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مقدمة
تضمن أجر االشتراك قبل  1984/4/1إلً جانب األجر األساسً كل من العناصر اآلتٌة :
الحوافز  ،العمولة  ،الوهبة .
كما صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  9لسنة  1981بإضافة البدالت اآلتٌدة لعناصدر أجدر
االشتراك اعتبارا من  1981/7/1إذا لم ٌكن لها أنظمة تأمٌنٌة أفضل قبل العمل به:
( )1بدل التمثٌل ..
( )2البدالت التً تقتضٌها ظروف أو مخاطر المهنة التً تمنح للعامل تعوٌ ا عن أدائد للعمدل
فدً ظددروؾ ؼٌددر عادٌددة تحدت ددؽط أو صددعوبة فنٌددة أو التعدوٌف لمخدداطر ٌمكددن ت ادٌهددا
باتخاذ إجراءات األمن الصناعً .
( )3بدل االقامة للعاملٌن فً مناطق تتطلب ظروؾ العمل فٌها تقرٌر هذا البدل .
( )4البدالت الوظٌفٌة التً ٌقتضٌها أداء وظائف معٌنة بذاتها تستلزم مند شداؼلٌها مدن مزاولدة
المهنة كبدالت التخصص و الت رغ .
وكان ٌتم التعامل مع هذه العناصر جمٌعها كوحدة واحدة باعتبارها أجر اشتراك واحد .
واعتبارا من  1980/5/4وبموجب المادة  30مكدرر الم دافة بالقدانون رقدم  93لسدنة 1980
تقرر حساب المعاش أو تعوٌف الدفعة الواحدة بالنسبة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام عن كل
من عناصر األجر سابق اإلشارة إلٌهدا قائمدا بذاتد  ،وٌدربط للمدممن علٌد المعداش أو التعدوٌف
بحسب األحوال بمجموع ما تم حساب عن هذه العناصر .
واعتبارا من  1984/4/1وبموجب القانون رقم  47لسنة  1984تم اسدتحدا نظدام المكافدأة ،
عن األجر األساسً فقط  ،حٌ هذا النظام محل نظام االدخار الذي أو قؾ العمل ب اعتبارا من
هذا التارٌخ .
وتضمنت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر :
" اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون ال تسرى أحكام نظام االدخار للعاملٌن الصدادر بالقدانون
رقم  13لسنة  1975على المممن علٌهم وفقا لقانون التدأمٌن االجتمداعى الصدادر بالقدانون رقدم
 79لسددنة  1975وتحسددب مسددتحقاتهم فددى نظددام االدخددار بددافتراف انتهدداء خدددمتهم فددى التددارٌخ
المشار إلٌ .
وتحسب لكل مممن علٌ بمبلؽ المدخر مدة من مدة اشتراك فى نظام المكافأة .
وٌصدر وزٌر التأمٌنات قرارا بتحدٌد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلػ المدخر" .
وقد صدر فً هذا الشأن القرار الوزاري رقم  28لسنة  " 1984بشأن تحدٌد قواعد حساب
مبالػ االدخار والمدة التى تحسب مقابل هذه المبالػ من مدة االشتراك المستحق عنها المكافأة"
ونتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر مو وع حساب مدة فً نظام المكافأة بالمبالػ المددخرة
للمممن علٌهم الخا عٌن لقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ، 1975مع
اإلستعانة بأمثلة تطبٌقٌة – و ذلك علً النحو التالً :
المطلب األول :قواعد حساب مبالػ االدخار قبل . 1984/4/1
المطلب الثانً :قواعد حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالػ المدخرة .
المطلب الثالث :قواعد عامة .
الجداول
جدول  :تطبٌق القانون رقم  13لسنة  1975بشأن نظام االدخار .
جدول رقم  : 1بتحدٌد المبالػ المستحقة وفقا لنظام االدخار المرفق بقرار وزٌر التأمٌندات
رقم  28لسنة . 1984
جدول رقم  : 2بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا للجدول رقدم ( )1فدً حالدة
المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم  28لسنة . 1984
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جدول رقم  : 4تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة من مدة اإلشدتراك المرفدق
بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
أمثلة تطبٌقٌة

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد
مستشار التأمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التأمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)
W : www.elsayyad.net
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المطلب األول
قواعد حساب مبالغ اإلدخار قبل 1984/4/1
تحسب مستحقات المؤمن علٌهم فى نظام االدخار على أساس :
 –1المتوسط الشهرى ألجور المدممن علٌد التدى أدٌدت علدى أساسدها اشدتراكات االدخدار خد ل
السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك فى نظام االدخار  ،أو خ ل مدة اشتراك فى هذا النظام
إن قلددت عددن ذلددك  ،وفددى حسدداب هددذا المتوسددط ٌراعددى قواعددد حسدداب أجددر تسددوٌة معدداش
الشٌخوخة عن األجر األساسى .
ٌ - 2راعى فى تحدٌد المتوسط الشهري :
أ -مدد االشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :
(ٌ )1دخل الشهر األخٌر بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم انتهاء الخدمة .
(ٌ )2همل شهر البداٌة إال إذا كان بداٌة االشتراك أول ٌوم فى الشهر .
(ٌ )3حسب المتوسط على أساس أجر االشتراك ال على عن كل شهر .
(ٌ )4حدد أجر اإلشتراك عن الشهر األخٌر على أساس :
30
أجر أٌام العمل خ ل هذا الشهر × عدد أٌام العمل فٌ
( )5إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المممن علٌ على أجره عنها كل
أو بع حسب المتوسط على أساس كامل األجر (مدد إستحقاق تعوٌف األجر
عن اإلجازات المر ٌة – مدد اإلٌقاؾ عن العمل – مدد الؽٌاب بما ال ٌجاوز
مدة الؽٌاب التً تسمح بها قوانٌن التوظؾ) .
ب -مدد االشتراك بالقطاع الخاص :
ً
(ٌ )1دخل شهر البداٌة بالكامل فى حساب المتوسط أٌا كان ٌوم بداٌة الخدمة .
(ٌ )2همـل شهـر النهاٌـة إال إذا كـان نهاٌة االشتراك آخر ٌوم فى الشهر ( ٌراعى عدد
أٌام شهر النهاٌة ) .
( )3إذا كان شهر البداٌة هو ذات شهر النهاٌة فٌحسب على أساس أن شهر كامل .
(ٌ )4حسب المتوسط على أساس :
(أ) أجددر شددهر اإللتحدداق بالخدمددة بالنسددبة للسددنة المٌ دٌددة األولددى مددن مدددة
االشتراك ( حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة ) .
(ب)أجر ٌناٌر من كل سنة تالٌة ( حتى شهر دٌسمبر من هذه السنة ) .
ج -إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فدى القطداع
الخاص ٌ ،مخذ شهر البداٌة فى القطاع الخاص فى االعتبار فى تحدٌدد المتوسدط (حٌد
ٌددمدى اإلشددتراك عن د علددى أس داس شددهر كامددل) وٌهمددل شددهر النهاٌددة بالقطدداع العددام أو
الحكومى.
 –3مدة االشتراك فً نظام االدخار  ،وفى حساب هذه المدة ٌجبر كسر الشهر شهرا" .
ٌ –4قصد بمدة االشتراك فى نظام االدخار مدة اشدتراك المدممن علٌد فدً التدامٌن اعتبدارا" مدن
تارٌخ انت اع بالقانون رقم  42لسنة  1965أو بالقانون رقم  21لسدنة  1967أو بالقدانون
رقددم  13لسددنة  1975بحسددب األحددوال وحتددى تددارٌخ انتهدداء خدمددة المددممن علٌ د أو حتددى
 1984/3/31أى التارٌخٌن أسبق وذلك فٌما عدا المدد اآلتٌة :
أ -مدد اإلجازات واإلعارات التى لم ٌمد المممن علٌ عنها اشتراكا" .
ب -المدد االعتبارٌة واإل افٌة واالفترا ٌة ومدد ال مائم .
ج -المدد التى لم ٌستحق المممن علٌ عنها أجرا" إذا جاوزت كل منهدا شدهرا"  ،وال ٌددخل
فى هذه المدد مدد التجنٌد اإللزامى والمدد التى استحق عنها المممن علٌ تعوٌ ا" عدن
األجر وأدى عنها االشتراك فى نظام اإلدخار .
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د -المدد التى صرؾ عنهدا المدممن علٌد مسدتحقات فدى نظدام االدخدار لعددم تدوافر الشدروط
التددى حددددها القددانون رقددم  13لسددنة  1975لحسددابها ددمن مدددة االشددتراك فددى نظددام
االدخار الصادر ب  ،وفقا" للبٌان المو ح بجدول تطبٌق القانون المشار إلٌ .
ه -المدد التً صرؾ عنها المممن علٌ مستحقات فً نظام االدخار النتهاء خدمت .
 -5إذا كان المممن علٌ من العداملٌن فدى الجهداز اإلدارى للدولدة أو الهٌئدات العامدة أو وحددات
القطاع العام أو بجهات حددت أجدور العداملٌن فٌهدا وع واتهدم وترقٌداتهم بمقت دى ات اقدات
جماعٌة ووافق وزٌر التامٌنات على قواعد تحدٌدها وكـان ممن ٌتقا ون أجورهم بالمدة أو
باإلنتاج أو بالعمولة أو بالـوهبـة أو البدل فٌحسب المبلػ المدخر علدى أسداس مددة االشدتراك
عن كل عنصر من هذه العناصر قائما" بذات .
 –6إذا كان للمممن علٌ أكثر من مدة اشدتراك فدى نظدام ادخدار ولدم ٌكدن قدد صدرؾ مسدتحقات
عنها فتحسب المبالػ المدخرة على أساس أنها مدة متصلة أو من صلة أٌهما أصلح ل .
 -7المعامل المناظر لمدة اشتراك المممن علٌ فى نظام اإلدخار المحدد :
بالجدددول رقددم  : 1بتحدٌددد المبددالػ المسددتحقة وفقددا لنظددام االدخددار المرفددق بقددرار وزٌددر
التأمٌنات رقم  28لسنة . 1984
 –8إذا كان المممن علٌ من ذوى األجور الثابتة فٌزاد المبلػ المدخر بنسبة تقدر وفقا"
للجدول رقم  : 2بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا للجدول رقدم ( )1فدً حالدة
المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم  28لسنة . 1984
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المطلب الثانً
قواعد حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة
تحسب للمممن علٌ بالمبالػ المدخرة مدة دمن مددة اشدتراك المسدتحق عنهدا المكافدأة  ،وتحددد
هذه المددة بالنداتم مدن قسدمة المبلدػ المددخر ÷ أجدر المدممن علٌد األساسدى فدى × 1984/4/1
معامل السن فى  1984/4/1من
جدددول رقددم  : 4تحدٌددد المبددالػ المسددتحقة لحسدداب المدددة السددابقة ددمن مدددة االشددتراك المرفددق
بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
× . % 30
وإذا كان المممن علٌ ؼٌر موجدود بالخدمدة فدى  1984/4/1فٌتحددد هدذا األجدر الدذى تحسدب
على أساس المدة بمبلػ اإلدخار بأجره فى تارٌخ التحاق بالخدمة  ،وإذا لدم ٌلتحدق المدممن علٌد
بالخدمة حتى تارٌخ استحقاق صرؾ استحقاقات التأمٌنٌة فٌتحدد هذا األجر باألجر األخٌدر الدذى
سدد على أساس اشتراكات اإلدخار .
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المطلب الثالث
قواعد عامة
 -1إذا كان المممن علٌ فى إعارة أو إجازة فى  1984/4/1فٌلتزم بأداء ال رق بٌن مستحقات
فى نظام االدخار المحسوبة وفقا لما سبق إٌ اح على أساس كامل مدة االشتراك فى هذا
النظام بما فٌها مدة اإلعارة او اإلجازة حتى  1984/3/31وبٌن مستحقات عن مدة اشتراك
فى هذا النظام مستبعدا منها مدة اإلعارة او اإلجازة التى لم ٌسدد عنها االشتراك فى نظام
االدخار حتى التارٌخ المذكور .
 -2اذا رؼب المممن علٌ فى حساب مدة اإلجازة الخاصة بدون أجر لؽٌر العمل من مدة
اشتراك فى التأمٌن وكانت اإلجازة قد بدأت قبل  ، 1984/4/1فٌلتزم بأداء ال رق بٌن
مستحقات فى نظام االدخار المحسوبة وفقا للمطلبٌن السابقٌن على أساس كامل مدة
االشتراك فى النظام بما فٌها مدة اإلجازة حتى  ، 1984/3/31وبٌن مستحقات عن مدة
اشتراك فى هذا النظام مستبعدا منها مدة اإلجازة التى لم ٌسدد عنها االشتراكات فى نظام
االدخار حتى التارٌخ المذكور(. )1
 -3تحسب مدة التجنٌد اإللزامً من المدة المحسوب عنها كل من احتٌاطً عناصر األجر
المتؽٌر والمبالػ المدخرة قبل  1984/4/1وذلك بشرط أن تكون تالٌة لتارٌخ التعٌٌن .
 - 4إذا كان للمممن علٌ أكثر من مدة اشتراك فً نظام االدخار ولدم ٌكدن قدد صدرؾ مسدتحقات
عنها فتحسب المبالػ المدخرة على أساس أنها مدة متصلة أو من صلة أٌهما أصلح .

( )1مادة حادٌة عشرة من القرار الوزاري رقم  24لسنة 1988
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الجداول
جدول تطبٌق القانون رقم  13لسنة 1975
بشأن نظام االدخار
ثالثون جنٌها فأكثر
أقل من ثالثٌن
األجر
جنٌها
فى1975/1/1
ورصٌد المبالغ المدخرة
ورصٌد المبالغ المدخرة
فى ٌ 1975/1/1كفً
فى  1975/1/1ال ٌكفً
البٌان
لخصم اشتراكات االدخار لخصم اشتراكات االدخار
حتً 1974/12/31
حتً 1974/12/31
 -1تم حساب المبالػ
 -1تم تحدٌد قٌمة  -1تم حساب المبالػ
تنفٌذ أحكام
المدخرة حتى
المدخرة حتى
المبالػ المدخرة
القانون رقم
 1974/12/31وخصم
 1974/12/31وخصم
 13لسنة  75ب رف انتهـاء
ما صرؾ على حساب
ما صرؾ على حساب
الخدمة فى
بشأن نظام
االدخار فى سبتمبر سنة
 .1974/12/31االدخار فى سبتمبر سنة
االدخار .
ً
ً
 1974طبقا لقرارات
وخصم ما صرؾ  1974طبقا لقرارات
اللجنة االقتصادٌة العلٌا
اللجنة االقتصادٌة العلٌا
على حساب
وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد
االدخار فى سبتمبر وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد
المتبقً ل .
سنة  1974طبقا ً المتبقً ل .
لقرارات اللجنة
االقتصادٌة العلٌا
وتم تحدٌد قٌمة
الرصٌد المتبقً ل
 -2تم حساب االشتراكات  -2تم حساب االشتراكات
 -2تم صرؾ
المستحقة عن المدة مـن
المستحقة عن المدة مـن
المبالـػ المدخـرة
 1965/7/1أو تارٌخ
 1965/7/1أو تارٌخ
المستحقـة على
دفعات فى سبتمبر االنت اع بنظام االدخار إن االنت اع بنظام االدخار إن
كان الحقا ً لذلك وحتى
كان الحقا ً لذلك وحتى
من كل عام
 1974/12/31بواق
( تص ٌة كاملة )  1974/12/31بواق
 %1.5شهرٌاً.
 %1.5شهرٌاً.
 -3رصٌد المبالػ المدخرة  -3رصٌد المبالػ المدخرة
أقل من قٌمة االشتراكات أكبر من قٌمة االشتراكات
المستحقة وتم الخصم من
المستحقة
الرصٌد .
 -4تم صرؾ باقً المبالػ  - 4تم صرؾ الباقً إن
وجد على دفعات فى
المدخرة على دفعات فى
سبتمبر من كل عام .
سبتمبر من كل عام .
ً
إعتبارا من 1965/7/1
تارٌخ االنتفاع اعتبارا من التارٌخ
أو تارٌخ اشتراك فى نظام
بالقانون رقم الذي ٌبلػ قٌمة
إعتباراً من 1975/1/1
ً
االدخار إن كان الحقا لذلك
أجره ث ثون
13لسنة
ً
.
جنٌها.
1975
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جدول رقم 1
بتحدٌد المبالغ المستحقة وفقا لنظام االدخار
المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم  28لسنة 1984
مدة االشتراك
بالسنوات
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

المعامل الذي ٌضرب فً
المتوسط الشهري لألجور
0.18
0.36
0.54
0.72
0.90
1.08
1.26
1.44
1.62
1.80
1.98
2.16
2.34
2.52
2.70
2.88
3.06
3.24
3.42
3.61

مدة االشتراك
بالسنوات
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

المعامل الذي ٌضرب فً
المتوسط الشهري لألجور
3.81
4.01
4.22
4.43
4.64
4.86
5.08
5.30
5.52
5.74
5.98
6.22
6.47
6.72
6.98
7.24
7.51
7.80
8.09
8.38

ملحوظة
فً حالة مدد االدخار التً تت من سنوات كاملة و أشهر تتب طرٌقة النسبة و التناسب
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المذكرة السادسة

جدول رقم 2
بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالغ المستحقة طبقا
للجدول رقم ( )1فً حالة المرتبات الثابتة
المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم  28لسنة 1984
مدة االشتراك فً نظام االدخار بالسنوات
التً ٌظل فٌها المرتب ثابتا حتى نهــــاٌة
الخـدمـــة أو حتى 1984/3/31بحسب
األحوال
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

النسب المئوٌة للزٌادة فً المبالغ
المستحقة
02.3
04.6
07.0
09.4
11.9
14.6
17.3
20.5
22.9
25.8
28.9
32.0
35.2
38.6
42.0
45.5
49.2
53.0
56.9

ملحوظة
فً حالة المدد التً تت من سنوات كاملة و أشهر تتب طرٌقة النسبة و التناسب
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المذكرة السادسة
()1

جدول رقم ()4
تحدٌد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك
المرفق بقانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
السن

حتى سن 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

المبلغ المقابل لكل سنة من
الخدمة المحسوبة فى
االشتراك و لكل جنٌه واحد
من األجر الشهرى
جنٌه
ملٌم
1
800
1
830
1
860
1
900
1
930
1
960
2
2
050
2
100
2
150

السن

حتى سن 50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

المبلغ المقابل لكل سنة من
الخدمة المحسوبة فى
االشتراك و لكل جنٌه واحد
من األجر الشهرى
جنٌه
ملٌم
2
200
2
260
2
330
2
400
2
500
2
600
2
700
2
800
2
900
3
0

مالحظات :
 -1فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
 -2تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة من مدة االشتراك فى نظام المكافأة بواق  %30من
المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب
(.)2
 -3تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة دمن مددة االشدتراك فدى األجدر األساسدى علدى أسداس
( )2
السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
 -4تقدر المبالػ المطلوبدة لحسداب مددة دمن مددة االشدتراك فدى األجدر المتؽٌدر علدى أسداس
السددن فددى تددارٌخ تقدددٌم الطلددب والمتوسددط الشددهرى ل جددور التددى سددددت علددى أساسددها
( )2
االشتراكات خ ل المدة حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب.
 -5تقدددر المبدالػ المطلوبددة وفقدا ً للمددادة ( )33بواقد  %40مددن المعامددل الددوارد بهددذا الجدددول
وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب االشتراك(.)3

5

مستبدل بالقانون رقم  49لسنة .5714

2

مستبدل بالقانون رقم  509لسنة  ( 5719املادة الثامنة ) ويعمل به إعتبارًا من ( 5714/4/5املادة السابعة عشر).

3

بند مضاف بالقانون رقم  509لسنة  (5719املادة الثامنة ) ويعمل به إعتبارًا من ( 5714/4/5املادة السابعة عشر)..
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المذكرة السادسة

أمثلة تطبٌقٌة
( نموذج رقم  122مرفق بقرار وزٌر المالٌة رقم  554لسنة ) 2007
مثال رقم (: )1
مدددممن علٌددد لددد مددددة اشدددتراك بنظدددام االدخدددار مدددن  1965/7/1حتدددى 1984/3/31
وب ددرف متوسددط أجددره عددن األجددر بالمدددة  100جنٌد  ،وتددارٌخ مددٌ ده ، 1935/9/1
وأجره األساسً فً  110 1984/4/1جنٌها .
مستحقاته فى نظام األدخار تحسب كاآلتى :
مدة االشتراك 1984/4/1
1965/7/1
 18/9/المعامل المقابل لمدة االشتراك من جدول ( )1المرفق بالقرار الوزارى  28لسنة
: 1984
3. 42
معامل مدة  19سنة
3. 24
معامل مدة  18سنة
0. 18
معامل السنة = 19
إذا معامل كسر السنة 0. 135= 12/9 × 0. 18 = 19
وٌكون معامل  18سنة و 9شهور =  3.375 = 0. 135+ 3. 24جنٌ .
إذا المستحقات فً نظام االدخار =  337. 5 = 3. 375× 100جنٌ .
طرٌقة أخرى للحساب ( نظرا" ألن المعامل ثابت عن كل سنة حتى مدة اشتراك 19
سنة وهو  0.18عن كل سنة ) .
225
9
المستحقات = 337. 5= 12 × 0.18 × 100 = 18 12 × 0.18 × 100
طرٌقة أخرى للحساب ( نظرا" ألن المعامل ثابت عن كل شهر حتى مدة اشتراك 19
سنة وهو  % 1.5عن كل شهر ) .
المستحقات =  337.5 = 225 ×%1.5 × 100جنٌ .
ولتحدٌد المدة بنظام المكافأة المقابلة لحساب مستحقاته فى نظام اإلدخار
1984/4/1
ٌحدد السن فى
1935/9/1
ٌجبر إلى 49
 48/7/وٌستخرج المعامل المقابل للسن من جدول ( )4المرفق بقانون التأمٌن اإلجتماعى
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975وهو2. 150
وتحدد المدة كاآلتً :
مستحقات فً نظام االدخار_____________________
___
األجر األساسً فً  × 1984/4/1معامل السن بجدول = % 30 × 4
=
__________ 337. 5
% 30 × 2. 15× 110
=  4. 75687سنة = ٌوم شهر سنة
337. 5
4
9
2
70. 95
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مثال رقم ()2
الحالة بالمثال رقم ( )1بافتراف ثبات األجر لمدة  3سنوات  ،فإن بعد حساب مستحقات فى
اإلدخار طبقا" لما سبق إٌ اح ومقداره  337.5جنٌ .
ٌ اؾ لهذا المبلػ مبلػ آخر مقابل ثبات األجر لمدة  3سنوات وٌستخرج من جدول رقم ()2
المرفق بالقرار الوزارى رقم  28لسنة  1984وهذا المعامل هو. %4.6
إذا المستحقات =  353.025 = %104.6 × 337. 5جنٌ
وتكون المدة المستحقة بنظام المكافأة مقابل هذا المبلػ وطبقا" لما سبق إٌ اح هو :
=
353. 0 25
%30× 2. 15× 110
353. 0 25
70. 95

= ٌ = 4. 97568وم
21

شهر
11

مثال رقم ()3
الحالة بالمثال رقم ( )1وبافتراف أن المممن علٌ ظل مشتركا" بنظام االدخار حتى
 ، 1975/12/31ثم عاد لإلشتراك من . 1979/7/1
1984/4/1
إذا مدة اإلشتراك = 1976/1/1
1979/7/1
1965/7/1
 4/9/ 10/ 6/وتكون إجمالى مدة االشتراك = 10 / 6
4/9
15 / 3
وتحسب مستحقات فى نظام اإلدخار كاآلتى :
183
3
 274. 5= 12 × 0.18 × 100 = 15 12 × 0.18 × 100جنٌ .
ولتحدٌد مدة اشتراك بنظام المكافأة 274 . 5 ______ :
0.3 × 2. 15× 110
ٌوم شهر سنة
3 10 12

= 3. 86892= 274. 5
70. 95

مثال رقم ()4
ب رف أن مممن علٌ ل مدد األشتراك اآلتٌة فى نظام اإلدخار حتى :1984/3/31
 150جنٌها .
متوسط األجر
 18سنة أجر بالمدة
 050جنٌها .
 10سنوات أجر حافز متوسط األجر
 030جنٌها .
متوسط األجر
 5سنوات أجر بدل
 160جنٌها .
وأجره األساسى فى 1984/4/1
وسن فى  )45( 1984/4/1سنة .
إذا مستحقات فى نظام اإلدخار =
=  486جنٌها .

أجر المدة = 18 × 0.18 × 150
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=  90جنٌها .

أجر الحافز = 10 × 0.18 × 50

=  27جنٌها
أجر البدل = 5 × 0.18 × 30
=  603جنٌها .
إجمالى المستحقات فى نظام اإلدخار
.
603
المدة بنظام المكافاة =
 × 160معامل سن الخمسة وأربعٌن من جدول (0.3× )4
= ٌ = 6.409438 = 603وم شهر سنة
603
=
6
4
27
94.08 0.3 ×1.96 × 160
مثال رقم (: )5
مدممن علٌد صدددر قدرار تعٌٌند فددً  1979/11/1أثنداء تجنٌددده ولددم ٌتقداف أجددورا أساسددٌة أو
متؽٌرة خ ل مدة تجنٌده .
ماهو موقؾ احتساب مبلػ االدخار بالنسبة للمدة الخاصة باالجر االساسً والمتؽٌر؟
ٌحدد األجر االفترا ً عن مدة التجنٌد فً هذه الحالة كما ٌلً :
 1األجر األساسً:
ماكان م تر ا أن ٌتقا اه من هذا األجر لو لم ٌكن مجندا .
 2الحوافز والعمولة والوهبة :
لددم ٌسددبق ل د تقا ددً أي منهددا وبالتددالً ال تحسددب مدددة التجنٌددد االلزامددً عددن أي مددن هددذه
العناصر من مدة االشتراك فً التأمٌن .
 3البدالت :
تعامل معاملة األجر األساسً  ،بمعنً ان إذا كان قد عٌن علً وظٌ ة مستحق عنها بدل ٌتم
حساب مدة التجنٌد االلزامً عن هذا البدل كمدة اشتراك وعلدً أسداس أجدر افترا دً ٌمثدل
البدل الذي كان من الم ترف أن ٌتقا اه لو لم ٌكن مجندا .
مثال رقم (: )6
مددددممن علٌدددد إلتحددددق بالعمددددل فددددً  1976/11/1وجنددددد بتددددارٌخ  1982/7/1وسددددر فددددً
1983/12/1
كٌ ٌددددة حسدددداب احتٌدددداطً األجددددر المتؽٌددددر واالدخددددار عددددن ال تددددرة مددددن  1982/7/1حتددددً
1983/12/1؟
ٌحدد األجر االفترا ً عن كل من األجر األساسً والبدالت بذات القاعدة المشار إلٌهدا بالمثدال
رقم 5
أ ما الحوافز والعمولة والوهبة فٌتم تحدٌد األجر االفترا ً عن كل منها بمتوسط ماتقا داه مدن
أي منها خ ل سنة سابقة علً بداٌة التجنٌد  ،أو مدة االشدتراك فدً عنصدر األجدر إن قلدت عدن
ذلك .
مثال رقم (: )7
مددددممن علٌدددد إلتحددددق بالعمددددل فددددً  1981/11/1وجنددددد بتددددارٌخ  1982/7/1وسددددر فددددً
. 1983/12/1
كٌ ٌددددة حسدددداب احتٌدددداطً األجددددر المتؽٌددددر واالدخددددار عددددن ال تددددرة مددددن  1982/7/1حتددددً
1983/12/1؟
ٌعامل طبقا للمثال رقم 6
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مثال رقم (: )8
مممن علٌ إلتحق بالعمل فً  1979/11/1وجند بتارٌخ  1982/7/1وسر فً 1984/6/1
كٌ ٌة حساب احتٌاطً األجر المتؽٌدر واالدخدار عدن السدنتٌن األخٌدرتٌن وكٌ ٌدة حسداب متوسدط
السنة من  1984/4/1إلً 1985/3/31؟
 -1حساب المبالػ المدخرة واحتٌاطً عناصر األجر المتؽٌر حتً ٌ – 1984/3/31راعً فً
شأنها ماسبق إٌ اح باألمثلة من  5إلً . 7
 -2األجددر المتؽٌددر االفترا ددً عددن مدددة الشددهرٌن التجنٌددد االلزامددً ( مددن  1984/4/1حتددً
 ) 1984/5/31الواقعددة فددً فتددرة متوسددط السددنة التددً ٌددتم علددً أساسددها تحوٌددل احتٌدداطً
عناصر األجر المتؽٌر من ٌ ، 1984/4/1حدد كما ٌلً :
أ -عناصر األجر المتغٌر الثابتة:
وٌقصددد بهددا تلددك ؼٌددر المرتبطددة بانتاجٌددة المددممن علٌد (كالبدددالت واإلعانددات  ...الددخ)
تدخل فً فترة المتوسط بقٌمتها التً كان من الم ترف تقا ٌها لو لم ٌكن مجندا .
ب -عناصر األجر المتغٌر األخري :
وٌقصد بها تلك المرتبطة بانتاجٌة المممن علٌ ( كالحوافز والعمولة  ...الخ )
تدخل فً فترة المتوسط بذات قٌمة المتوسط الذي حسب علً أساس االحتٌاطً عن مدة
االشتراك بأي من هذه العناصر السابقة علً .1984/4/1
مثال رقم (: )9
مممن علٌ إلتحق بالعمل فً  1982/3/1وجند بتارٌخ  1982/5/1وسر فً 1985/6/1
كٌ ٌة حساب احتٌاطً األجر المتؽٌر واالدخدار عدن السدنتٌن األخٌدرتٌن وحسداب متوسدط السدنة
عن المدة من  1984/4/1حتً 1985/3/31؟
ٌعامل طبقا للمثال رقم 8
مثال رقم (: )10
مممن علٌ مدد اشتراك فً نظام االدخار كما ٌلً :
 -1المدة االخٌرة بالقطاع العام :
 3سنوات أجر بالمدة
 3سنوات حافز انتاج
 2سنة بدل تمثٌل
 -2المدة السابقة بالحكومة :
 15سنة أجر بالمدة
 4سنوات بدل طبٌعة عمل
 3سنوات حافز انتاج
ومتوسط اجر السنتٌن االخٌرتٌن كما ٌلً :
 050جنٌها
متوسط اجر المدة
 050جنٌها
متوسط بدل طبٌعة العمل
 150جنٌها
متوسط حافز االنتاج
 080جنٌها
متوسط بدل التمثٌل
ومدة ثبات أجر المدة  4سنوات وال ٌوجد ثبات أجر بالنسبة لباقً العناصر
وكان أجره األساسً فً  1984/4/1هو  50جنٌها
فإنه ٌتم حساب المبالغ المدخرة كاالتً :
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( )1المدة الحكومة :
أجر المدة
بدل طبٌعة عمل
حافز انتاج
المجموع

نوفمبر 2017

= = 15 × 0.18 × 50
= = 4 × 0.18 × 50
= = 3 × 0.18 × 150
=

( )2مدة القطاع العام :
= 3 × 0.18 × 50
أجر المدة
= 3 × 0.18 × 150
حافز انتاج
= 2 × 0.18 × 80
بدل تمثٌل
المجموع

=
=
=
=

جنٌه
135
36
81
252
27.0
81.0
28.8
136.8

اإلضافة المتعلقة بثبات األجر:
نظرا ألن مدة ثبات األجر هً  4سنوات وقد تم تحدٌدها علً أساس ثبات األجر فدً نهاٌدة مددة
االشددتراك ع دن األجددر بالمدددة والتددً تمثددل  18سددنة منهددا  15سددنة حكومددة و  3قطدداع عددام –
وبالتالً فإن معامل ثبات األجر ٌتم درب فدً إجمدالً المبدالػ المددخرة المسدتحقة عدن كدل مدن
المدتٌن الحكومٌة والقطاع العام ومقدارها :
جنٌه
 135عن المدة الحكومٌة
 027عن مدة القطاع العام
162
وتكون القٌمة المقابلة لثبات األجر عن  4سنوات =  11.34 = %7 × 162جنٌ
ٌتم تقسٌمها بٌن كل من المدة الحكومٌة ومدة القطاع العام بنسبة مدة كل منهمدا إلدً إجمدالً مددة
االشتراك عن أجر المدة وذلك كاآلتً :
ماٌخص المدة الحكومٌة =  9.45 = 18/15 × 11.34جنٌ
ماٌخص مدة القطاع العام =  1.89 = 18/03 × 11.34جنٌ
وٌتم تحدٌد مدة المكافأة المحسوبة بالمبالػ المدخرة كاالتً :
جنٌه
( )1المدة الحكومٌة :
إجمالً مبلػ االدخار 252.00
9.45
ٌ اؾ ثبات االجر
261.45
وبالتالً فإن المدة المحسوبة فً نظام المكافأة المقابلة للمدة الحكومٌة =
ٌوم شهر سنة
261.45
8
 8.715 = 0.3 × 2 × 50سنة = 8 17
جنٌه
( )2مدة القطاع العام:
إجمالً مبلػ االدخار 136.80
1.89
ٌ اؾ ثبات االجر
138.69
وبالتالً فإن المدة المحسوبة فً نظام المكافأة المقابلة لمدة القطاع العام =
ٌوم شهر سنة
138.69
4
 4.623 = 0.3 × 2 × 50سنة = 7 14
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مثال رقم (: )11
ب ددرف أن مددممن علٌد كددان ٌعمددل بالحكومددة وتددم تحوٌددل احتٌدداطً المعدداش عددن مدددة اشددتراك
بالحكومة ومقدارها  14سنة من  1962/1/1الً  1975/12/31وقد ت منت إستمارة تحوٌل
االحتٌاطً الصادرة من إدارة المدة السابقة بالصدندوق العدام والخداص أن قٌمدة المبدالػ المددخرة
هً  80.5جنٌ .
وكانت مدة خدمة المممن علٌ قد بدأت بالقطاع العام فً .1977/4/1
وب رف أن كان أجدره  1975/1/1أكبدر مدن  30جنٌهدا واعتبدر مشدتركا فدً االدخدار بالنظدام
الجدٌد عن كامل مدة اشتراك فً االدخار من .1965/7/1
ٌراعددً عنددد حسدداب المكافددأة المحسددوبة بالمبددالػ المدددخرة أن ٌددتم أخددذ مدددة االشددتراك فددً نظددام
االدخار التً لم ٌتم الصرؾ عنها ( المستحق عنها مبلػ  80.5جنٌ ) فً االعتبدار عندد تحدٌدد
مستحقات فً نظام االدخار .
بمعنً أن فً هذه الحالة ونظرا ألن المممن علٌ المذكور كان ٌعمل بالحكومة فإن اشتراك فً
نظام االدخار ٌبدأ من . 1965/7/1
وب ددرف أنددد ظدددل بالخدمدددة بالقطددداع العدددام حتدددً  1984/3/31وكدددان متوسدددط أجدددر السدددنتٌن
االخٌرتٌن  100جنٌ فإن مدة اشتراك بنظام االدخار = 1975/12/31
1965/07/01
10/06/00
مدة حكومٌة
1984/03/31
باإل افة الً
1977/04/01
7/00/00
مدة قطاع عام
17/06/00
إجمالً مدة االشتراك فً نظام االدخار
مبلػ االدخار المستحق =  315 = 0.18 × 17 )12/6( × 100جنٌها
150جنٌها
وإذا مافر نا أن األجر األساسً فً  1984/4/1كان
والمعامل المقابل للسن من جدول  4فً  1984/4/1هو  2جنٌ
إذا المدة المحسوبة بنظام المكافأة مقابل مستحقات بنظام االدخار
315
=  3.5 = 0.3× 2 × 150سنة =  3سنوات و 6شهور
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