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 مقدمة
 

 إلً جانب األجر األساسً كل من العناصر اآلتٌة : 1/4/1984تضمن أجر االشتراك قبل 
 .الو بة  ،لة والعم ،الحوا ز 

جدر أاآلتيدة لعناصدر بإضافة البدالت  1981لسنة  9قم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ركما 
 :تأمٌنٌة أفضل قبل العمل بهإذا لم ٌكن لها أنظمة  1/7/1981عتبارا من ااالشتراك 

 .. التمنٌلبدل  (1)
تعوي ا عن أدائد  للعمدل للعامل التي تمنح  ةلبدالت التً تقتضٌها ظروف أو مخاطر المهنا (2)

تعدويض لمخدداطر يمكددن تفاديهددا عاديددة تحدت  ددؽط أو صددعوبة  نيددة أو ال دي رددروؾ ؼيددر 
 .باتخا  إجراءات األمن الصناعي 

 العمل  يها تقرير   ا البدل .للعاملين  ي مناطق تتطلب رروؾ  بدل االقامة (3)
ب اتها تستلزم مند  شداؼليها مدن مزاولدة  ئف معٌنةلبدالت الوظٌفٌة التً ٌقتضٌها أداء وظاا (4)

 التفرغ . والمهنة كبدالت التخصص 
 واحد .باعتبار ا أجر اشتراك  وكان ٌتم التعامل مع هذه العناصر جمٌعها كوحدة واحدة

 1980لسدنة  93مكدرر الم دا ة بالقدانون رقدم  30وبموجب المادة  4/5/1980عتبارا من إو
تقرر حساب المعاش أو تعويض الد عة الواحدة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام عن كل 
من عناصر األجر سابق اإلشارة إليهدا قائمدا ب اتد  ، ويدربط للمدلمن عليد  المعداش أو التعدويض 

 . حسب األحوال بمجموع ماتم حساب  عن   ه العناصرب
، م استحداث األجر المتؽيدر ت 1984لسنة  47وبموجب القانون رقم  1/4/1984واعتبارا من 

ويت ددمن كا ددة عناصددر األجددر بخددسؾ األجددر األساسددي ، ومددن العناصددر التددي ت ددمنها األجددر 
 المتؽير تلك السابق اإلشارةإليها و ي :

 البدالت   –الو بة  -لة العمو –الحوا ز 
 وتضمنت المادة النالنة من القانون سالف الذكر :

يقدددر احتيدداطم المعدداش عددن األجددور المحسددوبة باإلنتدداأ أو بالعمولددة أو الو بددة وعددن البدددالت " 
و لك بالنسبة إلم الملمن عليهم ال ين يتقا ون أجرا محسوبا بالمددة وأجدرا رخدر محسدوبا بأحدد 

أو كاندت لهدم مددد اشدتراك عدن  د ه األجدور  ثر  م تاريخ العمل به ا القانون  ه العناصر أو أك
انتهددت قبددل  دد ا التدداريخ وتحسددب بهدد ا االحتيدداطم مدددة  ددمن اشددتراك المددلمن عليدد   ددم األجددر 

 المتؽير  . 
بتحديد قواعد حساب االحتياطم المشار إليد  والمددد التدم تحسدب  قرارا وٌصدر وزٌر التأمٌنات

مددد  مراعددداة أن تكدددون المددددة المحدددول عنهدددا ، قابدددل مبلدددػ االحتيددداطم المحدددول للمدددلمن عليددد  م
اعتبارا من بدء مدة االشتراك  باإلنتاج أو بالعمولة أو بالوهبةاالحتياطم عن األجور المحسوبة 
و لك بالنسبة للملمن علديهم مدن العداملين بالجهداز اإلدار  ، الفعلية عن األجر المحسوب بالمدة 

عامة ووحدات القطاع العام الد ين كاندت لهدم مددة اشدتراك عدن  د ه األجدور ال للدولة والهيئات ال
 . “ 31/12/1980تقل عن خمس عشرة سنة  م 

حتياطي ا" بتحديد قواعد حساب  1984لسنة  59القرار الوزاري رقم  وقد صدر فً هذا الشأن
المدة التم تحسب المعاش عن األجر المحسوب باإلنتاأ أو بالعمولة أو بالو بة وعن البدالت و

مقابل   ا اإلحتياطي  من مدة إالشتراك عن األجر المتؽير " والمعدل بالقرارين الوزاريين 
 . 1989لسنة  72و  1985لسنة  40رقمي 

حتياطي عناصر األجر المتؽير امو وع قواعد تحويل  نتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصرو
 79ن التأمين االجتماعي الصادر بالقدانون رقدم إلي مدة  ي   ا األجر  ي قانو 1/4/1984قبل 
 : و ذلك علً النحو التالً –ستعانة بأمنلة تطبٌقٌة مع اال 1975لسنة 

 . 1/4/1984حتياطي عناصر األجر المتؽير قبل اقواعد حساب  :المطلب األول
 . حتياطي عناصر األجر المتؽير إلي مدة  ي   ا األجراقواعد تحويل  :المطلب النانً
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 . قواعد خاصة ببعض الفئات مطلب النالث:ال
 . قواعد عامة المطلب الرابع:

 : الجداول
 شتراكتحديد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة  من مدة اال  :4جدول رقم

 أمثلة تطبيقية
 
 
 
 

 و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
 

 
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التأمين االجتماعي
 ل وزارة التأمينات )سابقا(وكيل أو

 رئيس صندوق التأمين االجتماعي
 للعاملين بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 رئيس مجلس إدارة

 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات )سابقا(

W :  www.elsayyad.net                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/
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 المطلب األول
 حتٌاطًا قواعد حساب 

 1/4/1984قبل  عناصر األجر المتغٌر
 

لسندةة  47عتبدارا" مدن تداريخ العمدل بالقدانون رقدم إتبدأ مدة االشتراك الفعلية  م األجر المتؽير 
ألجدر المتؽيدر أو من تاريخ انتفاع الملمن عليد  بنردام التدأمين علدم ا ،( 1984/ 1/4) 1984

 أيهما ألحق .
أو فى البدالت قببل  ةوإذا كان للمؤمن علٌه مدة اشتراك فى حوافز اإلنتاج أو العمولة أو الوهب

 : (1)المستحق عن كل منها على حدة على أساس ًحتٌاطفٌحسب اال ، التارٌخ المذكور
ا الد   كدل عنصدر مدن عناصدر األجدر المشدار إليهدعدن  االشدتراكر جدالشهري ألمتوسط ال –1

أو تاريخ بدء االشتراك عن   1/4/1982االشتراكات و لك اعتبارا" مةن  لي أساس أديت ع
، أو المتوسط الشدهري خدسل السدنتين األخيدرتين  31/3/1984أ  التاريخين ألحق وحتم 

كددان تدداريخ نهايددة  اأو مدددة االشددتراك إن قلددت عددن  لددك مددن مدددة االشددتراك  ددي العنصددر إ 
 . 31/3/1984علي  االشتراك عن  سابقا

 وفى حساب هذا المتوسط ٌراعى ما ٌأتى :
 يدخل الشهر األخير بالكامل  م حساب المتوسط أيا كان يوم إنتهاء الخدمة . -أ      
 يهمل شهر البداية إال إ ا كان بداية اإلشتراك أول يوم  م الشهر .  -ب      
 ن كل شهر .يحسب المتوسط علم أساس أجر اإلشتراك الفعلم ع -أ      
 يحدد أجر اإلشتراك عن الشهر األخير علم أساس  :  -د      

                                                             30  
 عدد أيام العمل  ي ×   أجر أيام العمل خسل   ا الشهر 

ل  أو بع   إ ا تخللت  ترة المتوسط مدد لم يحصل  يها الملمن علي  علم أجره عنها ك -  
جازات حسب المتوسط علم أساس كامل األجر )مدد إستحقاق تعويض األجر عن اإل

مدد الؽياب بما ال يجاوز مدة الؽياب التي تسمح بها  ،مدد اإليقاؾ عن العمل  ،المر ية 
 . ( قوانين التورؾ

أدٌت ً حتٌاطً على أساس متوسط األجور التوٌجوز لصاحب الشأن طلب حساب مبلغ اال
ر ا ا كان  لك عن عنصر األج التأمٌن ًشتراك فمدة االكامل شتراكات خالل عنها اال

 .يحقق ل  ميزة أ  ل
 : تٌةآلالمدد ا مدة االشتراك عن كل عنصر وتدخل فٌها –2

 التم ق يت بعد التعيين . مدة التجنيد اإللزامي -أ
جددر عددن أتعددويض  4/5/1980المدددد التددم اسددتحق عنهددا المددلمن عليدد  اعتبددارا مددن  -ب

 االحتياطي .  العنصر المحول عن
المدددد التددم طلددب المددلمن عليدد  حسددابها  ددمن مدددة حددوا ز اإلنتدداأ وأد  عنهددا المبددالػ  -أ

 المطلوبة .

 .( 2)مدد ال مائم والمدد اال ا ية  -د
طلب الملمن علي  حسابها  من مدة اشتراك   م التأمين وتدم حسداب تكلفتهدا  يدد التالم - 

 ( .2)احتياطي  علم اساس اجر اشتراك شامس لعنصر االجر المتؽير ال   يتم تحويل 
__________________________________________________________________________ 

 .1984لسنة  59قرار وزاري رقم  2( مادة 1)

 . 24/4/1985بتاريخ  1985لسنة  40أ يفا بالقرار الوزاري رقم ) ( ( بند )د( ، 2)
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 : تًاآل بمراعاةذلك و
تكددون المدددة المحددول عنهددا االحتيدداطي عددن األجددر المحسددوب باإلنتدداأ أو بالعمولددة أو  - أ

و لك بالنسدبة ، بالو بة عن كامل مدة االشتراك  م التأمين عن االجر المحسوب بالمدة 
للملمن علديهم مدن العداملين بالجهداز اإلداري للدولدة والهيئدات العامدة ووحددات القطداع 

لهدم مددة اشدتراك عدن  د ه األجدور ال تقدل عدن خمسدة عشدر سدنة  دم  العام ال ين كانت
31/12/1980 . 

 :(1) حساب المدة المطلوبة لالنتفاع بالحكم المشار إلٌهً ال ٌدخل فو
( مددن قددانون التددأمين 34مددادة )أدي المددلمن عليدد  عنهددا مبددالػ و قددا لل يالمدددد التدد (1)    

شددتراك عددن حددوا ز اإلنتدداأ بعددد  ددمن مدددة اال المشددار اليدد  لحسددابها ياالجتمدداع
31/12/1980 ، 

 .مدد ال مائم والمدد اإل ا ية (2)
تحسددب مدددة التجنيددد االلزامددي  ددمن المدددة المحسددوب عنهددا كددل مددن احتيدداطي عناصددر  -ب

و لدك بشدرط أن تكدون تاليدة لتداريخ  1/4/1984بدل األجر المتؽير والمبدالػ المددخرة ق
 التعيين.

تحسدب مدددة التجنيددد االلزامدي واالسددتدعاء واالسددتبقاء م دداعفة  دي األجددر المتؽيددر قبددل  -أ
 قدددط دون االدخدددار ، و لدددك بالنسدددبة للعددداملين بالجهددداز االداري للدولدددة  1/4/1984

إلددي  5/6/1967حددرب مددن والقطدداع العددام الدد ين أدوا الخدمددة العسددكرية خددسل  تددرة ال
31/12/1985. 

 . حتياطم الناتجة من حساب المدد الم اعفةتلتزم الخزانة العامة بالزيادة  م اال -د
توزع المدد الناتجة عن تحويل االحتياطي بين الصندوقين تبعا ألصل المدة المحول عنها  - 

 . االحتياطي
اة جبر كسر السن إلدي سدنة كاملدة بمراع1/4/1984المعامل المنارر لسن الملمن علي   م –3

 :المنصوص علي   م 
 . تحديد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة  من مدة اإلشتراك  :4جدول رقم     
 
 
 

 . 24/4/1985بتاريخ  1985لسنة  40( م اؾ بالقرار الوزاري رقم 2)
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 نانًال  المطلب
 حتٌاطًا تحوٌلقواعد 

 لمتغٌر إلً مدة فً هذا األجرعناصر األجر ا
 

حتٌاطى ضبمن مبدة اشبتراك المبؤمن علٌبه فبى األجبر المتغٌبر تحدد المدة التى تحسب بمبلغ اال
 : ًلآلت وفقاتٌٌن اآلحتٌاطى على ناتج ضرب العنصرٌن بقسمة مبلغ اال

 1/4/1984متـوسط عناصر األجر المتغٌر التـى أدٌت عنها االشتراكات خـالل الفترة من  –1
 : تًاآلوذلـك بمـراعاة ن قلت عن ذلك ، إأو مدة االشتراك  31/3/1985إلـى 

جدددر أ ييراعدددم  ددد،  1/4/1984 يالخدمدددة  ددد يبالنسدددبة للمدددلمن علددديهم الموجدددودين  ددد -أ
 يقدل عدن ثسثدة أال 31/3/1985حتدم  1/7/1984االشتراك المتؽير عن  الفتدرة مدن 

 . 84/1985المالية ستحق  الملمن علي  من   ا االجر خسل السنة اأرباع ما 
و لدم يكدن يتقا دم أ،  1/4/1984 يالخدمدة  د ي ا كان المدلمن عليد  ؼيدر موجدود  دإ -ب

ألجره المتؽير  الشهريساس المتوسط أتحسب المدة علم ،   ا التاريخ  يأجرا متؽيرا  
مدن أو ، عتبدارا مدن تداريخ التحاقد  بالخدمدة اال   تسدد عن  االشتراكات لمدة سنة تبددأ 

ن إجدر المتؽيدر أو مدة اشتراك  عن األ، بحسب األحوال  جر المتؽيراق  األتاريخ استحق
 . سنةقلت عن 

حتددم تدداريخ اسددتحقاق   او لددم يسددتحق أجددرا متؽيددرأ،  مددلإ ا لددم يلتحددق المددلمن عليدد  بع -أ 
سداس مجمدوع أجدر المتؽيدر علدم األ يتحدد مدة اشتراك   ، صرؾ مستحقات  التأمينية 

 .(1)ها مبلػ االحتياطيساسأالمتوسطات التم حسب علم 
% 100جر المتؽير التم تدخل  م حساب   ا االجر بنسبة تقل عن بالنسبة لعناصر األ -د 

لم نسبة أعلدم يعداد حسداب المتوسدط بمراعداة إن   م حالة تؽيير االشتراك عنها إمنها  
 . (2)النسبة الجديدة 

جور المحسوبة ن األجر حساب المدة التم تحسب بمبلػ احتياطم المعاش عأيتحدد  -د
عارة إباإلنتاأ او بالعمولة او بالو بة او بالبدالت بالنسبة للملمن عليهم الموجودين ب

جر الملمن أل يبالمتوسط الشهر،  1/4/1984 يجازة للعمل بالخارأ   إخارجية او ب
 ساس  االشتراكات خسل سنة تبدأ من تاريخ عودت  للعملأعلي  المتؽير ال   تسدد علم 

و لك ، ن قلت عن سنة إجر المتؽير التم تبدأ من   ا التاريخ ة اشتراك  عن األو مدأ ،
ساس  اشتراكات السنة األخيرة من مدة أديت علم أجر المتؽير ال   بما ال يقل عن األ

 .(3)جازة اإلعارة او اإل
جازة للعمل  ي عارة الخارجية أو اإلعن مدة اإلاالشتراكات حساب  ن يتمأويراعي 
عارت  أو إبجهة عمل  األصلية با تراض عدم  ساس أجر الملمن علي علم أالخارأ 

 جازه خاصة .إحصول  علم 
وتتحدد طريقة حساب أجر االشتراك المتؽير عن  ترة اإلعدارة أو اإلجدازة علدم أسداس 

بدا تراض مباشدرت  لعملد  بجهدة عملد  األصدلية ، وإ ا  ،  ما كان يستحق  من   ا األجر
يرتبط تحديدد قيمتهدا بمعددالت أو بمسدتو  أداء المدلمن  كانت بعض عناصر   ا األجر

علي   تتحدد طريقة حساب   ه العناصر بمتوسط مدا اسدتحق  منهدا خدسل السدنة السدابقة 
 .(4) ن قلت عن  لكإجر علم اإلعارة أو اإلجازة أو مدة اشتراك   م التأمين عن   ا األ

_________________________________________________________________ 

 . 24/4/1985بتاريخ  1985لسنة  40بند معدل بالقرار الوزاري رقم  (1)

 . 26/10/1989بتاريخ  1989لسنة  72بند م اؾ بالقرار الوزاري رقم  (2)

  1985لسنة  104من القرار الوزاري رقم  ( 12) مادة (3)

  1985لسنة  104من القرار الوزاري رقم  ( 4) مادة (4)
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جور المحسوبة جر حساب المدة التم تحسب بمبلػ احتياطم المعاش عن األأيتحدد  - 
جازة إنتاأ او بالعمولة او الو بة او البدالت بالنسبة للملمن عليهم الموجودين بباإل

جر الملمن علي  المتؽير أل يبالمتوسط الشهر ، 1/4/1984 ي لؽير العمل خاصة 
او مدة ، ساس  االشتراكات خسل سنة تبدأ من تاريخ عودت  للعمل أال   تسدد علم 
و لك بما ال يقل ، ن قلت عن سنة إجر المتؽير التم تبدأ من   ا التاريخ اشتراك  عن األ

 . جازةمدة اإل خيرة منساس  اشتراكات السنة األأديت علم أجر المتؽير ال   عن األ
جر الملمن أساس أليها علم إجازة المشار تحسب االشتراكات المستحقة عن مدة اإلو

 . (1) جازةعلي  با تراض عدم حصول  علم اإل
جر ساس ما كان يستحق  من   ا األأعلم وتتحدد طريقة حساب أجر االشتراك المتؽير 

رتبط تحديد قيمتها جر ي ا كانت بعض عناصر   ا األإبا تراض مباشرت  لعمل  ، و
و بمستو  اداء الملمن علي   تتحدد طريقة حساب   ه العناصر بمتوسط ما أبمعدالت 

و مدة أجازة جر السابقة علم اإلاستحق عن  اشتراكات خسل سنة االشتراك عن   ا األ
 .(2)ن قلت عن  لك إجر اشتراك  عن   ا األ

عاة جبر كسر السن إلي سنة كاملدة بمرا1/4/1984 م المناظر لسن المؤمن علٌهالمعامل  –2
 :المنصوص علي   م 

 .شتراكتحديد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة  من مدة اال  :(4جدول رقم )
    . 
 

 
  1988لسنة  24من القرار الوزاري رقم  مادة ثانية عشرة (1)

  1988لسنة  24من القرار الوزاري رقم  مادة ثانية  (2)
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 المطلب النالث
 قواعد خاصة ببعض الفئات

 
لة ألعضاء هٌئة بس والمراسٌراعً فً تحدٌد مبلغ االحتٌاطً عن بدالت السكن والمال -1

 : الشرطة
جر بالمدة با تراض استمراره أليعتد بكامل مدة اشتراك الملمن علي   م التأمين عن ا - أ

األجر معاش بلػ احتياطم بالخدمة حتم تاريخ بلوؼ  سن الستين و لك  م تحديد م
 عن بدالت السكن والمسبس والمراسلة ألع اء  يئة الشرطة .المتؽير 

وماتم حساب  للبند أ ، ة بالفرق بين احتياطم المعاش المحسوب و قا تتحمل الخزانة العام - ب
 و قا للمطلبين السابقين .

حد المناصب التى تسرى فى أحتٌاطى عن المدة التى قضٌت فى االٌراعً فً تحدٌد مبلغ  -2
لسنة  79لصادر بالقانون رقم من قانون التأمٌن االجتماعى ا 31حكام المادة أشأنها 
 : ونواب الوزراء()الوزراء  1975

حد المناصب المنصوص عليها أالبدالت عن المدد التم ق يت  م احتياطم مبلػ حدد ي -أ
 1975لسنة  79( من قانون التأمين االجتماعم الصادر بالقانون رقم 31 م المادة )

 كامل بدل التمثيل .عن 
حد أتم ق يت  م حتياطم المحول عن المدد الاال م شأن مبلػ  بند السابقيسر  حكم ال -ب

 . يها معاملة الوزراء ونواب الوزراءالمناصب التم تنص القوانين علم معاملة شاؼل
بندددين أ ، ب تتحمددل الخزانددة العامددة بددالفرق بددين احتيدداطم المعدداش المحسددوب و قددا لل -أ

 . طلبين السابقينواالحتياطم المحسوب و قا للم،  السابقين
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 ابعالمطلب الر
 قواعد عامة

 
 –قطاع حكومي أو عام  إ ا كان عنصر األجر المستحق عن  االحتياطم يت من أكثر من نوع )

( وكانت مدد االشتراك عنهدا مختلفدة  يحسدب االحتيداطم عدن  أعمال عادية أو صعبة أو خطرة
 كل نوع علم حدة .

حصيلة تفاعل عناصدر ويتحدد مبلػ االحتياطم عن كل عنصر من عناصر األجر المشار إليها ب
تقدير المبةالػ المشار إليها ، ويتحدد إجمدالي مبلدػ االحتيداطم المستحدةق للمدلمن عليد  بمجمدوع 

 أنواعها .اإلحتياطم عن كل من عناصر األجر بحصيلة تفاعل عناصر تقدير 
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 الجداول
 

 (1) (4جدول رقم )
 شتراكالساب المدة السابقة ضمن مدة اتحدٌد المبالغ المستحقة لح

 

المبلغ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى 

االشتراك و لكل جنٌه واحد 
 من األجر الشهرى

المبلغ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى 

االشتراك و لكل جنٌه واحد 
 من األجر الشهرى

 جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم

 2 200 50حتم سن  1 800 40حتم سن 

41 830 1 51 260 2 

42 860 1 52 330 2 

43 900 1 53 400 2 

44 930 1 54 500 2 

45 960 1 55 600 2 

46 - 2 56 700 2 

47 050 2 57 800 2 

48 100 2 58 900 2 

49 150 2 59 0 3 

 
 مالحظات : 

  م حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . -1
% من 30طلوبة لحساب مدة  من مدة االشتراك  م نرام المكا أة بواق  تقدر المبالػ الم -2

المعامل الوارد  م   ا الجدول وعلم أساس األجر والسن  م تاريخ تقديم طلب الحساب 
(2) . 

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة  دمن مددة االشدتراك  دم األجدر األساسدم علدم أسداس  -3
 ( 2) اب.السن واألجر  م تاريخ تقديم طلب الحس

تقدر المبالػ المطلوبدة لحسداب مددة  دمن مددة االشدتراك  دم األجدر المتؽيدر علدم أسداس  -4
السددن  ددم تدداريخ تقددديم الطلددب والمتوسددط الشددهر  ل جددور التددم سددددت علددم أساسددها 

 ( 2)االشتراكات خسل المدة حتم نهاية الشهر السابق علم تاريخ تقديم طلب الحساب.
% مددن المعامددل الددوارد بهدد ا الجدددول 40( بواقدد  33اً للمددادة )تقدددر المبددالػ المطلوبددة و قدد -5

 . (3)وعلم أساس السن واألجر  م تاريخ تقديم طلب االشتراك

                                                 

 .1894لسنة  49بالقانون رقم مستبدل  1

 )املادة السابعة عشر(. 1/4/1894) املادة الثامنة ( ويعمل به إعتباًرا من  1899لسنة  109مستبدل بالقانون رقم  2

 )املادة السابعة عشر(.. 1/4/1894) املادة الثامنة ( ويعمل به إعتباًرا من 1899لسنة  109بند مضاف بالقانون رقم  3
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 أمنلة تطبٌقٌة
 ( 2007لسنة  554مرفق بقرار وزٌر المالٌة رقم  122)نموذج رقم 

 
 ( :1منال رقم )   

 مؤمن علٌه بالقطاع العام له مدد االشتراك اآلتٌة :   
 . 31/3/1984حتم  1/9/75مدة اشتراك عن األجر بالحا ز اعتبارا من  -
 .  31/3/1984حتم  1/9/81مدة اشتراك عن بدل اعتبارا من  -

جنيهدا  30هدا ومتوسدط أجدره عدن البددل يجن 70وبفرض أن متوسط أجدره عدن الحدا ز 
 1/2/1940، وتاريخ ميسده  1/4/1984و لك خسل السنتين السابقتين علم 

 شهر      سنة          1/4/84سن الملمن علي   م  إ ا
 سنة  45تجبر إلم       44         2                                                  

 
 ٌوم     شهر      سنة                                        

  84        3       31     مدة االشتراك عن الحا ز       
                                        10       9        75 

 شهرا"  103أي       8        7         -                                         
 

 ٌوم       شهر     سنة                                      
 84        3       31        مدة االشتراك عن البدل    

                                      10       9        81 
 شهرا"   31أي      2          7          -                                      

 
 ( 75لسنة  79المر ق بالقانون رقم  4جدول رقم ) 1.96=  1/4/84معامل السن  م 

 مليم   جني                    103                                                    
 . 1177.633=     1.96×  12×  70=   حتياطم المعاش عن األجر بالحا ز إ

                                                 31                                
  151.9        00=  1.96×  12×  30=    حتياطم المعاش عن أجر البدلإ

 1329.533     =                                   مجموع مبالػ احتياطم المعاش
 ددإ ا  ددرض أن المتوسددط الشددهري ألجددر المددلمن عليدد  المتؽيددر الدد ي سددددت علددم أساسدد      

،  تكددون المدددة  اجنيهدد 120مبلددػ  31/3/85حتددةم  1/4/84تبدددأ مددن  ةاالشددتراكات لمدددة سددن
  ي األجر المتؽير =المحسوبة  من مدة اشتراك  

 شهر     سنة    ٌوم                              533,1329
 5        7       25سنة =       5.653=  120× 1.96

 
 ( :2منال رقم )

بفرض أن المؤمن علٌه فى المنال السابق لم ٌلتحق بعمل أو لم ٌستحق أجرا متغٌرا حتى 
 فم   ه الحالة تحسب مدة اشتراك   م األجر  ،  ٌةتارٌخ استحقاقه صرف مستحقاته التأمٌن

 المتؽير علم أساس مجموع المتوسطات التم حسب علم أساسها مبلػ االحتياطي .
 جني  .   100=  30+  70مجموع المتوسطات =    
 

 يوم   شهر   سنة                         1329.533                                           
 6     9   12=    ةسن 6.7832=100×96,1ا المدة المحسوبة  م األجر المتؽير= إ 
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 ( :3منال رقم )
 مؤمن علٌه ببحث حالته تبٌن ما ٌلى : 

 .  13/4/1933تاريخ الميسد  – 1
 .  12/6/1956تاريخ التعيين  – 2
 إلم 1/4/1982متوسط الحا ز من    – 1/9/1975ل  مدة اشتراك عن حا ز من  – 3

 جنيها . 60=                                                         31/3/1984
إلم  1/4/1982متوسط قيمة البدل من  – 1/7/1981ل  مدة اشتراك عن بدل من  – 4

 جنيها . 12.0=                                                         31/3/1984
 جنيها . 228=  30/6/1984إلم  1/4/1984المدة من  جملة األجر المتؽير عن – 5

 جنيها  1080=  31/3/1985إلم  1/7/1984وجملة األجر المتؽير عن المدة من 
 . جنبها 1416=  30/6/1985إلم  1/7/1984وجملة األجور المتؽيرة من 

( 4) سدنة( ، مدن الجددول رقدم 51) 1/4/1984المعامل المندارر لسدن المدلمن عليد   دم  – 6
 جني  . 2.26= المرا ق للقانون 

 
 ٌقدر األحتٌاطى كما ٌلى :   
 حتٌاطً الحافز :إ – 1
 جنيها . 60=  31/3/1984إلم  1/4/1982متوسط الحا ز من  –أ    
 شهرا  . 103= ة سن 8 وشهر  7=  31/3/1984إلم  1/9/1975مدة الحا ز من  –ب    
 دق للقدانون رقدم ا( المر4جدةدول رقدةم ) 1984 / 4/  1المعةامل المنةارر للسدةن  دةي   –أ    

 .  2.260=   1975لسنة  79
 جني  .  1163.900=                         260.2×  103×  60حتياطي الحا ز =    إ    

                                     12                
 احتٌاطً البدل : – 2

 جنيها . 12.00=  31/3/1984إلم  1/4/1982متوسط البدل من  –أ 
 شهرا . 33سنة =  2 وشهر  9=  31/3/1984إلم  1/7/1981مدة البدل من  –ب 
( المر دق بقدانون التدأمين 4جددول رقدم ) 1984/  4/  1المعةامل المنةارر للسن  دي   –أ 

 جني  .  2.260=  1975لسنة  79االجتماعي رقم 
 

                          12  ×33  ×02.26 
 جني  .  74.580=                                    12احتياطي البدل =          

 جني  . 480,1238=                                  جملة احتياطي الحا ز + البدل 
 

 تكلفة سنة واحدة فى نظام األجر المتغٌر : – 3
  مراعدداة أال تقددل قيمددة مدد 31/3/1985إلددم  1/4/1984متوسددط األجددر المتؽيددر مددن  –أ 

% مدن قيمدة  75عدن  31/3/1985إلدم  1/7/1984األجور المتؽيرة عدن المددة مدن 
إلم  1/7/1984أ  الفترة من  84/1985األجور المتؽيرة المستحقة عن السنة المالية 

30/6/1985  . 
=  30/6/1985إلدددم  1/7/1984ن قيمدددة األجدددور المتؽيدددرة عدددن المددددة مددد حيدددث أن
1416. 
           1080 

 % . 75% ، أي أن النسبة ال تقل عن  76، 271=   1416النسبة =  
=  1080+  228=  31/3/1985إلدم  1/4/1984إ ا إجمالم األجور المتؽيرة من 

 جنيها. 1308
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 جنيها . 109=  12÷  1308إ ا المتوسط = 
مين ( المرا ددق لقددانون التدددأ4جدددول رقددم ) 1/4/1984المعامددل المنددارر للسددن  ددم  –ب 

 جني  . 2, 260 االجتماعم =
 جني  . 246.340= 2. 260 × 109تكلفة سنة واحدة  م نرام األجور المتؽيرة =  –أ 

 المدة  م نرام األجر المتؽير مقابل احتياطم الحا ز والبدل : – 4
 جملة األحتياطم علم تكلفة سنة واحدة = 

 سنة . 5شهر /   -يوم /   9     =  5.02752=  246.340÷  480,1238           
 

 ( :4منال رقم )
قندددا منددد   دددي المثدددال السدددابق بفدددرض أن المدددلمن عليددد  يعمدددل  دددم محا ردددة نائيدددة ) محا ردددة 

بشأن تعدديل أحكدام القدرار  1985لسنة  40( ، طبقا" ألحكام القرار الوزار  رقم 1/2/1974
شتراك  م الحدا ز أو البددل عندد المدة إلم مدة اال 1/4، ت اؾ  1984لسنة  59الوزاري رقم 

 .بالفرق العامة تقدير االحتياطي علم أن تتحمل الخزانة 
 : ٌقدر االحتٌاطى كما ٌلى 
 إحتٌاطً الحافز : -أ

 جنيها . 60=  31/3/1984إلم  1/4/1982( متوسط الحا ز من 1)
 المدة  1/4 + 31/3/1984إلم  1/9/1975( مدة االشتراك  م الحا ز 2)

 ٌوم       شهر      سنة           
           -          7          8  
          22        1          2 
          22        8          10 

 تجبر إلي      10          9         -
 شهرا"  . 129 = إجمالم المدة بالشهور

 .   26,2( المعامل المنارر للسن 3)
                                   60  ×129  ×2.26 

 جني  .1457.700=                 12اإلحتياطم  =                                  
 

 احتٌاطً البدل : –ب 
 12.00( متوسط البدل = 1)   
 المدة  1/4 +  31/3/1984إلم  1/7/1981( مدة البدل 2)   

 يوم        شهر       سنة        
        -           9          2  
        7          8          - 
        7          5          3 
 تجبر إلي    3          6           -        

 2.260( المعامل المنارر للسن 3)
                       12  ×42  ×2.260 

   .جني  94.920=             12االحتياطم =              
 

 جني  1552.620=  920,94+  1457.700=   إجمالى اإلحتٌاطى -ج 
 جني  246.340كما  و  م المثال السابق  تكلفة سنة واحدة –د 

 6.30257=  340,246÷ 1552.620المدة مقابل اإلحتياطم =       
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 ٌوم   شهر    سنة= 
18     3       6 

 5        -     09            يتحمل منها الصندوق                     
----------------- 

 1        3     09                                وتتحمل الخزانة العامة
 

 ( :5منال رقم )
 1/1/78ت عندد  االشددتراكات عددن حددوا ز اإلنتدداأ اعتبددارا مددن يددمددلمن عليدد  بالقطدداع العددام أد

عدداد  1/7/1981لخدمددة العسدكرية اإللزاميدة ، وبتداريخ تدم اسدتدعاله ألداء ا 1/1/80وبتداريخ 
(  س الحتسدابها م داعفة 51 لم يقدم عنها نمو أ  )إلم العمل بعد انتهاء مدة التجنيد اإللزامم 
 ،  تكون مدة االشتراك عن حوا ز اإلنتاأ :

 ٌوم        شهر        سنة           
           1          4          84   

           1          1          78 
أي خمسدددة وسدددبعون شدددهرا" ) تددددخل  يهدددا مددددة التجنيدددد     6          3                       

 ( . لزامياإل
 30  1/4/1984وبفرض أن متوسط أجره عدن حدوا ز اإلنتداأ خدسل السدنتين السدابقتين علدم 

 1.8=  1/4/1984م ، معامل السن   ة( سن24) 1/4/1984جنيها ويبلػ سن   م 
                                      75  

 جني  .  337.5=  1.8×  30×   12   يكون احتياطم معاش الحا ز =
 ددإ ا كددان المتوسددط الشددهر  ألجددر الحددا ز للمددلمن عليدد  المدد كور الدد   سددددت علددم أساسدد  

دة التدم تحسدب لد   دمن جنيها  إن المد 25يبلػ  1/4/1984االشتراكات لمدة سنة اعتبارا من 
 مدة اشتراك   م التأمين عن األجر المتؽير = 

 شهر        سنة                             337.5      
  7            6سنة              7.5= 1.8×  25     
 

 ( :6منال رقم )
اميددة ، عددن مدددة الخدمددة االلزس  51بفددرض أن المددلمن عليدد   ددي المثددال السددابق قدددم نمددو أ 

 .وبالتالي  قد أحتسبت م اعفة 
 سنة  شهر   يكون إحتياطي المعاش عن المدة الم اعفة ومقدار ا  

6         1 
 جنيها 81=  1.8×  30( × 18/12)= 

 وتتحمل بها الخزانة العامة = وتكون مدة اشتراك   ي األجر المتؽير المقابلة ل  
    81                                                

 ٌوم   شهر   سنةسنة   =     1.8=         1.8×  25
18   9      1 

 
 ( :7منال رقم )

و م  1/1/1970ملمن علي  بالقطاع العام أديت عن  اشتراكات عن حوا ز اإلنتاأ اعتبارا من 
أصيب بمرض حصل بموجب  علم تعويض األجر المنصوص علي  بالمدادة رقدم  81خسل عام 

األجدر تدلد  عند  اشدتراكات التدأمين  ولمدا كدان تعدويض 1975لسنة  79رقم نون من القا 78
(  فدم  د ه  1980لسدنة  93) تداريخ تطبيدق القدانون رقدم  4/5/1980االجتماعم اعتبارا من 
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ن أجره بسبب المرض  من الفتدرة التدم عالحالة تدخل الفترة التم حصل خسلها علم تعويض 
 حتياطم =المدة التم يحسب عنها   ا اال حتياطم وتكونيحسب عنها   ا اال

 ٌوم         شهر          سنة             
             1            4            84               

             1            1            70 
 شهرا"  .  171أي                    14            3                           

 
 اجنيهد 40يبلدػ  1/4/84وبفرض أن متوسدط أجدره عدن الحدا ز خدسل السدنتين السدابقتين علدم 

سددنة والمتوسددط الشددهر  ألجددره المتؽيددر الدد   سدددد علددم أساسدد   40يبلددػ  1/4/84وسددن   ددي 
  يكةون :  اجنيه 60يبةلػ  1/4/84االشتراكات لمدة سن  بعد 

سدنة ( =  40) معامدل سدن  1.8× 711×  40قيمة احتيداطي المعداش عدن األجدر بالحدا ز = 
 12                                         . جنيهاً  1026

                                                                 1026                        
شدهر ،  6=  ةسن 9.5=  1.8×  60 من مدة اشتراك  عن األجر المتؽير =  ةالمدة المحسوب

 سنة . 9
 

 ( :8منال رقم )
 كاآلتم :  1/4/1984ملمن علي  يعمل بالقطاع العام بيانات   م 

 سنة . 30ل  مدة اشتراك  م التامين عن األجر المحسوب بالمدة تبلػ  -
 سنة . 16تبلػ  31/12/1980ل  مدة اشتراك عن األجر بالحا ز حتم  -
 سنة ( . 50)  1/4/1984تبلػ سن   م  -
جنيهدا )  دي  120يبلدػ  1/4/1984متوسط أجره عن الحدا ز خدسل السدنتين السدابقتين علدم  -

  ه الحالة يتم حساب احتياطم المعاش التم يحسب علم أساس  مددة  دم األجدور المتؽيدرة علدم 
 31/12/1980أساس كامل مدة االشتراك  م التأمين عن األجر المحسوب بالمدة حيث أن   م 

 سنة ( . 15راك عن األجر بالحا ز ال تقل عن كانت ل  مدة اشت
سنة (=  50) معامل سن الة 2.200×  30×  120حتياطي المعاش عن األجر بالحا ز= إ

 . جنيها7920
مدن وبفرض أن المتوسط الشهري ألجره المتؽير ال ي سددت علم أساس  االشتراكات لمدة سنة 

  من مدة اشتراك  عن األجر المتؽير = ،  تكون المدة المحسوبة  اجنيه 125يبلػ  1/4/1984
 ٌوم       شهر         سنة                           7920                      
  28           9        18    سنة      8,28=  125×  2.2                   

 
 ( :9منال رقم )

 31/12/1980   دي الحدا ز حتدم  م المثال السابق وبفرض أن الملمن علي  تبلػ مددة اشدتراك
 75لسدنة  79مدن القدانون رقدم  34( سنوات وقام بشراء مدة  م الحدا ز و قدا" للمدادة رقدم 10)

سنوات قبل التاريخ الم كور وتم سدداد المبدالػ المطلوبدة عنهدا د عدة واحددة أو قدام بسدداد  5تبلػ 
أي ددا" يددتم تقدددير قيمددة  (  فددم  دد ه الحالددة 31/12/1980القسددط األول قبددل  ددة ا التدداريخ  ) 

االحتياطي عن مدة األجر بالحا ز ال ي يحسب علم أساس  مدة  م األجور المتؽيرة علم أساس 
كاندت  31/12/1980ن   دي أبالمدة حيث التأمين عن األجر المحسوب كامل مدة االشتراك  ي 

 . سنة 15ل  مدة اشتراك عن األجر بالحا ز ال تقل عن 
 . نيهاج 7920= 2.200×  30×  120= عن األجر بالحا ز ويكون احتياطم المعاش 

 المدة المحسوبة  من مدة اشتراك  عن األجر المتؽير =  
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 يوم      شهر      سنة                              7920               
 28        9      18سنة           28.8=   125× 2.2            

 
 ( :10)منال رقم 

 31/12/1980 م المثال السابق وبفرض أن المدلمن عليد  قدام بشدراء المددة المشدار إليهدا بعدد 
وبالتالي لم يسدد القسط األول من تكلفة حسابها إال بعد   ا التداريخ ،  فدم  د ه الحالدة يدتم تقددير 

ها االشتراكات قيمة احتياطي المعةاش عن األجةر بالحا ةز علم أساس المدة الفعلية التم أديت عن
 ةسدنوات مشدترا 5+  31/12/1980سدنوات  عليدة حتدم  10سدنة )  15عن   ا الحا ز و م 

 (  . 31/12/1980بعد 
 جنيها  3960=  2.200× 15×  120وتكون قيمة االحتياطي = 

    
                                                                                  3960    

 14.4=125×2.2لمدة المحسوبة  من مدة اشتراك الملمن علي  عن األجور المتؽيرة =ا
 ٌوم          شهر           سنة   

                              =     24            4             14 
 

 ( :11منال رقم )
 10ر ا اقدددم مدددة  ددم نرددام الحددا ز اشددتريكددان قدد بفددرض أن المددلمن عليدد   1 دم المثددال رقددم 

وسدددددد االشددددتراك نقدددددا" أو خصددددم القسددددط األول قبددددل  34سددددنوات طبقددددا" ألحكددددام المددددادة 
31/12/1980 . 

 12/6/1956وكان تاريخ بدء إشتراك   ي األجر األساسي 
 

 أوال : احتٌاطى الحافز :
 ٌوم     شهر      سنة          مدة الحا ز :                                     

 5         4        -               31/12/1980حتم  1/9/1975ة من  علي
  10          -        -                                                 ةمدة مشترا

 15         4        -                           31/12/1980مدة الحا ز حتم 
 

يحسددب  1984لسددنة  47الثالثددة مددن القددانون رقددم طبقددةا ألحكددةام الفقددرة األخيددرة مددن المددادة 
 كامل مدة االشتراك عن األجر األساسي  :عن الحا ز االحتياطي عن 

 ٌوم     شهر     سنة        المدة التم يحسب عنها اإلحتياطم       – 1   
  27       09     20              31/3/1984إلم  12/6/1956

 شهرا"   334=  27       10       -                      تجبر إلي                  
 جنيها . 70.00متوسط الحا ز  =   – 2   
 .  1.96المعامل المنارر للسن =  – 3   

 جني   733.8183=    1.96×  334×  07إ ا احتياطم الحا ز  =        
                                        12 

 ى البدل :نانٌا" : احتٌاط
 جني  .  151.9احتياطم البدل =  1كما  م المثال رقم    
 جني  . 3970.633=  151.9+  3818.733إ ا احتياطم الحا ز + احتياطم البدل =    
 

 1.96×  120=  1كما  م المثال رقم  نالنا" : تكلفة سنة واحدة فى نظام األجر المتغٌر
 =235.2 
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 سنة  16.88194=  235.2÷  3970.633=  ىرابعا" : المدة مقابل اإلحتٌاط
 سنة  . 16شهر   10يوم   17إ ا المدة = 

  
 ( :12منال رقم )

أثنداء تجنيددده ولددم يتقداض أجددورا أساسددية أو  1/11/1979مدلمن عليدد  صدددر قدرار تعييندد   ددي 
 . متؽيرة خسل مدة تجنيده

 االساسي والمتؽير؟ما و موقؾ احتساب المدة الم اعفة بالنسبة للمدة الخاصة باالجر 
 : يحدد األجر اال ترا ي عن مدة التجنيد  ي   ه الحالة كما يلي

 : األجر األساسً 1
 . ماكان مفتر ا أن يتقا اه من   ا األجر لو لم يكن مجندا 

 : الحوافز والعمولة والوهبة 2
لددم يسددبق لدد  تقا ددي أي منهددا وبالتددالي ال تحسددب مدددة التجنيددد االلزامددي عددن أي مددن  دد ه 

 . ناصر  من مدة االشتراك  ي التأمينالع
 : البدالت 3

بمعني ان  إ ا كان قد عين علدي وريفدة مسدتحق عنهدا بددل  –تعامل معاملة األجر األساسي 
لزامي عدن  د ا البددل كمددة اشدتراك وعلدي أسداس أجدر ا ترا دي يتم حساب مدة التجنيد اإل

 . دالو لم يكن مجنيمثل البدل ال ي كان من المفترض أن يتقا اه 
 

 ( :13منال رقم )
وسددددر   ددددي  1/7/1982وجنددددد بتدددداريخ  1/11/1976مددددلمن عليدددد  إلتحددددق بالعمددددل  ددددي 

1/12/1983 
حتددددي  1/7/1982عددددن الفتددددرة مددددن واالدخددددار احتيدددداطي األجددددر المتؽيددددر كيفيددددة حسدددداب 

 ؟1/12/1983
المثدال ب لبدالت ب ات القاعدة المشار إليهدايحدد األجر اال ترا ي عن كل من األجر األساسي وا

 12رقم 
أما الحوا ز والعمولة والو بة  يتم تحديد األجر اال ترا ي عن كل منها بمتوسط ماتقا داه مدن 

 دي عنصدر األجدر إن قلدت عدن  أو مدة االشدتراكالتجنيد ، أي منها خسل سنة سابقة علي بداية 
 .  لك
 

 ( :14منال رقم )
وسددددر   ددددي  1/7/1982وجنددددد بتدددداريخ  1/11/1981مددددلمن عليدددد  إلتحددددق بالعمددددل  ددددي 

1/12/1983 
حتددددي  1/7/1982احتيدددداطي األجددددر المتؽيددددر واالدخددددار عددددن الفتددددرة مددددن كيفيددددة حسدددداب 

 ؟1/12/1983
 13يعامل طبقا للمثال رقم 

 
 ( :15منال رقم )

 1/6/1984وسر   ي  1/7/1982وجند بتاريخ  1/11/1979ملمن علي  إلتحق بالعمل  ي 
السدنتين األخيدرتين وكيفيدة حسداب متوسدط دخدار عدن احتياطي األجر المتؽيدر واالكيفية حساب 

 ؟31/3/1985 إلي 1/4/1984من السنة 
يراعي  ي  – 31/3/1984حساب المبالػ المدخرة واحتياطي عناصر األجر المتؽير حتي  -1

 .14إلي  12شأنها ماسبق إي اح  باألمثلة من 
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حتددي  1/4/1984التجنيددد االلزامددي )مددن األجددر المتؽيددر اال ترا ددي عددن مدددة الشددهرين  -2
علددي أساسددها تحويددل احتيدداطي ( الواقعددة  ددي  تددرة متوسددط السددنة التددي يددتم 31/5/1984

 : يحدد كما يلي – 1/4/1984عناصر األجر المتؽير من 
 : عناصر األجر المتغٌر النابتة -أ

عانددات ... الددخ( ويقصددد بهددا تلددك ؼيددر المرتبطددة بانتاجيددة المددلمن عليدد  )كالبدددالت واإل
 . مجنداالمتوسط بقيمتها التي كان من المفترض تقا يها لو لم يكن  تدخل  ي  ترة

 : عناصر األجر المتغٌر األخري -ب
 لي  )كالحوا ز والعمولة ... الخ(نتاجية الملمن عإويقصد بها تلك المرتبطة ب

االحتياطي عن مدة تدخل  ي  ترة المتوسط ب ات قيمة المتوسط ال ي حسب علي أساس  
 .1/4/1984ن   ه العناصر السابقة علي االشتراك بأي م

 
 ( :16منال رقم )

 1/6/1985وسر   ي  1/5/1982وجند بتاريخ  1/3/1982ملمن علي  إلتحق بالعمل  ي 
السدنتين األخيدرتين وحسداب متوسدط السدنة احتياطي األجر المتؽير واالدخدار عدن كيفية حساب 
 ؟31/3/1985حتي  1/4/1984عن المدة من 
 15مثال رقم يعامل طبقا لل

 
 ( :17منال رقم )

 1/4/1984قبدل  له مدد اشتراك عن عناصر األجر المتغٌبر فبً القطباع الحكبومًمؤمن علٌه 
 : بياناتها كالتالي

 سنوات بدل طبيعة عمل        4
 سنوات حا ز إنتاأ        3

 دي  1/4/1984قبدل  إنتقل للعمل بالقطاع العام وكانت مدة اشتراكه عن عناصر األجر المتغٌر
 :  ا القطاع بيانها كالتالي 

 سنوات حا ز إنتاأ        3
 سنة بدل تمثيل        2

 : وكان متوسط األجر خسل السنتين األخيرتين عن كل من العناصر المشار إليها كالتالي
 جنيها 050    بدل طبيعة العمل  )عن المدة الحكومية  قط(           

 جنيها 150كومية والقطاع العام(          ا ز اإلنتاأ )عن المدة الحح
 جنيها 080   بدل التمثيل ) عن مدة القطاع العام  قط(                 

 2 دو  1/4/1984 دي  4 إ ا ا تر نا أن المعامل المقابل لسن الملمن عليد  مدن الجددول رقدم 
ي  المتؽير ال ي المتوسط الشهري ألجر الملمن عل ن( وأ أشهر 3سنة و  45حيث السن  ) جني 
 جني  200 و  1/4/1984ت علي أساس  اإلشتراكات لمدة سنة تبدأ من دسد

 :  إن مدة اإلحتياطي عن األجر المتؽير تحدد كاالتي
 جني                               : أوال: المدد الحكومٌة

 400=  2×    50×  4بدل طبيعة عمل          = 
 900=  2×  150×  3=    حا ز االنتاأ           
 1300=                           المجموع              

المقابلددة للمدددد  1/4/1984المدددة المحسددوبة  ددي مدددة االشددتراك عددن األجددر المتؽيددر مددن 
 الحكومية =

     1300  

 أشهر 4سنوات و  3=  3.333=               200×  2   
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 جنٌه                            : نانٌا: مدد القطاع العام
 900=  2×   150×  3=            حا ز اإلنتاأ
 320=  2×     80×  2=             بدل التمثيل

 1220=          موع                            المج
قطداع لمددد الالمقابلدة  1/4/1984مدن  المدة المحسوبة  ي مدة االشتراك عن األجر المتؽير

 = العام
     1220  

 يوم 18سنوات و  3=  3.05=               200×  2   
 

 ( :18منال رقم )
تزيد  31/12/1980كانت إجمالي مدد إشتراك   ي األجر بالحا ز حتي بفرض أن ملمن علي  

 : كما يلي 31/3/1984كانت بيانات مدد اشتراك  عن األجر بالمدة  ي  –سنة  15علي 
 (1/2/1981نتهت  ي إ مدة اشتراك بالحكومة )
 شهر 2سنوات و  4= مدة سابقة لم يتم ر عها 

شددهور  قددط بنرددام  4سددنوات و  10مشددترك عددن  شددهور ) 6سددنة و  19 مدددة إشددتراك  علددي
 ( الحوا ز

 (31/12/1980تم الشراء قبل  سنوات ) 5بنرام الحو ز =  ةمدة مشترا
 (1/4/1981مدة إشتراك بالقطاع العام )بدأت  ي 

 ( وكان يلدي عنها إشتراك عن أجر الحا ز سنوات ) 3 علي =  مدة إشتراك
إحتيدداطي األجددر المتؽيددر بمراعدداة إحتسدداب المدددة المحددول عنهددا اإلحتيدداطي عددن  إندد  يددتم تحديددد 

 . بالمدةاألجر المحسوب باإلنتاأ عن كامل مدة اإلشتراك  ي التأمين عن األجر المحسوب 
إلي  لم يكن لدي  عناصر أخري بخسؾ األجر المحسوب  وإ ا ماإ تر نا أن الملمن علي  المشار

 . باالنتاأ
 . جني  100وأن متوسط األجر خسل السنتين األخيرتين عن األجر باالنتاأ  و 

جنيد  حيدث  2.2 دو  1/4/1984 دي  4وأن المعامل المقابل لسن الملمن علي  من جدول رقدم 
 . شهور 6سنة و  49السن 
الملمن علي  المتؽير ال ي سددت علي أساس  اإلشتراكات لمدة سنة المتوسط الشهري ألجر ن وأ

 . جنيها 150 و  1/4/1984تبدأ من 
 : فإن مدة اإلحتٌاطً عن األجر المتغٌر ٌتم حسابها بمراعاة القواعد االتٌة

 حكومً :بالنسبة لمدة القطاع ال
لقطداع الحكدومي ل 31/12/1980( قبدل  سنة 15 تم إستكمال مدة االشتراك بأجر الحا ز ) -1

امدل ، وبالتالي  إن   ا القطاع يكون مسئوال عن تكلفة حسداب احتيداطي أجدر الحدا ز عدن ك
 . مدة أجر المدة التي ق يت  ي 

  قط% من مقدار ا 60ن  يتم حسابها علي أساس إنررا ألن المدة السابقة لم يتم ر عها   -2
 شهور  6سنة و  2% = 60× شهر(  2سنوات و  4حيث تحسب )

جدر الحدا ز بالنسدبة لمددة الحكومدة أحسب عنها احتياطي يالتالي تكون مدد االشتراك التي وب
  ي :

 شهر   سنة
 مدة سابقة بعد تحويلها لمدة اشتراك            2       6
 مدة إشتراك          19       6

 المجموع          22       -
 لها = وتكون قيمة االحتياطي عن األجر المتؽير المقابلة 
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 جنيها 4840=  2.2×  100×  22
المقابلددة للمدددة  1/4/1984مدددة االشددتراك عددن األجددر المتؽيددر مددن  محسددوبة  دديوالمدددة ال

 الحكومية = 
        4840                   

 شهور 8سنة و  14=   سنة    14.666=                   150×  2.2
 :  أما بالنسبة لمدة القطاع العام

 =يمة االحتياطي عن االجر المتؽير المقابلة لها  تكون ق
 جنيها 660=  2.2×  100×  3

القطداع المقابلة لمدة  1/4/1984مدة االشتراك عن األجر المتؽير من   يوالمدة المحسوبة 
 =  العام
        660                   

 سنة   2=                   150×  2.2
 

 ( :19منال رقم )
 15حد الملمن عليهم كانت مدة اشتراك  بالحكومدة قدد انتهدت قبدل اسدتكمال مددة ال بفرض أن أ

حيدث اسدتكمل  31/12/1980سنة المشار اليها بالمثال السابق وكدان انتقالد  للقطداع العدام قبدل 
واالتدي بعدد بيدان مددد  – 31/12/1980سنة  دي  15لقطاع العام مدة ال باخسل مدة اشتراك  

 : االشتراك
 . (31/8/1980انتهت  شتراك بالحكومة )مدة اال

 . شهور بنرام الحوا ز( 9سنة و 14مشترك عنها  شهور ) 3سنة و 24مدة اشتراك  علي 
 . (1/9/1980مدة اشتراك بالقطاع العام )بدأت 

وكان يلدي خسلها اشتراك عن أجر الحدا ز وبالتدالي  قدد اسدتكمل  1/4/1984واستمرت حتي 
 . سنة المطلوبة 15مدة ال  31/12/1980 ي 

 . شهور 7سنوات و  3 ي  31/3/1984جمالي مدة اشتراك  بالقطاع العام حتي إوكانت 
نتاأ عن كامل مددة االشدتراك جر المحسوب باإلن حساب االحتياطي عن األإوبناء علي ماتقدم  
ن يتحمددل عبئدد  كددل مددن الصددندوق الحكددومي ، أجددر المحسددوب بالمدددة يجددب  ددي التددأمين عددن األ

نتداأ  دي كدس جدر المحسدوب باإلوق القطداع العدام والخداص بنسدبة مددد االشدتراك عدن األوصند
 : الصندوقين و لك كاالتي

 . جني  100نتاأ  و الن عن االجر بامتوسط أجر السنتين االخيرتيبفرض ان 
 . جني  2.2 و  1/4/1984 ي  4ن المعامل المقابل لسن الملمن علي  من جدول أو
 .جنيها  150 و  1/4/1984جر المتؽير عن السنة من ل ي ن المتوسط الشهرأو

 : جر بالمدة  يجمالي مدة االشتراك عن األإوحيث أن 
 شهر             سنة                                                         

 شهر ( 291)     24                03بالحكومة                                                
 شهر ( 043)     03                07                 بالقطاع العام                           

 شهر ( 334)    27                10                                     مجموع            ال
 : جر بالحا ز  يومدة االشتراك عن األ
 شهر (  177)    14                 09                                   بالحكومة             

 شهر ( 043)    03                 07بالقطاع العام                                            

 شهر ( 220)    18                04    المجموع                                             
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 : جر بالمدة بٌن الصندوقٌن كالتالًه ٌتم تقسٌم مدة االشتراك عن األإنف
 

 شهور 9سنة و  14× شهور  10سنة و  27المدة التي يتحمل تكلفتها الصندوق الحكومي = 
 شهور 4سنة و  18

 
 شهر  268.61=     شهر   177  ×شهر  334 

 شهر 220
 

 شهور 7سنة و  3× شهور  10سنة و  27    = عامالمدة التي يتحمل تكلفتها الصندوق ال
 شهور 4سنة و  18

 شهر  65.29=      43×  شهر 334 
 شهر 220

 
 :وتكون قٌمة االحتٌاطً عن االجر المتغٌر والمدة المقابلة لها 

 : مدة الحكومة (1)
 جني  4926.35=  2.2×  100×  12/  268.71

 :المقابلة لها  1/4/1984 والمدة المحسوبة  ي مدة االشتراك عن االجر المتؽير من
 ٌوم     شهر    سنة                                       4926.35

 14      11      4   سنة =   14.92833=          2.2×  150 
 : قطاع العاممدة ال (2)

 جني  1196.983=  2.2×  100×  12/  65.29
 المقابلة لها : 1/4/1984والمدة المحسوبة  ي مدة االشتراك عن االجر المتؽير من 

 يوم     شهر    سنة                                     1196.983
 3        7     16سنة =    3.62722   =        2.2×  150  

 
  


