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 قدمةم
 

نتنوواول فووي اووذك المووذكرة بشووكل مختصوور مونوووع المسووتحقون فووي المعوواش فووي قووانون التووأمين 
، وذلووف فووى حالووة وفوواة المووؤمن عليووه أو  0791لسوونة  97االجتموواعي الصووادر بالقووانون رقووم 

ونتنواول ، مين اإلجتماعى حقا فى المعاش ألفراد أسرته أيقرر قانون الت، حيث صاحب المعاش 
مع  - معاش المستحقيناإلجتماعي مين ها قانون التأسة القواعد واألحكام التى ينظم بفيما يلى درا

 :و ذلك علي النحو التالي  –االستعانة باألمثلة التطبيقية 
 وشروط االستحقاق فئات المستحقين: المطلب األول

 فئات المستحقين: الفرع األول
 شروط االستحقاق: الفرع الثانى

 العامة لالستحقاقالشروط : البند األول
 الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقين: البند الثانى

 توزيع المعاش بين المستحقين: المطلب الثانى
 وشروط استحقاق المعاش المعاش اآلخر: المطلب الثالث
 أو مهنة المعاش والدخل من عمل: المطلب الرابع

 قطع المعاش: المطلب الخامس
 المعاش من مستحق لمستحق أخر ولةأيل: المطلب السادس
 عودة الحق فى المعاش: المطلب السابع
بعد تاريخ وفاة المؤمن عليوه أو صواحب  حاالت توافر شروط استحقاق المعاش: المطلب الثامن

 المعاش
 بن أو األخمنحة زواج البنت أو األخت ومنحة قطع معاش اإل: المطلب التاسع
 لد العاجز عن الكسبإعانة المرافق للو: المطلب العاشر

 حاالت استحقاق اإلعانة: الفرع األول
 قيمة إعانة المرافق: الفرع الثانى
 حاالت قطع إعانة المرافق: الفرع الثالث
 أحكام خاصة بصرف المعاشات: المطلب الحادى عشر

 :الجداول
 توزيع المعاش على المستحقين : 0جدول رقم 

 :تطبيقيةأمثلة 
 المؤمن عليه أو صاحب المعاش ش في تاريخ وفاةتوزيع المعاخطوات : أوال

تحقووق شووروط اإلسووتحقاق ألحوود المسووتحقين بعوود وفوواة المووؤمن عليووه أو صوواحب : نياااثا
 المعاش
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 األولالمطلب 
 وشروط االستحقاق (5)فئات المستحقين 

 
 لاألوالفرع 

 فئات المستحقين
 

صواحب المعواش  أوالموؤمن عليوه  أسورةمون  اآلتيوةالفئوات  أفورادبالمسوتحقين فوى المعواش يقصد 
التاى صواحب المعواش شوروط االسوتحقاق  أوالمؤمن عليه  لحظة وفاةالذين تتوافر فى شأنهم فى 

 : اإلجتماعىحددها قانون التامين 
 صاحب المعاش  أوعليه  نمطلقة المؤم –الزوج  – األرملة:  األزواجفئة  1
 البنات  – األبناء:  األوالدفئة   2
  األم – األب: فئة الوالدين  3
  األخت – األخ:  واألخوات اإلخوةفئة  4

 صاحب المعاش  أووذلف حتى لو اختلفت ديانتهم مع المؤمن عليه 
 : (5)تاريخ استحقاق صرف المعاش للمستحقين 

 أواستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه يصرف المعاش لمن توافرت فى شأنهم شروط 
مون  األخيوراليووم الشهر الذى وقعت فيوه الوفواة ولوو كوان تواريخ الوفواة  أولصاحب المعاش من 

  .الشهر 
 

 الفرع الثانى
 شروط االستحقاق

 
 البند األول

 الشروط العامة لالستحقاق
 

 :لمعاش فيما يلى الشروط العامة الستحقاق المستحق لتتحدد 
، والوفاة قد تكون يقينية ثابتة بالشوهادة الدالوة علوى  (5)صاحب المعاش  أووفاة المؤمن عليه  -0

يثبوت ذلوف حقيقوة ، ففوى حالوة فقود  أنتقطوع الودالئل بحودوثها دون  ذلف ، وقد تكوون حكميوة 
شووهرية تعووادل مووا  ( 7) إعانووةصوواحب المعوواش تصوورف للمسووتحقين عنووه  أوالمووؤمن عليووه 

 .ش بافتراض وفاته يستحقونه من معا
ثبوت حياة المستحق لحظوة وفواة الموؤمن عليوه أو صواحب المعواش ، ويعتبور فوى حكوم ذلوف  -3

 . (2)الحمل المستكن إذا انفصل حيا 
 

 

 

 ــــــــــ
 من قانون التامين اإلجتماعى 011مادة ( 0)

ومالحظوات  3119لسونة  111من قرار وزير الماليوة رقوم  093راجع إجراءات إثبات حالة الفقد م  –من قانون التامين اإلجتماعى  031مادة ( 3)

 المرفق بهذا القرار 007النموذج رقم 

 من قانون التامين االجتماعى 011مادة ( 2)
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أال يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو تسبب عمدا فى قتله  -2
الشرط لألحكوام المنظموة لعقود التوامين  وذلف فى غير حاالت الدفاع الشرعى ونستند فى اذا

بالقانون المدنى وذلف ألنه إذا كان قانون التامين االجتماعى قد سكت عون أثور قتول المسوتفيد 
 –المؤمن له عمدا أو بتحريض منه على استحقاق المعاش ، إال انه سكوت غير مقصود به 

 ذلف منفى تقرير أحقية القاتل فى معاش عن المؤمن له لما  –بال ريب 
تعارض مع القواعد الحاكمة للعالقة التأمينية والتى تأبى أن يستفيد القاتل من قتل من أزاوق 

مين بموجب فعل إرادى من المستحق لوه أبغيا وعدوانا ، وال أن يترتب الت –عمدا  –روحه 
(0) . 

 

 البند الثانى
 فئات المستحقين أفرادالشروط الخاصة بكل نوع من 

 
فوى تحديود المسوتحقين للمعواش فوى  اإلعالوةين االجتماعى نحو التوسع فى فكورة مأيميل قانون الت

 :حيث –صاحب المعاش  أوحالة وفاة المؤمن عليه 
 .، البنات األبناء،  األرملة :ية كمعيار لتحديد بعض المستحقين القانون اإلعالةيأخذ بمعيار  -0
 .واألخوات إلخوةا : أخرىالفعلية بالنسبة لفئة  اإلعالةيأخذ بمعيار  -3
الوالودان : وافراا بتوافر الصوفة الفعلية ويفترض ت اإلعالةفى بعض الحاالت ال يتطلب حتى  -2

 .الزوجو
 أومطلقة المؤمن عليه  : ذاب فى تأسيس االستحقاق على مجرد الحاجة أن إلىنه توسع إبل  -1

 .صاحب المعاش
 

 : األزواجفئة  بأفرادشروط االستحقاق الخاصة : أوال
 : (7) األرملةشروط استحقاق  -5

 صاحب المعاش توافر أومعاشا عن زوجها المؤمن عليه  األرملةيشترط الستحقاق 
 :الزواج موثق  (شرط وحيد ) 

صواحب المعواش بعقود زواج موثوق  أوقد ارتبطت بالمؤمن عليه  األرملةتكون  أنيجب 
يرتوب  أنتالى فوال يتصوور فعقد الزواج العرفى ال يرتب حقوقا للزوجة قبل زوجها وبال

 أن أو، النفقوة  أو اإلرثلها حقا فى المعاش فى الوقوت الوذى ال يكوون لهوا فيوه حوق فوى 
بعود  أوالودعوى حوال حيواة الوزوج  أقيموتيكون الزواج ثابتا بحكم قنائى نهوائى سوواء 

ت ثبت تعذر توافر اذا الشرط بالنسبة لبعض فئاأن التطبيق العملى قد ونظرا أل (0)وفاته 
 أخورىفى تحديود مسوتندات  التأميناتفقد فوض وزير ( النوبة  وأبناءالبدو ) المواطنين 

 .الزواج بالنسبة لهذك الفئات  إلثبات
ويجب أن يكون الزواج قد استمر حتى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا طلقها 

 يستوى أن يوقعو قبل وفاته فإنها تعتبر مطلقة وتختلف شروط استحقاقها فى المعاش ،
 
 
 
 ــــــــــ

(0)
 

  68/1/0273ملف رقم  33/7/0779الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 

(3)
 

 من قانون التامين االجتماعى 011مادة 

(2)
 

 7/03/3110ق دستورية  07لسنة  032دستورية عليا 
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للتطليووق ، ويسووتوى كووذلف أن يكووون  الووزوج الطووالق بإرادتووه المنفووردة أو بحكووم القانووى
ال إذا كووان الطووالق رجعيووا إوذلووف ، الطووالق رجعيووا أو بائنووا بينونووة صووغرى أو كبوورى 
 .ل فترة العدة فإنها تعتبر أرملة ووقعت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خال

 القانونيووة ، اإلعالووةللمعوواش اووو  األرملووةالمعيووار الووذى بنووى عليووه اسووتحقاق  أنويالحووظ 
ال يؤثر فى اذا االلتزام وجوود دخول اتقه التزام بالنفقة على زوجته وفالزوج يقع على ع

 .مقدارك  أوكان مصدرك  آيالديها 
 

 ( 5)شروط استحقاق الزوج  -7

صوواحبة المعواش توووافر  أويشوترط السوتحقاق الووزوج معاشوا عوون زوجتوه المووؤمن عليهوا 
 : اآلتيةالشروط 

صوواحبة المعوواش ،  أوتوواريخ وفوواة المووؤمن عليهووا يكووون عقوود الووزواج قائمووا فووى  أن 
صواحبة المعواش  أوويتوافر اذا الشرط باستمرار عالقة الزوجية بين المؤمن عليهوا 

،  تقوع الوفواة خوالل فتورة العودة مون طوالق رجعوى أن أووزوجها حتى تواريخ الوفواة 
  وتتحدد اذك الفترة بمائة يوم من تاريخ الطالق

ويكتفوي فوي إثبوات حالوة  – ا ، فوال يعتود بوالزواج العرفوىأن يكون عقد الزواج موثق 
التوثيق باإلقرار علي حالة البيان الخاص بذلف بنموذج طلب صرف المعاش طالموا 

  ال يوجد نزاع حول صحة الزواج
  (7)أال يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة  - ج
د توم قبول بلوغهوا سون السوتين ، أن يكون زواج المؤمن عليهوا أو صواحبة المعواش قو - د

ويمتد حكم اذا الشرط إلى حاالت التصادق على الزواج التى تتم قبل بلوغ الموؤمن 
 :الحاالت االتيةويستثني من اذا الشرط  –عليها أو صاحبة المعاش سن الستين 

حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن  1
 .عليها بعد اذك السن الستين ثم عقد

 0/7/0791حاالت الزواج التي تمت قبل   2
 

 : (0)شروط استحقاق المطلقة  -0
سبق أن أشرنا إلى أن معيار اإلعالة او األساس فى تحديود مسوتحقى المعواش وقود وجود 
قانون التامين االجتماعى توافرك فى شوأن مطلقوة الموؤمن عليوه أو صواحب المعواش فوى 

 :فيما يلى عاش وفى إطار اذا األساس يحدد شروط استحقاقها حالة حاجتها إلى الم
 .أن يكون عقد الزواج موثق أو ان يكون الزواج قائما بحكم قنائى نهائى   
أن تكووون قوود طلقووت رغووم إرادتهووا ، أى أن يكووون بسووبب ينسووب إلووى الووزوج ولوويس  -ب 

ين الوزوجين للزوجة المطلقة ، فينتفى اذا الشرط فى حاالت الخلع وحكوم التفريوق بو
لجميع أسبابه والتطليق للنرر وغيرك وتطليوق الزوجوة نفسوها لوجوود العصومة فوى 

 يداا ، أما الطالق مع اإلبراء فيرى بعض الفقهاء انه ال ينفى مسئولية الرجل من
 

 ــــــــــ
(1)

 
 012معدلوة بالقوانون رقوم  018م  – 01/03/3112ق دسوتورية  33لسونة  62دستورية عليا رقم  –من قانون التأمين االجتماعى  018مادة 

 3119لسنة  3منشور عام رقم  – 3118لسنة 

(2)
 

الوذى جواء تنفيوذاح لحكوم المحكموة الدسوتورية الوذى الغوى شورط  3118لسونة  012من قانون التأمين االجتمواعى بالقوانون رقوم  018تعديل المادة 

 العجز عن الكسب الستحقاق الزوج لمعاش عن زوجته

 نون التأمين اإلجتماعىمن قا 011مادة ( 2)
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 أثوواثالطووالق واسووتالم  أثووارلتسوووية  إالن رنوواء المطلقووة فيووه ال يهوودف أالطووالق و
نوه أتتعامول معوه علوى  اإلدارةجهوة  أن إالالزوجية بطريقة وديوة حسوما للمنازعوات 

حود شوروط اسوتحقاقها المعواش كمطلقوة أطالق تم بموافقة الزوجة وتفقد موع تووافرك 
 .احب المعاش ص أوللمؤمن عليه 

 .أال تكون قد تزوجت من اخر - ج
بصوواحب المعوواش قوود اسووتمر موودة ال تقوول عوون  أويكووون الووزواج بووالمؤمن عليووه  أن - د

تكوون متفرقوة بسوبب طوالق  أنتكون متصولة بول يصو   أن، وال يلزم  ةعشرين سن
صوواحب  أوتكووون موودة الووزواج كلهووا قبوول بلوووغ المووؤمن عليووه  أنوال  اعترنووها ،

 اآلخوريكون جزء مون المودة قبول اوذك السون والجوزء  أنفيجوز  المعاش سن الستين
 .بعداا 

يزيد عليه ،  أونوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش  أىيكون للمطلقة دخل من  أال -ا
 أوالمهون الحورة  أوويشمل اذا الحظر الدخل بوجه عام سواء كان من العمل التوابع 

باستثناء المعاش  آخرأو معاش المنقول  وأالمال الثابت  إيرادات أوالنشاط التجارى 
موون المعوواش  قوول دخوول المطلقووة عوون قيمووة مووا تسووتحقه وإذا،  (0)المسووتحق عوون شووهيد 

 أوبوجه عام سواء كان مون العمول التوابع  استحقت المعاش بمقدار الفرق بين الدخل
 أو المعوواش المنقووول أوالمووال الثابووت  إيوورادات أوالنشوواط التجووارى  أوالمهوون الحوورة 

 كوول موونكووان  إذاويسووتثنى موون ذلووف  اآلخوور باسووتثناء المعوواش المسووتحق عوون شووهيد
المعاش والودخل اقول مون ثالثوين جنيهوا شوهريا فيكوون لهوا حوق الجموع بوين المعواش 

زيووادة قيمووة الوودخل علووى  أووالوودخل بووالرغم موون تسوواوى قيمووة الوودخل مووع المعوواش 
 .مقدارك ثالثون جنيها شهريا  أقصىالمعاش وذلف بحد 

 
 :شروط االستحقاق الخاصة بفئة األوالد : ثانيا

أو األم ( المووؤمن عليووه أو صوواحب المعوواش)يشووترط السووتحقاق اإلبوون صووحة النسووب لووألب 
شرعا، ويرجع فى ذلف إلوى قوانون األحووال الشخصوية، ( المؤمن عليها أو صاحبة المعاش)

أو ، ا بعقود عرفوى وال يؤثر فى استحقاقهم أن تكون والدتهم قد حرمت مون المعواش لزواجهو
للشاروط كانت اى المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وشاب زواجها عيب ، وذلف باإلنافة 

 :اآلتية 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــ

 0791لسنة  71من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  12مادة ( 0)
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 :(5) األبناءشروط استحقاق  -5
يهموا اقول أن تكون سونه فوى تواريخ وفواة أبن معاشا عن أبيه أو أمه شترط الستحقاق اإلي

 :اآلتيةالحاالت سنة ، ويستثنى من اذا الشرط  30من 
، ويقصد بالعجز عن الكسوب فوى حكوم قوانون التوأمين االجتمواعى  العاجز عن الكسب -أ

ه علوى العمول المصاب بعجز يحول كلية بينوه وبوين العمول أو يونقص قدرتو الشخص
حووادث أو  وأن يكووون اووذا العجووز ناشووئا بووالميالد أو نتيجووة األقوولعلووى % 11بواقووع 

 . (7)مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين 

توودعم اووذك المسووتندات  أنالسووند المثبووت لحالووة العجووز ويجووب  التأمينيووةويقوودم للهيئووة 
وجووود حالووة  واووذا القوورار يقتصوور علووى بقورار موون الهيئووة العامووة للتووامين الصووحى ،
 . (0) العجز فقط دون تعرنه لتحديد تاريخ العجز

رار الجهة الطبية بعدم ثبووت عجوزك خوالل قعادة النظر في إبن أن يتقدم بطلب ولإل
 .خطارك بعدم ثبوت العجز إشهر من تاريخ 
تووأمين االجتموواعي المخووتص مرفقووا بهووا للووي صووندوق الهيئووة القوميووة لإويقوودم الطلووب 

 .المؤيدة لوجهة نظرك مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم الشهادات الطبية 
تحكويم الطبوي المنصووص عليهوا فوي لويتبع في شوأن اوذا الطلوب القواعود المنظموة ل

 ( .1) 3119لسنة  111الفصل الثامن من قرار وزير المالية رقم 
بأحوود مراحوول التعلوويم التووى ال تجوواوز مرحلووة الحصووول علووى الليسووانس أو  لااباالط -ب

 : اآلتيةالشروط فى شأنه  توافرتالوريوس أو ما يعادلها متى البك
أن يكون متفرغا للدراسة ، أى ال يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنه ، سواء كان   1

دمووه منتظمووا بوودور التعلوويم أو غيوور منتسووب ألى منهووا وثبووت تفرغووه للدراسووة وتق
 . لالمتحان

 .كون قد بلغ سن السادسة والعشرين أال ي  2
ال يجوواوز مرحلووة الليسووانس أو البكووالوريوس متووى  علااى ملهاال نهااائى ماان حصاال -ج

 :الشروط اآلتية توافرت فى شأنه 
حكومية ، قطاع عام ، قطاع : أال يكون اإلبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة ( 0)

 . داخل البالد أو خارجها ، أو لم يزاول مهنة  –خاص 
النسووبة للحاصوولين علووى المؤاوول أال يكووون قوود بلووغ سوون السادسووة والعشوورين ب( 3)

الليسووانس أو البكووالوريوس وسوون الرابعووة والعشوورين بالنسووبة للحاصوولين علووى 
المووؤاالت األقوول ، والمقصووود بالمؤاوول النهووائى المؤاوول الووذى تعتموودك الدولووة 

 . لاللتحاق بأحد أجهزتها 
 

 
 

 ـــــــــــــ
 من قانون التامين االجتماعى 019مادة ( 0)

 من قانون التامين االجتماعى 1المادة بند ي من ( 3)

 المذكرة اإليناحية لقانون التأمين االجتماعى( 2)

تأمين اصابة )راجع المذكرة التاسعة    عشرة – 3117لسنة  021من قانون التأمين االجتماعي معدلة بالقانون رقم  80الفقرة الثانية من المادة ( 1)

 ( .العمل 
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 :  (5)شروط استحقاق البنات -7
 أمهووا أوصوواحب المعوواش  أوالمووؤمن عليووه  أبيهووابنووة لمعوواش عوون يشووترط السووتحقاق اإل

 األم أو األبتكوون غيور متزوجوة فوى تواريخ وفواة  أنالمعواش  ةصاحب أوالمؤمن عليها 
 إذا أوكانت لم تتزوج حتى وفاة العائل  إذا، وتعتبر البنت غير متزوجة  األحوالبحسب 

كانت فوى فتورة العودة  وإذامطلقة ولو كان طالقها رجعيا  أو ةأرملكانت فى اذا التاريخ 
 .ى انقناء فترة العدة دون مراجعة يكون استحقاقها للمعاش معلقا عل

 
 :شروط استحقاق فئة الوالدين : ثالثا

بالنسوبة لوالودى  اإلعالوةط افر شورمين االجتماعى يكتفى لتوأقانون الت أن إلىشرنا أ أنسبق 
  .أخرىشروط خاصة  أية إليهاوال ينيف  الصفةحب المعاش بتوافر صا أوالمؤمن عليه 

 
 : (7)واألخوات اإلخوةشروط استحقاق فئة : رابعا

، وفوى تحديود مفهووم  واألخووات اإلخووةالفعلية اى المعيار الذى بنى عليه استحقاق  اإلعالة
فووض  واألخووات ةاإلخووالفعلية التى يعتد بها قوانون التوامين االجتمواعى السوتحقاق  اإلعالة
، ويحودد  الفعليوة اإلعالة اابتوافر تتحقق التى واألوناعفى تقرير الشروط  التأميناتوزير 

فيماا  واألخووات اإلخووةبفئوة  اإلعالوةر افالخاصة بتووالشروط القرار الصادر فى اذا الشأن 
 :يلى 
نسووبة ر شووروط اسووتحقاق البنووت بال، وتووواف لووألخبوون بالنسووبة توووافر شووروط اسووتحقاق اإل -0

 . ختلأل
فوى شوأنه شوروط  تووافرتصواحب المعواش قود  أوالموؤمن عليوه  أوالديكون أى من  أال -3

 .بنصيب منه  األخت أو األخاالستحقاق فى المعاش الذى يطالب 
لهم من أى مصدر يعادل قيمة وابن أو بنت متوسط دخ أووالد  األخت أو لألخيكون  أال -2

وال يعتبوور موون اووذا الوودخل  ، األخووت أو لووألخ بإعالتووهالموودعى  األخووتأو  األخمعوواش 
 . معاش المستحق عن الغيرال

 (2) باسوتثناء المعواش المسوتحق عون شوهيد دخل من أى مصدر األخت أو لألخيكون  أال -1
 .يزيد عليه  أويعادل قيمة استحقاقه فى المعاش 

 (1)(مكورر 007نمووذج )ومستند إثبات اإلعالة على الوجه المتقدم يتحدد بشهادة إدارية  -1

يشووهد محرريهووا بصووحة البيانووات مووع إقوورار بتنووامنهم مووع صوواحب الشووأن فووى رد مووا 
 .صرف من مبالغ بغير حق إذا ما تبين عدم صحة البيانات التى وردت بالشهادة 

 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 من قانون التامين االجتماعى  016مادة ( 0)

 . 0773لسنة  013التأمينات رقم  من قانون التأمين االجتماعى ، قرار وزير 017مادة ( 3)

 . 0791لسنة  71من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر للقانون رقم  12مادة ( 2)

 .3119لسنة  111من قرار وزير المالية رقم  099مادة ( 1)
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 المطلب الثانى
 توزيع المعاش بين المستحقين

 
 لألسورةمين الحفواظ ه على المسوتحقين يراعوى قوانون التوأب توزيعوفى تحديد قيمة المعاش الواج

حيوواة العائوول وفووى تحديوود نصوويب كوول موون  أثنوواءعلووى المسووتوى المعيشووى الووذى كووان يتوووافر لهووا 
 . األسرةبكيان  األولالمستحقين يراعى االحتفاظ فى المقام 

 وفق  من المعاشنصيب كل مستحق  اإلجتماعىمين إطار اذا المبدأ يحدد قانون التأوفى  
 . توزيع المعاش على المستحقين : 0جدول رقم  
 :(5)ىاألتالوجه ذلف على و 
 
 :فى المعاش  األزواجنصيب فئة  -5

المعاش فى حالة عدم توافر شروط االستحقاق فى أى فئة من فئات المستحقين أو مع  2/1 -
 فقط  واألخوات اإلخوةوجود فئة 

 ق مع فئة الوالدين فقط االستحقا المعاش فى حالة 3/2 -
 قاق مع فئة األوالد فقط المعاش فى حالة االستح 0/3 -
 ق مع فئة األوالد وفئة الوالدين المعاش فى حالة االستحقا 0/2 -

 قات يوزع النصيب بينهن بالتساوى وفى حالة تعدد األرامل والمطل

 
 :فى المعاش  األوالدنصيب فئة  -7

فئووة  أو األزواجحوود موون فئووة أن واحوود وال يوجوود معهووم موو أكثووركووانوا  إذاكاموول المعوواش  -
 الوالدين 

 من واحد مع فئة الوالدين فقط  أكثركانوا  إذاالمعاش  1/8 -
ى مون حالوة عودم تووافر شوروط االسوتحقاق ألفوى  األوالدالمعاش للواحود مون فئوة  2/ 3 -

 مع فئة الوالدين فقط  أوفئات المستحقين 
 وفئة الوالدين  األزواجع فئة م أو األزواجالمعاش مع فئة  3/ 0 -

 ينهم بالتساوى فى حالة التعدد ويوزع النصيب ب
 
 :نصيب فئة الوالدين فى المعاش  -0

 فقط  واألخوات اإلخوةمع فئة  أومستحقة  أخرىلم توجد فئة  إذاالمعاش  0/3 -
  األوالدفئة الوالدين مع عدم وجود فئة  أو األزواجالمعاش مع فئة  0/2 -
األوالد موع عودم  فئوةمون واحود مون  أكثرمع  أو واألوالد األزواجع فئتى المعاش م 0/8 -

 األزواج  فئةوجود 
  ويوزع النصيب بين الوالدين بالتساوى

 
 :نصيب فئة اإلخوة واألخوات فى المعاش  -4

 المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة فى المعاش  0/3-
  المعاش مع فئة الوالدين أو مع فئة األزواج 0/1-
 
 

 ------------------------------
 .المرفق بقانون التأمين اإلجتماعي 2جدول رقم  (0)
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 . م بالتساوىوفى حالة التعدد يقسم النصيب بينه
أو  ألب واألخوات اإلخوةمع  األشقاء واألخوات اإلخوةويتساوى فى االستحقاق فى المعاش 

 .م أل
 
 

 :توزيع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن  -1
 أويوزع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن على المستحقين فى تاريخ وفاة الموؤمن عليوه 

ويعواد توزيوع المعوواش علوى المسووتحقين بموا فوويهم ، صواحب المعواش بووافتراض عودم وجووودك 
ه موون اووذا بيالذى ولوود فيووه حيووا ويصوورف نصووالتووالى للشووهرالشووهر  أولالحموول اعتبووارا موون 

 . (0)التاريخ
 

 : اآلتية ئالمعاش بين المستحقين نستخلص المباد ومن دراسة توزيع
شووروط  توووافرت، فالمعوواش يوووزع بالكاموول طالمووا  األسوورةالحفوواظ علووى مسووتوى معيشووة  -0

 .أكثر من فئة  أفراداالستحقاق فى 
 .حالة انفراد فئة واحدة بالمعاش  يقتصر توزيع جزء من المعاش على -3
 .المعاش بالكامل  فراداا باستحقاقفى حالة ان األوالدامتياز فئة  -2
، وفوى  واألوالدتتكوون مون الوزوج  األصولفوى  األسورة أن أسواسيقوم توزيع المعاش علوى  -1

 .ولو كان ولدا واحدا  األوالدحالة استحقاق الوالدين معهما ال يتأثر نصيب فئة 
شوروط االسوتحقاق فوى فئوة  تووافرتطالموا  واألخووات اإلخووةال استحقاق فوى المعواش لفئوة  -1

 . األوالد
 

 المطلب الثالث
 اآلخرالمعاش 

 وشروط استحقاق المعاش
 

 :شرط من شروط االستحقاق  آخرعدم استحقاق المستحق معاشا  -5
لشروط استحقاق المستحقين للمعاش يسرى فى  آخرينيف قانون التامين االجتماعى شرطا 

مون  شأن جميع المستحقين ، فيقرر قاعودة عاموة مقتنوااا اسوتحقاق المسوتحق لمعواش واحود
االسوتحقاق المقوررة بقووانين التوامين االجتمواعى ،  شوروط شوأنها يتووافر فوىالمعاشات التى 

 :وفقا لالتى  (3) تلف القاعدة أحكاموينظم 
المعاشات التى تسرى فى شأنها قاعدة استحقاق معاش واحد اى المعاشات المسوتحقة مون  -أ

أو صوواحب المعوواش فووى توواريخ صووندوق التووامين االجتموواعى الووذى كووان يتبعووه المووؤمن عليووه 
وفاتووه أو كانووت مسووتحقة موون اووذا الصووندوق وصووندوق التووامين االجتموواعى اآلخوور أو كانووت 

 :حد الصندوقين أو منهما معا ومن الخزانة العامة ، وعلى ذلف أمستحقة من 
التوأمين  ال يمتد الحظر إلوى المعاشوات المسوتحقة مون النقابوات أو الجمعيوات أو مون صوناديق

فيجوز الجمع بين تلوف المعاشوات وبوين المعواش المقورر بقوانون التوأمين االجتمواعى الخاصة 
 .بدون حدود 

 
 ــــــــــــ

 3111لسنة  19قرار وزاري رقم ( 0)

 .من قانون التأمين اإلجتماعي 001مادة ( 3)

 

 



                                                                        3102جتماعية                                                             سبتمبر مذكرات في التأمينات اال
 المذكرة الثامنة

 

 ليلي محمد الوزيري –اإلجتماعي                                   محمد حامد الصياد المستحقون في المعاش في قانون التأمين 
 5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

12/15 

فى حالة تحديد المعاش المستحق من بين تلف المعاشات التى تتووافر فوى شوأنها شوروط  -ب 
 اإلعالوةفوى  األولويوةستحقاق للمستحق يعتمد قانون التوامين االجتمواعى علوى ترتيوب اال

حود الوزوجين ا، ثوم بالمعواش المسوتحق عون  هفيبدأ بالمعاش المستحق للمستحق عن نفسو
المعواش  هحد الوالودين ، ويليوأعن  األوالد ألحد، ويليه المعاش المستحق  األخرللطرف 

 اإلخوووةالمعوواش المسووتحق ألى موون  وأخيوورا األوالد حوودأالوالوودين عوون  ألحوودالمسووتحق 
 . األخت أو األخعن  واألخوات

يستثنى من قاعدة ترتيب أولوية االستحقاق بين المعاشات المعاش المستحق وفقوا لقوانون  -ج
ألحكوام التامين االجتماعى الشامل فإذا توافرت للمستحق شروط استحقاق المعواش وفقوا 

مين االجتمواعى الشوامل أجتماعى ومعاش آخور وفقوا لقوانون التوأى من قوانين التامين اال
قانون  إذا كان معاشتكون أولوية االستحقاق لمعاش أى من قوانين التامين االجتماعى و

 . (5)كبر استحق منه الفرق بين المعاشين  أالتامين االجتماعى الشامل 
 

 :استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين المعاشات  -7
بالترتيووب  أعلووىموون مرتبووة  آخوورثووم اسووتحق معاشووا  المعوواش ان المسووتحق مسووتحقاكوو إذا –أ 

ربط له المعاش  األدنىقل من معاش المرتبة أ األعلىالمرتبة  السالف بيانه وكان معاش
 . (3) األدنىويكمل له بالفرق بين المرتبتين من معاش المرتبة  األعلىبمعاش المرتبة 

معاشووات موون مرتبووة  أصوحاب أوت عوون مووؤمن علوويهم اسوتحق المسووتحق عوودة معاشوا إذا -ب
كووان المعوواش  وإذاكانووت قيمتووه ،  يوواأفووى االسووتحقاق  األسووبقواحوودة فيسووتحق المعوواش 

 .عاشا بمقدار الفرق بين المعاشين م األحدثكبر ربط له من المعاش أ األحدث
وجهوا بين المعاش المستحق لها عون نفسوها والمعواش المسوتحق لهوا عون ز األرملةتجمع  -ج

  .(1)وتجمع بين اذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (0) بدون حدود
والمعاش المستحق له عون زوجتوه بودون  هيجمع الزوج بين المعاش المستحق له عن نفس -د

  .(4)ويجمع بين اذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (0)حدود 
 (1)بدون حدود األموالمعاش المستحق عن  األباش المستحق عن بين المع األوالديجمع  -اـ

 .(1)اذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود بين ، ويجمع كل منهم 
يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن مؤمن عليوه أو صواحب معواش واحود بودون  -و

 . (8)حدود 
والمعاش المسوتحق لوه عون موؤمن عليوه  يجمع المستحق بين المعاش المستحق عن شهيد -ز

 . (9)أو صاحب معاش بدون حدود
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 0773لسنة  23والمعدل بالقانون رقم  0761لسنة  003من قانون التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  03مادة ( 0)

 .قانون التأمين اإلجتماعىمن  001مادة ( 3)

 .من قانون التأمين االجتماعى 1بند  003مادة ( 2)

 .قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة( 1)

 .من قانون التأمين االجتماعى 2بند  003مادة ( 1)

 .من قانون التأمين االجتماعى 1بند  003مادة( 8)

 قانون التقاعد واتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ( 9)
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، وتجمع بين اوذا الحود  (5)جنيها شهريا  21معاش فى حدود  تجمع المطلقة بين أكثر من -ح
  (3)والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود

يجمع المستحقون فى غير الحاالت المتقدمة بين المعاشات المستحقة عن غير شوهيد فوى  -ط
، وفى حساب اذا الحد تعتبر المعاشات المسوتحقة عون األجور  (0)حدود مائة جنيه شهريا

ويجمووع المسووتحق بووين اووذا الحوود والمعوواش  (4)واألجوور المتغيوور وحوودة واحوودة األساسووى 
 .  (5)المستحق عن شهيد بدون حدود

 
تطبق حدود الجمع عند تحديد مدي توافر شروط االستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ  -0

 .(1)علي نصيب المستحق من زيادات اخري او نتيجة الرد واأليلولة 
 

 المطلب الرابع
 معاشال

 (5)أو مهنة والدخل من عمل

 
 أومين فووى تقريوور معوواش للمسووتحقين عوون المووؤمن عليووه أيسووتند نظووام التوو أونووحنا أنكمووا سووبق 

ما توافر للمستحق  فإذايعتمدون فى معيشتهم على دخل العائل ،  كانوا أنهمصاحب المعاش على 
بعد ذلوف  أصب  أواة العائل كان من الهيئة العاملة فى تاريخ وف أنمهنة بمعنى  أودخل من عمل 

فقد المبرر فى صرف المعاش عن العائل وال يؤثر ذلف فى اسوتمرار اسوتحقاقه نه يإف أفراداامن 
جتماعى تنظويم مين االأفقد عمله عاد له الحق فى صرف معاشه ، ويتناول قانون الت فإذاللمعاش 

 : األتىعلى الوجه ر الجمع بين المعاش والدخل قواعد حظ
 :ل من العمل لحساب الغير الدخ -5

التحق بعمل ، وكان صافى دخلوه مون العمول يسواوى قيموة  أوكان المستحق ملتحقا بعمل  إذا
نقوص صوافى اوذا الودخل عون المعواش  فوإذا إليوهيزيد عليه يوقف صرف المعواش  أومعاشه 
من المعاش الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى كل ما يحصل عليه المستحق مقابل  إليهصرف 

 أومين االجتماعى والنرائب فى تاريخ استحقاقه للمعاش أمله مخصوما منه اشتراكات التع
، وتتم المتابعوة فوى ينواير  األحوالبحسب  اآلخرفى تاريخ التحاقه بالعمل أى التاريخين بعد 

 األجوورموون كوول عووام ، وفووى تحديوود جووزء المعوواش الواجووب الصوورف يووتم التعاموول مووع معوواش 
 .المتغير كوحدة واحدة  األجرومعاش  األساسى

والمقصود بالعمل الذى يؤثر المقابل منه فى قيمة ما يصرف من المعواش الودخل مون العمول 
الخاص ، سوواء كوان دائموا  أوالقطاع العام  وألحساب الغير سواء كان فى القطاع الحكومى 

 .خارجها  أومؤقتا ، سواء كان العمل داخل البالد  أو
 
 
 

 ــــــــــــــــــ

 .من قانون التأمين االجتماعي  011مادة (0)

 قانون التقاعد واتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (3)

 .من قانون التأمين االجتماعي  3بند  003مادة  (2)

 . 0761لسنة  19من القانون رقم  01مادة ثانية عشرة بند  (1)

 . 3119لسنة  111من قرار وزير المالية رقم  063فقرة أخيرة من المادة  (1)

 من قانون التامين االجتماعى 000مادة  (8)
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 :الدخل من مهنة -7
يموارس  أىلووائ   أوغير تجاريوة منظموة بقووانين  أوتجارية  كان المستحق يزاول مهنة إذا

المعواش بالكامول حتوى  إليوهنشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصولة صورف 
 أوقوفخموس سونوات متصولة  كانت مدة ممارسة المهنة تزيود علوى وإذايستكمل تلف المدة ، 

عتبوارا مون إالحق فى صرف المعاش  إليهتوقف عن مزاولة المهنة عاد  وإذاصرف معاشه 
 .الشهر التالى لتاريخ ترف المهنة  أول

 
 :استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين الدخل والمعاش  -0

 :(5)اآلتيةفى الحدود استثناء مما تقدم يجمع المستحق بين الدخل والمعاش 
المهنوة وبوين معاشوها عون زوجهوا بودون حودود  أوبوين الودخل مون العمول  األرملوةتجمع  

 .نونية الواجبة للزوجة على زوجها القا اإلعالةوذلف تمشيا مع مبدأ 
عن زوجته بدون حدود تطبيقا  هالمهنة وبين معاش أويجمع الزوج بين الدخل من العمل  

 .ورية به المحكمة الدست أخذتلمبدأ المساواة الذى 
المهنة عن مائة جنيوه تجموع بوين الودخل  أوالحاالت التى يقل فيها قيمة الدخل عن العمل  - ج

 .جنيه  011صدرين والمعاش فى حدود من أى من الم
وفى حالة وقف معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الوذى وقوع فيوه سوبب الوقوف علوى 

 .  (7)معاش شهر كامل أساس
 

 المطلب الخامس
 (0)قطع المعاش

 
 إنهواءفانوه يكوون مون المتعوين  – اإلعالوة –طالما زال سبب تقرير الحوق فوى المعواش للمسوتحق 

الحق فى المعاش متى  إنهاءالحق فى المعاش ، وترتيبا على ذلف يقرر قانون التامين االجتماعى 
 :اآلتيةالحاالت توافرت 

د اناف حق وبوفاته لم يع، فاستحقاق المعاش كان لتغطية نفقات معيشة المست وفاة المستحق -0
 .مبرر الستمرار االستحقاق 

، فاسوتحقاق المعواش ألى مونهن كوان سوببه أن  زواج األرملة أو المطلقة أو البنت أو األخت -3
نفوواق عليهووا فووإذا زال سووبب االسووتحقاق المووؤمن عليووه أو صوواحب المعوواش كووان ملتزمووا باإل

 .رر الستمرار استحقاق المعاش ف مبوانتقال االلتزام باإلعالة إلى الزوج لم يعد انا
وتسرى هذه القاعدة فى شأن الزوج ويقطع معاشه بزواجه مان أخارى حتاى ولاو كانات ال 

 . تعمل قياسا على القاعدة المقررة فى شأن األرملة
سن الحادية والعشرين السن التى استكمل ببلوغهوا األاليوة لمباشورة جميوع  بلوغ االبن واألخ -2

أنه فى اوذك السون يكوون قود اسوتكمل أينوا مقوموات ممارسوته عموال  حقوقه المدنية وباعتبار
سواء لحساب الغير أو لحساب نفسه يحصل منوه علوى دخول يغطوى نفقوات معيشوته وبالتوالى 
زوال حاجتووه إلووى المعوواش ، فووإذا مووا كووان انوواف عووارض أدى إلووى عوودم تحقووق سووبب قطووع 

 :ت اآلتية للحاالالمعاش استمر الحق فيه ، فيستمر استحقاقه المعاش 
 ــــــــــــــــــ

 من قانون التامين االجتماعى 003،  000 مادة (0)

 من قانون التامين االجتماعى  001 مادة (3)

 من قانون التامين االجتماعى  002 مادة (2)
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 آيواعن الكسب يستمر استحقاقه للمعواش  األخ أوبن ، بسبب عجز اإل العاجز عن الكسب - أ
يسووتمر المعوواش عوون الشووهر الووذى يحوودد لتوقيووع كانووت سوونه حتووى زوال حالووة العجووز ، و

ويؤدى المعاش عن الشهر الذى زال فيه العجز  (5)الكشف الطبى عليه والشهر التالى له
 .شهر كامل  أساسعلى 

بأحوود مراحوول التعلوويم التووى ال تجوواوز مرحلووة الليسووانس أو البكووالوريوس أو مووا  الطالااب - ب
 :بشرط يعادلها 

وإذا موا بلوغ الطالوب تلوف السون خوالل السونة  ينعدم تجاوزه سان السادساة والعشار (0)
ة وذلوف مهموا كانوت مودة يالدراسية استمر استحقاق للمعاش حتى نهاية السنة الدراسو

 .اذك السنة 
 أن يكون متفرغا للدراسة  (7)
، ويقصوود بالمؤاوول النهووائى المؤاوول الووذى تعتموودك الدولووة  الحاصاال علااى ملهاال نهااائى -ج

الشاروط  األخ أووذلف متى توافرت فوى فوى شوأن االبون ،  أجهزتها بأحدلاللتحاق بعمل 
 : اآلتية

 .ةأو مهنعدم االلتحاق بعمل ( 5)
بالنسبة للحاصلين على مؤاول الليسوانس  رينـن السادسة والعشـيكون قد بلغ س أال( 7)

  األقلبالنسبة للحاصلين على المؤال  والعشرين الرابعةوسن البكالوريوس ،  أو
مؤاوول  الووذى حصوول علووى األخ أوبوون مين بهووذا االسووتثناء حمايووة اإلأقووانون التوو أرادوقوود 

 إلوى باإلنوافةمزاولة مهنوة  أوحتى تاريخ التحاقه بعمل  خالل الفترة من تاريخ تخرجه
ه بودون موورد خوفا مون قطوع المعواش وبقائو دراسته راخى فىالت إلىدفع المستحق  معد
 .الدراسة ولم يكن قد التحق بعمل  ما انتهت إذا

 ىحود صوندوقأمون  أومين أمن صندوق التو معاش أكثربيقا لقاعدة عدم جواز الجمع بين تط -1
 األولويةحداما ومن الخزانة العامة ، وكذلف قاعدة ترتيب أو من أ خراآلمين والصندوق أالت

موا تووافرت لوه شوروط اسوتحقاق  إذامون المسوتحقين  أىفى استحقاق المعاش ، يقطع معاش 
 .بقواعد الجمع بين المعاشات  اإلخاللوذلف مع عدم  أعلىالمعاش من مرتبة 

 
أساس يؤدى المعاش عن الشهر التى وقع فيه سبب القطع على  وفى حالة قطع معاش المستحق

يقطع معاشوه اعتبوارا  كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة وإذا (5)شهر كامل 
 . (5)الشهر الذى حدثت فيه الوفاة   أولمن 
 

 (2)ب السادسالمطل
 أيلولة المعاش من مستحق لمستحق أخر

 
تمشيا مع مبدأ نمان مستوى المعيشة المناسب لألسرة يقرر النظام أيلولة المعواش مون مسوتحق 

 :فى الحاالت اآلتية لمستحق آخر 
فى حالة إيقواف أو قطوع معواش أحود المسوتحقين كلوه أو بعنوه يورد موا يوقوف أو يقطوع إلوى  -0

 .ذاتها المستحقين من الفئة 
فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه يتم الرد  -3

 :بالترتيب التالى على باقى المستحقين معه فى تاريخ اإليقاف أو القطع 
 ــــــــــ

 من قانون التامين االجتماعى  001 مادة( 0)

 جتماعىالمرفق بقانون التأمين اال 2مالحظات الجدول رقم ( 2)
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 : األزواجمعاش فئة  -أ
  األوالديرد على  -
 يرد على الوالدين -
 واألخوات يرد على اإلخوة -

 :األوالد  فئةمعاش  -ب
 زواج األ فئةيرد على  -
 يرد على الوالدين  -

 :معاش فئة الوالدين  -ج
  األزواجيرد على فئة  -
  األوالديرد على فئة  -
  واألخوات اإلخوةيرد على فئة  -

 :يلولة المعاش مايليويراعي في أ
يراعووى قبوول تنفيووذ قاعوودة رد المعوواش خصووم مووا يكووون قوود اسووتحق موون معوواش دون المسوواس   -0

بحقوق باقى المستحقين ، وما يتبقى من المعاش الذى سيتم ردك يوزع على المستحقين وقت 
بحقوووق بوواقى المسووتحقين وذلووف وفقووا للقواعوود  (1)الوورد بمووا فوويهم المسووتحق مووع عوودم المسوواس

 .مرافق لقانون التامين االجتماعىال( 2)المنصوص عليها فى الجدول رقم  كامواألح
نصويبه ل األقصوىالحود  ال يجواوزيتحدد نصيب المستحق الوذى يورد عليوه جوزء المعواش بموا  -3

 .المذكور لالمحدد بالجدو
، حيث تطبق اذك الحدود فقط عند تحديد مدي توافر شوروط ال تطبق حدود الجمع عند الرد  -2

اق أول مرة بغض النظر علي ما طرأ علي نصيب المستحق مون زيوادات اخوري أو االستحق
 . (2)نتيجة الرد وااليلولة

 د لبواقى المسوتحقين فوى حالوة إيقافوهالمعاش الذى من  دون المساس بحقوق المستحقين ال ير -1
 .الجزء الذى لم يستنزل من المعاش قطعه وذلف فى حدود  أو

مون  اآلخورينمون معاشوات المسوتحقين  إليوهما تم ردك  إليهيعاد ربط معاش المستحق منافا  -1
 .تالى لتاريخ واقعة استحقاق الرد الشهر ال أول
 
 

 المطلب السابع
 (3)عودة الحق فى المعاش

األصل أنه طالما توافرت إحدى حاالت قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إال انه قد تزول 
المعواش مورة أخورى ، ويعوالن قوانون التوامين اوذك  أسباب القطع ويعود المستحق فوى حاجوة إلوى

 :على الوجه األتى الحاالت 
 :األرملة والزوج  -1

يعود الحق فى المعاش لألرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذك الصفة لزواجها فى     
 :تلك الحاالت أى من الحالتين اآلتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق 

 
 

 ــــــــــ
 مذكرةال كراجع المطلب الثامن من اذ( 1) 

 3119لسنة  111من قرار وزير المالية رقم  063فقرة أخيرة من المادة ( 2) 

 من قانون التامين االجتماعى 001مادة ( 2)
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 . طالقها من الزوج االخير - أ
كانوت مسوتحقة لمعواش الوزوج  فوإذا األخيورترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الوزوج  - ب

عود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق فال ي األخير
كوان قوانون التوامين  آيواوكوذلف  األولقل من المعاش عن الوزوج أ األخيرلها عن الزوج 

 . األخيراالجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج 
 .الزوج عن زوجته وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش 

 
 : تواألخبنة اإل -7

بتلوف الصوفة  يتهمواألالتوى قطوع المعواش المسوتحق  األخوت أوبنوة يعود الحق فوى المعواش لإل
 : اآلتيتينالحالتين من  أىلزواجها وذلف فى 

 . الطالق - أ
لمسوووتحق لمعووواش واحووود بقاعووودة اسوووتحقاق ا اإلخووواللالترمووول وذلوووف موووع مراعووواة عووودم  - ب

 .واستثناءاتها 
طول الفترة الزمنيوة مون تواريخ الوزواج ويعود الحق فى اذا المعاش بصرف النظر عن 

 .يهما اتين الحالتين أو عدد مرات تحقق أمن ا أىحتى تاريخ تحقق 
 .الترمل  أوفى تاريخ الطالق  –السابق بيانها  – اإلعالةيراعى شروط  لألختوبالنسبة 

 
 :فى حالة العجز عن الكسب  األخ أواالبن  -0

عجز  إذاالمعاش الذى ربط ألى منهما بهذك الصفة فى  األخ أوبن يعود الحق فى المعاش لإل
كوان تواريخ  يواأوكان سبب انتهاء الحوق فيوه  ياأوكان سبب استحقاقه المعاش  آياعن الكسب 

 .ه قد توافر قبل بلوغه سن الستين ثبوت حالة العجز طالما كان سبب
 . جز فى تاريخ ثبوت الع –السابق بيانها  –وبالنسبة لألخ يراعى شروط اإلعالة 

 
 : (5)االبن أو األخ خالل فترة التجنيد االلزامى -4

بن أو األخ الذى ربط له المعواش بهوذك الصوفة خوالل فتورة التجنيود يعود الحق فى المعاش لإل
 :الشروط اآلتية لزامى وذلف متى توافرت اإل
بوون أو األخ لووم يوورد كليووا أو جزئيووا علووى بوواقى المسووتحقين بعوود قطعووه أن يكووون معوواش اإل - أ

ستحق الصرف أم كان بن أو األخ مواء كان مستحق المعاش الذى رد عليه نصيب اإلس
 معاشه موقوفا 

أال يكون اإلبن أو األخ قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستوى فى اذا الشورط مون كوان  - ب
 .حاصال على مؤال عال أو مؤال أقل من العالى أو كان بدون مؤال 

 . فى تاريخ التجنيد  –السابق بيانها  –وبالنسبة لألخ يراعى شروط اإلعالة 
 

 :القواعد التى تتبع فى شأن المعاش الذى سيعود الحق فيه  -1
لتاريخ تحقق الواقعوة التوى يترتوب عليهوا  (7)يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى - أ

عودة الحق فى المعاش ، وفى حالة الطالق الرجعى يرجأ صورف المعواش حتوى تنتهوى 
ة فإذا استمرت حالة الطالق تم صرف المعواش إعتبوارا مون أول الشوهر التوالى فترة العد

 .لتاريخ وقوع الطالق 
 ــــــــــ
 من قانون التامين االجتماعى 008 مادة (0)

 من قانون التامين االجتماعى 001مادة ( 3)
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بعنوه علوى بواقى المسوتحقين  أوكان المعواش الوذى سويعود الحوق فيوه سوبق ردك كلوه  إذا - ب
عتبوارا مون إمعاشات من رد عليهم بقيمة موا سوبق ردك علويهم مون اوذا المعواش  فتخفض

 .تاريخ عودة الحق فيه 
يحدد نصيب المستحق الذى يعود الحق فيه بمراعواة حواالت القطوع التوى تموت بعود قطوع  -ج

 واأليلولوةوفقوا لقواعود الورد  إليوهتوؤول  أننصيبه فى المعاش والذى كان من المفتورض 
 .شه لوال قطع معا

ش حتوى تواريخ المعوا إلوى أنويفتوالزيوادات التوى  اإلعانواتيستفيد المسوتحق مون جميوع  -د
 .عودة حقه فى المعاش 

وقواعود معاش المستحق قاعودة حظور الجموع بوين المعاشوات واسوتثناءاتها  تطبق فى شأن -ا
 .الجمع بين المعاش والدخل 

 
 المطلب الثامن    

 حاالت توافر شروط استحقاق المعاش
 (5)صاحب المعاش أوبعد تاريخ وفاة الملمن عليه 

 
 أوامتداد رعاية قانون التامين االجتمواعى لمون كوانوا يعتمودون علوى دخول الموؤمن عليوه  األصل

 أسورته أفوراد إلوىقانون التامين االجتمواعى يمود الحمايوة  أن إالصاحب المعاش فى تاريخ وفاته 
عودم  إلوى أدتمازالوت الحالوة التوى  إذاوقوت وفاتوه  الذين لم يكونووا يعتمودون عليوه فوى معيشوتهم

صاحب المعاش لهوم لوو  أوالمؤمن عليه  إعالةفى حالة تقتنى  وأصبحوااستحقاقهم فى المعاش 
 : اآلتيةللحاالت كان مازال على قيد الحياة ، فيرتب حقا فى المعاش 

 :الحالة األولى 
من عليوه أو صواحب المعواش تسوتحق التى كانت متزوجة فى تاريخ وفاة المؤ البنت واألخت -0

 . حالة طالقها أو ترملهامعاشا فى 
الذى لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش فوى تواريخ وفواة الموؤمن عليوه  االبن واألخ -3

  (7)بالمفهوم المحودد بقوانون التوامين  –من الكسب  ثم يصاب بعجز يمنعهأو صاحب المعاش 
 .فى تاريخ الحق 

 :ع فى شأن المعاش القواعد التى تتب
يشترط لمن  المعاش بالنسبة لألخوت واألخ تووافر شوروط اإلعالوة فوى تواريخ تحقوق الواقعوة  -0

 .المنشئة لالستحقاق 
يقدر النصيب في المعاش بما كان يستحقه بافتراض توافر شروط االستحقاق في تاريخ وفاة  -3

أو صواحب المعواش  المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلف منسوبا إلي معاش الموؤمن عليوه
عن األجرين األساسى والمتغير وما أنيف اليهما من زيادات وإعانات تعتبر جزء منه فوى 

 .تاريخ تحقق الواقعة التى ينشأ بموجبها حق المستحق فى المعاش 
يؤخووذ فووى االعتبووار عنوود تحديوود قيمووة نصوويب المسووتحق فووى المعوواش الحوواالت المماثلووة التووى  -2

 .ق واقعة االستحقاق بالنسبة للحالة محل البحث استحقت فى المعاش قبل تحق
يسووتفيد المسووتحق موون حوواالت رد المعوواش التووى وقعووت قبوول توواريخ تحقووق الواقعووة المنشووئه  -1

الستحقاقه بشرط عدم زيادة مجمووع موا يصورف مون المعواش فوى اوذك الحالوة علوـى معواش 
وما أنويفت إليوه المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من األجرين األساسى أو المتغير 

 .مـن زيادات وإعانات تعتبر جزءا منه
 ــــــــــ

 من قانون التامين االجتماعى 001مادة ( 0) 

 بند ي من قانون التأمين اإلجتماعي 1مادة ( 3)
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يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو المعاش والدخل وذلوف علوي أسواس قيموة النصويب  - 5

 .(5)ك وفقا لما تقدمفي المعاش المستحق بعد تحديد
 

 :الحالة الثانية 
 أوالذى لم تكن تتووافر فيوه شوروط االسوتحقاق فوى تواريخ وفواة الموؤمن عليوه  األخ أوبن اإلحالة 

 اآلتيوةبشوأنه الشوروط  تووافرتيمن  معواش متوى  مراحل التعليم بإحدىوالتحق صاحب المعاش 
 :مجتمعة 

صووول علووى الليسووانس او تجوواوز مرحلووة الحمراحوول التعلوويم التووى ال  بأحوود التحاقووه يكووون أن -0
 .البكالوريوس

 .كون قد بلغ سن السادسة والعشريني أال  -3
 .ا لمهنةممارس أويكون ملتحقا بعمل  أاليكون متفرغا للدراسة بمعنى  أن -2

 :قيمة المعاش 
صاحب المعاش  أويعاد توزيع المعاش على المستحقين للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه  -0

 . ( األخ أو بناإل) اذا المستحق بما فيهم 
التووى تمووت قبوول  واإليقوافبمراعوواة حوواالت القطووع (  األخ أوبون اإل) يحودد نصوويب المسووتحق  -3

لو كان مستحقا فى تاريخ وفواة  إليهتؤول  أنتحقق واقعة استحقاقه والتى كان من المفترض 
 .صاحب المعاش  أوالمؤمن عليه 

صاحب المعاش عون كول مون  أواش المؤمن عليه مع أساسعلى  األخ أوبن يحدد نصيب اإل -2
جزءا منه فى  والزيادات التى تعتبر اإلعاناتجميع  إليهاوالمتغير منافا  األساسى األجرين

 .تاريخ منحه المعاش 
 .فى تاريخ التحاقه بالتعليم  اإلعالةتوافر شروط  األخيشترط فى  -1
 .ا لجمع بين المعاشات واستثناءاتهيراعى تطبيق قاعدة حظر ا -1

 .بالدراسة  اللتحاقهالشهر التالى  أولالمعاش اعتبارا من  األخ أوويمن  االبن 
 
 ــــــــــ

 3119لسنة  111القرار الوزاري رقم من  061مادة ( 0)
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 المطلب التاسع
 (5) األخ أوومنحة قطع معاش االبن  األخت أومنحة زواج البنت 

 
 :منحة زواج البنت أو األخت 

ومعاونة لهما على تأثيث بيت الزوجية تمشيا مع التقاليد االجتماعيوة يقورر  واألخترعاية للبنت 
للزواج منحة تساوى معاشها عن  األخت أوقانون التأمين االجتماعى فى حالة قطع معاش البنت 

 مقدارك خمسة وعشرون جنيهوا أدنىوذلف بحد  إليه أنيفالتى  واإلعاناتسنة بما فيه الزيادات 
وبحوود أدنووى خمسووون جنيهووا بالنسووبة  20/2/0761بالنسووبة للحوواالت التووى تووم فيهووا الووزواج حتووى 

وبحد أدنى مائتان  21/8/0773وحتى  0/1/0761عتبارا من إللحاالت التى وقع فيها الزواج 
  (7)0/9/0773من الجنيهات بالنسبة للحاالت التى يقع فيها الزواج اعتبارا من 

واألجر المتغير  األساسىالمشار إليه يعتبر المعاش المستحق عن األجر وفى حساب الحد األدنى 
 .وحدة واحدة 

المنحوة علوى  ةوإذا كان نصيب البنت أو األخت فى المعاش موقوفا كلوه أو جوزء منوه فتحودد قيمو
 .معاش كامال شامال الجزء الموقوف أساس قيمة ال

ت أو األخت نتيجة قطوع معواش مسوتحق ويدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للبن
نتيجة إيقاف آخر ، وال يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش المردود على البنت أو األخت 

 .معاش احد المستحقين 
 .لمرة واحدة  إالوال تستحق المنحة 

 
 :منحة قطع معاش االبن أو األخ 

ع معاشوه أنواف التعوديل الوذى بون واألخ علوى مواجهوة ظوروف حياتوه بعود قطوبهدف معاونة اإل
لبلوغوه حقا لالبون واألخ فوى حالوة قطوع معاشوه  0773لسنة  21دخل على النظام بالقانون رقم 

سنة أو النتهاء حاالت استمرار صرف المعاش بعد اذك السن منحة ألى منهموا تسواوى  30سن 
كام األخرى التى معاشه عن سنة بحد أدنى مائتى جنيه ، وتسرى فى شأن اذك المنحة سائر األح

 . سابق اإلشارة إليهاى شأن منحة زواج البنت واألخت تسرى ف
 

 المطلب العاشر
 (4) (0)إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب

 
إذا  –بنووة أو اإل –بوون اإل –يقوورر قووانون التووأمين اإلجتموواعى إعانووة للولوود العوواجز عوون الكسووب 

تلااك  فيمااا يلااى دراسااة قواعاادخوور ونتنوواول اسووتدعت حالتووه إلووى المعاونووة الدائمووة موون شووخص أ
 :اإلعانة

 
 
 

 ــــــــــ
 التأمين اإلجتماعي قانونمن  002مادة ( 0)

  0773لسنة  21عة من القانون رقم المادة الراب( 3)

  3111لسنة  03عدلة بالقانون رقم مكررا من قانون التأمين اإلجتماعى م 012 مادة( 2)

 من قانون التأمين اإلجتماعى( 1)من م ( ى)الى البند يرجع فى مفهوم العاجز عن الكسب  (1)
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 الفرع األول
 حاالت استحقاق اإلعانة

 
فاى  (5)وكانت سنه قاد بلغات الرابعاة عشارةافق للولد العاجز عن الكسب تستحق إعانة المر -5

 :الحاالت اآلتية 
رر فووى ن تقووأهووا يبوون عوون الكسووب فعلمين الصووحى عجووز اإلقووررت الهيئووة العامووة للتووأ إذا - أ

 .حياته اليومية بأعباءللقيام  آخرالدائمة من شخص  للمعاونة تهالوقت ذاته مدى حاج
بنة فى تاريخ استحقاقها للمعاش صفة العاجز عن الكسب وكانوت حالتهوا لإل توافرت إذا  - ب

مين الصوحى أة للتوتطلب عرنها علوى الهيئوة العامو أنفلها  مرافق إلىتستدعى الحاجة 
 .للنظر فى طلبها 

    إلووىالعوواجز عوون الكسووب  بوون الووذى تتوووافر لديووه صووفةاإل أوبنووة اسووتدعت حالووة اإل إذا -ج
طلووب يتقوودم ب أنفلووه  للمعوواش اسووتحقاقهتوواريخ  بعوود آخوورالدائمووة موون شووخص  المعاونووة

 .مين الصحى للنظر فى طلبه لعرنه على الهيئة العامة للتأ
الدائموة مون شوخص آخور فلوه  مستحق المعاش للمعاونوة وإذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة

لسوونة  111موون قوورار وزيوور الماليووة رقووم  316المووادة ن يطعوون فووى قراراووا وفقووا ألحكووام أ
 . الطبيةمن تاريخ إعالنه بقرار الجهة  مدة أقصااا ثالثون يوماوذلف خالل  3119

 
 : اإلعانةتاريخ بدء استحقاقه  -7

 الطبيوةعاش للحاالت التى تقرر الجهوة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الم المرافق إعانةتستحق 
مون  اإلعانوةمن اذا التاريخ وفى غيور اوذك الحواالت تسوتحق  اإلعانةتوافر شروط استحقاق 

الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبيوة حاجوة المسوتحق للمعاونوة الدائموة مون شوخص  أول
 . آخر

 
 :الفحص  إعادة -0

فق سنويا لتقرير مدى استمرار المرا إعانةرر له يتم توقيع الكشف الطبى على المستحق المق
وذلف بالنسوبة للحواالت التوى تورى الجهوة الطبيوة ان  آخرالدائمة من شخص  للمعاونة حاجته

 .الدائمة قابلة لالنتهاء  للمعاونةحاجتها 
 

 الفرع الثانى
 قيمة إعانة المرافق

 
مون زيوادات  إليوه أنويفموا من قيموة معواش المسوتحق شوامال % 31تحدد إعانة المرافق بواقع 

 . وإعانات
 :ما ياتى  اإلعانةويراعى فى تحديد قيمة 

معواش  إيقوافزء المعاش الموردود علوى المسوتحق نتيجوة ـج اإلعانة يدخل فى تحديد قيمة ال - 0
 . حد المستحقينأ

 . يدخل فى تحديد قيمة اإلعانة جزء المعاش الذى آل إليه نتيجة قطع معاش أحد المستحقين -3
 . (7) يجمع المستحق بين اإلعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود -2
 

 ــــــــــــ
 3119لسنة  111من قرار وزير المالية رقم  010مادة  (0)

  3111لسنة  03من قانون التأمين اإلجتماعى معدلة بالقانون رقم  003مادة  (3)
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 الفرع الثالث
 حاالت قطع إعانة المرافق

 
 :الحاالت اآلتية أى ينتهى الحق فى اإلعانة اعتبارا من توافر إحدى  –ة المرافق تقطع إعان

 . التحاق المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة -0
 .دائمة من شخص آخر زوال الحاجة إلى المعاونة ال -3
 . ق إلعادة توقيع الكشف الطبى عليهم المستحريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدتا -2
 .وفاة المستحق  -1
 

 مطلب الحادى عشرال
 أحكام خاصة بصرف المعاشات

 
 : (5)من تصرف إليه معاشات القصر -5

تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر للولى أو الوصوى الوذى تحودد صوفته بشوهادة  -أ
 :للترتيب األتى إدارية وفقا 

للووولى الطبيعوووى واووو األب ، وتعتبووور األم فووى حكوووم األب فووى حالوووة عوودم وجوووودك  1
 .ائها دون حاجة لصدور قرار وصاية ها معاشات القصر من أبنوتصرف ل

 .ى واو الجد الصحي  أى والد األب للولى الشرع 2
 .الذي يتقدم بقرار تعيينه وصياللوصى  3

ليه حقوق إبالغ المحكمة المختصة ببيان كامل عمن صرف إيتعين   وفي جميع الحاالت
 . القصر وما صرف اليه

بتحديود الشوخص الوذى يصورف لوه المعاشوات والمبوالغ  ارارتصودر قو أنيجوز للمحكمة  -ب
المسووتحقة للقصوور بالمخالفووة للترتيووب السووابق ، وفووى اووذك الحالووة يبوودأ صوورف المعاشووات 

 التأمينيووةالهيئووة  إلخطووارالشووهر التووالى  أولللشووخص الووذى عينتووه المحكمووة اعتبووارا موون 
 .بقرار المحكمة 

الولى أو الوصى القائم على  إلى( سنة30) يستمر صرف المعاشات بعد بلوغ سن الرشد -ج
 .سمه إب حدام لصرف المعاشأشئونهم ما لم يتقدم 

 :جواز صرف المعاش بتوكيل  -7
يجوز لجهات الصرف صرف المعاشات بتوكيل إدارى يشهد بصحته إثنوان مون العواملين  -أ

 :جراءات اآلتية لإلبالجهاز اإلدارى للدولة أو للهيئات العامة ويعتمد إدارياح ، وذف وفقا 
يقوم الوكيل بتسليم التوكيل اإلدارى للمكتب أو المنطقة المختصوة بصوندوق التوأمين  1

االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال أو صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع 
 .الحكومى بحسب األحوال 

ن صوحة يقوم المكتب المختص أو المنطقوة المختصوة بمراجعوة التوكيول والتحقوق مو 2
الورقم وتواريخ ) اعتمادك وتدوين محل الوكيل وبيانات بطاقتوه العائليوة أو الشخصوية 

 ( .الصدور
 .إصدار خطاب لجهة صرف المعاش باسم الوكيل  3
يحفظ التوكيل اإلدارى بملف الصرف ويخصص سجل لمتابعة اذك الحاالت للتحقق  4

 .السنة من عدم الصرف بالتوكيل اإلدارى لمدة تجاوز ثالث مرات فى 
 ــــــــــــ

 3119لسنة  111من قرار وزير المالية رقم  066و  069مادة  (0)
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فيتعين  إليهااستمرار صرف المعاش بالتوكيل لمدة تجاوز المدة المشار  األمرتطلب  إذا -ب
يكون التوكيل موثقوا فوى الشوهر العقوارى ، وفوى اوذك الحالوة يقودم التوكيول للصوندوق  أن

 .المعاش  إليهن يصرف المختص لتعديل اسم م
 

 : التأمينيةعدم جواز الحجز و النزول عن الحقوق  -0
 :وفى الحدود المبينة فيما بعد فى الحاالت  الإالحجز أو النزول عن المعاش  ال يجوز

اسووتيفاء ديوون النفقووة المحكوووم بهووا علووى المسووتحق موون نصوويبه فووى المعوواش بمراعوواة عوودم  - أ
 : ةاآلتيالحدود تجاوز نسبة الخصم فى 

 .المستحق أو مطلقته زوجة لمن قيمة المعاش بالنسبة للنفقة المستحقة % 31 (0)
 .للنفقة المستحقة ألوالد المستحق من قيمة المعاش بالنسبة % 21 (3)
 .والوالدين  واألوالدمن قيمة المعاش بالنسبة لنفقة الزوجة أو المطلقة % 11 (2)
نصوويبه فووى  0/1فووى حوودود  لووفقبوول المسووتحقين وذ التأمينيووةالووديون المسووتحقة للهيئووة  - ب

 .المعاش
قبوول المووؤمن عليووه أو صوواحب المعوواش تخصووم موون  التأمينيووةالووديون المسووتحقة للهيئووة  -ج

 . أنصبتهممعاشات المستحقين فى حدود الريع وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من 
القودر ودين النفقة يبودأ بخصوم ديون النفقوة فوى حودود  التأمينيةعند التزاحم بين دين الهيئة  -د

 .ن الهيئة الجائز الحجز عليه مخصوماح منه الثمن للوفاء بدي
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 الجداول
 

 (3)، ( 2)، ( 1)  0جدول رقم 
 توزيع المعاش على المستحقين

 

رقم 
 الحالة

 المستحق فى المعاش

 نصبة المستحقة فى المعاشاأل

 األرملة
 أو

 الزوج
 الوالدان والداأل

   األخوة   
و 

 األخوات

0  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج   و ولد واحد
 أكثر

0/3  
يوزع 
بالتساوى 
فى حالة 
 التعدد

0/3  
يوزع 
بالتساوى 
فى حالة 
 التعدد

 - -

3  
 أو أرامل أو أرملة

 أو زوج  و والد
 والدين

3/2   -

0/2  
 أو أليهما

كليهما 
 بالتساوى

 -

2  
 أو أرامل أو أرملة
 أو أخ أو أخت و زوج

 أكثر
2/1  - -

0/1  
 أو أليهم

لهم 
جميعاح 
 بالتساوى

1  
 أو أرامل أو أرملة

 زوج فقط

2/1 
و يوزع 
بالتساوى 
فى حالة 
 التعدد

 - - -

1  
 أو أرامل أو أرملة

كثر أ أو زوج  و ولد
 والدين  أو     و والد

0/2  0/3  

0/8 
 أو أليهما

كليهما 
 بالتساوى

 -

 
 
 

 
 
 

                                                 
 0/7/0791و يعمل به اعتباراح من  0799لسنة  31اذا الجدول مالحظاته معدلة بالقانون رقم ( 0)

 .0761لسنة  19كما عدلت مالحظاته بالقانون رقم ( 3)

 . 0769لسنة  019كما عدلت مالحظاته بالقانون رقم ( 2)
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رقم 
 الحالة

 المستحق فى المعاش

 المستحقة فى المعاشاألنصبة 

 األرملة
 أو

 الزوج
 الوالدان األوالد

األخوة      
 و األخوات

-  ولد واحد  8
3/2 

 المعاش
 - -

-  أكثر من ولد  9

كامل 
 المعاش
ويوزع 
 بالتساوي

 - -

6  
 أو ولد واحد و والد
 والدين 

 -3/2 

0/2  
 أو أليهما

كليهما 
 بالتساوى

 -

7  
 أو كثر من ولد و والدأ

 والدين
 -1/8 

0/8  
 أو أليهما

كليهما 
 بالتساوى

 -

- -  والدين أو والد واحد  01

0/3 
 أو أليهما

كليهما 
 بالتساوى

 -

- - -  أكثر  أو أخ أو أخت  00

 أليهم 0/3
لهم  أو

جميعاح    و 
يوزع بينهم 
 بالتساوى

57 (5) 
والدين و  أو والد واحد

- -  أكثر  أو أخت أو أخ

0/3 
 أو أليهما

كليهما 
 بالتساوى

 همألي 0/1
لهم  أو

جميعاح 
 بالتساوى

 
 (7)(0)مالحظات الجدول رقم 

 .تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم األرملة   -0
 
 
 

 .و يسرى حكمه فى شأن الحاالت السابقة مع الصرف من التاريخ المذكور 1/1/61، و يعمل به من  0761لسنة  72بند مناف بالقانون رقم ( 0)

 . 0761سنة ل 19معدلة بالقانون رقم ( 3)
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بعنه يؤول إلى باقى المستحقين من  أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو يقافإفى حالة  -3
فئة اذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من اذك الفئة يتم الرد على باقى 
المستحقين بالفئات األخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب  له بالجدول 

للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلف كله بمراعاة الترتيب المون  وفقا 
 :فى الجدول التالى 

 

المقطوع  أو فئة المستحق الموقوف
 معاشه

 عليه فئة المستحق الذى يرد
 المعاش

 األرملة
 األوالد -0
 .الوالدان -3
 .اإلخوة و األخوات -2

 األوالد
 .األرملة -0
 الوالدان -3

 لداناالو
 .رملة األ -0
 .األوالد -3
 .اإلخوة و األخوات -2

 
ردك خصم ما يكون قد استحق من معاش دون  أو   و يراعى قبل تنفيذ قاعدة أيوله المعاش

 . المساس بمعاشات باقى المستحقين 
بعنه ألحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين  أو  فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله -2

 . وال السبب جميع المستحقين فى تاريخ ز
يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما ال يجاوز الحد األقصى للنصيب  -1

 .(5)المحدد بالجدول 
 .قطعة   أو ال يرد المعاش الذى من  بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه -1
رد على فئة يؤول الباقى من نصيبهما بعد ال 3فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم  -8

األرامل إلى اإلخوة واألخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى اذا 
 . التاريخ و ذلف فى حدود الربع

و فى حالة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش 
استحقاق المعاش فى اذا المورث إلى اإلخوة واألخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط 

 . (7)التاريخ 
 
 
 
 
 
 . 0/1/0761ويعمل به اعتبارا من  0769لسنة  019بند معدل بالقانون رقم ( 0)

 .0/1/0761ويعمل بالفقرة األولى منها اعتبارا من  0769لسنة  019مالحظة منافة بالقانون رقم ( 3)
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 أمثلة تطبيقية
 

 خ وفاةتوزيع المعاش في تاريخطوات : أوال
 الملمن عليه أو صاحب المعاش

 
خطوات وذلك  ةتمر عملية توزيع المعاش في تاريخ وفاة الملمن عليه أو صاحب المعاش بعد

 :علي الترتيب التالي
 .مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسماؤام بطلب الصرف  :الخطوة األولي    
 .جدول التوزيع  تحديد رقم الحالة المناسب من :الخطوة الثانية    
 .توزيع المعاش علي فئات المستحقين  :الخطوة الثالثة    
 .توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذك الفئة بالتساوي   :الخطوة الرابعة   
 .مراعاة حدود الجمع بين المعاشات  :الخطوة الخامسة  
عاش الذي ال يستحق جزئيا تطبيق قواعد الرد واأليلولة علي النصيب في الم :الخطوة السادسة 

 .أو كليا نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات 
 .مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة  :الخطوة السابعة  
تطبيق قواعد الرد واأليلولة علي النصيب في المعاش الذي يتم إيقافه جزئيا   :الخطوة الثامنة  

 .الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة  أو كليا نتيجة لتطبيق حدود
 

 :وفيما يلي خطوات توزيع المعاش و بعض األمثلة العملية 
 

 :مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسمالهم بطلب الصرف : الخطوة األولى
 

 ( : 5)مثال رقم 
لجدول توفي مؤمن عليه وتقدم المستحقون عنه بطلب الصرف متنمنا البيانات المونحة با

اآلتي وقد تم مراجعة شروط استحقاق كل من وردت أسماؤام بطلب الصرف، حيث تم تحديد 
وفقا لما هو موضح قرين من تتوافر فيهم شروط االستحقاق ومن ال تتوافر فيهم اذك الشروط 

  : كل منهم كما يلي
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  االستحـقاق البيان صلة م

 ظا تمالحـ ال يستحق يستحق  القرابة 

 مطلقة 5
تتوافر فيها الشروط األربوع األول 

 المطلوبة لالستحقاق
  نعم

 لتوافر شروط االستحقاق المطلوبة في اذك المرحلة
الشوورط الخووامس يووتم بحثووه بعوود تحديوود النصوويب فووي )

 (المعاش

 مطلقة 7
طلقت بإرادتها وتتوافر فيهوا بواقي 

 الشروط
 نعم 

 لتخلف أحد الشروط المطلوبة
 (إرادتها  طلقت رغم) 

 مطلقة 0
مدة زواجها من المؤمن عليوه اقول 
موون عشوورين سوونة وتتوووافر  بوواقي 

 الشروط
 نعم 

 لتخلف أحد الشروط المطلوبة
 (سنة 31مدة الزواج ال تقل عن )

 أرملة 4
 الوحيوووووديتووووووافر فيهوووووا الشووووورط 

 (الزواج موثق)
 الوحيد لتوافر شرط االستحقاق  نعم

 الوحيد شرط االستحقاقلعدم توافر  نعم  الزواج غير موثق أرملة 1

 ابن 5
سووونة  06سووونه فوووي تووواريخ الوفووواة 

 وملتحق بعمل
  نعم

سنة وبمراعاة أن الدخل مون العمول  30حيث لم يبلغ 
 ال يحول بينه وبين االستحقاق

 ابن 9
سووونة  31سووونه فوووي تووواريخ الوفووواة 

وطالوووب بووودبلوم تجووواري ومتفووورغ 
 للدراسة

  نعم
اقووول ) بالطالوووب  ةصووولتووووافر شوووروط االسوووتثناء الخا

سوونة ، متفوورغ للدراسووة ، بمرحلووة تعليميووة ال  38موون
 (تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس

 ابن 8
سووونة  31سووونه فوووي تووواريخ الوفووواة 

وحاصوول علووي دبلوووم تجووارة ولووم 
 يعمل

 نعم 
سنة حيث أن مؤاله متوسط وذلف رغوم  31لتجاوزك 

 انه لم يعمل

 ابن 7
ة سووون 31سووونه فوووي تووواريخ الوفووواة 

وحاصل علوي بكوالوريوس تجوارة 
 ولم يعمل

  نعم
سونة  38حيث انه حاصل علي بكالوريوس ولوم يبلوغ 

 ولم يعمل

 لكونها متزوجه نعم  متزوجه بنت 53

 لكونها غير متزوجه  نعم (لم يعقد قرانها)انسه  بنت 55

  نعم مطلقة وتعمل بنت 57
لكونها غير متزوجة وبمراعاة أن الدخل من عمول ال 

 يحول بينها وبين استحقاق المعاش عن والداا

 
50 

 
 بنت

  نعم مترملة ولها معاش عن زوجها
لكونهوووا غيووور متزوجوووة وبمراعووواة أن تطبيوووق حووودود 
الجمع بين المعاشات سيتم مراعاته فوي خطووة الحقوة 

 بعد تحديد نصيبها في المعاش عن والداا

  نعم له معاش عن نفسه والد 54

حيووووث ال توجوووود شووووروط محووووددك السووووتحقاق الوالوووود 
وبمراعاة أن تطبيق حدود الجمع بين المعاشات سويتم 
في خطوة الحقة بعود تحديود نصويبه فوي المعواش عون 

 ابنه

 والدة 51
متزوجووة موون غيوور والوود المووؤمن 

 عليه ولها دخل من عمل
  نعم

وان الودخل حيث ال توجود شوروط محوددك السوتحقاقها 
 من عمل ال يحول بينها وبين استحقاقها في المعاش

 وذلف لوجود أوالد مستحقين في المعاش نعم  عاجز عن الكسب أخ 55

 أخت 59
مترملوووة وال تسوووتحق معووواش عووون 

 زوجها
 وذلف لوجود أوالد مستحقين في المعاش نعم 

 
دت أسماؤام بطلب ه يكون قد ترتب علي تطبيق شروط استحقاق كل من ورإنوعلي ذلف ف

مستفيدين  وعدم توافر  01توافر شروط االستحقاق في عدد  -مستفيد  09الصرف وعددام 
 .مستفيدين  9شروط االستحقاق بالنسبة للباقي منهم وعددام 

 
 
 
 



                                                                        3102جتماعية                                                             سبتمبر مذكرات في التأمينات اال
 المذكرة الثامنة

 

 ليلي محمد الوزيري –اإلجتماعي                                   محمد حامد الصياد المستحقون في المعاش في قانون التأمين 
 5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

29/15 

 :من جدول التوزيع  تحديد رقم الحالة المناسب: ثانيةالخطوة ال
 

  (5)مثال رقــم 
ترتب علي تطبيق شروط  استحقاق  كل من  -األولى السابقة من الخطوة ( 0)في المثال رقم 

 :وردت أسماؤام بطلب الصرف استحقاق الفئات آالتية 
 

 مالحظات عـدد المستحقين الفئـة

 المطلـــقات واألرامل
 األوالد
 الوالدين

3  
8  
3  
01 

 أرملة  0+ مطلقة     0
 بنات   2+ أبناء       2
 والد ة  0+ و الد        0

 

 
المرفق بقانون  0الجدول رقم )وعلي ذلك فان رقم الحالة المناسب من جدول توزيع المعاش 

  (1)في هذا المثال هي الحالة رقم ( التأمين اإلجتماعي
 :  مالحظة هامة 

في تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 
وعند انفصاله حيا يعاد تحديد رقم الحالة المناسب في  -ن في االعتبار ال يؤخذ الحمل المستك

نـــوء ذلف باعتبارك أحد المستحقين حيث يستحق المعاش من تاريخ إنفصاله حيا علي أن يعاد 
توزيع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ إنفصاله ، أما إذا انفصل ميتا فان رقم الحالة السابق 

 ظر  فيه أينا في نوء باقي فئات المستحقين بالحالة   تحديدك يعاد الن
 ( حيث قد يترتب علي انفصاله ميتا توافر شرط اإلعالة لالخوة واألخوات ) 
 

  توزيع المعـاش علي فـئـات المســتحقـين: الخطوة الثالثة
 

 ( 5)مـثال رقم 
مناسب من جدول التوزيع او من الخطوة الثانية انتهينا إلى أن رقم الحالة ال( 0)في المثال رقم 

 .(  1الحالة رقم ) 
 : وعلي ذلك فانه يكون توزيع المعاش بين فئات المستحقين كما يلي 

 

 النســــبة من المعاش الفــــــئة 

 المطلقات واألرامل 
 األوالد
 الوالدين 

0/2 
0/3 
0/8 

 
نصيب كل فئة من جنيه ، فأن  811وبفرض أن معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقدارك 

 : اذا المعاش يكون كما يلي 
  

 النصيب المستحق الفــــــئـــــة

 المطلقات واألرامل 
 األوالد
 الوالدين

 جنبه 311
 جنيه 211
 جنيه 011

 جنيه 533 اإلجمـــــــالي
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 توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي: الخطوة الرابعة
 

 (5)مثال  رقم 
من الخطوة الثالثة ( 0)الذي تم استكماله في المثال رقم ومن الخطوة الثانية ( 0)ثال رقم في الم

 :عداد المستحقين بكل فئة من المعاش كمـا يـلي أتوصلنا إلى أن فئات المستحقين  و 
 

النصيب المستحق من  الفئة 
 المعاش 

عدد 
 المستحقين 

 مالحظـات

 المطلقات واألرامل
 األوالد
 الوالدين

 جنيه 733
 جنيه 033
 جنيه 533

3 
8 
3 

 إناث 
 إناث 2ذكور ،  2

 ذكر  ، أنثى

 
  -:ويتم توزيع نصيب كل فئة بين المستحقين بها  بالتساوي  كما يلي 

 جنيه 011=          3÷         311= نصيب كل من المطلقة واألرملة      
 جنيه 111=          8÷        211=    نصيب كل ابن وابنة                 
 جنيه 111=         3÷        011=   نصيب كل  من الوالد والوالدة        
 

  مراعاة حدود الجمع بين المعاشات:  الخطوة الخامسة
ال تدخل في حدود الجمع بين ( منحة مايو )جنيهات  53تجدر اإلشارة إلي أن قيمة "  

ا علي أساس النصيب المستحق الصرف من المعاشات ، وإنما يحدد النصيب المستحق منه
 " . منسوبا إلي قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش –المعاش بعد تطبيق حدود الجمع 

 : وفيما يلي قواعد الجمع بين المعاشات 
 

 :إذا كانت المعاشات المستحقة من الخزانة العامة أو وفقا ألي من القوانين اآلتية :  أوال 
 . 0791لسنة  97القانون رقم بالصادر مين االجتماعي قانون التأ - 0
لسنة  71القانون رقم  الصادر بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة  - 3

0791 . 
 016القانون رقم الصادر بقانون التأمين علي أصحاب األعمال ومن في حكمهم  - 2

 . 0798لسنة 
م القانون رقالصادر ب ين  المصريين في الخارجقانون التأمين االجتماعي للعامل - 1

 .   0796لسنة  11
 

 :يتبع بشأنها  اآلتي 
 .ال يستحق من هذه المعاشات إال معاش واحد فقط  -5
 
تكون أولوية االستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش بمعني أن تكون  -7

 :أولوية االستحقاق كما يلي
 .  النفسالمعاش المستحق عن  -أ 
 .المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة  -ب 
 .المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة -ج 
 .المعاش المستحق عن االبن أو االبنة  -د 
 .المعاش المستحق عن األخ أو األخت  -ا 
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 :إذا تساوت األولوية بالنسبة للمعاشين  -0
ويقصد بذلف ( ي استحق أوالالذ)تكون األولوية في االستحقاق للمعاش األسبق  

 .المعاش الذي تكون واقعة وفاة  المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد وقعت أوال 
 

  :إذا كان المعاش ذو األولوية األقل قيمته اكبر  -4
 . يستحق في اذك الحالة المعاش ذو األولوية األكبر  -أ
ذو  مه المعاشبين قيمته  وقي ويستحق من المعاش ذو األولوية األقل الفرق -ب

 .األكبر األولوية
وذلف حتى ال ينار المستفيد الذي يكون قيمه نصيبه في المعاش ذو األولوية األكبر 

 . اقل قيمه من قيمة نصيبه في المعاش ذو األولوية األقل 
 

 :جنيه  533يكون للمستفيد الحق في الجمع بين المعاشات في حدود  -1
تحديد حدود الجمع بين  -السابق   1و البند رقم ويراعي في تطبيق كل من اذا البند 

 : المعاشات كما يلي 
جنيه أو المعاش األكبر  أيهما اكبر ،  011يكون الجمع بين المعاشات في حدود 

 : بمعني أن يكون  
الجمع بين المعاشات في حدود المعاش األكبر إذا كان أحد المعاشين أو كليهما   -أ

 . جنيه 011اكبر من 
جنيه إذا كان كل من النصيبين في المعاشين  011مع بين المعاشات في حدود الج -ب

 .جنيه  011قيمته اقل من أو يساوي 
 

 :ولزيادة اإليضاح نبين ذلك في األمثلة اآلتية 
 

 حدود الجمع المطبقة يستحق في المعاش ذو النصيب في المعاش ذو مثال

األولوية  رقم
 األكبر

األولوية 
 األقل

األولوية 
 األكبر

األولوية 
 األقل

 الحد القيمة

5 
7 
0 
4 

 061  
081  
061 
91  

 081  
061  
91 
061 

 061 
081 
061 
91 

 ---
31 
 ---
001 

061 
061 
061 
061 

 المعاش األكبر
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر

1  
5 
9 
8 

91 
11 
11 
21 

11 
91 
21 
11 

91 
11 
11 
21 

21 
81 
21 
11 

011 
011 
011 
011 

 جنيه 011
 جنيه 011
 جنيه 011
 جنيه 011

 
 :يكون الجمع بين المعاشات بدون حدود في الحاالت اآلتية  -5

أو صاحبة معاش  نفسها  بصفتها كانت مؤمن عليهاالمعاش المستحق لألرملة عن  -أ
 . ، وكذلف بالنسبة للزوجوالمعاش المستحق لها عن زوجها 

 . عن كل من الوالد والوالدة بنة بن أو اإلالمعاش المستحق لإل -ب
 -المعاش المستحق ألي من المستفيدين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد  -ج 

كما في وذلف  بالنسبة لحاالت استحقاق بعض المؤمن عليهم ألكثر من معاش 
 :الحاالت اآلتية 
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كان للعاملين بالحكومة  قانون  0791لسنة   97قبل صـدور القـانون ( 0)
، وكان للعاملين بالقطاعين العام والخاص (  0782لسنة  11) خاص بهـم

، وكان القانون األخير يخنع لتأمين (  0781لسنة   82)قانون آخر  
الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه  فيه جميع العاملين بالقطاع 

وبالتالي فقد يستحق أحد المؤمن عليهم من العاملين  -الخاص أيا كان السن 
قين بالحكومة لمعاش تقاعد ثم يلتحق بعمل بالقطاع الخاص فيخنع لهذا الساب

وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له يكون قد اصب   -القانون 
واألخر وفقا  0782لسنة  11صاحب معاشين أحداما وفقا للقانون رقم 

، وعلي ذلف فانه في حالة وفاة صاحب المعاش  0781لسنة  82للقانون رقم 
المشار إليه يكون ألي من المستفيدين عنه الحق في الجمع بين نصيبه في كل 

 .من المعاشين بدون حدود 
لسنة  97أرقام  الصادرة بالقوانين قبل تعديل قوانين التأمين االجتماعي( 3)

السابق اإلشارة إليها اعتبارا  0796لسنة  11، 0798لسنة  016،  0791
الشتراف وفقا لها جميعا مع مدد بحيث أصبحت مدد ا 0/1/0761من 

 71لقانون  رقم لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادربااالشتراف  وفقا 
وحدك واحدة في تحديد الحقوق التأمينية والذي  بناء عليه صدر  0791لسنة 

لمعالجة تسوية المستحقات عن مدد  0768لسنة  83القرار الجمهوري رقم 
ان 0/1/0761نون ، فقد كان من الممكن قبل كثر من قاأاالشتراف في 

كثر من معاش  وفقا لكل من اذك القوانين ، وذلف أيحصل مؤمن عليه علي 
نتيجة لخنوعه ألكثر من قانون من اذك القوانين علي التوالي وعدم تقديمه 
طلب لتحويل االحتياطي عن مدة االشتراف بالقانون األول إلى مدة االشتراف  

ثم معاش  0791لسنة  97مثال معاش طبقا للقانون رقم ) ر بالقانون األخي
نه في حالة وفاة إ، وعلي ذلف ف(  0798لسنة  016طبقا للقانون رقم 

صاحب المعاش المشار إليه يكون ألي من المستفيدين عنه الحق في الجمع 
 . ه في كل من المعاشين بدون حدودبين نصيب

 
 :بدون حدود  يراعي في حاالت الجمع بين المعاشات -9

السابق ، لمعاش ( 8)في حالة استحقاق المستفيد بدون حدود وفقا لما سبق بيانه بالبند 
السابقين ، بمعني انه في ( 1،  1)تطبق بشأنه قواعد الجمع المبينة بالبندين  -آخر 

اذك الحالة تطبق حدود الجمع المونحين بالبندين المشار إليهما  بمراعاة التعامل مع 
وترتيبا علي  -واحدة  ةلذين تم الجمع بينهما بدون حدود باعتباراما وحدلين االمعاش
 : ه إنذلف ف

ذين يجمع بينهما بدون حدود اكبر من او يساوي لإذا كان مجموع المعاشين ال  -أ
 :جنيه وكان  533

  
 : المعاش اآلخر أولويته أقل ( 5) 

ه لهما وال يستحق اقمر استحقـيست وقيمته أقل منهما أو مساو لهما( أ)
 المعاش اآلخر
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 (7)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

زوج معاش عن 
 211نفسه 

عن زوجته 
311 

 111عن ابنه  111
ن عوون نفسووه وعوون زوجتووه يسووتحق المعاشووي

 ال يستحق معاش االبنو

 
منهما يستمر استحقاقه لهما  ويستحق من المعاش اآلخر  وقيمته أكبر( ب)

 .الفرق بينه وبين مجموع المعاشين المشار إليهما 
 

 (53)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 معاش األولال (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

معاش عن  أرملة
 311 انفسه

 هاعن زوج
011 

211 
 اعن ابنه
111 

المعاشين عن نفسها وعن تستحق 
وتستحق من معاش االبن  زوجها
011 

 
 : المعاش اآلخر أولويته اكبر (  7)

اآلخر  وال يستحق يستحق المعاش - وقيمته اكبر منهما أو مساو لهما( أ)
 . المعاشين المشار إليهما 

 
 (55)مثال رقم 

 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 311والداا 

عن والدتها 
011 

211 
 زوجهاعن 

111 
تستحق معاش الزوج وال تستحق 

 المعاشين عن الوالدين

 
يستحق المعاش اآلخر ، ويستحق من المعاشين  - وقيمته اقل منهما( ب)

المشار إليهما الفرق بين مجموعهما وبين المعاش اآلخر ، وفي اذك 
الحالة يراعي أن يبدأ باستحقاق الفرق من المعاش األسبق في 

 .معاش األخير إذا تطلب األمر ذلف االستحقاق ثم يستكمل من ال
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 (57)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 311والداا 

عن والدتها 
011 

211 
عن زوجها 

311 

 ق معوواش الووزوج وتسووتحقتسووتح
جنيوووه  011مووون معووواش والوووديها 

وتكووون األولويووة فووي اإلسووتحقاق 
 في االستحقاقمن المعاش األسبق

 
 :  ملحوظة 

ال يتصور انا أن يكون المعاشين اللذين يتم الجمع بينهما من أولويتين 
مختلفتين ، حيث أن الحالة الوحيدة للجمع بين المعاشين من أولويتين 

ون حدود اي حالة المعاش المستحق لألرملة عن نفسها وعن مختلفتين بد
 .زوجها ، وال يتصور أن يكون المعاش اآلخر أولويته أعلى من ذلف 

 
جنيه   533بدون حدود أقل من إذا كان مجموع المعاشين الذين يجمع بينهما  -ب

 : وكان
  :المعاش اآلخر أولويته اقل ( 5)

 .   قيمته اقل منهما أو مساو لهما( أ)
 .يستمر استحقاقه لهما  -
جموعه مع المعاشين المشار بالنسبة للمعاش اآلخر ، فانه إذا كان م -

 . إليهما
 . يستحق المعاش اآلخر  - جنيه 533أقل من أو مساو × 
 

 (50)مثال رقم 

 
 
 011يستحق من المعاش اآلخر الفرق بين  - جنيه 533أكبر من × 

 .ا جنيه ومجموع المعاشين المشار إليهم
 
 
 
 
 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 األول المعاش (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 11نفسها 

 91 21عن زوجها 
عن والداا 

31 

تستحق معواش الوالود وتجموع بينوه 
وبوووين معاشوووها عووون نفسوووها وعووون 

 زوجها
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 (54)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 11نفسها 

 61 11عن زوجها 
عن والداا 

11 

الفوورق معوواش الوالوود موون تسووتحق 
ومعاشوووها عووون  جنيوووه 011بوووين 

نفسووها وعوون زوجهووا أي تسووتحق 
 31من معاش الوالد 

 
 :قيمته أكبر منهما ( ب)

 جنيه  533قيمته اقل  من -
 يستمر استحقاقه لهما × 
بالنسبة للمعاش اآلخر ، فانه إذا كان مجموعه مع المعاشين × 

 :المشار إليهما 

  جنيه  533أقل من أو مساو . 
 .يستحق المعاش اآلخر 

 
 (51)قم رمثال 

 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 21نفسها 

 11 ابنهاعن  11 01عن زوجها 
ومعاشوووها  بووونمعووواش اال تسوووتحق

 اعن نفسها وعن زوجه

 

  جنيه 533أكبر من . 
جنيه وبين مجموع  011يستحق من المعاش اآلخر  الفرق بين 

 المعاشين المشار إليهما 
 

 (55)رقم مثال 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

 ابنة معاش عن
 21نفسها 

 91عن ابنها  11 01عن زوجها 

تستحق معاشوها عون نفسوها وعون 
زوجها وتستحق من معاش االبن 

جنيوووه واوووذين  011 الفووورق بوووين
المعاشووين أي تسووتحق موون معوواش 

 11االبن 
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 .   جنيه 533أو مساو قيمته اكبر من -
 . يستمر استحقاقه لهما ×  
جموع المعاشين  يستحق من المعاش اآلخر الفرق بينه وبين م× 

 . المشار إليهما 
 

 (59)رقم مثال 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 21نفسها 

 11 31عن زوجها 
عن ابنها 
011 

نفسوها وعون تستحق معاشوها عون 
زوجها وتستحق من معاش االبن 

اوذين المعاشوين ه وبوين الفرق بين
أي تسووووتحق موووون معوووواش االبوووون 

011 

 
  :المعاش اآلخر أولويته أكبر  ( 7)

  .قيمته أكبر منهما( أ)
 . يستحق المعاش اآلخر  -
بالنسبة للمعاشين المشار إليهما فانه إذا كان مجموعهما مع المعاش   -

 : اآلخر 
 . جنيه  533ل من أو مساو أق× 

 . يستحق المعاشين المشار إليهما 
 

 (58)رقم مثال 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 31والداا 

 21 01 والدتهاعن 
 زوجهان ع

91 
وعون  والديهاتستحق معاشها عن 

  الزوج

 
 . جنيه وكان المعاش اآلخر  533أكبر من  × 

  جنيه  533أكبر من  . 
 . ال يستحق المعاشين المشار إليهما 
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 (57)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 األول المعاش (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 11والداا 

 91 21عن والدتها 
عن زوجها 

311 
ال و زوجهوواعوون  المعوواشتسووتحق 

  تستحق معاشيها عن الوالدين

 

  جنيه  533اصغر من . 
جنيه   011يستحق من المعاشين المشار إليهما الفرق بين  

راعاة أن يبدأ باستحقاق  الفرق من والمعاش اآلخر وذلف بم
المعاش األسبق في االستحقاق  ثم يستكمل من المعاش األخير 

 . إذا تطلب األمر ذلف 
 

 (73)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 ياإلجمال

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 11والداا 

 91 21عن والدتها 
عن زوجها 

61 

تسووووتحق المعوووواش عوووون زوجهووووا 
الوالوووودين  موووون معوووواشوتسووووتحق 

ويبوووووووووووووودأ  011مايكمووووووووووووول ال 
 اإلستحقاق من المعاش األسبق

 
 :     ملحوظة 

ال يتصور انا أن يكون المعاشان اللذان يتم  الجمع بينهما  بدون 
فتين حيث الحالة الوحيدة للجمع بين حدود من  أولويتين مختل

المعاشين من أولويتين مختلفتين بدون حدود اي حالة المعاش 
المستحق لألرملة عن نفسها  وعن زوجها ، وال يتصور أن 

 .يكون المعاش اآلخر أولويته أعلى من ذلف 
 

 : قيمته اقل منهما  ( ب)
 . يستحق المعاش اآلخر  -
ليهما ، فأنه إذا كان مجموعهما مع المعاش بالنسبة للمعاشين المشار إ -

 :اآلخر 
  جنيه  533أقل من أو مساو × 

 . يستحق المعاشين المشار إليهما 
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 (75)مثال رقم 
 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 مالياإلج

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 21والداا 

 11 31عن والدتها 
عن زوجها 

11 
زوجهووووا تسووووتحق المعوووواش عوووون 

 ين عن الوالدينالمعاش وتستحق

 
 . جنيه  533أكبر من × 

جنيه   011يستحق من المعاشين المشار إليهما  الفرق بين 
وذلف بمراعاة أن يبدأ  باستحقاق  الفرق من  -والمعاش اآلخر 

تالي في ش  األسبق في االستحقاق ثم يستكمل من المعاش الالمعا
 إذا تطلب األمر ذلف  اإلستحقاق

 
 (77)مثال رقم 

 

 المعاشات التي يجمع بينها بدون حدود
 المعاش االخر

 (جنيه)
 المعاش األول (جنيه)الجمع بين المعاشات 

 (جنيه)
 المعاش الثاني

 (جنيه)
 اإلجمالي

 (جنيه)

ابنة معاش عن 
 211لداا وا

عن والدتها 
011 

111 
عن زوجها 

311 

تسووووتحق المعوووواش عوووون زوجهووووا 
المعاشووووين عووووون موووون وتسووووتحق 
الفوووورق بينهمووووا وبووووين  الوالوووودين

معوواش الووزوج ويبوودأ االسووتحقاق 
 من المعاش االسبق

 
 :  ملحوظة 

مع بينهما بدون حدود ال يتصور انا أن يكون المعاشان اللذان يتم الج
ن المعاشين من ث الحالة الوحيدة للجمع بيمختلفتين حي من أولويتين

المستحق لألرملة بدون حدود اي حالة المعاش   أولويتين مختلفتين
، وال يتصور أن يكون المعاش اآلخر عن نفسها وعن زوجها 

 .أولويته أعلى من ذلف 
 

أيا كانت صلة القرابة ) يكون الجمع بين النصيب في المعاش المستحق عن شهيد  -8
ن أي من المعاشات األخرى المستحقة وفقا ألي من القوانين المشار إليها  وبي( به 

 .في بداية هذه الخطوة الخامسة بدون حدود
وعلي ذلف فإنه يمكن القول أنه فى حالة استحقاق أكثر من معاش بينها معاش مستحق عن شهيد 

ي االعتبار ـ في تطبيق فإن المعاش المستحق عن الشهيد ال يؤخذ ف(  أيا كانت صلة القرابة به )
 :حدود الجمع بين المعاشات ويمكن إيناح ذلف في األمثلة اآلتية 
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المستحق عن النصيب  مثال
 شهيد

 يستحق عن المعاش االخر

 قيمته رقم
 (جنيه)

مستحق 
 عن

 قيمته
 (جنيه)

مستحق 
 عن

معاش الشهيد 
 (جنيه) 

 المعاش االخر
 (جنيه) 

70 
74 
71 
75 
79 
78 
77 

011 
011 
311 
111 
311 
211 
311 

 أخ
 زوج
 ابن
 والد
 أخ
 ابن
 ابن

211 
111 
111 
211 
111 
111 
111 

 أخ
 أخ
 زوج
 أبن
 نفسه
 أخ
 مطلق

زوج ) 
 (سابق

011 
011 
311 
111 
311 
211 
311 

211 
111 
111 
211 
111 
111 
111 

 
 

    ( أوالً ) دن القوانين المشار إليها بالبنـإذا كانت المعاشات المستحقة أحدها وفقاً ألي م: ثانياً 
 : والمعاش اآلخر مستحقاً وفقاً (  الخامسة )من هذه الخطوة         

 .(  معاش السادات ) 5783لسنة  557م ـون رقـللقان  - 5        
 أو         
معاش التأمين )  المشار إليهلقانون التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون  - 7        

       ( .  الشامل
  : يتبع بشأنها اآلتي         

 من اذك الخطوة الخامسة  ( أوالح ) ال تطبق جميع القواعد السابق إيناحها بالبند  -0
 ( . مراعاة حدود الجمع بين المعاشات )     
تكون أولوية االستحقاق في اذك الحالة للمعاش المستحق وفقاح للقوانين األخرى وذلف   -3

 .ة بالمستحق عنه اذا المعاش بصرف النظر عن صلة القراب
إذا كان معاش السادات أو معاش التأمين الشامل بحسب األحوال قيمته أكبر فإنه  -2

ح  في اذك الحالة يستحق منه الفرق بينه وبين النصيب فى المعاش المستحق وفقا
 .ألي من القوانين األخرى

 
 :  مالحظات هامة : ثالثا

الجمع بين المعاشات المبينة تفصيالً في هذه يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود  -5
 :أن تتم وفقاً لما يلي(  الخطوة خامسا )الخطوة 

التي  –( منحة مايو ) جنيهات  01تطبق على المعاش فقط دون النصيب في ال  –أ 
يحدد المستحق الصرف منها في نوء النصيب المستحق الصرف من كل معاش 

 . منسوبا إلى قيمة المعاش الكامل
تطبق على جميع المستحقين من ذات الفئة فى وقت واحد ، وذلف حتى ال يكون أحد  - ب

 .المستحقين فى الفئة الواحدة أفنل من باقي المستحقين فى اذك الفئة 
يراعى في تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات المبينة تفصيالح فى اذك  -ج 

 : ين بالترتيب اآلتي الخطوة الخامسة أن تتم على فئات المستحق
 .فئة األخوة واألخوات ( 0) 
 .فئة الوالدين ( 3) 
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 .فئة األوالد ( 2) 
 .فئة األزواج ( 1) 

وذلف حتى تستفيد الفئة األعلى فى أولوية االستحقاق من تعديل توزيع المعاش 
المترتب على استبعاد إحدى فئات المستحقين األقل فى أولوية االستحقاق من 

 . فى المعاش نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشاتاالستحقاق 
 

يراعى في حالة ما إذا ترتب على تطبيق الخطوة الخامسة من خطوات توزيع المعاش  -7
التى سبق بيانها تفصيالً، عدم استحقاق بعض   مراعاة حدود الجمع بين المعاشات )

عاش نتيجة وجود فئات المستحقين مع وجود فئة أخرى لم تكن قد استحقت فى الم
إحدى هذه الفئات بين المستحقين ، فإنه يعاد مراجعة شروط االستحقاق للفئة األخيرة 
فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاشات ، ويكون ذلك فى 

 : الحاالت اآلتية 
ي عدم استحقاق األخ أو األخت فى المعاش لوجود أبن أو أبنه توافرت بشأنهما أو أ -أ

منهما الشروط الخاصة لالستحقاق السابق بيانها بالنسبة لكل منهما في الخطوة 
، ( مراجعة شروط اإلستحقاق لكل من وردت أسمالهم بطلب الصرف)األولي 

وذلك رغم توافر باقي الشروط األخرى المطلوبة الستحقاق األخ أو األخت المبينة 
 .بالخطوة المشار إليها
ما ترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أن أصب   فى اذك الحالة فإنه إذا

األبناء والبنات غير مستحقين فى المعاش فإنه يعاد بحث شروط استحقاق األخوة 
 .واألخوات فى نوء ذلف 

عدم استحقاق مطلقة فى المعاش لوجود دخل لديها من أي مصدر يعادل نصيبها  -ب
 .جنيهاً  03فى المعاش أو يزيد عليه ويجاوز مجموعهما 

ولكن بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة للمستحقين اآلخرين أصبحت 
بعض اذك الفئات أو كلها غير مستحقه ، وبالتالي فإنه يعاد مراجعة شروط 

 .استحقاق المطلقة فى المعاش فى نوء ذلف 
 

تاريخ وفاة  ويتم توزيع المعاش فى يراعى بالنسبة للحاالت التى يوجد بها حمل مستكن - 0
المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المستحقين دون تحديد نصيب لهذا الحمل ، ثم يعاد 
التوزيع فى حالة انفصاله حياح أو ميتاح بحسب األحوال وفقاح لما سبق بيانه في الخطوة 

، فإنه أيناح يعاد تطبيق قواعد (  تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع )ثانيا 
 .بين المعاشات فى نوء ذلف  الجمع

علي أن يعاد توزيع المعاش ، وفي حالة إنفصاله حيا يستحق المعاش من تاريخ إنفصاله 
 .من أول الشهر التالي لتاريخ إنفصاله 

     
من  9، وبمراعاة ما سبق بيانه بالبند  فى حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاشين - 4

، فإنه يتم ترتيب المعاشات المستحقة تبعاح ألولوية صلة أوال من اذك الخطوة الخامسة 
 016أو  91لسنة  97القرابة إذا كانت جميعها مستحقة وفقاح ألي من القوانين أرقام 

، وبمراعاة أولوية القانون فى حالة وجود معاشاح  0796لسنة  11أو  0798لسنة 
أو وفقاح لقانون التأمين (  معاش السادات)  0761لسنة  003مستحقاح وفقاح للقانون رقم 

 ( .معاش التأمين الشامل ) الشامل الصادر بالقانون المشار إليه 
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الرد واأليلولة للنصيب فى المعاش الذي ال يستحق كلياً أو تطبيق قواعد  :الخطوة السادسة 
 : جزئياً 

خامساح عدم  يترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاشات السابق بيانها تفصيالح فى الخطوة
استحقاق بعض المستحقين لنصيبهم فى المعاش كلياح أو جزئياح ويستتبع ذلف رد النصيب في 

 :المعاش الذي ال يستحق كليا أو جزئيا على باقي المستحقين وذلف بمراعاة اآلتي 
 

  :القواعد العامة : أوالً 
المعاد توزيعه  يتم الرد على باقي المستحقين من ذات الفئة ويتم توزيع النصيب -5

 .عليهم بالتساوي دون تفرقه  بين ذكر وأنثى 
 
يراعى عند الرد على باقي المستحقين من ذات الفئة أ ن يكون ذلك على مرحلتين  -7

   :كما يلي 
 : المرحلة األولى  -أ 

يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا  نصيبهم بالكامل أو جزئياح ، بمعنى أال 
أي من المستحقين من اذك الفئة  الذين أصبحوا غير مستحقين يتم الرد على 

 .نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات 
 : المرحلة الثانية  -ب 

يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا أنصبتهم بالكامل فقط ، بمعنى أال يتم 
 :  الرد على أي من المستحقين من اذك الفئة الذين أصبحوا مستحقين جزئياح 

 
فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من ذات الفئة يتم توزيع النصيب المعاد  -0

توزيعه على باقي المستحقين من الفئات األخرى بمراعاة الترتيب الموضح بالجدول 
 :  التالي 

 

مستحقة للنصيب جزئياً أو الغير الفئة 
 كلياً 

 الفئة التي يتم الرد عليها 

 .ألوالد فئة ا - 0 .فئة األزواج 
 .فئة الوالدين  - 3
 . فئة األخوة واألخوات - 2

 .فئة األزواج  - 0 .فئة األوالد 
 .فئة الوالدين  - 3

 .فئة األزواج  - 0 .فئة الوالدين 
 .فئة األوالد  - 3
 .فئة األخوة واألخوات - 2

    
نصيب يتحدد نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه بما ال يجاوز الحد األقصى لل -4

 :  المحدد له بجدول التوزيع
 : بمعنى أنه يراعى أال يجاوز نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه الحدود اآلتية 
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 الحد األقصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع   فئة المستحق

 ( .واحد أو اكثر ) األزواج 
 .ولد واحد فقط 
 .أكثر من ولد 

 ( .واحد أو أثنين ) الوالدين 
 ( .واحد أو أكثر ) ة واألخوات األخو

 .المعاش  2/1
 .المعاش  3/2

 3/2كامل المعاش بمراعاة أال يزيد نصيب الواحد منهم على 
 .المعاش

 .المعاش  0/3
 .المعاش  0/3

 
 : مالحظة 

لم ترد فئة األخوة واألخوات نمن الفئة غير المستحقة للنصيب جزئياح أو كلياح فى الجدول 
السابق وذلف ألن األخوة واألخوات يستحقون مع فئتي األزواج  (2)المبين بالبند 

والوالدين فقط ، وتحصل كل من ااتين الفئتين عند استحقاقها مع األخوة واألخوات على 
   :    وذلك كما يليالحد األقصى المقرر لهما بجدول التوزيع 

 . 0/1واألخوة             2/1أزواج مع أخوة       يكون لألزواج  -
 . 0/1واألخوة             0/3والدين مع اخوة       يكون للوالدين  -

وعلى ذلف فإنه ال يكون اناف محل للرد من األخوة واألخوات إلى ااتين الفئتين فى حالة 
 .عدم استحقاق األخوة واألخوات كلياح أو جزئياح نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات 

 
( 4)يتم الرد عليها بمراعاة الحد األقصى المشار إليه بالبند   يتحدد نصيب الفئة التي -1

السابق حتى لو وجدت فئات أخرى غير مستحقة جزئياً فى الحالة الجاري توزيع 
 .معاشها 

 
فى حالة زيادة نصيب الفئة التي يتم الرد عليها على الحد األقصى للنصيب المحدد  -5

ادة على الفئة التالية وذلك بمراعاة لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزي
 .األولويات السابق إيضاحها 

 
يسمى النصيب المستحق لكل مستفيد بعد تطبيق الخطوة السادسة من خطوات  -9

 .توزيع المعاش التي تم إيضاحها تفصيالً بهذه الخطوة ، نصيباً مستحقاً 
 

ول مرة بغض النظر الجمع عند تحديد مدي توافر شروط االستحقاق أ عدتطبق قوا -8
مادة )يطرأ علي نصيب المستحق من زيادات أخري او نتيجة الرد وااليلولة عما 
 . (7339لسنة  114من القرار الوزاري رقم  587

 
ألصحاب المعاشات ( منحة مايو) 5/5/5777بالنسبة للمنحة المقررة من  -7

، ويحدد  فإنها ال تدخل في حدود الجمع بين المعاشات –والمستحقين عنهم 
المستحق الصرف من هذه المنحة عن كل معاش في ضوء النصيب المستحق 

 .الصرف منه منسوبا إلي قيمة المعاش الكامل 
 
 
 
 
 



                                                                        3102جتماعية                                                             سبتمبر مذكرات في التأمينات اال
 المذكرة الثامنة

 

 ليلي محمد الوزيري –اإلجتماعي                                   محمد حامد الصياد المستحقون في المعاش في قانون التأمين 
 5791لسنة  97الصادر بالقانون رقم 

43/15 

حدود الجمع بين المعاشات والرد  )الخطوتين الخامسة والسادسة أمثلة شاملة على : ثانيا
 :     ( واأليلولة

إنافة بعض األمثلة الشاملة ( السادسة  )قد يكون من المناسب فى نهاية اذك الخطوة 
على حدود الجمع بين المعاشات والرد واأليلولة للنصيب فى المعاش الذي ال يستحق 

        .جزئياح أو كلياح على باقي المستحقين وفقاح لما سبق بيانه تفصيالح فى اذك الخطوة 
                  
  ( : 5)مثال رقم 

جنيه وعن بنت مترملة لها معاش عن زوجها  211ش مقدارك توفيت مؤمن عليها عن معا
 : وعلى ذلك فإنهجنيها ،  11جنيه ، ووالد له معاش عن نفسه مقدارك  011مقدارك 

 :تم توزيع المعاش بين البنت والوالد على النحو التالي  - 0
 .جنيه  311= المعاش  3/2البنت 
 .جنيه  011= المعاش  0/2الوالد 

حدود الجمع أوالح على الوالد باعتبارك الفئة األقل من حيث أولوية القرابة عن تم تطبيق  - 3
البنت وفقاح لما سبق إيناحه عن أولويات االستحقاق ، وعلى ذلف فقد استحق للوالد 

 81( = معاش عن نفسه )  11 -( حدود الجمع )  011= من معاش المؤمن عليها 
 .جنيها 

 =ه الوالد على البنت ليصب  نصيبها تم رد الجزء الذي لم يستحق - 2
 .جنيها  311( = الجزء المردود )  11( + النصيب األصلي )  311

المعاش ، فقد تم تخفيض  3/2= نظراح ألن الحد األقصى للنصيب الذي يستحق للبنت  - 1
 .جنيه  311=  3/2×  211اذا النصيب إلى 

فقد تم تطبيق حدود الجمع بين جنيه ،  011= حيث تستحق البنت معاش عن زوجها  - 1
معاش عن )  011 -( حدود الجمع )  311:  =  المعاشات بالنسبة لها كما  يلي 

 .جنيه 011( = زوجها 
تم تحديد الفائض نتيجة تطبيق حدود الجموع وبعود مراعواة الحود األقصوى لمعواش البنوت  - 8

 : والذي حدد كما يلي 
(  عاة الحد األقصي لنصيبها في جدول التوزيوعقبل مرا جملة نصيب البنت)  311=       

 .جنيهاح  011( = النصيب المستحق لها )  011 -
( نصيبه بعد مراعاة حدود الجمع)  81= تم رد اذا الفائض على الوالد ليصب  نصيبه  - 9

 .جنيه  311( = الجزء المردود )  011+ 
المعواش ، فقود توم تخفيوـض  0/3نظراح ألن الحد األقصي للنصيب الوذي يستوـحق للوالود  - 6

 .جنيها  011 - 0/3×  211اذا النصيب إلى 
 .جنيها  11وحيث يستحق الوالد معاش عن نفسه  - 7

 11 -( النصيب بعد رد فائض معاش الزوج )  011= فإنه يستحق من معاش أبنته  - 01
 جنيها 001( = المعاش المستحق له عن نفسه ) 

 : اش النهائي بين البنت والوالد كما يلي على ذلف يكون توزيع المع - 00
 .جنيها  301= جنيه  001الوالد + جنيه  011البنت 

 .جنيها  71=  ويكون اناف جزء من المعاش غير موزع 
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  :ويمكن تلخيص توزيع المعاش فى هذه الحالة كما يلي    
 

 البنت خطوات التوزيع  م
 (يهجن)

 الوالد
 (جنيه)

 جملة الموزع
 (جنيه)

 فائض التوزيع
 (جنيه)

5 
7 
0 

 التوزيع المبدئي
 المعاش اآلخر للوالد

يتم رد فائض حدود الجمع بالنسوبة 
 على البنت(  81-011) للوالد 

311 
 
 
 +11 

011 
- 11 

 
 

211 
 
 
 

 
 
 
 

 
4 
 
1 
5 

 

 
الحوود األقصووى لنصوويب البنووت فووى 

 211× ( 3/2)المعاش 
 اآلخر للبنتالمعاش 

يتم رد فائض حدود الجمع بالنسوبة 
علوووووووى (  011 - 311) للبنوووووووت 
 الوالد  

311 
 

311 
-011 

 
 

81 
 
 
 
 
 +
011 

211 
 

 
 

9 
 
8 
 
7 

53 

المسوووتحق للبنوووت وجملوووة نصووويب 
 الوالد

الحوود األقصووى لنصوويب الوالوود فووى 
 211× ( 0/3)المعاش 

 المعاش اآلخر للوالد
 المستحق للوالد                 

011 
 
 

311 
 
 

011 
- 11 

001 

211 
 

 

 التوزيع النهائي وفائض التوزيع  55
(311 - 001 ) 

011 001 301 71 

 
     :مالحظات 
تم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أوالح على الوالد باعتبارك الفئة األقل فى  - 0

 .األولوية عن البنت
طبيقه على الوالد أوالح إلى تم رد فائض حدود الجمع بين المعاشات الناتن عن ت - 3

 .  البنت
روعي أال يجاوز نصيب البنت بعد رد فائض حدود الجمع بين المعاشات على  - 2

بجدول التوزيع واو ( في حالة وجود ولد واحد)الحد األقصى لنصيب فئة األوالد 
 .المعاش  3/2

 .تم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات على البنت  - 1
 .يقه على البنت ثانياح إلى الوالددود الجمع بين المعاشات عند تطبتم رد فائض ح - 1
روعي أال يجاوز نصيب الوالد بعد رد فائض حدود الجمع بين المعاشات عليه  - 8

 .المعاش  0/3على الحد األقصى لنصيب فئة الوالدين بجدول التوزيع واو 
حيث بلغ استحقاقها من  ال محل إلعادة ردك على البنت( جنيها 71)فائض التوزيع  - 9

 .المعاش الحد األقصى المقرر بجدول التوزيع 
النتيجة النهائية للتوزيع استحقاق كل من البنت والوالد الحد األقصى للنصيب  - 6

المقرر لكل منهما بجدول التوزيع وذلف بمراعاة تخفينه بمقدار المعاش االخر 
 . لحدود الجمع بين المعاشات تطبيقاح ( األعلي في األولوية)المستحق لكل منهما 
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   ( : 7)مثال رقم 
جنيه وعن ابن ، ومطلقة متوافر فيها شروط  811توفي مؤمن عليه عن معاش مقدارك 

 : االستحقاق ووالد ، لكل منهم معاش مستحق عن نفسه 
 .جنيها  031= االبن 

 .جنيها  61= المطلقة 
 .جنيها  11= الوالد 

ح وبمراعاة قواعد التوزيع وت طبيق حدود الجمع بين المعاشات وقواعد الرد واأليلولة وفقا
لما سبق إيناحه تفصيالح ، وبمراعاة الخطوات السابق بيانها بالمثال السابق ، فإنه يمكن 

 :كما يليتلخيص توزيع المعاش فى اذك الحالة 
 

 االبن خطوات التوزيع م
 (جنيه)

 المطلقة
 (جنيه)

 الوالد
 (جنيه)

 جملة الموزع
 (يهجن)

5 
7 
0 

 التوزيع المبدئي
 المعاش اآلخر للوالد

( 81 - 011)يووتم رد فووائض حوودود الجمووع بالنسووبة للوالوود 
 على المطلقة

211 311 
 
 +11 

011 
- 11 

811 

4 
 
 
1 
5 

جنيهوووا لوووم يجووواوز الحووود  311نصووويب المطلقوووة بعووود الووورد 
 .جنيها 111( = 811)المعاش ( 2/1)األقصى 

 .المعاش اآلخر للمطلقة 
 رد فائض حدود الجمع بالنسبة للمطلقةيتم 
 .على االبن ( 081 - 311)

211 
 
 
 
+61 

311 
 
 
- 61 

81 811 

9 
 
8 
7 

جنيها لم يتجاوز الحد األقصوى  261نصيب االبن بعد الرد 
 .المعاش ( 3/2)

 .المعاش اآلخر لالبن 
على (381-261)يتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة لالبن 

 .المطلقة 

261 
 
-031 

081 
 
 
 
+031 

81 811 

جنيهوووا لوووم يجووواوز الحووود  361نصووويب المطلقوووة بعووود الووورد   53
جنيهووا ، كمووا أنووه  111( = 811)المعوواش  2/1األقصووى 

جنيهوا  61بمراعاة إنافة المعاش المستحق لها عون نفسوها 
 2/1جنيهوووا اوووو أينووواح أقووول مووون  281ليصوووب  المجمووووع 

 .المعاش 

381 361 81 811 

 
 : (0)مثال رقم 
 . جنيها ، وكان المستحقون عنه بنتين مترملتين فقط  311ؤمن عليه عن معاش مقدارك توفي م

وبالتالي فإنه بتطبيق خطوات توزيع المعاش حتي الخطوة الرابعة ـ يكون نصيب كول مونهن مون 
 .جنيها  031المعاش 

تحق جنيها وحيث أن المعاش المس 011فإذا ما افترننا أن لكل منهن معاش عن زوجها مقدارك 
 .عن الزوج أولويته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد 

 .وحيث أن المعاش المستحق عن الزوج قيمته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد 
 .جنيه  011وحيث أن كال من المعاشين تزيد قيمته علي 

المعاش  فإنه بتطبيق حدود الجمع المبينة بهذا الفصل يستحق المعاش عن الزوج فقط وال يستحق
عن الوالد ، وذلف بالنسبة لكل من البنتين ـ حيث تم تطبيق حدود الجمع بالنسبة لهموا باعتباراموا 

 .من فئة واحدة فى آن واحد 
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 : ملحوظة 
القول بغير ذلف يؤدي إلي نتيجة غير منطقية ـ حيث أنه إذا موا طبقوت حودود الجموع علوى إحودي 

ة ، ثوم التعامول موع البنوت األخوري باعتباراوا المسوتحقة البنتين أوال واعتباراا بذلف غير مسوتحق
 081=  3/2×  311أى تسووتحق ثلثووي معوواش الوالوود بحيووث يكووون نصوويبها منووه  ) الوحيوودة ، 

جنيها من معاش والداا  31جنيها فإنها بذلف تستحق   011جنيها ، وحيث نصيبها  عن زوجها 
قق لها ونع أفنل من شوقيقتها التوي لوم باإلنافة إلي  معاشها عن زوجها ، وبذلف تكون قد تح

 . تستحق سوي معاش زوجها فقط 
 
 

 :مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة :  الخطوة السابعة 
 :  الدخل من عمل : أوالً 

 :  يراعي بالنسبة للدخل من عمل ما يلي 
الغير ، سواء كان  يقصد به الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب -0

 .اذا الغير حكومة  أو قطاع عام أو قطاع خاص 
يتم التعامل معه على أساس الدخل الصافي من العمل ، ويمثل مجموع ما يحصل  -7

 :عليه المستحق من أجر أساسي ومتغير مخصوماً منه 
 .حصة المستحق فى اشتراكات التأمين االجتماعي عن اذا الدخل  -أ 
 .ستحقة عن اذا الدخل النرائب الم -ب 

يتم تحديدك بالنسبة لألجر األساسي بالدخل الصافي المستحق فى تاريخ وفاة المؤمن  -2
 .عليه أو صاحب المعاش 

 :يراعى فى تحديده بالنسبة لألجر المتغير  -4
ما يستحقه منها فى تاريخ = عناصر األجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه  -أ 

.   ……………، العالوات الخاصة ، العالوات االجتماعية  الوفاة كالبدالت
 .الخ

متوسط ما استحق منها =  عناصر األجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه  -ب 
خالل سنة سابقة على تاريخ الوفاة كالحوافز ، المكافآت ، األجور اإلنافية 

 . الخ………… 
قيمة النصيب المستحق فى إذا كان الدخل الصافي من العمل يساوي أو يزيد على  -1

 .المعاش ، يوقف صرف المعاش 
إذا قل الدخل الصافي من العمل عن قيمة النصيب المستحق فى المعاش ، يصرف  -8

 .من المعاش الفرق بينه وبين الدخل 
 011يجمع المستحق بين الدخل الصافي من العمل ونصيبه فى المعاش فى حدود  -9

 .جنيه شهرياح 
السابقين تكون حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من  9،8ين بمراعاة البند -6

 .جنيه أو قيمة المعاش أيهما أكبر  011:  كما يلي عمل 
جنيه إذا ما كانت قيمة المعاش أقل من أو يساوي  011ويكون الجمع فى حدود 

جنيه ، ويكون الجمع فى حدود المعاش إذا ما كانت قيمة المعاش أكبر من  011
 .نيه ج 011
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 : ويمكن إيضاح ذلك فى األمثلة اآلتية 
 

 مثال رقم
 المعاش

 (جنيه)
صافي الدخل من 

 (جنيه)عمل 
مستحق الصرف من 

 (جنيه)المعاش 
 حد الجمع المطبق

 (جنيه)

5 
7 
0 
4 
1 

11 
11 
11 
91 
11 

11 
11 
91 
11 
031 

11 
11 
21 
81 
- 

011 
011 
011 
011 
011 

5 
9 
8 

031 
311 
011 

11 
011 
311 

61 
11 
-- 

 قيمة المعاش
 قيمة المعاش
 قيمة المعاش

   
تجمع األرملة بين نصيبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من العمل  -7

 .بدون حدود
يجمع الزوج بين نصيبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من العمل  -01

 .بدون حدود
الذين استحقوا معاشات عن صاحب خوة واألخوات يجمع األبناء والبنات واإل -55

وكانوا  5777لسنة  09معاش أو ملمن عليه كان منتفعاً بأحكام القانون رقم 
بين المعاشات ودخلهم من العمل فى غير وحدات  5/7/91يصرفون معاشات قبل 

الجهاز اإلداري للدولة بدون حدود ، ويمكن تفصيل هذه الحالة التي يكون فيها 
 :لدخل من عمل بدون حدود فيما يلي الجمع بين المعاش وا

 .المستحق أبن أو بنت أو أخ أو أخت  -أ 
عن صاحب معاش أو مؤمن عليه كان منتفعاح بأحكام القانون رقم  ااستحق معاش -ب

 . 0737لسنة  29
 . 0/7/0791بداية استحقاق صرف المعاش للمستحق قبل  -ج 
للدولة ، بمعنى أن يكون  الدخل من العمل فى غير وحدات الجهاز اإلداري -د 

 .المستحق من العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص 
 

 :الدخل من مهنة : ثانيا 
 :ويراعى بالنسبة للدخل من مهنة ما يلي 

يقصد به الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه ، سواء كان  -0
 .ة بقوانين أو لوائ  ذلف بمزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية منظم

 .يتم التعامل معه على أساس الدخل الصافي من المهنة الخانع للنريبة  -3
يتم تحديدك بالدخل الصافي فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلف على  -2

 .أساس آخر قرار نريبي سابق على اذا التاريخ 
يبه المستحق فى المعاش بدون يجمع المستحق بين الدخل الصافي من المهنة ونص -4

ريخ مزاوله المهنة وعلى ذلك حد أقصى وذلك لمدة خمس سنوات متصلة من تا
 :فإنه
ال يتمتع المستحق بهذك الميزة إذا كان قد زاول المهنة لمدة خمس سنوات فأكثر  -أ

 .سابقة على تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 
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قدار المدة المتبقية الستكمال خمس سنوات إذا كان يتمتع المستحق بهذك الميزة بم -ب
قد زاول المهنة لمدة تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ وفاة المؤمن عليه 

 .أو صاحب المعاش 
يتمتع المستحق بهذك الميزة لمدة خمس سنوات إذا كان تاريخ بدء مزاولته المهنة  -ج 

 .حب المعاش تالي أو مساوي  لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صا
يجمع المستحق بين الدخل الصافي من المهنة ونصيبه المستحق فى المعاش فى حدود  -1

 .جنيه شهرياح فقط عن المدة التالية الستكمال خمس سنوات فى مزاولة المهنة  011
السابقين تكون حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من  1،  1بمراعاة البندين  -8

  : مهنة كما يلي 
بدون حدود لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة ، ويمكن إيضاح ذلك  -أ 

      :فى األمثلة اآلتية 
                  

 المعاش مثال رقم
 ( جنيه)

صافي الدخل من 
 (جنيه)المهنة 

مستحق الصرف من 
 جنيه)المعاش 

7 
01 
00 
03 
02 
01 
01 
08 

11 
11 
11 
91 
11 
031 
311 
011 

11 
11 
91 
11 
031 
11 
011 
311 

11 
11 
11 
91 
11 
031 
311 
011 

 
 : ملحوظة 

قارن المستحق الصرف من المعاش فى اذك األمثلة بالمستحق الصرف من 
 . 6إلى 0المعاش باألمثلة من

 
 ةجنيه فقط شهرياً بعد انتهاء الخمس سنوات من تاريخ مزاول 533فى حدود  -ب

 :ية المهنة ، ويمكن إيضاح ذلك فى األمثلة اآلت
   

 المعاش  مثال رقم
 (جنيه)

صافي الدخل من 
 (جنيه)المهنة 

مستحق الصرف من 
 (جنيه)المعاش 

09 
06 
07 
31 
30 
33 
32 
31 

11 
11 
11 
91 
11 
031 
311 
011 

11 
11 
91 
11 
031 
11 
011 
311 

11 
11 
21 
81 
 --
81 
 --
-- 
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  : ملحوظة 
حق الصرف من قارن المستحق الصرف من المعاش فى اذك األمثلة بالمست

 . 08إلى  7وباألمثلة من  6إلى  0المعاش باألمثلة من 
 09، من  08إلى  7، من  6إلى  0وحيث قد روعي فى مجموعات األمثلة من 

تثبيت قيمة المعاش وصافي الدخل من العمل أو المهنة بحسب األحوال  31إلى 
تحق الصرف من ، فإنه يمكن الجمع بينهما فى الجدول التالي للمقارنة بين المس

المعاش بمراعاة قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقاح لما 
 .سبق إيناحه 

 

 المستحق الصرف من المعاش صافي الدخل من  المعاش  مثال رقم

عمل أو من مهنه  (جنيه) 
 بحسب األحوال

 (جنيه)

 األمثلة من 
5 - 8  
 (جنيه)

 األمثلة من
7 - 55  
 (جنيه)

 من  األمثلة
59 – 74 
 (جنيه)

09،7،0 
06،01،3 
07،00،2 
31،03،1 
30،02،1 
33،01،8 
32،01،9 
31،08،6 

11 
11 
11 
91 
11 
031 
311 
011 

11 
11 
91 
11 
031 
11 
011 
311 

11 
11 
21 
81 
 --
61 
11 
-- 

11 
11 
11 
91 
11 
031 
311 
011 

11 
11 
21 
81 
 --
81 
 --
-- 

 
ستحق لها عن زوجها ودخلها من المهنة تجمع األرملة بين نصيبها فى المعاش الم - 9

 .بدون حدود
يجمع الزوج بين نصيبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من المهنة بدون  - 6

 .حدود
 

 : مالحظات هامة : ثالثاً 
يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة  - 0

 : وفقاً لما يليم المبينة فى اذك الخطوة أن تت
تطبق على جميع المستحقين من ذات الفئة فى وقت واحد ، وذلف حتى ال يكون  -أ 

 .من باقي المستحقين فى اذك الفئة أحد المستحقين فى الفئة الواحدة أفنل
يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل  -ب 

أن تتم على فئات ( السابعة ) الخطوة أو مهنة المبينة تفصيالً فى هذه 
 :المستحقين بالترتيب اآلتي

 .فئة األخوة واألخوات ( 0)
 .فئة الوالدين ( 3)
 .فئة األوالد ( 2)
 .فئة األزواج ( 1)

وذلف حتى تستفيد الفئة األعلى فى أولوية االستحقاق من تعديل توزيع المعاش 
دى فئات المستحقين األقل فى المترتب على إيقاف الصرف جزئياح أو كلياح إلح
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أولوية االستحقاق نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو 
 .مهنة 

يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة  - 3
التفرقة بين الدخل من عمل أو الدخل ( السابعة ) المبينة تفصيالح فى اذك الخطوة 

مهنة ، وذلف الختالف قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل عن قواعد  من
 .الجمع بين المعاش والدخل من مهنة وفقاح لما سبق إيناحه 

 
 : الرد واأليلولة للنصيب فى المعاش الذي يتم إيقافه جزئياً أو كلياً  :الخطوة الثامنة 

مل أو مهنة السابق بيانها تفصيالح فى يترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من ع
الخطوة سابعاح عدم استحقاق صرف المعاش المستحق لبعض المستحقين كلياح أو جزئياح ، ويستتبع 

لمستحقين ، وذلف ذلف رد النصيب فى المعاش الذي ال يستحق صرفه كلياح أو جزئياح على باقي ا
 :بمراعاة اآلتي 

 :القواعد العامة  :أوالً 
لرد على باقي المستحقين من ذات الفئة ويتم توزيع النصيب المعاد توزيعه يتم ا -5

 .عليهم بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى 
يراعى عند الرد على باقي المستحقين من ذات الفئة أن يكون ذلك على مرحلتين  -7

 : كما يلي 
رف نصيبهم يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا ص المرحلة األولى ، -أ 

تحقين من اذك الفئة بالكامل أو جزئياح ، بمعنى أال يتم الرد على أي من المس
غير مستحقين للصرف كلياح نتيجة تطبيق حدود الجمع بين  الذين أصبحوا

 .المعاش والدخل 
يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا صرف نصيبهم  المرحلة الثانية ، -ب 

تم الرد على أي من المستحقين من اذك الفئة الذين بالكامل فقط بمعنى أال ي
 .أصبحوا مستحقين للصرف جزئياح 

فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من ذات الفئة الموقوف نصيبها يتم توزيع  - 0
النصيب المعاد توزيعه على باقي المستحقين من الفئات األخرى بمراعاة الترتيب 

 :الموضح بالجدول التالي 
 

ر المستحقة الصرف للنصيب جزئياً الفئة غي
 أو كلياً 

 الفئة التي يتم الرد عليها

 .فئة األوالد  - 0 فئة األزواج
 .فئة الوالدين  - 3
 .فئة األخوة واألخوات  - 2

 .فئة األزواج  - 0 فئة األوالد
 .فئة الوالدين  - 3

 .فئة األزواج  - 0 فئة الوالدين
 .فئة األوالد  - 3
 .واألخوات  فئة األخوة - 2

 
يتحدد نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه بما ال يجاوز الحد األقصى للنصيب  - 4

 المحدد له بجدول التوزيع
 : بمعنى أنه يراعى أال يجاوز نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه الحدود اآلتية 
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 الحد األقصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع فئة المستحق 

 ( أو أكثر واحد ) األزواج 
 .أبن واحد فقط 
 .أكثر من أبن 

 ( .واحد أو أثنين ) الوالدين 
واحد أو ) األخوة واألخوات 
 ( .اكثر 

 .المعاش  2/1
 .المعاش  3/2

 3/2كامل المعاش بمراعاة أال يزيد نصيب الواحد منهم على 
 .المعاش

 .المعاش  0/3
 . المعاش  0/3

 
 : مالحظة 

ت نمن الفئة غير المستحقة الصرف للنصيب جزئياح أو لم ترد فئة األخوة واألخوا
السابق وذلف ألن األخوة واألخوات يستحقون مع ( 2)كلياح فى الجدول المبين بالبند 

فئتي األزواج والوالدين فقط ، وتحصل كل من ااتين الفئتين عند استحقاقها مع 
   :    ذلك كما يليواألخوة واألخوات على الحد األقصى المقرر لهما بجدول التوزيع 

 . 0/1واألخوة             2/1أزواج مع أخوة       يكون لألزواج  -
 . 0/1واألخوة             0/3والدين مع اخوة       يكون للوالدين  -

وعلى ذلف فإنه ال يكون اناف محل للرد من األخوة واألخوات إلى ااتين الفئتين فى 
األخوات كلياح أو جزئياح نتيجة تطبيق حدود حالة عدم استحقاق الصرف لألخوة و

 .الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة 
 4يتحدد نصيب الفئة التي يتم الرد عليها بمراعاة الحد األقصى المشار إليه بالبند  - 1

السابق حتى ولو وجدت فئات أخرى مستحقة الصرف جزئياً فى الحالة الجاري 
 .توزيع معاشها 

ة زيادة نصيب الفئة التي يتم الرد عليها على الحد األقصى للنصيب المحدد فى حال - 5
لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزيادة على الفئة التالية وذلك بمراعاة 

 .األولويات السابق إيضاحها
يسمى النصيب المستحق الصرف لكل مستفيد بعد تطبيق الخطوة الثامنة من  - 9

 .التي تم إيضاحها تفصيالً بهذه الخطوة ، نصيباً منصرفاً خطوات توزيع المعاش 
ألصحاب المعاشات ( منحة مايو) 5/5/5777بالنسبة للمنحة المقررة من  -8

فإنها ال تدخل في حدود الجمع بين المعاش والدخل ، ويحدد  –والمستحقين عنهم 
المستحق الصرف من هذه المنحة في ضوء النصيب المستحق الصرف من 

 .اش منسوبا إلي قيمة المعاش الكامل المع
 

مان باين المعااش والادخل حادود الجماع )الخطوتين الساابعة والثامناة أمثلة شاملة علي : اً ثاني
 (عمل أو مهنة والرد واأليلولة

إنافة بعض األمثلة الشاملة على ( الثامنة ) قد يكون من المناسب فى نهاية اذك الخطوة 
خل من عمل أو مهنة والرد واأليلولة للنصيب الذي ال حدود الجمع بين المعاش والد

يستحق الصرف جزئياح أو كلياح على باقي المستحقين وفقاح لما سبق بيانه تفصيالح فى اذك 
 .الخطوة 

 
 ( : 5)مثال رقم 

 : توافر فى إحدى المستحقات شروط استحقاق أكثر من معاش على النحو التالي 
 .ا جنيه 61معاش أخ مقدارك        
 .جنيها  018معاش أخ آخر مقدارك 
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 جنيها 91وكانت تعمل بأجر صافي مقدارك 
جنيها ، وتستحق من معاش  61فى اذك الحالة تستحق معاش األخ األول بالكامل ومقدارك 

 90=  61 - 018: األخ الثاني الفرق بينه وبين ما استحقته من معاش األخ األول ، أي 
 جنيها

جنيها ، فإنها تستحق الصورف مون المعاشوين الفورق  91قدارك وحيث تعمل بأجر صافي م
 .جنيها  68=  91 - 018: بينهما وبين الدخل من العمل ، أي 

 وعلى ذلف فإنه تستحق الصرف من المعاش األول الفرق بين  
قيمة المعاش المستحق من األخ األول  ) 91 -( حدود الجمع بين المعاش والدخل  ) 011
جنيه 21= (   
 :  تحق الصرف من المعاش الثاني وتس
 ( ما استحقت صرفه من المعاش األول )  21 -( ما تستحق صرفه من المعاشين )  68

.جنيها  18=   
 

ويمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف لهذه األخت من المعاشين كما 
 : يلي 

 

المعاش 
 المستحق 

 عن

 النصيب
 (جنيه)

المعاش 
 اآلخر

 (جنيه)

 قالمستح
 (جنيه)

الدخل من 
 العمل

 (جنيه)

 المنصرف
 (جنيه)

حدود الجمع بين 
المعاش والدخل من 

 (جنيه)عمل 

 األخ األول
 األخ الثاني  

61 
018 

 ---
61 

61 
90 

91 
--- 

21 
18 

011 
018 

 018 68 91 018 61 310 اإلجمالي

 
 ( : 7)مثال رقم 

  -: ا يلي كانت كم( 0)بفرض أن المعاشات المستحقة فى المثال رقم 
 .جنيها  61معاش عن والد    
 .جنيها  018معاش عن والدك 

 .جنيها  91وكانت أيناح تعمل بأجر صافي 
بدون ( باعتباراما عن والدين ) فى اذك الحالة يكون لها الحق فى الجمع بين المعاشين 

 .حدود 
 .جنيها  310( = معاش الوالدة )  018( + معاش الوالد )  61أي تستحق 

 .جنيها  91يث تعمل بأجر صافي مقدارك وح
 .جنيها  090=  91 - 310فإنها تستحق الصرف من المعاشين 

 :وتستحق الصرف من المعاش األول عن الوالد 
 .جنيها  21( = الدخل من عمل )  91 -( حدود الجمع بين المعاش والدخل )  011

 090المعاشين ومقدارك وتستحق من معاش الوالدة الفرق بين المستحق الصرف لها من 
جنيها ، أي تستحق الصرف من  21جنيها وما استحقت صرفه من معاش الوالد ومقدارك 

 .جنيها  010= معاش الوالدة 
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 :ويمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يلي 
 

المعاش 
 المستحق عن

 النصيب المستحق 
 (جنيه)

 ادخل من عمل
 ( هجني)

 المنصرف 
 (جنيه)

 حدود الجمع بين المعاش
 (جنيه)والدخل من عمل  

 الوالد
 الوالدة

61  
018 

91  
--- 

21 
010 

011 
310 

 310 090 91 310 اإلجمالي

 
  ( : 0)مثال رقم 

 : كانت كما يلي ( 0)بفرض أن المعاشات المستحقة فى المثال رقم 
 .جنيها  61معاش عن زوج 
 .نيها ج 018معاش عن والد 

 .جنيها  91وكانت أيناح تعمل بأجر صافي 
فى اذك الحالة تستحق من معاش الوالد الفرق بينه وبين معاش الزوج أي تستحق من 

 .جنيها  90=  61 - 018=         معاش الوالد 
وحيث أنها تجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل بدون حدود ، فإنها تستحق 

جنيها ، وتستحق الصرف من معاش الوالد  61= ا كما او أي صرف معاشها عن زوجه
 ( جنيها  018)الفرق بين مجموع المستحق لها من المعاشين 

 ( .جنيها  61)ومعاشها عن زوجها ( جنيها  91)ومجموع دخلها من العمل 
 .جنيه  0( =  61+  91)  - 018أي 

 :  المعاشين كما يلي ويمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من 
 

المعاش عن 
 المستحق 

 النصيب 
 (جنيه)

المعاش 
 اآلخر 

 (جنيه)

 المستحق
 جنيه)

الدخل من 
 عمل

 جنيه)

 المنصرف
 (جنيه)

حدود الجمع بين 
المعاش والدخل 

 (جنيه)من عمل 

 الزوج
 الوالد

61 
018 

 ---
61 

61 
90 

91 
--- 

61 
0 

 ---
018 

 018 68 91 018 61 310 اإلجمالي

 
 ( :4)ثال رقم م

 توافرت فى أحد المستحقين شروط استحقاق معاشين 
 .جنيها  031األول عن والد 
 .جنيها  061الثاني عن أخ 

 .جنيها  11وكان يعمل بدخل صافي مقدارك 
بمراعاة ما سبق إيضاحه باألمثلة السابقة ، فإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق 

 : ا يلي والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كم
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المعاش 
المستحق 

 عن 

 النصيب
 (جنيه)

المعاش 
 اآلخر 

 (جنيه)

 المستحق
 (جنيه)

الدخل من 
 عمل 

 (جنيه)

 المنصرف
 (جنيه)

حدود الجمع بين 
المعاش والدخل 

 (جنيه)من عمل 

 الوالد
 األخ

031 
061 

 ---
031 

031 
81 

11 
--- 

91 
81 

031 
061 

 061 021 11 061 031 211 اإلجمالي 

 
 ( : 1)مثال رقم 

 :  كانا كما يلي ( 1)بفرض أن قيمة المعاشين المستحقين فى المثال السابق رقم 
 .جنيها عن األخ  61جنيها عن الوالد ،  31

  :منصرف فى كل من المعاشين كما يليفإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب ال
  

المعاش 
المستحق 

 عن 

 النصيب
 جنيه)

المعاش 
 اآلخر

 (هجني)

 المستحق 
 (جنيه)

الدخل من 
 عمل 

 (جنيه)

 المنصرف 
 (جنيه)

حدود الجمع بين 
المعاش والدخل من 

 (جنيه)عمل 

 الوالد
 األخ

31  
61 

 ---
31 

31 
81 

11 
--- 

31 
21 

011 
011 

 011 11 11 61 31 011 اإلجمالي

 
 ( : 5)مثال رقم 

 .يهاجن 11بفرض أن الدخل من عمل كان ( 1)فى المثال السابق رقم 
منصرف فى كل من المعاشين كما فإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب ال

   : يلي
 

المعاش 
 المستحق عن 

 النصيب
 (جنيه)

المعاش 
 اآلخر

 (جنيه)

 المستحق
 (جنيه)

الدخل من 
 عمل 

 (جنيه)

 المنصرف 
 (جنيه)

حدود الجمع بين 
المعاش والدخل 

 (جنيه)من عمل 

 الوالد
 األخ

31 
61 

 ---
31 

31 
81 

11 
--- 

31 
11 

011 
011 

 011 81 11 61 31 011 اإلجمالي

 
  ( : 9)مثال رقم 

 .جنيها 31بفرض أن الدخل من عمل كان ( 1)فى المثال رقم 
 : منصرف فى كل من المعاشين كما يليفإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب ال

 

المعاش 
 المستحق عن

 النصيب
 (جنيه)

المعاش 
 اآلخر

 (جنيه)

 المستحق
 ( جنيه)

الدخل من 
 عمل 

 (جنيه)

 المنصرف
 (جنيه)

حدود الجمع بين 
المعاش والدخل من 

 (جنيه)عمل 

 الوالد
 األخ 

31 
61 

 ---
31 

31 
81 

31 
--- 

31 
81 

011 
011 

 011 61 31 61 31 011 اإلجمالي 
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 : مالحظات هامة 
 : فى حالة استحقاق أكثر من معاش مع وجود دخل من عمل ، يراعى 

 .تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات أوالح  - 0
 .تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات والدخل من عمل ثانياح  - 3
عند تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل بالنسبة للمعاش ذو األولوية األقل يؤخذ  - 2

ف فى االعتبار جملة االستحقاق فى المعاشين مع الدخل من العمل ، ويستحق الصر
من اذا المعاش الفرق بين جملة المستحق الصرف من المعاشين وما استحق 

 .الصرف من المعاش ذو األولوية األعلى 
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 تحقق شروط اإلستحقاق ألحد المستحقين: انيثا
 بعد وفاة الملمن عليه أو صاحب المعاش

 
 ( :5)مثال رقم 

 :بنات بياناتهن كما يلي جنيه ، وخمس 611مقدارك عن معاش  توفي مؤمن عليه
 .متزوجة: اإلبنة األولي -0
 301كل منهن مترملة وتستحق معاش عن زوجها مقدارك : البنات من الثانية إلي الرابعة -3

 .جنيها
 جنيه 311=  611/1: وقد تم تحديد نصيب كل من البنات المترمالت كما يلي

  كل منهن غير مستحقة في المعاش ، بإعتبار أن وبتطبيق حدود الجمع بين المعاشات تصب
 .جنيها ، واو ذو أولوية أعلي من معاش الوالد 301المعاش المستحق عن الزوج مقدارك 

وبعد شهر من تاريخ وفاة المؤمن عليه ترملت البنت األولي ، وإستحقت معاش عن زوجها 
 .جنيها أينا 301مقدارك 

 :الوالد كما يلي وتم تحديد نصيب لهذه البنت في معاش
بنات ،  1فتراض إستحقاقها في تاريخ الوفاة ، تكون المستحقات في المعاش عددان بإ -0

 .قيمة المعاش 0/1وبالتالي يكون نصيب اذك البنت 
جنيه ، فإنه يحدد لها نصيب كما  611حيث أن قيمة معاش الوالد في تاريخ ترملها مازال  -3

 :يلي
 جنيها 081=  611/1

 3/2قاق أخواتها في المعاش فانها تكون اي المستحقة الوحيدة وتستحق نظرا لعدم استح -2
 جنيه 122.21معاش الوالد أي 

تستحق  –عن الوالد ، ومعاشها عن زوجها  ابتطبيق حدود الجمع بين النصيب المستحق له -1
 232.21=  301 – 122.21من معاش الوالد 

 
 ( :7)مثال رقم 

 جنيها 611ترمل البنت األولي كان قد بلغ بفرض أن قيمة معاش الوالد في تاريخ 
بثلثوي معواش الوالود وفقوا لموا سوبق فإنه يحدد نصيبها المفتورض إسوتحقاقه فوي تواريخ وفواة الوالود 

 جنيه 188.89ايناحه بالمثال السابق أي 
بفورض أن قيمتوه أصوبحت )وبوين ماتسوتحقه عون زوجهوا  تستحق من معواش الوالود الفورق بينوهو

 :يليكما  –( جنيها 321
 جنيه 228.89=  321 – 188.89

 


