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هل اقترب 
خروجكم 
للتقاعد؟

بعد سنوات من التوفير التقاعدي، 
تستحقون تلقي مخصصات شيخوخة 

من منورا مفطاحيم

من بين المواضيع التي سنتطرق إليها في الدليل: 
• استحقاق تلقي مخصصات الشيخوخة

• مسارات التقاعد وكيف تؤثر على مخصصات الشيخوخة
• المستندات الحيوية وطريقة تقديمها ألجل الحصول على   

  المخصصات

في الدليل الذي بين يديكم، ستجدون كل 
المعلومات المتعلقة بكم حول طريقة تقديم طلب 

مخصصات الشيخوخة

لراحتكم، اهتممنا بأن تكون المعلومات الهامة متاحة وأن يتم 
تقديمها بلغة بسيطة وسهلة للفهم. 

لتقديم طلب مخصصات شيخوخة، يجب التواصل مع مركز 
الخدمات، وسيكون أحد المندوبين المهنيين سعيدا بخدمتكم. 

ألي سؤال أو مشكلة، باإلمكان التوّجه 
إلى مركز الخدمات الهاتفي 2000* 

* لغة الدليل ليست هي لغة القانون. لذلك، في حال وجود تناقض بين المعلومات 
الواردة ضمن هذا المستند وبين ما هو وارد في أنظمة صندوق التقاعد ذي العالقة في 

موعد حدث اإلعاقة المزعوم - يسري نظام صندوق التقاعد.
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ال يشكل المذكور في هذه النشرة استشارة أو تسويقا تقاعديا، توصية أو رأيا، وليس من 
شأنه أن يشكل بديال لالستشارة أو التسويق التقاعدي المذكور الذي يقدمه الحائز على 

الرخصة وفقا للقانون، والذي يأخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة لكل شخص.



من يستحق تقديم طلب لمخصصات الشيخوخة؟
يستحق األعضاء في صناديق التقاعد التي تديرها منورا مفطاحيم للتقاعد واالّدخار، 
أن يطلبوا من صندوق التقاعد مخصصات شيخوخة اعتباراً من يوم بلوغهم سن 60 

عاما.

متى يجب تقديم الطلب؟
يجب تقديم طلب الشيخوخة للصندوق قبل الموعد الذي ترغبون بتلقي المخصصات 
فيه بـ 3 أشهر. سترسل منورا مفطاحيم للعضو الذي يقترب من عمر 67 عاما بالغا 

حول استحقاقه لتلقي مخصصات الشيخوخة. طبعاً، بإمكان العضو الذي يرغب 
بالخروج للتقاعد قبل بلوغه 67 عاما، القيام بذلك دون البالغ المذكور.

هل باإلمكان طلب دفع مخصصات الشيخوخة بأثر رجعي؟ 
يحق للعضو أن يطلب، عند تقديم طلب تلقي مخصصات الشيخوخة، دفع حتى 3 

أشهر إضافية من المخصصات، وفي مثل هذه الحالة، سيرتفع المعامل بحسب عدد 
األشهر اإلضافية التي طلب العضو الحصول عليها. شرح: نظراً لكون األعضاء 

يتأخرون أحياناً في تقديم الطلب، ونظراً ألنه ليس باإلمكان دفع مخصصات بأثر 
رجعي، هنالك إمكانية للحصول على حتى 3 مخصصات شهرية إضافية - يستمر 
حساب المخصصات على أساس نفس الرصيد )وليس على أساس الرصيد قبل عّدة 

أشهر(، ويؤدي دفع المخصصات اإلضافية إلى تخفيض مبلغ مخصصات الشيخوخة 
الشهرية.

مواعيد الدفع 
يتم تحديد موعد التقاعد بموجب موعد إتمام تقديم العضو لكافة مستندات 

الدعوى.

الدعوى التي يتم التأخر بتقديمها، ال تعطي للعضو دفعات بأثر 
رجعي!

مثال للتوضيح: )بحسب أيام األعمال(
قمت بتقديم دعوى خالل شهر 2021/01

يكون موعد التقاعد 2021/02
ويكون موعد الدفع في 2021/03-

شروط استحفاق  
مخصصات الشيخوخة
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يجدر التوضيح: يتم دفع مخصصات الشيخوخة مثل الراتب - في بداية الشهر 
التالي للشهر الذي يتم دفعها عنه.



كيف يتم احتساب ملبغ  
مخصصات الشيخوخة 

الشهرية؟

التقاعد  =

عند احتساب مخصصات الشيخوخة، يتم تحويل المبلغ المتراكم في الصندوق 
إلى مخصصات شهرية، من خالل تقسيم الرصيد المتراكم في الصندوق في موعد 

التقاعد، على ُمعامل التقاعد الذي يتم احتسابه بناًء على تعليمات النظام.

يحدد الحساب مبلغ مخصصة الشيخوخة األولى، وذلك على افتراض أن العضو 
اختار تحويل كامل الرصيد إلى مخصصات شهرية.

معامل التقاعد هو معامل شخصي، ويتم تحديده بموجب 
المتغيرات التالية:

مثال
رجل طلب الخروج للتقاعد عام 2018، عندما يبلغ من العمر 67 عاما

المبلغ المتراكم: 860,000 ش.ج
ُمعامل التقاعد: 186.90

مخصصات الشيخوخة الشهرية: 4,601 ش.ج.
* المثال باألرقام يهدف للتوضيح فقط!

بعد تحويل كامل المبلغ المتراكم إلى مخصصات شيخوخة، لن يتبقى رصيد متراكم 
في الصندوق، ومنذ هذه اللحظة يبدأ الصندوق بدفع مخصصات الشيخوخة الشهرية 

للمتقاعد مدى حياته.

في حال كانت المخصصات الشهرية المنوقعة أقل من مخصصات الحد األدنى 
)البالغة 5% من معّدل األجور في المرافق االقتصادية، وتصل في العام 2020 إلى 

527.55 ش.ج(، فمن المفضل التفكير بسحب األموال كمبلغ واحد وليس كمخصصات 
شهرية - يدور الحديث عن خصم مخصصات يستوجب إجراء تنسيق ضريبي لدى 
سلطة الضرائب، لتفادي دفع الضريبة دون داٍع. تلقي مخصصات شيخوخة أقل من 

مخصصة الحد األدنى منوط بدفع رسوم إدارية بنسبة 6% عن الفرق بين مخصصات 
الشيخوخة التي يتم دفعها وبين مخصصة الحد األدنى.

تجدر اإلشارة: في صندوق التقاعد، يكون مبلغ مخصصات الشيخوخة المدفوعة 
مرتبطاً بمؤشر األسعار مرة في السنة. يتم تحديث وتعديل مبلغ مخصصات 

الشيخوخة مرة كل ثالثة أشهر بحسب الفائض/ العجز األكتوراي- الديموغرافي في 
الصندوق، ومرة كل سنة بحسب الفائض/ العجز األكتواري - الربحي في الصندوق. 

للمزيد من التفاصيل، انظر الشرح في األسئلة واإلجابات الموجودة في نهاية هذا 
المستند.

يتم احتساب مبلغ مخصصات الشيخوخة بموجب النظام ذي العالقة في موعد 
التقاعد، وبحسب سن العضو كما يكون عليه في موعد أول دفعة.

تاريخ والدة العضو

تاريخ والدة الزوج أو الزوجة

جنس العضو

عمر العضو عند الخروج للتقاعد )بالسنوات واألشهر(

التخفيضات الديموغرافية واألرباح التي حّددها المسؤول

مسار التقاعد الُمختار

طبعاً باإلمكان تحويل جزء من المبلغ المتراكم إلى مخصصات شيخوخة، 
وتأخير اتخاذ القرار بشأن بقية المبلغ إلى وقت الحق.

التوفير 
الُمعامل
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خصم مخصصات الشيخوخة
عملية الخصم هي عملية تحويل الدفعات المستقبلية إلى تلقي مبلغ لمرة واحدة، 

في الوقت الحاضر. تتيح لكم عملية الخصم إمكانية تلقي مبلغ لمرة واحدة إلى 
جانب مخصصات الشيخوخة الشهرية. يحق للعضو الذي لم يبدأ بعد بتلقي 

مخصصت الشيخوخة، تحويل وخصم الفرق بين مبلغ المخصصات ومبلغ الحد 
األدنة للمخصصات أو حتى 25% من مخصصاته الشهرية، لفترة تصل حتى 5 

سنوات )أي أن يسحب جزء من األموال كمبلغ لمرة واحدة واالستمرار، بموازاة ذلك، 
في تلقي المخصصات الشهرية(. سيحصل العضو الذي يطلب خصم حتى 25% من 

المخصصات الشهرية، على مخصصات شيخوخة أقل خالل فترة الخصم.
في نهاية فترة الخصم، يدفع الصندوق للمتقاعد المخصصات التي كان مستحقا لها 

بموجب تعليمات النظام، لو لم يقم بالخصم.

باإلمكان مواصلة العمل إلى جانب تلقي مخصصات 
الشيخوخة، لكن من أجل عدم دفع الحد األقصى من 

الضريبة، سيكون على المتقاعد إجراء تنسيق ضريبي.

هل تعلم؟

سحب أموال التعويضات
يجب على العضو التفكير ما الذي يرغب بأن يفعله بأموال التعويضات التي تراكمت 

لمصلحته قبل تقديمه طلب مخصصات الشيخوخة. بإمكان العضو سحبها قبل بدء 
تلقي مخصصات الشيخوخة، لكن في هذه الحالة ستنخفض مخصصات الشيخوخو 

بصورة ملحوظة، ومن الممكن أن تصل إلى 40% من المخصصات المتوقعة )بموازاة 
ذلك من الممكن أن ينخفض اإلعفاء الضريبي على المخصصات، ومن الممكن ان 

يضطر العضو - نتيجة لذلك - إلى دفع ضريبة مقابل جزء من مخصصاته(. بإمكان 
العضو أن يختار تلقي مخصصات الشيخوخة من أموال التعويضات أيضا، وهكذا 

يزيد مبلغ مخصصات الشيخوخة الخاصة به.

اختيار مسار المخصصات المخفضة وضمان الحد األدنى من 
الدفعات للمتقاعد

باإلمكان اختيار ضمان الحد األدنى البالغ 60/120/180/240 دفعة شهرية للمتقاعد، 
بموازاة تخفيض مبلغ مخصصات الشيخوخة التي يتم دفعها. في حال وفاة المتقاعد 

قبل إتمام دفع كل الدفعات المضمونة - سيتم دفع بقية الدفعات المضمونة لورثة 
المتقاعد الذين تمت اإلشارة لهم في نموذج الطلب. في حال وفاة ورثة المتقاعد قبل 
إتمام كامل فترة الدفعات المضمونة، يتم دفع بقية األشهر بمبلغ لمرة واحدة لورثة 

الوريث.
في حال اختار المتقاعد مساراً بدون ورثة ومع فترة مضمونة، في حالة الوفاة قبل 
انتهاء فترة الدفعات المضمونة، يتم دفع بقية األشهر للمستحقين، وفي حال عدم 

وجود مستحقين، فلورثة المتقاعد.
يتم تقليص فترة الدفعات المضمونة للعضو الذي يكون عمره في نهاية فترة الحد 
األدنى التي تم اختيارها للدفعات أكثر من 87 عاما، بصورة أوتوماتيكية إلى عدد 
األشهر الذي يكون عمره فيها 87 عاما. انتبه! ال يستطيع من كان مستحقا لتلقي 

مخصصات اإلعاقة عن السنتين اللتين سبقتا موع التقاعد، اختيار إمكانية الدفعات 
المضمونة.

من المهم التفكير مسبقا، قبل تقديم طلب مخصصات الشيخوخة، إذا كنتم ترغبون 
باستخدام هذه اإلمكانية أم أنكم تتنازلون عنها.

اختيارات ليس باإلمكان القيام بها بعد 
تقديم طلب مخصصات الشيخوخة -  

من الحيوي إجراؤها عند تقديم 
طلبالطلب  

نظراً لكون عملية تحويل المبلغ المتراكم إلى مخصصات شيخوخة أمراً ال رجعة 
فيه، يجب على العضو أن يختار، عند تقديم طلب مخصصات الشيخوخة، من 

مثالبين عّدة إمكانيات متاحة أمامه عند التقاعد.
يحق للمّدخر الذي يستحق تلقي مخصصات شهرية تبلغ 4,000 ش.ج، خصم حتى 

1,000 ش.ج.
من مخصصات الشيخوخة الخاصة به. يحصل المّدخر على مبلغ 53,550 ش.ج لمرة 

واحدة.
)المبلغ المخصوم بحسب عمر المّدخر( ومخصصات شهرية بقيمة 3,000 ش.ج لمدة 

خمس سنوات.
بعد خمس سنوات، تعود مخصصات الشيخوخة الشهرية لتصبح 4,000 ش.ج في 

الشهر.

يجب تقديم طلب الخصم عند تقديم طلب مخصصات الشيخوخة. من المهم 
التذكر أنه بعد بدء العضو بتلقي مخصصات الشيخوخة، لن يكون باإلمكان 

بعد طلب تلقي مبلغ مخصوم لمرة واحدة.
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يتم دفع مخصصات الشيخوخة للمتقاعد طوال أيام حياته.
بعد وفاة المتقاعد، يتم دفع مخصصات شهرية للزوج/ة المذكور/ة في نموذج الطلب، 

طوال أيام حياة الزوج/ة. هنالك أيضا إمكانية، في نموذج الطلب، لذكر أسماء أبناء 
المتقاعد - وسيحصل اليتيم في مثل هذه الحالة على مخصصات الورثة حتى عمر 

21 عاما.
ʺزوج/ةʺ - المتزوج/ة من المتقاعد، او من اعترفت به هيئة قضائية مخولة كزوج/ة 

بالمساكنة بالنسبة للمتقاعد، أو من اعترفت به شركة اإلدارة كزوج/ة بالمساكنة 
بالنسبة للمتقاعد - وبموجب ذلك اعترفت به مؤسسة التأمين الوطني كزوج/ة 

بالمساكنة للعضو أو المتقاعد، وشريطة أن تكون مخصصات المتقاعد قد احتسبت 
اعتمادا على بياناته.

 
في حال حصول الطالق بعد بدء الدفعات، سيكون من حق الزوج/ة طلب حّصة 

)قسم( نسبية من مخصصات الشيخوخة، بموجب قانون تقسيم التوفير التقاعدي بين 
الزوجين المتطلقين - 2014. 

 
مسارات التقاعد لمخصصات الشيخوخة

بإمكان أعضاء الصندوق االختيار من بين عّدة مسارات للتقاعد، بحسب وضعهم 
العائلي وبحسب احتياجاتهم. 

 
مخصصات شيخوخة لكل الحياة ومخصصات لورثة المتقاعد

مخصصات مخفضة وضمان الحد األدنى البالغ 60/120/180/240 دفعة شهرية  • 
للمتقاعد.  

مخصصات مزيدة بموازاة التنازل عن مخصصات الورثة )مسار متاح فقظ   • 
لألعضاء الذين ليس لديهم زوج/ة في موعد تقديم الطلب(.  

مخصصات مع ضمان حد أدنى 60/120/180/240 دفعة، بموازاة التنازل عن   • 
مخصصات الورثة )مسار متاح فقظ للعضو الذي ليس لديه زوج/ة في موعد تقديم    

الطلب(.  
خصم مخصصات الشيخوخة.• 

مخصصات ورثة
في موعد التقاعد، تختارون مخصصات الشيخوخة التي سيحصل عليها الزوج/و 
بعد وفاتكم )ال قّدر هللا(، بحيث تتراوح نسبة مخصصات الورثة بين 30% و %100 

من مخصصاتكم كمتقاعدين. كلما كانت المخصصات التي اخترتموها للزوج/ة في 
المستقبل أكبر، تكون المخصصات التي تتلقونها خالل حياتكم أقل.

ال يستطيع المتقاعد المتزوج )أو الذي لديه زوجة بالمساكنة( اختيار 
عدم إبقاء مخصصات ورثة لزوجته.

%100%60%30نسبة مخصصات الورثة للزوجة

5,021₪5,362₪5,650₪مخصصات الشيخوخة للمتقاعد

5,021₪3,217₪1,695₪مخصصات الشيخوخة للزوجة

دون زوج أو زوجة مع زوج أو زوجة

سن التقاعد اعتباراً من 60 عاما
إلى متى يتم دفع  

مخصصات الشيخوخة؟

مثال
متقاعد، متزوج من مواليد العام 1954، يخرج للتقاعد بسن 67 عاما مع مبلغ متراكم 

يبلغ مليون شيكل، دون أشهر ضمان.

بعد بدء دفع مخصصات الشيخوخة، لن يكون باإلمكان تغيير هوية الزوج/ة 
الذي/ التي تم إدراج بياناته/ا ضمن نموذج الطلب، حتى لو تطلّق الزوجان بعد 
ذلك، ولن يكون باإلمكان إضافة زوج/ة بعد أن بدأ المتقاعد بتلقي مخصصات 

الشيخوخة من الصندوق.

مخصصات مزيدة 
لكل الحياة

ضمان المخصصات 
وتلقي مخصصات 

أقل

مخصصات لكل 
الحياة ومخصصات 

لورثة المتقاعد

ضمان 
المخصصات وتلقي 
مخصصات لورثة 

المتقاعد
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من المهم التشديد، أنه في حال كانت لديكم توفيرات تقاعدية في صناديق أخرى وكنتم 
ترغبون في تركيزها ضمن صندوق التقاعد - من أجل زيادة مبلغ مخصصات التقاعد التي 

سيتم دفعها لكم، فيجب البدء بهذه اإلجراءات في أسرع وقت ممكن، من أجل أن يتم إنهاء 
إجراءات تركيز األموال في صندوق التقاعد حتى موعد تقديم طلب مخصصات الشيخوخة. 

عدا عن ذلك، سيكون تلقي مخصصات الشيخوخة عن األموال التي تدخل إلى صندوق 
التقاعد بعد بدء تلقي مخصصات الشيخوخة منوطاً بتقديم طلب إضافي لمخصصات 

الشيخوخة، بكل ما يترتب على ذلك.  
ا أن نساعدكم في تركيز كل توفيراتكم في إطار صندوقكم التقاعدي. طبعاً، يسرّن

المستندات الواجب إرفاقها بالطلب:
خالل المكالمة مع مندوب الخدمة، ستتلقون رابطاً عليكم إن ترفقوا من خالله 

المستندات التالية: 
صورة واضحة ومقروءة عن بطاقة هوية العضو والزوج/ة، شامل للملحق المفتوح.• 
شيك/ تصريح بشأن إدارة حساب بنك، يتضمن: شعار البنك، توقيع وختم الفرع.• 
لتقاعد المبكر )قبل سن 67 عاما(، وقبل مرور 4 أشهر من   •  في حال خرج العضو ل

انتهاء عالقة العمل بينه وبين آخر مشغل، وكان يرغب بتلقي المخصصات عن عنصر    
التعويضات أيضا - يجب إرفاق تصريح لتحرير أموال التعويضات صادر عن المشغل    

المذكور.   

لتقاعد، باإلمكان تقديم طلب مخصصات الشيخوخة  بسبب أهمية وحساسية موقف الخروج ل
عبر مركز خدماتنا الهاتفي. يتم تقديم الدعوى من خالل محادثة مع المندوب المختص 

والذي سيقدم لكم كامل المعلومات الالزمة قبل اتخاذ القرار، وسيعرض عليكم كافة 
اإلمكانيات المتاحة. سيقوم المندوب بتعبئة نموذج الدعوى معكم ويرسل إليكم رابطاً 

للنموذج الرقمي بواسطة رسالة نصية أو البريد اإللكتروني.
من أجل التسهيل عليكم، بإمكانكم إجراء محاكاة هاتفية، تعرض عليكم اإلمكانيات المتاحة 
أمامكم الختيار مسار التقاعد - وبضمن ذلك احتساب المخصصات المتوقعة في كل مسار 

من المسارات.

بعد تلقي المخصصات ألول مرة، ال يكون باإلمكان إجراء تغييرات في 
مسار التقاعد، وفي طريقة الحصول على األموال.

سيؤدي عدم إرفاق كل المستدات الالزمة إلى إطالة مّدة التعامل مع 
الطلب، تأخير الدفع وأحيانا توقفه.

ترغبون بتلقي التحديثات بشأن وضعية طلبكم إلى هاتفكم الّنقال؟
الرجاء االهتمام بإبالغ المندوب ببيانات التواصل الدقيقة )رقم الهاتف النقال وعنوان البريد 
اإللكتروني( من خالل نموذج الطلب، من أجل أن يستطيع مندوبو منورا مفطاحيم إبالغكم 

بوضعية طلبكم و/أو إرسال الطلب إلكمال المستندات.

كيف نقّدم طلباً  
لمخصصات الشيخوخة؟

المستندات الواجب تعبئتها:
خالل المكالمة مع مندوب الخدمة، يجب تعبئة النماذج التالية:

نموذج طلب لتلقي مخصصات الشيخوخة• 
نموذج )استمارة( 101 - يجب االهتمام بتعبئة النموذج مع التشديد على البند ʺهـʺ وإتمام • 

تعبئة التاريخ والتوقيع في البند ʺيʺ الموجود في الصفحة الثانية.
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في حاالت الزوجة بالمساكنة - أمر قرار من هيئة قضائية )محمكمة عمل( أو تصريح من • 
مؤسسة التأمين الوطني بشأن االعترف بهما زوجين بالمساكنة.

تصريح من موظف التخمين الضريبي بشأن نسبة ضريبة الدخل التي يجب خصمها من • 
دفعات مخصصات الشيخوخة، أو إعفاء من التأمين الوطني )ليس إلزاميا، لكن إذا كان 

هنالك إعفاء أو امتياز، فيجب إرفاقه من أجل فرض الضريبة كما ينبغي(.
في حال واصل العضو العمل لدى المشغل ورغب بتلقي المخصصات من أموال التعويضات • 

 أيضا، فعليه أن يبرز تصريحا من المشغل لتحرير األموال.
 يجب رفع مستندات الطلب بصورة مباشرة

https://ds.menoramivt.co.il/connect/ :إلى الموقع
ال •  نّق يتم إرسال تأكيد استالم الطلب وبدء التعامل معه من خالل رسالة SMS للهاتف ال

المذكور ضمن مستندات الطلب خالل 48 ساعة من موعد تلقيه.
بعد تلقي كامل المستندات الصحيحة والسليمة، يتم تحويل التعامل مع الطلب إلى قسم • 

الدعاوى في الشركة. خالل 10 أيام أعمال، يتم إرسال رسالة استحقاق إلى العضو، إلعالمه 
بوضعية طلبه وموعد تلقي أول دفعة.



أسئلة وإجابات
لماذا هنالك فرق في ُمعامل التحويل لمخصصات الشيخوخة بين 

المتزوج وغير المتزوج؟
يشمل معامل التحويل، بالنسبة للمتزوج، االلتزام بدفع مخصصات الورثة أيضا لزوجة 

المتقاعد بعد وفاته، ولذلك فإنه يختلف عن الُمعامل المالئم لمن لن يتم دفع المخصصات 
لورثته بعد وفاته. 

ماذا يحصل ألموال التقاعد بعد وفاة المتقاعد؟
في حال تم إدراج بيانات الزوج/ة أو ابن ضمن نموذج طلب مخصصات التقاعد - فستدفع 

ليتيم حتى بلوغه سن 21 عاما. في حال لم يتضمن نموذج طلب  للزوج/ة طوال حياته/ا أو ل
مخصصات البطالة بيانات زوج/ة أو ابن - فلن يكون المستحقون/ الورثة مستحقين لتلقي 

أي أموال من الصندوق بعد وفاة المتقاعد، إال إذا تم اختيار إمكانية الدفعات المضمونة، 
وكانت هذه الفترة لم تنته بعد.

هل يمكن للعضو الذي ليس لديه زوجة وأبناء أن يضمن بعد وفاته دفع 
قسم من أموال تقاعده كميراث لشخص آخر؟

لتقاعد، إمكانية ضمان دفعات  يمكن للعضو الذي ليس له ورثة أن يختار، في موعد الخروج ل
مخصصات الشيخوخة )60/120/180/240 ( دفعة بحسب اختيار العضو.

في حال وفاة المتقاعد قبل أن يحظى بتلقي كامل عدد الدفعات الذي اختاره، فسيكون 
المستحق الذي اختاره )أو الورثة بحسب القانون/ وصية( مستحقا للحصول على كامل مبلغ 

الدفعات التي لم يتم دفعها حتى موعد الوفاة، بدفعة لمرة واحدة.
في مثل هذه الحالة - من المحبذ تعبئة بيانات المستحقين في طلب مخصصات الشيخوخة.

هل يحصل العضو الذي بدأ بتقلي مخصصات التقاعد في سن أكبر، 
على مخصصات شهرية أكبر؟

يأخذ احتساب مبلغ المخصصات الشهرية التي يستحقها المتقاعد، بعين االعتبار، العمر 
الذي يبدأ بتلقي مخصصات الشيخوخة فيه. لذلك، فإن مبلغ المخصصات الشهرية للمتقاعد 
لتقاعد في وقت متأخر سيكون أكبر من مبلغ المخصصات الشهرية التي كان  الذي يخرج ل

لتقاعد في وقت أبكر، بسبب االختالف في فترة تلقي مخصصات  سيحصل عليه لو خرج ل
الشيخوخة المتوقعة.

 لماذا ال يكون مبلغ مخصصات الشيخوخة ثابتا، 
وإنما يتغير من حين آلخر؟

في صندوق التقاعد، يكون مبلغ مخصصات الشيخوخة المدفوعة مرتبطاً بمؤشر األسعار 
مرة في السنة.

كل ثالثة أشهر، يتم تحديث مبلغ مخصصات الشيخوخة التي تدفع بحسب الفائض أو العجر 
األكتواري الديموغرافي، ومرة في السنة يتم تحديثه بحسب الفائض أو العجر األكتواري 

الربحي )الفائض أو العجز الناتج عن الفروق بين أرباح ملف األمالك الخاص بالمتقاعد 
وبين فرضية األرباح في أساس احتساب معامل التقاعد( - بحسب نتائج التقرير األكتواري 

الخاص بصندوق التقاعد.
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