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 2019لسنة  ( 4 )تضمن الكتاب دوري رقم 
بشأن 

االجراءات المتبعة بشأن تحصٌل االشتراكات المستحقة على العاملٌن لدى الغٌروفقاً ألحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة 
  2019 لسنة 148والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

 1/1/2020اعتباراً من 
 

(( 2)مرفق رقم )
جدول تحدٌد الحدٌن األدنى واألقصى السنوٌٌن ألجر االشتراك 

 

 السنوي الحد األقصى الحد األدنى السنوي السنة

 84000 12000 2020ٌناٌر

2021 14400 97200 

2022 16800 112800 

2023 20400 130800 

2024 24000 151200 

2025 27600 174000 

2026 32400 200400 

2027 38400 231600 

 

:  ٌالحظ
فً أول ٌناٌر من كل عام منسوبة إلٌه فً شهر دٌسمبر السابق لمدة سبع  %  15زٌادة الحدٌن األدنى واألقصى بواقع  

 ثم ٌتم زٌادة هذٌن الحدٌن بنسبة التضخم ، وٌراعً جبر الحدٌن األدنى واألقصى 1/1/2020سنوات اعتباًرا من 
 .الشهري الى أقرب مائة جنٌه

 
وفٌما ٌلً اٌضاح لكٌفٌة تطور الحدٌن األدنً واألقصً ألجر االشتراك 

تطور الحد األدنً  : أوال 

االعداد للسنة التالٌة الشهري السنوي السنة 

2020 12000 1000 12000 × 1.15 = 13800 ÷ 12 = 1150 = 1200 × 12 = 14400  

2021 14400 1200 14400 × 1.15 = 16560 ÷ 12 = 1380 = 1400 × 12 = 16800 

2022 16800 1400 16800  ×1.15 = 19320 ÷ 12 = 1610 = 1700 × 12 = 20400 

 2027 حتً سنة وهكذا 1700 20400 2023
  تتم الزٌادة بنسبة التضخم2028واعتبارا من سنة 

 

  قصًتطور الحد األ : ثانٌا

االعداد للسنة التالٌة الشهري السنوي السنة 

2020 84000 7000 84000 × 1.15 = 96600 ÷ 12 = 8050 = 8100 × 12 = 97200  

2021 97200 8100 97200 × 1.15 = 111780 ÷ 12 = 9315 = 9400 × 12 = 112800 

2022 112800 9400 112800  ×1.15 = 129720 ÷ 12 = 10810 = 10900 × 12 = 130800 

 2027 حتً سنة وهكذا 10900 130800 2023
  تتم الزٌادة بنسبة التضخم2028واعتبارا من سنة 

 


