محول عنها احتٌاطً ال  8 11 64

 اصحاب اعمال عادٌه فراٌه للوفام او العجز 8 11 71

 اصحاب اعمال عادٌه فراٌه جبر كسر السنه 8 11 74

 زائدم تعوٌض مدة اصحاب اعمال عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً  8 11 75

 زائدم تعوٌض مدة اصحاب اعمال عادٌه فراٌه من تحوٌل احتٌاطً ال  8 11 78

 عادٌه مشتراماصحاب اعمال  8 11 81

 اصحاب اعمال عادٌه مشترام بعد الترك 8 11 87

 تامٌن شامل 9 00 00

 تامٌن شامل عادٌه 9 11 00

 تامٌن شامل عادٌه فعلٌه 9 11 01

 تامٌن شامل حاالت قدٌمه فئات مشتركه 9 91 00

 محوله من بنك ناصر -تامٌن شامل حاالت قدٌمه فئات وٌر مشتركه  9 92 00
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 محمد حامد الصٌاد                                                     70/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 الفصل الرابع
 دراسة تحلٌلٌة عن 

 مدد االشتراك فى الحكومة 
 

د ٌكون من المفٌد أن نوضح فى البداٌدة ان الدراسدة التحلٌلٌدة لمددد االشدتراك بصدفة ق
 : عامة قد روعى فٌها 

 .ـ  تخصٌص صفحة مستقلة لكل مدة  1
اسةةاس مةةدة االشةةتراك فةةى االجةةر  ـ  اعةةدت الدراسةةة التحلٌلٌةةة لمةةدد االشةةتراك علةةى 2

 .االساسى 
ـ  مدددة االشددتراك فددى االجددر المتغٌددر تعامددل ذات معاملددة مدددة االشددتراك فددى االجددر  3

 : االساسى فٌما عدا 
 أ ـ  ال ٌستحق عنها اشتراك مكافؤة      
 ب ـ  الٌستحق عنها مكافؤة       

 .ج ـ  ال ٌستحق عنها تعوٌض مدة زائدة 
فقةةط وبالتةةالى ال توجةةد بالنسةةبة لهةةا مةةدد % 144المةةدة عنهةةا  ـةة  معامةةل حسةةاب د 

 ( .اعتبارٌة ) ماافة 
كالمةدة ) ـ  بالنسبة لمدد االشتراك التى ٌقتصر االمر بالنسبة لها على االجةر المتؽٌةر  4

فقد روعى االشةارة الةى للةك ( المحول عنها احتٌاطى عن كلا االجر او المشترام 
 .بمعامل حساب المدة 

 
كددود ) رض فددى هددذا  الفصددل الدراسددة التحلٌلٌددة لمدددد االشددتراك فددى الحكومددة  ونسددتع
بذات ترتٌب اكواد هذه المدد السابق بٌانهدا بالبندد ثانٌدا مدن الفصدل (   1قطاع / قانون

 . الثالث من هذا الكتاب 
 : (ى نخصص صفحة مستقلة   لكل منهاوالت) وتشمل الدراسة التحلٌلٌة لكل مدة 

 : مجموعة من البٌانات االساسٌة عن المدة :  اوال 
 : ممٌز المدة    -1       

 : وٌميل الكود الخاص بها وٌتكون من 
 .القانون او القطاع / كود االشتراك / نوع المدة  

 : اسم المدة   -2       
 : وٌشمل اٌاا       

 ,المدة القانون أو القطاع ـ فئة االشتراك ـ نوع              
 : نوع االجر   - 3       

 :  وكو ٌوال ما الا كانت كلم المدة تدخل فى حساب       
 أ ـ  اجر اساسى واجر متؽٌر     
 ب ـ  اجر اساسى فقط      
  ج ـ  اجر متؽٌر فقط              
 د ـ  بدون اجر اساسى او اجر متؽٌر             
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 محمد حامد الصٌاد                                                     71/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : مجموعة من الجوانب الفنٌة عن المدة :  ثانٌا  
 :موقف المدة من التموٌل  - 1        

 : وٌشمل للك               
 : نسب االشتراك  -أ      

 :على مستوى كل من  
 صاحب العمل ، والمإمن علٌه ، والخزانة العامة ، االجمالى 
 : وللك بالنسبة لكل من  
 : وذلك عن كل من : تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ( 1) 

 المعاش  ( أ)
 .المكافؤة (  ب)      
 .تؤمٌن اصابت العمل   (2)
 .تؤمٌن المرض   (3)
 .تؤمٌن البطالة   (4)

 : ب ـ  أداء االشتراكات واالقساط وٌشمل ذلك     
 : تارٌخ االستحقاق (  1)         

المبالػ االاةافٌة فةى وٌقصد به التارٌخ اللى تحسب اعتبارا منه  
وللك الا مةا كةان ٌترتةب ) حالة عدم االداء خالل المهلة المحددة 

 (  .على التؤخٌر فى االداء استحقاق كلم المبالػ 
 : المهلة (  2)         

وٌقصد بها الفترة الزمنٌةة التةى الا تةم االداء خاللهةا ٌعتبةر كمةا لةو               
كان قد تم االداء فى تةارٌخ االسةتحقاق وبالتةالى ال تسةتحق مبةالػ 

 . ااافٌة
 : المسئول (  3)         
وٌقصد به المسئول عن اداء االشتراكات أو االقساط الى صندوق                

 .التؤمٌن االجتماعى المختص 
 صاحب العمل (  أ)      
 .المإمن علٌه ( ب)      

 
 : ـ  موقف المدة من المزاٌا 2        

 : وٌشمل للك                
 :أ ـ  معامل الحساب        

 :  وللك عن كل من             
 : المدة  (1)

او % 244أو % 154أو % 125او % 144كل ٌتم حسابها 
 .ال تحسب

  :المعاش  (2)
 : وٌوال معامل حساب المعاش 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     72/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

نوع 
 العمل

 مدة سابقة مدة فعلٌة

 %123333 أو   1/75 %222222 او 1/45 عادي

 %125أو       3/244 %225أو       1/44 صعب

 %126666أو    1/64 %227777أو  1/36 خطر

     

 : تعوٌض الدفعة الواحدة   (3)
 : وٌوال معامل حساب التعوٌض  
 

 مدة سابقة فعلٌةمدة  القانون

79  /1975 15% 9% 

148/1976 12%  
54  /1978 12%  

 
  :( مدة اصلٌة او مدة اضافٌة ) تعوٌض المدة الزائدة  (4)

 : ٌوال معامل حساب التعوٌض 

 مدة سابقة مدة فعلٌة القانون
79  /1975 15% 9% 

148/1976 9%  
54  /1978 9%  

 
 

 : ب ـ  اداء المستحقات        
 :المسئول (  1)             

 : عن المدة االصلٌة (  أ ) 
ٌن بالحكومةةةةة او  صةةةةندوق العةةةةاملٌن لصةةةةندوق العةةةةام      

 .بالقطاع العام والخاص او الخزانة العامة 
 :عن المدة االضافٌة (   ب)   

 . الخزانة العامة او صاحب العمل  
 : االسلوب (  2)      

 : وٌقصد به اداء المستحقات     
دورى بالنسبة للمعاش او دفعة واحدة بالنسبة للتعوٌض وللك            

 .بالنسبة لكل من المدة االصلٌة والمدة االاافٌة 
 

 : ج ـ  المكافأة        
 كل ٌستحق عن كلم المدة مكافؤة ،  او ال ٌستحق ؟ ( 1)     
 ة ؟ من المسئول عن اداء المكافؤ( 2)     
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 محمد حامد الصٌاد                                                     73/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : د ـ  حساب المتوسط         
العتبةار فةى حسةاب المتوسةط بمعنى كل كلم المدة ٌتم اخةلكا فةى ا              

 .من عدمه

 
 :  ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3         

وٌقصد بها الشروط الواجةب توافركةا الخةل كةلم المةدة فةى االعتبةار عنةد        
 : حساب الحقوق التؤمٌنٌة ـ  وفى كلا المجال ٌراعى االتى 

أ ـ  اسدددتخدم فدددى تحدٌدددد هدددذه الشدددروط بعدددض العالمدددات الرٌاضدددٌة                        
 ( .اصؽر من ) >  ، (  اكبر من )< ، = ، + ميل 

بالمدددد المتداخلددة المشددار الٌهددا بهددذه الشددروط المدددد ذات  ب ـ  ٌقصددد       
 : االكواد االتٌة 

        (27   ،28    ،62   ،63   ،66   ،67   ،75   ،78   ،82   ،
83   ،84   ،85   ،87  ،88  ،91   ،92 . ) 

 : ج ـ  ٌقصد بسن التقاعد        
علٌةه وفقةا لمةا سةبق سن الستٌن او سن التقاعد المعامل به المإمن       

مةةن الفصةةل االول مةةن كةةلا  2مةةن كةةـ مةةن (  1)بٌانةةه فةةى البنةةد 
 .الكتاب 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     74/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون   كود االشتراك         وع المدة ن
 1                11       41       :   ممٌز المدة 
 حكومى عادٌة فعلٌة :  اسم المدة 
 اجر اساسى واجر متؽٌر  :نوع االجر 

 التموٌل -1
 : أ ـ  نسب االشتراك 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 % 5  % 3 %  2 مكافؤة       

 %  1   %  1 أصابة عمل 
 % 4  %  1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط  -ب

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول  الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول  الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

  المزاٌا  - 2                                    
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة   مدة اصلٌة   

144% 222222% 15 % 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : ج ـ  المكافأة 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو     <ـ  البداٌة  1
 .سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو   <  ـ  البداٌة  3
 (  316/1952قانون )  2/53/ 1=  أو   <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .ٌة  ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنها 6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     75/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك   نوع المدة   
 1        11                43    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة بعد سن إٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالداخل   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   :جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول   الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب المعاش   ٌستمر الخصم من المعاش  االقساط

 المزاٌا   -2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

   حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 (  316/1952قانون )  1/2/53= أو     <ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بلوغ سن التقاعد  = أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو  >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 مدد المتداخلة  ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء ال 5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     76/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك   نوع المدة   
 1   11         44    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة بعد سن إٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالخارج :  اسم المدة 

  متؽٌراجر أساسً واجر   :جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %425   %425 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول  الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب المعاش   ٌستمر الخصم من المعاش االقساط

 المزاٌا -2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن  اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق

   تدخل فعحساب المتوسط االصابى فقط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 (  316/1952قانون )  1/2/53= أو   <  ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بلوغ سن التقاعد  = أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو     <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     77/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    راك كود االشت نوع المدة   
 1   11        45    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة اٌقاؾ تؤمٌن المرض   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   :جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول  الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

 تدخل فعحساب المتوسط :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة    12+ تارٌخ المٌالد = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد = أو >  ـ  البداٌةوالنهاٌة   2
 . 1/14/64= أو   <  ـ  البداٌة  3
 .تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة =  أو   < ـ  البداٌة  4
 .تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة =  أو > ة ـ  البداٌة والنهاٌ 5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتدخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
.ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7  
 .ـ  المنشؤة تخاع لتؤمٌن المرض  8
 

 

 

 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     78/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة    
 1   11        46    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة بعد سن الستٌن   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   :جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                  
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  فعحساب المتوسطتدخل :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+  تارٌخ المٌالد = أو   <  ـ  البداٌة  1
 (  316/1952قانون )  1/2/53= أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو   <  ـ  البداٌة  3

 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     79/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة                     
 1   11        47    :ممٌز المدة 
  (تعاقد شهرى)شحن وتفرٌػ / موسمٌٌن / تراحٌل / مقاوالت / عادٌة  حكومً:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 باحلكومةصندوق العاملٌن  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  2
 316 / 1952)قانون) 1953/  2/  1= او   > ةالبداٌ ـ 3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     80/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        49    :ممٌز المدة 
 (اٌام متقطعة)شحن وتفرٌػ / موسمٌٌن / تراحٌل / مقاوالت / عادٌة  حكومً: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

    بالحكومةصندوق العاملٌن  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 بالحكومةصندوق العاملٌن  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  2
 316 / 1952)قانون) 1953/  2/  1= او   > ةالبداٌ ـ 3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     81/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك   نوع المدة   
 1   11                11    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة مااؾ ربع المدة  خزانة تعوٌض مدة زائدة   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   :جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو< ـ البداٌة 3
 (   316/1952قانون )  1/2/53=  أو   <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ة والنهاٌة ـ  البداٌ 5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ منشؤة قوات خاصة  9

 94/75قانون  8 ئم طبقا للمادة ـ ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة اما 14
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 محمد حامد الصٌاد                                                     82/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك      نوع المدة          
 1   11        12    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة مااؾ نصؾ المدة خزانة تعوٌض مدة زائدة   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   : جرنوع األ
 التموٌل    - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أاول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                   
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 واحدة للتعوٌضدورى معاشات ودفعة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو   <  ـ  البداٌة   3
 (   316/1952قانون )  1/2/53=  أو   <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 تراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اش 6
 ـ نوع المإمن علٌه لكر 7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ منشؤة قوات خاصة  9

 94/75قانون  8ـ ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
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 محمد حامد الصٌاد                                                     83/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        13    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة مااعفة خزانة تعوٌض مدة زائدة   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   : األجرنوع 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول  الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
   1/1/86> و  5/6/67=  أو   <  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة   =  أو < ـ  البداٌة  4  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدة المتداخلة  6
نشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ  كود قطاع الم 7  
 .ـ  المنشؤة تتبع وزارة الدفاع  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     84/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        14    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة مااؾ ربع المدة  خزانة ال تعوٌض مدة زائدة   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   : ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة =  أو < ـ  البداٌة  3  
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة حكومة   = أو < ـ  البداٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     85/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        15    :ممٌز المدة 
 عادٌة بعد سن الستٌن مااؾ ربع المدة صاحب عمل التعوٌض مدة زائدة حكومً: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة    بالحكومةصندوق العاملٌن  المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  بالحكومةصندوق العاملٌن  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة =  أو < ـ  البداٌة  2  
 ةبجدول مناطق نائٌه حكوم ةالمنشا ةتارٌخ  محافظ= او  < ةالبداٌـ  3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو  >ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     86/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        16    :ممٌز المدة 
 حكومً عادٌة مااعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة   :اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر   : جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                  
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  المتوسط تدخل فعحساب:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2سنة    12+ تارٌخ المٌالد  = أو<ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة  =  أو >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
   5/6/67= أو < هاٌة ـ البداٌة والن 5
 بمنشؤة بسٌناء    25/4/82> بمنشؤة بمحافظات القنال و  5/6/75> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ة الدفاع او القوات الخاصة ـ  المنشؤة ال تتبع وزار 9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     87/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   11        17    ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة مااؾ ربع المدة صاحب العمل التعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  أو    <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول  مناطق نائٌة حكومٌة    =  أو     < ـ  البداٌة  5  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7  
 ـ  المنشؤة كٌئة عامة لات مٌزانٌة مستقلة  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     88/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        18    :ممٌز المدة 
 (تعاقد شهرى) عادٌة مااؾ ربع المدة صاحب عمل التعوٌض مدة زائدة حكومً: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   -2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل   بالحكومةصندوق العاملٌن  المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  بالحكومةصندوق العاملٌن  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
  الشروط المنطقٌة للمدةـ   3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد= أو < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  2
   ةبجدول مناطق نائٌه حكوم ةالمنشا ةتارٌخ  محافظ= او  < ةالبداٌـ  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او  >ـ   البداٌة والنهاٌة 4
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة 5

 كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   - 6 4
 
 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     89/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   11        19    :ممٌز المدة 
 (أٌام متقطعة) عادٌة مااؾ ربع المدة صاحب عمل التعوٌض مدة زائدة حكومً: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل    بالحكومةصندوق العاملٌن  المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  بالحكومةصندوق العاملٌن  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد= أو < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  2
   ةبجدول مناطق نائٌه حكوم ةالمنشا ةتارٌخ  محافظ= او  < ةالبداٌـ  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او  >ـ   البداٌة والنهاٌة 4
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة 5

 كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   - 6 5
 

 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     90/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   11        21    :ممٌز المدة 
  عادٌة خدمة الزامٌةحكومً :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  
     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد= أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ من تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )   2/53/ 1=  أو     <ـ  البداٌة  3
 .    تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة  =  أو   <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
   31/12/85< أو  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 تيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باس 7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9
  

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   11        22    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     91/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومى عادٌة خدمة الزامٌة فترة حرب:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد  =  أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> و  5/6/67=  او < ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8

  
 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           
 1   11        23     : ممٌز المدة



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     92/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  حكومى عادٌة استدعاء:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول  الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -  2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
دورى للمعاشةةةةةةةةات ودفعةةةةةةةةة واحةةةةةةةةدة  االسلوب 

 للتعوٌض 
 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة 2
 (  316/1952قانون )  1/2/53= او  <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 .ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

  

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 1   11        24    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     93/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   مً استدعاء فترة حربحكو:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> و  5/6/67= أو < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 المنشؤة  تارٌخ توقؾ نشاط= أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   8
 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        25    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     94/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة استدعاء فترة سلم مااؾ ربع المدة:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول  الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  64+من تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة 2 
 ( 316/1952قانون )  1/2/53= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ  بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 المنشؤة تارٌخ توقؾ نشاط = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو     5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدد اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 94/75من قانون  8مادة ـ ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا لل 14
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        26    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     95/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة استدعاء فترة سلم مااؾ نصؾ المدة:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 الشهر التالى لالستحقاقأول  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 222222% 15% 15% 15% 

 : ب ــــ  اداء المستحقات 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+تارٌخ المٌالد = أو  <ـ  البداٌة 1
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 (   316/1952قانون )  1/2/53=  أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو < ـ البداٌة 4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
   31/12/85< أو  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 استيناء المدد المتداخلة  ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك أخرى ب 7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 94/75من قانون  8ـ ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        27    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     96/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة سابقة مااعفة فترة حرب:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ا ـ  البداٌة 
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 28/14/56= او< ـ البداٌة  3
  1/3/1957= أو > ـ  النهاٌة  4
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  5
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 .ـ ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  8
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        28    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     97/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة اشتراك مااعفة فترة حرب:  اسم المدة 
 اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   =أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا  - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ الٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  28/14/56=  او < ـ  البداٌة  3
  1/3/1957= أو >  ـ  النهاٌة  4
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  5
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  8

  
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 1   11        31    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     98/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  حكومً عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج:  اسم المدة 
  بدون اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا -  2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/1953= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        32     : ممٌز المدة



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     99/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  حكومً عادٌة اجازة للعمل بالخارج او اعارة خارجٌة بدون اجر:  اسم المدة 
اجر أساسً واجر متؽٌر  :  جرنوع األ  

 التموٌل    - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %425   %425 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

أول الشةةةةةةةةةةةةهر التةةةةةةةةةةةةالى  االشتراكات 
 لالستحقاق 

تمد  شهر من انتهاء سنة االجازة
 اشهر للسنة االخٌرة 6الى 

 المإمن علٌه

أول الشةةةةةةةةةةةةهر التةةةةةةةةةةةةالى  االقساط
 لالستحقاق 

تمد  شهر من انتهاء سنة االجازة
 اشهر للسنة االخٌرة 6الى 

 المإمن علٌه 

 المزاٌا  - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ( 316/1952قانون )  1/2/1953= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 يناء المدد المتداخلة ـ   البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باست 6
 ـ  كود قطاع  المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة   8

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        33    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     100/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة اجازة للدراسة بالداخل:  اسم المدة 
جر أساسً واجر متؽٌر ا:   جرنوع األ  

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 جةازم بحةدسةنة اال خةالل/ احب العمةلصة ةدورٌةال مواعٌدال االشتراكات 
 للعامل تالً النتهائهاال شهرالاقصً نهاٌه 

صاحب العمل  
 والعامل 

 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة 64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  1952/ 316قانون )  1/2/1953= أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7
 ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        34     : ممٌز المدة



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     101/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة اجازة للدراسة بالخارج : اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 جةازم بحةدسةنة اال خةالل/ احب العمةلصة ةدورٌةال مواعٌدال االشتراكات 
 للعامل تالً النتهائهاال شهرالاقصً نهاٌه 

صاحب العمل  
 والعامل

 المإمن علٌه   لمدة مساوٌة للمدةٌإجل السداد  االقساط

 المزاٌا   - 2                                     
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/1953= أو < ـ  البداٌة  3
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ البداٌة  4  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        35    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     102/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  حكومً عادٌة أجازة خاصة لؽٌر العمل مشترك عنها بالداخل:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط فىتدخل :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/1953= أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        36    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     103/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  حكومً عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل مشترك عنها بالخارج:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  1952/  316القانون )  1/2/1953=  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8

 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        37    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     104/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالداخل:  اسم المدة 
  بدون اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول   الستحقاقا

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/1953= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ول قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ  ك 7
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        38    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     105/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة اجازة رعاٌة طفل صاحب عمل بالداخل:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل    - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 المإمن علٌها  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   -2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة   3

 سنة 18 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 .  1/7/1978= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 .تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ه انيى  ـ  نوع المإمن علٌ 7
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة 8
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك  بالمنشؤة   9

  1/11/1983شهور لالجازة التى تبدأ من  6ـ ال تقل مدة الخدمة بالحكومة عن  14
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     106/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   11        39    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة اجازة رعاٌة طفل صاحب عمل بالخارج:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 المإمن علٌها  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/7/1978= او <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع 6
 ـ  نوع المإمن علٌه  أنيى  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشاة  9

 . 1/11/1983شهور لالجازة التى تبدأ من  6ـ  ال تقل مدة الخدمة بالحكومة عن  14

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        41    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة اعارة خارجٌة بؤجر:  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     107/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %425   %425 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  1952/ 316قانون )  1/2/1953=  او <  ـ  البداٌة  3
 نشؤة تارٌخ بداٌة نشاط الم= او <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 
 
 
 

 قطاع / قانون     كود االشتراك نوع المدة  
 1   11        51    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 

 اجر أساسً فقط:   ألجرنوع ا
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 محمد حامد الصٌاد                                                     108/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

 حساب المتوسط  ال  تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او   <ـ  البداٌة  3
   1/5/64> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7

 
 

 

 

 

 
 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        52    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة خدمة سابقة خزانة:  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     109/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 اجر أساسً فقط:   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                    
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد =  أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/9/1975>  ـ  البداٌة والنهاٌة   3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع لمدة  6
 
 
 
 
 
 

 قطاع / نقانو    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        54    :ممٌز المدة 
  1975حكومً عادٌة اعارة قبل سبتمبر :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
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 محمد حامد الصٌاد                                                     110/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة 18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/1953=  او <  ـ  البداٌة  3
 .تارٌخ بداٌة نشاط النشاط =  او <  البداٌة ـ   4
 . 1/9/1975>  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 .منشؤة ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع ال 8
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  9
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   

 1   11        61    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     111/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا  - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة  6
 
 
 
 
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        62    :ممٌز المدة 
   (صندوق ) حكومً عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     112/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

اجر متؽٌر فقط  :  جرنوع األ  
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 (عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو   >ـ  البداٌة والنهاٌة  4
بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او <  ـ  البداٌة  5  
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 .   ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها 7
 

 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        63    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة مدة مكافؤة محسوبة بالمبالػ المدخرة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     113/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة  -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1/7/1965=  او < البداٌة والنهاٌة  ـ 5
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او <  ـ  البداٌة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  8

 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        64    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  .اجر أساسً فقط :   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     114/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  البداٌة والنهاٌة ـ   3
 .تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 
 
 
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        65    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة محول عنها احتٌاطى مدة سابقة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     115/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا -  2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة  6
 
 
 

 

 

 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        66    :ممٌز المدة 
   (خزانة ) حكومً عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

 اجر متؽٌر فقط :   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     116/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل    -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او   >ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى =  او <  ـ  البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تتناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 
 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        67    :ممٌز المدة 
  (صاحب عمل ) حكومً عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

   اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  -1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     117/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صاحب العمل  المسئول 
  دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

 حساب المتوسط  ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  والنهاٌة ـ البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 .بداٌة االشتراك عن االجر االساسى =  او <  ـ  البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 .ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 
 
 
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        71    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   -1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     118/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                  
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
 
 ( تحسب الٌا ) ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     119/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
1                   11                 72:         ممٌز المدة   

حكومً عادٌة فراٌة تقاعد تٌسٌرى  :  سم المدة ا  
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : ب ــــ  اداء المستحقات 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط التدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
 
 (  تحسب آلٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها بدوٌا   1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     120/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        73    :ممٌز المدة 
  43حكومً عادٌة فراٌة فصل بؽٌر طرٌق تؤدٌبى مادة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل    - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         -
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : ج ـــــ  المكافأة 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   18+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد الم 5
 . 1/9/1975= او <  ـ  البداٌة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 
 
 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     121/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        74    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة فراٌة جبر كسر السنة:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جراألنوع 
 التموٌل    - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

  
 (  .لٌا آتحسب )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     122/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        75    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

تارٌخ المٌالد < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 بلات القطاع وكود االشتراك   61نهاٌة مدة بكود = ـ  النهاٌة  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     123/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        76    :ممٌز المدة 
  176حكومً عادٌة فراٌة فصل بؽٌر طرٌق تؤدٌبى مادة :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                    
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او <  ـ  البداٌة  1
سنة 64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ البداٌة  3  
 . 1/9/1975> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة  ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     124/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   11        77    :ممٌز المدة 
   42حكومً عادٌة فراٌة فصل بالطرٌق التؤدٌبى مادة :  اسم المدة 

  متؽٌراجر أساسً واجر :  جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او <  ـ  البداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او <  ـ  البداٌة  3  
 ط المنشؤة تارٌخ توقؾ نشا= او> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  7
 
 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        78    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     125/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد <  ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/4/1984>  ـ   البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 بلات القطاع وكود االشتراك  64نهاٌة مدة بكود =  ـ  النهاٌة  5
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        79    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     126/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   113/87قانون رقم حكومً عادٌة فراٌة :  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   64+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1
سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  4/3/1988>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 ـ  ال تقبل كؤول  مدة اشتراك بالمنشؤة  5
 ـ  ال تقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  6
 
 
 
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        81    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 حكومً عادٌة مشترام اجر اساسى قبل :  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     127/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد =  او <  ـ  البداٌة  1
 .سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/9/1975>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  5  
 
 
 
  
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        82    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة مشترام اجر متؽٌر:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     128/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة 2
 بداٌة االشتراك عن االجر  األساسً=  او < ـ  البداٌة  3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4 
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     129/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   11        83    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة مشترام مكافؤة:  اسم المدة 

 اجر اساسى  فقط :   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2
 :  معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة 2
 بداٌة االشتراك عن االجر  األساسً=  او < ـ  البداٌة  3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم 5
 . ان وجدت   63بداٌة نوع المدة > ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 
 
 
 
 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     130/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        84    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تناسب  بداٌتها ونهاٌتها 54أو  52او   51ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     131/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        85    :ممٌز المدة 
 بعد سن التقاعد   عمل حكومً عادٌة سدد تكلفتها صاحب:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %16 %1  %15 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد =  أو < ـ  النهاٌة  1
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشؤة االخٌرة  = ـ  النهاٌة  3
 ـ  ٌجب أن ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة   5

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     132/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        86    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 حكومً عادٌة مشترام اجر اساسى من :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل  فى :د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  النهاٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   4
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     133/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        87    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

     االشتراكات
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة  <  ـ  النهاٌة  2
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة   3  
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة   5
 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     134/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   11        88    :ممٌز المدة 
 سبق صرؾ تعوٌض دفعة واحدة عنها دعن مدأجر أساسً مشترام حكومً عادٌة :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   3
ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4  
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك فى االجر االساسى سبق الصرؾ عنها  5
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة   6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     135/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        91    :ممٌز المدة 
  حكومً عادٌة ادخار لم ٌصرؾ عنها:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة   1
 سنة   64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   = او < ـ  البداٌة  3
 ان وجدت   92تارٌخ بداٌة مدة بكود < ـ  البداٌة  4
 وقؾ نشاط المنشؤة  تارٌخ ت= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  1/7/65= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  6
  92ـ  ٌجب اال تتداخل مع مدد بكود  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     136/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   11        92    :ممٌز المدة 
   حكومً عادٌة ادخار سبق الصرؾ عنها:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  االبداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط  المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
   1/7/65=  أو < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  91ـ  ٌجب اال تتداخل مع مدد بكود  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     137/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 1   12        41    :ممٌز المدة 
  حكومً عمل صعب فعلٌة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل    _ 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -  2                                                   
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  3
 (   316/1952قانون )  1/2/53= او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  و ا>  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8  
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     138/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        14 :ممٌز المدة 
   حكومً عمل صعب مااؾ ربع المدة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 : ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1
 سنة    64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة  = او < ـ  البداٌة  3  
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
تارٌخ محافظة المنشؤة بجول مناطق نائٌة حكومٌة   =  أو < ـ  البداٌة  5  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8

 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     139/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   12        16    :ممٌز المدة 
   حكومً عمل صعب مااعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر  :ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -   2                                    
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4
   5/6/67= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 بمنشؤة بسٌناء    25/4/82>  بمنشؤة بمحافظات القنال و 5/6/75> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى بؤستيناء المدد المتداخلة    7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة    8
 ـ  المنشؤة ال تتبع وزارة الدفاع او القوات الخاصة  9

 .علٌه لكر ـ نوع المإمن  14
 .  ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 11

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   12        17    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     140/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عمل صعب مااؾ ربع المدة صاحب العمل ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
اجر أساسً واجر متؽٌر  :  جرنوع األ  

 التموٌل  - 1
 : شتراك نسب اال  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 .تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4  
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة حكومٌة = او < ـ البداٌة  5
 اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلةـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة  6
 .ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ المنشؤة كٌئة عامة لات مٌزانٌة مستقلة 8
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  9

 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   12        21    :ممٌز المدة 
  حكومً عمل صعب خدمة إلزامٌة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     141/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ  المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  1952/ 316قانون )  1/2/53=  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5  
  31/12/1985< أو  5/6/67> ـ البداٌة والنهاٌة  6
ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 14 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   12        22    :ممٌز المدة 
    حكومً عمل صعب خدمة الزامٌة فترة حرب:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
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 محمد حامد الصٌاد                                                     142/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

 حساب المتوسط  ٌدخل  فى : د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/1/86> و  5/6/67=  او < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او  >ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر    7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     143/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        23    :ممٌز المدة 
   حكومً عمل صعب استدعاء:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/53= او < ـ  البداٌة  3
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4  
 ارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    ت= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67> ـ البداٌة والنهاٌة  6
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14
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 محمد حامد الصٌاد                                                     144/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        24    :ممٌز المدة 
    حكومً عمل صعب استدعاء فترة حرب:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 الشهر التالى لالستحقاقاول  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> و  5/6/67=  او < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  منشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     145/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        25    :ممٌز المدة 
     المدة ربعحكومً عمل صعب استدعاء فترة سلم مااؾ :  اسم المدة 

      اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > البداٌة والنهاٌة   ـ 2
 (  316/1952قانون ) 2/53/ 1= او < ـ البداٌة 3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  او <ـ البداٌة 4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< او  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

  94/75قانون  8ـ ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  12
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 محمد حامد الصٌاد                                                     146/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        26    :ممٌز المدة 
     حكومً عمل صعب استدعاء فترة سلم مااؾ نصؾ المدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة 2
 ( 316/52نقانو) 1/2/53=او <ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة= او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< او  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر   8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   9 

 . 94/75من قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  11

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     147/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   12        51    :ممٌز المدة 
  ل صعب خدمة سابقة صندوقحكومً عم:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 125% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  ال تدخل  فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة 64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
  1/5/1964> ـ البداٌة والنهاٌة 4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
  



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     148/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   12        52    :ممٌز المدة 
     حكومً عمل صعب خدمة سابقة خرانة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 125% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة 3

 سنة  12+تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/9/1975> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     149/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        62    :ممٌز المدة 
      (صندوق ) حكومً عمل صعب محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر:  اسم المدة 

  اجر متؽٌر  فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                            
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 : ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او <  ـ البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
   4/1984/ 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ى بداٌة االشتراك عن االجر االساس= او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 6
 ـ ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها   7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  المنشؤة بها اعما ل صعبة او خطرة  9
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     150/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   12        66    :ممٌز المدة 
    (خزانة ) حكومً عمل صعب محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                    
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط الٌدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
    4/1984 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   12        67    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     151/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

     (صاحب عمل )حكومً عمل صعب محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 
   اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                       
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صاحب العمل  المسئول 
  دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12 +تارٌخ المٌالد = او  <ـ  الٌداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
    4/1984/ 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او> ـ البداٌة والنهاٌة  4
 .بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   12        71    :ممٌز المدة 
     حكومً عمل صعب فراٌة للوفاة او العجز:  المدة اسم 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     152/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
  : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     153/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        74    :ممٌز المدة 
     جبر كسر السنةحكومً عمل صعب فراٌة :  اسم المدة 

  فقطاجر أساسً :   جرنوع األ
 

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
 ( تحسب آالٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     154/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        84    :ممٌز المدة 
     حكومً عمل صعب رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا  - 2                                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  ال تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54او  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة كود  1
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  2
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  3
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 محمد حامد الصٌاد                                                     155/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   12        85    :ممٌز المدة 
     بعد سن تقاعد عملحكومً عمل صعب سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:  ألجرنوع ا
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %28 %1  % 27 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة    1
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشاة االخٌرة = ـ  النهاٌة  3
 والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة  4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  6
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  7

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     156/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 1   13        41    :ممٌز المدة 
  حكومً عمل خطر فعلٌة:  اسم المدة 

 جر أساسً واجر متؽٌر ا:   جرنوع األ
 التموٌل    - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  3
 (   316/1952قانون )  1/2/53= او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 باستيناء المدد المتداخلة  ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8  
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     157/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        14  : ممٌز المدة
   خزانة ال تعوٌض مدة زائدةحكومً عمل خطر مااؾ ربع المدة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا -2                                               
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1
 سنة    64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة =  او < ـ  البداٌة  3  
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
تارٌخ محافظة المنشؤة بجول مناطق نائٌة حكومٌة   =  أو < ـ  البداٌة  5  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     158/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   13        16     : ممٌز المدة
   حكومً عمل خطر مااعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4
   5/6/67= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 بمنشؤة بسٌناء    25/4/82>  بمنشؤة بمحافظات القنال و 5/6/75> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى بؤستيناء المدد المتداخلة    7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة    8
 ـ  المنشؤة ال تتبع وزارة الدفاع او القوات الخاصة  9

 .ـ نوع المإمن علٌه لكر  14
 .  ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 13

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        17    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     159/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   حكومً عمل خطر مااؾ ربع المدة صاحب العمل ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
اجر أساسً واجر متؽٌر :   جرنوع األ  

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 التالى لالستحقاقاول الشهر  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل  فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة   3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 .تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4  
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة حكومٌة = او < ـ البداٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة 6
 .كود قطاع المدة ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع  7
 ـ المنشؤة كٌئة عامة لات مٌزانٌة مستقلة 8
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  9

 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        21     : ممٌز المدة
  حكومً عمل خطر خدمة إلزامٌة:  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     160/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة االقساط

 المزاٌا   -  2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ  المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  1952/ 316قانون )  1/2/53=  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5  
  31/12/1985< أو  5/6/67> ـ البداٌة والنهاٌة  6
ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 14 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        22    :ممٌز المدة 
    حكومً عمل خطر خدمة الزامٌة فترة حرب:  اسم المدة 

  اسً واجر متؽٌراجر أس:   جرنوع األ
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 محمد حامد الصٌاد                                                     161/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط ٌدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة  44+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/1/86> و  5/6/67=  او < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 نوع المإمن علٌه لكر     ـ 7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     162/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        23    :ممٌز المدة 
   حكومً عمل خطر استدعاء : اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/53= او < ـ  البداٌة  3
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67> ـ البداٌة والنهاٌة  6
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14
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 محمد حامد الصٌاد                                                     163/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        24    :ممٌز المدة 
    حكومً عمل خطر استدعاء فترة حرب:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> و  5/6/67=  او < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  منشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     164/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        25    :ممٌز المدة 
     المدة ربعحكومً عمل خطر استدعاء فترة سلم مااؾ :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأم نوع 

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 4(  316/1952انون ق) 2/53/ 1= او < ـ البداٌة 3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  او <ـ البداٌة 4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< او  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 المإمن علٌه لكرـ نوع  8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

  94/75قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 ـ المشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  11
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 محمد حامد الصٌاد                                                     165/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        26    :ممٌز المدة 
     حكومً عمل خطر استدعاء فترة سلم مااؾ نصؾ المدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -                                                          2  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالحكومة  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
  .سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 ( 316/52قانون) 1/2/53=او <ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة= او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ المنشؤة = او > داٌة والنهاٌة ـ الب 5
  31/12/85< او  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   9

 . 94/75من قانون  8ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة ـ  ٌجب اال  14
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  11

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     166/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   13        51    :ممٌز المدة 
  حكومً عمل خطر خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 

 اجر أساسً فقط :   ألجرنوع ا
 ل التموٌ  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 126666% 9% 9%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة 64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
  1/5/1964> ـ البداٌة والنهاٌة 4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     167/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        52    ممٌز المدة 
     حكومً عمل خطر خدمة سابقة خرانة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                                    
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 126666% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة 3

 سنة  12+تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/9/1975> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     168/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        62    :ممٌز المدة 
      (صندوق ) حكومً عمل خطر محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر:  اسم المدة 

  اجر متؽٌر  فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : ــــ  اداء المستحقات -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او <  ـ البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد >ـ البداٌة والنهاٌة  2
   4/1984/ 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 6
 ـ ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها   7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  المنشؤة بها اعما ل صعبة او خطرة  9

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     169/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1   13        66    :ممٌز المدة 
    (خزانة ) متؽٌر حكومً عمل خطر محول عنها احتٌاطى اجر :  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                              
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
    4/1984 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < البداٌة  ـ 5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        67    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     170/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

     (صاحب عمل )حكومً عمل خطر محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 
 اجر متؽٌر فقط  :   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صاحب العمل  المسئول 
  دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  الٌداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
    4/1984/ 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او> ـ البداٌة والنهاٌة  4
 .بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        71    :ممٌز المدة 
 حكومً عمل خطر فراٌة للوفاة او العجز    :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     171/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
  : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     172/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 1   13        74    :ممٌز المدة 
 حكومً عمل خطر فراٌة جبر كسر السنة:  اسم المدة 

 اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
 ( تحسب آالٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     173/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        84    :ممٌز المدة 
     حكومً عمل خطر رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  ال تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54او  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة كود  1
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  2
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  3



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     174/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   13        85    :ممٌز المدة 
     بعد سن تقاعد عملحكومً عمل خطر سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
 %28 %1  % 27 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى النتهاء الخدمة   االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا  - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة    1
 كود قطاع المدةـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع  2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشاة االخٌرة = ـ  النهاٌة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  6
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 7



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     175/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   14        41    :ممٌز المدة 
      حكومً متدرج بدون اجر فعلٌة:  اسم المدة 

 بدون اجر أساسً أو اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة  المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة   1
 سنة  26+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ( 316/1952قانون )  1/2/53او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     176/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   16        41    :ممٌز المدة 
      حكومً تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر فعلٌة:  اسم المدة 

   بدون اجر أساسً او اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة ٌهالمؤمن عل صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  26+  تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 ( 316/1952قانون )  1/2/53= او< ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     177/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 1   17        41    :ممٌز المدة 
      اجر فعلٌةحكومً تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن ب:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأ نوع

     شٌخوخة و عجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالحكومة   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل فى حساب المتوسط االصابى فقط: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  26+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 (  316/1952قانون )  1/2/53= او  <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة  =او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6

 . المدةـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     178/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 خامسالفصل ال
 دراسة تحلٌلٌة عن

  قطاع العاممدد االشتراك فى ال 
 

د ٌكون من المفٌد أن نوضح فى البداٌدة ان الدراسدة التحلٌلٌدة لمددد االشدتراك بصدفة ق
 : عامة قد روعى فٌها 

 .ـ  تخصٌص صفحة مستقلة لكل مدة  1
اسةةاس مةةدة االشةةتراك فةةى االجةةر ـ  اعةةدت الدراسةةة التحلٌلٌةةة لمةةدد االشةةتراك علةةى  2

 .االساسى 
ـ  مدددة االشددتراك فددى االجددر المتغٌددر تعامددل ذات معاملددة مدددة االشددتراك فددى االجددر  3

 : االساسى فٌما عدا 
 أ ـ  ال ٌستحق عنها اشتراك مكافؤة      
 ب ـ  الٌستحق عنها مكافؤة       

 .ج ـ  ال ٌستحق عنها تعوٌض مدة زائدة 
فقةةط وبالتةةالى ال توجةةد بالنسةةبة لهةةا مةةدد % 144المةةدة عنهةةا ـةة  معامةةل حسةةاب  د 

 ( .اعتبارٌة ) ماافة 
 ـ  بالنسبة لمدد االشتراك التى ٌقتصر االمر بالنسبة لها على االجر المتؽٌر  3
فقةد روعةى االشةارة ( كالمدة المحول عنها احتٌاطى عةن كةلا االجةر او المشةترام )  4

 .الى للك بمعامل حساب المدة 
 

  قطاع العامفى هذا  الفصل الدراسة التحلٌلٌة لمدد االشتراك فى ال ونستعرض
بذات ترتٌب اكواد هذه المدد السدابق بٌانهدا بالبندد ثانٌدا مدن (   2قطاع / كود قانون)  

 . الفصل الثالث من هذا الكتاب 
 : (ى نخصص صفحة مستقلة   لكل منهاوالت) وتشمل الدراسة التحلٌلٌة لكل مدة 

 : مجموعة من البٌانات االساسٌة عن المدة :  اوال 
 : ممٌز المدة    -1       

 : وٌميل الكود الخاص بها وٌتكون من 
 .القانون او القطاع / كود االشتراك / نوع المدة  

 : اسم المدة   -2       
 : وٌشمل اٌاا       

 ,دة القانون أو القطاع ـ فئة االشتراك ـ نوع الم             
 : نوع االجر   - 3       

 :  وكو ٌوال ما الا كانت كلم المدة تدخل فى حساب       
 أ ـ  اجر اساسى واجر متؽٌر     
 ب ـ  اجر اساسى فقط      
  ج ـ  اجر متؽٌر فقط              
 د ـ  بدون اجر اساسى او اجر متؽٌر             

 
 : مجموعة من الجوانب الفنٌة عن المدة :  ثانٌا  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     179/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 :موقف المدة من التموٌل  - 1        
 : وٌشمل للك               
 : نسب االشتراك  -أ      

 :على مستوى كل من  
 صاحب العمل ، والمإمن علٌه ، والخزانة العامة ، االجمالى 
 : وللك بالنسبة لكل من  
 : وذلك عن كل من : لعجز والوفاة تأمٌن الشٌخوخة وا( 1) 

 المعاش  ( ب)
 .المكافؤة (  ب)      
 .تؤمٌن اصابت العمل  (2)                 
 .تؤمٌن المرض  (3)                 
 .تؤمٌن البطالة  (4)                 

 : ب ـ  أداء االشتراكات واالقساط وٌشمل ذلك     
 : تارٌخ االستحقاق (  1)         

وٌقصد به التارٌخ اللى تحسب اعتبارا منه المبالػ االاةافٌة فةى  
وللك الا مةا كةان ٌترتةب ) حالة عدم االداء خالل المهلة المحددة 

 (  .على التؤخٌر فى االداء استحقاق كلم المبالػ 
 : المهلة (  2)         

عتبةر كمةا لةو وٌقصد بها الفترة الزمنٌةة التةى الا تةم االداء خاللهةا ٌ              
كان قد تم االداء فى تةارٌخ االسةتحقاق وبالتةالى ال تسةتحق مبةالػ 

 . ااافٌة
 : المسئول (  3)         
وٌقصد به المسئول عن اداء االشتراكات أو االقساط الى صندوق                

 .التؤمٌن االجتماعى المختص 
 صاحب العمل (  أ)      
 .المإمن علٌه ( ب)      

 
 : ـ  موقف المدة من المزاٌا 2        

 : وٌشمل للك                
 :أ ـ  معامل الحساب        

 :  وللك عن كل من             
 : المدة  (1)

او % 244أو % 154أو % 125او % 144كل ٌتم حسابها 
 .ال تحسب

  :المعاش  (2)
 : وٌوال معامل حساب المعاش 

 

 

 مدة سابقة مدة فعلٌةنوع 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     180/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 العمل

 %123333 أو   1/75 %222222 او 1/45 عادي

 %125أو       3/244 %225أو       1/44 صعب

 %126666أو    1/64 %227777أو  1/36 خطر

     

 : تعوٌض الدفعة الواحدة   (3)
 : وٌوال معامل حساب التعوٌض  
 

 مدة سابقة مدة فعلٌة القانون
79  /1975 15% 9% 

148/1976 12%  
54  /1978 12%  

 
  :( مدة اصلٌة او مدة اضافٌة ) تعوٌض المدة الزائدة  (4)

 : ٌوال معامل حساب التعوٌض 

 مدة سابقة مدة فعلٌة القانون
79  /1975 15% 9% 

148/1976 9%  
54  /1978 9%  

 
 

 : ب ـ  اداء المستحقات        
 :المسئول (  1)             

 : عن المدة االصلٌة (  أ ) 
ٌن بالحكومةةةةة او  صةةةةندوق العةةةةاملٌن لالعةةةةام صةةةةندوق      

 .بالقطاع العام والخاص او الخزانة العامة 
 :عن المدة االضافٌة (   ب)   

 . الخزانة العامة او صاحب العمل  
 : االسلوب (  2)      

 : وٌقصد به اداء المستحقات      
وللك دورى بالنسبة للمعاش او دفعة واحدة بالنسبة للتعوٌض            

 .بالنسبة لكل من المدة االصلٌة والمدة االاافٌة 
 

 : ج ـ  المكافأة        
 كل ٌستحق عن كلم المدة مكافؤة ،  او ال ٌستحق ؟ ( 1)     
 من المسئول عن اداء المكافؤة ؟ ( 2)     

 
 : د ـ  حساب المتوسط         
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 محمد حامد الصٌاد                                                     181/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

االعتبةار فةى حسةاب المتوسةط بمعنى كل كلم المدة ٌتم اخةلكا فةى               
 .من عدمه

 :  ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3          
وٌقصد بها الشروط الواجةب توافركةا الخةل كةلم المةدة فةى االعتبةار عنةد        

 : حساب الحقوق التؤمٌنٌة ـ  وفى كلا المجال ٌراعى االتى 
أ ـ  اسدددتخدم فدددى تحدٌدددد هدددذه الشدددروط بعدددض العالمدددات الرٌاضدددٌة                        

 ( .اصؽر من ) >  ، (  اكبر من )< ، = ، + ميل 
ب ـ  ٌقصددد بالمدددد المتداخلددة المشددار الٌهددا بهددذه الشددروط المدددد ذات        

 : االكواد االتٌة 
       (27   ،28    ،62   ،63   ،66   ،67   ،75   ،78   ،82   ،

83   ،84   ،85   ،87  ،88  ،91   ،92 ). 
 : ج ـ  ٌقصد بسن التقاعد        

سن الستٌن او سن التقاعد المعامل به المإمن علٌةه وفقةا لمةا سةبق       
مةةن الفصةةل االول مةةن كةةلا  2مةةن كةةـ مةةن (  1)بٌانةةه فةةى البنةةد 

 .الكتاب 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     182/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون        ود االشتراك ك    نوع المدة   

 2          11   41    :ممٌز المدة 
  .عام عادٌة فعلٌة :  اسم المدة 
  اجر اساسى واجر متؽٌر:  نوع االجر 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 % 5  % 3 %  2 مكافؤة       

 %  2   %  2 أصابة عمل 
 % 4  %  1 %  3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : ب ـ  اداء االشتراكات واالقساط 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 الى لالستحقاقتهر  الشاول ال االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                
 : أ ـ  معامل الحساب 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15 % 15%  

 : ب ـ  اداء المستحقات 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : ج ـ  المكافأة 

 المسئول  االستحقاق 

 والخاصصندوق العاملٌن بالقطاع العام  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو   <  ـ  البداٌة  1
 .سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة=  أو   <  ـ  البداٌة  3
  1/4/1956= أو   <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة  ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     183/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        43    :ممٌز المدة 
 .عام عادٌة بعد سن إٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالداخل :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %2   % 2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب المعاش   ٌستمر الخصم من المعاش  االقساط

 المزاٌا  - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

   حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   1/4/56= أو   <  ـ  البداٌة  1
تارٌخ بلوغ سن التقاعد  = أو   <  ـ  البداٌة  2  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو     >ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     184/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   
 2   11        44    :ممٌز المدة 
 .ام عادٌة بعد سن إٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالخارج ع:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب المعاش  ٌستمر الخصم من المعاش   االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق

   حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   1/4/56= أو   <  ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بلوغ سن التقاعد  = أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 د المتداخلة  ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المد 5
 ,ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     185/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك               نوع المدة                   

 2   11        45    :ممٌز المدة 
 .عام عادٌة اٌقاؾ تؤمٌن المرض:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
   

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

 حساب المتوسط  تدخل فى : د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة    12+ تارٌخ المٌالد = أو     <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/14/64= أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة =  أو   < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  المنشؤة تخاع لتؤمٌن المرض 8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     186/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   11        46    :ممٌز المدة 
  عام عادٌة بعد سن الستٌن:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+  تارٌخ المٌالد = أو     <ـ  البداٌة  1
  1/4/56= أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المدة = أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   5
 .كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   ـ 6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     187/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   

 2   11        47    :ممٌز المدة 
  (تعاقد شهرى)شحن وتفرٌػ / موسمٌٌن / تراحٌل / مقاوالت / عام عادٌة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
    1/4/56=  أو  <ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     188/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        49    :ممٌز المدة 
 (اٌام متقطعة)شحن وتفرٌػ / موسمٌٌن / تراحٌل / مقاوالت / عام عادٌة : اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة علٌه المؤمن صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 الشهر  التالى لالستحقاقاول  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة   1
   1/4/56= او    <  ـ  البداٌة   2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو     <ـ  البداٌة   3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة   4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     189/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2         11        14    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة مااؾ ربع المدة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة   =  أو < ـ  البداٌة  3  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام  = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدة المتداخلة  6
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     190/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        15    :ممٌز المدة 
 عام عادٌة بعد سن الستٌن مااؾ ربع المدة صاحب عمل التعوٌض مدة زائدة: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة   =  أو < ـ  البداٌة  2  
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  3  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 تارٌخ محافظة المنشاة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام  = او  <ـ البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     191/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   11        16    :ممٌز المدة 
 عام عادٌة مااعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة: اسم المدة 

  أساسً واجر متؽٌراجر : جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

200% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

 تدخل فى حساب المتوسط :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  3
تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة  =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
  5/6/67= أو < ـ البداٌة والنهاٌة  5
 بمنشؤة بسٌناء    25/4/82> بمنشؤة بمحافظات القنال و  5/6/75> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 8
 ـ  المنشؤة ال تتبع وزارة الدفاع او القوات الخاصة  9
 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     192/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   11        17    :ممٌز المدة 
 عام عادٌة مااؾ ربع المدة صاحب عمل التعوٌض مدة زائدة: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 

 التموٌل  -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %  3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ٌة قطاع عام  تارٌخ محافظة المنشاة بجدول مناطق نائ= او < ـ  البداٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة   7

 
 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     193/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        18    :ممٌز المدة 
 (تعاقد شهرى) عمل التعوٌض مدة زائدة عام عادٌة مااؾ ربع المدة صاحب: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   -2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
  الشروط المنطقٌة للمدةـ   3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد= أو < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ   البداٌة والنهاٌة  3
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     194/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        19    :ممٌز المدة 
 (أٌام متقطعة) عام عادٌة مااؾ ربع المدة صاحب عمل التعوٌض مدة زائدة: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد  =  أو < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  أو < ـ  البداٌة   2
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام = او < ـ  البداٌة  5
 .ـ   كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 
 
 
 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     195/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        21    :ممٌز المدة 
   خدمة الزامٌةعام عادٌة : اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة 2
 1/4/1956=  أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أ و 5/6/67> بداٌة والنهاٌة ـ  ال 6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   8
 . ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 9

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     196/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        22    :ممٌز المدة 
    فترة حرب عام عادٌة خدمة الزامٌة: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع   التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد =  أو< ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> و  5/6/67= أو < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 ط المنشؤة تارٌخ توقؾ نشا= أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   8
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     197/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        23    :ممٌز المدة 
    استدعاءعام عادٌة : اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع   التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط فى تدخل:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  4/1956/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او < ـ البداٌة  4
 شاط المنشؤةتارٌخ توقؾ ن= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو     5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة  والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدد اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        24    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     198/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

    فترة حرب استدعاءعام عادٌة : اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر  التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا -2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
     1/1/86> أو  5/6/67< ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك أخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
 ـ نوع المإمن علٌه لكر 7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   8

 

 

 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        25    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     199/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 عام عادٌة استدعاء فترة سلم مااؾ ربع المدة: اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 التموٌل   - 1                      
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة علٌهالمؤمن  صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = أو < ا ـ  البداٌة 
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 4/56/ 1= او< ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67>  ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

  94/75من قانون  8ـ ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   11        26    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     200/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 المدة نصؾعام عادٌة استدعاء فترة سلم مااؾ : اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 222222% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العم والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
   1/4/1956= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة  = أو   <ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   = أو> ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 94/75من قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحق عنها مدة امائم طبقا للمادة  14

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2         11        27    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     201/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عام عادٌة سابقة مااعفة فترة حرب:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   ألجرنوع ا

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 28/14/1956= او < ـ  البداٌة  3
  1/3/1957= او > ـ النهاٌة   4
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   5
 ك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشترا 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  8

 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة    

 2   11        28    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     202/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عام عادٌة اشتراك مااعفة فترة حرب:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   ألجرنوع ا

 التموٌل    - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 28/14/1956= او < ـ  البداٌة  3
  1/3/1957= أو > ـ البداٌة  4
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   5
 اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها   ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 7
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة   8

 

 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     203/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        31    :ممٌز المدة 
    عام عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج:  اسم المدة 

  بدون اجر أساسً أواجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   --ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  المتوسطحساب  ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 56/ 4/ 1= أو < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع بداٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7
ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8  
 
 

 

 

 
 

 قطاع / ونقان    كود االشتراك               نوع المدة          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     204/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        32    :ممٌز المدة 
 للعمل بالخارج او إعارة خارجٌة بدون اجرعام عادٌة اجازة :  اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

أول الشةةةةةةةةةةةةهر التةةةةةةةةةةةةالى  االشتراكات 
 لالستحقاق

شهر من انتهاء سنة االجازة تمد 
 اشهر للسنة االخٌرة  6الى 

 المإمن علٌه 

اول الشةةةةةةةةةةةةهر التةةةةةةةةةةةةالى  االقساط
 لالستحقاق 

شهر من انتهاء سنة االجازة تمد 
 اشهر للسنة االخٌرة 6الى 

 المإمن علٌه 

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

 حساب المتوسط  تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو  <ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 1/4/1956=  او < ـ  البداٌة   3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشترا 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 2   11        33    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     205/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 عام عادٌة اجازة للدراسة بالداخل:  اسم المدة 
 اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

جازم سنة اال خالل/ احب العملص ةدورٌال مواعٌدال االشتراكات 
 للعامل تالً النتهائهاال شهرالاقصً نهاٌه  بحد

صاحب العمل  
 والعامل

 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2  
  1/4/56= أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 2   11        34    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     206/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 لخارجعام عادٌة اجازة للدراسة با:  م المدة اس
 اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 
 التموٌل  - 1                      

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

جازم سنة اال خالل/ احب العملص ةدورٌال مواعٌدال االشتراكات 
 للعامل تالً النتهائهاال شهرالاقصً نهاٌه  بحد

صاحب العمل  
 والعامل

 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 :اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
   1/4/56= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ  البداٌة  4
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        35    ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     207/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   عام عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل مشترك عنها بالداخل:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   -2                                            
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى المعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1956= أو  <ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ  كول قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  ـ  ال تقبل 8

 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        36    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     208/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

     عام عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل مشترك عنها بالخارج:  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 1/4/56= او < ـ  الداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 فق مع كود قطاع المدة ـ  كود قطاع المنشاة ٌت 7
ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك  بالمنشؤة  8  
 

 

 

 

 

 

  
  قطاع/ قانون    كود االشتراك  نوع المدة    



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     209/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        37    :ممٌز المدة 
    عام عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالداخل:  اسم المدة 

  بدون اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع   

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  56/ 4/  1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 لمنشؤة تارٌخ توقؾ نشاط ا= او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7  
 ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8

 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        38    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     210/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 عام عادٌة اجازة رعاٌة طفل صاحب عمل بالداخل  :  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل   أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 المإمن علٌها  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/7/78= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 اٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ البد 6
 ـ  نوع المإمن علٌها انيى   7
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  9
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        39    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة اجازة رعاٌة طفل صاحب عمل بالخارج:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     211/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع 

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %4  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 المإمن علٌها   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

 حساب المتوسط  فىتدخل : د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/7/78= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه انيى   7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  9
 

 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك               نوع المدة          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     212/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        41    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة إعارة خارجٌة باجر:  اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 

 التموٌل    -1                          
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع 

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/56= او  <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ول مدة اشتراك بالمنشؤة ـ  ال تقبل كؤ 8

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        51    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     213/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عام عادٌة خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 زاٌا الم -2                                                 
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
االسةةةةةلو

 ب 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 : ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
  1/4/64= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مد 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   
 2   11        53    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     214/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

    عام عادٌة اشتراك نظام خاص:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع 

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

                                                                                                                       المزاٌا  - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
االسةةةةةةلو

 ب 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 : ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ  البداٌة  3
  1/8/61> ـ البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  دة نوع الم 

 2   11        61    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     215/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

    عام عادٌة محول عنها احتٌاطى أجر اساسى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌالتأمنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة 12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد   >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 
 
 
 
 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        62     : ممٌز المدة



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     216/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   (صندوق ) عام عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 
   اجر متؽٌر  فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                           
 (عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  المسئول 
  دورى المعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو  <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او <  ـ  البداٌة  5
 .قطاع المدة ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود  6
 .ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7

 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        63    :ممٌز المدة 
  عام عادٌة مدة مكافؤة محسوبة بالمبالػ المدخرة:  اسم المدة 

  .اجر أساسً فقط :   ألجرنوع ا



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     217/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق  العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1  
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 .تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1/7/65= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 اسى بداٌة االشتراك عن االجر االس= او < ـ  البداٌة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك باجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  8  
 

 

 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        64    :ممٌز المدة 
   التعوٌض مدة زائدةعام عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     218/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة  6
 
 
 
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        65    :ممٌز المدة 
     عام عادٌة محول عنها احتٌاطى مدة سابقة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     219/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                            
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة 6
 
 
 
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        66     :  ممٌز المدة
  (خزانة  )  عام عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر:  اسم المدة 

   اجر متؽٌر فقط:  جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     220/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 :   المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ٌستحقال 

  حساب المتوسط ا تدخل فىل:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ البداٌة والنهاٌة  3
 لمنشؤة تارٌخ توقؾ نشاط ا= او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 .بداٌة االشتراك عن االجر االساسى =  او <  ـ  البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 .ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 

 
 
 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        67    :ممٌز المدة 
    (صاحب العمل ) عام عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

اجر متغٌر فقط :   جرنوع األ  
 التموٌل   - 1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     221/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نٌنوع  التأم

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صاحب العمل  المسئول 
  دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

 حساب المتوسط  ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/4/84> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تتناسب بداٌتها ونهاٌتها   7
 
 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     222/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة          
2                11         71 :ممٌز المدة    

 عام عادٌة فراٌة للوفاة او العجز   :  اسم المدة 
    اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : ب ــــ ـ  اداء االشتراكات واالقساط 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة   3

 
 
 (  تحسب آلٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها بدوٌا   1
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     223/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        73    :ممٌز المدة 
  43عام عادٌة فراٌة فصل بؽٌر طرٌق تؤدٌبى مادة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   18+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 . 1/9/1975= او <  ـ  البداٌة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 . ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة 8
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     224/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        74    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة فراٌة جبر كسر السنة:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                                   
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

  
 (  .تحسب االٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     225/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        75    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                  
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 1/4/1984>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 .اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع  4
 بلات القطاع وكود االشتراك   61نهاٌة مدة بكود = ـ  النهاٌة  5
 
 
 
  
 

 

 

 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     226/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        76    :ممٌز المدة 
  176عام عادٌة فراٌة فصل بؽٌر طرٌق تؤدٌبى مادة :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جراأل نوع
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او <  ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
   1/9/75>  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8  
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     227/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        77    :ممٌز المدة 
   42عام عادٌة فراٌة فصل بالطرٌق التؤدٌبى مادة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

     االشتراكات
    االقساط

 المزاٌا   -2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة   3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او <  ـ  البداٌة  1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او <  ـ  البداٌة  3  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة   ـ 7
 
 
 
 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     228/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        78    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌالتأنوع  

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد   <ـ  البداٌة  1
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/4/1984>  ـ   البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 بلات القطاع وكود االشتراك  64نهاٌة مدة بكود =  ـ  النهاٌة  5
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     229/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        79    :ممٌز المدة 
   113/87عام عادٌة فراٌة قانون رقم :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   64+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1
سنة  65+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  4/3/1988> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 ـ  ال تقبل كؤول  مدة اشتراك بالمنشؤة  5
 ـ  ال تقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  6
 
 
 
 

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     230/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        81    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 عام عادٌة مشترام اجر اساسى قبل :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   األجرنوع 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد =  او <  ـ  البداٌة  1
 .سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/9/1975>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  5
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     231/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   11        82    :ممٌز المدة 
   عام عادٌة مشترام اجر متؽٌر:  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جراألنوع 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2
 (عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 حساب المتوسط  ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة 2
 بداٌة االشتراك عن االجر  األساسً=  او < ـ  البداٌة  3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 لنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌومـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة وا 5
 
  
 

 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        83    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     232/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عام عادٌة مشترام مكافؤة:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل    - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق  

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة  3  
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4  
ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5  
ان وجدت  63بداٌة نوع المدة > ـ البداٌة والنهاٌة  6  
 

 
 

 

 

 
 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11         84    :ممٌز المدة 
  عام عادٌة رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     233/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط -ب

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  واحدة للتعوٌضدورى للمعاشات ودفعة  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط التدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54أو  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     234/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11         85    :ممٌز المدة 
 عام عادٌة سدد تكلفتها صاحب عمل بعد سن تقاعد :  اسم المدة 
  اجر اساسى فقط:  نوع االجر 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %16 %1  %15 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 أول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة  1  
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشؤة االخٌرة = ـ  النهاٌة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 .ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     235/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        86    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 عام عادٌة مشترام اجر اساسى من :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   األجرنوع 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                    
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  النهاٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اى مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   4
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     236/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        87    :ممٌز المدة 
  عام عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة   1
 . تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة < ـ  النهاٌة  2
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 .  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     237/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   11        88    :ممٌز المدة 
 سبق صرؾ تعوٌض دفعة واحدة عنها دعن مدأجر أساسً مشترام عام عادٌة :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا  - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة   1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة   3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   4
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك فى االجر االساسى سبق الصرؾ عنها  5
ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  6  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     238/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   11        91    :ممٌز المدة 
  عام عادٌة ادخار لم ٌصرؾ عنها:  اسم المدة 

 جر أساسً فقط ا:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل   فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة   1
 سنة   64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   = او < ـ  البداٌة  3
 ان  وجدت   92تارٌخ بداٌة مدة بكود < ـ  البداٌة  4
 توقؾ نشاط المنشؤة  تارٌخ = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  1/7/65= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  6
  92ـ  ٌجب اال تتداخل مع مدد بكود  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     239/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   11        92     : ممٌز المدة
   عام عادٌة ادخار سبق الصرؾ عنها:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة   1
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط  المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
   1/7/65=  أو < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  91ـ  ٌجب اال تتداخل مع مدد بكود 6
 
 
 
 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     240/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 2   12        41    :ممٌز المدة 
  عام  عمل صعب فعلٌة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %28 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط فى  تدخل:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
   1/4/56= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او   >ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     241/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   12        47 ممٌز المدة 
 (تعاقد شهرى)شحن وتفرٌػ/موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/ عام عمل صعب :  اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:  نوع المدة 

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا -2
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   12+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1  
 1/4/56= او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة   =  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 
  
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     242/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   12        49     : ممٌز المدة
 (أٌام متقطعة)شحن وتفرٌػ/موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/ صعب عام عمل : اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

المؤمن  صاحب العمل نمٌنوع  التأ
 علٌه

 االجمالى الخزانة

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل  فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
  1/4/56= او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ستيناء المدد المتداخلة   ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى بؤ 5
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة    6  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   12        14    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     243/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عام عمل صعب مااؾ ربع المدة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة: اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 .تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام تارٌخ محافظة المنشؤ= او < ـ البداٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 . ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9
 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        16    :ممٌز المدة 
  عام عمل صعب مااعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     244/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات دفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ  المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1967/ 5/6= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 بمنشؤة بسٌناء 25/4/82>بمنشؤة بمحافظات القنال و 5/6/75> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة8
 ـ  المنشؤة ال تتبع وزارة الدفاع او القوات الخاصة  9

 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  14
 ـ  المنشؤة بها اعماب صعبة او خطرة  11

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        17          :ممٌز المدة 
 م عمل صعب مااؾ ربع المدة صاحب عمل ال تعوٌض مدة زائدة عا:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   األجرنوع 
 التموٌل   - 1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     245/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -                                                           2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 تاٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7  
ـ  نوع المإمن علٌه لكر   8  
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     246/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12         18    :ممٌز المدة 
  (تعاقد شهرى)عام عمل صعب مااؾ ربع المدة ص ع ال ت مدة زائدة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب  العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 شؤة بجدول  مناطق نائٌة قطاع عام تارٌخ المن= او < ـ  البداٌة  5
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     247/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        19    :ممٌز المدة 
 (متقطعةاٌام )عام عمل صعب مااؾ ربع المدة صاحب عمل ال ت مدة زائدة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة = او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   6
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
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                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     248/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        21    :ممٌز المدة 
      عام عمل صعب خدمة الزامٌة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 18 +تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  44+تارٌخ المٌالد >البداٌةوالنهاٌة  -2
  1/4/56= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< او  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستي7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 .ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14
 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     249/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        22    :ممٌز المدة 
     عام عمل صعب خدمة الزامٌة فترة حرب:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط  -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوبة للمدة  االقساط

 المزاٌا   -2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 معاشات ودفعة واحدة للتعوٌضدورى  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1  
 سنة  44+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> أو  5/6/67= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     250/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   12         23    :ممٌز المدة 
   عام عمل صعب استدعاء  :اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1                                          

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 أول  الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
                  4/56/ 1= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو   5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر     8
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     251/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        24    :ممٌز المدة 
      عام عمل صعب استدعاء فترة حرب:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب عمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب عمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
     1/6/86>و 6/67/ 5= او < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة    = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 7
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9

 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     252/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   12        25    :ممٌز المدة 
  عام عمل صعب استدعاء فترة سلم مااؾ ربع المدة:  اسم المدة 

  اجر اساسى واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب  العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 225 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
     4/56/ 1= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 75/  94من قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 ـ  المنشؤة بها أعمال  صعبة او خطرة    11

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة    



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     253/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   12        26    :ممٌز المدة 
    عام عمل صعب استدعاء فترة سلم مااؾ نصؾ المدة:  اسم المدة 

   اجر اساسى واجر متؽٌر:   جراأل نوع
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نمٌنوع  التأ

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 أول  الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم 15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 225% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 19+تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 56/ 4/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة= او < ـ البداٌة   4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ البداٌة والنهاٌة   5
      31/12/85<أو5/6/67>ـ البداٌة والنهاٌة  6
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 1975لسنة  94من قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 شؤة بها اعمال صعبة او  خطرة  ـ  المن  11

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        51   :ممٌز المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     254/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

      عام عمل صعب خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 125% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات دفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 12+تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة64+تارٌخ المٌالد> ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
  64/ 4/  1> ـ البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9
 
 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        53   :ممٌز المدة  

   اشتراك نظام خاصعام عمل صعب :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     255/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
    

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع اتأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
  : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 12 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
  61/ 8/  1> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
 . نوع المإمن علٌه لكر ـ  9

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 2   12        62    :ممٌز المدة 
  (صندوق )عام عمل صعب محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     256/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه العملصاحب  نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 (  عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/84>ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة 5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة   9

 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   12        66    :ممٌز المدة 
     (خزانة ) متؽٌر  عام عمل صعبة محول عنها احتٌاطى اجر:  اسم المدة 

 اجر متؽٌر  فقط   :  جرنوع األ
 التموٌل   - 1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     257/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                             
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
    1/4/84> ـ البداٌة والنهاٌة 3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر األساسى  = او > ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر   8
 ـ   المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9
 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        67    :ممٌز المدة 
 (صاحب عمل ) عام عمل صعب محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

    اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     258/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                      
 ( عن االجر المتغٌر فقط :  ) معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صاحب العمل  المسئول 
  دفعة واحدة قٌمة  رأسمالٌة  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال  تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد= او >ـ البداٌة والنهاٌة  2
  4/84/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى   =  او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 .نوع المإمن علٌه لكر   ـ 8
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     259/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        71    :ممٌز المدة 
  عام عمل صعب فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 

     اجر اساسى واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

  :نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
 (  تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     260/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 2   12        74    :ممٌز المدة 
  عام عمل صعب فراٌة جبر كسر السنة:  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة   3

 ( تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     261/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   12        84    :ممٌز المدة 
  عام عمل صعب رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌضدورى  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 الشروط المنطقٌة للمدة   - 3

 تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54او  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  1
ـ  نوع المإمن علٌه لكر  2  
ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة    3  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     262/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   12        85     : ممٌز المدة
  بعد سن التقاعد عملعام عمل صعب سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %28 %1  %27 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد  = او < ـ  النهاٌة  1
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشاة االخٌرة = ـ  النهاٌة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   4
 . مرة واحدة  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال 5
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  6
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  7



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     263/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 2   13        41     : ممٌز المدة
  عام  عمل خطر فعلٌة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : أ ـــــــ  نسب االشتراك 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل التأمتننوع   

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة   64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
   1/4/56= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او >  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 منشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ  كود قطاع ال 7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
 

 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     264/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        47     :ممٌز المدة 
 (تعاقد شهرى)شحن وتفرٌػ/موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/ عام عمل خطر :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   12+ تارٌخ المٌالد =  او  <ـ  البداٌة  1  
 1/4/56= او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة   =  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
طاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ  كود ق 6  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 
 
 
  

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     265/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   13        49    :ممٌز المدة 
 (أٌام متقطعة)شحن وتفرٌػ/موسمٌٌن/تراحٌل/مقاوالت/ عام عمل خطر : اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل  فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

  12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
  1/4/56= او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة    = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى بؤستيناء المدد المتداخلة    5
منشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   ـ  كود قطاع ال 6  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7

 
 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        14    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     266/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عام عمل خطر مااؾ ربع المدة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة: اسم المدة 
  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ

 التموٌل -1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 .تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4
  تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام= او < ـ البداٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        16    :ممٌز المدة 
  عام عمل خطر مااعفة خزانة ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     267/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات دفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ  المٌالد = أو < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1967/ 5/6= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 بمنشؤة بسٌناء 25/4/82>بمنشؤة بمحافظات القنال و 5/6/75> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة8
 ـ  المنشؤة ال تتبع وزارة الدفاع او القوات الخاصة  9

 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  14
 ـ  المنشؤة بها اعماب صعبة او خطرة  11

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   13        17    :ممٌز المدة 
  خطر مااؾ ربع المدة صاحب عمل ال تعوٌض مدة زائدة عام عمل:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     268/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -  2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 تاٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7  
ـ  نوع المإمن علٌه لكر   8  
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     269/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13         18    :ممٌز المدة 
 ( تعاقد شهرى)عام عمل خطر مااؾ ربع المدة ص ع ال ت مدة زائدة :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 موٌل الت  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                 
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب  العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 شؤة بجدول  مناطق نائٌة قطاع عام تارٌخ المن= او < ـ  البداٌة  5
ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6  
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     270/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        19    :ممٌز المدة 
 (متقطعةاٌام )عام عمل خطر مااؾ ربع المدة صاحب عمل ال ت مدة زائدة :  اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر :   ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      

     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا -2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 صاحب العمل  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دفعة واحدة قٌمة رأسمالٌة  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة = او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 تارٌخ محافظة المنشؤة بجدول مناطق نائٌة قطاع عام = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   6
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     271/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        21    :ممٌز المدة 
      عام عمل خطر خدمة الزامٌة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

100% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 18 +تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  44+تارٌخ المٌالد> البداٌةوالنهاٌة  -2
  1/4/56= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< او  5/6/67> لنهاٌة ـ  البداٌة وا 6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة 7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 14
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 محمد حامد الصٌاد                                                     272/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        22    :ممٌز المدة 
     عام عمل خطر خدمة الزامٌة فترة حرب:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل -1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوبة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  44+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/86> أو  5/6/67= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     273/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   13         23    :ممٌز المدة 
   عام عمل خطر استدعاء:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل - 1                                                   

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوما  15 أول  الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
                  4/56/ 1 =او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو   5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر     8
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  14
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 محمد حامد الصٌاد                                                     274/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        24    :ممٌز المدة 
      عام عمل خطر استدعاء فترة حرب:  اسم المدة 

  ً واجر متؽٌراجر أساس:   جرنوع األ
 التموٌل -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب عمل  ٌوما  15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب عمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

244% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
     1/6/86>و 6/67/ 5= او < ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة    = او < ـ البداٌة  4
 ط المنشؤة تارٌخ توقؾ نشا= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر 7
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9
 

 

 

 

 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     275/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        25    :ممٌز المدة 
  عام عمل خطر استدعاء فترة سلم مااؾ ربع المدة:  اسم المدة 

  اجر اساسى واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب  العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

125% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
     4/56/ 1= او < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  31/12/85< أو  5/6/67> ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 75/  94من قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 ـ  المنشؤة بها أعمال  صعبة او خطرة    11

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة    
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 محمد حامد الصٌاد                                                     276/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   13        26    :ممٌز المدة 
    عام عمل خطر استدعاء فترة سلم مااؾ نصؾ المدة:  اسم المدة 

   اجر اساسى واجر متؽٌر:   جراألنوع 
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 أول  الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم 15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا  - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

154% 227777% 15% 15% 15% 

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

 الخزانة العامة  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
 دورى معاشات ودفعة واحدة للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول   الستحقاقا

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل  فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة   3

 سنة 19+تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 56/ 4/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة= او < ـ البداٌة   4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ البداٌة والنهاٌة   5
      31/12/85<أو5/6/67>ـ البداٌة والنهاٌة 6
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  9

 . 1975لسنة  94من قانون  8ـ  ٌجب اال ٌكون مستحقا عنها مدة امائم طبقا للمادة  14
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او  خطرة    11

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك               نوع المدة                   

 2   13        51    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     277/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

      عام عمل خطر خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 
 اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 126666% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات دفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 12+تارٌخ المٌالد  =او < ـ  البداٌة  1
 سنة64+تارٌخ المٌالد> ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
  64/ 4/  1> ـ البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 استيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى ب 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة                      

 2   13        53    :ممٌز المدة 
   اشتراك نظام خاصعام عمل خطر :  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     278/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
  : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 12 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد> ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
  61/ 8/  1> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
 . ـ  نوع المإمن علٌه لكر 9
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 2   13        62    :ممٌز المدة 
  (صندوق )عام عمل خطر  محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
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 محمد حامد الصٌاد                                                     279/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 (  عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/84>ـ البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة 5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة   9

 
 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   13        66    :ممٌز المدة 
     (خزانة ) متؽٌر عام عمل خطر محول عنها احتٌاطى اجر :  اسم المدة 

   اجر متؽٌر  فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     280/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  الخزانة العامة  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+تارٌخ المٌالد> ـ البداٌة والنهاٌة  2
    1/4/84> ـ البداٌة والنهاٌة 3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر األساسى  = او > ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 ـ نوع المإمن علٌه لكر   8
 ـ   المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة   9
 

 

 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   13        67    :ممٌز المدة 
 (صاحب عمل ) عام عمل خطر  محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

    اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ
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 محمد حامد الصٌاد                                                     281/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 ( عن االجر المتغٌر فقط :  ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صاحب العمل  المسئول 
  دفعة واحدة قٌمة  رأسمالٌة  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال  تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ البداٌة  1
 سنة 64+تارٌخ المٌالد= او >ـ البداٌة والنهاٌة  2
  4/84/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى   =  او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  7
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  8
 . ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     282/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        71    :ممٌز المدة 
  عام عمل خطر فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 

     اجر اساسى واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                          
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
 (  تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     283/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك   نوع المدة          

 2   13        74    :ممٌز المدة 
  السنةعام عمل خطر فراٌة جبر كسر :  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  المتوسطحساب  التدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     284/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   13        84    :ممٌز المدة 
  عام عمل خطر رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ــ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54او  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  1
ـ  نوع المإمن علٌه لكر  2  
ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة    3  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     285/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 2   13        85    :ممٌز المدة 
  بعد سن التقاعد عملعام عمل خطر سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %32 %1  %31 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد  = او < ـ  النهاٌة  1
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشاة االخٌرة = ـ  النهاٌة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   4
 ـ  الٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  6
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  7
 
 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     286/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 2   14        41    :ممٌز المدة 
      عام  متدرج بدون اجر فعلٌة:  اسم المدة 

 بدون اجر أساسً أو اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة    1
 سنة  26+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/56= أو   <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او < ـ البادٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     287/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   16        41    :ممٌز المدة 
       عام تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر فعلٌة:  اسم المدة 

   بدون اجر أساسً او اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة 26+  تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 1/4/56=  أو < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     288/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 2   17        41    :ممٌز المدة 
      ر فعلٌةعام تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باج:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %2   %2 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  واحدة للتعوٌضدوى للمعاشات  ودفعة  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط  االصابى فقط تدخل  فى:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  26+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/56أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة  =او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     289/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 السادسالفصل 
 دراسة تحلٌلٌة عن

  لخاصقطاع امدد االشتراك فى ال 
 

د ٌكون من المفٌد أن نوضح فى البداٌدة ان الدراسدة التحلٌلٌدة لمددد االشدتراك بصدفة ق
 : عامة قد روعى فٌها 

 .ـ  تخصٌص صفحة مستقلة لكل مدة  1
االجةةر ـ  اعةةدت الدراسةةة التحلٌلٌةةة لمةةدد االشةةتراك علةةى اسةةاس مةةدة االشةةتراك فةةى  2

 .االساسى 
ـ  مدددة االشددتراك فددى االجددر المتغٌددر تعامددل ذات معاملددة مدددة االشددتراك فددى االجددر  3

 : االساسى فٌما عدا 
 أ ـ  ال ٌستحق عنها اشتراك مكافؤة      
 ب ـ  الٌستحق عنها مكافؤة       

 .ج ـ  ال ٌستحق عنها تعوٌض مدة زائدة 
وبالتةةالى ال توجةةد بالنسةةبة لهةةا مةةدد فقةةط % 144ـةة  معامةةل حسةةاب المةةدة عنهةةا  د 

 ( .اعتبارٌة ) ماافة 
 ـ  بالنسبة لمدد االشتراك التى ٌقتصر االمر بالنسبة لها على االجر المتؽٌر  4

فقد روعةى االشةارة ( كالمدة المحول عنها احتٌاطى عن كلا االجر او المشترام )        
 .الى للك بمعامل حساب المدة 

 
 :ونستعرض فى هذا  الفصل الدراسة التحلٌلٌة لمدد االشتراك فى 

 (  3قطاع / كود قانون ) أ ـ  القطاع الخاص النمطى 
 ( 4قطاع / كود قانون )  ب ـ  قطاع المقاوالت 
 ( 5قطاع / كود قانون )  ج ـ  قطاع السٌارات
 ( 6قطاع / كود قانون )  د ـ  قطاع المخابز 
 ( 7قطاع / كود قانون )  بالخارجكـ   المصرٌٌن 

 ( 8قطاع / كود قانون )  و ـ  أصحاب األعمال 
ذلك بذات ترتٌب أكواد هذه المددد السدابق بٌانهدا بالبندد ثانٌدا مدن الفصدل الثالدث مدن و 

 .هذا الكتاب 
 

 : (ى نخصص صفحة مستقلة   لكل منهاوالت) وتشمل الدراسة التحلٌلٌة لكل مدة 
 : مجموعة من البٌانات االساسٌة عن المدة :  اوال 

 : ممٌز المدة    -1       
 : وٌميل الكود الخاص بها وٌتكون من 

 .القانون او القطاع / كود االشتراك / نوع المدة  
 : اسم المدة   -2       

 : وٌشمل اٌاا       
 ,دة القانون أو القطاع ـ فئة االشتراك ـ نوع الم             

 : نوع االجر   - 3       
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 محمد حامد الصٌاد                                                     290/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 :  وكو ٌوال ما الا كانت كلم المدة تدخل فى حساب       
 أ ـ  اجر اساسى واجر متؽٌر     
 ب ـ  اجر اساسى فقط      
  ج ـ  اجر متؽٌر فقط              
 د ـ  بدون اجر اساسى او اجر متؽٌر             

 
 : مجموعة من الجوانب الفنٌة عن المدة :  ثانٌا  

 :موقف المدة من التموٌل  - 1        
 : وٌشمل للك               
 : نسب االشتراك  -أ      

 :على مستوى كل من  
 صاحب العمل ، والمإمن علٌه ، والخزانة العامة ، االجمالى 
 : وللك بالنسبة لكل من  
 : وذلك عن كل من : تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ( 1) 

 المعاش  ( ت)
 .المكافؤة (  ب)      
 .تؤمٌن اصابت العمل ( 2)                 
 .تؤمٌن المرض  (3)                 
 .تؤمٌن البطالة  (4)                 

 : ب ـ  أداء االشتراكات واالقساط وٌشمل ذلك     
 : تارٌخ االستحقاق (  1)         

وٌقصد به التارٌخ اللى تحسب اعتبارا منه المبالػ االاةافٌة فةى  
وللك الا مةا كةان ٌترتةب ) حالة عدم االداء خالل المهلة المحددة 

 (  .على التؤخٌر فى االداء استحقاق كلم المبالػ 
 : المهلة (  2)         

تةى الا تةم االداء خاللهةا ٌعتبةر كمةا لةو وٌقصد بها الفترة الزمنٌةة ال              
كان قد تم االداء فى تةارٌخ االسةتحقاق وبالتةالى ال تسةتحق مبةالػ 

 . ااافٌة
 : المسئول (  3)         
وٌقصد به المسئول عن اداء االشتراكات أو االقساط الى صندوق                

 .التؤمٌن االجتماعى المختص 
 صاحب العمل (  أ)      
 .المإمن علٌه ( ب)      

 
 : ـ  موقف المدة من المزاٌا 2        

 : وٌشمل للك                
 :أ ـ  معامل الحساب        

 :  وللك عن كل من             
 : المدة (1)
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 محمد حامد الصٌاد                                                     291/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

او % 244أو % 154أو % 125او % 144كل ٌتم حسابها 
 .ال تحسب

  :المعاش (2)
 : وٌوال معامل حساب المعاش 

 

نوع 
 العمل

 مدة سابقة مدة فعلٌة

 %123333 أو   1/75 %222222 او 1/45 عادي

 %125أو       3/244 %225أو       1/44 صعب

 %126666أو    1/64 %227777أو  1/36 خطر

     

 : تعوٌض الدفعة الواحدة  (3)
 : وٌوال معامل حساب التعوٌض  
 

 مدة سابقة مدة فعلٌة القانون
79  /1975 15% 9% 

148/1976 12%  
54  /1978 12%  

 
  :( مدة اصلٌة او مدة اضافٌة ) تعوٌض المدة الزائدة (4)

 : ٌوال معامل حساب التعوٌض 

 مدة سابقة مدة فعلٌة القانون
79  /1975 15% 9% 

148/1976 9%  
54  /1978 9%  

 
 

 : ب ـ  اداء المستحقات        
 :المسئول (  1)             

 : عن المدة االصلٌة (  أ ) 
ٌن بالحكومةةةةة او  صةةةةندوق العةةةةاملٌن لصةةةةندوق العةةةةام      

 .بالقطاع العام والخاص او الخزانة العامة 
 :عن المدة االضافٌة (   ب)   

 . الخزانة العامة او صاحب العمل  
 : االسلوب (  2)      

 : وٌقصد به اداء المستحقات      
للمعاش او دفعة واحدة بالنسبة للتعوٌض وللك دورى بالنسبة            

 .بالنسبة لكل من المدة االصلٌة والمدة االاافٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     292/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : ج ـ  المكافأة        
 كل ٌستحق عن كلم المدة مكافؤة ،  او ال ٌستحق ؟ ( 1)     
 من المسئول عن اداء المكافؤة ؟ ( 2)     

 
 : د ـ  حساب المتوسط         

بمعنى كل كلم المدة ٌتم اخةلكا فةى االعتبةار فةى حسةاب المتوسةط               
 .من عدمه

 
 :  ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3          

وٌقصد بها الشروط الواجةب توافركةا الخةل كةلم المةدة فةى االعتبةار عنةد        
 : حساب الحقوق التؤمٌنٌة ـ  وفى كلا المجال ٌراعى االتى 

أ ـ  اسدددتخدم فدددى تحدٌدددد هدددذه الشدددروط بعدددض العالمدددات الرٌاضدددٌة                        
 ( .اصؽر من ) >  ، (  اكبر من )< ، = ، + ميل 

ب ـ  ٌقصددد بالمدددد المتداخلددة المشددار الٌهددا بهددذه الشددروط المدددد ذات        
 : االكواد االتٌة 

       (27   ،28    ،62   ،63   ،66   ،67   ،75   ،78   ،82   ،
83   ،84   ،85   ،87  ،88  ،91   ،92 ). 

 : ج ـ  ٌقصد بسن التقاعد        
سن الستٌن او سن التقاعد المعامل به المإمن علٌةه وفقةا لمةا سةبق       

مةةن الفصةةل االول مةةن كةةلا  2مةةن كةةـ مةةن (  1)بٌانةةه فةةى البنةةد 
 .الكتاب 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     293/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون  نوع المدة      كود االشتراك            
 3        11     41    :ممٌزة المدة 

  .خاص عادٌة فعلٌة :  اسم المدة 
 اجر اساسى واجر متؽٌر :  نوع االجر 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 % 5  % 3 %  2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %  1 %4 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : ب ـ  اداء االشتراكات واالقساط 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : أ ـ  معامل الحساب 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15 % 15%  

 : ب ـ  اداء المستحقات 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : ج ـ  المكافأة 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+تارٌخ المٌالد= او < سنة واال بداٌة  12+ تارٌخ المٌالد = او < بداٌة  9/75ـ قبل  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1956= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     294/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

قطاع / قانون           كود االشتراك            نوع المدة      
 3       11        42              :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة مستينى من تؤمٌن بطالة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة علٌهالمؤمن  صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 التالى لالستحقاق اول الشهر االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة      18+تارٌخ المٌالد= او < سنة واال بداٌة  12+ تارٌخ المٌالد = او < بداٌة  9/75ـ قبل  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1964= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     295/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك      نوع المدة                   
 3   11        43    :ممٌز المدة 
 .خاص عادٌة بعد سن إٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالداخل :  اسم المدة 

  متؽٌراجر أساسً واجر :   جرنوع األ
 : التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب المعاش  ٌستمر الخصم من المعاش   االقساط

 المزاٌا   -2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام الخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق

   تدخل فعحساب المتوسط االصابى فقط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   1/4/56= أو   <  ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بلوغ سن التقاعد  = أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتدخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   5
 ,ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     296/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   
 3   11        44    :ممٌز المدة 
 خاص عادٌة بعد سن اٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالخارج :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب المعاش   ٌستمر الخصم من المعاش  االقساط

 المزاٌا   -2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط :  ) اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط  االصابى فقط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

   1/4/56= أو   <  ـ  البداٌة  1
 تارٌخ بلوغ سن التقاعد  = أو   <  ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = أو   <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 المتداخلة   ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتدخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد 5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     297/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك              نوع المدة                   

 3   11        45    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة اٌقاؾ تؤمٌن المرض:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   --أ 

المؤمن  صاحب العمل نوع التأمٌن
 علٌه

 االجمالى الخزانة

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص    المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+تارٌخ المٌالد= او  <سنة واال بداٌة  12+ تارٌخ المٌالد = او < بداٌة  9/75ـ قبل  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
  1/14/1964= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 رى باستيناء المدد المتداخلة ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخ 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 ـ  المنشؤة تخاع لتؤمٌن المرض  8
   
 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     298/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة                    
 3   11        46    :ممٌز المدة 
   خاص عادٌة بعد سن الستٌن:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  = أو     <ـ  البداٌة  1
    1/4/56=  أو < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  3
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  4  
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     299/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك               نوع المدة                   

 3   11        47    :ممٌز المدة 
 (تعاقد شهرى)شحن وتفرٌػ / موسمٌٌن / تراحٌل / مقاوالت / خاص عادٌة :  اسم المدة 

  أساسً واجر متؽٌراجر :   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة       18+تارٌخ المٌالد= او < سنة واال بداٌة  12+ تارٌخ المٌالد = او  <بداٌة  9/75ـ قبل  1
  1/4/1956= او < ـ  البداٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
.ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     300/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        48    :ممٌز المدة 
    شروط الخاوعخاص عادٌة أجنبى ؼٌر متوافر فٌه :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع  العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط  االصابى فقط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة   =  أو  <ـ  البداٌة  2  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدة المتداخلة  4
   1/9/75= او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 ـ  الجنسٌة ؼٌر مصرى  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     301/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        14    :ممٌز المدة 
 العاملون بمصانع الطوب من اتربة التجرٌؾخاص عادٌة : اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة علٌهالمؤمن  صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 التالى لالستحقاقأول الشهر  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  = أو   >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  16/9/84<  ـ  البداٌة  3
  1/1/1988> ـ   النهاٌة  4
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة   =  أو < ـ  البداٌة  5
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  أو > البداٌة والنهاٌة  ـ  6
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  7
 . ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     302/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   11        21    :ممٌز المدة 
   خاص عادٌة خدمة الزامٌة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن القطاع  العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد  = أو     <ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ من تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1956= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   =  أو   <  ـ  البداٌة  4
تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة   =  أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5  
 مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدة المتداخلة  ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     303/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   11        23    :ممٌز المدة 
   خاص عادٌة استدعاء:  اسم المدة 

  أساسً واجر متؽٌراجر :   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك  - أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   -2                                          
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد  = أو     <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/56= أو <  ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  أو   <  ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 دة اشتراك اخرى باستيناء المدة المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة م 6
 ـ  نوع المإمن علٌه    7
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة   8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     304/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   11        31    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالخارج:  اسم المدة 

 بدون اجر أساسً واجر متؽٌر  :  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة المدة  االقساط

 المزاٌا -2                                                   
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  المتوسطال تدخل فى حساب :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   18+ تارٌخ المٌالد= أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1956= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ   البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 . ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 

 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     305/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   11        32    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة اجازة للعمل بالخارج او إعارة خارجٌة بدون اجر: اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل    - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

أول الشةةةةةةةةةةةةهر التةةةةةةةةةةةةالى  االشتراكات 
 لالستحقاق 

شهر من انتهاء سنة االجازة  تمد 
 اشهر للسنة االخٌرة  6الى  

 المإمن علٌه 

اول الشةةةةةةةةةةةةهر التةةةةةةةةةةةةالى  االقساط
 لالستحقاق 

شهر من انتهاء سنة االجازة اتمد 
 اشهر للسنة االخٌرة 6لى 

 المإمن علٌه 

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد  =  أو  <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/1956= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  أو < ـ  البداٌة   4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مد 6
 ـ   كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7
 .ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     306/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 3   11        33    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة اجازة للدراسة بالداخل:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط  - ب

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 جازم بحدسنة اال خالل/ احب العملص ةدورٌال مواعٌدال االشتراكات 
 للعامل تالً النتهائهاال شهرالاقصً نهاٌه 

صاحب العمل  
 والعامل  

 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة 2
 1/4/1956=  أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 بداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  ال 6
 .ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 . ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة 8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     307/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 3   11        34    :ممٌز المدة 
  عادٌة اجازة للدراسة بالخارج خاص :  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 جةازم بحةدسةنة اال خةالل/ احب العمةلص ةدورٌال مواعٌدال االشتراكات 
 للعامل تالً النتهائهاال شهرالاقصً نهاٌه 

صاحب العمل  
 والعامل 

 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ أو تارٌخ المٌالد < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 1/4/1956= أو < ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = أو > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة    7
 ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     308/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة          
 3   11        35    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة أجازة خاصة لؽٌر العمل مشترك عنها بالداخل:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  بحد اقصً نهاٌه الشهر التالً النتهائها ةاالجازسنة خالل  االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   -2                                          
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع  العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+  تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ من تارٌخ المٌالد < ـ  البداٌة والنهاٌة  2
   1/4/1956=  او < ـ البداٌة   3
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ  نشاط المنشؤة = أو >  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 المدة ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع  7
 ـ ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة   8
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 محمد حامد الصٌاد                                                     309/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك    نوع المدة          
 3   11        36    :ممٌز المدة 
   خاص عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل مشترك عنها بالخارج:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

بحةةد اقصةةً نهاٌةةه الشةةهر التةةالً  ةاالجةةازسةةنة خةةالل  االشتراكات 
 النتهائها

 المإمن علٌه 

 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > والنهاٌة ـ  البداٌة  2
      1/4/56=  أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك أخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
 كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ   7
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8
 

 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     310/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   11        37    :ممٌز المدة 
    خاص عادٌة اجازة خاصة لؽٌر العمل ؼٌر مشترك عنها بالداخل:  اسم المدة 

  أساسً واجر متؽٌربدون اجر :   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
 %4  %1 %3 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

بحةةد اقصةةً نهاٌةةه الشةةهر التةةالً  ةاالجةةازسةةنة خةةالل  االشتراكات 
 النتهائها

 المإمن علٌه 

 المإمن علٌه  ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فىال :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد  = أو   <  ـ  البداٌة  1
 سنة 64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
      1/4/56=  أو < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  أو < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة  = او  >ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك أخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  ال تقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8

  
 
 

 قطاع  /قانون    كود االشتراك            نوع المدة          
 3   11        41    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة إعارة  خارجٌة بؤجر:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     311/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %1   %1 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوما 15 أول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = أو < ا ـ  البداٌة 
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 4/56/ 1= او< ـ البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  = او < ـ  البداٌة  4
 ؤة   تارٌخ توقؾ نشاط المنش= او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل من اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدة المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ ال ٌقبل كؤول مدة اشتراك بالمنشؤة  8

  
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          
 3   11        51    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     312/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  خاص عادٌة خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة  نشاط المنشؤة  = أو <  ـ  النهاٌة  3
  1/4/1964> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 أو تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7

 
 
 
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك     نوع المدة          

 3   11        53    :ممٌز المدة 
   خاص عادٌة اشتراك نظام خاص:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     313/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -   2                                                  
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌضدورى  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = أو <  ـ  البداٌة  3
 1/8/61= او > ـ البداٌة والنهاٌة   4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة   = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ع المدة  ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطا 7
  
 

  
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك     نوع المدة          
 3   11        61    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     314/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  خاص عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه العملصاحب  تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو  <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 1/4/1984= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 د قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ  كو 6
 
 
 
 
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة            

 3   11        62    :ممٌز المدة 
     (صندوق ) خاص عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     315/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  4/1984/ 1> ـ البداٌة والنهاٌة   3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او < ـ  البداٌة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   6
 ـ ٌجب ان ٌقابلها مدد اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها   7
 

  
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          
 3   11        63    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     316/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  بالمبالػ المدخرةخاص عادٌة مدة مكافؤة محسوبة :  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق

  حساب المتوسط التدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 1/4/1984=  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1/7/65= او < ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى  = او <  لبداٌة ـ  ا 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة 7
 ـ ٌجب ان تقابلها مدة االشتراك باجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  8
 
 

  
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة            
 3   11        64    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     317/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 خاص عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا  - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  ال تدخل فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
    1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 
 

 

 

 
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك              نوع المدة          

 3   11        65    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     318/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  خاص عادٌة محول عنها احتٌاطى مدة سابقة:  اسم المدة 
 أساسً فقط  اجر:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 123333% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  ال تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
   1/4/1984= او > ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 
 
 

 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          
 3   11        71    :ممٌز المدة 
    خاص عادٌة فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     319/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى المعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق

  حساب المتوسط التدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( تحسب آلٌا ) ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك               نوع المدة          
 3   11        74    :ممٌز المدة 
  خاص عادٌة فراٌة جبر كسر السنة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     320/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل تأمٌنلنوع ا

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دوى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( تحسب الٌا ) ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة            
 3   11        75    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     321/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

    احتٌاطى تعوٌض مدة زائدةخاص عادٌة فراٌة من تحوٌل :  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد <  ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة   2
 1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة   3
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 لات القطاع وكود االشتراك  ب 61نهاٌة مدة بكود = ـ  النهاٌة  5
 
 

  
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك       نوع المدة         
 3   11        78    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     322/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

    خاص عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد  <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  > ـ  البداٌة والنهاٌة   2
 1/4/1984> ـ  البداٌة والنهاٌة   3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 بلات القطاع وكود االشتراك  64نهاٌة مدة بكود = ـ  النهاٌة  5
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك              نوع المدة          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     323/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   11        81    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 خاص عادٌة مشترام اجر اساسى قبل :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة   2
 1/9/1975> ـ  البداٌة والنهاٌة   3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   5
 
 
 
 
 

  
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك           نوع المدة          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     324/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   11        82    :ممٌز المدة 
 خاص عادٌة مشتراه اجر متغٌر  :  اسم المدة 

 اجر متغٌر فقط :   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                     
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  ال تدخل فعحساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 بداٌة االشتراك عن االجر االساسى  = او < ـ  البداٌة  3
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
 
 
 
 
 
 
 

   
 قطاع / قانون    كود االشتراك              نوع المدة          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     325/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   11        83    :ممٌز المدة 
     خاص عادٌة مشترام مكافؤة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
بداٌة االشتراك عن االجر االساسى = او  <ـ  البداٌة  3  
 ـ كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
 .ان وجدت  63بداٌة نوع المدة > ـ  البداٌة والنهاٌة  6
 

  
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك              نوع المدة          



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     326/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   11        84    :ممٌز المدة 
     خاص عادٌة رفع معامل حساب المدة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:  ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

 حساب المتوسط  ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 
تتناسب بداٌتها ونهاٌتها  54أو  52أو  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  1  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     327/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        85    :ممٌز المدة 
      خاص عادٌة سدد تكلفتها صاحب عمل بعد سن التقاعد:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %16 %1  %15 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوما 15 أول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

صةةةةةةندوق العةةةةةةاملٌن بالقطةةةةةةاع العةةةةةةام  المسئول 
 والخاص  

 

  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة   1
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشؤة االخٌرة = ـ  النهاٌة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص  ٌوم  4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     328/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        86    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 خاص عادٌة مشترام اجر اساسى من :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 : ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌةمدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  4
 . ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     329/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        87     : ممٌز المدة
       خاص عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1
تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة < ـ  النهاٌة  2  
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 .ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     330/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        88     : ممٌز المدة
 سبق صرؾ تعوٌض دفعة واحدة عنها دعن مدأجر أساسً مشترام خاص عادٌة :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة   1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود المدة   3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   4
 ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك فى االجر االساسى سبق الصرؾ عنها  5
ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  6  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     331/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        91    :ممٌز المدة 
        خاص عادٌة  ادخار لم ٌصرؾ عنها:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                     
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد  = او  <ـ البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة =  او < ـ  البداٌة  3
 ان وجدت  92تارٌخ بداٌة مدة بكود < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
  1/7/65=  او  <ـ  البداٌة والنهاٌة  6
   92ـ  ٌجب اال تتداخل مع مدد بكود  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     332/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   11        92    :ممٌز المدة 
        خاص عادٌة ادخار سبق الصرؾ عنها:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تاٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1/7/65= او <  ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 . 91ـ  ٌجب اال تتداخل مع مدد بكود  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     333/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   12        41    :ممٌز المدة 
         صعب فعلٌة خاص عمل :  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

المؤمن  صاحب العمل نوع التأمٌن
 علٌه

 االجمالى الخزانة

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < سنة واال بداٌة  12+ تارٌخ المٌالد = او<بداٌة  9/75ـ قبل  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  56/ 4/ 1= او < ـ  البداٌة  3
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   = او < ـ  البداٌة  4  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > النهاٌة ـ البداٌة و 5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى بؤستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     334/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   

 3   12        21    :ممٌز المدة 
         .خاص عمل صعب خدمة الزامٌة :  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل    - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

المؤمن  صاحب العمل نوع التأمٌن
 علٌه

 االجمالى الخزانة

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 .   4/1956/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  ـ  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 .  ـ  المنشؤ ة بها اعمال صعبة او خطرة 9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     335/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   12        23    :ممٌز المدة 
  خاص عمل صعب استدعاء:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %38 %1 %14 %27 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : أ ــــــ  معامل الحساب 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 . 4/56/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 .داٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ   الب 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر     7
 ـ  كود قطاع المدة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     336/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   12        51    :ممٌز المدة 
  خاص عمل صعب خدمة سابقة صندوق:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 125% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 . 4/64/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  9

 
 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     337/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   12        53    :ممٌز المدة 
          خاص عمل صعب اشتراك نظام خاص:  اسم المدة 

     اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد  >ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة = او < ـ  البداٌة  3
 . 1/8/61> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشاة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .نشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة ـ  كود قطاع الم 7
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     338/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   
 3   12        62    :ممٌز المدة 
         (صندوق ) خاص عمل صعب محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                  
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  المتوسطحساب  ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 84/ 4/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 .االجر االساسى بداٌة االشتراك مع = او < ـ  البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  7
 .ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  8
 . ـ  نوع المإمن علٌه لكر 9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     339/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   12        71    :ممٌز المدة 
          خاص عمل صعب فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                      
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( .ٌحسب الٌا ) ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     340/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   12        74    :ممٌز المدة 
          جبر كسر السنةخاص عمل صعب فراٌة :  اسم المدة 

     فقطاجر أساسً :  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  المتوسطحساب  ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( .تحسب الٌا ) ـ  ال تقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     341/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   12        84    :ممٌز المدة 
 خاص عمل صعب فعلٌة رفع معامل حساب مدة         :  اسم المدة 

     اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 موٌل الت  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع اتأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225% 15% 15%  

 : اداء المستحقات -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

صةةةةةةندوق العةةةةةةاملٌن بالقطةةةةةةاع العةةةةةةام  المسئول 
 والخاص

 

دورى للمعاشةةةةةةةةات ودفعةةةةةةةةة واحةةةةةةةةدة  االسلوب 
 للتعوٌض

 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 .المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة   ـ 1
 .تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54أو  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  2
 . ـ  نوع المإمن علٌه لكر   3
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 محمد حامد الصٌاد                                                     342/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   12        85    :ممٌز المدة 
  بعد سن التقاعد عملخاص عمل صعب سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %28 %1  %27 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 أول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 225%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 .تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة  1
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  3
 .بالمنشؤة االخٌرة تارٌخ نهاٌة الخدمة = ـ  النهاٌة  4
 .ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
 .ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  6
 . ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
   



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     343/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   13        41    :ممٌز المدة 
         فعلٌةخاص عمل  خطر :  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -  2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < سنة واال بداٌة  12+ تارٌخ المٌالد = او<بداٌة  9/75ـ قبل  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  56/ 4/ 1= او < ـ  البداٌة  3
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة   = او < ـ  البداٌة  4  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > النهاٌة ـ البداٌة و 5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى بؤستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر   7
 ـ  كود قطاع المنشاة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     344/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    شتراك كود اال نوع المدة   

 3   13        21    :ممٌز المدة 
         .خاص عمل خطر خدمة الزامٌة :  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %1 %1   معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   -   2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 .   4/1956/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 .اك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتر 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 .  ـ  المنشؤ ة بها اعمال صعبة او خطرة 9



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     345/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   13        23    :ممٌز المدة 
  خاص عمل خطر استدعاء:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %42 %1 %14 %31 معاش       
 %5  %3 %2 مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -   2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

 صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص ٌستحق من تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  19+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ البداٌة والنهاٌة  2
 . 4/56/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ البداٌة والنهاٌة  5
 .اخرى باستيناء المدد المتداخلة  ـ   البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك 6
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر     7
 ـ  كود قطاع المدة ٌتفق مع كود قطاع المدة  8
 . ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة 9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     346/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   13        51    :ممٌز المدة 
  سابقة صندوقخاص عمل خطر خدمة :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 126666% 9% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 . 4/64/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > والنهاٌة  ـ  البداٌة 5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     347/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   13        53    :ممٌز المدة 
          خاص عمل خطر اشتراك نظام خاص:  اسم المدة 

     اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌضدورى  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط التدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة = او < ـ  البداٌة  3
 . 1/8/61> ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشاة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 .دة ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع الم 7
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  8
 .ـ  نوع المإمن علٌه لكر  9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     348/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   
 3   13        62    :ممٌز المدة 
         (صندوق ) خاص عمل خطر محول عنها احتٌاطى اجر متؽٌر :  اسم المدة 

  اجر متؽٌر فقط:   جرنوع األ
 موٌل الت  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                              
 ( عن االجر المتغٌر فقط : ) معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 . 84/ 4/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 .ساسى بداٌة االشتراك مع االجر اال= او < ـ  البداٌة  5
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  6
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  7
 .ـ  ٌجب ان ٌقابلها مدة اشتراك اجر اساسى تناسب بداٌتها ونهاٌتها  8
 . ـ  نوع المإمن علٌه لكر 9
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 محمد حامد الصٌاد                                                     349/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   13        71    :ممٌز المدة 
          خاص عمل خطر فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( .ٌحسب الٌا ) ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     350/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 3   13        74    :ممٌز المدة 
          جبر كسر السنةخاص عمل خطر فراٌة :  اسم المدة 

     اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                          
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( .تحسب الٌا ) ـ  ال تقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
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 محمد حامد الصٌاد                                                     351/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   13        84    :ممٌز المدة 
          خاص عمل صعب فعلٌة رفع معامل حساب مدة:  اسم المدة 

     فقطاجر أساسً :   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777% 15% 15%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 .اعمال صعبة او خطرة ـ  المنشؤة بها  1
 .تناسب بداٌتها ونهاٌتها  54أو  52او  51ـ  ٌجب وجود مدة مسجلة بكود  2
 . ـ  نوع المإمن علٌه لكر   3
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 محمد حامد الصٌاد                                                     352/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 3   13        85    :ممٌز المدة 
  دبعد سن التقاع عملخاص عمل خطر سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %32 %1  %31 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 أول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 227777%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

  : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 .تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة  1
 .ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  2
 .ـ  المنشؤة بها اعمال صعبة او خطرة  3
 .بالمنشؤة االخٌرة تارٌخ نهاٌة الخدمة = ـ  النهاٌة  4
 .ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
 .ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  6
 .  ـ  نوع المإمن علٌه لكر 7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     353/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك   نوع المدة          

 3   14        41    :ممٌز المدة 
   خاص متدرج بدون اجر فعلٌة:  اسم المدة 

 بدون اجر اساسى او اجر متؽٌر  :  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص  المسئول 
  دورى المعاشات   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  حق ستال ٌ

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة  18+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  4/56/ 1= او < ـ  البداٌة  3
 .  تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط  المنشؤة = او >ـ  البداٌة والنهاٌة  5 
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     354/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  

 3   14        42    :ممٌز المدة 
  اليانٌة خاص متدرج بدون اجر احد افراد اسرة صاحب عمل منشؤة فردٌة حتى درجة:اسم المدة 

   بدون اجر أساسً او اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول   الستحقاقا

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
سنة  18+ تارٌخ المٌالد >  ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  64/ 4/ 1=  او  < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بادٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 تراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اش 6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7
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 محمد حامد الصٌاد                                                     355/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          

 3   15        41    :ممٌز المدة 
  خاص متدرج باجر فعلٌة:  اسم المدة 

 اجر أساسً واجر متؽٌر :   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (  فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  للتعوٌض دورى للمعاشات ودفعة واحدة االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = أو < ـ  البداٌة  1
 سنة  18+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  56/ 4/  1= او  <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة   7
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     356/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   15        42    :ممٌز المدة 
 ليانٌةا خاص متدرج باجر احد افراد اسرة صاحب عمل منشؤة فردٌة حتى درجة:  اسم المدة 

  اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة علٌهالمؤمن  صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم 15 اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
 صاحب العمل  ٌوم 15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  18+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  64/ 4/ 1=  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 
 

 

 

 

 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     357/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   16        41    :ممٌز المدة 
   تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن بدون اجر فعلٌة خاص:  اسم المدة 

  بدون اجر أساسى أواجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط االصابى فقط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة  26+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  4/56/  1=  او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7
 
  
 
 
 
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     358/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 3   17        41    :ممٌز المدة 
      خاص تالمٌل صناعٌٌن والطالب والمكلفٌن باجر فعلٌة:  اسم المدة 

    اجر أساسً واجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل فى حساب المتوسط االصابى فقط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  26+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  56/  4/  1= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشاة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  7

 
  
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة            
 4   11        41    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     359/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  مقاوالت عادٌة فعلٌة: اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:   جراألنوع 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 حصة العامل خالل شهر االستحقاق االشتراكات 
 

حصةةةة صةةةاحب العمةةةل نسةةةبة مةةةن 
االجور الحكمٌةة للعملٌةة اول الشةهر 
 التالى الستالم صورة المستخلص

النتهاء مةدة الشهرٌن التالٌٌن 
واال  ال تعةةةةةد مةةةةةدة البطاقةةةةةة 
 اشتراك

 ٌوم   15

المإمن 
 علٌه
 

صاحب 
 العمل

المإمن  ٌوم 15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط
 علٌه

 المزاٌا   - 2                                                
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 تدخل  فعحساب المتوسط :  المتوسط حسابد ـ  
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3                                        

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
سنة   64+تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1/1/1983= او< ـ البداٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
ـ  الجنسٌة مصرى  5  
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة             

 4   11        42      :ممٌز المدة 
  ووفاة بالداخلمقاوالت عادٌة بعد سن اٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     360/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     .مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

حصة صاحب العمل نسبة من االجور الحكمٌة  االشتراكات 
للعملٌةةةةة اول الشةةةةهر التةةةةالى السةةةةتالم صةةةةورة 

 المستخلص

 صاحب العمل ٌوم 15

 المإمن علٌه ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  دفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  البداٌة  1 
  1/1/1983= او < ـ البداٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 .ـ  الجنسٌة مصرى  4
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          
 4   11        86    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 مقاوالت عادٌة مشترام اجر اساسى من :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     361/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر اساسى فقط:  ألجرنوع ا
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 22222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال  ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 . ـ  الجنسٌة مصرى 5
 
 
 
  
 

 

 

 
  

 قطاع / قانون    كود االشتراك       نوع المدة          
 4   11        87    :ممٌز المدة 
   مقاوالت عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     362/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

     اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا -2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة < ـ  النهاٌة   2
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم   3
 .ـ  الجنسٌة مصرى   4
 لها اال مرة واحدة  ـ  ال ٌقبل تسجٌ  5
  
 
 
 
 
 

  
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          
 4   14        41    :ممٌز المدة 
     مقاوالت متدرج بدون اجر فعلٌة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     363/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 بدون اجر أساسً او اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل التأمٌننوع 

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : أ ــــــ  معامل الحساب 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة  18+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/1983=  او < ـ  البداٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
ـ  الجنسٌة مصرى    5  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 4   15        41    :ممٌز المدة 
   مقاوالت متدرج باجر فعلٌة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     364/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

حصةةة صةةاحب العمةةل نسةةبة مةةن االجةةور الحكمٌةةة  االشتراكات 
للعملٌةةةةةةة اول الشةةةةةةهر التةةةةةةالى السةةةةةةتالم صةةةةةةورة 

 المستخلص 

 صاحب العمل  ٌوم  15

    االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  18+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/1/1983= او < ـ  البداٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
 ـ  الجنسٌة مصرى   5
 
 

  
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة            
 5   11        41     : ممٌز المدة
     سٌارات عادٌة فعلٌة:  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     365/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1    اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

تجدٌدم وحتى السائق مقدما من بداٌة سرٌان الترخٌص او  االشتراكات 
 نهاٌة السنة المالٌة يم اول الشهر التالى لالستحقاق

الشهرٌن بحد أقصً  حصة التباع خالل شهر االستحقاق 
. اشتراكواال  ال تعد مدة النتهاء مدة البطاقة التالٌٌن   

حصة صاحب العمل وفقا لنوع السٌارة دفعة واحدة مقدما  
 عند تجدٌد الترخٌص

15 
 ٌوم 
 

 
 

المإمن 
 علٌه
المإمن 
 علٌه

صاحب 
 العمل 

 15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط
 ٌوم

المإمن 
 علٌه

 المزاٌا   - 2                                         -
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض   االسلوب 

 : المكافأة   -ج

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+تارٌخ المٌالد= او < ـ  البداٌة  1  
سنة  64+تارٌخ المٌالد> ـ  البداٌة والنهاٌة 2  
  1/14/1984= او <  ـ  البداٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   4

  
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة            
 5   11        43     : ممٌز المدة
       سٌارات عادٌة بعد سن اٌقاؾ انتفاع تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالداخل:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     366/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

حصة صاحب العمل وفقا لنوع السٌارة دفعة  االشتراكات 
 واحدة مقدما عند تجدٌد الترخٌص 

 صاحب العمل  

 المإمن علٌه ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                     
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط االصابى فقط تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  البداٌة  1
  1/14/1984=  او < ـ  البداٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة           

 5   11        86    :ممٌز المدة 
 1975 /1/9 سٌارات عادٌة مشترام اجر اساسى من :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     367/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اساسى  فقطاجر :   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة 2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 ناقص ٌوم ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة  4
 
 
 
 

  
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك     نوع المدة          
 5   11        87    :ممٌز المدة 
  سٌارات عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     368/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -  2                                             
 : معامل الحساب   -أ

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق  

  حساب المتوسط التدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة  <ـ  النهاٌة  2  
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة  3
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  4
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك              نوع المدة          
 6   11         41    :ممٌز المدة 
  فعلٌةمخابز عادٌة :  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     369/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

المؤمن  صاحب العمل نوع التأمٌن
 علٌه

 االجمالى الخزانة

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
 %2   %2 بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

ملٌم عن كل جةوال زنةة مائةة كلٌةو جةرام  447 االشتراكات 
 اول الشهر التالى النتهاء كل يالية اشهر 

الهٌئة العامة  
 للسلع التموٌنٌة 

 علٌهالمإمن  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 .سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/5/75= او < ـ  البداٌة  3
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
  3= ـ   قطاع المنشؤة  5
 شؤة تارٌخ توقؾ نشاط المن= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  6

 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  ع المدة نو
 6   11         42    :ممٌز المدة 
   مخابز عادٌة مستينى من تؤمٌن بطالة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     370/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5 %1  %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

ملٌم عن كل جةوال زنةة مائةة كٌلةو جةرام  447 االشتراكات 

 اول الشهر التالى النتهاء كل يال  اشهر 
الهٌئة العامة  

 للسلع التموٌنٌة 
 المإمن علٌه  ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  للتعوٌضدورى للمعاشات ودفعة واحدة  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  -

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او  <ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 . 1/5/75=  او <  ـ  البداٌة  5
 .ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
  3 =ـ  قطاع المنشؤة  7
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة   
 6   11         43    :ممٌز المدة 
   مخابز عادٌة بعد سن اٌقاؾ تؤمٌن شٌخوخة وعجز ووفاة بالداخل:  اسم المدة 
  اجر اساسى فقط:  نوع االجر 

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     371/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

ملٌم عن كل جةوال زنةة مائةة كلٌةو جةرام  447 االشتراكات 
 اول الشهر التالى النتهاء كل يالية اشهر 

الهٌئة العامة  
 للسلع التموٌنٌة 

 المإمن علٌه ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  ودفعة واحدة للتعوٌضدورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  تدخل فعحساب المتوسط االصابى فقط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

تارٌخ سن التقاعد < ـ  البداٌة   1  
  1/5/75= او < ـ  البداٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
  3= ـ  قطاع المنشؤة  4
 .تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة 5



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     372/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 6   11        46    :ممٌز المدة 
   عادٌة بعد سن التقاعدمخابز :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %26 %1 %14 %15 معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
 %5  %1 %4 مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

ملٌم عن كل جةوال زنةة مائةة كلٌةو جةرام  447 االشتراكات 
 اول الشهر التالى النتهاء كل يالية اشهر 

الهٌئة العامة  
 للسلع التموٌنٌة 

 المإمن علٌه ٌوم  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  64+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة   1
تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة  =  او < ـ  البداٌة  2  
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  3
  1/5/75=  أو < ـ  البداٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة    5
   3= منشؤة ـ  قطاع ال 6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     373/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة  
 6   11        61    :ممٌز المدة 
   مخابز عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة علٌه المؤمن صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                       
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15% 15%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  4/1984/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
  3= ـ  قطاع  المنشؤة  5
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  6  
 
 
 
 
 
 
 
 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     374/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة             
 6   11        64    :ممٌز المدة 
  مخابز عادٌة محول عنها احتٌاطى اجر اساسى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

اجر أساسً فقط :  ألجرنوع ا  
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافأة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص  المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل   فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة   64 +تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  4/1984/  1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
  3= ـ  قطاع المنشؤة  5
تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ  البداٌة والنهاٌة  6  
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 محمد حامد الصٌاد                                                     375/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك             نوع المدة          
 6   11        85    :ممٌز المدة 
  بعد سن التقاعد عملمخابز عادٌة سدد تكلفتها صاحب :  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %16 %1  %15 معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 صاحب العمل ٌوم  15 اول الشهر التالى النتهاء الخدمة  االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ سن التقاعد = او < ـ  النهاٌة   1
 تارٌخ نهاٌة الخدمة بالمنشؤة االخٌرة   = ـ  النهاٌة  2
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  3
    3= ـ  قطاع المنشؤة   4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5
 
 
 
 
 

  
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك     نوع المدة          
 6   11        86    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     376/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 1975 /1/9 مخابز عادٌة مشتراه اجر اساسى من :  اسم المدة 
    اجر أساسً فقط :  جرنوع األ

 التموٌل   -1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                       
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 15%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  ال تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة   64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
    3=  ـ  قطاع المنشؤة   4
ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     377/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 6   11        87 :ممٌز المدة 
  مخابز عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 

 اجر أساسً فقط :   جرنوع األ
 ــــــ  التموٌل  1

 : أ ـــــــ  نسب االشتراك 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

 حساب المتوسط  ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة   24+ تارٌخ المٌالد =  او < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة < ـ  النهاٌة  2
  3=  ـ  قطاع المنشؤة  3
ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4  
ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة  5  
 
 

 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 6   14        41    :ممٌز المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     378/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  مخابز متدرج بدون اجر فعلٌة: اسم المدة 
  متؽٌر بدون اجر أساسً أواجر:  جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -    2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 (فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  المتوسطال تدخل  فى حساب :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة 18+تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة 2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة= او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
  1/5/75= او < ـ  البداٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   6
  3 =ـ  قطاع المنشؤة  7
 
 
 
 

 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     379/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 6   15        41    :ممٌز المدة 
  مخابز متدرج باجر فعلٌة: اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

 %3   %3 أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                        
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 ( فى تأمٌن اصابات العمل فقط : ) ب ــــ  اداء المستحقات 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  الٌستحق 

  تدخل  فى حساب المتوسط االصابى فقط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 –+تارٌخ المٌالد= أو < ـ البداٌة  1
سنة  18+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
 .تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ البداٌة  3
 وقؾ نشاط المنشؤة تارٌخ ت= أو > ـ البداٌة والنهاٌة  4
  1/5/75= او < ـ  البداٌة  5
 ـ البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع أٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
  3= ـ قطاع المنشؤة  7
 

 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11        41    :ممٌز المدة 
    عادٌة فعلٌةبالخارج  عاملٌن:  اسم المدة 
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 محمد حامد الصٌاد                                                     380/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   اجر أساسً فقط:  جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %2225  %2225  معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه   مقدما  االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌوما  15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+  تارٌخ المٌالد = او  >ـ  البداٌة والنهاٌة   2
  1/11/73=  أو < ـ  البداٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11        61    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     381/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عادٌة محول عنها احتٌاطى تعوٌض مدة زائدةعاملٌن بالخارج :  اسم المدة 
   اجر أساسً فقط:  جر نوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة   12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1  
سنة  64+ تارٌخ المٌالد = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  2  
  1984/ 4/ 1> ـ البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11         64    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     382/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   عاملٌن بالخارج عادٌة ٌحول عنها احتٌاطى التعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
  أساسً فقطاجر :   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1984/ 4/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11        71    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     383/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عاملٌن بالخارج عادٌة فراٌة للوفاة او العجز:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                      
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 (   تحسب آلٌا ) ـ  ال ٌقبل تسجٌلها  ٌدوٌا  1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11        74    :ممٌز المدة 
 جبر كسر السنةعاملٌن بالخارج عادٌة فراٌة :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     384/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل    1-

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 ( .تحسب آلٌا ) ـ ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 7   11        75    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     385/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

      عاملٌن بالخارج عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                              
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

تارٌخ المٌالد   < ـ  البداٌة  1  
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1984/ 4/ 1>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
بلات القطاع وكود االشتراك  61نهاٌة مدة بكود = ـ  النهاٌة  5  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11         78    ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     386/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى ال تعوٌض مدة زائدةعاملٌن بالخارج :  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   ألجرنوع ا

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1984/  4/  1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
   بلات القطاع وكود االشتراك 64نهاٌة مدة بكود =  ـ  النهاٌة  6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11        81    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     387/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  عادٌة مشترامعاملٌن بالخارج :  اسم المدة 
  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام  والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  64+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 7   11        87    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     388/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

   عاملٌن بالخارج عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 
  اجر أساسى فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة   <ـ  النهاٌة   2
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  3
 ـ  ٌجب ان ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة 5
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 8   11        41    :ممٌز المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     389/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  أصحاب اعمال عادٌة فعلٌة:  اسم المدة 
   اجر اساسى فقط:   جرنوع األ

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 %15  %15  معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  ٌوم  15 أول  الشهر التالى لالستحقاق  االشتراكات 
 المإمن علٌه  ٌوم 15 اول الشهر التالى لالستحقاق  االقساط

 المزاٌا   -2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 21+تارٌخ المٌالد= او < سنة واال بداٌة  18+ تارٌخ المٌالد = او <بداٌة 14/76ـ قبل  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة  2
  1/11/73= او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
  3= ـ  قطاع المنشؤة  7

 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        21    :ممٌز المدة 
 أصحاب أعمال عادٌة خدمة الزامٌة      :  اسم المدة 



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     390/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

  فقط اجر أساسً:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
 المإمن علٌه   ٌإجل السداد لمدة مساوٌة للمدة  االقساط

 المزاٌا   - 2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات دفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل  فعحساب المتوسط:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 21+تارٌخ المٌالد= او < سنة واال بداٌة  18+ تارٌخ المٌالد = او <بداٌة 14/76ـ قبل  1
 سنة  44+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة  2
  1/11/73= او < ـ  البداٌة  3
 ٌة نشاط المنشؤة تارٌخ بدا= او < ـ  البداٌة  4
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  5
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  6
  3= ـ  قطاع المنشؤة  7
 ـ  نوع المإمن علٌه لكر  7

 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        37    :ممٌز المدة 
 مدة ؼٌر مشترك عنهاأصحاب أعمال عادٌة :  اسم المدة 

    بدون اجر أساسً او اجر متؽٌر:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     391/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       

     مكافؤة       
     أصابة عمل 

     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
  : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

   المسئول 
   االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فىال :  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة 18+ تارٌخ المٌالد = او <ـ البداٌة  1
 سنة  21+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة   2
 تارٌخ بداٌة نشاط المنشؤة = او < ـ  البداٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 نهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة ـ  البداٌة وال5
  3= ـ  قطاع المنشؤة  6
 سنة  21> ـ السن فى تارٌخ التشؽٌل  7

 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        61    :ممٌز المدة 
 أصحاب اعمال عادٌة محول عنها احتٌاطى تعوٌض مدة زائدة  : اسم المدة 

  اجر اساسى فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     392/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                         
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12 +تارٌخ المٌالد = او < ـ  البداٌة  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  1/4/84>ـ البداٌة    3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة = او  >ـ البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  5
  3= ـ  قطاع المنشؤة  6
 
 

 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        64    :ممٌز المدة 
      احتٌاطى التعوٌض مدة زائدة اصحاب اعمال عادٌة محول عنها:  اسم المدة 

   اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     393/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 : نسب االشتراك   -أ

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                               
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل  فعحساب المتوسط: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  12+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  4/1984/ 1> ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 تارٌخ توقؾ نشاط المنشؤة =  او > ـ  البداٌة والنهاٌة  4
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة   5
  3=  ـ  قطاع المنشؤة  6
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        71    :ممٌز المدة 
  أصحاب أعمال عادٌة فراٌة للوفاة أو العجز:  اسم المدة 

  اجر اساسى فقط:   جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     394/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل  - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                             
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 (  تحسب الٌا ) ـ ال ٌقبل تسجٌلها بدوٌا  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        74    :ممٌز المدة 
  أصحاب أعمال عادٌة فراٌة جبر كسر السنة:  اسم المدة 

  اجر اساسى فقط:  جرنوع األ



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     395/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 التموٌل   - 1
 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                   
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات   -ب

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

  (  تحسب الٌا )  ـ  ال ٌقبل تسجٌلها ٌدوٌا  1



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     396/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 8   11        75    :ممٌز المدة 
   أصحاب أعمال فراٌة من تحوٌل احتٌاطى تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل التأمٌننوع 

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                          
 : معامل الحساب  -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12% 9%  

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل  فعحساب المتوسط:   د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد  <ـ  البداٌة  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة   2
  4/1984/ 1>  ـ  البداٌة والنهاٌة  3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
  3= ـ  قطاع المنشؤة   5
 بلات القطاع وكود االشتراك   61نهاٌة مدة بكود =  ـ  النهاٌة  6

  



           تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة 
                                                                                                                                                                                           2009 ماٌو                                                       سادسالكتااب ال                  

 

 

 محمد حامد الصٌاد                                                     397/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 8   11        78    :ممٌز المدة 
  أصحاب أعمال عادٌة فراٌة من تحوٌل احتٌاطى ال تعوٌض مدة زائدة:  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   -1

 : نسب االشتراك  -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -    2                                            
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12%   

 : اداء المستحقات   -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

صةةةةةةندوق العةةةةةةاملٌن بالقطةةةةةةاع العةةةةةةام  المسئول 
 والخاص

 

دورى للمعاشةةةةةةةةات ودفعةةةةةةةةة واحةةةةةةةةدة  االسلوب 
 للتعوٌض

 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  تدخل  فى حساب المتوسط:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 تارٌخ المٌالد < ـ  البداٌة  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة والنهاٌة  2
  4/1984/ 1>  ـ  البداٌة   3
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  4
  3= ـ  قطاع المنشؤة   5
 بلات القطاع وكود االشتراك  64نهاٌة مدة بكود =  ـ  النهاٌة  6
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 محمد حامد الصٌاد                                                     398/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 8   11        81    :ممٌز المدة 
  أصحاب أعمال عادٌة مشترام:  اسم المدة 

     اجر اساسى فقط:   جرنوع األ
 التموٌل   - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل التأمٌننوع 

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   -2                                          
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222% 12%   

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص المسئول 
  دورى للمعاشات ودفعة واحدة للتعوٌض االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ المٌالد = او  <ـ  البداٌة  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة    2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
  3= ـ  قطاع المنشؤة  4
 ـ  ٌجب أن ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     399/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 
 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 

 8   11        87    :ممٌز المدة 
       أصحاب أعمال عادٌة مشترام بعد الترك:  اسم المدة 

  اجر أساسً فقط:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
     معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

    االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

144% 222222%    

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

صةةةةةةندوق العةةةةةةاملٌن بالقطةةةةةةاع العةةةةةةام  المسئول 
 والخاص

 

  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة  -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط تدخل  فى: د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  24+ تارٌخ سن المٌالد = او < ـ النهاٌة  1
 تارٌخ ترك الخدمة االخٌرة  <ـ  النهاٌة  2
 ـ  كود قطاع المنشؤة ٌتفق مع كود قطاع المدة  3
 ـ  ٌجب أن ٌكون الفرق بٌن البداٌة والنهاٌة سنوات كاملة ناقص ٌوم  4
 ـ  ال ٌقبل تسجٌلها اال مرة واحدة   5
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 محمد حامد الصٌاد                                                     400/444  لتأمٌن االجتماعً دراسة تحلٌلٌةمدد االشتراك فً نظام ا

 قطاع / قانون    كود االشتراك  نوع المدة 
 9   11        41    :ممٌز المدة 
        تؤمٌن شامل عادٌة فعلٌة:  اسم المدة 

   بدون اجر أساسً او اجر متؽٌر:   جرنوع األ
 التموٌل  - 1

 : نسب االشتراك   -أ 

 االجمالى الخزانة المؤمن علٌه صاحب العمل نوع التأمٌن

     شٌخوخة وعجز ووفاة 
 جنٌه واحد   جنٌه واحد  معاش       
     مكافؤة       

     أصابة عمل 
     مرض      
     بطالة      

 : اداء االشتراكات واالقساط   -ب 

 المسئول  المهلة  تارٌخ االستحقاق  المستحق 

 المإمن علٌه  اول الشهر التالى لالستحقاق االشتراكات 
    االقساط

 المزاٌا   - 2                                           
 : معامل الحساب   -أ 

 تعوٌض المدة الزائدة  تعوٌض الدفعة الواحدة  المعاش  المدة 

 مدة اضافٌة  مدة اصلٌة    

     

 : اداء المستحقات  -ب 

 عن المدة االضافٌة  عن المدة االصلٌة  بٌان 

  صندوق العاملٌن بالقطاع العام والخاص   المسئول 
  دورى للمعاشات  االسلوب 

 : المكافأة   -ج 

 المسئول  االستحقاق 

  ال ٌستحق 

  حساب المتوسط ال تدخل  فى:  د ـ  حساب المتوسط 
 ـ  الشروط المنطقٌة للمدة  3

 سنة  18+ تارٌخ المٌالد = او < ـ البداٌة  1
 سنة  65+ تارٌخ المٌالد > ـ  البداٌة  2
 ـ  البداٌة والنهاٌة ال تتداخل مع اٌة مدة اشتراك اخرى باستيناء المدد المتداخلة  3
 . 1/1/1976= او < ـ  البداٌة  4
 


