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 مقدمة 
 

موضوع المكافاة فى قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بشكل مختصر   ذه المذكرة نتناول فى
 : ىو التالذلك علً النحو ،مع االستعانة باألمثلة التابٌقٌة ،  2019لسنة  148بالقانون رقم 

لسنة  148ة والمعاشات الصادر بالقانون رقم المكافأة فى ظل قانون التأمٌنات االجتماعٌالفرع األول : 
2019. 

 .2019/  12/  31 ىالمكافأة عن مدة االشتراك حتالفرع الثانى : 
 المكافأة االضافٌة. الفرع الثالث :
 صرؾ المكافأة. الفرع الرابع :

 زٌادة االشتراك فى نظام المكافأة. العمل بقرارات واتفاقٌات اٌقاؾ الفرع الخامس:
  : الجداول

لسنة  148لجداول المرفقة بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم أوال : ا
2019 : 

 توزٌع المعاش على المستحقٌن : 7جدول رقم                
لسنة  79الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتاالجتماعٌ اتمٌنأجداول المرفقة بقانون التثانٌا : ال

1975: 
) المعمول  تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة  اإلشتراك:  4جدول رقم                

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

 ( 2014/  10/  1به من 
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أقساا المبالػ القٌمة الحالٌة التى ٌتعٌن على الملمن علٌه أدال ا لوقؾ  : 2جدول رقم 

 ( 2014/  10/  1) المعمول به من  المستحقة علٌه للصندوق المختص
 :المرفقات

 التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن:1مرفق رقم        
 :أمثلة تطبٌقٌة

 حساب المكافأة وتوزٌعها على مستحقى المعاشأوال:        
 توزٌع المكافأة على الورثة الشرعٌٌنثانٌا: 

 
 إلى سواء السبٌل ىو الهاد و هللا الموفق
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 وكٌل أول وزارة التأمٌنات )سابقا(
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 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(

 لٌلً محمد الوزٌري
 رئٌس مجلس إدارة

 الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات )سابقا(
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 الفرع األول
 المكافأة فى ظل قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
 

 أوال :الخاضعون لنظام المكافأة:
  بٌانهم: ىلغٌر اآلتمن فئة العاملٌن لدى ا المؤمن علٌهمٌخضع لنظام المكافأة      

االقتصادٌة للدولة والهٌئات العامة والملسسات العامة والوحدات  ىالعاملٌن المدنٌٌن بالجهازاإلدار -1
 التابعة ألى من  ذه الجهات.

وؼٌر ا من الوحدات االقتصادٌة التابعة لها بما العاملٌن بوحدات القااع العام وقااع األعمال العام  -2
 .الس اإلدارة بتلك الوحداتفً ذلك رلساء وأعضاء مج

 العاملٌن الملقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات المنصوص علٌها بالبندٌن السابقٌن. -3
 :ىم قانون العمل ، مع مراعاة ما ٌلالعاملٌن بالقطاع الخاص الخاضعٌن ألحكا -4

 سنه فأكثر. 18أن ٌكون سن الملمن علٌه  -أ 
بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر عالقة العمل أن تكون عالقة العمل التً تربا الملمن علٌه  -ب 

منتظمة اذا كان العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بابٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاا 
 أو كان ٌستؽرق ستة اشهر على األقل.

 بٌانهم: وٌستثنى من شرط انتظام عالقة العمل المؤمن علٌهم أصحاب األجور الحكمٌة اآلتى   
 ت.عمال المقاوال (1)
 عمال النقل البرى.  (2)
 عمال الصٌد.  (3)

 األجانب الخاضعٌن ألحكام قوانٌن التوظؾ أو قانون العمل. -5
 ، سنة فأكثر 18أن ٌكون سن الملمن علٌه المشتؽلٌن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرا  -6

ه ٌمارس ىللسكن الخاص وأال ٌكون العمل الذو أال ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد 
 العامل  ٌدوٌاً لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم أو ذوٌه.

بشرا ان تتوافر بشأنهم الشروا  أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه وٌعولهم فعالً، -7
  .السابق 4، ب  من البند  المنصوص علٌها فً البندٌن  أ

 
 ثانٌا :تموٌل نظام المكافأة:

 مما ٌأتى: 2020ٌر اعتبارا من أول ٌناٌمول نظام المكافأة  
ًٌا.1حصة ٌلتزم بها الملمن علٌه بواقع ) -1  %(  من أجر االشتراك شهر
ا.1حصة ٌلتزم بها صاحب العمل بواقع ) -2 ًٌ  %( من أجر اشتراك الملمن علٌه لدٌه شهر
 

 ثالثا : الحساب الشخصى لنظام المكافأة:
 ٌة المشار إلٌه وبمراعاة مقتضٌات األمن القومًمع عدم اإلخالل بأحكام قانون حماٌة البٌانات الشخص        
 :، ٌتكون من تودع المبالػ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن علٌه ،
االشتراكات التً تم تحصٌلها فعلٌاً لحساب المكافأة سواء عن مدد اإلشتراك الفعلٌة أو اإلجازات  - 1

ٌٌحصل عنها إشت  راكات مكافأة.الخاصة أو ؼٌر ا من مدد اإلشتراك التً 
 المبالػ اإلضافٌة المحصلة عن نظام المكافأة نتٌجة التأخٌر فً سداد االشتراكات. - 2
  :عائد إستثمار أموال  ذا الحساب - 3

شخصدً الحسداب الفدً  بدالفقرة السدابقة المذكورةحصٌلة االشتراكات والمبالػ اإلضافٌة ودع ت   -أ  
 سداد وبحد أدنى سبعة أٌام عمل.فً موعد أقصاه نهاٌة شهر ال لملمن علٌهل
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عائددد (  2و  1بالبندددٌن )المشددار إلٌدده سددتحق عددن المبددالػ الفعلٌددة المودعددة فددً  ددذا الحسدداب ت -ب
استثمار عن المدة من أول الشهر التالً إلٌداع المبالػ فً الحساب وحتى نهاٌة الشهر السدابق 

سدتثمار وفًقدا لقدرار مدن رئدٌس وتحددد نسدبة عائدد اال ، على تارٌخ اسدتحقاق الحقدوق التأمٌنٌدة
 الهٌئة وبناء على تقرٌر لجنة الخبراء وموافقة مجلس اإلدارة. 

ٌ ضاؾ عائد استثمار أموال الحساب إلى رصٌد الحساب الشخصً للملمن علٌه فً نهاٌة كدل  -ج 
 سنة مالٌة.

 
 

 الفرع الثانى
 2019/  12/  31المكافأة عن مدة االشتراك حتً 

 
 الفعلٌة ، والمدة المحسوبة بالمبالػ المدخرة )عن المدة السابقة على المدة عن كافأة ال : حساب المأو

1 /4  /1984): 
 المشار إلٌها. دتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك خالل المد       

        

 12÷ مدة االشتراك بالشهور × أجر تسوٌة معاش األجر األساسى  

 
 حساب المكافأة : ثانٌا :أجر

وفقاً ألحكام قانون التأمٌن االجتماعى  ىفأة بأجر حساب معاش األجر األساسأجر حساب المكاٌحدد   
، وٌزاد أجر أو دخل التسوٌة بنسبة متوسا نسب التضخم عن  1975لسنة  79الصادر ٌالقانون رقم 

 ى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق.حت بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتكل سنة من تارٌخ العمل 
 معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة(  -107 رقم )راجع المذكرة  

 
من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  34ثالثا : المدد المشتراة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 

 :1975لسنة  79
 :  ىٌراعى بالنسبة لهذه المدد ما ٌأت       

 حاالت االستحقاق لبلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة:فى  -1
 

 مدة االشتراك بالسنوات× أجر تسوٌة معاش األجر األساسى  

 
 فى حاالت االستحقاق للعجز الجزئى والعجز الكلى والمعاش المبكر :  -2       

الصادر بالقانون  ىجتماعالمرفق بقانون التأمٌن اال ( 4تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم )  -أ            
 ، بمراعاة: 1975لسنة  79رقم 

 سن استحقاق الملمن علٌه فى تارٌخ بدء العمل بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات (1)
(1  /1  /2020.) 

 .السابقة أجر حساب المكافأة المشار إلٌه فى الفقرة ثانٌا  (2)
 (:4ٌراعى  بالنسبة للجدول رقم ) –ب 

 : 2014/  10/  1تم قبل  الشراء  قد إذا كان (1)
 79( المرفق لقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 4جدول رقم )ٌستخدم       

 .2014لسنة  120قبل تعدٌله بالقانون رقم  1975لسنة 
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 مدة االشتراك بالسنوات× أجر تسوٌة معاش األجر األساسى  
 % 30×  2014لسنة  120رقم  قبل تعدٌله بالقانون 4من جدول رقم  السن معامل×  

 
 : 2014/  10/  1الشراء قد تم اعتبارا من  كانإذا  (2)

 79( المرفق لقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 4جدول رقم )ٌستخدم  
 .2014لسنة  120بعد  تعدٌله بالقانون رقم  1975لسنة 

 

 مدة االشتراك بالسنوات× أجر تسوٌة معاش األجر األساسى  
  2014لسنة  120تعدٌله بالقانون رقم  بعد 4من جدول رقم السن معامل ×  

 
 خصم القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة:  – ج       

، القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة وفقاً للجدول  تخصم من قٌمة المكافأة عن المدة المشتراة             
بشأن القواعد المنفذه ألحكام  2007( لسنة 554) ( المرفق بقرار وزٌر المالٌة رقم2رقم )

 ، بمراعاة.  1975لسنة  79قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
( المرفق بقرار 2جدول رقم )ٌستخدم   2014/  10/  1الشراء تم  قد تم قبل  إذا كان( 1)

لسنة  126قم قبل تعدٌله بالقرار الوزارى ر 2007( لسنة 554وزٌر المالٌة رقم )
2014. 

( المرفق 2جدول رقم )ٌستخدم   2014/  10/  1الشراء قد تم اعتبارا من  كانإذا ( 2)
 126بعد  تعدٌله بالقرار الوزارى رقم  2007( لسنة 554بقرار وزٌر المالٌة رقم )

 .2014لسنة 
لم ٌتم بعد تارٌخ الشراء واستبعاد جمٌع العالوات الخاصة التً ضمت لألجر األساسً  - د

 :االشتراك عنها
ٌراعى بشأن أجر التسوٌة الذي تحسب على أساسه المكافأة المشتراة استبعاد جمٌع العالوات 

 بعد تارٌخ الشراء ولم ٌتم االشتراك عنها.الخاصة التً ضمت لألجر األساسً 
 
 

 الفرع الثالث
 المكافأة اإلضافٌة

 
ادر لها قرار بزٌادة االشتراك فً نظام المكافأة وفًقا تقدر المكافأة اإلضافٌة للمؤمن علٌهم بالجهات الص

 ، عل النحو التالى: 1984لسنة  47ألحكام المادة الرابعة عشر من القانون رقم 
 أجر التسوٌة: -1

 ٌحدد وفقاً لقواعد حساب اجر التسوٌة عن معاش األجر األساسىى الواردة بالفقرة ثانٌا  من الفرع الثانى.     
 
 تراك فً نظام المكافأة اإلضافٌة:مدة االش -2

تحسب مدة االشتراك فً نظام المكافأة اإلضافٌة اعتباراً من تارٌخ بدء اشتراك الجهة فً نظام  -أ 
أو تارٌخ النقل لجهة أخرى ؼٌر  31/12/2019المكافأة اإلضافٌة أو تارٌخ التعٌٌن أٌهما ألحق حتى 

 مشتركة فً نظام المكافأة اإلضافٌة.
إلجازات الخاصة لؽٌر العمل التً لم ٌبد الملمن علٌه الرؼبة فً االشتراك عنها ال تدخل مدد ا -ب 

 ضمن مدة االشتراك فً نظام المكافأة اإلضافٌة.
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ال تدخل مدد الخدمة التً لم ٌتم أداء االشتراكات األصلٌة عنها ضمن مدة االشتراك فً نظام  -ج 
 المكافأة اإلضافٌة.

 
 حساب المكافأة اإلضافٌة: -3
 

 12÷ بالشهور فى نظام المكافأة االضافٌة مدة االشتراك × سوٌة معاش األجر األساسى  أجر ت

 
خصم قٌمة المكافأة اإلضافٌة عن مدة الخدمة السابقة على تارٌخ ضم العالوات الخاصة والزٌادة   - 4

 %:9المقررة بنسبة 
 ٌتم خصم قٌمة المكافأة اإلضافٌة عن مدة الخدمة السابقة على تارٌخ:

 ضم العالوات الخاصة.   - أ
 % بالنسبة للخاضعٌن ألحكام قانون الخدمة المدنٌة. 9الزٌادة المقررة بنسبة  -ب 

 وفقاً للمعادلة اآلتٌة:تارٌخ االشتراك فً نظام المكافأة اإلضافٌة  من ىالتً ضمت لألجر األساس
 

 )أو فرق العالوة(  الزٌادة قٌمة العالوة الخاصة أو
 12÷   بالشهور العالوة فً نظام المكافأة اإلضافٌة السابقة على ضم مدة االشتراك×  

 
 مع مراعاة أنه :     

حساب المتوسا  ىج عنها تخفٌض األجور التً دخلت فعند تابٌق قواعد حساب أجر التسوٌة ونت
 ٌتم تخفٌض قٌمة العالوة الخاصة بالقٌمة التً تم تخفٌض األجر بها.

 
 ٌة :صافً المكافأة اإلضاف -5

 (.4( ماروحاً منه ناتج البند )3= ناتج البند )
 
 

 الفرع الرابع
 صرف المكافأة

 
 أوال : استحقاق المكافأة:

 عند تحقق واقعة:تستحق المكافأة         
 تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. ىاستحقاق المعاش ف  - 1       
 ٌخوخة والعجز والوفاة.استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن الش – 2       

 
 قٌمة المكافأة :تقدٌر ثانٌا : 
 فى اجمالى:قٌمة المكافأة تتمثل         
.  حتى تارٌخ 2020رصٌد الحساب الشخصى للملمن علٌه عن مدة اشتراكه اعتبارا من ٌناٌر  - 1       

 واقعة االستحقاق.
 .2019/  12/  31المكافأة عن مدة االشتراك حتً مبلػ  – 2       
 المكافأة االضافٌة. – 3       

 
 ثالثا : صرف اجمالى مبلػ المكافاة:
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 تصرؾ للملمن علٌه.  - 1       
 فى حالة استحقاق صرف المكافأة لوفاة المؤمن علٌه تصرف المكافأة ل : - 2

 (7بالجدول رقم )مستحقى المعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة وفًقا ألنصبتهم المحددة  -أ 
لسنة  148لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  قفاالمر

2019. 
 مالحظة :

 رأت الهٌئة التوسع فى تحدٌد المستحقٌن للمنحة باعتبار أن هذا الموضوع ٌحتمل رأى آخر أخذت به
 هومتحدٌد المستحقٌن بهذا المف 2021دٌسمبر -وقد عممت الهٌئة فى دلٌل حساب الحقوق التأمٌنٌة

مستحقً المعاش متى توافرت بشأنهم الشروط العامة والخاصة الستحقاق المعاش )دون تطبٌق حدود "
 ، منحة الوفاة." التعوٌض االضافى،  المكافأة،  عوٌض الدفعة الواحدةت  :فى كل من (الجمع بٌن المعاشات

 إذا لم ٌوجد سوى مستحق واحد أدى إلٌه الرصٌد بالكامل.  -ب 
، توزع المكافأة بالكامل  ت نسبة التوزٌع بٌن المستحقٌن تقل عن الواحد الصحٌحإذا كان -ج 

 على المستحقٌن بنسبة توزٌع المعاش بٌنهم
 .1للمرفق رقم وفقا  فى حالة عدم وجود مستحقٌن للمعاش ٌصرؾ الرصٌد للورثة الشرعٌٌن -د 

 
 

 الفرع الخامس
 اٌقاف العمل بقرارات واتفاقٌات

 نظام المكافأةفً زٌادة االشتراك 
 

( ٌوقف العمل بالقرارات 2020/  1/  1اعتباراً من تارٌخ العمل بقانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات )
واالتفاقات التً أبرمت مع الجهات التً طلبت زٌادة اشتراك العاملٌن بها فً نظام المكافأة وفقاً لقانون 

والقوانٌن المعدلة والمكملة له مع مراعاة ما  1975لسنة  79التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
 ٌلً:
إذا كانت الجهة اإلدارٌة قامت باداء تكلفة الشراء بالكامل قبل تارٌخ العمل بالقانون ، تحسب  ذه المدة  -1

 ضمن مدة اشتراك الملمن علٌهم فً نظام المكافأة عند حلول واقعة استحقاق المكافأة.
قامت بإٌداع دفعة تحت حساب تكلفة المكافأة ٌتم رد ما تبقى من مبالػ للجهة  إذا كانت الجهة اإلدارٌة - 2

 اإلدارٌة وٌتم إٌقاؾ حساب مدد فً نظام المكافأة للعاملٌن بالجهة اعتباراً من تارٌخ العمل بالقانون.
الرابعة عشر من بالنسبة للجهات الصادر لها قرار بزٌادة االشتراك فً نظام المكافأة وفًقا ألحكام المادة  - 3

، وٌراعى  ٌتم إٌقاؾ العمل بهذه القرارات اعتباراً من تارٌخ العمل بالقانون1984لسنة  47القانون رقم 
حساب مدة االشتراك فً نظام المكافأة  عند حساب الحق فً المكافاة عند حلول واقعة االستحقاق ان ٌتم

 بالقانون.اإلضافٌة عن المدة من بداٌة االشتراك حتى تارٌخ العمل 
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 اولدالج
 

 :2019لسنة  148الجداول المرفقة بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم أوال : 
 

 (7جدول رقم )
 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن

 

 المستحق رقم
 االنصبة المستحقة فً المعاش

 واألخواتاألخوة  الوالدٌن األوالد األرملة أو الزوج

1 
 أرملة أو زوج
وولد واحد أو 

 أكثر

1/2 
وٌوزع بالتساوى 
 فً حالة التعدد

1/2 
وٌوزع  

بالتساوى فً 
 حالة التعدد

- - 

2 
أرملة أو زوج 
 ووالد أو والدٌن

2/3 - 
1/3 

ألٌهما أو كلٌهما 
 بالتساوى

- 

3 
أرملةأ وزوج 
وأخت أو أخ أو 

 أكثر
3/4 - - 

1/4 
ألٌهم أو لهم جمٌعاً 

 ساوىبالت

4 
أرملةأ وزوج 

 فقا
3/4 

 
- - - 

5 
أرملة أو زوج 
وولد أو اكثر 
 ووالد أو والدٌن

1/3 1/2 
1/6 

ألٌهما أو كلٌهما 
 بالتساوى

- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد 6

 - أكثر من ولد 7
كامل المعاش 
وٌوزع  
 بالتساوى

- - 

8 
ولد واحد و والد 

 أو والدٌن
- 2/3 

1/3 
ألٌهما أو كلٌهما 

 لتساوىبا
- 

9 
اكثر من ولد و 
 والد أو والدٌن

- 5/6 
1/6 

ألٌهما أو كلٌهما 
 بالتساوى

- 

10 
والد واحد أو 

 والدٌن
- - 

1/2 
ألٌهما أو كلٌهما 

 بالتساوى
- 

11 
أخ أو أخت 

 أوأكثر
- - - 

ألٌهم أو لهم  1/2
جمٌعاً وٌوزع بٌنهم 

 بالتساوى

12 
والد واحد أو 
والدٌن و أخ 
 أوأخت أوأكثر

- - 
1/2 

ألٌهما أو كلٌهما 
 بالتساوى

ألٌهم أولهم ¼ 
 جمٌعاً بالتساوى
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 1975لسنة  79ثانٌا : الجداول المرفقة بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 

  (4جدول رقم )
 تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك

 ( 2014/  10/  1) المعمول 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 50حتى سن   1 800  40حتى 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 30اك فى نظام المكافأة بواقع تقدر المبالػ المالوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتر -2

 الوارد فى  ذا الجدول وعلى أساس األجر والسن فى تارٌخ تقدٌم الب الحساب . 
تقدر المبالػ المالوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر األساسى على أساس السن واألجر  -3

  فى تارٌخ تقدٌم الب الحساب.
مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر المتؽٌر على أساس السن فى تارٌخ تقدر المبالػ المالوبة لحساب  -4

تقدٌم الالب والمتوسا الشهرى لألجور التى سددت على أساسها االشتراكات خالل المدة حتى نهاٌة 
 الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم الب الحساب.

د بهذا الجدول وعلى أساس % من المعامل الوار40( بواقع 33تقدر المبالػ المالوبة وفقاً للمادة ) -5
 السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم الب االشتراك. 
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 (4جدول رقم )
 تحدٌد المبالػ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة اإلشتراك

 ( 2014/  10/  1) المعمول به من 
 

المبلػ المقابل لكل سنة من 
الخدمة المحسوبة فى مدة 

اإلشتراك ولكل جنٌه واحد من 
 ألجر الشهرىا

 السن
 

المبلػ المقابل لكل سنة من 
الخدمة المحسوبة فى مدة 

اإلشتراك ولكل جنٌه واحد من 
 األجر الشهرى

 السن

األجر  المكافأة
 -األساسى 

 األجر المتغٌر

األجر  المكافأة
 -األساسى 

 األجر المتغٌر
 20حتى سن  3.69 0.65 40 4.59 0.79

0.80 4.64 41 0.66 3.73 21 

0.80 4.68 42 0.66 3.77 22 

0.81 4.73 43 0.67 3.82 23 

0.82 4.78 44 0.68 3.86 24 

0.83 4.83 45 0.68 3.90 25 

0.83 4.87 46 0.69 3.95 26 

0.84 4.92 47 0.70 3.99 27 

0.85 4.97 48 0.70 4.03 28 

0.86 5.02 49 0.71 4.08 29 

0.87 5.06 50 0.72 4.12 30 

0.87 5.11 51 0.72 4.17 31 

0.88 5.15 52 0.73 4.21 32 

0.89 5.20 53 0.74 4.26 33 

0.90 5.24 54 0.74 4.31 34 

0.91 5.29 55 0.75 4.35 35 

0.92 5.33 56 0.76 4.40 36 

0.93 5.37 57 0.77 4.45 37 

0.93 5.41 58 0.77 4.49 38 

 39 4.54 0.78 سنة فأكثر 59 5.45 0.94

 
 مالحظات :

 حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملةفً   – 1
والمكافأة على  تقدر المبالػ المالوبة لحساب مدة ضمن مدة االشتراك فى األجر األساسى  – 2

 أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم الب الحساب.
االشتراك فى األجر المتؽٌر على أساس السن تقدر المبالػ المالوبة لحساب مدة ضمن مدة  – 3

على أساسها االشتراكات  فى تارٌخ تقدٌم الالب والمتوسا الشهرى لألجور التى سددت
 خالل المدة حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌم الب الحساب.

لجدول وعلى بهذا ا % من المعامل الوارد40( بواقع 33تقدر المبالػ المالوبة وفقاً للمادة ) - 4
 أساس السن واألجر فى تارٌخ تقدٌم الب االشتراك.

 تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تابٌق  ذا الجدول إلى أقرب جنٌه.  - 5
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 2007لسنة  554ثالثا : لجداول المرفقة بقرار وزٌر التأمٌنات رقم 
 

 ( 2جدول رقم ) 
 جنٌه 1القٌمة الحالٌة ألقساط سنوٌة قدرها 

 نٌٌطها حتى سن الستسبق تقس
 ( 2014/  10/  1) المعمول به قبل 

 

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

المدة 
المتبقٌة 

لبلوغ سن 
 الستٌن

 السن

القٌمة الحالٌة لقسط سنوى 
جنٌه ٌدفع طوال  1قدره 

المدة المتبقٌة لبلوغ سن 
 الستٌن

المدة 
قٌة المتب

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

 ( 2014/  10/  1) المعمول به من 
 

القٌمة الحالٌة لقسط 
جنٌه  1سنوى قدره 

ٌدفع طوال المدة 
المتبقٌة لبلوغ سن 

 الستٌن

المدة 
المتبقٌة 
لبلوغ 
سن 
 الستٌن

القٌمة الحالٌة لقسط  السن
جنٌه  1ره سنوى قد

ٌدفع طوال المدة 
المتبقٌة لبلوغ سن 

 الستٌن

المدة 
المتبقٌة 
لبلوغ 
سن 
 الستٌن

 السن

  سنة ملٌم جنٌه  سنة ملٌم جنٌه
10 18 20 40 12 36 40 20 
9 96 19 41 12 31 39 21 
9 72 18 42 12 26 38 22 
9 46 17 43 12 21 37 23 
9 18 16 44 12 15 36 24 
8 87 15 45 12 08 35 25 
8 55 14 46 12 01 34 26 
8 19 13 47 11 94 33 27 
7 81 12 48 11 85 32 28 
7 40 11 49 11 77 31 29 
6 96 10 50 11 67 30 30 
6 48 9 51 11 57 29 31 
5 96 8 52 11 46 28 32 
5 40 7 53 11 34 27 33 
4 80 6 54 11 21 26 34 
4 14 5 55 11 07 25 35 
3 44 4 56 10 91 24 36 
2 68 3 57 10 75 23 37 
1 85 2 58 10 57 22 38 
0 96 1 59 10 38 21 39 
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 المرفقات
 

 1مرفق رقم 
 جدول التوزٌع على الورثة الشرعٌٌن

 
أخوة  والدة والد أوالد أرملة أرمل الحالة م

 وأخوات
 الباقى

  ×   1   إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر 1

  ×   3/4  1/4 إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر وأرمل 2

  ×   7/8 1/8  إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر وأرملة 3

  ×  2/12 7/12  3/12 إبن أو أكثر اأحد م على الألقل ذكر وأرمل ووالد 4

  ×  4/24 17/24 3/24  إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر وأرملة ووالد 5

  × 2/12  7/12  3/12 إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر وأرمل ووالدة 6

  × 4/24  17/24 3/24  ة ووالدةإبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر وأرمل 7

  × 2/12 2/12 5/12  3/12 إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر وأرمل ووالدٌن 8

  × 4/24 4/24 13/24 3/24  إبن أو أاكثر أحد م على األقل ذكر وأرملة ووالدٌن  9

  ×  1/6 5/6   إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر ووالد 10

  × 1/6  5/6   م على األقل ذكر ووالدةإبن أو أكثر أحد  11

  × 1/6 1/6 4/6   إبن أو أكثر أحد م على األقل ذكر ووالدٌن 12

بنددت فقددا وال ٌوجددد أرمددل او أرملددة أو والدددٌن أو أخددوة  13
 وأخوات

  1/2    1/2 

 1/4    2/4  1/4 بنت فقا وأرمل وال ٌوجد والدٌن أو أخوة وأخوات 14

 9/24    12/24 3/24  ال ٌوجد والدٌن أو أخوة وأخواتبنت فقا وأرملة و 15

  ×  3/12 6/12  3/12 بنت فقا وأرمل ووالد 16

  ×  3/8 4/8 1/8  بنت فقا وأرملة ووالد 17

 1/12  2/12  6/12  3/12 بنت فقا وأرمل ووالدة وال ٌوجد اخوة وأخوات  18

 1/12  2/12  6/12  3/12 بنت فقا وارمل ووالد      و ٌوجد أخوة أو أخوات 19

 5/24  4/24  12/24 3/24  بنت فقا وأرملة ووالدة وال ٌوجد أخوة أو أخوات 20

 5/24  4/24  12/24 3/24  بنت فقا وأرملة ووالدة وٌوجد أخوة أو أخوات 21

  × 2/13 2/13 6/13  3/13 بنت فقا وأرمل ووالد ووالدة 22

  × 4/24 5/24 12/24 3/24  بنت فقا وأرملة ووالد ووالدة 23

  ×  1/2 1/2   بنت فقا ووالد 24

 2/6  1/6  3/6   بنت فقا ووالدة وال ٌوجد أخوة أو أخوات 25

 2/6  1/6  3/6   بنت فقا ووالدة وأخوة أو أخوات 26

  × 1/6 2/6 3/6   بنت فقا ووالد ووالدة  27

 3/12    6/12  3/12 بنت فقا وأرمل واخوة واخوات 28

 3/8    4/8 1/8  بنت فقا وارملة وأخوة وأخوات 29

 1/2    1/2   بنت فقا وأخوة وأخوات 30

أكثددر مددن بنددت وال ٌوجددد أرمددل أو أرملددة أو والدددٌن أو  31
 أخوة وأخوات 

  2/3    1/3 

 1/12    8/12  3/12 أكثر من بنت وأرمل وال ٌوجد والدٌن أو أخوة وأخوات 32

ة وال ٌوجدددد والددددٌن أو أخدددوة أو أكثدددر مدددن بندددت وأرملددد 33
 أخوات

 3/24 16/24    5/24 

  ×  2/13 8/13  3/13 اكثر من بنت وأرمل ووالد 34

  ×  5/24 16/24 3/24  أكثر من بنت وأرملة ووالد 35

  × 2/13  8/13  3/13 أكثر من بنت وأرمل ووالدة 36

 1/24  4/24  16/24 3/24  أكثر من بنت وأرملة ووالدة وال ٌوجد أخوة وأخوات 37

 1/24  4/24  16/24 3/24  أكثر من بنت وأرملة ووالدة وأخوة 38

  × 2/15 2/15 8/15  3/15 أكثر 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

 1/6  1/6  4/6   لدة وال ٌوجد أخوة وأخواتأكثر من بنت ووا 42

 1/6  1/6  4/6   أكثر من بنت ووالدة وأخوة وأخوات 43

  × 1/6 1/6 4/6   أكثر من بنت ووالد ووالدة 44

 1/12    8/12  3/12 أكثر من بنت وأرمل وأخوة وأخوات  45

 5/24    16/24 3/24  أكثر من بنت وأرملة وأخوة وأخوات 46

 1/3    2/3   ثر من بنت وأخوة وأخواتأك 47

 1/2      1/2 أرمل فقا وال ٌوجد أوالد أو والدٌن أو أخوة وأخوات  48

 3/4     1/4  أرملة فقا وال ٌوجد أوالد أو والدٌن أو أخوة وأخوات 49

  ×  1/2   1/2 أرمل ووالد 50

 1/6  2/6    3/6 أرمل ووالدة وال ٌوجد أخوة وأخوات 51

 2/6  1/6    3/6 أرمل ووالدة وأكثر من أخ وأخت 52

 1/6  2/6    3/6 أرمل ووالدة وأخ أو أخت فقا 53

   1/6 2/6   3/6 أرمل ووالد ووالدة وال ٌوجد أخوة وأخوات 54

   1/6 2/6   3/6 أرمل ووالد ووالدة وأخوة وأخوات 55
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أخوة  والدة والد أوالد أرملة أرمل الحالة م
 وأخوات

 الباقى

 1/2      1/2 أرمل وأخوة وأخوات 56

  ×  3/4  1/4  أرملة ووالد 57

 5/12  4/12   3/12  أرملة ووالدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات 58

 7/12  2/12   3/12  أرملة ووالدة وأخوة وأخوات 59

   3/12 6/12  3/12  أرملة ووالد ووالدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات 60

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

   3/12 6/12  3/12  الد ووالدة وأخ أو أخت فقاأرملة وو 62

 3/4     1/4  أرملة وأخوة وأخوات 63

  ×  1    والد فقا 64

   1/3 2/3    والد ووالدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات 65

   1/6 5/6    والد ووالدة وأخوة وأخوات 66

 2/3  1/3     والدة وال ٌوجد وأخوة وأخوات 67

 5/6  1/6     من أخ وأخت والدة وأكثر 68

 2/3  1/3     والدة وأخ أو أخت فقا  69

 1       أخوة أحد م على األقل ذكر  70

 1       أخت فقا 71

 1       أكثر من أخت 72

 1       ال أوالد وال زوج أو والدٌن أو أخوة  73

  
 مالحظات :

صبة األوالد واألخوة إذا كانوا جمٌعا من ذات ٌراعى فى تحدٌد أن –فى حالة وجود أكثر من مستحق  -1
 النوع ) ذكور أو إناث ( أن ٌوزع نصٌبهم بٌنهم بالتساوى .

ٌعنى أنه ال توجد تفرقة فٌما إذا كانت الحالة بها × ( جمٌع الحاالت التى ٌكون فٌها حقل األخوة به )  -2
 أخوة وأخوات أو ال ٌوجد بها أخوة وأخوات .

 إذا ما وجد ذكور وإناث داخل الفئة فإن نصٌب الذكر ٌكون ضعؾ نصٌب األنثى . بالنسبة لألوالد -3
ٌتم تحدٌد الورثة الشرعٌٌن المستحقٌن له وأنصبتهم من خالل شهادة إدارٌة على  ،فى حالة وجود باقى   -4

 أن تتولى اإلدارة القانونٌة بالجهة المختصة تحدٌد أنصبتهم .
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 ٌقٌةأمثلة تطب
 

 أوال: حساب المكافأة وتوزٌعها على مستحقى المعاش
 

 ( :1مثال رقم )
 الغٌر(: ىن لدٌفٌما ٌلً بٌانات ملف مؤمن علٌه من الفئة أوال )العامل

 : 2020/  1/  1أوال : المدة من 
 سنوات. 3مدة االشتراك : 

 : 2019/  12/  31ثانٌا : المدة حتً 
 سنة. 27 مدة االشتراك فً األجر األساسً :

 جنٌه.  1500خالل السنتٌن األخٌرتٌن :  ىاألساس ىمتوسا األجر الشهر
 ثالثا : معلومات افتراضٌة:

 %. 4تارٌخ االستحقاق:  ىحت 2020/  1/  1مدة االشتراك من لمعدل التضخم خالل كامل  ىالمتوسا السنو
 خطوات تحدٌد قٌمة المكافأة المستحقة: ىرابعا : فٌما ٌل 

 : 2019/  12/  31أجر التسوٌة عن المدة حتً تحدٌد  – 1
 : ىمتوسط األجر األساس 
 جنٌها. 1680% متوسا معدل التضخم( = 4× سنوات  3×  1500+ ) 1500 

 تحدٌد مبلػ المكافأة : – 2
 الوفاة ( –العجز  –معاش مبكر –أٌا كان سبب استحقاق المعاش )بلوغ سن الشٌخوخة       
 : 2020/  1 / 1المدة من  -أ       

 جنٌه. 5600الرصٌد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة االستحقاق، بفرض أنه           
 )شهر عن كل سنة( : 2019/  12/  31المدة حتً  -ب      

 جنٌها. 45360=   27×  1680المكافأة =            
 ها.جنٌ 50960=  45360+  5600اجمالى مبلػ المكافأة =  –ج      

 
 ( :2مثال رقم )

 ( بفرض استحقاق المكافأة للوفاة1فى المثال رقم )
وبفرض االحتماالت اآلتٌة ، ٌكون صرؾ مبلػ المكافأة وفقا لما  و مبٌن أمام كل احتمال ، وبمراعاة ما تضمنه الجدول رقم 

 :2019لسنة  148بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم المرفق  7
 

 التوزٌع احتماالت المستحقٌن فً المعاش رقم الحالة مسلسل

 وٌوزع بالتساوى فً حالة التعدد 1/2 زوج أو  أرملة 1 01
 وٌوزع بالتساوى فً حالة التعدد 1/2 أكثر أو وولد واحد

 كامل المبلػ زوج فقا أو  أرملة 4 02

 لتساوىألٌهما أو كلٌهما با 1/2 والد واحد أو والدٌن  12 03
 ألٌهم أو لهم جمٌعاً بالتساوى  1/4 و أخ أو أخت أو أكثر

 للورثة الشرعٌٌن ال ٌوجد مستحقٌن للمعاش - 04

 
 ( :3مثال رقم )

 سنوات.  5( بفرض أن المؤمن علٌه كان له مدة مشتراة فً نظام المكافأة مقدارها 1فى المثال رقم )
 أجر االشتراك األساسى بعد تارٌخ الشراء. ولم ٌكن مستحقا لعالوات خاصة تم ضمها الى

 بلوغ سن استحقاق المعاش.وسبب استحقاق المعاش: 
 عن المدة المشتراة شهر عن كل سنة. ٌحدد مبلػ المكافأة 

 جنٌها. 8400=   5×  1680= 
 جنٌها. 59360=  8400+  50960وٌكون اجمالى مبلػ المكافأة = 
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 ( :4مثال رقم )
 سنوات.  5بفرض أن المؤمن علٌه كان له مدة مشتراة فً نظام المكافأة مقدارها ( 1فى المثال رقم )

 ولم ٌكن مستحقا لعالوات خاصة تم ضمها الى أجر االشتراك األساسى بعد تارٌخ الشراء.
لسنة  79بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم المرفق  6وكان قد أدى تكلفة الشراء بالتقسٌط وفقا للجدول رقم 

1975. 
 الوفاة قبل بلوغ سن الستٌن.وسبب استحقاق المعاش: 

 عن المدة المشتراة شهر عن كل سنة. ٌحدد مبلػ المكافأة 
 .جنٌها 8400=   5×  1680= 

 جنٌها. 59360=  8400+  50960وٌكون اجمالى مبلػ المكافأة = 
 وتسقط األقساط التى لم ٌحل موعد استحقاقها األصلى.

 
 ( :5) مثال رقم

 سنوات.  5( بفرض أن المؤمن علٌه كان له مدة مشتراة فً نظام المكافأة مقدارها 1فى المثال رقم )
 . 2014/  10/  1تارٌخ شراءها بعد 

 ولم ٌكن مستحقا لعالوات خاصة تم ضمها الى أجر األساسى بعد تارٌخ الشراء.
لسنة  79بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم رفق الم 6وكان قد أدى تكلفة الشراء بالتقسٌط وفقا للجدول رقم 

 المعمول به فى تارٌخ الشراء. 1975
 العجز قبل بلوغ سن الستٌن.وسبب استحقاق المعاش: 

 سنة وٌوم  56( = 2020/  1/  1والسن فى )
 عن المدة المشتراة وفقا للمعادلة اآلتٌة :ٌحدد مبلػ المكافأة 

( )ٌراعى جبر كسر السن الى سنة كاملة لٌصبح 2020/  1/  1)معامل سن المؤمن علٌه فً × سبق  أجر التسوٌة وفقا لما
المعمول به من  1975لسنة   79المرفق بقانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  4سنة( من الجدول رقم  57

 . عدد السنوات المشتراة×   2014/  10/  1اعتبارا من 
 .جنٌها 7812=   5 × 0.93×  1680= 

 جنٌها. 58772=  7812+  50960وٌكون اجمالى مبلػ المكافأة = 
 وتسقط األقساط التى لم ٌحل موعد استحقاقها.

 
 ( :6مثال رقم )

 سنوات.  5( بفرض أن المؤمن علٌه كان له مدة مشتراة فً نظام المكافأة مقدارها 1فى المثال رقم )
 . 2014/  10/  1تارٌخ شراءها قبل 

 ولم ٌكن مستحقا لعالوات خاصة تم ضمها الى أجر األساسى بعد تارٌخ الشراء.
لسنة  79بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم المرفق  6وكان قد أدى تكلفة الشراء بالتقسٌط وفقا للجدول رقم 

 المعمول به فى تارٌخ الشراء. 1975
 لستٌن.العجز قبل بلوغ سن اوسبب استحقاق المعاش: 

 سنة وٌوم  56( = 2020/  1/  1والسن فى )
 عن المدة المشتراة وفقا للمعادلة اآلتٌة :ٌحدد مبلػ المكافأة 

( )ٌراعى جبر كسر السن الى سنة كاملة لٌصبح 2020/  1/  1)معامل سن المؤمن علٌه فً × أجر التسوٌة وفقا لما سبق 
/  1المعمول به قبل  1975لسنة   79ن االجتماعى الصادر بالقانون رقم المرفق بقانون التأمٌ 4سنة( من الجدول رقم  57
  عدد السنوات المشتراة% ×  30×  2014/  10
 .جنٌها 7056=   %5 ×  0.30×  2.8×  1680= 

 جنٌها. 58016=  7056+  50960وٌكون اجمالى مبلػ المكافأة = 
 وتسقط األقساط التى لم ٌحل موعد استحقاقها.

 
 ( :7)مثال رقم 

 سنوات.  5( بفرض أن المؤمن علٌه كان له مدة مشتراة فً نظام المكافأة مقدارها 1فى المثال رقم )
 . 2014/  10/  1تارٌخ شراءها بعد 

 ولم ٌكن مستحقا لعالوات خاصة تم ضمها الى أجر األساسى بعد تارٌخ الشراء.
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لسنة  79بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم فق المر 6وكان قد أدى تكلفة الشراء بالتقسٌط وفقا للجدول رقم 
 المعمول به فى تارٌخ الشراء. 1975

 مبكر.وسبب استحقاق المعاش: 
 سنة وشهر 56( = 2020/  1/  1والسن فى )

 عن المدة المشتراة وفقا للمعادلة اآلتٌة :ٌحدد مبلػ المكافأة 
( )ٌراعى جبر كسر السن الى سنة كاملة لٌصبح 2020/  1/  1)علٌه فً  معامل سن المؤمن× أجر التسوٌة وفقا لما سبق 

المعمول به اعتبارا من  1975لسنة  79المرفق بقانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  4سنة( من الجدول رقم  57
  عدد السنوات المشتراة×   2014/  10/  1

 .جنٌها 7812=   5×  0.93×  1680= 
 جنٌها. 58772=  7812+  50960الى مبلػ المكافأة = وٌكون اجم

 شهر  11وتخصم القٌمة الحالٌة لألقساط التى لم ٌحن موعد استحقاقها عن 
 جنٌها. 50وبفرض أن قٌمة القسا الشهرى  

 تحدد القٌمة الحالٌة لألقساا المتبقٌة وفقا للمعادلة اآلتٌة :
المرفق بقرار وزٌر المالٌة  2لمتبقٌة من مدة التقسٌا األصلٌة من الجدول رقم المعامل المقابل للمدة ا×  12× القسا الشهرى 

 1975لسنة  79بشأن القواعد المنفذه ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  2007( لسنة 554رقم )
 .  2014/  10/  1المعمول به من 

 شهر فقا . 11ونظرا ألن المدة المتبقٌة 
 ( ال ٌتضمن سوى سنوات كاملة ، لذلك ٌتم تحدٌد المعامل فى هذه الحالة كما ٌلى :2ن الجدول رقم )ونظرا" أل

 تحدٌد المعاملٌن الذٌن تقع بٌنهما المدة المتبقٌة . – 1
 ارح المعامل األصؽر من المعامل األكبر . – 2
 كسر السنة من المدة المتبقٌة ×   2ضرب ناتج الارح بالخاوة  – 3

                                                           12 
وحٌث أن المدة المتبقٌة إلى المعامل األصؽر لٌنتج معامل المدة المتبقٌة التى تتضمن كسر سنة  3إضافة ناتج الخاوة  – 4

 شهرإذا ٌتم تحدٌد معاملها كما ٌلى : 11فى هذا المثال = 
  0.96حدة   =       معامل مده متبقٌة مقدار ا سنة وا – 1

 0.00 "     "     "       "    صفر         =               
    0.96الفرق بٌن المعاملٌن                       =        - 2
 0.88=      12/ 11×  0.83معامل كسر السنة =  – 3
 = المعامل األصؽر )صفر( + معامل كسر السنة  شهر 11معامل  – 4

 0.88=  0.88= صفر +                                          
 * وٌالحظ أن  ذا المعامل ٌقع بٌن المعاملٌن األصؽر واألكبر  .

 * كما ٌالحظ أن قٌمته أقرب للمعامل األكبر حٌث أن عدد الشهور المتبقٌة أكبر من النصؾ.  
 جنٌها. 528=    0.88×  12×  50وبالتالى تكون القٌمة الحالٌة لألقساط المتبقٌة =  

 جنٌها. 58244=  528 - 58772وٌكون صافى مبلػ المكافأة = 
 

 ( :8مثال رقم )
 سنوات.  5( بفرض أن المؤمن علٌه كان له مدة مشتراة فً نظام المكافأة مقدارها 1فى المثال رقم )

 . 2014/  10/  1تارٌخ شراءها قبل 
 ر األساسى بعد تارٌخ الشراء.ولم ٌكن مستحقا لعالوات خاصة تم ضمها الى أج

 المعمول به فى تارٌخ الشراء. 6وكان قد أدى تكلفة الشراء بالتقسٌط وفقا للجدول رقم 
 مبكر.وسبب استحقاق المعاش: 

 سنة وشهر 56( = 2020/  1/  1والسن فى )
 عن المدة المشتراة وفقا للمعادلة اآلتٌة :ٌحدد مبلػ المكافأة 

( )ٌراعى جبر كسر السن الى سنة كاملة لٌصبح 2020/  1/  1)معامل سن المؤمن علٌه فً × ق أجر التسوٌة وفقا لما سب
/  1المعمول به قبل  1975لسنة   79المرفق بقانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  4سنة( من الجدول رقم  57
  عدد السنوات المشتراة% ×  30×  2014/  10
 .جنٌها 7056=   5 % × 0.30×  2.8×  1680= 

 جنٌها. 58016=  7056+  50960وٌكون اجمالى مبلػ المكافأة = 
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 شهر  11وتخصم القٌمة الحالٌة لألقساط التى لم ٌحن موعد استحقاقها عن 
( لسنة 554المرفق بقرار وزٌر المالٌة رقم ) 2بمراعاة استخدام الجدول رقم   7وفقا للخاوات الموضحة بالمثال رقم 

 10/  1المعمول به قبل  1975لسنة  79ن القواعد المنفذه ألحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم بشأ 2007
 /2014  . 

 جنٌها. 529.65=  12/  11×  0.963×  12×  50
 جنٌه. 57714.35=  529.65 - 58244وٌكون صافى مبلػ المكافأة = 

 
 األمثلة السابقةملخص تحدٌد قٌمة مبلػ المكافأة المستحقة ب

مبلػ المكافأة عن مدد االشتراك فى نظام  رقم
 المكافأة

ٌمة قال
 الحالٌة
 لألقساط
 المتبقٌة

 صافى
 مبلػ المكافأة

 مالحظات

 المدة مدد اشتراك الفعلى
 المشتراة

سبب  اإلجمالً
استحقاق 
 المعاش

 

 المدة المشتراة

 من ٌناٌر
2020 

 12حتى 
2019 

 جنٌه جنٌه جنٌه هجنٌ جنٌه جنٌه 

  جمٌع × × 50960 × 45360 5600 1

  بلوغ سن × × 59360 8400 45360 5600 3

  وفاة × × 59360 8400 45360 5600 4

 14/ 10/ 1بعد عجز × × 58772 7812 45360 5600 5

 14/ 10/ 1قبل عجز × × 58016 7056 45360 5600 6

 14/ 10/ 1بعد مبكر 58244 528 58772 7812 45360 5600 7

 14/ 10/ 1قبل مبكر 57714.35  529.65 58016 7056 45360 5600 8

 
 

 : توزٌع المكافأة على الورثة الشرعٌٌنثانٌا
 (:1مثال رقم )

)فدرض جنٌه ولم تتوافر شدروا اسدتحقاق المعداش فدى كدل مدن األرملدة  1200  امقدار مكافأةتوفى ملمن علٌه واستحق عنه 
  .واإلبن واإلبنةجدلى( 

 من الجدول كما ٌلى : 3بٌنهم باعتبار م ورثه شرعٌٌن وفقا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال
  جنٌها 0150=  1/8×  1200=  1/8األرملة 
  جنٌها 1050=  7/8×  1200=  7/8األوالد 

 ٌتم توزٌع نصٌب األوالد للذكر ضعؾ األنثى 
 وحٌث ٌوجد بالحالة ابن وإبنة

 جنٌه 700=  2/3×  1050نصٌب األوالد    =  2/3فٌكون نصٌب اإلبن 
  جنٌها 350=  1/3×  1050نصٌب األوالد   =  1/3وٌكون نصٌب اإلبنة 

 وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى :
 جنٌه  

 150األرملة           
 700اإلبن             
 350اإلبنة             
    1200اإلجمالى         

                   === 
 (2مثال رقم )

  .بفرض أنه فى المثال السابق كان ٌوجد مع األرملة واألوالد والدٌن
 من الجدول كما ٌلى : 9بٌنهم وففا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال

   جنٌها 150=    3/24×  1200=   3/24األرملة 
  جنٌه 200=    4/24×  1200=   4/24الوالد   
 جنٌه 200=    4/24×  1200=   4/24الوالدة  
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 جنٌها 650=  13/24×  1200= 13/24األوالد 
 جنٌه 433.4=  2/3×  650نصٌب األوالد =  2/3وٌكون نصٌب اإلبن 
 جنٌه 216.6=   1/3×  650نصٌب االوالد =  1/3وٌكون نصبب االبنة 

 وٌكون التوزٌع النهائى للحالة كما ٌلى :
 جنٌه   

 150.00 األرملة
 433.40 اإلبن
 216.60 اإلبنة
 200.00 الوالد
 200.00 الوالدة

 1200.00 اإلجمالى
 

 (3مثال رقم )
جنٌه ولم تتوافر شروا استحقاق المعداش فدى كدل مدن االرمدل وبندت  2600 امقدار  مكافأةتوفٌت ملمن علٌها واستحق عنها 

  .ووالدٌن
 لى :من الجدول كما ٌ 22بٌنهم وفقا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال

 جنٌه   600=  3/13×  260=  3/13األرمل 
 جنٌه 1200=  6/13×  260=  6/13اإلبنة   
 جنٌه   400=  2/13×  260=  2/13الوالد   
 جنٌه    400=  2/13×  260=  2/13الوالدة  

 جنٌه 2600وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  = 
                                      ==== 

 (4مثال رقم )
 بفرض أنه فى المثال السابق كانت توجد أكثر من بنت مستحقة 

 من الجدول كما ٌلى : 39بٌنهم وفقا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال
 جنٌها   520.0=  3/15×  2600=  3/15األرمل 
 جنٌه ٌوزع بٌنهن بالتساوى 1386.7=  8/15×  2600=  8/15البنات  
 جنٌه   346.7=  2/15×  2600 = 2/15الوالد   
 جنٌه    346.6=  2/15×  2600=  2/15الوالدة  

 جنٌها 2600.0وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة    = 
                                      ==== 

 (5مثال رقم )
تحقاق المعاش فى كل مدن األرمدل والوالدد جنٌه ولم تتوافر شروا اس 2100 امقدار  مكافأةتوفٌت ملمن علٌها واستحق عنها 
 من الجدول كما ٌلى : 54بٌنهم وفقا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال، والوالدة وال ٌوجد أخوة وأخوات 

 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6األرمل 
 جنٌه   700=  2/6×  2100=  2/6الوالد   
 جنٌها   350=  1/6×  2100=  1/6الوالدة  

 جنٌها    2100ن جملة التوزٌع النهائى للحالة  = وٌكو
                                   === 

 (6مثال رقم )
 بفرض ان فى المثال السابق كان ٌوجد اخوة وأخوات 

 من الجدول كما ٌلى : 55بٌنهم وفقا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال
 جنٌها 1050=  3/6×  2100=  3/6األرمل 
 جنٌه   700=  2/6×  2100=  2/6   الوالد

 جنٌها   350=  1/6×  2100=  1/6الوالدة  
 جنٌه  2100وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  = 

                                   === 
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 (7مثال رقم )
مدع عددم  ،المعداش فدى الوالددٌن جنٌده ولدم تتدوافر شدروا اسدتحقاق  2700 امقددار  مكافدأةتوفٌت ملمن علٌها واستحق عنهدا 
 من الجدول كما ٌلى: 65بٌنهم وفقا للحالة رقم  لمكافأةوجود أخوة وأخوات ٌتم توزٌع ا

 جنٌه 1800=  2/3×  2700=  2/3الوالد   
 جنٌه   900=  1/3×  2700=  1/3الوالدة  

 جنٌه  2700=    وٌكون جملة التوزٌع النهائى للحالة  
                                   === 

 (8مثال رقم )
 بفرض أن فى المثال السابق كان ٌوجد فقا أخوة وأخوات مع والد ووالدة

 من الجدول كما ٌلى : 66بٌنهم وفقا للحالة رقم  لمكافأةٌتم توزٌع ا
 جنٌها 2250=  5/6×  2700=  5/6الوالد  
 جنٌها   450=  1/6×  2700=  1/6الوالدة 

 جنٌه  2700لتوزٌع النهائى للحالة  = وٌكون جملة ا
                                   === 

 (9مثال رقم )
وكدان المسدتحقون عنده األرملدة ) الوالددة ( و  المكافأة ،بفرض أن الوالد فى المثال السابق كان قد توفى قبل صرؾ نصٌبه فى 

 من الجدول كما ٌلى : 3لحالة رقم بٌنهم وفقا ل مكافأةأبناء وبنت ٌتم توزٌع نصٌبه فى ال 3
 جنٌه 281.25=  1/8×  2250=  1/8األرملة 
 جنٌه 1968.75=  7/8×  2250=  7/8األوالد  

 أبناء وبنت وحٌث للذكر ضعؾ االنثى  3ونظرا لوجود 
 إذا ٌكون عدد األجزاء بالنسبة لالوالد =

     3 ×2   =6  
     1  ×1  =1 

                 7 
 جنٌه 562.50=  2/7×  1968.75نصٌب االبن الواحد =  وٌكون

 جنٌه 281.25=  1/7×  1968.75وٌكون نصٌب االبنة         = 
 عن الملمن علٌه كما ٌلى : مكافأةوٌكون التوزٌع النهائى لنصٌب الوالد فى ال

 281.25 نصٌب األرملة ) والدة الملمن علٌه (                   
 1687.50 ) أخوة الملمن علٌه (  56.25×  3نصٌب األبناء 

 281.25 نصٌب البنت ) أخت الملمن علٌه (

 2250.00 للوالد ةالمستحق المكافأةجملة 
 ===== 

 فى  ذه الحالة ٌكون كما ٌلى :  مكافأةومن المهم أن نشٌر إلى أن جملة ما تستحقه الوالدة من 
 450.00 ( 8ثال رقم المستحق لها بصفتها والدة الملمن علٌه ) من الم

 281.25 المستحق لها بصفتها أرملة الوالد 
 731.25 اإلجمالى

 ===== 
 (10مثال رقم )

)فدرض جنٌه ولم تتوافر شدروا اسدتحقاق المعداش فدى كدل مدن األرملدة  2400 امقدار  مكافأةتوفى ملمن علٌه واستحق عنه 
 .) لدٌها حمل مستكن ( ووالدجدلى( 

 من الجدول كما ٌلى : 5بٌنهم ) بمراعاة افتراض أن الحمل المستكن ذكر ( وفقا للحالة رقم  مكافأةٌتم توزٌع ال
 

 300.00=    3/24×  2400=  3/24األرملة 
 1700.00=  17/24×  2400=  17/24الحمل المستكن بافتراض أنه ذكر 

 00.004=      4/2×  2400=                                        4/24الوالد 
 2400.00=                            للمكافأةجملة التوزٌع 

 
 

                       ===== 
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 وٌمكن أن نفترض فى هذه الحالة الفروض االتٌة :
 ذكر واحد –بفرض أن الحمل المستكن انفصل حٌا  – 1

باعتبددداره حمدددل مسدددتكن و دددو                                فدددى  دددذه الحالدددة ٌظدددل التوزٌدددع كمدددا  دددو ٌسدددتحق اإلبدددن الدددذكر نصدددٌبه المحددددد لددده
  جنٌه 1700.00

 
 ذكرٌن . –بفرض أن الحمل المستكن انفصل حٌا  – 2 

أى ٌسدتحق كدل  –فى  ذه الحالة ٌظل التوزٌع كما  و وٌستحق كل من اإلبنٌن نصؾ النصٌب المحدد للحمدل المسدتكن 
 منهما 
 جنٌها 850.00=                                              2÷  1700

                                                            ==== 
 ذكر وانثى  –بفرض أن الحمل المستكن انفصل حٌا  – 3

 فى  ذه الحالة ٌظل التوزٌع كما  و وٌستحق الذكر ضعؾ األنثى كما ٌلى :
 ل المستكنالنصٌب المحدد للحم 2/3اإلبن الذكر ٌستحق 

 =1700  ×2/3   =1133.34  
 

 النصٌب المستحق للحمل المستكن   1/3وتستحق اإلبنة 
  =1700  ×1/3  =566.66 

 

                       =1700.00 
 

 

 أنثى واحدة –بفرض ان الحمل المستكن انفصل حٌا  – 4
 لى :من الجدول كما ٌ 17فى  ذه الحالة بعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم 

 جنٌه   300.00=  1/8×  2400=  1/8األرملة 
  و و ذات النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى

 جنٌه 1200.00=  4/8×  2400=  4/8اإلبنة   
 جنٌه   900.00=  3/8×  2400=  3/8الوالد   

 جنٌه   400.00=  و و ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره
 جنٌه   500.00=  400 – 900ذا ٌستحق له الفرق بٌنهما = إ

 
 أنثتٌن . –بفرض ان الحمل المستكن انفصل حٌا  – 5 

 من الجدول كما ٌلى : 35فى  ذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم 
 جنٌه  300.00=  3/24×  2400=  3/24األرملة  

  ئى و و ذات النصٌب المستحق لها فى التوزبع المبد
 جنٌه 1600.00=  16/24×  2400=  16/24البنتٌن 

  تستحق لكل منهما النصؾ ) حٌث ٌتم توزٌع نصٌبهن 
 جنٌه  800.00=   2÷  1600بالتساوى ( وبالتالى تستحق كل بنت 

 جنٌه  500.00=  5/24×  2400=  5/24وٌستحق الوالد 
    ===== 

 جنٌه  400,00=  زٌع المبدئى ومقداره  و و ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التو
 جنٌه  100.00=   400 – 500إذا ٌستحق له الفرق بٌنهما 

 ====  = 
 بفرض ان الحمل المستكن انفصل مٌتا . – 6

 من الجدول كما ٌلى : 57فى  ذه الحالة ٌعاد التوزٌع وفقا للحالة رقم 
 جنٌه   600.00=  1/4× 2400=  1/4األرملة 

 جنٌه   300.00=  على النصٌب المستحق لها فى التوزٌع المبدئى ومقدارهو و ٌزٌد 
 جنٌه   300.00=   300 – 600لذا ٌستحق لها الفرق بٌنهما = 

 جنٌه 1800.00=   3/4×  2400=   3/4الوالد 
 جنٌه   400.00=  و و ٌزٌد على النصٌب المستحق له فى التوزٌع المبدئى ومقداره

 جنٌه 1400.00= 400 – 1800فرق بٌنهما = إذا ٌستحق له ال
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 وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا المثال ان نلخص نتائج التوزٌع فى هذا المثال كما ٌلى :
 

حمل  أرملة التوزٌع
 مستكن

 اإلجمالى الوالد 2بنت  1بنت  2إبن  1إبن 

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه 

 2400 0400     1700 300 ىالمبدئ

 2400 0400    1700.00  300 1االحتمال رقم 

 2400 0400   850.00 0850.00  300 2االحتمال رقم 

 2400 0400  0566.66  1133.34  300 3االحتمال رقم 

 2400 0900  1200.00    300 4االحتمال رقم 

 2400 0500 800 0800.00    300 5االحتمال رقم 

 2400 1800      600 6االحتمال رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


