
                                                                        0231 يونيومذكرات في التأمينات االجتماعية                                                   
 المذكرة السادسة

 

975791 
151

 
 
 
 
 
 

 مذكرات في 
 التأمينات االجتماعية

 
 
 
 
 
 

 المذكرة السادسة
 في نظام المكافأة حساب مدة

 بالمبالغ المدخرة
 في قانون التأمين االجتماعي

 3791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 صندوق التأمين االجتماعي رئيس
 (سابقا)للعاملين بالحكومة 

 ليلي محمد الوزيري
 مستشار التأمين االجتماعي

 رئيس مجلس إدارة
 (سابقا)الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 

 
 
 
 

 



                                                                        0231 يونيومذكرات في التأمينات االجتماعية                                                   
 المذكرة السادسة

 

975791 
251

 الفهرس
 

 صفحة الموضوع

 30 مقدمة

 35 1/4/1894دخار قبل قواعد حساب مبالغ اال :المطلب األول

 37 قواعد حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة :يالمطلب الثان

 39 قواعد عامة :المطلب الثالث

 الجداول
 بشأن نظام االدخار 1875لسنة  10تطبيق القانون رقم  :جدول 

 
38 

المرفددق بقددرار  بتحديددد المبددالغ المسددتحقة وفقددا لنظددام االدخددار  : 3جدددول رقددم     
  1894لسنة  89وزير التأمينات رقم 

13 

بتحديدد نسدبة الزيدادة فدي المبدالغ المسدتحقة طبقدا للجددول رقدم  :  0ل رقدم جدو    
المرفق بقدرار وزيدر التأميندات  في حالة المرتبات الثابتة( 1)

 . 1894لسنة  89رقم 

11 

تحديددد المبددالغ المسددتحقة لحسدداب المدددة السددابقة  ددمن مدددة   : 4جدددول رقددم 
مين االجتماعي الصادر بالقدانون المرفق بقانون التأ اإلشتراك

 1875لسنة  78رقم 

18 

 10 أمثلة تطبيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        0231 يونيومذكرات في التأمينات االجتماعية                                                   
 المذكرة السادسة

 

975791 
351

 مقدمة
 

 :إلي جانب األجر األساسي كل من العناصر اآلتية  3/4/3794تضمن أجر االشتراك قبل 
 البدالت   –الوهبة  -العمولة  –الحوافز 

 .باعتبارها أجر اشتراك واحد  وحدة واحدةوكان يتم التعامل مع هذه العناصر جميعها ك
 1893لسدنة  80مكدرر الم دافة بالقدانون رقدم  03وبموجب المادة  4/1/3792عتبارا من إو

تقرر حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام عن كل 
للمدممن عليد  المعداش أو التعدويض  من عناصر األجر سابق اإلشارة إليهدا قائمدا بتاتد  ي ويدربط

 . بحسب األحوال بمجموع ماتم حساب  عن هته العناصر
ي  نظدام المكافدأةم اسدتحدا  ت 1894لسنة  47وبموجب القانون رقم  3/4/3794واعتبارا من 

التي أو قف العمل ب  اعتبارا من حي  هتا النظام محل نظام االدخار ي فقط األجر األساسي عن 
 . هتا التاريخ

 :من القانون سالف الذكر  رابعةوتضمنت المادة ال
اعتبارا من تاريخ العمل بهتا القانون ال تسرى أحكام نظام االدخار للعاملين الصدادر بالقدانون " 

على المممن عليهم وفقا لقانون التدأمين االجتمداعى الصدادر بالقدانون رقدم   1875لسنة  10رقم 
نظددام االدخددار بددافتراض انتهددا  خدددمتهم فددى التدداريخ وتحسددب مسددتحقاتهم فددى  1875لسددنة  78

 . المشار إلي  
 . المدخر مدة  من مدة اشتراك  فى نظام المكافأة   وتحسب لكل مممن علي  بمبلغ

 . "ويصدر وزير التأمينات  قرارا بتحديد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلغ المدخر
بشأن تحديد قواعد حساب "  1894لسنة  89رقم القرار الوزاري  وقد صدر في هذا الشأن

 " مبالغ االدخار والمدة التى تحسب مقابل هته المبالغ  من مدة االشتراك المستحق عنها المكافأة
مو وع حساب مدة في نظام المكافأة بالمبالغ المددخرة  نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصرو

مع ي  1875لسنة  78بالقانون رقم  ماعي الصادرللمممن عليهم الخا عين لقانون التأمين االجت
 :و ذلك علي النحو التالي  –اإلستعانة بأمثلة تطبيقية 

 . 1/4/1894دخار قبل قواعد حساب مبالغ اال :المطلب األول
 . قواعد حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة :المطلب الثاني
 . قواعد عامة :المطلب الثالث

  الجداول
 . بشأن نظام االدخار 1875لسنة  10تطبيق القانون رقم : جدول       
بتحديد المبالغ المستحقة وفقا لنظام االدخار المرفق بقرار وزير التأميندات   : 3جدول رقم      

 . 1894لسنة  89رقم 
 فدي حالدة( 1)بتحديد نسبة الزيادة في المبالغ المستحقة طبقا للجدول رقدم :   0ل رقم جدو      

 . 1894لسنة  89المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزير التأمينات رقم 
المرفدق  تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة  من مدة اإلشدتراك  : 4جدول رقم       

 .1875لسنة  78بقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 
 أمثلة تطبيقية
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 المطلب األول
 3/4/3794قبل قواعد حساب مبالغ اإلدخار 

 
 :تحسب مستحقات المؤمن عليهم فى نظام اإلدخار على أساس 

دخدار خد ل راكات االجور المدممن عليد  التدى أديدت علدى أساسدها اشدتالمتوسط الشهرى أل –1
أو خ ل مدة اشتراك  فى هتا النظام ي دخار خيرتين من مدة اشتراك  فى نظام االالسنتين األ

إن قلددت عددن تلددك ي وفددى حسدداب هددتا المتوسددط يراعددى قواعددد حسدداب أجددر تسددوية معدداش 
 .الشيخوخة عن األجر األساسى 

 : المتوسط الشهرييراعى فى تحديد  - 0
 :لقطاع العام والقطاع الحكومى شتراك بامدد اال -أ 

 .يدخل الشهر األخير بالكامل فى حساب المتوسط أيا كان يوم إنتها  الخدمة  (1)
 .يهمل شهر البداية إال إتا كان بداية اإلشتراك أول يوم فى الشهر   (8)
 .شتراك الفعلى عن كل شهر يحسب المتوسط على أساس أجر اال (0)
 :أساس   يحدد أجر اإلشتراك عن الشهر األخير على  (4)

                                                             03  
 عدد أيام العمل في ×   أجر أيام العمل خ ل هتا الشهر 

إتا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المممن علي  على أجره عنها كل   (5)
األجر مدد إستحقاق تعويض )أو بع   حسب المتوسط على أساس كامل األجر 

مدد الغياب بما ال يجاوز  –مدد اإليقاف عن العمل  –جازات المر ية عن اإل
 . ( مدة الغياب التي تسمح بها قوانين التوظف

 :شتراك بالقطاع الخاص مدد اال -ب
 .يدخل شهر البداية بالكامل فى حساب المتوسط أياً كان يوم بداية الخدمة  (1)
يراعى عدد )  شتراك آخر يوم فى الشهر ية االيهمـل شهـر النهايـة إال إتا كـان نها  (8)

 ( .أيام شهر النهاية 
 .إتا كان شهر البداية هو تات  شهر النهاية فيحسب على أساس أن  شهر كامل  (0)
 : يحسب المتوسط على أساس   (4)

أجددر شددهر اإللتحدداق بالخدمددة بالنسددبة للسددنة المي ديددة األولددى مددن مدددة   ( أ)
 .( السنة حتى شهر ديسمبر من هته ) اإلشتراك 

 . (حتى شهر ديسمبر من هته السنة ) أجر يناير من كل سنة تالية (ب)
إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فدى القطداع   -ج

حيد  ) يمخت شهر البداية فى القطاع الخاص فى اإلعتبار فى تحديد المتوسط الخاص ، 
ويهمددل شددهر النهايددة بالقطدداع العددام أو ( س شددهر كامددل يدمدى اإلشددتراك عندد  علددى أسددا

 .الحكومى
 " .مدة االشتراك في نظام االدخار ي وفى حساب هته المدة يجبر كسر الشهر شهرا –0
مدن " دخار مدة اشدتراك المدممن عليد  فدى التدامين اعتبداراشتراك فى نظام االالمدة اب يقصد –4

أو بالقدانون  1897لسدنة  81أو بالقانون رقم  1895لسنة  48تاريخ انتفاع  بالقانون رقم 
بحسددب األحددوال وحتددى تدداريخ انتهددا  خدمددة المددممن عليدد  أو حتددى  1875لسددنة  10رقددم 
 : وذلك فيما عدا المدد اآلتيةأى التاريخين أسبق  01/0/1894
 " .جازات واإلعارات التى لم يمد المممن علي  عنها اشتراكامدد اإل -أ
 .واإل افية واالفترا ية ومدد ال مائم  المدد االعتبارية -ب
وال يددخل  ي" إتا جاوزت كل منهدا شدهرا" المدد التى لم يستحق المممن علي  عنها أجرا -ج

عدن " فى هته المدد مدد التجنيد اإللزامى والمدد التى استحق عنها المممن علي  تعوي ا
 .األجر وأدى عنها االشتراك فى نظام اإلدخار 
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دخدار لعددم تدوافر الشدروط الصرف عنهدا المدممن عليد  مسدتحقات  فدى نظدام االمدد التى  -د
لحسددابها  ددمن مدددة االشددتراك فددى نظددام  1875لسددنة  10التددى حددددها القددانون رقددم 

 .تطبيق القانون المشار إلي  جدول للبيان المو ح ب" ادر ب  ي وفقادخار الصاال
 .ام االدخار النتها  خدمت  المدد التي صرف عنها المممن علي  مستحقات  في نظ -ه
إتا كان المممن علي  من العداملين فدى الجهداز اإلدارى للدولدة أو الهيئدات العامدة أو وحددات  -5

القطاع العام أو بجهات حددت أجدور العداملين فيهدا وع واتهدم وترقيداتهم بمقت دى اتفاقدات 
ون أجورهم بالمدة أو جماعية ووافق وزير التامينات على قواعد تحديدها وكـان ممن يتقا 

باإلنتاج أو بالعمولة أو بالـوهبـة أو البدل فيحسب المبلغ المدخر علدى أسداس مددة االشدتراك 
 .بتات  " عن كل عنصر من هته العناصر قائما

إتا كان للمممن علي  أكثر من مدة اشدتراك فدى نظدام ادخدار ولدم يكدن قدد صدرف مسدتحقات   –9
 .أساس أنها مدة متصلة أو منفصلة أيهما أصلح ل   عنها فتحسب المبالغ المدخرة على

 :المعامل المناظر لمدة اشتراك المممن علي  فى نظام اإلدخار المحدد  -7
بتحديددد المبددالغ المسددتحقة وفقددا لنظددام االدخددار المرفددق بقددرار وزيددر   : 3بالجدددول رقددم     

 . 1894لسنة  89التأمينات رقم 
 " األجور الثابتة فيزاد المبلغ المدخر بنسبة تقدر وفقاإتا كان المممن علي  من توى  –9

فدي حالدة ( 1)بتحديد نسبة الزيادة في المبالغ المستحقة طبقا للجدول رقدم :   0رقم للجدول     
 . 1894لسنة  89المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزير التأمينات رقم 
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 المطلب الثاني
 فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرةمدة قواعد حساب 

 
تحسب للمممن علي  بالمبالغ المدخرة مدة  دمن مددة اشدتراك  المسدتحق عنهدا المكافدأة ي وتحددد 

×  1/4/1894ساسدى فدى أجدر المدممن عليد  األ÷ هته المددة بالنداتم مدن قسدمة المبلدغ المددخر 
 من  1/4/1894معامل السن فى 

المرفددق  شددتراكغ المسددتحقة لحسدداب المدددة السددابقة  ددمن مدددة االتحديددد المبددال  : 4جدددول رقددم 
 .1875لسنة  78بقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 ×03  . % 
 حسدبتفيتحددد هدتا األجدر الدتى  1/4/1894وإتا كان المممن علي  غير موجدود بالخدمدة فدى  

 وإتا لدم يلتحدق المدممن عليد ي بالخدمة على أساس  المدة بمبلغ اإلدخار بأجره فى تاريخ التحاق  
بالخدمة حتى تاريخ استحقاق صرف استحقاقات  التأمينية فيتحدد هتا األجر باألجر األخيدر الدتى 

 .سدد على أساس  اشتراكات اإلدخار 
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 المطلب الثالث
 قواعد عامة

 
دا  الفرق بين مستحقات  أفيلتزم ب 1/4/1894جازة فى إو أعارة إتا كان المممن علي  فى إ -1

ساس كامل مدة االشتراك فى هتا أعلى  اح  إيلما سبق فى نظام االدخار المحسوبة وفقا 
وبين مستحقات  عن مدة اشتراك   01/0/1894جازة حتى النظام بما فيها مدة اإلعارة او اإل

يسدد عنها االشتراك فى نظام  جازة التى لمفى هتا النظام مستبعدا منها مدة اإلعارة او اإل
 .االدخار حتى التاريخ المتكور 

 من مدة الخاصة بدون أجر لغير العمل جازة اتا رغب المممن علي  فى حساب مدة اإل -8
دا  الفرق بين أفيلتزم ب 1/4/1894جازة قد بدأت قبل اشتراك  فى التأمين وكانت اإل

ساس كامل  مدة أعلى  ن السابقينللمطلبيمستحقات  فى نظام االدخار المحسوبة وفقا 
وبين مستحقات  عن مدة  01/0/1894جازة حتى االشتراك فى النظام بما فيها مدة اإل

جازة التى لم  يسدد عنها االشتراكات فى نظام اشتراك  فى هتا النظام مستبعدا منها مدة اإل
 . االدخار حتى التاريخ المتكور

المحسوب عنها كل من احتياطي عناصر األجر لزامي  من المدة تحسب مدة التجنيد اإل -0
 . وتلك بشرط أن تكون تالية لتاريخ التعيين 1/4/1894المتغير والمبالغ المدخرة قبل 
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 الجداول
 

 3791لسنة  31جدول تطبيق القانون رقم 
 بشأن نظام االدخار

 

األجر 
 3/3/3791فى

أقل من ثالثين 
 جنيها  

 ثالثون جنيها  فأكثر

مبالغ المدخرة رصيد الو
 ال يكفي 3/3/3791فى 
خصم اشتراكات االدخار ل

 13/30/3794حتي 

رصيد المبالغ المدخرة و
 يكفي 3/3/3791فى 

خصم اشتراكات االدخار ل
 13/30/3794حتي 

 البيان

تنفيذ أحكام 
القانون رقم 

 91لسنة  31
بشأن نظام 

 . االدخار

تم تحديد قيمة  -1
المبالغ المدخرة 

ـا  بفرض انته
الخدمة فى 

01/18/1874. 
وخصم ما صرف 

على حساب 
االدخار فى سبتمبر 

طبقاً  1874سنة 
لقرارات اللجنة 
االقتصادية العليا 
وتم تحديد قيمة 

 الرصيد المتبقي ل  

تم حساب المبالغ  -1
حتى  المدخرة

وخصم  01/18/1874
ما صرف على حساب 
االدخار فى سبتمبر سنة 

طبقاً لقرارات  1874
ة االقتصادية العليا اللجن

وتم تحديد قيمة الرصيد 
 .المتبقي ل  

 

تم حساب المبالغ  -1
حتى  المدخرة

وخصم  01/18/1874
ما صرف على حساب 
االدخار فى سبتمبر سنة 

طبقاً لقرارات  1874
اللجنة االقتصادية العليا 
وتم تحديد قيمة الرصيد 

 .المتبقي ل  
 

تم صرف  -8
المبالـغ المدخـرة 

على حقـة المست
دفعات فى سبتمبر 

 من كل عام
 ( تصفية كاملة ) 

تم حساب االشتراكات  -8
المستحقة عن المدة مـن 

أو تاريخ  1/7/1895
االنتفاع بنظام االدخار إن 
كان الحقاً لتلك وحتى 

بواقع  01/18/1874
 .شهرياً % 1.5

تم حساب االشتراكات  -8
المستحقة عن المدة مـن 

أو تاريخ  1/7/1895
نتفاع بنظام االدخار إن اال

كان الحقاً لتلك وحتى 
بواقع  01/18/1874
 .شهرياً % 1.5

رصيد المبالغ المدخرة  -0
أقل من قيمة االشتراكات 

 المستحقة 

رصيد المبالغ المدخرة  -0
من قيمة االشتراكات  أكبر

 منخصم التم والمستحقة 
 .الرصيد 

تم صرف باقي المبالغ  -4
فى  المدخرة على دفعات
 .سبتمبر من كل عام 

تم صرف الباقي إن  - 4
وجد على دفعات فى 
 .سبتمبر من كل عام 

تاريخ االنتفاع 
رقم  بالقانون

لسنة 31
3791  

اعتبارا من التاريخ 
تي يبلغ قيمة ال

أجره ث ثون 
 .جنيهاً 

 1/1/1875عتباراً من إ

 1/7/1895عتباراً من إ
أو تاريخ اشتراك  فى نظام 

ن الحقاً لتلك االدخار إن كا
. 
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    3 جدول رقم
 بتحديد المبالغ المستحقة وفقا لنظام االدخار

 3794لسنة  09المرفق بقرار وزير التأمينات رقم 
 

مدة االشتراك 
 بالسنوات

المعامل الذي يضرب في 
 المتوسط الشهري لألجور

مدة االشتراك 
 بالسنوات

المعامل الذي يضرب في 
 المتوسط الشهري لألجور

31 3.19 81 0.91 

38 3.09 88 4.31 

30 3.54 80 4.88 

34 3.78 84 4.40 

35 3.83 85 4.94 

39 1.39 89 4.99 

37 1.89 87 5.39 

39 1.44 89 5.03 

38 1.98 88 5.58 

13 1.93 03 5.74 

11 1.89 01 5.89 

18 8.19 08 9.88 

10 8.04 00 9.47 

14 8.58 04 9.78 

15 8.73 05 9.89 

19 8.99 09 7.84 

17 0.39 07 7.51 

19 0.84 09 7.93 

18 0.48 08 9.38 

83 0.91 43 9.09 

 
 

 ملحوظة
 في حالة مدد االدخار التي تت من سنوات كاملة و أشهر تتبع طريقة النسبة و التناسب    
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 0جدول رقم 
 بتحديد نسبة الزيادة في المبالغ المستحقة طبقا 

 في حالة المرتبات الثابتة( 3)للجدول رقم 
 3794لسنة  09المرفق بقرار وزير التأمينات رقم 

 

في نظام االدخار بالسنوات  مدة االشتراك
التي يظل فيها المرتب ثابتا حتى نهــــاية 

بحسب 13/1/3794الخـدمـــة أو حتى 
 األحوال

 
النسب المئوية للزيادة في المبالغ 

 المستحقة

38 38.0 

30 34.9 

34 37.3 

35 38.4 

39 11.8 

37 14.9 

39 17.0 

38 83.5 

13 88.8 

11 85.9 

18 89.8 

10 08.3 

14 05.8 

15 09.9 

19 48.3 

17 45.5 

19 48.8 

18 50.3 

83 59.8 

 
 

 
 ملحوظة

 في حالة المدد التي  تت من سنوات كاملة و أشهر تتبع طريقة النسبة و التناسب    
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 (1) (4)جدول رقم 
 تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك

 أمين االجتماعيالمرفق بقانون الت
 3791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 
 

المبلغ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى 

االشتراك و لكل جنيه واحد 
 من األجر الشهرى

المبلغ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى 

االشتراك و لكل جنيه واحد 
 من األجر الشهرى

 جنيه مليم جنيه مليم

 8 833 53حتى سن  1 933 43تى سن ح

41 903 1 51 893 8 

48 993 1 58 003 8 

40 833 1 50 433 8 

44 803 1 54 533 8 

45 893 1 55 933 8 

49  -8 59 733 8 

47 353 8 57 933 8 

49 133 8 59 833 8 

48 153 8 58 3 0 

 
 : مالحظات 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  -1
من % 03تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة  من مدة االشتراك فى نظام المكافأة بواقع  -8

المعامل الوارد فى هتا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب 
(2) . 

تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة  دمن مددة االشدتراك فدى األجدر األساسدى علدى أسداس  -0
 ( 8) .خ تقديم طلب الحسابالسن واألجر فى تاري

تقدر المبالغ المطلوبدة لحسداب مددة  دمن مددة االشدتراك فدى األجدر المتغيدر علدى أسداس  -4
السددن فددى تدداريخ تقددديم الطلددب والمتوسددط الشددهرى ل جددور التددى سددددت علددى أساسددها 

 ( 8).االشتراكات خ ل المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب
مددن المعامددل الددوارد بهددتا الجدددول % 43بواقددع ( 00)الغ المطلوبددة وفقدداً للمددادة تقدددر المبدد -5

 . (3)وعلى أساس السن واألجر فى تاريخ تقديم طلب االشتراك

                                                 

 .5717لسنة  79بالقانون رقم مستبدل  (5)

 (.املادة السابعة عشر) 5/7/5717ويعمل به إعتباًرا من ( املادة الثامنة )  5719لسنة  509مستبدل بالقانون رقم  (2)

 (..املادة السابعة عشر) 5/7/5717ويعمل به إعتباًرا من ( املادة الثامنة ) 5719لسنة  509بند مضاف بالقانون رقم  (3)
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 أمثلة تطبيقية
 ( 0229لسنة  114مرفق بقرار وزير المالية رقم  300نموذج رقم  )

 
 ( :3)مثال رقم 

 01/0/1894حتدددى  1/7/1895ن دخدددار مدددالمدددممن عليددد  لددد  مددددة اشدددتراك بنظدددام ا
ي  1/8/1805جنيدد  ي وتدداريخ مددي ده  133وبفددرض متوسددط أجددره عددن األجددر بالمدددة 

 .جنيها  113  1/4/1894وأجره األساسي في 
 :مستحقاته فى نظام األدخار تحسب كاآلتى 

                     1/4/1894مدة االشتراك        
                       1/7/1895 

                       - /8/19 
لسنة  89المرفق بالقرار الوزارى ( 1)شتراك من جدول المعامل المقابل لمدة اال

1894 : 
 0. 48   ةسن 18مدة معامل          
 0. 84   ةسن 91مدة معامل          

 18 .0                = 18 معامل السنة
 3. 105= 8/18×  3. 19 = 18 السنةكسر إتا معامل 

 .جني   0.075=  3. 105+ 0. 84 =شهور     8و ةسن 19ويكون معامل 
 .جني    007. 5=    0. 075× 133= في نظام االدخار إتا المستحقات 

 
 18حتى مدة اشتراك  ةألن المعامل ثابت عن كل سن" نظرا) طريقة أخرى للحساب 

 ( .عن كل سنة  3.19سنة وهو 
                                       8                                   885        

  007. 5=   18×     3.19×  133=  19   18×  3.19×   133= المستحقات 
 

 18حتى مدة اشتراك  شهرألن المعامل ثابت عن كل " نظرا) طريقة أخرى للحساب 
 ( . شهرعن كل  % 1.5سنة وهو 

                                                                                
 .جني   007.5=  885× %1.5×   133= المستحقات 

 
 دخارولتحديد المدة بنظام المكافأة المقابلة لحساب مستحقاته فى نظام اإل

 1/4/1894يحدد السن فى       
                       1/8/1805  
 48يجبر إلى          7/49/ -                       
 المرفق بقانون التأمين اإلجتماعى( 4)المقابل للسن من جدول  ويستخرج المعامل

   8. 153وهو 1875لسنة  78 الصادر بالقانون رقم
 :    وتحدد المدة كاآلتي 

                                                               _____________________مستحقات  في نظام االدخار        ___
 = % 03×   4معامل السن بجدول ×  1/4/1894األجر األساسي في 

5 .007 __________      =   
113   ×15 .8  ×03 % 
 سنة  يوم     شهر   =  سنة       4. 99775=                 007. 5    
    85 .73                                                 8      8         4 
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 (0)مثال رقم 
بعد حساب مستحقات  فى  ي فإن  سنوات 0بافتراض ثبات األجر لمدة ( 1)الحالة بالمثال رقم 

 .جني    007.5ومقداره لما سبق إي اح  " اإلدخار طبقا
( 8)سنوات ويستخرج من جدول رقم  0ي اف لهتا المبلغ مبلغ آخر مقابل ثبات األجر لمدة 

 % .4.9وهتا المعامل هو 1894لسنة  89رار الوزارى رقم المرفق بالق
 جني  050.385%  = 134.9×  007. 5= إتا المستحقات  

 :  لما سبق إي اح  هو" المبلغ وطبقاوتكون المدة المستحقة بنظام المكافأة مقابل هتا 
                     85 3 .050       = 
              113 ×15 .8 ×03%  

 
 يوم       شهر       سنة=  4. 99875=        050. 3 85                    

                    85 .73                                 81       11         4 
 
 (1)مثال رقم 

دخار حتى بنظام اال" المممن علي  ظل مشتركاأن وبافتراض ( 1)الحالة بالمثال رقم 
 .  1/7/1878عاد لإلشتراك من ي ثم  01/18/1875

 1/4/1894          1/1/1879=   إتا مدة اإلشتراك  
                         1/7/1895          1/7/1878 
                         - /9 /13             - /8/4 

 
  13/  9=     وتكون إجمالى مدة االشتراك 
                                        8  /4  
                                        0  /15  

 : وتحسب مستحقات  فى نظام اإلدخار كاآلتى 
                     0                                 190 
 .جني   874. 5=  18×  3.19×  133=  15    18×  3.19×  133

        874 . 5 ______  :المكافأة نظام ولتحديد مدة اشتراك  ب
                                                  113 ×15 .8  ×3.0   

  
 يوم   شهر  سنة             0. 99988=   874. 5=  

85 .73                                   18  13    0 
 

 (4)مثال رقم 
 : 01/0/1894ظام اإلدخار حتى بفرض أن المممن علي  ل  مدد األشتراك اآلتية فى ن

 .جنيها   153سنة أجر بالمدة        متوسط األجر        19
 .جنيها   53سنوات أجر حافز     متوسط األجر        13
 .جنيها  03سنوات أجر بدل        متوسط األجر         5

 . جنيها  193                1/4/1894وأجره األساسى فى 
 .سنة  ( 45) 1/4/1894وسن  فى 

 = إتا مستحقات  فى نظام اإلدخار  
                       

 .جنيها   499=          19×  3.19×  153= أجر المدة 
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 .جنيها  83=          13×  3.19×  53= أجر الحافز 
         

 جنيها 87=             5×  3.19×  03= أجر البدل 
 .جنيها  930=    تحقات فى نظام اإلدخار     إجمالى المس

 .                             930                  = المدة بنظام المكافاة 
 3.0×( 4)معامل سن الخمسة وأربعين من جدول ×  193                     

 يوم     شهر     سنة=   9.4=     930  =           930          = 
193 × 1.89 ×3.0    39.84               84      4        9 
 
 ( :1)مثال رقم 

أثندا  تجنيددده ولددم يتقداض أجددورا أساسددية أو  1/11/1878مدممن عليدد  صدددر قدرار تعييندد  فددي 
 . متغيرة خ ل مدة تجنيده
 بالنسبة للمدة الخاصة باالجر االساسي والمتغير؟ مبلغ االدخارماهو موقف احتساب 

 : جر االفترا ي عن مدة التجنيد في هته الحالة كما يلييحدد األ
 :األجر األساسي 3

 . ماكان مفتر ا أن يتقا اه من هتا األجر لو لم يكن مجندا
 : الحوافز والعمولة والوهبة 0

لددم يسددبق لدد  تقا ددي أي منهددا وبالتددالي ال تحسددب مدددة التجنيددد االلزامددي عددن أي مددن هددته 
 . أمينالعناصر  من مدة االشتراك في الت

 : البدالت 1
بمعني ان  إتا كان قد عين علدي وظيفدة مسدتحق عنهدا بددل  –تعامل معاملة األجر األساسي 

يتم حساب مدة التجنيد االلزامي عدن هدتا البددل كمددة اشدتراك وعلدي أسداس أجدر افترا دي 
 . يمثل البدل التي كان من المفترض أن يتقا اه لو لم يكن مجندا

 
 ( :6)مثال رقم 
وسددددر  فددددي  1/7/1898وجنددددد بتدددداريخ  1/11/1879يدددد  إلتحددددق بالعمددددل فددددي مددددممن عل

1/18/1890 
حتددددي  1/7/1898كيفيددددة حسدددداب احتيدددداطي األجددددر المتغيددددر واالدخددددار عددددن الفتددددرة مددددن 

 ؟1/18/1890
بالمثدال  لبدالت بتات القاعدة المشار إليهدايحدد األجر االفترا ي عن كل من األجر األساسي وا

 5رقم 
مولة والوهبة فيتم تحديد األجر االفترا ي عن كل منها بمتوسط ماتقا داه مدن أما الحوافز والع

أي منها خ ل سنة سابقة علي بداية التجنيد ي أو مدة االشدتراك فدي عنصدر األجدر إن قلدت عدن 
 . تلك
 

 ( :9)مثال رقم 
وسددددر  فددددي  1/7/1898وجنددددد بتدددداريخ  1/11/1891مددددممن عليدددد  إلتحددددق بالعمددددل فددددي 

1/18/1890 . 
حتددددي  1/7/1898ة حسدددداب احتيدددداطي األجددددر المتغيددددر واالدخددددار عددددن الفتددددرة مددددن كيفيدددد
 ؟1/18/1890

 9يعامل طبقا للمثال رقم 
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 ( :9)مثال رقم 
 1/9/1894وسر  في  1/7/1898وجند بتاريخ  1/11/1878مممن علي  إلتحق بالعمل في 

فيدة حسداب متوسدط كيفية حساب احتياطي األجر المتغيدر واالدخدار عدن السدنتين األخيدرتين وكي
 ؟01/0/1895إلي  1/4/1894السنة من 

يراعي في  – 01/0/1894حساب المبالغ المدخرة واحتياطي عناصر األجر المتغير حتي  -1
 . 7إلي  5شأنها ماسبق إي اح  باألمثلة من 

حتددي  1/4/1894مددن  )األجددر المتغيددر االفترا ددي عددن مدددة الشددهرين التجنيددد االلزامددي  -8
ة فددي فتددرة متوسددط السددنة التددي يددتم علددي أساسددها تحويددل احتيدداطي الواقعدد(  01/5/1894

 : يحدد كما يلي – 1/4/1894عناصر األجر المتغير من 
 :عناصر األجر المتغير الثابتة -أ

( الددخ... عانددات كالبدددالت واإل)ويقصددد بهددا تلددك غيددر المرتبطددة بانتاجيددة المددممن عليدد  
 . لمفترض تقا يها لو لم يكن مجنداتدخل في فترة المتوسط بقيمتها التي كان من ا

 : عناصر األجر المتغير األخري -ب
 ( الخ... كالحوافز والعمولة  )ويقصد بها تلك المرتبطة بانتاجية المممن علي  

تدخل في فترة المتوسط بتات قيمة المتوسط التي حسب علي أساس  االحتياطي عن مدة 
 .1/4/1894االشتراك بأي من هته العناصر السابقة علي 

 
 ( :7)مثال رقم 

 1/9/1895وسر  في  1/5/1898وجند بتاريخ  1/0/1898مممن علي  إلتحق بالعمل في 
كيفية حساب احتياطي األجر المتغير واالدخدار عدن السدنتين األخيدرتين وحسداب متوسدط السدنة 

 ؟01/0/1895حتي  1/4/1894عن المدة من 
 9يعامل طبقا للمثال رقم 

 
 ( :32)مثال رقم 

 : ممن علي  مدد اشتراك  في نظام االدخار كما يليم
 : المدة االخيرة بالقطاع العام -3

 سنوات أجر بالمدة 0
 سنوات حافز انتاج 0
 سنة بدل تمثيل 8

 : الحكومةبسابقة المدة ال -0
 أجر بالمدة سنة 15
 بدل طبيعة عملسنوات  4
 حافز انتاج واتسن 0

 : يومتوسط اجر السنتين االخيرتين كما يل
 جنيها 53  متوسط اجر المدة                    
 جنيها 53متوسط بدل طبيعة العمل              
 جنيها 153متوسط حافز االنتاج                   

 جنيها 93         التمثيل             بدلمتوسط 
 جر بالنسبة لباقي العناصرأسنوات وال يوجد ثبات  4جر المدة  أومدة ثبات 

 جنيها  53هو  1/4/1894ساسي في جره األأوكان 
 : نه يتم حساب المبالغ المدخرة كاالتيإف
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 جنيه                                       : المدة الحكومة (3)
 105=   15×  3.19×   53=  أجر المدة              
 09=    4×  3.19×   53=  بدل طبيعة عمل        

 91=    0×  3.19×  153=        حافز انتاج       
 858=        لمجموع                                      ا     
 

 : مدة القطاع العام (0)
 87.3=    0×  3.19×    53=  أجر المدة              

 91.3=    0×  3.19×  153=          حافز انتاج     
 89.9  =  8×  3.19×    39=                بدل تمثيل

 109.9=         المجموع                                     
 
 :جرضافة المتعلقة بثبات األاإل

جر فدي نهايدة مددة ساس ثبات األأسنوات وقد تم تحديدها علي  4جر هي ن مدة ثبات األنظرا أل
 –م قطدداع عددا 0سددنة حكومددة و  15سددنة منهددا  19جددر بالمدددة والتددي تمثددل األ ناالشددتراك عدد
جمدالي المبدالغ المددخرة المسدتحقة عدن كدل مدن إجر يتم  درب  فدي ن معامل ثبات األإوبالتالي ف

 : ة والقطاع العام ومقدارهايالمدتين الحكوم
 جني 
 ةيعن المدة الحكوم 105
 عن مدة القطاع العام 873
198  

 جني  11.04% = 7 × 198= سنوات  4جر عن وتكون القيمة المقابلة لثبات األ
جمدالي مددة إلدي إمدة كل منهمدا م تقسيمها بين كل من المدة الحكومية ومدة القطاع العام بنسبة يت

 : تيجر المدة وتلك كاآلأاالشتراك عن 
 جني  8.45=  15/19×  11.04=   مايخص المدة الحكومية 
 جني  1.98=  30/19×  11.04= مايخص مدة القطاع العام 
 : ة بالمبالغ المدخرة كاالتيالمحسوب ويتم تحديد مدة المكافأة

 جنيه:           المدة الحكومية (3)
 858.33جمالي مبلغ االدخار    إ

 8.45ي اف ثبات االجر      
891.45 

 = للمدة الحكومية  ن المدة المحسوبة في نظام المكافأة المقابلةإوبالتالي ف
 يوم    شهر    سنة                              891.45

 9      9     17=   سنة  9.715 =  3.0×  8×  53  
 

 جنيه:          مدة القطاع العام (0)
 109.93جمالي مبلغ االدخار    إ

 1.98ي اف ثبات االجر      
109.98 

 =  قطاع العاممدة الفأة المقابلة لن المدة المحسوبة في نظام المكاإوبالتالي ف
 هر    سنةيوم    ش                               109.98

 4      7     14=   سنة  4.980=      3.0×  8×  53
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 ( :33)مثال رقم 
كددان يعمددل بالحكومددة وتددم تحويددل احتيدداطي المعدداش عددن مدددة اشددتراك   ن مددممن عليدد أبفددرض 

ستمارة تحويل إوقد ت منت  01/18/1875الي  1/1/1898سنة من  14بالحكومة ومقدارها 
ن قيمدة المبدالغ المددخرة ألمدة السابقة بالصدندوق العدام والخداص دارة اإاالحتياطي الصادرة من 

 . جني  93.5هي 
 .1/4/1877في  بالقطاع العامقد بدأت وكانت مدة خدمة المممن علي  

جنيهدا واعتبدر مشدتركا فدي االدخدار بالنظدام  03كبدر مدن أ 1/1/1875جدره أن  كان أوبفرض 
 .1/7/1895الجديد عن كامل مدة اشتراك  في االدخار من 

خددت مدددة االشددتراك فددي نظددام أن يددتم أيراعددي عنددد حسدداب المكافددأة المحسددوبة بالمبددالغ المدددخرة 
عندد تحديدد  في االعتبدار(  جني  93.5المستحق عنها مبلغ  )االدخار التي لم يتم الصرف عنها 

 . في نظام االدخارمستحقات  
ن اشتراك  في إكان يعمل بالحكومة ف ن المممن علي  المتكورن  في هته الحالة ونظرا ألأبمعني 

 . 1/7/1895نظام االدخار يبدأ من 
جدددر السدددنتين أوكدددان متوسدددط  01/0/1894نددد  ظدددل بالخدمدددة بالقطددداع العدددام حتدددي أوبفددرض 
 01/18/1875= ن مدة اشتراك  بنظام االدخار إجني  ف 133االخيرتين 

31/37/1895 
 33/39/13                                                 ة   يمدة حكوم

 
 01/30/1894             افة الي                                       باإل

 31/34/1877 
 33/33/7            مدة قطاع عام                                     

 33/39/17                      جمالي مدة االشتراك في نظام االدخارإ
 جنيها 015=   3.19×  17( 9/18)×  133= دخار المستحق مبلغ اال

 جنيها153كان       1/4/1894ساسي في جر األن األأتا مافر نا إو
 جني    8هو     1/4/1894في  4والمعامل المقابل للسن من جدول 

 المدة المحسوبة بنظام المكافأة مقابل مستحقات  بنظام االدخار  اتإ
015 

 شهور 9سنوات و 0= سنة  0.5   =   3.0× 8×  153= 
 

 
 


