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( 1)مادة 
 

 :فى تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعنى المبٌن قرٌن كل منها
كل من تسري علٌه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه : المؤمن علٌه  01 - 

 .التؤمٌنٌة عن مدة اشتراكه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
...................................... 

المقابل النقدى الذي ٌحصل علٌه المإمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بالبند : أجر االشتراك  – 08
 .من هذا القانون من جهة عمله األصلٌة لقاء عمله األصلى (2)أوالً من المادة 

: وتحدد عناصر أجر اإلشتراك علً النحو األتً 
. األجر الوظٌفً – 1
. األجر األساسً  – 2
. األجر المكمل - 3
. الجوافز  – 4
. العموالت – 5
 :الوهبة ، متً توافرت فٌها الشروط اآلتٌة – 6

أن ٌكون قد جري العرؾ علً أن ٌدفعها عمالء المنشؤة علً أساس نسبة مئوٌة  ( أ)
 .محددة مقدما من المبالػ المستحقة علً العمالء

 . أن ٌكون لها صندوق مشترك فً المنشؤة توضع فٌه حصٌلتها لتوزٌعها بٌن العمال(ب)
 بٌن رب العمل والعمال تحدد بموجبها كٌفٌة توزٌعها (علٌها)علٌه أن تكون قواعد متفق (ج)

. علٌهم
. البدالت ، فٌما عدا البدالت التالٌة فال تعتبر جزءا من أجر االشتراك – 7

بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ (أ)  
للمإمن علٌه مقابل ما ٌتكلفه من أعباء تقتضٌها أعمال وظٌفته  وٌستثنً من ذلك بدل 

. التمثٌل
بدل السكن وبدل الملبس وبدل السٌارة و وؼٌرها من البدالت التً تصرؾ مقابل (ب)  

. مزاٌا عٌنٌة
البدالت التً تستحق نتٌجة ندب المإمن علٌه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلٌة أو (ج)  

. خارجها
. البدالت التً تستحق للمإمن علٌه لمواجهة أعباء المعٌشة خارج البالد(د)

. األجور اإلضافٌة -  8
. التعوٌض عن الجهود ؼٌر العادٌة – 9

. إعانة ؼالء المعٌشة – 10
. العالوات االجتماعٌة – 11
. العالوات االجتماعٌة اإلضافٌة – 12
. المنح الجماعٌة – 13
. المكافآت الجماعٌة – 14
      .ما زاد علً الحد األقصً لألجر األساسً – 15
 .العالوات الخاصة التً لم ٌتم ضمها الً األجر األساسً – 16

 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحدٌن األدنً واألقصً ألجر االشتراك
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من هذا القانون وسن  (2)سن الستٌن بالنسبة للبنود أوالً وثالثاً من المادة :  سن الشٌخوخة  10 -

ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة  الخامسة والستٌن بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم بالبند ثانٌاً 
 .من هذا القانون ( 41)
 

( 2)مادة 
 

 :    تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتٌة
: العاملٌن لدى الغٌر- أوالً 

العاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات  -1
 .االقتصادٌة التابعة ألي من هذه الجهات

،  وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة التابعة لهاالعاملٌن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام -2
 .بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون فً شركات قطاع األعمال العام

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات المنصوص 
(. 2 ، 1)علٌها بالبندٌن 

أن تكون عالقة العمل التى  بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكام قانون العمل، مع مراعاة العاملٌن -3
تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة، وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال 

الشحن والتفرٌػ وعمال الصٌد وعمال النقل البرى، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد 
 .والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة

المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل وتحددهم  -4
 . التنفٌذٌة لهذا القانونالالئحة

 بشرط توافر الشروط المنصوص أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه ، وٌعولهم فعالً ، -5
 (.3)علٌها فى البند 

. أال تقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر ( 5 ، 4 ، 3) فى البنود وٌشترط
وفى حالة إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فال ٌعتد ضمن مدة اشتراكه إال 
بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وأحكام تحدٌد مدة 

. العمل الخاضعة لهذا القانون
 .......................................................

 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة
 

 )4)مادة 
 

ا ًٌ ، فٌما عدا الفئات المنصوص علٌها بالبند ثالثاً من المادة  ٌكون التؤمٌن وفقاً ألحكام هذا القانون إلزام
ا ، ولرئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض رئٌس  (2) ًٌ من هذا القانون فٌكون خضوعهم اختٌار

 .الهٌئة إصدار قرار بإلزامٌة التؤمٌن لهذه الفئة بالدول التى ال ٌتم التؤمٌن فٌها على العمالة المصرٌة
 .......................................
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( 41 )مادة

 
      ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص بالتؤمٌنات قراراً بتوحٌد 

ا لٌكون الخامسة والستٌن اعتباًرا من أول ٌولٌو  ًٌ  2040سن الشٌخوخة تدرٌج
 

( 45)مادة 
 

باإلضافة  (2)تسرى أحكام هذا الباب على المإمن علٌهم الوارد ذكرهم فى البند أوالً من المادة 
: إلى الفئات اآلتٌة

 .  سنة18العاملٌن بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  -1
 .المتدرجٌن والتالمٌذ الصناعٌٌن -2
 .الطالب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى -3
 .المكلفون بالخدمة العامة -4
الملتحقٌن بعمل بعد سن التقاعد وال تسرى فى شؤنهم أحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز  -5

 .والوفاة
 

( 115)مادة 
 

  صاحب العمل بؤداء االشتراكات المستحقة عن العاملٌن لدٌه وفًقا ألحكام هذا القانونٌلتزم
.  وتشمل الحصة التً ٌلتزم بها والحصة التً ٌلتزم باقتطاعها من أجر المإمن علٌه، 

وتحسب االشتراكـات التً ٌإدٌهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمإمن علٌهم المشار إلٌهم فً 
: أتًوفقا لما ي (2)أوالً من المادة 

.  على أساس ما ٌستحقـه المإمن علٌه من أجر خالل كل شهر ( :2، 1)بالنسبة للبندٌن  ( أ)
 خالل سنة مٌالدٌة على أسـاس أجورهم فً شهر ٌناٌر من كل عام :بالنسبة لباقى البنود  ( ب)

، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب االشتراكات على أساس 
 .أجر شهر االلتحاق بالخدمة وذلك حتى ٌناٌر التالً ثم ٌعامل بعد ذلك على األساس المتقدم
    وٌراعى فً حساب األجر تحدٌد عدد أٌام العمل فً الشهـر بثالثٌن ٌوًما بالنسبة لمن ال 

. ٌتقاضون أجورهم مشاهرة
  وال تستحق االشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فٌه الخدمـة إال إذا كان شهًرا كامالً وتستحق 

.   االشتراكات كاملًة عن الشهر الذي تنتهً فٌه الخدمة
 .  وٌعفى المإمن علٌه وصاحب العمل من االشتراكات المستحقة عن مدة التجنٌد اإللزامً

 
( 116)مادة 

 
 تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون أجر اشتراك  ،مع عدم االخالل بالحد األدنى ألجر االشتراك

بعض فئات المإمن علٌهم وطرٌقة حساِبه، وطرٌقـة حساب االشتراكات والملتزم بها ومواعٌد 
 .أدائها
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( 119)مادة 
 

:  االشتراكات عن المدد اآلتٌة وذلك وفًقا للقواعد واألحكام المبٌنة قرٌن كل منهاتستحق
 ٌلتـزم المإمن :مدد اإلعارات الخارجٌة بدون أجر ومدد األجـازات الخاصة للعمل بالخارج -1

. علٌه بحصته وحصة صاحب العمل فً االشتراكات وتإدى بإحدى العمالت األجنبٌة
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بعد االتفاق مع الوزٌر المختص نوع العمالت 

 وسعر التحوٌل، وكٌفٌة ومواعٌد أداء االشتراكات والمبالػ االضافٌة التً تستحق  ، األجنبٌة
. من هذا القانون (121)فً حالة التؤخٌر فً السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة فً المادة 

ٌلتزم المإمن علٌه بحصته وحصة صاحب العمل فً : مدد األجازات الخاصة بدون أجر -2
االشتراكات إذا رؼب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التؤمٌن، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة 

لهذا القانون األحكام المنظمة لكٌفٌة ومواعٌد إبداء الرؼبة وأداء االشتراكات والمبالػ 
اإلضافٌة التى تستحق فى حالة التؤخٌر فى األداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة فً المادة 

 .من هذا القانون (121)
وإذا ثبت إلتحاق المإمن علٌه بعمل خالل مدة اإلجازة فٌتم اإللتزام بسداد حصة المإمن 
علٌه وحصة صاحب العمل فى االشتراكات وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون مواعٌد 

من هذا القانون  (121)األداء والملتزم بها والمبالػ اإلضافٌة وفًقا للنسب المقررة فً المادة 
. التى تستحق فى حالة التؤخٌر فى األداء

 ٌلتزم صاحب العمل بحصته فً االشتراكات وتإدى فً :مدد اإلجازات الدراسٌـة بدون أجر -3
المواعٌد الدورٌة وٌلتزم المإمن علٌه بحصته، وٌإدٌها فً المواعٌد المحددة بالالئحة 

. التنفٌذٌة لهذا القانون
 تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة :مدد البعثات العلمٌة بدون أجر -4

. المإمن علٌه فً االشتراكات وتإدى فً المواعٌد الدورٌة
 تلتزم الجهـة المعار إلٌها بحصة صاحب العمل فً االشتراكات كما :مدد اإلعارة الداخلٌة -5

تلتزم بخصم حصة المإمن علٌه من أجره، وتإدى للجهة المعار منها فً المواعٌد المحددة 
. لسدادها للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة

. وٌسرى حكم هذا البند فى شؤن حاالت الندب الكلى
 تلتزم الجهة التً تإدى أجر المإمن علٌه خالل تلك المدد :مدد اإلستدعاء واإلستبقاء- 6

بحصة صاحب العمل فً االشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المإمن علٌه من أجره 
 .وتإدى الحصتان للهٌئة فً المواعٌد الدورٌة

 
( 120)مادة 

 
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بؤن ٌقدم للهٌئة القومٌة بٌانات العاملٌن وأجورهم 
واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهٌئة وبالشروط واألوضاع المنصوص علٌها فى 

.  من هذا القانون (127)المادة 
. وتحسب االشتراكات على أساس البٌانات الواردة فى هذه النماذج

 ٌكون حساب االشتراكات على أساس  ، فإذا لم ٌقدم صاحب العمل البٌانات المشار إلٌها
وفى تلك الحالة تلتزم الهٌئة بؤن تخطر ، آخر بٌان قدم منه للهٌئة أو طبًقا لما تسفر عنه تحرٌاتها 

، وٌكون لصاحب العمل  صاحب العمل بقٌمة االشتراكات والمبالػ األخرى المستحقة علٌه
االعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تسلمه اإلخطار 
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( 150)مع أداء رسم اعتراض قٌمته مائة جنٌه ٌرحل إلى الحسـاب المنصوص علٌه فً المادة 
.  وال ٌعتبر االعتراض مقبوال إال بعد أداء الرسم المشار إلٌه ،من هذا القانون

.  وعلى الهٌئة الرد على هذا االعتراض خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ وروده إلٌها
وفى حالة رفض الهٌئة اعتراض صاحب العمل ٌكون له أن ٌطلب عرض النزاع على لجنة 

 وتعلن الهٌئة صاحب  ،من هذا القانون (148)فحص المنازعات المنصوص علٌها بالمادة 
. العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار

       ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خالل الثالثٌن ٌوماً 
ا وتكون المستحقات واجبة األداء بإنقضاء موعد الطعن  التالٌة لصدوره ًٌ ، وٌصبح الحساب نهائ

 أو برفض الهٌئة العتراض صاحب العمل وعدم قٌامه بطلب عرض النزاع على طعن ،دون 
 .لجنة فحص المنازعات خالل ثالثٌن ٌوًما من تارٌخ استالمه اإلخطار بالرفض

 
( 122)مادة 

 
من هذا القانون ٌإدى صاحب العمل فً القطاع الخاص  (120)مع عدم اإلخالل بالمادة 

االشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المإمن علٌهـم ال تكفى لذلك، 
وتعتبر المبالػ التً ٌإدٌها صاحب العمل عن المإمن علٌهم فً حكم القرض وٌكـون الوفاء بها 

 .طبقاً لألحكام التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
 

( 127)مادة 
 

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البٌانات والمستندات الواردة فً ملؾ 
. التؤمٌن االجتماعً الخاص بالمإمن علٌه دون الرجوع إلى ملؾ الخدمة

     وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون السجالت والدفاتر التً ٌلتزم صاحب العمل بحفظها 
، وكذلك البٌانات والنماذج التً  والملفات التً ٌنشئها لكل مإمن علٌه والمستندات التً تودع بها

ٌلتزم بتقدٌمها للهٌئة عن العاملٌن لدٌه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعٌد تقدٌم هذه البٌانات 
 .والنماذج

 
( 142)مادة 

 
ٌلتزم صاحب العمل بموافاة الهٌئة ببٌان بؤسماء العاملٌن لدٌه الذٌن تنتهً خدمتهم بسبب 

. ، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثالثة أشهر على األقل بلوغ سن استحقاق المعاش
وٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص عن كل شهر ٌتؤخر فٌه عـن إخطار الهٌئة بانتهاء 

من قٌمة االشتراك المستحق عن الشهر % 20خدمة المإمن علٌه بؤداء مبلػ إضافً بنسبة 
وذلك فً الحاالت وبالشروط والقواعد التً تحددها  ، األخٌر من مدة اشتراك المإمن علٌه 

 .الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
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 االشتراكات الممولة للنظام
 

 خالل مدة االشتراك الفعلً: أوال 
 (ٌلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن علٌه)

 
 العاملون لدى الغٌر: أوالً  المؤمن علٌهم

مؤمن  (2)صاحب العمل الملتزم
 (2)علٌه

 (2)االجمالً
 قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمٌن

 % 21 % 21 % 21 % 09  %12 %12 %12 (1)شٌخوخة وعجز ووفاة
  %02  %02  %02  %01  %01  %01  %01 (2)المكافأة

%01.25 إصابات العمل
(5( )7) 

01.25 
(%5( )7) 

01.50 
(%6()7) 

××× 01.25%
(5( )7) 

01.25 
(%5( )7) 

01.50 
(%6( )7) 

 03.25 % 03 % 03 (10 )المرض
%(8) 

01 % 04 % 04 % 04.25 
%(9) 

 %01 %01 ××× ××× %01 %01 ××× البطالة
 %29.75 %29.25 %28.25 %11 %18.75 %18.25 %17.25  اتشتراكالجملة ا

 
 

، وتقسم مناصفة بٌن صاحب العمل والمإمن علٌه، على %1تزاد نسبة االشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون بنسبة  (1)

 %.26أال تتجاوز إجمالى نسبة االشتراكات 

 .من أجر االشتراك (2)

 .من دخل االشتراك (3)

 .الحد األدنى ألجر االشتراكمن  (4)

 .للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة % 0.25من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  % 1 (5)

لتعوٌض األجر ومصارٌؾ  % 0.25للمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة ،  % 0.25من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  % 1 (6)

 .االنتقال

تبعاً لمخاطر نشاط المنشؤة وفقاً لما تحدده  % 1حتى تصل إلى تتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة (7)

 .الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشؤن

 .لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال % 0.25من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  % 3 (8)

 .لتعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال % 0.25من أجر االشتراك للعالج والرعاٌة الطبٌة ،  % 4 (9)

تسسي أحكبم هرا التأهيي تدزيجيب علي الوؤهي عليهن الريي يصدز بتحديدهن قساز هي زئيس هجلس ادازة الهيئة الوعٌية ببلتأهيي الصحي ، وذلك  (10)

 لسٌة  79دوى االخالل بحقىق الوؤهي عليهن الريي اًتفعىا بتأهيي الوسض وفقب ألحكبم قبًىى التأهيي االجتوبعي الصبدز ببلقبًىى زقن 

 

 فً حاالت األجازات الخاصةاالستثناءات :ثانٌا 
 

 . ٌتحمل المإمن علٌه حصته وحصة صاحب العمل – 1
 خالل مدة األجازة للعمل خارج البالد ال ٌإدي من اشتراك اصابة العمل اال ما ٌقابل – 2

 .نسبة المعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة 
 . خالل مدة األجازة لؽٌر العمل ال ٌإدي اشتراك اصابة العمل – 3
 . خالل مدة األجازة التً تقضً خارج البالد ال ٌإدي اشتراك تؤمٌن المرض – 4
 خالل مدة األجازة التً تقضً داخل البالد ال ٌإدي من اشتراك تؤمٌن المرض اال ما – 5

 .ٌقابل نسبة العالج والرعاٌة الطبٌة 



 العاملٌن لدي الغٌر
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 2019 لسنة 148الصادر بالقانون رقم 
 

                   w: www.elsayyad.net             2020 / 03 / 26           محمد حامد الصٌاد                           
7/8                                           

 
 

 خالل مدة األجازة للعمل خارج البالد : ثالثا
  (ٌلتزم بها المؤمن علٌه ، حصته وحصة صاحب العمل)

 
مؤمن  (2)صاحب العملالملتزم 

 (2)علٌه
 (2)االجمالً

قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمٌن 

شٌخوخة وعجز 
 (1)ووفاة

12 %12% 12%  09  %21  %21 % 21 % 

  %02  %02  %02  %01  %01  %01  %01 (2)المكافأة

 % 0.25إصابات العمل 
(5( )7) 

0.25( % 5 )
(7) 

0.25( % 6 )
(7) 

××× 0.25 %( 5 )
(7) 

0.25( % 5 )
(7) 

0.25( % 6 )
(7) 

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (10 )المرض

 %01 %01 ××× ××× %01 %01××× البطالة 

 %24.25 %24.25% 23.25% 10 %14.25 %14.25% 13.25  اتشتراكالجملة ا

 
 خالل مدة األجازة لغٌر العمل تقضً خارج البالد : رابعا

  (ٌلتزم بها المؤمن علٌه ، حصته وحصة صاحب العمل)
 

مؤمن  (2)صاحب العملالملتزم 
 (2)علٌه

 (2)االجمالً

قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمٌن 

شٌخوخة 
وعجز 

 (1)ووفاة

12 %12% 12%  09  %21  %21 % 21 % 

  %02  %02  %02  %01  %01  %01  %01 (2)المكافأة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××إصابات العمل 

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× (10 )المرض

 %01 %01 ××× ××× %01 %01××× البطالة 

جملة 
  اتشتراكالا

13 %14% 14% 10 %23 %24% 24% 

 
 خالل مدة األجازة لغٌر العمل تقضً داخل البالد : خامسا

  (ٌلتزم بها المؤمن علٌه ، حصته وحصة صاحب العمل)
 

مؤمن  (2)صاحب العملالملتزم 
 (2)علٌه

 (2)االجمالً

قطاع خاص قطاع عام حكومة قطاع خاص قطاع عام حكومة نوع التأمٌن 

شٌخوخة 
وعجز 

 (1)ووفاة

12 %12% 12%  09  %21  %21 % 21 % 

  %02  %02  %02  %01  %01  %01  %01 (2)المكافأة

 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××إصابات العمل 

 (9)% 04 % 04 % 04 % 01 (8 )% 03 % 03%  03 (10 )المرض

 %01 %01 ××× ××× %01 %01××× البطالة 

جملة 
  اتشتراكالا

16 % 17% 17% 11 %27 %28% 28% 
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 2019لسنة  ( 4 )تضمن الكتاب دوري رقم 
بشأن 

االجراءات المتبعة بشأن تحصٌل االشتراكات المستحقة على العاملٌن لدى الغٌروفقاً ألحكام قانون التأمٌنات 
  2019 لسنة 148االجتماعٌة والمعاشات 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  %  15زٌادة الحدٌن األدنى واألقصى بواقع  
 ثم ٌتم زٌادة هذٌن الحدٌن بنسبة التضخم ، وٌراعً جبر الحدٌن األدنى 1/1/2020سبع سنوات اعتباًرا من 

 .واألقصى الشهري الى أقرب مائة جنٌه
 


