
                                                                        2014ًوفوبز                                                              هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت                    

 لعاشزةالوذكزة ا

 

 ليلي هحود الوسيزي –           تظام الوكافأة                                                                                                     هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        1/32       1975 لسٌت 79في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

 
 
 
 
 

مذكرات فً  
التأمٌنات االجتماعٌة 

 
 
 
 
 

المذكرة العاشرة 
نظام المكافأة 

فً قانون التأمٌن االجتماعً 
 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 
 
 
 

 

إعداد 
محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 

رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً 
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

 لٌلً محمد الوزٌري
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 رئٌس مجلس إدارة

 (سابقا)الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                        2014ًوفوبز                                                              هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت                    

 لعاشزةالوذكزة ا

 

 ليلي هحود الوسيزي –           تظام الوكافأة                                                                                                     هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        2/32       1975 لسٌت 79في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

الفهرس 
 

صفحة الموضوع 

 03مقدمة 

 04 حاالت استحقاق المكافؤة  :ول  المبحث األ
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مقدمة  
 الذي استحدث نظام المكافؤة كؤحد الحقوق 1984 لسنة 47 بدأ العمل بالقانون رقم 1/4/1984عتبارا من إ

.  التؤمٌنٌة التً ٌكفلها تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجر األساسً
وذلك علً النحو – ونتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر هذا الموضوع مع االستعانة باألمثلة التطبٌقٌة 

: التالً 
 كافؤةحاالت استحقاق الم   :ولالمبحث األ 

قواعد حساب المكافؤة  :ثانً  المبحث ال
توزٌع المكافؤة فً حالة استحقاق صرؾ المكافؤة لوفاة المإمن علٌه  :  ثالثالمبحث ال

  : الجداول
 1975 لسنة 79الجداول المرفقة بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 توزٌع المعاش على المستحقٌن  :3جدول رقم                 
المعمول  ) تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة  اإلشتراك : 4جدول رقم                 

 ( 2014 / 10 / 1به قبل 
المعمول  ) اإلشتراك تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة  : 4جدول رقم                

 ( 2014 / 10 / 1به من 
 1984 لسنة 28قرار وزٌر التأمٌنات رقم      الجداول المرفقة ب

 بتحدٌد المبالػ المستحقة وفقا لنظام االدخار المرفق بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم  :1جدول رقم         

 . 1984 لسنة 28
فً حالة  (1) بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا للجدول رقم  :2دول رقم ج

  .1984 لسنة 28المرتبات الثابتة المرفق بقرار وزٌر التؤمٌنات رقم 
 2007 لسنة 554قرار وزٌر التأمٌنات رقم الجداول المرفقة ب

القٌمة الحالٌة التى ٌتعٌن على المإمن علٌه أداإها لوقؾ أقساط المبالػ   :2جدول رقم  
 ( 2014 / 10 / 1المعمول به قبل  ) المستحقة علٌه للصندوق المختص

القٌمة الحالٌة التى ٌتعٌن على المإمن علٌه أداإها لوقؾ أقساط المبالػ  :  ؟جدول رقم 
  (2014 / 10 / 1المعمول به من  ) المستحقة علٌه للصندوق المختص

.  بشؤن نظام االدخار 1975 لسنة 13 تطبٌق القانون رقم   : جدول      
المرفقات 

 التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن:3       مرفق رقم 
: أمثلة تطبٌقٌة

حساب مبلػ المكافؤة :  أوال
  تحدٌد مبلػ المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة بنظام المكافؤة:ثانٌا
 

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل 
 

محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 

رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً 
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

لٌلً محمد الوزٌري 
رئٌس مجلس إدارة 

 (سابقا)الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات 

W :  www.elsayyad.net              
 

http://www.elsayyad.net/
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 ولالمبحث األ
ستحقاق المكافأة  إحاالت 

 
  : الشروط اآلتٌةٌستحق المإمن علٌه أو المستحقون بحسب األحوال المكافؤة متى توافرت 

. نتهاء خدمة المإمن علٌه إ- 1
توافر إحدى حاالت استحقاق صرؾ المعاش أو إحدى حاالت استحقاق صرؾ تعوٌض الدفعة الواحدة - 2

. فً تؤمٌن الشٌخوخة و العجز و الوفاة 
 
 

 ثانًالمبحث ال
قواعد حساب المكافأة 

 
 : وذلك بمراعاة االتً– تحسب المكافؤة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة االشتراك فً نظام المكافؤة 

: معادلة حساب المكافأة : أوال
. نظام المكافؤة بالسنوات  مدة االشتراك فى× األجر = المكافاة 

 
: عناصر حساب المكافأة : ثانٌا

: األجر – 1
 : 2014 / 10 / 1حاالت االستحقاق قبل  -

ٌتحدد األجر الذي تحسب على أساسه المكافؤة بالمتوسط الشهري ألجر المإمن علٌه األساسً الذي 
 على أساسه االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن أو حددت

 :ٌراعى ما ٌلً مدة اشتراكه فً التؤمٌن إن قلت عن ذلك ، وفى تحدٌد هذا المتوسط 
تتحدد فترة المتوسط بالسنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن ولٌس من مدة - أ

الخدمة وبالتالً فإن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التً اختار المإمن علٌه عدم اإلشتراك 
عنها إذا ما وقعت خالل مدة حساب المتوسط ٌتعٌن استبعادها بؤجورها الدفترٌة وتستكمل فى 

. هذه الحالة مدة المتوسط من مدد االشتراك السابقة علً هذه اإلجازة
: بالنسبة للمؤمن علٌهم بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام- ب

. ٌحسب الشهر األخٌر شهراًا كامالًا َ  (1)
إذا تخللت فترة حساب المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على أجره عنها كله أو  (2)

. بعضه حسب المتوسط على أساس كامل األجر 
: بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن كانوا فى تارٌخ انتهاء خدمتهم من العاملٌن بالقطاع الخاص- ج

من متوسط األجر فى الخمس سنوات السابقة على مدة % 140ٌراعى عدم تجاوز المتوسط
المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات ٌراعى عدم تجاوز المتوسط متوسط السنوات 

عن كل سنة ، وٌستثنى من حكم هذه القاعدة المإمن علٌهم بجهات % 8السابقة مضافاًا إلٌه
خاضعة للوائح توظؾ صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم بمقتضى اتفاقات 
جماعٌة أبرمت وفقاًا لقانون العمل واعتمدت من وزٌر التؤمٌنات كما تستثنى حاالت االستحقاق 

 .للعجز أو الوفاة 
:                مالحظات هامة 

 30 لسنة 119 صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوي 7/4/2013بتارٌخ  (1        )
: قضائٌة دستورٌة حٌث قضً منطوقه باآلتً 
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 لسنة 79من قانون  (19)من الفقرة الرابعة من المادة  (4)بعدم دسنورٌة نص البند   (أ)        
 . 1987 لسنة 107 ، 1984 لسنة 47 المعدلة بالقانونٌن 1975

. بتحدٌد الٌوم التالً لنشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة تارٌخا إلعمال آثاره  (ب)                
 . تم نشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة 17/4/2013بتارٌخ (  2          )
(  93) صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونٌة والتأمٌنٌة رقم 1/7/2013بتارٌخ   (3       )

وزٌرة التأمٌنات بشأن قواعد / والمؤشر علٌها بالموافقة من السٌدة األستاذة الدكتورة 
: تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه بعالٌه والتً انتهت إلً 

تسوٌة معاش األجر األساسً فً ؼٌر حاالت العجز أو الوفاة بالنسبة للمإمن علٌه ممن  (أ)     
تنتهً مدة اشتراكه فً التؤمٌن وكانوا فً هذا التارٌخ من العاملٌن بالقطاع الخاص علً 

أساس المتوسط الشهري ألجور المإمن علٌهم التً أدٌت علً أساسها االشتراكات 
خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراكهم فً التؤمٌن ، وذلك بالنسبة لحاالت 

االستحقاق التً تنشؤ اعتبارا من الٌوم التالً لنشر الحكم المشار إلٌه فً الجرٌدة 
 . 18/4/2013الرسمٌة أي اعتبارا من 

 18/4/2013علً حاالت االستحقاق السابقة علً   (أ)عدم تطبٌق ما جاء بالبند  (ب)
وذلك دون االخالل بحق  (الٌوم التالً لتارٌخ نشر الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة  )     

 من الفقرة الرابعة 4المدعً فً االستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورٌة نص البند 
 1975 لسنة 79 من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 19من المادة 

 . 1987 لسنة 107 ، 1984 لسنة 47المعدلة بموجب القانونٌن رقمً 
 

 : 2014 / 10 / 1حاالت االستحقاق من  -
ٌتحدد األجر الذي تحسب على أساسه المكافؤة بالمتوسط الشهري ألجر المإمن علٌه األساسً الذي 

 على أساسه االشتراكات خالل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اشتراك المإمن علٌه فى التؤمٌن أو حددت
 :ٌراعى ما ٌلً مدة اشتراكه فً التؤمٌن إن قلت عن ذلك ، وفى تحدٌد هذا المتوسط 

من  أجر االشتراك فى بداٌة %  150أال تجاوز األجور التى ٌتم تحدٌد المتوسط على أساسها - أ 
خمس سنوات األخٌرة من مدة اإلشتراك فى التؤمٌن ، وإذا قلت مدة االشتراك عن خمس سنوات 

 . عن كل سنة% 10تكون الزٌادة المشار إلٌها بالفقرة السابقة بنسبة 
 مدة اشتراك المإمن علٌه وفترة الخمس سنوات األخٌرة علً اساسفترة المتوسط كل من تتحدد - ب

فى التؤمٌن ولٌس من مدة الخدمة وبالتالً فإن مدة اإلجازة الخاصة لؽٌر العمل التً اختار 
 ٌتعٌن استبعادها بؤجورها المشار الٌهماالمإمن علٌه عدم اإلشتراك عنها إذا ما وقعت خالل 

.  من مدد االشتراك السابقة علً هذه اإلجازةطلوبةمدة المالالدفترٌة وتستكمل فى هذه الحالة 
: بالنسبة للمؤمن علٌهم بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات القطاع العام- ج

. ٌحسب الشهر األخٌر شهراًا كامالًا َ  (1)
إذا تخللت فترة حساب المتوسط مدد لم ٌحصل فٌها المإمن علٌه على أجره عنها كله أو  (2)

. بعضه حسب المتوسط على أساس كامل األجر 
 

: مدة اإلشتراك- 2
 :وفقاً لآلتً تتحدد مدة االشتراك المستحق عنها المكافاة 

 أو من تارٌخ 1/4/1984مدة االشتراك الفعلٌة وتتحدد بمدة اشتراك المإمن علٌه اعتباراًا من - أ
 :مستبعداً منها المدد اآلتٌة بدء اشتراكه فى نظام المكافؤة أٌهما بعد اآلخر 

. مدد اإلجازات الخاصة بدون أجر التً لم ٌإد عنها المإمن علٌه اشتراكاًا   (1)
. المدد اإلضافٌة ومدد الضمائم والمدد اإلعتبارٌة والمدد اإلفتراضٌة (2)
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المدد التً لم ٌستحق عنها المإمن علٌه أجراًا إذا جاوزت كل منها شهراًا ، وال ٌدخل فى  (3)
هذه المدد مدة التجنٌد اإللزامً والمدد التً استحق عنها المإمن علٌه تعوٌضاًا عن األجر 

. وأدى عنها اشتراك المكافؤة 
دخار إلالمدد المحسوبة مقابل المبالػ المدخرة بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن كانوا معاملٌن بنظام ا- ب

. الذي انتهى العمل به بصدور نظام المكافاة 
. المدد التً طلب المإمن علٌه حسابها ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافاة وأدى تكلفتها - ج

. و فً مجموع هذه المدد ٌجبر كسر الشهر شهراً 
 

: الحد األدنى للمكافأة : ثالثا
  .ال ٌنتفع المإمن علٌه بالحد األدنى للمكافؤة إال مرة واحدة طوال مدة اشتراكه فً التؤمٌن- 1
 :فى الحاالت اآلتٌة تتحدد قٌمة المكافؤة بحد أدنى مقداره أجر عشرة شهور - 2

تتحدد شروط و انتهاء خدمة المإمن علٌه لثبوت عجزه عجزاًا كامالًا أو لوقوع وفاته ، :الحالة األولى
 :وفقاً لآلتً استحقاق المكافاة بمقدار الحد األدنى فى هذه الحالة 

. انتهاء خدمة المإمن علٌه - أ
.  أن ٌكون انتهاء الخدمة لثبوت عجز المإمن علٌه عجزاًا كامالًا أو لوقوع وفاته- ب

وإذا كان العجز أو الوفاة ؼٌر ناتجة عن إصابة عمل فٌشترط أن تكون للمإمن 
علٌه مدة اشتراك فى التؤمٌن ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة 

وٌستثنً من ذلك المإمن علٌهم العاملٌن بجهات خاضعة فى تحدٌد أجور العاملٌن 
فٌها وترقٌاتهم لنظم توظؾ صادر بها قانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌة أو 
بجهات تحدد فٌها أجورهم وعالواتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وفقاًا 
لقانون العمل أو كانت أجور العاملٌن فٌها قد حددت باتفاق جماعً أبرم وفقاًا 

. لقانون العمل بشرط أن ٌعتمد من وزٌر التؤمٌنات 
 

 انتهاء خدمة المإمن علٌه لبلوؼه سن إٌقاؾ االنتفاع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز :    الحالة الثانٌة
وفقاً لما والوفاة ، وتتحدد شروط استحقاق المكافؤة بمقدار الحد األدنى فى هذه الحالة 

 :ٌأتً
. نتهاء خدمة المإمن علٌه إ- أ
بلوؼه سن إٌقاؾ االنتفاع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ،وإذا كان سن التقاعد - ب

ٌقل عن الستٌن تتحمل الخزانة العامة بالفرق بٌن الحد األدنى للمكافؤة و المكافؤة 
المستحقة عن مدة اإلشتراك الفعلٌة ، و ٌعامل معاملة انتهاء الخدمة لبلوغ سن 
التقاعد من تزٌد سن تقاعده علً الستٌن فً حالة إنهاء الخدمة لبلوؼه السن 

  .المذكورة أو بعدها
. 1/4/1984أن ٌكون المإمن علٌه موجوداًا بالخدمة فى - ج
أن تكون للمإمن علٌه مدة اشتراك فى نظام االدخار الذي حل محله نظام المكافؤة - د 

المدة التً صرؾ عنها - عشر سنوات على األقل ، وتدخل ضمن هذه المدة 
المإمن علٌه مستحقاته من المبالػ المدخرة لعدم بلوغ أجره ثالثٌن جنٌهاًا شهرٌاًا 

 أو لعدم كفاٌة هذه المبالػ لحساب المدة السابقة على التارٌخ 1/1/1975فى 
المذكور وذلك مقابل خصم مبلػ من المكافاة المستحقة ٌساوي الفرق بٌن مبلػ 

اإلدخار والمبلػ الذي كان سٌستحق له بافتراض عدم صرؾ مستحقاته فى المبالػ 
. المدخرة 

 



                                                                        2014ًوفوبز                                                              هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت                    

 لعاشزةالوذكزة ا

 

 ليلي هحود الوسيزي –           تظام الوكافأة                                                                                                     هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        7/32       1975 لسٌت 79في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

المدة  )قواعد خاصة بمدة االشتراك فى نظام المكافأة التً أدى المؤمن علٌه تكلفتها بالكامل : رابعا
:  ( المشتراه فً نظام المكافأة

: فى تطبٌق قاعدة الحد األدنى للمكافأة- 1

تستبعد المدة التً أدى المإمن علٌه تكلفتها بالكامل من مدة اشتراكه فى التؤمٌن وتستحق المكافؤة 
بمقدار الحد األدنى عن مدة االشتراك الفعلٌة فقط وتحسب المكافؤة عن المدة التً أدى عنها التكلفة 
بالكامل وفقاًا للقواعد الخاصة بها وٌتحدد مقدار مجموع المكافؤة المستحقة فى هذه الحالة بمجموع 

مبلػ المكافؤة عن المدة التً أدى المإمن علٌه + المبلؽٌن ، أي الحد األدنى عن مدة االشتراك الفعلٌة 
. تكلفتها بالكامل 

 
: فى معدل حساب المكافأة- 2

تحسب المكافؤة عن المدة المشار : فى حاالت استحقاق المكافؤة لؽٌر بلوغ سن الشٌخوخة أو الوفاة 
 إلٌها بمعدل المعامل المنصوص علٌه فى 

. تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة  اإلشتراك : 4جدول رقم      

وٌتحدد المعامل على أساس سن المإمن علٌه فى تارٌخ استحقاق صرؾ المكافؤة 
 :وتحدد المكافأة كما ٌلً

 : 2014 / 10 / 1حاالت االستحقاق قبل  -
( 4)المعامل المقابل لسن المإمن علٌه فً تارٌخ االستحقاق من الجدول رقم × أجر حساب المكافؤة 

.   المدة المشتراة فً نظام المكافؤة× % 30×  2014 / 10 / 1المعمول به قبل 
 

 : 2014 / 10 / 1حاالت االستحقاق من  -
 : 2014 / 10 / 1 إذا كان تارٌخ الشراء قبل –ا 

المعامل المقابل لسن المإمن علٌه فً تارٌخ االستحقاق من الجدول × أجر حساب المكافؤة 
 .  المدة المشتراة فً نظام المكافؤة× % 30×  2014 / 10 / 1المعمول به قبل ( 4)رقم 
 

 : 2014 / 10 / 1 إذا كان تارٌخ الشراء من –ب 
المعامل المقابل لسن المإمن علٌه فً تارٌخ االستحقاق من الجدول × أجر حساب المكافؤة 

 . المدة المشتراة فً نظام المكافؤة ×  2014 / 10 / 1المعمول به من ( 4)رقم 
 

: ةفً متوسط حساب المكافأة عن المدة المشترا- 3
بمعنً أن ٌتم تحدٌد – ٌتم استبعاد اثر العالوات الخاصة التً لم تدخل فً تقدٌر تكلفة المدة المشتراة 

. المتوسط دون أخذ هذه العالوات فً االعتبار
 

:  فى حالة أداء المؤمن علٌه تكلفة حساب المدة المشار إلٌها بالتقسٌط- 4

عند إستحقاق صرؾ المكافؤة مع وجود باقً أقساط ، تخصم من المكافاة القٌمة الحالٌة لتلك األقساط 
التً حل موعد  )التً لم ٌحل موعد استحقاقها األصلً ، باإلضافة إلً جملة األقساط المإجلة 

 . (استحقاقها األصلً وأجلت 
: وٌراعً فً تحدٌد القٌمة الحالٌة لالقساط المتبقٌة 

 : 2014 / 10 / 1 إذا كان تارٌخ الشراء قبل –ا 
 . 2014 / 10 / 1القٌمة الحالٌة المعمول به قبل جدول ٌتم استخدام 

القٌمة الحالٌة التى ٌتعٌن على المإمن علٌه أداإها لوقؾ أقساط المبالػ   :2جدول رقم   
  (2014 / 10 / 1المعمول به قبل  ) المستحقة علٌه للصندوق المختص
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 : 2014 / 10 / 1 إذا كان تارٌخ الشراء من –ب 
 . 2014 / 10 / 1القٌمة الحالٌة المعمول به من جدول ٌتم استخدام 

القٌمة الحالٌة التى ٌتعٌن على المإمن علٌه أداإها لوقؾ أقساط المبالػ المستحقة   :؟جدول رقم   

  (2014 / 10 / 1المعمول به قبل  ) علٌه للصندوق المختص

 
 

 لثالمبحث الثا
توزٌع المكافأة 

فى حالة استحقاق صرف المكافأة لوفاة المؤمن علٌه  
 

فى حالة استحقاق صرؾ المكافاة لوقوع وفاة المإمن علٌه تصرؾ المكافاة لمستحقً المعاش أو تعوٌض 
  .الدفعة الواحدة بحسب األحوال وتوزع بٌنهم بنسب توزٌع المعاش وفقا

.   توزٌع المعاش على المستحقٌن :3 للجدول رقم 

 فإذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدٌت إلٌه بالكامل ، 
حالة الوالدٌن )وإذا وجد أكثر من مستحق لم ٌستؽرقوا كامل مبلػ المكافؤة وزعت بٌنهم بالنسبة و التناسب 

 ( 1/3 ، 2/3 و توزع المكافؤة بٌنهم بنسبة 1/4 ، 1/2مع األخوة ٌوزع المعاش بٌنهم بنسبة 
 فإذا لم ٌوجد أي مستحق أدٌت إلى الورثة الشرعٌٌن وفقا 

 .التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن: 3للمرفق رقم  
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 الجداول
 1975 لسنة 79الجداول المرفقة بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 
 (3)،  (2)،  (1)  3جدول رقم 

جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن 
 

رقم 
الحالة 

المستحق فى المعاش 

االنصبة المستحقة فى المعاش 

 األرملة
 أو

الزوج 
الوالدان االوالد 

األخوة      
و األخوات 

1  

 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج   و ولد واحد
أكثر 

1/2  
ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 
التعدد 

1/2  
ٌوزع 

بالتساوى 
فى حالة 
التعدد 

 - -

2  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج  و والد
والدٌن 

2/3   -
1/3  

كلٌهما بالتساوى  أو ألٌهما
 -

3  
 أو أرامل أو أرملة
 أو أخ أو أخت و زوج
أكثر 

3/4  - -

1/4  
لهم  أو ألٌهم
جمٌعاًا 

بالتساوى 

4  
 أو أرامل أو أرملة

زوج فقط 

3/4 
و ٌوزع 
بالتساوى 
فى حالة 
التعدد 

 - - -

5  
 أو أرامل أو أرملة

اكثر  أو زوج  و ولد
والدٌن       أو و والد

1/3  1/2  
1/6 

كلٌهما بالتساوى  أو ألٌهما
 -

 
 
 

 
 
 
 

                                                
 1/9/1975 و يعمل به اعتباراً من 1977 لسنة 25 هذا الجدول مالحظاته معدلة بالقانون رقم (1)
  .1984 لسنة 47كما عدلت مالحظاته بالقانون رقم ( 2)
  .1987 لسنة 107 كما عدلت مالحظاته بالقانون رقم (3)
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رقم 
الحالة 

المستحق فى المعاش 

األنصبة المستحقة فى المعاش 

 األرملة
 أو

الزوج 
الوالدان األوالد 

األخوة      
و األخوات 

- ولد واحد   6
2/3 

المعاش 
 - -

- أكثر من ولد   7

كامل 
المعاش 
وٌوزع 

بالتساوي 

 - -

8  
 أو ولد واحد و والد

والدٌن  
 -2/3 

1/3  
 أو ألٌهما
كلٌهما 

بالتساوى 

 -

9  
 أو اكثر من ولد و والد

والدٌن 
 -5/6 

1/6  
 أو ألٌهما
كلٌهما 

بالتساوى 

 -

- - والدٌن  أو والد واحد  10

1/2 
 أو ألٌهما
كلٌهما 

بالتساوى 

 -

- - - أكثر   أو أخ أو أخت  11

  ألٌهم1/2
لهم  أو

جمٌعاًا    و 
ٌوزع بٌنهم 
بالتساوى 

12 (1

) 
والدٌن و  أو والد واحد

- -  أكثر  أو أخت أو أخ

1/2 
 أو ألٌهما
كلٌهما 

بالتساوى 

  ألٌهم1/4
لهم  أو

جمٌعاًا 
بالتساوى 

 (2)(3)مالحظات الجدول رقم 

 .تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم األرملة   -1
 
 

 
.  و ٌسرى حكمه فى شأن الحاالت السابقة مع الصرف من التارٌخ المذكور4/5/80 ، و ٌعمل به من 1980 لسنة 93بند مضاف بالقانون رقم  (1)
.  1984 لسنة 47معدلة بالقانون رقم  (2)
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بعضه ٌإول إلى باقى المستحقٌن من فئة هذا  أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو فى حالة إٌقاؾ -2
المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذه الفئة ٌتم الرد على باقى المستحقٌن بالفئات 
األخرى فإذا زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى نصٌب  له بالجدول وفقا للحالة فى تارٌخ الرد رد 

 :فى الجدول التالى الباقى على الفئة التالٌة وذلك كله بمراعاة الترتٌب الموضح 

 
المعاش  علٌه فئة المستحق الذى ٌردالمقطوع معاشه  أو فئة المستحق الموقوف

األرملة 
األوالد  -1
. الوالدان -2
. اإلخوة و األخوات -3

األوالد 
. األرملة -1
الوالدان  -2

الولدان 
. األرملة  -1
. األوالد -2

. اإلخوة و األخوات -3

 
رده خصم ما ٌكون قد استحق من معاش دون المساس   أو  و ٌراعى قبل تنفٌذ قاعدة أٌوله المعاش

.  بمعاشات باقى المستحقٌن 
بعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن جمٌع   أو فى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله- 3

.  المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب 
ٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب المحدد  -4

 .(1)بالجدول 
.  قطعه  أو ال ٌرد المعاش الذى منح بالزٌادة عن معاش المورث فى حالة إٌقافه -5
 ٌإول الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة األرامل إلى 2فى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رقم  -6

اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التارٌخ و ذلك فى حدود 
.  الربع

و فى حالة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة ٌإول ربع معاش المورث إلى 
.  (2)اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التارٌخ 

 
 
 
 

 
.  1/4/1984 وٌعمل به اعتبارا من 1987 لسنة 107بند معدل بالقانون رقم  (1)
. 1/4/1984 وٌعمل بالفقرة األولى منها اعتبارا من 1987 لسنة 107مالحظة مضافة بالقانون رقم  (2)
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 (1 )(4)جدول رقم 
 تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك

 ( 2014 / 10 / 1المعمول به قبل  )
 

المبلػ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى االشتراك 

و لكل جنٌه واحد من األجر 
 الشهرى

المبلػ المقابل لكل سنة من  السن
الخدمة المحسوبة فى االشتراك 

و لكل جنٌه واحد من األجر 
 الشهرى

جنٌه ملٌم جنٌه ملٌم 

 2 200 50  حتى سن 1 800  40  حتى 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 59 000 3 
 

:  مالحظات 

. فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  -1
من المعامل % 30تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى نظام المكافؤة بواقع  -2

.  (2)الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب 
تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر األساسى على أساس السن واألجر  -3

 ( 2 ).فى تارٌخ تقدٌم طلب الحساب
تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر المتؽٌر على أساس السن فى تارٌخ  -4

تقدٌم الطلب والمتوسط الشهرى لؤلجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة حتى نهاٌة 
 ( 2).الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب

من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس % 40بواقع  (33)تقدر المبالػ المطلوبة وفقاًا للمادة  -5
 . (3)السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب االشتراك

 
 
 

 

                                                

 .1984 لسنة 47بالقانون رقم مستبدل  (1)
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 (1 )(4)جدول رقم 

 تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك
 ( 2014 / 10 / 1المعمول به من  )

 

 السن

المبلػ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى 
 مدة اإلشتراك ولكل جنٌه واحد من األجر الشهرى

 المكافأة األجر المتغٌر- األجر األساسى 

 0.65 3.69 20حتى سن 

21 3.73 0.66 

22 3.77 0.66 

23 3.82 0.67 

24 3.86 0.68 

25 3.90 0.68 

26 3.95 0.69 

27 3.99 0.70 

28 4.03 0.70 

29 4.08 0.71 

30 4.12 0.72 

31 4.17 0.72 

32 4.21 0.73 

33 4.26 0.74 

34 4.31 0.74 

35 4.35 0.75 

36 4.40 0.76 

37 4.45 0.77 

38 4.49 0.77 

39 4.54 0.78 

40 4.59 0.79 

41 4.64 0.80 

42 4.68 0.80 

                                                
 .2014 لسنة 120بالقانون رقم مستبدل  (1)
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43 4.73 0.81 

44 4.78 0.82 

45 4.83 0.83 

46 4.87 0.83 

47 4.92 0.84 

48 4.97 0.85 

49 5.02 0.86 

50 5.06 0.87 

51 5.11 0.87 

52 5.15 0.88 

53 5.20 0.89 

54 5.24 0.90 

55 5.29 0.91 

56 5.33 0.92 

57 5.37 0.93 

58 5.41 0.93 

 0.94 5.45  سنة فؤكثر59

 :مالحظات    

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة - 1  

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر - 2
األساسى والمكافؤة على أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب 

 . الحساب

تقدر المبالػ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر - 3
المتؽٌر على أساس السن فى تارٌخ تقدٌم الطلب والمتوسط الشهرى 
لؤلجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة حتى نهاٌة 

 .الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم طلب الحساب

من المعامل % 40بواقع  (33)تقدر المبالػ المطلوبة وفقاًا للمادة - 4
الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم طلب 

 . االشتراك

 .تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق هذا الجدول إلى أقرب جنٌه - 5
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 1984 لسنة 28قرار وزٌر التأمٌنات رقم الجداول المرفقة ب
 

 1جدول رقم 
بتحدٌد المبالػ المستحقة وفقا لنظام االدخار 

 1984 لسنة 28المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم 
 

مدة االشتراك 
بالسنوات 

المعامل الذي ٌضرب فً 
المتوسط الشهري 

لؤلجور 

مدة االشتراك 
بالسنوات 

المعامل الذي ٌضرب فً 
المتوسط الشهري لؤلجور 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

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 
3.88 
3.06 
3.24 
3.42 
3.61 

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

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 تتضمن سنوات كاملة و أشهر تتبع طرٌقة النسبة و التناسب 
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 2جدول رقم 
بتحدٌد نسبة الزٌادة فً المبالػ المستحقة طبقا  

فً حالة المرتبات الثابتة  (1)للجدول رقم 
 1984 لسنة 28المرفق بقرار وزٌر التأمٌنات رقم 

 

مدة االشتراك فً نظام االدخار بالسنوات التً 
ٌظل فٌها المرتب ثابتا حتى نهــــاٌة 

بحسب 31/3/1984الخـدمـــة أو حتى 
األحوال 

 
النسب المئوٌة للزٌادة فً المبالػ 

المستحقة 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

2.3 
4.6 
7.0 
9.4 

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  تتضمن سنوات كاملة و أشهر تتبع طرٌقة النسبة و التناسب 
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 2007 لسنة 554قرار وزٌر التأمٌنات رقم الجداول المرفقة ب
 

 ( 2 )جدول رقم 
 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
 نيسبق تقسٌطها حتى سن الست

 ( 2014 / 10 / 1المعمول به قبل  )
 
 

القٌمة الحالٌة 
لقسط سنوى 

 جنٌه 1قدره 
ٌدفع طوال 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن

المدة 
المتبقٌة 

لبلوغ سن 
 نيالست

 السن

القٌمة الحالٌة 
لقسط سنوى 

 جنٌه 1قدره 
ٌدفع طوال 

المدة المتبقٌة 
لبلوغ سن 

 الستٌن

المدة 
المتبقٌة 

لبلوغ سن 
 الستٌن

 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه

11 267 20 40 14 920 40 20 

10 955 19 41 14 820 39 21 

10 631 18 42 14 716 38 22 

10 284 17 43 14 603 37 23 

9 922 16 44 14 487 36 24 

9 534 15 45 14 359 35 25 

9 129 14 46 14 227 34 26 

8 697 13 47 14 083 33 27 

8 244 12 48 13 933 32 28 

7 761 11 49 13 771 31 29 

7 252 10 50 13 603 30 30 

6 711 9 51 13 421 29 31 

6 140 8 52 13 232 28 32 

5 532 7 53 13 028 27 33 

4 889 6 54 12 817 26 34 

4 203 5 55 12 590 25 35 

3 473 4 56 12 354 24 36 

2 693 3 57 12 102 23 37 

1 858 2 58 11 839 22 38 

 . 963 1 59 11 558 21 39 
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 ( ؟ )جدول رقم 
 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 
ن يسبق تقسٌطها حتى سن الست

 ( 2014 / 10 / 1المعمول به من  )
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جدول 
 1975 لسنة 13 تطبٌق القانون رقم 

بشأن نظام االدخار 
 

األجر 
 1/1/1975فى

أقل من ثالثٌن 
جنٌهاً 

ثالثون جنٌهاً فأكثر 

رصٌد المبالػ المدخرة و
  ال ٌكف1/1/1975ًفى 

خصم اشتراكات االدخار ل
 31/12/1974حتً 

رصٌد المبالػ المدخرة و
  ٌكف1/1/1975ًفى 

خصم اشتراكات االدخار ل
 31/12/1974حتً 

البٌان 

تنفٌذ أحكام 
القانون رقم 

 75 لسنة 13
بشأن نظام 

  .االدخار

تم تحدٌد قٌمة - 1
المبالػ المدخرة 
بفرض انتهـاء 
الخدمة فى 

31/12/1974 .
وخصم ما صرؾ 

على حساب 
االدخار فى سبتمبر 

 طبقاًا 1974سنة 
لقرارات اللجنة 
االقتصادٌة العلٌا 
وتم تحدٌد قٌمة 

 الرصٌد المتبقً له 

تم حساب المبالػ - 1
حتى  المدخرة

 وخصم 31/12/1974
ما صرؾ على حساب 
االدخار فى سبتمبر سنة 

 طبقاًا لقرارات 1974
اللجنة االقتصادٌة العلٌا 
وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد 

. المتبقً له 
 

تم حساب المبالػ  -1
حتى  المدخرة

 وخصم 31/12/1974
ما صرؾ على حساب 
االدخار فى سبتمبر سنة 

 طبقاًا لقرارات 1974
اللجنة االقتصادٌة العلٌا 
وتم تحدٌد قٌمة الرصٌد 

. المتبقً له 
 

تم صرؾ - 2
المبالـػ المدخـرة 
المستحقـة على 

دفعات فى سبتمبر 
 من كل عام

 ( تصفٌة كاملة  )

تم حساب االشتراكات - 2
المستحقة عن المدة مـن 

 أو تارٌخ 1/7/1965
االنتفاع بنظام االدخار إن 
كان الحقاًا لذلك وحتى 

 بواقع 31/12/1974
. شهرٌاًا % 1.5

تم حساب االشتراكات - 2
المستحقة عن المدة مـن 

 أو تارٌخ 1/7/1965
االنتفاع بنظام االدخار إن 
كان الحقاًا لذلك وحتى 

 بواقع 31/12/1974
. شهرٌاًا % 1.5

رصٌد المبالػ المدخرة - 3
أقل من قٌمة االشتراكات 

المستحقة  

رصٌد المبالػ المدخرة - 3
 من قٌمة االشتراكات أكبر

 منخصم التم والمستحقة 
 .الرصٌد 

تم صرؾ باقً المبالػ  -4
المدخرة على دفعات فى 

 .سبتمبر من كل عام 

تم صرؾ الباقً إن  - 4
وجد على دفعات فى 
 .سبتمبر من كل عام 

تارٌخ االنتفاع 
رقم  بالقانون

لسنة 13
1975  

اعتبارا من التارٌخ 
الذي ٌبلػ قٌمة 
أجره ثالثون 

 .جنٌهاًا 

 1/1/1975عتباراًا من إ

 1/7/1965عتباراًا من إ
أو تارٌخ اشتراكه فى نظام 
االدخار إن كان الحقاًا لذلك 

. 
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 المرفقات
 

 3مرفق رقم 
 التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن

 
خوة أوالدة والد والد أرملة أرمل أالحالة م 

خوات أو
الباقى 

 ×    1  إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  1
إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  2

وأرمل 
1/4  3/4    × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  3
وأرملة 

 1/8 7/8    × 

إبن أو أكثر اأحدهم على الؤلقل ذكر  4
وأرمل ووالد 

3/12  7/12 2/12   × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  5
وأرملة ووالد 

 3/24 17/24 4/24   × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  6
وأرمل ووالدة 

3/12  7/12  2/12  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  7
وأرملة ووالدة 

 3/24 17/24  4/24  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  8
وأرمل ووالدٌن 

3/12  5/12 2/12 2/12  × 

إبن أو أاكثر أحدهم على األقل ذكر  9
وأرملة ووالدٌن  

 3/24 13/24 4/24 4/24  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  10
ووالد 

  5/6 1/6   × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  11
ووالدة 

  5/6  1/6  × 

إبن أو أكثر أحدهم على األقل ذكر  12
ووالدٌن 

  4/6 1/6 1/6  × 

بنت فقط وال ٌوجد أرمل او أرملة  13
أو والدٌن أو أخوة وأخوات 

  1/2    1/2 

بنت فقط وأرمل وال ٌوجد والدٌن  14
أو أخوة وأخوات 

1/4  2/4    1/4 

بنت فقط وأرملة وال ٌوجد والدٌن  15
أو أخوة وأخوات 

 3/24 12/24    9/24 

 ×   3/12 6/12  3/12بنت فقط وأرمل ووالد  16
 ×   3/8 4/8 1/8 بنت فقط وأرملة ووالد  17
بنت فقط وأرمل ووالدة وال ٌوجد  18

اخوة وأخوات  
3/12  6/12  2/12  1/12 

بنت فقط وارمل ووالد      و ٌوجد  19
أخوة أو أخوات 

3/12  6/12  2/12  1/12 

بنت فقط وأرملة ووالدة وال ٌوجد  20
أخوة أو أخوات 

 3/24 12/24  4/24  5/24 

بنت فقط وأرملة ووالدة وٌوجد  21
أخوة أو أخوات 

 3/24 12/24  4/24  5/24 

 ×  2/13 2/13 6/13  3/13بنت فقط وأرمل ووالد ووالدة  22
 ×  4/24 5/24 12/24 3/24 بنت فقط وأرملة ووالد ووالدة  23
 ×   1/2 1/2  بنت فقط ووالد  24
بنت فقط ووالدة وال ٌوجد أخوة أو  25

أخوات 
  3/6  1/6  2/6 

 2/6  1/6  3/6  بنت فقط ووالدة وأخوة أو أخوات  26
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 ×  1/6 2/6 3/6  بنت فقط ووالد ووالدة   27
 3/12    6/12  3/12بنت فقط وأرمل واخوة واخوات  28
خوة أوالدة والد والد أرملة أرمل أالحالة م 

خوات أو
الباقى 

 3/8    4/8 1/8 بنت فقط وارملة وأخوة وأخوات  29
 1/2    1/2  بنت فقط وأخوة وأخوات  30
أكثر من بنت وال ٌوجد أرمل أو  31

أرملة أو والدٌن أو أخوة وأخوات  
  2/3    1/3 

أكثر من بنت وأرمل وال ٌوجد  32
والدٌن أو أخوة وأخوات 

3/12  8/12    1/12 

أكثر من بنت وأرملة وال ٌوجد  33
والدٌن أو أخوة أو أخوات 

 3/24 16/24    5/24 

 ×   2/13 8/13  3/13اكثر من بنت وأرمل ووالد  34
 ×   5/24 16/24 3/24 أكثر من بنت وأرملة ووالد  35
 ×  2/13  8/13  3/13أكثر من بنت وأرمل ووالدة  36
أكثر من بنت وأرملة ووالدة وال  37

ٌوجد أخوة وأخوات 
 3/24 16/24  4/24  1/24 

 1/24  4/24  16/24 3/24 أكثر من بنت وأرملة ووالدة وأخوة  38
 ×  2/15 2/15 8/15  3/15أكثر من بنت وأرمل ووالد ووالدة  39
 ×  4/27 4/27 16/27 3/27 أكثر من بنت وأرملة ووالد ووالدة  40
 ×   1/3 2/3  أكثر من بنت ووالد  41
أكثر من بنت ووالدة وال ٌوجد أخوة  42

وأخوات 
  4/6  1/6  1/6 

أكثر من بنت ووالدة وأخوة  43
وأخوات 

  4/6  1/6  1/6 

 ×  1/6 1/6 4/6  أكثر من بنت ووالد ووالدة  44
أكثر من بنت وأرمل وأخوة  45

وأخوات  
3/12  8/12    1/12 

أكثر من بنت وأرملة وأخوة  46
وأخوات 

 3/24 16/24    5/24 

 1/3    2/3  أكثر من بنت وأخوة وأخوات  47
أرمل فقط وال ٌوجد أوالد أو والدٌن  48

أو أخوة وأخوات  
1/2      1/2 

أرملة فقط وال ٌوجد أوالد أو  49
والدٌن أو أخوة وأخوات 

 1/4     3/4 

 ×   1/2   1/2أرمل ووالد  50
أرمل ووالدة وال ٌوجد أخوة  51

وأخوات 
3/6    2/6  1/6 

 2/6  1/6    3/6أرمل ووالدة وأكثر من أخ وأخت  52
 1/6  2/6    3/6أرمل ووالدة وأخ أو أخت فقط  53
أرمل ووالد ووالدة وال ٌوجد أخوة  54

وأخوات 
3/6   2/6 1/6   

   1/6 2/6   3/6أرمل ووالد ووالدة وأخوة وأخوات  55
 1/2      1/2أرمل وأخوة وأخوات  56
 ×   3/4  1/4 أرملة ووالد  57
أرملة ووالدة وال ٌوجد وأخوة  58

وأخوات 
 3/12   4/12  5/12 

 7/12  2/12   3/12 أرملة ووالدة وأخوة وأخوات  59
أرملة ووالد ووالدة وال ٌوجد وأخوة  60

وأخوات 
 3/12  6/12 3/12   

   2/12 7/12  3/12 أرملة ووالد ووالدة واكثر من أخ أو   61
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أخت 
أرملة ووالد ووالدة وأخ أو أخت  62

فقط 
 3/12  6/12 3/12   

خوة أوالدة والد والد أرملة أرمل أالحالة م 
خوات أو

الباقى 

 3/4     1/4 أرملة وأخوة وأخوات  63
 ×   1   والد فقط  64
والد ووالدة وال ٌوجد وأخوة  65

وأخوات 
   2/3 1/3   

   1/6 5/6   والد ووالدة وأخوة وأخوات  66
 2/3  1/3    والدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات  67
 5/6  1/6    والدة وأكثر من أخ وأخت  68
 2/3  1/3    والدة وأخ أو أخت فقط   69
 1      أخوة أحدهم على األقل ذكر   70
 1      أخت فقط  71
 1      أكثر من أخت  72
ال أوالد وال زوج أو والدٌن أو  73

أخوة  
      1 

  

  :مالحظات
ذا كانوا جمٌعا من ذات إنصبة األوالد واألخوة أ ٌراعى فى تحدٌد –كثر من مستحق أ وجود ةفى حال- 1

.  ن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوىأ (ناث إذكور أو  )النوع 
ذا كانت الحالة بها إنه ال توجد تفرقة فٌما أ ٌعنى  ( × )جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به- 2

  .خواتأخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أخوة وأ
. ى ثن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب األنإناث داخل الفئة ؾإذا ما وجد ذكور وإ لؤلوالد ةبالنسب- 3
دارٌة إنصبتهم من خالل شهادة أ ٌتم تحدٌد الورثة الشرعٌٌن المستحقٌن له و–فى حالة وجود باقى -  4

  .نصبتهمأن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة المختصة تحدٌد أعلى 
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أمثلة تطبٌقٌة 
 

 حساب مبلػ المكافأة : أوال
 

 ( :1)مثال رقم 
 لبلوغ سن التقاعد وكان مشتركاًا فى نظام المكافؤة من 1/4/1990انتهت خدمة مإمن علٌه بتارٌخ 

 حولت مستحقاته عنها إلى نظام 13/1975 وله مدة اشتراك بنظام االدخار طبقاًا للقانون رقم 1/4/1984
 5) ، والمدة التً حسبت مقابلها بنظام المكافؤة  ( سنة 18 ) 13/1975المكافؤة وكانت المدة طبقاًا للقانون 

: تحسب مستحقاته كاآلتً  ( جنٌها60)، ومتوسط أجره عـن السنتٌن األخٌرتٌن   (سنوات 
 سنوات ، ٌضاؾ إلٌها المدة 6 = 1/4/1990 إلى 1/4/1984مدة االشتراك الفعلً بنظام المكافؤة من 

.  سنوات5المحسوبة له بنظام المكافؤة مقابل مستحقاته بنظام االدخار وهً 
وتكون قٌمة المكافؤة , سنة وٌستحق عن كل سنة شهر مكافؤة 11=5+6= إذا إجمالً مدة اشتراكه بالمكافاة 

.  جنٌها 660 = 11 × 60= المستحقة له 
 

 ( :2)مثال رقم 
 للهجرة ال ٌختلؾ حساب المستحقات فى المكافؤة عن ة بسبب االستقال1بفرض انتهاء الخدمة فى المثال رقم 

 جنٌها عن مدة 660المثال المشار إلٌه حٌث ٌستحق أٌضاًا قٌمة المكافؤة المحسوبة بهذا المثال ومقدارها 
اشتراكه الفعلً فى المكافؤة ومقدارها إحدى عشر سنة 

 
 ( :3)مثال رقم 

: انتهت خدمة المإمن علٌه وتقدم بطلب لصرؾ مستحقاته وتبٌن من مستندات ملؾ خدمته اآلتً 
تقابلها مدة فعلٌة بالنظام المذكور مقدارها  ) سنوات 4مدة االشتراك بالمكافؤة المحولة من نظام االدخار - 

 . ( سنة 12
.  تبلػ سنة واحدة فقط 1/4/1984مدة االشتراك بنظام المكافؤة اعتباراًا من - 

.  جنٌها ، سبب استحقاق الصرؾ بلوغ سن التقاعد 90متوسط األجر 
: تحسب مستحقاته كاالتً 

 سنوات ٌستحق عن كل منها شهر مكافؤة ، ونظراًا ألن 5 = 1 + 4= إجمالً مدة االشتراك بنظام المكافؤة 
: حٌث  (عشرة شهور  )هذه الحالة ٌتوافر لها شروط استحقاق الحد األدنى 

 . 1/4/1984المإمن علٌه موجوداًا بالخدمة فى -  1
 . (ال تقل عن عشر سنوات  ) سنة 12له مدة اشتراك سابقة بنظام االدخار - 2
انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ، إذا ٌستحق الحد األدنى ومقداره عشر شهور ، وتكون المكافؤة - 3

.  جنٌه 900 = 10 × 90= المستحقة له 
 

 ( :4)مثال رقم 
 انتهت خدمته باالستقالة وسبب استحقاق الصرؾ له هو المؽادرة 3بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم 

النهائٌة ، إذا تحسب مستحقاته على أساس إجمالً مدة اشتراكه فى المكافؤة السابق إٌضاحها ومقدارها خمس 
 جنٌها ، وال 450 = 5 × 90= سنوات أي ٌستحق مكافؤة مقدارها خمسة شهور فقط وتكون مستحقاته 

ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقداره عشرة شهور لتخلؾ أحد الشروط الثالثة الالزمة الستحقاقها وهو أن 
. ٌكون انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد 
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 ( :5)مثال رقم 
 ثم التحق بالخدمة فى 1/4/1984 لم ٌكن موجوداًا بالخدمة فى 3بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم

 فى هذه الحالة تحسب مستحقاته أٌضاًا على أساس إجمالً مدة اشتراكه فى المكافاة السابق 15/5/1984
 × 90= إٌضاحها ومقدارها خمس سنوات ، أي ٌستحق مكافؤة مقدارها خمسة شهور فقط وتكون مستحقاتها 

 جنٌها وال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدارها عشرة شهور لتخلؾ أحد الشروط الثالثة 450 = 5
 . 1/4/1984الالزمة الستحقاقها وهو أن ٌكون موجوداًا الخدمة فى 

 
 ( :6)مثال رقم 

( 1/4/1984السابق على ) كانت مدة اشتراكه الفعلً بنظام االدخار 3بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم 
المكافؤة  مقدارها ثمانٌة سنوات ، فى هذه الحالة تحسب مستحقاته أٌضاًا على أساس إجمالً مدة اشتراكه فى

= السابق إٌضاحها ومقدارها خمس سنوات أي ٌستحق مكافؤة مقدارها خمسة شهور فقط ، وتكون مستحقاته 
 جنٌها ، وال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقداره عشرة شهور لتخلؾ أحد الشروط 450 = 5 × 90

ال تقل عن عشر  (1/4/1984قبل )الثالثة الالزمة الستحقاقها وهو أن تكون مدة اشتراكه بنظام االدخار 
. سنوات 

 
 ( :7)مثال رقم 

: انتهت خدمة مإمن علٌه للوفاة وتقدم المستفٌدون لصرؾ المستحقات وتبٌن من المستندات اآلتً 
 سنوات مدة االشتراك فً 7 ، مدة االشتراك فى نظام المكافؤة 1/4/1984تارٌخ االشتراك فى نظام المكافؤة 
 جنٌها ، تحسب 150 سنوات ، متوسط أجر السنتٌن األخٌرتٌن 4المكافؤة المحولة من نظام االدخار 
: المستحقات فى المكافؤة كاآلتً 
.  سنة 11 = 4 + 7= إجمالً مدة االشتراك بالمكافؤة 

.  جنٌه 1650 = 11 × 150= تكون قٌمة المكافؤة 
 

 ( :8)مثال رقم 
أي أن الوفاة وقعت فى  ) ٌومٌن فقط 1/4/1984 من 7بفرض أن مدة االشتراك فى المكافؤة فى المثال رقم 

: إذاًا إجمالً مدة االشتراك بالمكافؤة تساوي  ( 2/4/1984
      ٌوم        شهر      سنة 

  1/4/1984  قبل 4      -           -          
   1/4/1984من             -          - 2      
      2          -           4 

           -      1          4 
تم جبر كسر الشهر فى إجمالً مدة االشتراك ، ٌستحق فى هذه الحالة الحد األدنى للمكافؤة مقداره عشرة 

ج 1500=10×150=شهور حٌث انتهاء الخدمة للوفاة ، وتكون قٌمة المكافؤة 
 

 ( :9)مثال رقم 
: انتهت خدمة مإمن علٌه للعجز الكامل الطبٌعً وكانت بٌاناته كالتالً 

 ، أجر االشتراك 11/5/1984 ، تارٌخ ثبوت العجز الكامل 10/4/1984تارٌخ االشتراك بنظام المكافؤة 
.  جنٌها ، وكان من العاملٌن بالقطاع العام 60

: حساب مبلػ المكافأة 



                                                                        2014ًوفوبز                                                              هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت                    

 لعاشزةالوذكزة ا

 

 ليلي هحود الوسيزي –           تظام الوكافأة                                                                                                     هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        25/32       1975 لسٌت 79في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

نظراًا ألن انتهاء الخدمة للعجز الكامل الطبٌعً ، وحٌث أن العاملٌن بالحكومة والقطاع العام ال ٌوجد حد 
أدنى للمدة الالزمة الستحقاق المكافؤة ، إذا ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقداره عشرة شهور وتحسب 

.  جنٌه 600 = 10 × 60= كاآلتً 
 

 ( :10)مثال رقم 
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق كان من العاملٌن بالقطاع الخاص ؼٌر الخاضع فى تحدٌد أجور 
العاملٌن به وترقٌاتهم لنظم توظؾ صادر بها قانون أو قرار من رئٌس الجمهورٌة أو حددت أجورهم 

وعالواتهم وترقٌاتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة أبرمت وفقؤًا ألحكام قانون العمل ووافق وزٌر التؤمٌنات على 
. قواعد تحدٌدها 
: حساب المكافأة 

نظراًا ألن انتهاء الخدمة للعجز الكامل الطبٌعً وأن شهر االلتحاق ٌحسب بالكامل وشهر انتهاء الخدمة ال 
ٌحسب إذا لم ٌكن تارٌخ انتهاء الخدمة آخر ٌوم فى الشهر ، وٌعتبر انتهاء الخدمة أول شهر الترك ولذلك 

ونظراًا ألن المإمن علٌه من الفئات التً ٌشترط  (شهر إبرٌل)تكون مدة االشتراك شهر واحد فقط 
الستحقاقها الحد األدنى للمكافاة فى حالة الوفاة والعجز الكامل الطبٌعً أال تقل مدة اشتراكه فى التؤمٌن عن 
ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، إذاًا ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ، وتحسب مستحقاته على 

 شهر مكافؤة ، أي تكون المكافؤة المستحقة 1/12أساس المدة الفعلٌة لالشتراك وهً شهر بمعنى أنه ٌستحق 
.  جنٌهات 5 =  1/12 × 60= 
 

 ( :11)مثال رقم 
 انتهت خدمته للعجز الكامل نتٌجة إصابة عمل وكان من العاملٌن 10بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم 

بالقطاع الخاص ؼٌر الخاضع فى تحدٌد أجور العاملٌن به وترقٌاتهم لنظم توظؾ صادر بها قانون أو قرار 
من رئٌس الجمهورٌة أو حددت أجورهم وعالواتهم وترقٌاتهم بمقتضى اتفاقات جماعٌة أو أبرمت وفقاًا 

. ألحكام قانون العمل ووافق وزٌر التؤمٌنات على قواعد تحدٌدها 
: حساب المكافأة 

نظراًا ألن انتهاء الخدمة للعجز الكامل اإلصابً ورؼم أن المإمن علٌه من الفئات المشار إلٌها بعالٌه إال أنه 
ال ٌشترط حد أدنى لمدة االشتراك بالمكافؤة الستحقاق الحد األدنى للمكافاة ومقداره عشرة شهور طالما أن 
الوفاة أو العجز الكامل كان نتٌجة إلصابة عمل ، لذلك تستحق المكافؤة فى هذه الحالة بمقدار الحد األدنى 

.  جنٌه 600=10×60وتكون قٌمتها 
 

 ( :12)مثال رقم 

انتهت خدمة مإمن علٌه للعجز الجزئً الطبٌعً وكان من العاملٌن بالقطاع العام ومدة اشتراكه فى نظام 
. جنٌها 80المكافؤة أربع سنوات ومتوسط أجر السنتٌن األخٌرتٌن 

: حساب المكافأة 

تستحق المكافؤة محسوبة على أساس مدة االشتراك فى نظام المكافؤة دون رفعها للحد األدنى ، حٌث ٌشترط 
الستحقاق الحد األدنى للمكافؤة أن ٌكون العجز كامالًا ولٌس جزئٌاًا وسواء أكان هـذا العجز طبٌعٌاًا أو إصابٌاًا 

.  جنٌها 320 = 4 × 80= لذلك تستحق المكافؤة فى هذه الحالة كاآلتً 
 

 ( :13)مثال رقم 

ولكن لم تنته خدمته ، % 40ٌهم العاملٌن  بالحكومة بمقدار لقدرت نسبة العجز اإلصابً ألحد المإمن ع
استحق معاش عجز جزئً إصابً وكانت مدة اشتراكه بنظام المكافؤة ثمان سنوات ومتوسط أجر السنتٌن 
األخٌرتٌن مائة جنٌه ، ومع ذلك ال ٌستحق مكافؤة حٌث أن العجز لم ٌإد النتهاء الخدمة وبالتالً لم ٌستحق 
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ال ٌستحق % 35معاش العجز الجزئً الطبٌعً ، وبالتالً فهو أٌضاًا بفرض أن نسبة العجز كانت أقل من 
مكافؤة رؼم استحقاقه لتعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابً ، حٌث لم ٌستحق معاش العجز الجزئً الطبٌعً ، 
وذلك أن استحقاق المكافؤة ٌشترط فٌه استحقاق المإمن علسه صرؾ المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة 

المستحق طبقاًا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة حٌث أن نظام المكافؤة أحد المزاٌا المقررة بالباب الثالث من 
 والمحدد به المزاٌا المقررة طبقاًا لتؤمٌن 1984 لسنة 47 المعدل بالقانون رقم1975 لسنة 79القانون رقم

. الشٌخوخة والعجز والوفاة 
 

( : 14)مثال رقم 

وكانت مدة اشتراكها فى تؤمٌن الشٌخوخة , انتهت خدمة مإمن علٌها وتقدمت لصرؾ مستحقاتها للزواج 
 سنة وبالتالى فقد استحق لها تعوٌض الدفعة الواحدة وحٌث كانت مدة اشتراكها 19والعجز والوفاة أقل من 

فتكون المكآفؤة المستحقة لها . فى المكآفؤة سبع سنوات ومتوسط أجرها عن السنتٌن اآلخرتٌن ثمانون جنٌهاًا 
.  جنٌهاًا 560 = 7 × 80= كاآلتى 

 
( : 15)مثال رقم 

 سنة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز 19أكثر من  (14)بفرض أن مدة اشتراك المإمن علٌها فى المثال رقم 
 تستحق المكافاة بالقٌمة السابق وفً هذه الحالةوالوفاة وبالتالى قد استحق لها معاش عن األجر األساسى 

إٌضاحها بالمثال السابق حٌث أن استحقاق المكافاة ٌرتبط بتوافر إحدى حاالت استحقاق صرؾ معاش أو 
. تعوٌض الدفعة الواحدة المقررة بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجر األساسى 

 
( : 16)مثال رقم 

انتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة وتقدم المستفٌدون بطلب صرؾ المستحقات حٌث تبٌن من مستندات ملؾ 
: خدمته اآلتى 

مدة مشتراة , ج 200 متوسط أجره عن السنتٌن اآلخرتٌن ،مدة االشتراك فى نظام المكافؤة خمس سنوات 
 1984 لسنة 47 المعدل بالقانون رقم 1975 لسنة 79 من القانون رقم 34فى نظام المكافؤة طبقاًا للمادة 
. مقدارها خمسة عشر سنة 

:  حساب المكافأة 
وحٌث أن ,  سنوات 10أقل من  (دون المدة المشتراة  )نظراًا ألن مدة االشتراك الفعلى فى نظام المكافاة 

المدة المشتراة فى نظام المكافؤة ال تدخل ضمن مدة الحد األدنى للمكافؤة ، إذا ٌستحق الحد األدنى للمكافاة 
ومقدارها عشرة شهور مضافاًا إلٌها المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة ، أى أن إجمالى عدد شهور 

.  جنٌه 5000 = 25 × 200= وتكون المكافاة المستحقة ,  شهراًا 25 = 15+ 10= المكافؤة 
 

( : 17)مثال رقم 
 حٌث تبٌن من مستندات ملؾ ،انتهت خدمة مإمن علٌه لبلوغ سن التقاعد وتقدم بطلب لصرؾ مستحقاته 

:  خدمته اآلتً 
مدة ,  (شهور6 )1/4/1984مدة االشتراك فً نظام المكافؤة من ,  ج 120متوسط أجر السنتٌن اآلخرتٌن 

,  ( سنة 3 - شهور 10 -ٌوم 13 )1/4/1984االشتراك فى نظام المكافؤة المحولة من نظام االدخار قبل 
 حٌث صفٌت 31/12/1974 حتى 1/1/1970وكانت مدة اشتراكه الفعلً فى نظام االدخار قد بدأت فى 

 1/7/1978 وعاد لالشتراك فى نظام االدخار من 1/1/1975 جنٌهاًا فى 30مدخراته لعدم بلوغ أجره 
 وكان متوسط أجره الذى 1984 لسنة 47عندما بلػ أجره هذا الحد وظل مشتركاًا حتى صدور القانون رقم 

 ج 100حسبت على أساسه مدة االشتراك فى نظام المكافؤة مقابل تحوٌل مستحقاته فى نظام االدخار هو 
  .(  والبدالت ،بخالؾ مستحقاته عن مدد االشتراك األخرى عن الحوافز  )بالمدة 
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:  حساب المكافأة 
ٌوم    شهر    سنة  =     إجمالى مدة االشتراك فى نظام المكافاة  
                                                       -   6 -       
                                                   13    10      3   
                                                   13     4      4 

 4      5     -          :                                ٌجبر إلى 
:  ٌتطلب شرطٌن آخرٌن هما (عشرة شهور  )وحٌث أن استحقاق الحد األدنى للمكافؤة 

، وأن ٌكون له مدة  (وهذا الشرط متوافر) 1/4/1984أن ٌكون المإمن علٌه موجوداًا بالخدمة فى    - 
 إذا أخذنا ، (وهذا الشرط ؼٌر متوافر) ال تقل عن عشر سنوات 1/4/1984اشتراك فى نظام األدخار قبل 

 فقط وأهملنا المدة التى صرؾ عنها مستحقاته فى نظام اإلدخار طبقاًا 1/7/1978فى األعتبار المدة من 
 1/1/1975 حٌث لم ٌكن أجره قد بلػ ثالثون جنٌهاًا فى 1975 لسنة 13لنص المادة الثانٌة من القانون رقم 

 . ( سنوات 5,  شهور 9  = 1/4/1984 إلى 1/7/1978المدة من ) ،
 – 1/1/1970ولكن إذا ما أخذنا المدة التى صرؾ عنها مستحقاته فى نظام اإلدخار فى األعتبار وهى من 

 تزٌد 1/4/1984فسوؾ ٌكون إجمالى مدة االشتراك فى نظام االدخار قبل  ( سنوات 5 ) 31/12/1974
: لذا تحسب المستحقات فى المكافؤة طبقاًا لآلتى ,  ( سنوات 10 )على 
.  جنٌه 1200 = 10 × 120=  الحد األدنى للمكافؤة :أوال
التى لم ٌصرؾ عنها مستحقاته حتى  (عن األجر بالمدة  ) مبلػ االدخار المستحق عن مدة االشتراك :ثانٌا

:  والتى سبق حسابها عند تحوٌل مستحقاته فى نظام االدخار إلى نظام المكافؤة وذلك كالتالً 1/4/1984
 1/4/1984           مدة االشتراك    
                              1/7/1978 
                              -/  9 / 5                 

 = 5  9 × 0.18 × 100= وقٌمة مبلػ االدخار المستحق عنها 
                                                               12  

.  جنٌه 103.500  = 69 ×0.18 ×100
                   12 

 
التى صرؾ مستحقاته عنها طبقاًا للمادة  (عن األجر بالمدة  ) مبلػ اإلدخار المستحق عن مدة االشتراك :ثالثا

مدة :  باإلضافة لتلك التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها تكون كالتالى1975 لسنة 13الثانٌة من القانون رقم 
االشتراك التى سبق له صرؾ مستحقاته عنها  

1/1/1975 
1/1/1970 

 /  -/ -5 
  التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها 5 / 9-  / ٌضاؾ إلٌها  

  اإلجمالى 10 / 9- / 
 = 10( 9/12 × )0.18 × 100= وقٌمة مبلػ االدخار المستحق عن المدة 

.   جنٌه 193.500 =  129 ×  0.18 × 100
                      12 

=   الفرق بٌن مبلؽى اإلدخار المحسوبٌن طبقاًا للفقرتٌن ثانٌاًا وثالثاًا :رابعاً 

.  جنٌهاًا 90 = 103.500 – 193.500                
الحد األدنى المحسوب بالفقرة األولى مخصوماًا منه الفرق المحسوب =  مبلػ المكافؤة المستحق :خامساً 

.  ج1110 = 90 – 1200= بالفقرة رابعاًا 
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:  طرٌقة أخرى لحساب المكافأة فى هذه الحالة
 من الواضح أن الفرق إنما ٌمثل قٌمة مبلػ اإلدخار المفترض استحقاقه ،بدالًا من الفقرة ثانٌاًا وثالثاًا ورابعاًا 

 لسنة 13 طبقاًا للفقرة الثانٌة من القانون رقم 1/1/1975عن المدة السابق صرؾ المستحقات عنها قبل 
 ومقدارها خمس سنوات وعلى أساس متوسط األجر فى السنتٌن األخٌرتٌن من مدة االشتراك فى 1975

 ج ثم 90 = 5× 0.18× 100 إذاًا ٌمكن حساب هذا المبلػ مباشرة كاآلتً ، 1/4/1984نظام االدخار قبل 
ٌخصم هذا المبلػ من مبلػ المكافؤة المحسوب على أساس الحد األدنى فٌكون الناتج  

.  جنٌها 1110 = 90 – 1200= 
 

( : 18)مثال رقم 
 لسنة 79من القانون رقم  (34)كان قد اشترى مدة طبقاًا للمادة  (17)بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم 

فإن ,  لحسابها فى نظام المكافؤة مقدارها عشر سنوات 1984 لسنة 47 بعد تعدٌله بالقانون رقم ، 1975
ذلك ال ٌإثر فى استحقاقه الحد األدنى وال ٌؽٌر من طرٌقة الحساب السابقة ، وٌضاؾ إلى المبلػ المستحق 

 جنٌها قٌمة مستحقاته فى المكافؤة عن المدة المشتراة وهو 1110وقدره  (17)طبقاًا لما سبق إٌضاحه بالمثال 
:  كاآلتى 

 جنٌه 1200 = 10 × 120= 
.   جنٌها 2310 = 1200 + 1110=  وٌكون إجمالى المكافؤة المستحقة له 

 
( : 19)مثال رقم 

كانت مدة خدمته التى صرؾ مستحقاته عنها فى نظام اإلدخار  (17)بفرض أن المإمن علٌه فى المثال رقم 
 حٌنئذ تكون إجمالى مدة اشتراكه ، هى أربع سنوات فقط 1975 لسنة 13طبقاًا للمادة الثانٌة من القانون رقم 

:  فى نظام اإلدخار بما فٌها المدة التى صرؾ مستحقاته عنها وهى 
          شهر         سنة 

      المدة التى صرؾ مستحقاته عنها  4             -          
      المدة التى لم ٌصرؾ مستحقاته عنها 5             9         
      إجمالى 9             9         

وهى تقل عن عشر سنوات وبالتالى ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة وتحسب مستحقاته على أساس مدة 
المدة المحولة مقابل مستحقاته فى نظام اإلدخار قبل  + 1/4/1984اشتراكه فى نظام المكافؤة من 

1/4/1984 . 
                  ٌوم        شهر         سنة 

       -                      6 -            
                 13         10          3 
                 13         4           4 
 4            5   -         تجبر إلى      

.  جنٌها530  = 53 × 120= 4  5  × 120= المكافؤة 
                      12                12 

 
( : 20)مثال رقم 

 سبع 1/4/1984بلؽت مدة اشتراكه فى نظام المكافؤة من  (17)بفرض أن مإمن علٌه فى المثال رقم 
سنوات حتى بلوؼه سن التقاعد ، وبالتالى تكون مدة اشتراكه فى المكافؤة مضافاًا إلٌها المدة المحولة من نظام 

 :اإلدخار كالتالى 
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  ٌوم      شهر     سنة              
 1/4/1984    مدة االشتراك من 7       -        -                 
    المدة المحولة من نظام االدخار 3       10      13             
             13      10       10 

 10       11        -    ٌجبر إلى
ونظراًا ألن إجمالى مدة االشتراك فى نظام المكافؤة تزٌد على عشر سنوات فإنه ٌكون قد تجاوز الحد األدنى 

. المستحق فى هذه الحالة وتحسب مستحقاته على أساس المدة المشار إلٌها
.  جنٌهاًا 1310 = 131 × 120 = 10  11 × 120= إذاًا المكافؤة 

                          12                     12 
 

( : 21)مثال رقم 
 سنة ببلوغ هذه السن وتوافرت بشؤنه مدة اشتراك فى نظام 65انتهت خدمة مإمن علٌه ممن سن تقاعدهم 

 وكانت بٌناته كما 1/4/1984االدخار تزٌد على عشر سنوات وكان مشتركاًا فى نظام المكافؤة اعتباراًا من 
: ٌلى 

 سنوات ، مدة محسوبة بنظام المكافؤة مقابل 5 : 1/4/1984مدة االشتراك فى نظام المكافؤة اعتبارا من 
 100:  متوسط األجر الشهرى األساسى عن السنتٌن األخٌرتٌن ، سنوات 4: مستحقات بنظام االدخار 

. جنٌه
: حساب المكافأة 

ونظراًا لتوافر شروط استحقاق الحد األدنى ,  سنوات 9 = 4 + 5= إجمالى مدة االشتراك بنظام المكافؤة 
.  ج 1000 = 10 × 100= للمكافاة إذاًا قٌمة المكافؤة المستحقة 

 
( : 22)مثال رقم 

كان قبل بلوؼه سن الخامسة والستٌن وبعد بلوؼه سن  (21)بفرض انتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم 
 بشؤن بعض األحكام الخاصة 1987 لسنة 113الستٌن وطلب اإلنتفاع بحكم المادة األولى من القانون رقم 

بالعاملٌن الذٌن ٌحالون إلى التقاعد بعد سن الستٌن التى تعطٌه هذا الحق مع معاملته معاملة من تنتهى خدمته 
. لبلوغ سن الخامسة والستٌن 

:  حساب المكافاة 
 ج 1000 =  10 × 100=  أى أن المكافؤة المستحقة ،ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة مقدارها عشرة شهور 

. نظرا ألن هذه الحالة تعامل معاملة من تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد 
 

( :  23)مثال رقم 
كان قبل بلوغ سن الستٌن وتقدم بطلب لصرؾ  (21)بفرض أن انتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم 

. المعاش المستحق قبل بلوغ سن الستٌن أو بعد تجاوزها 
 ال ٌستحق الحد األدنى للمكافاة فى هذه الحالة حٌث أن انتهاء اإلنتفاع بنظام المكافؤة لم ٌكن :حساب المكافأة 

وكذا  (وهو سن الخامسة والستٌن فى هذه الحالة  ) 18 من المادة 1لبلوغ السن المنصوص علٌها فى البند 
 حٌث أن انتهاء خدمته كان قبل بلوغ سن الستٌن 1987 لسنة 113ال ٌنتفع بنص المادة األولى من القانون 

, مدة اشتراك بنظام األدخار تزٌد على عشر سنوات )، وذلك رؼم توافر الشرطٌن األخٌرٌن لؤلستحقاق 
، وتكون المكافاة المستحقة فى هذه الحالة بمقدار مدة  (1/4/1984مشترك فى نظام المكافؤة اعتبارا من 

.  جنٌه 900 = 9 × 100= اشتراكه فى هذا النظام وهى تسع سنوات ، أى أن المكافؤة المستحقة 
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( : 24)مثال رقم 
بقرار من السلطة المختصة لمدة  (سن الستٌن  )مدت خدمة مإمن علٌه بعد بلوؼه سن التقاعد المعامل به 

 سنة ، وقبل استكمال هذه المدة تقدم باستقالته وطلب تسوٌة مستحقاته 61سنة وبذلك أصبح سن تقاعده 
(  21)وكانت بٌاناته هً ذاتها المشار إلٌها بالمثال رقم 

:  حساب المكافأة 
 1987 لسنة 113ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة فى هذه الحالة تطبٌقاًا لنص المادة األولى من القانون رقم 

 100= حٌث أن انتهاء انتفاعه بنظام المكافاة كان تالٌا ًا لتارٌخ بلوؼه سن الستٌن أى أن المكافؤة المستحقة 
.  جنٌه 1000 = 10× 

 
( : 25)مثال رقم 

 من كل عام 30/6تنص الئحة التوظؾ إلحدى الجهات بؤن ٌكون تارٌخ بلوغ سن التقاعد للعاملٌن بها هو 
 من كل عام لمن ٌبلؽون سن الستٌن 31/12و  , 30/6 حتى 1/1لمن ٌبلؽون سن الستٌن خالل المدة من 

 15/1 وبفرض بلوغ مإمن علٌه بإحدى هذه الجهات سن الستٌن فى 31/12 حتى 1/7خالل المدة من 
 وكانت بٌاناته هى ذاتها المشار إلٌها 30/4وتقدمه بطلب إلنهاء خدمته وصرؾ المعاش المستحق له فى 

( . 21)بالمثال رقم 
:  حساب المكافأة 

ٌستحق الحد األدنى للمكافاة نظرا ألن هذه الحالة تعامل معاملة من تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد وتكون 
.  جنٌه 1000 = 10 × 100= المكافؤة المستحقة له 

 
( : 26)مثال رقم 

كان من العاملٌن بإحدى الجهات المحدد سن التقاعد للعاملٌن بها  (21)ٌفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم 
. بؤقل من الستٌن وانتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد 

: حساب المكافاة 

 10 × 100= ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة فى هذه الحالة لتوافر شروط استحقاقه أى أن المكافؤة المستحقة 
.  جنٌه 1000= 

: ما تتحمله الخزانه العامة 
ج ، والمكافؤة 1000 تتحمل الخزانة العامة فى هذه الحالة بقٌمة الفرق بٌن الحد األدنى للمكافؤة ومقداره 

- 1000=  أى أن ما تتحمله الخزانة العامة ، جنٌه 900 = 9 × 100المستحقة عن المدة الفعلٌة ومقدارها 
.  جنٌه 100 = 900

 
( : 27)مثال رقم 

بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق انتهت خدمته قبل بلوؼه سن التقاعد المحدد للعاملٌن بالجهة التى 
 . (وهو أقل من سن الستٌن  )ٌعمل بها 

:  حساب المكافأة 
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة فى هذه الحالة سواء تقدم بطلب الصرؾ قبل أو بعد بلوؼه هذه السن حٌث أن 
انتهاء انتفاعه بنظام المكافاة لٌس لبلوؼه سن التقاعد المنصوص علٌه بالئحة التوظؾ المعامل بها وتكون 

.  جنٌه 900 = 9 × 100= المكافؤة المستحقة له 
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( : 28)مثال رقم 
: انتهت خدمة مإمن علٌه بالقطاع العام للعجز الكامل الطبٌعى وكانت بٌاناته كما ٌلى 

= متوسط األجر الشهرى األساسى خالل السنتٌن األخٌرتٌن ,  سنوات 4= مدة االشتراك فى نظام المكافاة 
 . 1/10/1988تارٌخ ثبوت العجز الكامل ,  جنٌها ًا 150

:  حساب المكافأة 
 ج 1500 = 10 × 150= ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة ومقدارها عشرة شهور ، أى أن المكافؤة المستحقة 

وانتهت , وبفرض التحاق المإمن علٌه المذكور بالخدمة بعد استحقاقه المعاش عن العجز الكامل الطبٌعى 
مدة االشتراك ) وكانت بٌاناته عن مدة خدمته الثانٌة كما ٌلى ،خدمته فى المدة الثانٌة بسبب العجز الكامل 

 جنٌها ًا ، تارٌخ ثبوت العجز الكامل 80= متوسط األجر الشهري األساسً ,  شهور 8= بنظام المكافؤة 
1/2/1990 . )

: حساب المكافأة عن مدة الخدمة الثانٌة 
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة خدمته الثانٌة لسابقة استحقاقه للحد األدنى للمكافؤة ، وتتحدد المكافؤة 

:         أى أن ،المستحقة فى هذه الحالة على أساس مدة اشتراكه بنظام المكافؤة 
.  جنٌهاًا 60 = 8 × 80= المكافؤة المستحقة 

                              12 
 

( : 29)مثال رقم 

. للمدة الثانٌة كان للوفاة  (28)بفرض انتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم 
: حساب المكافأة عن مدة الخدمة الثانٌة 

ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة الخدمة الثانٌة ومقداره عشرة شهور رؼم استحقاق المإمن علٌه للحد 
األدنى للمكافؤة عند انتهاء خدمته األولى للعجز الكامل ، ذلك ألن استحقاق المكافؤة فى المدة الثانٌة لم ٌكن 

=  أى أن المكافؤة المستحقة عن مدة الخدمة الثانٌة تكون كما ٌلى ،للمإمن علٌه وإنما كان للمستحقٌن عنه 
.  جنٌه 800 = 10 × 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        2014ًوفوبز                                                              هذكزاث في التأهيٌاث االجتواعيت                    

 لعاشزةالوذكزة ا

 

 ليلي هحود الوسيزي –           تظام الوكافأة                                                                                                     هحود حاهد الصياد 

                     w: www.elsayyad.net                        32/32       1975 لسٌت 79في قاًوى التأهيي االجتواعي الصادر بالقاًوى رقن 

 

تحدٌد مبلػ المكافأة المستحقة : انًثا
عن المدة المشتراة بنظام المكافأة 

( : 1)مثال رقم 

 وكانت ،انتهت خدمة مإمن علٌه ببلوغ سن التقاعد وتوافرت بشؤنه شروط استحقاق الحد األدنى للمكافؤة 
: بٌاناته كما ٌلى 

 مدة مشتراة ، سنوات 3 مدة المكافؤة المحسوبة بالمبالػ المدخرة ، سنوات 4مدة االشتراك بنظام المكافؤة 
.  جنٌه 100 متوسط األجر الشهرى األساسى خالل السنتٌن األخٌرتٌن ، سنوات 5بنظام المكافؤة 

:  حساب المكافأة 

 ج  ٌضاؾ إلٌه 1000 = 10 × 100ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة اشتراكه الفعلى أى ٌستحق 
=  ج ، إجمالى المكافاة المستحقة 500 = 5 × 100المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة أى ٌستحق 

.  جنٌه1500 = 500 + 1000
 

( : 2)مثال رقم 

 ثم تقدم لصرؾ مستحقاته ،كان قبل بلوغ سن التقاعد  (1)بفرض أن انتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم 
( . 1) وكانت بٌاناته هى ذاتها الموضحة بالمثال رقم ،عند بلوؼه سن التقاعد 

:  حساب المكافأة 
 وتحسب ،ال ٌستحق الحد األدنى للمكافاة لعدم توافر شروط انتهاء األنتفاع بنظام المكافؤة ببلوغ سن التقاعد 

 ٌضاؾ ، ج 700 = 7 × 100= المكافؤة عن مدة اشتراكه الفعلى بنظام المكافؤة أى أن المكافاة المستحقة 
 700=  جنٌه ، إجمالى المكافؤة المستحقة 500 = 5 × 100= إلٌها المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة 

.  جنٌه 1200 = 500+ 
 

( : 3)مثال رقم 
وكان  2014فً شهر ٌولٌو كان للعجز الكامل الطبٌعى  (1)بفرض انتهاء خدمة المإمن علٌه بالمثال رقم 

 ( .1)  وكانت بٌاناته هى ذاتها الموضحة بالمثال رقم، أشهر 8 سنة و 45سنه فى تارٌخ ثبوت العجز 
: حساب المكافأة 

 ٌضاؾ إلٌه ، جنٌه 1000 = 10 × 100ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة عن مدة اشتراكه الفعلى أى ٌستحق 
 / 10 / 1المعمول به قبل  )( 4)المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة والتى تحسب وفقاًا للجدول رقم 

.  جنٌه 2 = 46على أساس السن فى تارٌخ االستحقاق وحٌث أن المعامل  ( 2014
 إجمالى المكافؤة ، ج 300 = 5 × 0.30 × 2 × 100=  إذاًا تكون المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة 

.  جنٌه 1300 = 300 + 1000= المستحقة 
 

( : 4)مثال رقم 
كانت قد انتهت خدمته قبل ثبوت عجزه الكامل بمدة شهرٌن ،  (3)بفرض أن المإمن علٌه بالمثال رقم 
( . 3)وكانت بٌاناته كما هً فً المثال رقم 

: حساب المكافأة 
ال ٌستحق الحد األدنى للمكافؤة لعدم توافر إحدى حاالت استحقاقه وتحسب المكافؤة عن مدة اشتراكه الفعلى 

 جنٌه ، ٌضاؾ إلٌه المكافؤة المستحقة عن 700 = 7 × 100= بنظام المكافؤة ، أى أن المكافؤة المستحقة 
 وحٌث أن ،على أساس السن فى تارٌخ االستحقاق  (4)المدة المشتراة والتى تحسب وفقاًا للجدول رقم 

.  جنٌه 2 = 46المعامل 
إجمالى المكافؤة ,  جنٌه 300 = 5 × 0.30 × 2 × 100= إذاًا تكون المكافؤة المستحقة عن المدة المشتراة 

 جنٌه 1000 = 300 + 700= المستحقة 


