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 مقدٌت

 
التؤمٌنةةةةةات قةةةةةانون كتابةةةةةة والبحةةةةةث فةةةةةً مو ةةةةةوعات التؤمٌنةةةةةات مهمةةةةةة شةةةةةاقة   ذلةةةةة  أن ال

والقةةةةةرارات عةةةةةرؾ مةةةةةن التعةةةةةدٌبلت  لقةةةةةوانٌن الحدٌثةةةةةة نسةةةةةبٌا ا  االجتماعٌةةةةةة  بوصةةةةةفه مةةةةةن
كةةةةذل  فونةةةةه وبمةةةةرور خمةةةةس  كمةةةةا  ةةةةائبل ٌكةةةةاد ٌصةةةةعب حصةةةةره  الوزارٌةةةةة والمنشةةةةورات

فةةةون قسةةةما  1975لسةةةنة  79دور القةةةانون رن مةةةن الةةةزمن ( علةةةً صةةةقةةةن عامةةةا ) ربةةةع ٌوعشةةةر
كبٌةةةرا مةةةن المسةةةتفٌدٌن بؤحكةةةا  القةةةانون بلؽةةةوا سةةةن المعةةةاش أو واجهةةةوا خطةةةرا مةةةن المخةةةاطر 
االجتماعٌةةة المةةإمن منهةةا فصةةار تطبٌةةق قةةانون التؤمٌنةةات االجتماعٌةةة ٌواجةةه كمةةا متزاٌةةدا مةةن 

 .المبادئوحٌد طا قانونٌة ال حصر لها وتحتاج إجابات والً تاالحاالت التً تثٌر نق
من كل ذل  نتبٌن مدي مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات االجتماعٌة شرحا مبسطا ٌفٌد منه ـ قبل 
المتخصصٌن والقائمٌن علً التطبٌق ـ المإمن علٌه  أنفسه    وحسب ما نعل  فون مثل  ذه 

 الشروح المبسطة نادرة إن ل  نقل ؼٌر موجودة باألسواق .
وكٌل أول وزارة )لعمل الذي قا  به األخ األستاذ / محمد حامد الصٌاد مما تقد  تبدو أ مٌة ا

التؤمٌنات االجتماعٌة (   حٌث استطاع من خبلل تطبٌقات عملٌة أن ٌستعرح كما من الحاالت   
 بٌن فٌها كٌفٌة حساب مستحقات المإمن علٌه فً شتً فروع التؤمٌنات االجتماعٌة .

إكتسبها سٌادته من خبلل المناصب التى توال ا بالوزارة ل  تكن وال ش  أن الخبرة الطوٌلة التى  
وحد ا كافٌة   إنما استكملت بقدرة سٌادته علً البحث الدإوب   وعلً دقة المبلحظة   فكان أن 
خرج إلى النور  ذا المإلؾ العملً   الذي والبد وأن تزٌن به مكتبة كل متخصص   وكل قائ  

 الجتماعٌة .علً تطبٌق قانون التؤمٌنات ا
وإننا إذ نشكر األستاذ / محمد حامد الصٌاد   علً  ذا الجهد   ندعو هللا أن ٌجازٌه خٌرا   عن 
 المإمن علٌه  ـ الذٌن ٌمكنه  دون عناء معرفة مستحقاته  ـ و   فً حاجة إلً ذل  ـ دون عناء .

 
 أ . د   أحمد البرعً

 ستاذ ورئٌس قسم التشرٌعات االجتماعٌةأ
 قوق ـ جامعة القاهرةبكلٌة الح
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 ةقدمم
 

) تطبٌقات  التأمٌنات االجتماعٌةكتب مدا هلل تعالى الذي وفقنً فً إعداد  ذا الكتاب من سلسلة ح     
لمستحقون فً اـ والذي تناولت فٌه أحد المو وعات المهمة المرتبطة بالمعاش ـ أال و و  عملٌة (
 .المعاش (

معاش تؤمٌن  السلسلة مو وعسابق من  ذه  باي بعد أن تناولت فً كتفقد كان من ال رور
ت من حاالت االستحقاق وشروط كل منها وخطوات حساب  ذىالشٌخوخة والعجز والوفاة وال

أو صاحب  هالمعاش .. أن نستكمل  ذا المو وع بتوزٌع المعاش فً حالة وفاة المإمن علٌ
 المعاش .

فً  ذه الدراسة   فقد ت من  ذا الكتاب العدٌد من األمثلة  هلٌواتباعا لذات المنهج الذي سرت ع
اإلٌ احٌة والخرائط التحلٌلٌة وجداول المقارنة لزٌادة اإلٌ اح   مع اإلشارة إلً المصادر 

 القانونٌة فً الحاالت التً تدعو فٌها ال رورة إلى ذل  .
 

 وقد تناولت فً هذا الكتاب األبواب اآلتٌة :
 أو صاحب المعاش . هقواعد توزٌع المعاش فً تارٌخ وفاة المإمن علٌ:  البـاب األول

شروط استمرار استحقاق المعاش واستمرار الصرؾ وعودة الحق فً االستحقاق البـاب الثانً: 
 أو صاحب المعاش . هبعد وفاة المإمن علٌ

 بقة .الجدٌد فً أحكا  توزٌع المعاش وأثره فً حاالت االستحقاق السا الباب الثالث  :
 

ـ أن ٌوفقنً إلى استكمال  ذه الدراسة التطبٌقٌة العملٌة لنظا  التؤمٌن االجتماعً  وهللا أسأل
المصري بما ٌعود بالنفع علً جموع المتعاملٌن مع  ذا النظا  .. فهو سبحانه المستعان والهادي 

 إلً سواء السبٌل .
 

 حامد الصٌاد محمد                                                 
 مستشار التؤمٌن االجتماعً                                                          

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(                                 
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً                                                      

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(                                                         

W :  www.elsayyad.net                  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsayyad.net/


                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           9/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

 الباب األول
 قواعد توزٌع المعاش

 أو صاحب المعاش هفً تارٌخ وفاة المؤمن علٌ
 

 تمهٌد :  :أوال 
ب سابق من  ذه الدراسة معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن كل من اتناولنا فً كت       

 79األجر األساسً واألجر المتؽٌر فً قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق  
 . 1975لسنة 

لكتاب عن توزٌع واستكماال لمو وع المعاش   فقد كان من المنطقً أن ٌكون  ذا ا   
 .أو صاحب المعاش هالمعاش على المستحقٌن عن المإمن علٌ

وعندما نتناول  ذا المو وع فانه ٌكون من ال روري أن نشٌر منذ البداٌة أن عملٌة     
أو صاحب المعاش كوحدة  هالتوزٌع إنما تت  بالنسبة للمعاش المستحق عن المإمن علٌ

 واحدة مت منا : 
 .ً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةجر األساسً واألجر المتؽٌر فـ معاش كل من األ 1
 ـ معاش كل من األجر األساسً واألجر المتؽٌر فً تؤمٌن إصابات العمل . 2
ـ الزٌادات الم افة إلى كل من معاش األجر األساسً ومعاش األجر المتؽٌر فً تارٌخ  3

 استحقاق المعاش . 
اش األجر األساسً بعد تارٌخ استحقاق المعاش وحتى ـ الزٌادات التً أ ٌفت إلى مع 4

 تارٌخ الوفاة بالنسبة لصاحب المعاش .
 ه% كل خمس سنوات بالنسبة للمعاش اإلصابً والتً تكون قد أ ٌفت إلٌ 5ـ إ افة   5

 حتى تارٌخ الوفاة .
ة لسن  71ـ ما قد ٌكون قد استحق لصاحب المعاش من معاش استثنائً وفقا للقانون رق   6

 فً شؤن منح معاشات ومكافآت استثنائٌة .   1964
أٌضا فإنه من الضروري أن نشٌر إلى أنه فً حالة وفاة صاحب معاش العجز الكامل 

  فون  ذه اإلعانة التدخل  من المعاش الذي ٌت  توزٌعه علً  المستحق إلعانة عجز
 . المستحقٌن

 
                                                                                      : وات توزٌع المعاشطخ -ثانٌا 

خطوات المعاش بعدة  أو صاحب هتمر عملٌة توزٌع المعاش فً تارٌخ وفاة المإمن علٌ
                                                                                        :وذل  علً الترتٌب التالً 

 مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسماإ   بطلب الصرؾ . ـ1
 ـ تحدٌد رق  الحالة المناسب من جدول التوزٌع . 2   
 ـ توزٌع المعاش علً فئات المستحقٌن . 3   
 ـ توزٌع نصٌب كل فئة علً المستحقٌن بهذه الفئة بالتساوي . 4   
 ـ مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات . 5   
طبٌق قواعد الرد واألٌلولة على النصٌب فً المعاش الذي ال  ٌستحق جزئٌا أو كلٌا  ـ ت 6   

 نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات . 
 ـ مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة . 7   
كلٌا   ـ تطبٌق قواعد الرد واألٌلولة على النصٌب فً المعاش الذي ٌت  إٌقافه جزئٌا أو 8   

 . نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة
 

ومن المهم فً البداٌة وقبل التعرض لكل من الخطوات الثمان المشار إلٌها بالشرح  
والتفصٌل مع إعطاء األمثلة التطبٌقٌة العملٌة على ذلك ـ أن نوضح أنه من الضروري 

 تٌب سالؾ البٌان حتى نضمن سبلمة التوزٌع . تطبٌق الخطوات المشار إلٌها بذات التر
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 ونفرد لكل من الخطوات المشار إلٌها فصبل قائما بذاته ، وذلك على النحو التالً : 
   .بطلب   الصرؾ مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسماإ   :    الفصـل األول 

 . تحدٌد رق  الحالة المناسب من جدول التوزٌع:  الفصــل الثانً  
 . توزٌع المعاش علً فئات المستحقٌن:    الفصـل الثالث 

 بالتساوي  توزٌع نصٌب كل فئة على المستحقٌن بهذه الفئة :  لفصـل الرابع ا
 . مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات:   الفصـل الخامس

 جزئٌا . واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذي ال ٌستحق كلٌا أو الردالفصـل السادس : 
  حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة مراعاة:   لفصـل السابع ا

 كلٌاأو  الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذي ٌت  إٌقافه جزئٌاالفصـل الثامن   : 
 

وحٌث ٌترتب علً توزٌع المعاش وفقا للخطوات المتقدم بٌانها أن ٌكون لكل مستحق 
ونظرا لما لهذا الموضوع من  ،اآلخر منصرفا فً المعاش نصٌبٌن أحدهما مستحقا و

 أهمٌة ، فإننا نتناوله فً : 
المترتبة    النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لكل مستحق واآلثارالفصـل التاسع   : 

 . على التفرقة بٌنهما
 
وحٌث ٌتطلب األمر بٌان مستندات صرؾ المعاش واإلجراءات المتعلقة بذلك ـ لذا   

 موضوع : خصصنا لهذا ال
أو  هحكا  خاصة بصرؾ المعاشات للمستحقٌن عن المإمن علٌالفصـل العاشر   : أ

 صاحب المعاش 
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 الفصل األول
 مراجعة شروط االستحقاق

 لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرؾ
 

 ونتناول مو وع  ذا الفصل فً مبحثٌن كما ٌلً :
 لبلستحقاقالشروط العامة  المبحث األول :
  الشروط الخاصة لبلستحقاق المبحث الثانً :

 
 

 المبحث األول
 الشروط العامة لبلستحقاق

 

من المه  فً البداٌة وقبل التعرح لشروط االسةتحقاق الخاصةة بكةل مسةتفٌد علةى حةدة والتةً ٌةت  
  أن نوضح الحقائق اآلتٌة :مراجعتها بالنسبة لكل من وردت أسماإ   بطلب الصرؾ ـ 

دد القانون المستحقون فً المعاش بؤفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعةاش وذلة  علةً حـ  1
 و   : ـ  سبٌل الحصر

  األرملة   األرمل .أ    ـ  فئة األزواج ـ وتشمل        
 األبناء   البنات .ب   ـ  فئة األوالد ـ وتشمل        
 ة .الوالد   الوالدجـ ـ  فئة الوالدٌن ـ وتشمل        
 . األخوة   األخواتد    ـ  فئة األخوة واألخوات ـ وتشمل        

 وعلً ذلك فإنه ٌمكن القول بأن :   
 ( وهم :  ةأ   ـ فئات المستحقٌن ) أربع       

 األزواج ـ األوالد ـ الوالدٌن ـ األخوة واألخوات .              
 ة ( وهم : ثمانٌب ـ أنواع المستحقٌن )        
 . األرملة ـ األرمل ـ االبن ـ البنت ـ   الوالد ـ الوالدة ـ األخ   ـ  األخت             
 
ـ وقلد تكلون  ٌشترط لتوزٌع المعةاش بةٌن المسةتحقٌن وفةاة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاشـ  2 

 الوفاة : 
 ٌحةل محلهةا و ةً التةً تثبةت بموجةب شهــةـادة الوفةاة أو المسةتند الرسةمً الةذي  :أ ـ حقٌقٌلة        

 . مستخرج رسمً من شهادة الوفاة  ()
و ً التً تثبت بحك  من المحكمة أو بقرار من السلطة  المختصة بوثبات ذل  :  ةب ـ حكمٌ       

 . قانونا
 ونشٌر فً هذا الصدد إلى أنه :             

الهبل  بعد أربةع سةنوات مةن تةارٌخ  ه( ٌحك  بموت المفقود الذي ٌؽلب عل1ٌ)
 . فقده

خمسة عشر ٌوما على األقل من تارٌخ الفقد  بعد م ً(  ٌعتبر المفقود مٌتا 2)             
  إذا ثبت بشأنه إحدى الحاالت اآلتٌة :فى حالة ما 

 ) أ ( كان علً ظهر سفٌنة ؼرقت .                     
 )ب( كان فً طائرة سقطت .                     
 .  كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العملٌات الحربٌة )ج(                     

لةدفاع ) فةى ا ٌةروٌصدر رئةٌس الةوزراء ) فةى الحةالتٌن أ   ب ( أو وز                
الحالةةة جةةـ ( وبعةةد التحةةري واسةةتظهار القةةرائن التةةً ٌؽلةةب معهةةا الهةةبل  

القةرار مقةا  قرارا بؤسماء المفقةودٌن الةذٌن اعتبةروا أمواتةا   وٌقةو   ةذا 
 الحك  بموت المفقود .
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وفً األحوال األخرى ٌفوح فً تحدٌد المدة  التً ٌحك  بموت  المفقود                  
بعد ا إلً القا ً ـ علً أال تقل عن أربع سنوات   وذلة  بعةد التحةري 
عنه بجمٌع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفةة إن كةان المفقةود حٌةا أو 

 مٌتا .
وعند الحك  بموت المفقود أو نشر قرار رئٌس مجلس الوزراء أو وزٌر                        

الدفاع باعتباره مٌتا وفقا لما تقد  تعتد زوجتةه عةدة الوفةاة وتقسة  تركتةه 
وقةت صةدور الحكة  أو نشةر القةرار فةً الجرٌةدة  لموجةودٌنا بٌن ورثته

 . الرسمٌة   كما تترتب كافة اآلثار األخرى
أو صاحب المعاش فى حالة الفقد  هفترح فٌها وفاة المإمن علٌتو ً التً :  ةـ إفتراضٌ ج  

ـ حٌث ٌصرؾ للمستحقٌن فً  ذه الحــالة إعانة فقةد بةدٌبل عةن المعةاش 
  إلى أن تثبت الوفاة :ات شروطه  بذ
 الحقٌقٌة ـ أو(1)
 الحكمٌة ـ أو (2)
رٌخ أو أربع سنوات من تا خمسة عشر ٌوما على األقلأن تم ً  (3)

 الفقد بحسب األحوال . 
 

أو صةاحب المعةاش ـ وٌعتبةر  هـ ٌشترط فً المستحق أن ٌكون حٌا فً تارٌخ وفاة المإمن علٌ 3
 فً حك  ذل  الحمل المستكن إذا انفصل حٌا .

 
ـ  ٌشترط فً المستحق أال ٌكون قد قا  بقتل المإمن علٌه أو صاحب المعاش عمداح    أو تسبب  4

 باستثناء حاالت الدفاع الشرعً عن النفس . فً قتله عمدا وذل 
 
أو صاحب المعاش وبٌن أي مةن المسةتحقٌن  هـ ال ٌشترط اتفاق الدٌانة بٌن كل من المإمن علٌ 5

مسةلما  وزوجتةه  مسةٌحٌة  أو  قةد ٌكةون  هفقةد ٌكةون المةإمن علٌة 1المشار  إلٌه  فى البنةد 
 الخ . …مسٌحٌا وزوجته ٌهودٌة 

صل فً توزٌع المعاش أنه ٌت   لٌس باعتباره تركة إنما ٌت  بٌن من كان المإمن  وذل  ألن األ        
علٌه أو صاحب المعاش ملتزما بوعالته  حةال حٌاتةه   وبمعنةى  خةر فةون المعةاش ال ٌةوزع 
باعتبةةاره مٌراثةةا ولكةةن باعتبةةاره بةةدٌل النفقةةة التةةً كةةان ٌلتةةز  بهةةا المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب 

 1دود المبٌنةةة بالبنةةد رقةة  ه  بالفعةةل أثنةةاء حٌاتةةه وذلةة  فةةً الحةةالمعةةاش تجةةاه مةةن كةةان ٌعةةول
 . السابق

 واألساس فً ذل   و أن الهدؾ من التؤمٌنات االجتماعٌة :       
" تعوٌح المإمن علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن الدخل الذي ٌنقطةع نتٌجةة تحقةق أحةد        

 وفاة ـ اإلصابة ـ المرح ـ البطالة ( " .المخــاطر المإمن  د ا ) الشٌخوخة ـ العجز ـ ال
 
ـ ٌراعً فً تحدٌد المستحقٌن توافر شروط االستحقاق الخاصةة بكةل مةنه  فةً تةارٌخ وفةاة أو  6

فقد المإمن علٌه أو صاحب المعاش بحسب األحوال ولٌس فةً تةارٌخ تقةدٌ  طلةب الصةرؾ 
 أو فً تارٌخ توزٌع المعاش علٌه   أو فً أي تارٌخ  خر. 

 
 ( :1رقم )مثال 

 عن أرملة وابن قاصر وابنة ؼٌر متزوجة ووالدة . 2/7/2015توفً مإمن علٌه بتارٌخ 
 توفٌت الوالدة . 13/08/2015وبتارٌخ 
 سنة ول  ٌكن طالبا أو عاجزا . 21بلػ االبن  04/09/2015وبتارٌخ 
 تقدمت األسرة بطلب الصرؾ . 29/10/2015وبتارٌخ 
 . ةنتزوجت اإلب 02/11/2015وبتارٌخ 
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 طلقت إحدى بناته التً كانت متزوجة فً تارٌخ وفاته.  14/12/2015وبتارٌخ 
 قةةا  الموظةةؾ المخةةتص ببحةةث طلةةب الصةةرؾ وتوزٌةةع المعةةاش بةةٌن 15/01/2016 وبتةةارٌخ

 .          المستحقٌن
ٌراعً فً هذه الحالة أن ٌلتم تحدٌلد المسلتحقٌن للمعلاش فلً تلارٌخ الوفلاة بصلرؾ النظلر علن  

  وعلً ذلك فإنه :ـ  لتً حدثت بعد هذا التارٌخالتطورات ا
أ ـ تعتبر الوالدة مستحقة فً المعاش مع ما ٌترتب علً ذل  من استحقاقها فً المكافؤة والتعوٌح      

اإل افً ـ وحٌث أن تسوٌة المستحقات قد تمت بعد وفاتها فونها مع ذل  ٌحدد لها نصةٌب فةى 
افً   وٌت  توزٌع متجمد ما استحق لهةا مةن معةاش كل من المعاش والمكافؤة والتعوٌح اإل 

حتً   نـهاٌة الشهر السابق لشهر الوفاة باإل افة إلً الحقـوق األخرى علً ورثتها  )  ةً (  
 الشرعٌٌن .

ب ـ ٌعتبر االبن مستحقا فً المعاش مع ما ٌترتب علةً ذلة  مةن اسةتحقاقه فةً المكافةؤة باإل ةافة      
ٌستحق متجمد المعاش عن الفترة من أول  شهر الوفاة حتً نهاٌة إلى  التعوٌح اإل افً ـ و

سنة   كما ٌسةتحق منحةة قطةع المعةاش والتةً تحةدد علةً أسةاس  21الشهر الذي بلػ فٌه سن 
وذلة  عةن اثنةً عشةر شةهرا بحةد أدنةً مقةداره مةائتً  21معاشه المستحق فً تةارٌخ بلوؼةه 

    هجنٌ
مع ما ٌترتب علً ذل  من استحقاقها فً المكافةؤة  باإل ةافة مستحقة فً المعاش  ةـ تعتبر اإلبنج    

إلةى اسةتحقاقها فةً التعةوٌح اإل ةافً ـ وتسةتحق متجمةد المعةاش عةن الفتةرة مةن أول شةهر 
تحةدد علةً أسةاس معاشةها المسةتحق فةً  وتستحق منحةة زواج زواجلحتً نهاٌة شهر االوفاة 

 . هره مائتً جنٌتارٌخ زواجها وذل  عن اثنً عشر شهرا بحد أدنً مقدا
د ـ ٌحدد نصٌب لبلبنة التً طلقت بعةد تةارٌخ وفةاة والةد ا بةافتراح اسةتحقاقها فةً تةارٌخ وفاتةه 
وذل  دون المساس باألنصبة التً تكةون قةد اسةتحقت للمسةتحقٌن الةذٌن تةوافرت فةٌه  شةروط 

 االستحقاق فً تارٌخ وفاته .
 
 1ن المشار إللٌهم بالبنلد رقلم قٌمن المستحونناقش فً المبحث الثانً شروط االستحقاق لكل      

 من هذا المبحث وهً تمثل ) الشروط الخاصة لبلستحقاق ( .
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 المبحث الثانً
 الشروط الخاصة لبلستحقاق

 
  أن ٌتم ذلك بالترتٌب التالً :ٌراعً فً بحث الشروط الخاصة للمستحقٌن 

 والد ـ الوالدة ـ األخ ـ األخت .األرملة ـ األرمل ـ االبن ـ البنت ـ ال
وذل  الرتباط استحقاق بعح المستحقٌن بمدي توافر شروط استحقاق بعح المسةتحقٌن اآلخةرٌن 

  ٌلً : وذلك كما
كمةا ٌرجــةـؤ اسةتحقاقهما   فةً المعةاش  ةعد  استحقاق األخ أو األخت إذا وجد ابن أو بنت مسةتحق

ى حٌن انفصال  ذا الحمل   فوذا ما انفصل حٌا ال فً المعاش فى حالة وجود حمل مستكن وذل  إل
نفصل مٌتا فونه ٌكون قد توافر لهما أحد الشروط الواجب إوذل  بعكس ما إذا   ٌستحقا فى المعاش 

توافر ا إلثبةات اإلعالةة و ةو عةد  اسةتحقاق أى مةن أوالد المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش  فةً 
 المعاش .

 
قاق لكلل ملن المسلتفٌدٌن المشلار إللٌهم بالترتٌلب سلالؾ اللذكر ونتناول فٌما ٌلً شروط االسلتح 

.وتجلللدر اإلشلللارة إللللى أن قلللرار االسلللتحقاق فلللى هلللذه المرحللللة ال ٌكلللون نهائٌلللا ، حٌلللث ٌتحلللدد 
االستحقاق بصفة نهائٌة بعد تطبٌق الخطوة الخامسة من خطوات توزٌع المعلاش وهلى مراعلـاة 

 هذا الباب ( . حدود الجمع بٌن المعاشات ) الفصل الخامس من
 

 : األرملة :    أوال
مةةن المهةة  أن نو ةةح بداٌةةة أنةةه للتعامةةل مةةع المسةةتحقة بصةةفتها أرملةةة أن تكةةون العبلقةةة      

الزوجٌة قائمة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ وتكون  ذه العبلقة قائمةة  
 إذا  ما توافرت إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن :  

 واج حتى تارٌخ الوفاة .ـ استمرار الز 1
وتتحلدد فتلرة العلدة بلني ملن الملدد ـ وقوع الوفاة خبلل فترة العدة من طةبلق رجعةى ـ  2

    بحسب األحوال :  اآلتٌة
 أ  ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌو  من تارٌخ الطبلق .      
    ب ـ بالنسبة للحامل حتى و ع الحمل .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رط الستحقاق األرملة ما ٌلً :       وٌشت 
 الزواج موثق :  
 ـ وذلك بمراعاة :  بمعنً أن  نا  وثٌقة زواج أي أن الزواج ل  ٌكن عرفٌا 

ـ ٌكتفً فى إثبات حالةة التوثٌةق باسةتٌفاء البٌةان الخةاص بهةل الةزواج موثةق المو ةح  1
بطلب صرؾ المعاش أما  اسة  األرملةة بعبةارة " نعة  " وذلة  طالمةا ال ٌوجةد نةزاع 

 حول صحة الزواج . 
  فإنه ٌتعٌن أن ٌثبت إما :فً حالة عد  وجود اإلقرار بؤن الزواج موثق ـ  2

   بحك  ق ائى نهائى سواء أقٌمت الدعوى حال حٌاة الزوج أو بعد وفاته  -أ 
 ـ أو    

بموجب اإلعبل  الشرعً ـ فً الحاالت التً تكون قد جةرت العةادة فٌهةا علةً  -ب  
 للبدو .عد  توثٌق الزواج كما  و الحال بالنسبة 

عد  استحقاق األرملة فً المعاش ال ٌعنً حرمان أوالد ا من المإمن علٌه أو  مبلحظة :
صاحب المعاش  من استحقاق المعاش إذا ما توافرت فٌه  شروط االسةتحقاق 

 الخاصة بكل منه  
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 فٌما ٌلً بعض األمثلة اإلٌضاحٌة لبٌان ما تقدم :  و
  

 2 1 مثال رقم

 )ال(  نع ـ  ل الزواج موثق ؟

 ـ تستحق فً  المعاش 
 ـ ال تستحق فً المعاش 

× 
 

 
× 

 
 :  ةمبلحظ

 بٌن القوسٌن فً األمثلة السابقة تمثل السبب فً عد  االستحقاق . ةجاباإل  
 
 ا  : األرمل :  نٌثا

من المه  أن نو ح بداٌة أنه للتعامل مع المستحق بصفته أرمل أن تكون العبلقة الزوجٌة     
رٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش ـ وتكون  ذه العبلقة قائمةة  إذا  مةا قائمة فى تا

 توافرت إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن :  
 ـ استمرار الزواج حتى تارٌخ الوفاة . 1
وتتحلدد فتلرة العلدة بلني ملن الملدد ـ وقوع الوفاة خبلل فترة العدة من طةبلق رجعةى ـ  2

    بحسب األحوال :  اآلتٌة
 ـ بالنسبة لؽٌر الحامل مائة ٌو  من تارٌخ الطبلق .  أ      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ب ـ بالنسبة للحامل حتى و ع الحمل .     

 وٌشترط الستحقاق األرمل ما ٌلً  : 
 ـ الزواج موثق : 1 

بمعنى أن   نا  وثٌقة زواج ـ أى أن الزواج ل  ٌكن عرفٌا وٌكتفً فً إثبــات حالة         
اج موثق المو ح بطلب صةرؾ المعةاش التوثٌق باستٌفاء البٌان الخاص بهل الزو

 . أما  اس  األرمل بعبارة " نع  " وذل  طالما ال ٌوجد نزاع حول صحة الزواج
 
 ن :ٌـ تارٌخ الزواج قبل بلوغ المؤمن علٌها أو صاحبة المعاش سن الست 2         

وٌمتد حك   ذا الشرط إلى حاالت التصادق على الزواج التى تت  قبل بلوغ المةإمن   
 الحاالت االتٌة:وٌستثنً من  ذا الشرط    علٌها أو صاحبة المعاش سن الستٌن

حالة الزوج الذي كان قد طلق المإمن علٌها أو صاحبة المعاش قبةل بلوؼهةا سةن  -أ  
 الستٌن ث  عقد علٌها بعد  ذه السن.

 1/9/1975حاالت الزواج التً تمت قبل  -ب   
 

 تحقق واقعة وفاة الزوجة أال ٌكون متزوجا من أخرى فى تارٌخ-3
 

 ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق األرمل
 رورة أن تتوافر الشروط الثبلث السابق بٌانها  مجتمعة ـ بمعنى أنه إذا تخلةؾ أى منهةا 

 ال ٌستحق األرمل فى المعاش .
 

 وفٌما ٌلً بعض األمثلة اإلٌضاحٌة لبٌان ما تقدم :
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 6 5 4 3 ـــممثـــــــــال رقـــ

 ـ  ل الزواج موثق ؟ 
 لزواج قبل بلوغ المإمن علٌها أوـ  ل تارٌخ الزواج أو التصادق علً ا 

 صاحبة المعاش سن الستٌن ؟
 ؟  متزوجا من أخرى فى تارٌخ تحقق واقعة وفاة الزوجة  ل ـ 

 نع 
 
 نع 
 ال

 نع 
 
 نع 
 )نع (

 نع 
 
 )ال(
 ال

 )ال(
 
 نع 
 ال

 ـ ٌستحق فً المعاش  
  ـ ال ٌستحق فً المعاش 

×  
× 

 
× 

 
× 

 
 بلحظة : م
 اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عد  االستحقاق .     

 
 بن :  ا : اإلثالث
سنة )قاصر ( فى تارٌخ وفةاة   المةإمن  21بن ـ أال ٌكون قد بلػ سن ٌشترط الستحقاق اإل        

 علٌه أو صاحب المعاش .
 وٌستثنى من هذا الشرط )الوحٌد( الحاالت اآلتٌة :        
 :  ـ الطالب 1     

 بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة :           
أ  ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذل  بطرٌق االلتحاق بدور التعلٌ  أو باالنتسةاب إلٌهةا                  

لدراسة   وٌثبت تفرغ الطالب وٌعتبر الطالب المنتظ  بؤحد مراحل التعلٌ  متفرؼا ل
المنتسةةب بموجةةب إقةةرار منةةه ٌةةت  التصةةدٌق علٌةةة إدارٌةةا ـ وذلةة  كلةةه مةةا لةة  ٌثبةةت 

 العكس . 
ـةة بؤحةةد مراحةةل التعلةةٌ  التةةً ال تجةةاوز مرحلةةة الحصةةول علةةً البكةةالورٌوس أو  ب             

 اللٌسانس أو ما ٌعادلـهما  .
رة التؤمٌنةةات باالتفةةاق مةةع وزارة التعلةةٌ  إلةةى أن نظةةا   ةةذا وقةةد انتهةةى رأى وزا                   

مراحل التعلٌ  الجامعً ٌسةرى علٌهةا مةا ٌسةرى  الدراسة المفتوح ٌمثل مرحلة من
 أحكا  . على نظا  التعلٌ  الجامعً من

 سنة :  26جـ ـ ل  ٌبلػ سن               
 ال ٌعامل بهذه الصفة  بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه                    

 
 ـ الحاصل على مؤهل اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادله  :  2 
 بمراعاة الشروط اآلتٌة مجتمعة :          
 أ  ـ ل  ٌلتحق بعمل .        
 ب ـ ل  ٌزاول مهنة .        
 سنة . 26جـ ـ ل  ٌبلػ سن         
 فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة . بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط       
 
 ـ الحاصل على مؤهل أقل من اللٌسانس أو البكالورٌوس :  3     

 :       اعاة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعةبمر أٌا كان  ذا المإ ل متوسط أو فوق المتوسط      
 أ  ـ ل  ٌلتحق بعمل .      

 ب ـ ل  ٌزاول مهنة .     
 . سنة 24جـ ـ ل  ٌبلػ سن      
 بمعنى أنه إذا تخلؾ أحد هذه الشروط فإنه ال ٌعامل بهذه الصفة .       

أى أنهمةا ؼٌةر    السابقٌن مطلقلٌن 3،  2وٌراعى أن الشرطٌن  أ ، ب  من البندٌن                       
معٌنة للدخل من العمل أو المهنة ـ  بمعنى أن مجرد االلتحـــاق  ةمعلقان على شرط قٌم
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مزاولة مهنةة  فونةه  ٌكةون قةد تخلةؾ أحةد الشةروط المطلوبةة لبلسةتحقاق فةى  بالعمل أو
    المشار إلٌهما 3   2البندٌن 

كما ٌراعى أن  ذان الشرطان قد ت  صٌاؼتهما فى زمن الما ةى ـ أى أنةه طالمةا كةان              
ولو قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المإ ل فونه ال ٌستحق فى المعاش حتى 

 كان قد تر  العمل بعد ذل  وقبل وفاة الوالد .  
 

 ـ العاجز عن الكسب  :  4      
 .وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاشبن فى تارٌخ وذل  دون التقٌد بسن معٌنة لئل         
وٌقصد بالعاجز عن الكسلب كلل شلخص مصلاب بعجلز ٌلؤدي اللى أى ملن الحلالتٌن                

      اآلتٌتٌن:    
 أ  ـ ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العمل .            
 % علً األقل . 50ب ـ ٌنقص قدرته على العمل بواقع             
  ن :ٌن اآلتٌتٌوبشرط أن ٌكون هذا العجز فى أى من الصورت             
 أ  ـ ناشئا بالمٌبلد .             
 الشخص قبل سن الستٌن .ب ـ نتٌجة حادث أو مرح ٌصاب به              
 

  بن ما ٌلً :ومن المهم أن نشٌر بالنسبة لشروط استحقاق اإل       

ـ الشرط الوحٌد الستحقاق االبن أن ٌكون سنه فى تارٌخ وفاة المإمن علٌةه أو صةاحب  1         
 سنة .  21المعاش ٌقل عن 

   2   1تثناءات السابق بٌانهةا بةالبنود ـ ٌستثنى من الشرط الوحٌد المشار إلٌه أربعة إس 2            
3   4 . 

تةوافر ثةبلث شةروط مجتمعةة وفقةا لمةا  3   2   1ـ ٌشترط لتوافر كل من اإلستثناءات  3         
 سبق بٌانه فى كل منها .  

 مبلحظة :         
بةوت عجةزه عادة النظر فً قرار الجهة الطبٌة بعد  ثإبن أو األخ أن ٌتقد  بطلب ٌكون لئل         

وٌقةد  الطلةب الةً  –خطاره بعد  ثبوت العجز إعن الكسب   وذل  خبلل شهر من تارٌخ 
الهٌئة مرفقا به الشهادات الطبٌة المإٌدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنٌهات رسة  تحكةٌ  

 (  1975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق   61) المادة 
 
 األمثلة اإلٌضاحٌة لبٌان ما تقدم :  وفٌما ٌلً بعض  
 

 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 مثال رقم

 سنة ؟ 21 ل السن أقل من 
  ل طالب ؟× 
  ل متفرغ للدراسة ؟× 
 ل بؤحد مراحل التعلةٌ  التةى التجةاوز × 

مرحلةةةةةة الحصةةةةةول علةةةةةً اللٌسةةةةةانس أو 
 البكالورٌوس أو ما ٌعادلهما ؟

 سنة ؟ 26 ل أقل من × 
 
 ةةل حصةةل علةةً مإ ةةل اللٌسةةانس  أو × 

 البكالورٌوس ؟
  ل ل  ٌلتحق بعمل ؟× 
  ل ل  ٌزاول مهنة ؟× 
 سنة ؟  26 ل أقل من × 
 أقةةةةل مةةةةن  ةةةةل حصةةةةل علةةةةً مإ ةةةةل× 

 أو البكالورٌوس ؟أاللٌسانس  
  ل ل  ٌلتحق بعمل ؟× 
  ل ل  ٌزاول مهنة ؟× 
 سنة ؟  24 ل أقل من × 
  ل عاجز عن الكسب ؟× 
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 مبلحظة :  
 . ٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عد  االستحقاقاإلجابات بٌن القوس     
 

 بنة : ا :  اإلرابع
أو  هالشةةرط الوحٌةةد السةةتحقاق االبنةةة أال تكةةون متزوجةةة فةةى تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةة  

ـ بمعنى أن تكون حالتها االجتماعٌة فً هلذا التلارٌخ أى ملن الحلاالت  لمعاشا صاحب
 اآلتٌة : 

 .ل  تتزوج ـ 1
 . ـ مطلقة 2
 ـ مترملة . 3

وعلً ذل  فون الحالة االجتماعٌة الوحٌدة التى تإدي الى عد  اسةتحقاقها فةى المعةاش أن 
 تكون متزوجة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .  

 

 سا :  الوالد  :ماخ
ال توجد أٌة شروط خاصةة السةتحقاق الوالةد ـ حٌةث ٌسةتحق فةى المعةاش طالمةا تةوافرت 

 وط العامة لبلستحقاق . بشؤنه الشر
 
 ا  :  الوالدة  :دسسا

ال توجد أٌة شروط خاصة الستحقاق الوالةدة ـ حٌةث تسةتحق فةى المعةاش طالمةا تةوافرت  
بشؤنها الشروط العامة لبلستحقاق   وذل  حتى لو كانةت متزوجةة مةن ؼٌةر والةد المةإمن 

 علٌه أو صاحب المعاش .
 

 ا :  األخ :سابع
أو صةاحب المعةاش أو أخ ؼٌةر شــةـقٌق ) مةن األب أو ه من علٌةسواء كان أخ شقٌق للمةإ

 من األ  فقط (    ٌعامل من حٌث شروط االستحقاق ذات معاملة االبن السابق بٌانها . 
 ٌ اؾ الى ذل  توافر شرط اإلعالة وفقا لما سٌت  إٌ احه فٌما بعد .

 
 ا :  األخت :ثامن

لمعاش أو أخت ؼٌر شةقٌقة ) مةن األب سواء كانت أخت شقٌقة للمإمن علٌه أو صاحب ا 
 أو من األ  فقط (   تعامل من حٌث شروط االستحقاق ذات معاملة البنت السابق بٌانها.

 ٌ اؾ إلى ذل  توافر شرط اإلعالة وفقا لما سٌت  إٌ احه فٌما بعد .       
 

  شروط إثبات اإلعالة لؤلخ أو األخت :
إذا ملا تلوافرت فلً شلأنهم  لؤلخةوة واألخةوات تثبت إعالة المإمن علٌه أو صةاحب المعةاش

  الشروط اآلتٌة مجتمعة :
إذا ل  ٌكن أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش سبق اسةتحقاقه فةى المعةاش    ـ 1

 . وذل  حتً إذا كان قد ت  قطع أو إٌقاؾ نصٌبه  فى المعاش
الصةرؾ بٌانةات أوالد  وعلى ذل  فونةه فةى الحةاالت التةى تت ةمن فٌهةا اسةتمارة طلةب      

وبٌانات أخوة وأخوات    فونه ٌرجؤ بحث شروط استحقاق األخوة واألخوات إلى حٌن 
 بحث مدى توافر شروط االستحقاق بالنسبة لؤلوالد .

وتجدر اإلشارة إلً أنه فى حالة عد  وجود مستحقٌن للمعاش مع وجةود حمةل مسةتكن       
ب المعةاش فونةه ٌرجةؤ تحدٌةد مةدى تةوافر لدي أرملة أو مطلقة المةإمن علٌةه أو صةاح

شروط استحقاق  المعاش لؤلخوة واألخوات إلى حٌن انفصةال الحمةل المسةتكن   فةوذا 
ما انفصل حٌا فونه ٌكون قةد  تخلةؾ أحةد الشةروط البلزمةة إلثبةات اإلعالةة حتةى ولةو 
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ا مات  ذا االبن بعد ساعات من انفصةاله طالمةا اسةتخرجت لةه شةهادة المةٌبلد ـ أمةا إذ
انفصل مٌتا فونةه ٌكةون قةد تةوافر لؤلخـةـوة واألخةوات أحةد الشةروط المطلوبةة إلثبةات 

 اإلعالة .
  

 إذا ل  ٌكن لؤلخ أو األخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش  ـ 2
باسةةتثناء المعةاش المسةةتحق عةةن ) أٌةا كانةةت صةلة القرابةةة بالمسةتحق عنةةه  ةةذا المعةاش     

 الخ " ٌعادل قٌمة  استحقاقه فى  المعاش أو ٌزٌد علٌه .  ( ...شهٌد
 
إذا ل  ٌكن لؤلخ أو األخت والد أو ابن أو بنةت متوسةط دخةوله  جمٌعةا مةن أى مصةدر  ـ 3

ٌعادل  قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ٌزٌد علٌه   وال ٌعتبر من  ذا 
 الدخل المعاش المستحق عن الؽٌر .

 
 ٌمكن إٌضاح إثبات اإلعالة فى األمثلة التالٌة :  وعلً ذلك فإنه

 
 25 24 23 22 رقم مثال

 ـ  ل استحق أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش فً ا لمعاش أو ٌوجد حمل 
 مستكن لدي أرملة أو مطلقة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ) انفصل حٌا ( ؟   

 قٌمة استحقاقه فً المعاش أو ٌزٌد علٌه ؟ـ  ل لؤلخ أو األخت دخل من أى مصدر ٌعادل 
 ـ  ل لؤلخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخوله  من أى مصدر باستثناء المعاش 

 المستحق عن الؽٌر ٌعادل قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ٌزٌد علٌه ؟    

 
 ال
 ال
 
 ال

 
 ال
 ال
 
 )نع (

 
 ال

 )نع (
 
 ال

 
 )نع (
 ال
 
 ال

 ت اإلعالة ـ تثب
 ـ ال تثبت اإلعالة 

×  
× 

 
× 

 
× 

   

 مبلحظات : 
 ـ اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عد  إثبات اإلعالة . 1
ـة ال ٌعتبةةر قةةرار عةد  االسةةتحقاق لةةؤلخ أو األخةت لوجةةود ابةةن أو ابنةة مسةةتحقة فةةى  ةةذه  2

ب علةةً الخطةةوة الخامسةةة مةةن المرحلةةة مةةن توزٌةةع المعةةاش نهائٌةةا ـ حٌةةث قةةد ٌترتةة
خطـوات  توزٌع المعاش ) مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات ( وفقا لما سةٌت  بٌانةه 
بالفصل الخامس من   ذا الباب عد  استحقاق أى مةن األبنةاء أو البنةات وفةى  ةـوء 

 .  ذل  ٌعاد بحث مدى استحقاق األخ أو األخت
خةةوات وكةةان بالمسةةؤلة مسةةتحقٌن مةةن فئةةة ـةة إذا تةةوافرت شةةروط االسةةتحقاق لؤلخةةوة واأل 3

األزواج وفئة الوالدٌن ـ ٌرجؤ استحقاق األخةوة لحةٌن  سةقوط  حةق أى مةن  األزواج  
 أو الوالدٌن فى المعاش .

من شروط اإلعالة ال ٌت  إال مرة واحدة فى تارٌخ وفاة المإمن  3   2ـ تطبٌق الشرطٌن  4
حق األخ أو األخةت فةى المعةاش فةى  علٌه أو صاحب المعاش ـ بمعنً أنه طالمةا اسةت

 ذا التارٌخ     فونةه ٌةت  بشةؤنهما تطبٌةق حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات وبةٌن المعةاش 
والةةدخل مةةن عمةةل أو مهنةةة شةةؤنهما فةةى ذلةة  شةةؤن بةةاقً المسةةتحقٌن وال ٌعةةاد بحةةث 

 الشرطٌن المشار إلٌهما مرة أخري .
 
  وٌمكن لزٌادة اإلٌضاح إضافة األمثلة اآلتٌة :   

 

 :(  26مثال رقم )
وعن أخ عاجز عن الكسب وابنة مترملةة  هجنٌ 900توفى مإمن علٌه عن معاش مقداره      

 لٌس لها معاش عن زوجها .
ببحث شروط االستحقاق لبلبنة فونها تكون مستحقة لكونها ؼٌر متزوجة وتستحق فى  ةذه 

 .  هجنٌ 600تستحق  المعاش باعتبار ا المستحقة الوحٌدة وبالتالً فونها 2/3الحالة 
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وعلً ذل  فون األخ ال ٌستحق رؼة  كونةه عةاجزا عةن الكسةب وذلة  النتفةاء أحةد شةروط 
إثبات اإلعالة حٌةث توجةد ابنةة مسةتحقة فةى المعةاش ولةذل  ٌكةون قةد تخلةؾ أحةد الشةروط 

 . الثبلثة المطلوبة إلثبات اإلعالة لؤلخ
 

 ( : 27مثال رقم )
فى  ذه الحالة فونه ٌوقؾ  هجنٌ 1200سابق كانت تعمل بؤجر بفرح أن االبنة فى المثال ال     

صةرؾ المعةاش المسةتحق لهةا عةن والةد ا لكونةه أقةل مةن قٌمةة الةدخل مةن العمةل وتجةاوز 
وفقا لما سٌت  إٌ احه فٌما بعد عن حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من  هجنٌ 100الدخل 
 عمل .

 ومع ذل  فونها تظل مستحقة فى المعاش .
لً فون األخ ال ٌستحق أٌ ا فى  ذه الحالة لوجةود إبنةة مسةتحقة فةى المعةاش ) رؼة  وبالتا

 .  أنها موقوفة ( لتخلؾ أحد الشروط الثبلثة إلثبات اإلعالة لؤلخ
 

 ( : 28مثال رقم )
بفرح أن االبنة فى المثال السابق ل  تكن تعمل ولكنهةا تسةتحق معةاش عةن زوجهةا مقةداره        

 . هجنٌ 1200
ه  الحـالة وتطبٌقا لحدود الجمع بٌن المعاشـات وفقا لما سٌت  إٌ احه فٌما بعد تعتبةر فى  ذ

( أكبر هجنٌ 1200ؼٌر  مستحقة فى معاش والد ا لكون نصٌبها فى المعاش عن زوجها) 
جنٌةه ( وأولوٌتةه أعلةً منةه وٌتجةاوز حةدود  600من نصٌبها فةى  المعةاش عةن والةد ا ) 

 الجمع بٌن المعاشات .
الشروط الثبلثة المطلوبة إلثبةات اإلعالةة فةى الشرط األول من ذل  فونه ٌتوافر لؤلخ  وعلً

  ذه الحالة و و عد  وجود أوالد استحقوا فى المعاش .
 

 ( :29مثال رقم )
توفى مإمن علٌه عةن أخ عةاجز عةن الكسةب دون وجةود أوالد مسةتحقٌن للمعةاش ودون أن       

  وبفحص الحالة تبٌن اآلتً : ٌكون لؤلخ والد أو أبناء أو بنات
 جنٌها 360نصٌب األخ فى المعاش     

 جنٌها     420     لؤلخ دخل من عقـار     
وعلً ذل  فونه ال ٌثبت إعالة المإمن علٌه لةه لعةد  تةوافر الشةرط الثةانً مةن شةروط إثبةات 

 اإلعالة وذل  رؼ  توافر الشرط األول والثالث فى  ذه الحالة .
 

 ( : 30مثال رقم )
جنٌها فى  ذه الحالة  345( كان دخله من العقار 29بفرح أن األخ فى المثال السابق رق  )      

 اثبات اإلعالة ـ حٌث أنه :  طوفونه ٌتوافر بشؤنه شر
 ـ ال ٌوجد أوالد للمإمن علٌه مستحقٌن للمعاش . 1
زٌد علٌه ـ حٌث ـ ال ٌوجد لؤلخ دخل من أى مصدر ٌعادل قٌمة استحقاقه فى المعاش أو ٌ 2

 جنٌها ( . 345( أكبر من دخله من العقار )  اجنٌه 360نصٌبه فى المعاش )
 ـ ال ٌوجد لؤلخ والد أو أبناء أو بنات . 3

 

  ( :31مثال رقم )
( كان له ابن بالػ وابنة متزوجة كل منهمةا لةه دخةل 30فرح أن األخ بالمثال السابق رق  )ب      

 من عمل ومن عقار كما ٌلى : 
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 جملة الدخل دخل من عقار دخل من عمل البٌان

 جنٌه جنٌه جنٌه

 630 450 180 االبن

 345 225 120 االبنة

 975 675 300 الجملة

 
 فى  ذه الحالة ٌكون متوسط دخل كل من االبن واالبنة كما ٌلى : 

 هجنٌ 500487.=                                             2÷  597
 جنٌها  036.---معاش األخ فى معاش المإمن علٌه    =  نظرا ألن 

 ونظرا ألنه المستفٌد الوحٌد فى المعاش 
 بمعنى أنه ٌستحق نصؾ المعاش 

 جنٌها 072.---=                    2×  036.---أى أن المعاش = 
 جنٌه (   487.50وعلً ذل  فون متوسط دخل كل من االبن واالبنة ) 

 جنٌها ( . 720ن علٌه أو صاحب المعاش ) ٌقل عن معاش المإم
 وبالتالً فونه فى  ذه الحالة أٌ ا تثبت اإلعالة ـ حٌث أنه : 

 ـ ال ٌوجد أوالد للمإمن علٌه مستحقٌن للمعاش . 1
 ـ ال ٌوجد لؤلخ دخل من أى مصدر ٌعادل قٌمة استحقاقه فى المعاش أو ٌزٌد علٌه . 2
نات متوسط دخوله  مةن أى مصةدر ٌسةاوى أو ٌزٌةد علةى ـ ال ٌوجد لؤلخ والد أو أبناء أو ب 3

 معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش .
 

 ( : 32مثال رقم )
كانت مترملة ولهةا باإل ةافة إلةى مصةادر دخلهةا  (31بفرح أن االبنة فى المثال السابق رق )    

ة فةةى  جنٌةةه ) حٌةةث  ةةً المسةةتحقة  الوحٌةةد 600السةةابق بٌانهةةا معةةاش عةةن زوجــةةـها مقةةداره 
 جنٌه ( .  800معاشه ومقداره  4/ 3المعاش عن زوجها وبالتالً فقد استحقت 

نظرا ألن المعاش المستحق عن الؽٌر ال ٌعتبر من مصادر الدخل التى تإخذ فى االعتبار عند 
تحدٌد متوسط دخول الوالد واألبناء     فونه ٌظل متوسط دخــل كل من اإلبن واإلبنة طبقا لمةا 

 جنٌه  487.50بالمثال السابق و و =   سبق إٌ احه 
 جنٌها  720.000و و ٌقل عن معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش =   

وعلةةى ذلةة  فونةةه فةةى  ةةذه الحالةةة أٌ ةةا تثبةةت اإلعالةةة لتةةوافر الشةةروط الةةثبلث المطلوبةةة لةةذل  
 والسابق إٌ احها بالمثال السابق .     

 
  :( 33مثال رقم )

)أى ٌزٌةد  جنٌهةا 1125( كةان 32ن العقار فى المثال السةابق رقة  )بفرح أن دخل االبنة م 
 جنٌه عما سبق افترا ه بالمثال المشارإلٌه(  900بمقدار

فى  ذه الحالةة ٌكةون جملةة دخةل كةل مةن االبةن واالبنةة مةن المصةادر المختلفةة فٌمةا عةدا  ةذا 
  المعاش المستحق لبلبنة عن زوجها كما ٌلً :

 
 القٌمة بالجنٌه بٌـــــــــــانال                   

 جملة الدخل من المثال المشار الٌه
 الزٌادة المفترضة فً دخل االبنة من العقار

  
 الجملة 

 = 2÷  1875فً هذه الحالة =  ةوٌكون متوسط دخل كل من االبن واالبن

--.975  
--.900      

--.7581 
937.50 

 
 072.---المعاش     = و و ٌزٌد على معاش المإمن علٌه أو صاحب 
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وبالتالً فونه ال ٌتوافر فى  ذه الحالة من شروط إثبات اإلعالةة الشةرط الثالةث و ةو أال ٌوجةـد 
لؤلخ والد أو أبناء أو بنات متوسط دخوله  من أى مصدر تساوى أو تزٌد على معاش المإمن 

 علٌه أو صاحب المعاش .
 

 ( : 34مثال رقم )
قون عنه بطلب الصرؾ مت منا البٌانات المو حة بالجدول توفً مإمن علٌه وتقد  المستح

اآلتً وقد ت  مراجعة شروط استحقاق كل من وردت أسماإ   بطلب الصرؾ  حٌث ت  تحدٌد 
وفقا لما هو موضح قرٌن من تتوافر فٌه  شروط االستحقاق ومن ال تتوافر فٌه   ذه الشروط 

 :  كل منهم كما ٌلً
 

  االستحـقاق البٌان صلة م

 مبلحـظا ت ال ٌستحق ٌستحق  القرابة 

 أرملة 1
ٌتةةةةةوافر فٌهةةةةةا الشةةةةةرط الوحٌةةةةةد 

 )الزواج موثق(
 لتوافر شرط االستحقاق الوحٌد  نع 

 لعد  توافر شرط االستحقاق الوحٌد نع   الزواج ؼٌر موثق أرملة 2

 ابن 3
سةةةنة  18سةةةنه فةةةً تةةةارٌخ الوفةةةاة 

 وملتحق بعمل
  نع 

أن الدخل مةن العمةل  سنة وبمراعاة 21حٌث ل  ٌبلػ 
 ال ٌحول بٌنه وبٌن االستحقاق

 ابن 4
سةةةنة  25سةةةنه فةةةً تةةةارٌخ الوفةةةاة 

وطالةةةب بةةةدبلو  تجةةةاري ومتفةةةرغ 
 للدراسة

  نع 
لتةةةوافر شةةةروط االسةةةتثناء الخاصةةةة بالطالةةةب ) اقةةةل 

سةةنة   متفةةرغ للدراسةةة   بمرحلةةة تعلٌمٌةةة ال  26مةةن
 تجاوز مرحلة اللٌسانس أو البكالورٌوس(

 ابن 5
سةةةنة  25فةةةً تةةةارٌخ الوفةةةاة سةةةنه 

وحاصةةل علةةً دبلةةو  تجةةارة ولةة  
 ٌعمل

 نع  
سنة حٌث أن مإ له متوسط وذل  رؼة   24لتجاوزه 

 انه ل  ٌعمل

 ابن 6
سةةةنة  25سةةةنه فةةةً تةةةارٌخ الوفةةةاة 

وحاصل علةً بكةالورٌوس تجةارة 
 ول  ٌعمل

  نع 
سةنة  26نه حاصل علً بكالورٌوس ولة  ٌبلةػ أحٌث 

 ول  ٌعمل

 ةلكونها متزوج ع ن  ةمتزوج بنت 7

 ةلكونها ؼٌر متزوج  نع  )ل  ٌعقد قرانها( ةنس  بنت 8

  نع  مطلقة وتعمل بنت 9
لكونها ؼٌر متزوجة وبمراعاة أن الدخل من عمةل ال 

 ٌحول بٌنها وبٌن استحقاق المعاش عن والد ا

10 
 
 بنت

  نع  مترملة ولها معاش عن زوجها
حةةةدود لكونهةةةا ؼٌةةةر متزوجةةةة وبمراعةةةاة أن تطبٌةةةق 

الجمع بٌن المعاشات سٌت  مراعاته فةً خطةوة الحقةة 
 بعد تحدٌد نصٌبها فً المعاش عن والد ا

  نع  له معاش عن نفسه والد 11

السةةةةتحقاق الوالةةةةد  ةحٌةةةةث ال توجةةةةد شةةةةروط محةةةةدد
وبمراعاة أن تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات سةٌت  
فً خطوة الحقة بعةد تحدٌةد نصةٌبه فةً المعةاش عةن 

 ابنه

 والدة 12
متزوجةةة مةةن ؼٌةةر والةةد المةةإمن 

 علٌه ولها دخل من عمل
  نع 

ن الةدخل أالسةتحقاقها و ةحٌث ال توجةد شةروط محةدد
 من عمل ال ٌحول بٌنها وبٌن استحقاقها فً المعاش

 
13 

 وذل  لوجود أوالد مستحقٌن فً المعاش نع   عاجز عن الكسب أخ

 أخت 14
مترملةةةة وال تسةةةتحق معةةةاش عةةةن 

 زوجها
 ل  لوجود أوالد مستحقٌن فً المعاشوذ نع  

 
نه ٌكون قد ترتب علً تطبٌق شروط استحقاق كل من وردت أسماإ   بطلب ووعلً ذل  ف

مستفٌدٌن  وعد  توافر شروط  9توافر شروط االستحقاق فً عدد  -مستفٌد  14الصرؾ وعدد   
 مستفٌدٌن . 5االستحقاق بالنسبة للباقً منه  وعدد   
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 الفصل الثانً
 دٌد رقم الحالة المناسب تح

 من جدول التوزٌع

 
ٌترتب على تطبٌق شروط االسةتحقاق بالنسةبة لكةل أفةراد أسةرة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش 
الذٌن وردت أسماإ   بطلب صرؾ المعاش وفقةا لمةا سةبق بٌانةه تفصةٌبل بالفصةل األول مةن  ةذا 

 ر فٌه  ذه الشروط الباب تحدٌد من تتوافر فٌه شروط االستحقاق ومن ال تتواف
وحتى ٌمكن توزٌع المعاش علةى مةن تتةوافر فةٌه  شةروط االسةتحقاق   فقةد أرفةق بقةانون التةؤمٌن 

(  المرفق 3جدوال لتوزٌع المعاش )الجدول رق   1975لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رق  
ب المعةاش الةذٌن ت من كافة االحتمـاالت التى ٌمكةن توقعهةا ألفةراد أسةرة المةإمن علٌةه أو صةاح

 احتمال ( . 12تتوافر فٌه   ذه الشروط ) عدد 
 ن وهم :ٌن فئات المستحقٌوقد روعً فى كل االحتماالت المشار إلٌها توزٌع المعاش ب

 ـ وتشمل األرملة   األرمل . فئة األزواجـ  1
 ـ وتشمل األبناء   البنات . فئة األوالدـ  2
 لوالدة .ـ وتشمل الوالد   ا فئة الوالدٌنـ  3
 ـ وتشمل األخوة   األخوات . فئة األخوة واألخواتـ  4

 وذل  بتحدٌد نسبة من المعاش لكل من  ذه الفئات فى كل االحتماالت  المشار إلٌها .      
 ن هذه الفئات : بٌكما روعً فى توزٌع المعاش 

حب المعةاش عةن ـ تحدٌد النسب لفئات المستحقٌن بمراعةاة مةدى مسةئولٌة المةإمن علٌةه أو صةا 1
إعالته    فعلً سةبٌل المثةال فونةه إذا مةا كةان توزٌةع المعةاش بةٌن أوالد ووالةدٌن فةون النسةبة 

 . و كذا .…األكبر من المعاش تكون لؤلوالد  
 ـ توزٌع المعاش بالكامل بٌن المستحقٌن فى معظ  حاالت االستحقاق اإلثنً عشر .  2
ظر عن وجود مستحق واحد أو أكثر فةى  ةذه الفئةة ـ تحدٌد نصٌب الفئة من المعاش بصرؾ الن 3

 باستثناء حالة االبن أو األبناء وحد   أو مع الوالدٌن .
 ـ عد  وجود احتمال الستحقاق األخوة واألخوات مع األوالد . 4
 معاملة األرملة . الزوج المستحقعامل ٌـ  5
 

 ( : 1مثال رقم )
الباب ـ ترتب على تطبٌق شروط استحقاق كل  ( من الفصل األول من  ذا34فى المثال رق  )

 من وردت أسماإ   بطلب الصرؾ استحقاق الفئات اآلتٌة :
 

 مبلحظات عدد المستحقٌن الفئة

 األرامل 
 األوالد 
 الوالدٌن 

 

1 
6 
2 
9 

 أرملة 1
 بنات 3أبناء  +  3
 ةوالد 1والد   +  1

 
المرفق( فً هذا  3ش )الجدول رقم وعلً ذلك فان رقم الحالة المناسب من جدول توزٌع المعا

 . (5المثال هً الحالة رقم )
 

 مبلحظة هامة :  
فً تحدٌد رق  الحالة المناسب من جدول التوزٌع فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش 

وعند انفصاله حٌا ٌعاد تحدٌد رق  الحالة المناسب فً  -ال ٌإخذ الحمل المستكن فً االعتبار 
باعتباره أحد المستحقٌن حٌث ٌستحق المعاش من تارٌخ إنفصاله حٌا علً أن ٌعاد   ـــوء ذل 
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توزٌع المعاش من أول الشهر التالً لتارٌخ إنفصاله   أما إذا انفصل مٌتا فان رق  الحالة السابق 
 تحدٌده ٌعاد النظر  فٌه أٌ ا فً  وء باقً فئات المستحقٌن بالحالة   

 ه مٌتا توافر شرط اإلعالة لبلخوة واألخوات ( ) حٌث قد ٌترتب علً انفصال

 
 ( : 2مثال رقم )

توفً مإمن علٌه عن أرملةة لةدٌها حمةل مسةتكن وأخ متةوافر فٌةه جمٌةع شةروط االسةتحقاق عةدا 
الشرط الخـاص بعد  استحقاق أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش ) والذي ٌعتبر مةن 

 قبٌل ذل  وجود حمل مستكن( . 
 الحالة :  فى هذه

مإقتةةة لحةةٌن انفصةةال الحمةةل ٌرجةةؤ تحدٌةةد الموقةةؾ النهةةائً السةةتحقاق األخ مةةن عدمةةه بصةةفة 
 .المستكن

كةون ٌوعلى ذل  فونه تكون األرملة  ً المستحقة الوحٌدة فةى تةارٌخ وفةاة المةإمن علٌةه وبةذل  
 ) أرملة فقط ( . 4رق  الحالة من الجدول  ً الحالة رق  

ا فةون األخ بةذل  ال ٌكةون مسةتحقا فةً المعةاش لوجةود ابةن مسةتحق   فوذا مةا انفصةل الحمةل حٌة
 ) أرملة وابن ( . 1وٌصبح رق  الحالة من الجدول  ً الحالــة رق  

أمةةا إذا انفصةةل الحمةةل مٌتةةا فةةون األخ ٌكةةون بةةذل  قةةد تةةوافرت بشةةؤنه شةةروط اسةةتحقاق المعةةاش 
 رملة وأخ ( .) أ 3مجتمعة   وٌصبح رق  الحالة من الجدول  ً الحالة رق  

 
 ( : 3مثال رقم )

 توفً مإمن علٌه عن أرملة لدٌها حمل مستكن ووالد .
 فً هذه الحالة :

 ) أرملة ووالد ( . 2ٌكون رق  الحالة من جدول التوزٌع فى تارٌخ الوفاة  ى الحالـــة رق  
 فوذا ما انفصل الحمل مٌتا ٌظل رق  الحالة كما  و دون تؽٌٌر .

 ) أرملة وابن ووالد ( . 5ٌصبح رق  الحالة من الجدول  ً الحالة رق  أما إذا انفصل حٌا 
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 الفصل  الثالث
 توزٌع المعاش
 نٌعلى فئات المستحق

 
ن الذٌن ٌلتم تحدٌلدهم  وفقلـا لملا تلم بٌلـانه تفصلٌبل ٌـ ٌتم توزٌع المعاش على فئات المستحق 1

للنسلب اللواردة بجلدول توزٌلع المعلاش ، وفلى بالفصل األول من هلذا البلاب ، وذللك وفقلا 
ضللوء رقللم الحالللة المناسللب بجللدول التوزٌللع المشللار الٌلله  وفقللا لمللا  سللبق بٌانلله تفصللٌبل 

 بالفصل الثانى من هذا الباب .
 

 ( : 1مثال رقم )
( من الفصل الثانً من  ذا الباب إنتهٌنا إلً أن رق  الحالةة المناسةب  ةو 1فى المثال رق  )

 .(  5ق  ) الحالة ر
  ن كما ٌلى :ٌوعلى ذلك فإنه ٌكون توزٌع المعاش بٌن فئات المستحق

 

 النسبة من المعاش الفئة  

 األرامل
 األوالد
 الوالدٌن

1 /3 
1 /2 
1 /6 

           
جنٌه   فون نصٌب كةل  1800وبفرح أن معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش مقداره 

  فئة من  ذا المعاش ٌكون كما ٌلً :
 

 النصٌب المستحق الفئة

 
 األرامل
 األوالد
 الوالدٌن

 جنٌه
600 
900 
300 

 1800 االجمالً

 
 ( : 2مثال رقم )

( بفرح أن المستحقٌن من فئة األوالد كان ابن واحد فقط ٌكون نصةٌب 1فى المثال رق  ) 
بنةاء جنٌه ( حٌث ٌستحق لفئة األ 900االبن فى  ذه الحالة كما  و فى المثال المشار إلٌه )

المعاش بصرؾ النظر عن عدد   ) واحةد أو أكثةر (  1/2( من الجدول 5فى الحالة رق  )
. 

ن اللذٌن ٌن  المسلتحقٌـ فى الحــاالت التى ٌوجد فٌها حمل مستكن فإنه ٌتم توزٌع المعلـاش بل 2
تللوافرت فللٌهم شللروط االسللتحقاق  دون  الحمللل المسللتكن ـ وذلللك  بمراعللاة  أن  األخللوة 

اللى  مؤقتلةبصلفة  هجأ تحدٌد  موقفهم  من استحقاقهم فلى المعلاش ملن عدملواألخوات ٌر
ن  انفصال الحمل المستكن وفقا لما سبق أن أوضحناه فى هذا الشأن بالفصل األول من ٌح

 هذا  الباب .   
ن بعد انفصال الحمل المستكن بمراعاة انفصاله حٌلا أو مٌتلا ٌن المستحقٌثم ٌعاد التوزٌع ب       

حلوال ، وفلى حاللة انفصلاله حٌلا ٌعتبلر مسلتحقا للمعلاش ملن أول الشلهر التلالً بحسب األ
 لتارٌخ انفصاله حٌا .
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 ( : 3مثال رقم )
 جنٌه . 900توفً مإمن علٌه عن أرملة لدٌها حمل مستكن ووالد وعن معاش مقداره        

الةةد باعتبار مةةا فةةى  ةةذه الحالةةة فونةةه ٌةةت  توزٌةةع المعةةاش فةةى تةةارٌخ الوفةةاة بةةٌن األرملةةة والو
  المستحقٌن الوحٌدٌن بالحالة ـ حٌث :

 جنٌه  600=  2/3×  900المعاش =  2/3تستحق األرملة 
 جنٌه  300=  1/3×  900=  المعاش  1/3وٌستحق الوالد 

 فوذا ما إنفصل الحمل مٌتا فونه ٌستمر توزٌع المعاش كما  و بٌن األرملة والوالد .
نةه ٌعةاد توزٌةع المعةاش مةن أول الشةهر التةالً للشةهر الةذى وأما إذا ما انفصةل الحمةل حٌةا ف
 ٌنفصل فٌه الحمل كما ٌلى : 

 جنٌه  300=  1/3×  900المعاش =  1/3تستحق األرملة 
 اجنٌه 450=  1/2×  900المعاش  = 1/2ٌستحق اإلبن   
 اجنٌه 150=  1/6×  900المعاش    = 1/6ٌستحق الوالد 

  مبلحظة :
فونةه ٌةت  توزٌةع نصةؾ المعةاش بٌةنه   ) ابن أو بنت ( فصل أكثر من ولدان الحمل المناذا ك

 بالتساوي دون تفرقة بٌن ذكروأنثً .
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 الفصل الرابع
 توزٌع نصٌب كل فئة

 ن بهذه الفئة بالتساويٌعلى المستحق

 
بةةاب فةةى حالةةة تعةةدد توزٌةةع نصةةٌب كةةل فئةةة وفقةةا لمةةا سةةبق بٌانةةه بالفصةةل الثالةةث مةةن  ةةذا ال ٌةةت 

المسةتحقٌن بهةذه الفئةة دون تفرقةة بةٌن ذكةر و أنثةى ـ حٌةث أن األسةاس الةذي ٌقةو  علٌةه توزٌةع 
المعاش  و إعالة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش للمسةتحقٌن عنةه ولةٌس باعتبةار أن المعةاش 

الفصةل تركة توزع بٌن الورثة ـ وذل  وفقةا لمةا سةبق إٌ ةاحه فةى الشةروط العامةة لبلسةتحقاق ب
 . األول من  ذا الباب

 
  ( :1مثال رقم )

( مةن الفصةل الثالةث 1( من الفصل الثانً والذي ت  اسةتكماله فةً المثةال رقة )1فى المثال رق  )
 كما ٌلى : عداد المستحقٌن بكل فئة ونصٌب كل فئة من المعاشأتوصلنا إلً فئات المستحقٌن و

 

 مبلحظات عدد المستحقٌن النصٌب المستحق الفئة

 األرامل
 األوالد
 الوالدٌن

 جنٌه 600
 جنٌه 900
 جنٌه 300

1 
6 
2 

 إناث
 إناث 3ذكور    3
 أنثً 1ذكر    1

 
 كما ٌلى :  وٌت  توزٌع نصٌب كل فئة بٌن المستحقٌن بها بالتساوي

 جنٌه   600=  1÷  600=                    نصٌب األرملة 
  اجنٌه  150 = 6÷  900=               ةنصٌب كل ابن وابن

     اجنٌه  150=  2÷  300=   نصٌب كل من الوالد والوالدة   
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 الفصل الخامس
 مراعاة حدود الجمع

 ن المعاشاتٌب
 

ال تدخل فً حدود الجمع بٌن المعاشات جنٌهات ) منحة ماٌو(  10تجدر اإلشارة إلً أن قٌمة 
أساس النصٌب المستحق الصرؾ من المعاش بعد    وإنما ٌحدد النصٌب المستحق منها علً

 منسوبا إلً قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش .  –تطبٌق حدود الجمع 
 
 وفٌما ٌلً قواعد الجمع بٌن المعاشات :    
 

  : ن اآلتٌةٌأوال : إذا كانت المعاشات المستحقة من الـخزانة العامة أو وفقا ألي من القوان
 . 1975لسنة  79ٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق  قانون التؤم - 1
لسنة  90قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رق    - 2

1975 . 
 108قانون التؤمٌن علً أصحاب األعمال ومن فً حكمه  الصادر بالقانون رق   - 3

 . 1976لسنة 
 50ن  المصرٌٌن فً الخارج الصادر بالقانون رق  قانون التؤمٌن االجتماعً للعاملٌ - 4

 .   1978لسنة 
 
 ٌتبع بشأنها اآلتً :        

 فقط . ال ٌستحق من هذه المعاشات إال معاش واحدـ  1
 
تكلون أولوٌلة االسلتحقاق تبعلا لصللة القرابلة بالمسلتحق عنله المعلاش ـ بمعنلً أن ـ  2

  االستحقاق كما ٌلى : تكون أولوٌة
 لمعاش المستحق عن النفس . أ  ـ ا    
 ب  ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .   
 جـ ـ المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة .  
 د   ـ المعاش المستحق عن اإلبن أو اإلبنة .  
  ـ ـ المعاش المستحق عن األخ أو األخت .  
 
 ن :ٌـ إذا تساوت األولوٌة بالنسبة للمعاش  3

وٌقصةد بةذل   األولوٌة فى االسةتحقاق للمعةاش األسةبق ) الةذى أسةتحق أوال (تكون        
 المعاش الذي تكون واقعة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش قد وقعت أوال .

 
 ـ إذا كان المعاش ذو األولوٌة األقل قٌمته أكبر : 4

 أ  ـ ٌستحق فى  ذه الحالة المعاش ذو األولوٌة األكبر .      
ذو  ق مةةن المعةاش ذو األولوٌةةة األقةةل الفةةرق بةٌن قٌمتةةه وقٌمةةة المعةةاشـ وٌسةةتح ب

 األكبر . األولوٌة 
وذل  حتى ال ٌ ار المستفٌد الذي ٌكون قٌمة نصٌبه فى المعاش ذو األولوٌة األكبر      

 أقل من قٌمة نصٌبه فى المعاش ذو األولوٌة األقل .
 

 ( : 1مثال رقم )         
 دٌن شروط استحقاق أكثر من معاش كما ٌلً :توافر فى أحد المستفٌ
 ـ معاش عن والد .
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 ـ معاش عن أخ .
 فً  ذه الحالة تكون أولوٌة االستحقاق لمعاش الوالد .

 

 ( : 2)مثال رقم
 .ابن أكثر من معاش وكان كل منها عن فى أحد المستفٌدات شروط استحقاق  توافر     
 .بن الذى توفً أوالللنصٌب المستحق عن اإل فى  ذه الحالة تكون أولوٌة االستحقاق     

 

 ( :3مثال رقم )
السةابق كةان النصةٌب المسةتحق فةى كةل مةن المعاشةٌن  2بفرح أنه فً المثال رق  

 كما ٌلً : 
 جنٌها . 220الذي توفً أوال   =  بنـ النصٌب المستحق عن اإل
 جنٌها . 180=  الذي توفً أخٌرا  بنـ النصٌب المستحق عن اإل

 األول . بنه الحالة ال تستحق سوى النصٌب فى المعاش عن اإلفً  ذ
 

 ( :4مثال رقم )
( السابق كان النصٌب المستحق فى كل مةن المعاشةٌن 3بفرح أنه فى المثال رق  )

 كما ٌلى :
 جنٌها . 180الذي توفً أوال  =  بنـ النصٌب المستحق عن اإل
 جنٌها  220الذي توفً أخٌرا =  بنـ النصٌب المستحق عن اإل

 فً هذه الحالة فإنه :
 جنٌها   180األول =  بنـ تستمر فً استحقاق نصٌبها فً المعاش عن اإل

الثةةانً الفةةرق بٌنةةه وبةةٌن نصةةٌبها  فةةى  بةةنـةة تسةةتحق مةةن النصةةٌب المسةةتحق عةةن اإل
 جنٌها . 40=   180ـ  220األول كما ٌلً :  بنمعاش اإل

الةذى تةوفً  بةناش المسةتحق عةن اإلة النصٌبٌن فً المعاش ـ و و مقدار المعـ جمل
 جنٌها 220 =أخٌرا 

 
 جنٌه : 100ن المعاشات فً حدود ٌـ  ٌكون للمستفٌد الحق فى الجمع ب 5

السةابق ـ تحدٌةد حةدود الجمةع بةٌن  4وٌراعةً فةً تطبٌةق كةل مةن  ةذا البنةد والبنةد       
 المعاشات كما ٌلً : 

 لمعاش األكبر أٌهما أكبر .جنٌه أو ا 100ٌكون الجمع بٌن المعاشات فى حدود 
 بمعنً أن ٌكون :

الجمع بٌن المعاشات فً حدود المعاش األكبر إذا كان أحد المعاشٌن أو كلٌهمةا أ  ـ 
 جنٌه .  100أكبر من 

جنٌةةه إذا كةةان كةةل مةةن النصةةٌبٌن فةةى  100الجمةةع بةةٌن المعاشةةات فةةى حةةدود ب ـ 
 جنٌه . 100المعاشٌن قٌمته أقل من أو ٌساوي 

 
  ن ذلك فى األمثلة اآلتٌة :ٌاإلٌضاح نبولزٌادة 
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ثال م
 رقم

 حدود الجمع المطبقة ٌستحق فً المعاش ذو النصٌب فً المعاش ذو

 الحد القٌمة األولوٌة األقل األولوٌة األكبر األولوٌة األقل األولوٌة األكبر

5 
6 
7 
8 

180 
160 
180 
70 

160 
180 
70 
180 

180 
160 
180 
70 

--- 
20 
--- 
110 
 

180 
180 
180 
180 

 المعاش األكبر
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر

9 
10 
11 
12 

70 
40 
50 
30 

40 
70 
30 
50 

70 
40 
50 
30 

30 
60 
30 
50 

100 
100 
100 
100 

 جنٌه 100
 جنٌه 100
 جنٌه 100
 جنٌه 100

 
  ن المعاشات بدون حدود فً الحاالت اآلتٌة  :ٌكون الجمع  بٌـ  6

 . وعن الزوج اآلخرعن نفسه  لزوجلأ ـ المعاش المستحق        
 ب ـ المعاش المستحق لئلبن و اإلبنة عن كل من الوالد و الوالدة .     
جلـ ـ المعلاش المسلتحق ألى ملن المسلتفٌدٌن علن ملؤمن علٌله أو صلاحب معللاش     

وذل   بالنسبة لحاالت استحقاق بعح المإمن علةٌه  ألكثةر مةن معةاش  ـ واحد
 : ةما فى الحاالت اآلتٌك
) الةةةذي ٌخ ةةع لةةةه جمٌةةةع 1975لسللنة  79قبللل صلللدور القللانون رقلللم  (1)

/  9/  1العاملٌن بالحكومة والقطةاع العةا  والقطةاع الخةاص اعتبةارا مةن 
مٌن الشٌخوخة والعجز والوفةاة ؤوالذي ت من انتهاء االنتفاع بت   1975

 : ببلوغ سن الستٌن ) باستثناء بعح الحاالت ( 
ٌنتهةً  (  1963لسةنة  50عاملٌن بالحكومة قانون خةاص بهة  )كان لل -

سةةةن التقاعةةةد   بلةةةوؼهبانتفةةةاعه  بتةةةامٌن الشةةةٌخوخة والعجةةةز والوفةةةاة 
 المعاملٌن و و فً الؽالب سن الستٌن   وٌستحقون المعاش .

لسةةةنة  63وكةةان للعةةةاملٌن بالقطةةاعٌن العةةةا  والخةةـاص قةةةانون  خةةر)   -
عجز والوفاة  المنصوص علٌةه (   ٌخ ع لتؤمٌن الشٌخوخة وال1964

 .فٌه جمٌع العاملٌن بالقطاع الخاص أٌا كان السن 
وبالتالً فقد ٌستحق أحد المإمن علٌه  من العاملٌن السابقٌن بالحكومةة  -

مٌن الشةٌخوخة ؤلتةثة  ٌلتحةق بالقطةاع الخةاص فٌخ ةع   لمعاش تقاعد 
ق لةه وإذا مةا تحقة   1964لسةنة  63والعجز والوفاة وفقا للقانون رق  

شةةروط اسةةتحقاق معةةاش وفقةةا لةةه ٌكةةون قةةد أصةةبح صةةاحب معاشةةٌن 
واآلخةر وفقةا للقةانون ر قة   1963لسةنة  50رق  أحد ما وفقا للقانون 

 . 1964لسنة  63
فونه فً حالة وفاة صاحب المعاش المشار إلٌه ٌكون ألى من وبالتالً  -                         

نصٌبه فى كل من المعاشٌن بةدون المستفٌدٌن عنه الحق فى الجمع بٌن 
 حدود .

    تعدٌل قوانٌن التؤمٌن االجتماعً الصادرة ) حٌث ت   1/4/1984( قبل2)
 1978لسنة  50  1976لسنة  108   1975لسنة  79بالقوانٌن أرقا  

بحٌث أصبحت مدد لسابق اإلشارة إلٌها اعتبارا من  ذا التارٌخ   ا
وفقا لقانون التقاعد والتؤمٌن  الشترا االشترا  وفقا لها جمٌعا مع مدد ا
وحده واحدة فً تحدٌد  1975لسنة  90والمعاشات الصادربالقانون رق  

لسنة  62صدر القرار الجمهوري رق   ذل  الحقوق التؤمٌنٌة وبناء علً
كثر من لمعالجة تسوٌة المستحقات عن مدد االشترا  فً أ 1986
 قانون.

مإمن علٌه علً أكثر من معاش  وفقا  فقد كان من الممكن قبل ان ٌحصل -
لكل من  ذه القوانٌن   وذل  نتٌجة لخ وعه ألكثر من قانون من  ذه 
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القوانٌن علً التوالً وعد  تقدٌمه طلب لتحوٌل االحتٌاطً عن مدة 
االشترا  بالقانون األول إلى مدة االشترا   بالقانون األخٌر ) مثبل 

ث  معاش طبقا للقانون رق   1975لسنة  79معاش طبقا للقانون رق  
 (  1976لسنة  108

وعلً ذل  فونه فً حالة وفاة صاحب المعاش المشار إلٌه ٌكون ألي من  -
المستفٌدٌن عنه الحق فً الجمع بٌن نصٌبه فً كل من المعاشٌن بدون 

 حدود .
 

 ( :13مثال رقم )
األرملة    جنٌه وكانت المستحقة عنه فقط 800توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره   

 المعاش ( . 4/ 3جنٌه )  600وبالتالً فقد استحقت من  ذا المعاش 
وبفرح أنه كةان لؤلرملةة معةاش عةن نفسةها باعتبار ةا كانةت مةإمن علٌهةا مقةداره 

 جنٌه . 800
فونها تجمع بٌن المعاشٌن بدون حدود   لٌصبح جملة مةا تحصةل علٌةه مةن المعاشةٌن 

 جنٌه . 1400=  600+  800 و 
 

 ( : 14رقم ) مثال
توفً مإمن علٌه وزوجته المإمن علٌها أٌ ا فً حادث وكان المعاش المستحق عن 

 جنٌه ـ وكان المستحق عنهما ابن واحد فقط قاصر .   900كل منهما  و 
                                                         جنٌـه                                                                                  

  600=     معاش الوالد        3/ 2فً  ذه الحالة ٌستحق  ذا االبن 
 600=    معاش الوالدة        3/ 2و                          

   1200وٌجمع بٌنهما بدون حدود لٌصبح جملة ما ٌحصل علٌه منهما = 

 
 ( : 15مثال رقم )

( ) تةةةارٌخ العمةةةل 1/9/1975كةةةان مسةةةتحقا لمعاشةةةٌن )قبةةةل تةةةوفً صةةةاحب معةةةاش و
 (  1975لسنة  79بالقانون رق  

 جنٌهالمعاش األول باعتباره من العاملٌن السابقٌن                       
                                      240بالحكومة مقداره                                                   = 

 المعاش الثانً باعتباره من العاملٌن السابقٌن 
   120بالقطاع الخاص مقداره                                            = 

   360=    جملة المعاشٌن                                                   
 ول  ٌستحق عنه  ذٌن المعاشٌن سوى شقٌقته المترملة 

 ؤنها شروط إثبات اإلعالة .والتً توافرت بش
  120معاشه األول              =  2/ 1وفً  ذه الحالة تستحق األخت 

  600=     معاشه الثانً           2/ 1و                                  
   180=       جملة المعاشٌن                                                

 
 ن المعاشات بدون حدود : ٌت الجمع بـ ٌراعً فً حاال 7

( السابق   لمعاش 6فً حالة استحقاق المستفٌد بدون حدود وفقا لما سبق بٌانه بالبند )     
( السابقٌن   بمعنى أنه فةً  5   4 خر  ـ تطبق بشؤنه قواعد الجمع المبٌنة بالبندٌن )

ا بمراعاة التعامل مةع  ذه الحالة تطبق حدود الجمع المو حٌن بالبندٌن المشار إلٌهم
وترتٌبا على المعاشٌن اللذٌن  ت  الجمع بٌنهما بدون حدود باعتبار ما وحدة واحدة ـ 

 ذلك فإنه :
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ن الللذٌن ٌجملع بٌنهملا بلدون حلدود أكبلر ملن أو ٌسلاوى ٌأ  ـ إذا كان مجموع المعاش          
 جنٌه وكان :  100
 المعاش اآلخر أولوٌته أقل : (1)

 :ل منهما أو مساو لهما قٌمته أقو) أ (   
 ٌستمر استحقاقه لهما وال   ٌستحق المعاش اآلخر         
 ( . 19ـ  16) أمثلة من          

 
 :)ب( وقٌمته أكبر منهما 

 ٌستمر استحقاقه لهما .      
  وٌسةةةتحق مةةةن المعةةةاش اآلخةةةر الفةةةرق بٌنةةةه وبةةةٌن مجمةةةوع المعاشةةةٌن          

 المشار إلٌهما
 ( . 21ـ   20) أمثلة  من 

 
 :المعاش اآلخر أولوٌته اكبر  (2)

 : ) أ (وقٌمته اكبر منهما أو مساو لهما
 ٌستحق المعاش اآلخر       
 وال ٌستحق من المعاشٌن المشار إلٌهما            
 (25 - 22)أمثلة من                      

 
 :)ب(وقٌمته أقل منهما        

 ٌستحق المعاش اآلخر . 
ق مةةن المعاشةةٌن المشةةار إلٌهمةةا الفةةرق بةةٌن مجموعهمةةا وبةةٌن وٌسةةتح        

  المعاش اآلخر
وفً  ذه الحــالة ٌراعً أن ٌبدأ باسةتحقاق الفةرق مةن المعةاش األسةبق         

 ث  ٌستكمل من المعاش األخٌر إذا تطلب األمر ذل                 فى  االستحقاق 
 ( . 29ـ  26) أمثلة من         

 ملحوظة :                             
 بدون حةدودال ٌتصور  نا أن ٌكون المعاشٌن اللذٌن ٌت  الجمع بٌنهما                                  

حٌث الحالة الوحٌدة للجمع بٌن المعاشٌن مةن   مختلفتٌن  من أولوٌتٌن 
أولوٌتٌن مختلفتٌن بدون حدود  ً حالة المعاش المستحق لؤلرمل عةن 

 خةر  ٌوجةد معةاش  وال ٌتصةور أن اآلخةر زوجالةنفسةها وعةن نفسه أو
 أولوٌته أعلً من ذل  .

  
جنٌله  100ن اللذٌن ٌجملع بٌنهملا بلدون حلدود أقلل ملن ٌب  ـ إذا كان مجموع المعاش            

 وكان : 
 المعاش اآلخر أولوٌته أقل : (1)

 :قٌمته أقل منهما أو مساو لهما  ( أ)
 ـ ٌستمر استحقاقه لهما .    
ـلل بالنسللبة للمعللاش اآلخللر فإنلله إذا كللان مجموعلله مللع المعاشللٌن المشللار     

 :إلٌهما 
 

 :جنٌه  100أقل من أو مساو ×          
 ٌستحق المعاش اآلخر             

 ( .    33ـ  30) أمثلة من              
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 :جنٌه  100أكبر من ×                        

جنٌةةةه ومجمةةةوع  100حق مةةةن المعةةةاش اآلخةةةر الفةةةرق بةةةٌن ٌسةةةت                           
 المعاشٌن المشار إلٌهما 

 (  35 - 34)أمثلة من                           
 

 :قٌمته أكبر منهما  ( ب)
 :جنٌه  100قٌمته أقل من ×        

 ـ  ٌستمر استحقاقه لهما .      
المعاشلٌن   ـ بالنسبة للمعاش اآلخر ، فإنه إذا كلان مجموعله ملع         

 :المشار إلٌهما 

   جنٌه  100أقل من أو مساو: 
 ٌستحق المعاش اآلخر               

 (  37ـ  36)أمثلة من                
 

   جنٌه  100أكبر من: 
ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق بٌنه وبٌن  مجموع المعاشٌن         

 المشار إلٌهما 
 (  38)مثال رق        

 
 كجنٌه  100من أو مساو  قٌمته أكبر× 
 ـ ٌستمر استحقاقه لهما .         
ـ ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق بٌنه وبٌن مجموع المعاشٌن المشةار          

 إلٌهما 
 ( .  40ـ  39)أمثلة من           

 
 المعاش اآلخر أولوٌته أكبر : (2)

 :قٌمته أكبر منهما  ( أ)
 ـ ٌستحق المعاش اآلخر .  
عاشلٌن المشلار إلٌهمللا فإنله إذا كلان مجموعهملا ملع المعـللـاش ـل بالنسلبة للم  

 اآلخر:
   :جنٌه  100أقل من أو مساو ×    

 ـ ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما   
 (  42ـ 41)أمثلة من     
 
 جنٌه وكان المعاش اآلخر : 100أكبر من ×  

 جنٌه . 100أكبر من =    
 ال ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما      

 (   43) مثال رق        
 
 جنٌه . 100أصؽر من   =    

جنٌةةةه  100ٌسةةةتحق مةةةن المعاشةةةٌن المشةةةار إلٌهمةةةا الفةةةرق بةةةٌن   
وذلةة  بمراعةةاة أن ٌبةةدأ باسةةتحقاق الفةةرق مةةن   والمعةةاش اآلخةةر 
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ث  ٌسةتكمل مةن المعةاش األخٌةر   المعاش األسبق  فً االستحقاق 
 إذا تطلب األمر ذل  

 . ( 45ـ  44) أمثلة من  
 

 لحوظة :م
بةدون ال ٌتصور  نا أن ٌكون المعاشةٌن اللةذٌن ٌةت  الجمةع بٌنهمةا 

من أولةوٌتٌن  مختلفتةٌن   حٌةث الحالةة الوحٌةدة للجمةع بةٌن  حدود
المعاشةةٌن مةةن أولةةوٌتٌن مختلفتةةٌن بةةدون حةةدود  ةةً حالةةة المعةةاش 
المسةةتحق لؤلرمةةل عةةن نفسةةه أونفسةةها وعةةن الةةزوج اآلخةةر  وال 

  خر أولوٌته أعلً من ذل  .ٌتصور أن ٌوجد معاش 
 

 :)ب( قٌمته أقل منهما 
 ـ ٌستحق المعاش اآلخر .

ـ بالنسبة للمعاشٌن المشار إلٌهما ، فإنه إذا كان مجموعهما ملع المعلـاش 
 اآلخر:

 جنٌه  100أقل من أو مساو × 
 ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما . -

 ( 47ـ 46)أمثلة من
 

 جنٌه  100أكبر من ×   
والمعةةاش  100مةن المعاشةٌن المشةار إلٌهمةا الفةرق  بةٌن ٌسةتحق  -

 اآلخر ـ وذل  بمراعاة أن :
ٌبةةدأ باسةةتحقاق الفةةرق مةةن المعةةاش األسةةبق فةةً االسةةتحقاق ثةة  

 . ٌستكمل من المعاش اآلخر إذا تطلب األمر ذل 
 ( . 49ـ  48) أمثلة من  

 

 ملحوظة :
بةدون همةا ال ٌتصور  نا أن ٌكون المعاشةٌن اللةذٌن ٌةت  الجمةع بٌن

من أولةوٌتٌن  مختلفتةٌن   حٌةث الحالةة الوحٌةدة للجمةع بةٌن  حدود
المعاشةةٌن مةةن أولةةوٌتٌن مختلفتةةٌن بةةدون حةةدود  ةةً حالةةة المعةةاش 
المسةةتحق لؤلرمةةل عةةن نفسةةه أونفسةةها وعةةن الةةزوج اآلخةةر  وال 

 ٌتصور أن ٌوجد معاش  خر أولوٌته أعلً من ذل  .
 

 

 هذا البند فً الرسم التوضٌحً اآلتً :وٌمكن أن نلخص االحتماالت المختلفة ل
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 (1صفحة )
 

 مجموع المعاشٌن اللذٌن تم الجمع بٌنهما بدون حدود
 

                  (1)                                                            (2)    
 جنٌه 100أقل من                     جنٌه                          100أكبر من أو ٌساوي             

   والمعاش اآلخر                                                         والمعاش اآلخر          
                                                                           

                                               
 ( 2صفحة )                                                                      

 أكبر                             أولوٌته          أولوٌته أقل                                                         

      
 ٌمته أكبر منهما قٌمته أقل منهما أو مساو لهما             ق   
                                                                ـ ٌستمر استحقاقه لهما              ـ ٌستمر استحقاقه لهما                                                                         
 المعاش اآلخر  ٌستحق من  ـ            ال ٌستحق المعاش اآلخرـ 
 (                 الفرق بٌنه وبٌن مجموع  19ـ 16من ) أمثلة        

 المعاشٌن المشار إلٌهما                     
 (.21ـ  20) أمثلة من                  

  

             
 

                                     
 قٌمته أقل منهما                                              همامته أكبر منهما أو مساو لقٌ             

 ٌستحق المعاش اآلخر  -              ـ ٌستحق  المعاش اآلخر                                           
 لمعاشٌن المشار الٌهما _ ٌستحق من ا               _ ال ٌستحق المعاشٌن المشار الٌهما                               

 الفرق بٌن مجموعهما وبٌن المعاش اآلخر                    (                             25_  22) أمثلة من                
 قاق الفرق وذلك بمراعاة أن ٌبدأ باستح                                                                                       
 من المعاش األسبق فً االستحقاق ثم                                                                                         
 ٌستكمل من المعاش األخٌر إذا تطلب                                                                                         

 األمر ذلك                                                                                        
 (29_  26)أمثلة من                                                                                          

 مبلحظة :                                                                                        
 الٌتصور هنا أن ٌكون المعاشٌن اللذٌن ٌتم                                                                                        
 الجمع بٌنهما بدون حدود من أولوٌتٌن                                                                                        
 مختلفتٌن .                                                                                       
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 (2صفحة )
 

 
                                                                                          (2)         

 جنٌه 100أقل من                                                            
 معاش اآلخروال                                                                                                               

 
 
 

                      2 /1                                                                                         2  /2 
     أكبر  أولوٌته             أقل                                                                       أولوٌته                

                                                                                                  
 
 

 (4صفحة )                                                                                             
             2 /1 /1                                                                  2 /1  /2                 
 قٌمته أكبر منهما          قٌمته أقل منهما أو مساو لهما                                          
 ـ ٌستمر استحقاقه لهما      

 _ وبالنسبة للمعاش اآلخر فإنه إذا كان       
 مع المعاشٌن المشار إلٌهما  مجموعه         

                       

                        ▼    

 
    ▼                              ▼ 

 جنٌه 100أكبر من                         هجنٌ 100أقل من أو مساو 
 ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق           ٌستحق المعاش اآلخر             

 جنٌه ومجموع المعاشٌن  100بٌن            (          33ـ  30أمثلة من ) 
 المشار إلٌهما                                                             

 ( 35ـ  34) أمثلة من                                                    
 
 
 

                                                          2  /1  /2   
   قٌمته أكبر منهما                                                      

 
                       

                                                                                                                            
                   2 /1 /2 /1                                    2  /1 /2  /2 

 جنٌه  100جنٌه                      قٌمة أكبر من أو مساو  100أقل من قٌمة          
 ـ ٌستمر استحقاقه لهما       ـ ٌستمر استحقاقه لهما                         

 اش اآلخر                    ـ ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق ـ وبالنسبة للمع        
 فإنه اذا كان مجموعه مع                    بٌنه وبٌن مجموع المعاشٌن المشار                              
 (  40ـ  39من  البهما ) أمثلة                   :المعاشٌن المشار الٌهما            

 
            

 (3صفحة )                   
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 (3صفحة )
 

 
 
 
 

                             2 /1 /2 /1 
 
 
 

 جنٌه  100جنٌه         أكبر من  100أقل من أو مساو       
 ٌستحق من المعاش اآلخر               ـ ٌستحق المعاش اآلخر      
 جنٌه ومجموع  100الفرق بٌن     (           37ـ  36أمثلة من         

 المعاشٌن المشار الٌهما                                              
 (   38) مثال رقم                                                
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 (4صفحة )
 

 
 
 

                                                                   2  /2 
                                                                                                              أولوٌته أكبر                                                                 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          
                   2  /2  /1                                                                  2  /2  /2   
 قٌمته أقل منهما         قٌمته اكبر منهما                                                                  

 ـ ٌستحق المعاش اآلخر                         ـ ٌستحق المعاش األخر                                       
 ـ وبالنسبة للمعاشٌن المشار الٌهما                                 وبالنسبة للمعاشٌن المشار الٌهما              

 ا مع المعاش فإنه إذا كان مجموعهما مع المعاش                              فإنه إذا كان مجموعهم                
  :اآلخر                                                                  :اآلخر                 

               
 

 (5صفحة )                                                                                                                    
 جنٌه        100جنٌه                                       أكبر من  100أقل من أو مساو             
 ـ ٌستحق المعاشٌن المشار ألٌهما                                      والمعاش األخر             

 ( 42ـ  41)  أمثلة من               
  
 
 
 
 
 جنٌه 100جنٌه                                                    أصؽر من   100أكبر من                     

 ـ ٌستحق من المعــاشٌن المشـــار الٌهما            ـ ال ٌستحق المعاشٌن المشار                                 
 والمعــاش اآلخـر 100الفرق بٌن                  (                  43إلٌهما  ) مثال رقم                     

 وذلك بمراعــاة أن ٌبدأ باستحقــاق                                                                                
   ش األسبق فً االستحقاق ثمالفرق بٌن المعا                                                                               
 ٌستكمل من المعاش األخٌر إذا تطلب األمر                                                                               

 (  45ـ  44ذلك ) أمثلة من                                                                                 
 مبلحظة :                                                                                  

 ال ٌتصور هنا أن ٌكون المعاشات اللذان ٌتم                                                                                 
 الجمــع بٌنهما بدون حدود من أولوٌتٌن                                                                                                

 مختلفتٌن                                                                                         
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 (5صفحة )
 
 
 
 
 

                                                           2  /2  /2   
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           
                                  

                                                                                                                                         
 جنٌه                                        100أكبر من                          جنٌه  100أقل من أو مساو             
 ـ ٌستحق من المعــاشٌن المشـــار الٌهما                   ـ ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما 
 جنٌه والمعاش اآلخر 100فرق بٌن ال       (                      47ـ  46) أمثلة من             

 وذلك بمراعــاة أن ٌبدأ باستحقــاق                                                                     
   الفرق من  المعاش األسبق فً االستحقاق ثم                                                                    

 ٌستكمل من المعاش األخٌر إذا تطلب األمر                                                                    
 ذلك                                                                      

 (  49ـ   48) أمثلة من                                                                       

 مبلحظة :                                                  
 ال ٌتصور هنا أن ٌكون المعاشان اللذان ٌتم                                                                    
 بدون حدود من أولوٌتٌن               الجمــع بٌنهما                                                                     
 مختلفتٌن                                                                            
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 : ولزٌادة اإلٌضاح لبلحتماالت المختلفة لهذا البند نقدم األمثلة اآلتٌة
 
 

مثال 
 رقم

 ع بٌنهما بدون حدودالمعاشٌن اللذٌن ٌتم الجم
 المعاش االخر

ٌستحق من 
المعاشٌن المشار 

 الٌهما

ٌستحق 
من 

المعاش 
 اآلخر

مجمللللللوع  المعاش الثانى المعاش االول
 المعاشٌن

مستحق  قٌمته
 عن

المعاش  مستحق عن قٌمته مستحق عن قٌمته
 االول

 المعاش
 نًالثا  

 جنٌه جنٌه جنٌه  جنٌه جنٌه  جنٌه  جنٌه 

 -- 70 80 اخ 120 150 والده 70 والد 80 16
 -- 70 80 أخ 150 150 والدة 70 والد 80 17
 -- 40 60 أخ 70 100 والدة 40 والد 60 18
 -- 40 60 أخ 100 100 والدة 40 والد 60 19

 50 70 80 أخ 200 150 والدة 70 والد 80 20
 20 40 60 أخ 120 100 والدة 40 والد 60 21

 200 -- -- نفسه 200 150 الدةو 70 والد 80 22
 150 -- -- نفسه 150 150 والدة 70 والد 80 23
 120 -- -- نفسه 120 100 والده 40 والد 60 24
 100 -- -- نفسه 100 100 والدة 40 والد 60 25

 120 -- 30 نفسه 120 150 والدة 70 والد 80 26
 30 40 80 نفسه 30 150 والدة 70 والد 80 27
 70 -- 30 نفسه 70 100 والدة 60 دوال 40 28
 50 10 40 نفسه 50 100 والدة 60 والد 40 29

 10 20 30 ابن 10 50 زوج 20 نفسها 30 30
 40 20 40 ابن 40 60 زوج 20 نفسها 40 31
 45 15 30 ابن 45 45 زوج 15 نفسها 30 32
 50 20 30 ابن 50 50 زوج 20 نفسها 30 33

 20 30 50 ابن 60 80 زوج 30 نفسها 50 34
 20 30 50 ابن 80 80 زوج 30 نفسها 50 35

 50 15 30 ابن 50 45 زوج 15 نفسها 30 36
 55 15 30 ابن 55 45 زوج 15 نفسها 30 37

 55 15 30 ابن 75 45 زوج 15 نفسها 30 38

39 
40 

30 
30 

 نفسها
 نفسها

15 
15 

 زوج
 زوج

45 
45 

120 
100 

 ابن
 ابن

30 
30 

15 
15 

75 
55 

41 
42 

20 
20 

 أخ
 أخ

15 
15 

 ذات األخ
 ذات االخ

35 
35 

60 
65 

 ابن
 ابن

20 
20 

15 
15 

60 
65 

 120 -- -- ابن 120 35 ذات األخ 15 أخ 20 43

44 
45 

20 
20 

 أخ
 أخ

15 
15 

 ذات األخ
 ذات األخ

35 
35 

80 
70 

 ابن
 ابن

20 
20 

-- 
10 

80 
70 

46 
47 

20 
35 

 أخ
 أخ

25 
25 

 ذات األخ
 ذات األخ

45 
60 

40 
40 

 ابن
 ابن

20 
35 

25 
25 

40 
40 

48 
49 

40 
30 

 أخ
 أخ

30 
40 

 ذات األخ
 ذات األخ

70 
70 

60 
60 

 ابن
 ابن

40 
30 

-- 
10 

60 
60 
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شلهٌد  ) أٌلا كانلت صللة ن النصلٌب فلى المعلاش المسلتحق علن  الٌـ  ٌكون الجمع ب  8
ن ٌلقللوانن أى مللن المعاشللات األخللري المسللتحقة وفقللا ألى مللن اٌبلل( والقرابللة بلله
 :  ها فى بداٌة هذا الفصل بدون حدودالمشار إلٌ

معةاش بٌنهةا معةاش وعلً ذل  فونه ٌمكةن القةول أنةه فةى حالةة اسةتحقاق أكثةر مةن           
( فون المعةاش المسةتحق عةن الشةهٌد  أٌا كانت صلة القرابة به مستحق عن شهٌد )

ت وٌمكةن إٌ ةاح ذلة  ال ٌإخذ فً االعتبار ـ فً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشةا
 فً األمثلة اآلتٌة :

  
مثال 
 رقم

 ٌستحق من المعاش اآلخر النصٌب المستحق عن الشهٌد

قٌمته 
 )جنٌه(

 معاش الشهٌد مستحق عن قٌمته )جنٌه( مستحق عن
 جنٌه

 المعاش اآلخر
 جنٌه

 300 100 أخ 300 أخ 100 50

 400 100 أخ 400 زوج 100 51

 400 200 زوج 400 ابن 200 52

 300 500 ابن 300 والد 500 53

 400 200 نفسه 400 أخ 200 54

 400 300 أخ 400 ابن 300 55

 400 200 والد 400 ابن 200 56

 
 

 ثانٌاً : إذا كانت المعاشات المستحقة أحدها وفقاً ألي مـن القوانٌن المشار إلٌها بالبند )أوالً(    
 اش اآلخر مستحقاً وفقاً :والمع، من هذه الخطوة ) الخامسة (         
 ) معاش السادات ( . 1980لسنة  112للقانـون رقـم   - 1        
 أو         
لقانون التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون المشار إلٌه ) معاش التأمٌن  - 2        

 الشامل ( .       
  ٌتبع بشأنها اآلتً :         

 ابق إٌ احها بالبند ) أوالح ( من  ذه الخطوة الخامسة ال تطبق جمٌع القواعد الس -1
 ) مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات ( .

تكون أولوٌة االستحقاق فً  ذه الحالة للمعاش المستحق وفقاح للقوانٌن األخرى وذل    -2
 بصرؾ النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه  ذا المعاش .

التؤمٌن  الشامل بحسب  األحةوال  قٌمتةه أكبةر فونةه  ـ إذا كان معاش  السادات أو معاش 3
فً  ذه  الحالة ٌستحق منه الفرق بٌنه وبٌن النصٌب فً المعةاش المسةتحق وفقةا ألى 

 من القوانٌن األخري 
 

 ثالثا : مبلحظات:
ن المعاشات المبٌنة تفصٌبل فً هذا ٌـ ٌراعً فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع ب1       

   وفقا لما ٌأتً : الفصل أن ٌتم
 ن من ذات الفئة فى وقت واحد :ٌأ ـ تطبق علً جمٌع المستحق      

 ن فً هذه الفئة .ٌن  فً الفئة  الواحدة أفضل  من باقً المستحقٌوذلك حتً ال ٌكون أحد  المستحق
 

 : (57مثال رقم )
  رملتٌن فقط .جنٌها   وكان المستحقون عنه بنتٌن مت 240توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 

فونه بتطبٌق خطوات توزٌع المعاش حتةً الخطةوة الرابعةة ـ ٌكةون نصةٌب كةل مةنهن مةن  وبالتالً
 . جنٌها 120المعاش 
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 .جنٌها  140فوذا ما افتر نا أن لكل منهن معاش عن زوجها مقداره 
 وحٌث أن المعاش المستحق عن الزوج أولوٌته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .

 أن المعاش المستحق عن الزوج قٌمته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .وحٌث 
 جنٌه . 100وحٌث أن كل من المعاشٌن تزٌد قٌمته علً 

فونه بتطبٌق حدود الجمع المبٌنة بهذا الفصل ٌستحق المعاش عن الةزوج فقةط وال ٌسةتحق المعةاش 
حةدود الجمةع بالنسةبة لهمةا باعتبار مةا  عن الوالد   وذل  بالنسبة لكل من البنتٌن ـ حٌث ت  تطبٌةق

 . من فئة واحدة فى  ن واحد
 

 ملحوظة : 
القول بؽٌر ذل  ٌإدي إلً نتٌجة ؼٌةر منطقٌةة ـ حٌةث أنةه إذا مةا طبقةت حةدود الجمةع علةى إحةدي 
البنتةةٌن أوال واعتبار ةةا بةةذل  ؼٌةةر مسةةتحقة   ثةة  التعامةةل مةةع البنةةت األخةةري باعتبار ةةا المسةةتحقة 

جنٌهةا  160=  2/3×  240ى تستحق ثلثً معاش الوالد بحٌث ٌكون نصٌبها منةه  الوحٌدة   ) أ
جنٌهةةا مةةن معةةاش والةةد ا  20جنٌهةةا فونهةةا بةةذل  تسةةتحق   140عةةن زوجهةةا   نصةةٌبها   وحٌةةث

  وبذل  تكون قةد تحقةق لهةا و ةع أف ةل مةن شةقٌقتها التةً لة   معاشها عن زوجها باإل افة إلً 
  . تستحق سوي معاش زوجها فقط

     

ن  المعاشلات المبٌنلة  تفصلٌبل ٌب ـ ٌراعً فى  تطبٌق  خطوة  مراعاة  حدود  الجملع بل
 ن بالترتٌب اآلتً :ٌفى هذا الفصل أن تتم على فئات المستحق

 أ   ـ فئة األخوة واألخوات .               
 ب  ـ فئة الوالدٌن .               
 جـ ـ فئة األوالد .               

 د   ـ فئة األزواج .                
وذلة  حتةً تسةتفٌد الفئةةة األعلةى فةً أولوٌةة االسةةتحقاق مةن تعةدٌل توزٌةع المعةةاش         

المترتةةب علةةى اسةةتبعاد إحةةدي فئةةات المسةةتحقٌن األقةةل فةةً أولوٌةةة االسةةتحقاق مةةن 
 االستحقاق فى المعاش نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات .

 
 : (58مثال رقم )

 ووالدتها. ابنجنٌه   وكان المستحقون عنها  300فٌت مإمن علٌها عن معاش مقداره تو
 : لرابعة ٌكون نصٌب كل منه  كاآلتًوبالتالً فونه بتطبٌق خطوات توزٌع المعاش حتً الخطوة ا

 جنٌه  200المعاش                  =   2/3 االبن 
  جنٌه 100المعاش                  =   1/3الوالدة 

 جنٌها . 220=    معاش عن نفسه بلبنفوذا ما افتر نا أن ل
 جنٌها .  110وللوالدة معاش عن نفسها =                    

أن المعاش اآلخةر المسةتحق لكةل منهمةا عةن نفسةه أولوٌتةه أكبةر مةن النصةٌب فةً المعةاش ٌبلحظ 
 المستحق لكل منهما عن المإمن علٌها .

حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات علٌهمةا فةً  ن واحةد وذلة  ألنهمةا مةن ومع ذل  فونه ال تطبق خطوة 
 فئتٌن مختلفتٌن.

ولكن تطبق حدود الجمع أوال علً الوالدة باعتبار ا الفئةة األقةل فةى أولوٌةة االسةتحقاق   ثة  علةً 
 . الفئة األعلى فً أولوٌة االستحقاقه باعتبارالبن ا

 وٌترتب على ذلك ما ٌلً : 
علً الوالدة فونها تصبح ؼٌر مستحقة فى المعاش عن المإمن علٌهةا باعتبةار بتطبٌق قواعد الجمع 

جنٌه و و ذو أولوٌة أقل من المعاش المستحق  100أن نصٌبها فً المعاش المستحق عنها مقداره 
 جنٌه . 100وكل من المعاشٌن ٌزٌد على  اجنٌه 110ومقداره ا عن نفسه اله
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الوحٌد فً المعاش عن المةإمن علٌهةا   وٌكةون نصةٌبه   و المستحق بنوفً  ذه الحالة ٌصبح اال
من المعاش المستحق له عن نفسه  قلجنٌه و و بذل  ٌكون أ 200المعاش أي  2/3فً  ذه الحالة 

وأولوٌتةةه أقةةل مةةن  أقةةلقٌمتةةه  ابةةن جنٌهةةا ونظةةرا ألن المعةةاش المسةةتحق لةةه بصةةفته 220ومقةةداره 
  .حق فً المعاش عن المإمن علٌها ٌستال أٌ ا المعاش المستحق له عن نفسه فونه 

 
 ملحوظة : 

 القول بؽٌر ذل  ٌإدي إلً نتٌجة ؼٌر منطقٌة ـ حٌث : 
  الوالةدة(  البةنأ ـ إذا ما طبقت حدود الجمع بٌن المعاشات علً فئتً المستحقٌن فً  ةذه الحالةة )ا

ا فةً فً  ن واحد فون كل منهما ٌكون ؼٌر مستحق فى المعاش باعتبار أن نصٌب كل منهمة
المعاش عن المإمن علٌها ٌقل فً القٌمة واألولوٌة عن المعاش المستحق له عن نفسةه وكةل 

 جنٌه . 100منهما ٌزٌـد   علً 
أوال )و ً األكبر فً األولوٌةة عةن  بناءب ـ  إذا ما طبقت حدود الجمع بٌن المعاشات علً فئة األ
سةتحق  باعتبةار  أن  معاشةه  ؼٌةر م البةنفئة الوالدٌن ( فونه ٌترتب علةى ذلة  أن ٌصةبح ا

جنٌه   وكةل مةن المعاشةٌن ٌزٌةد  200جنٌها ونصٌبه عن المإمن علٌها  220عن  نفسه 
 2/ 1جنٌةه  وتصةبح الوالةدة   ةً المسةتحقة  الوحٌةدة  فةً المعةاش   تسةتحق  100على 

جنٌها وعلً ذل  ٌكون نصةٌبها  فةً المعةاش عةن المةإمن علٌهةا و ةو  150المعاش  أى 
األولوٌة عن معاشها عن نفسها قٌمته  أكبر   وعلةً  ذلة   تسةتحق منةه  الفةرق   األقل فً 
جنٌها ومعاشةها عةن نفسةها  150جنٌها ) حٌث معاشها  عن  المإمن علٌها  40ومقداره  

 جنٌها ( . 110
 
 ـ ٌراعً فً حالة ما إذا ترتب علً تطبٌق الخطوة الخامسة من خطوات توزٌع المعاش 2

ن المعاشات ( التً تم بٌانها تفصٌبل فً هذا الفصل ـ عدم استحقاق ٌد الجمع ب) مراعاة حدو    
مع وجلود  فئلة  أخلري للم تكلن قلد اسلتحقت فلً المعلاش نتٌجلة ، ن  ٌبعض فئات المستحق

ن ، فإنلله ٌعللاد مراجعللة شللروط االسللتحقاق للفئللة ٌن المسللتحقٌوجللود إحللدي هللذه الفئللات بلل
 ن المعاشات .ٌوة ـ حدود الجمع باألخٌرة فً ضوء ما أسفر عنه تطبٌق خط

عةد   اسةتحقاق  األخ أو األخةت فةً المعةاش لوجةود ابةن أو إبنةة تةوافرت    حالةةذللك  مثال
بشةةؤنهما أو أي  منهمةةا  الشةةروط الخاصةةة لبلسةةتحقاق السةةابق بٌانهةةا بالنسةةبة لكةةل منهمةةا فةةً 

لمطلوبة الستحقاق الفصل األول من  ذا الباب   وذل  رؼ  توافر باقً الشروط األخـــري ا
 األخ أو األخت المبٌنة بالفصل المشار إلٌه .

فةةةً  ةةةذه الحالةةةة فونةةةه إذا مةةةا ترتةةةب علةةةً تطبٌةةةق حةةةدود الجمةةةع بةةةٌن المعاشةةةات المبٌنةةةة        
) الفصةةةةل الخةةةةامس مةةةةن  ةةةةذا البةةةةاب ( أن أصةةةةبح األبنةةةةاء والبنةةةةات ؼٌةةةةر  بهةةةةذا  الفصةةةةل

ألخةةةوة واألخةةةوات فةةةً  ةةةوء مسةةةتحقٌن فةةةً المعةةةاش فونةةةه ٌعةةةاد بحةةةث شةةةروط اسةةةتحقاق ا
 ذل  .

 
  :( 59مثال رقم  )

جنٌه   وببحث طلب الصرؾ المقد  للهٌئة تبٌن وجود :  300توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 
 جنٌها . 250ـ بنت مترملة لها معاش عن زوجها مقداره 
لخاصةة جنٌهةا ومتةوافر بشةؤنها بةاقً الشةروط ا 120ـ أخت مترملة لها معاش عن زوجها مقداره 

 لبلستحقاق المشار إلٌها بالفصل األول من  ذا الباب .
 جنٌه . 200المعاش  2/3فً  ذه الحالة تستحق البنت 

 وال تستحق األخت لوجود ابنة مستحقة .
لكةةن بتطبٌةةق حةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات المبٌنةةة فةةً  ةةذا الفصةةل   تصةةبح البنةةت ؼٌةةر مسةةتحقة و

) أولوٌةةة أولةةً ( أكبةةر مةةن نصةةٌبها فةةً المعةةاش عةةن  جنٌةةه 250السةتحقاقها معةةـاش عةةن زوجهةةا 
 جنٌه ) أولوٌة ثانٌة (  200والد ا 
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وتصةةبح مسةةتحقة فةةً وبةةذل  ٌتةةوافر بالنسةةبة لؤلخةةت شةةرط عةةد  وجةةود أوالد مسةةتحقٌن للمعةةاش  
 .المعاش عن أخٌها

جنٌهةا وحٌةث  150معةاش  المةإمن علٌةه أى   1/2وٌحدد نصٌب األخت فةً  ةذه الحالةة بمقةدار 
جنٌها ) أولوٌة أولً ( و و ٌقل عن النصةٌب المسةتحق لهةا عةن  120حق معـاش عن زوجها تست

جنٌها ) أولوٌة ثانٌة ( فونها فً  ذه الحالة تسةتحق مةن معةا ش أخٌهةا الفةرق ومقةداره  150أخٌها 
 جنٌها . 30
 

 :( 60مثال رقم )
 جنٌها . 160ن ( كا59بفرح أن نصٌب األخت فً معا ش زوجها فً المثال السابق ) رق  

فً  ذه الحالة تطبق الخطوات السابق بٌانها بالمثال السةابق ولكةن نظةرا ألن نصةٌبها فةً المعةاش 
 150جنٌها ) أولوٌة أولً ( ٌكون أكبر مةن نصةٌبها مةن المعـةـاش عةن شةقٌقها  160عن زوجها 

 جنٌه . 100جنٌها ) أولوٌة ثانٌة ( وكل منهما ٌزٌد علً 
 مستحقة فً معاش شقٌقها . فونها ال تكون  ً أٌ ا

 
 :( 61مثال رقم )

 جنٌها فقط . 150( كان نصٌبها فً المعاش عن زوجها 59بفرح أن االبنة فً المثال )رق  
 فً  ذه الحالة فونها تستحق من معاش والد ا الفرق بٌنه وبٌن معاشها عن زوجها كما ٌلً :

جنٌهةةا ( وباعتبةةار أنهةةا  50 معاشةةها عةةن زوجهةةا  = 150جنٌةةه معاشةةها عةةن والةةد ا ـ  200)
 استحقت فً معاش والد ا .

 فون األخت ال تستحق فً معاش شقٌقها لوجود إبنة مستحقة .
   
ـ ٌراعً بالنسبة للحاالت التً ٌوجلد بهلا حملل مسلتكن وٌلتم توزٌلع المعلاش فلً تلارٌخ وفلاة  3

، ثلم ٌعلاد  ن دون تحدٌد نصٌب لهلذا الحملل ٌن المستحقٌالمؤمن علٌه أو صاحب المعاش ب
ن لٌالتوزٌع فً حالة انفصاله حٌا أو مٌتلا بحسلب األحلوال وفقلا لملا سلبق بٌانله فلً الفصل

ن المعاشلات فلً ٌالثانً والثاللث ملن هلذا البلاب ، فإنله أٌضلا ٌعلاد تطبٌلق قواعلد الجملع بل
 .  ضوء ذلك

 
 :(  62مثال رقم )

ق معةاش عةن زوجهةا مقةداره توفً مإمن علٌه عن أرملة لدٌها حمل مستكن وابنة  مترملةة تسةتح
 جنٌه . 300جنٌها ـ بفرح أن المعاش المستحق عن  المإمن علٌه  كان  120

 فً  ذه الحالة : 
ـة ٌةةت  توزٌةع المعةةاش فةةً تةارٌخ الوفةةاة بةةٌن اإلبنةة واألرملةةة فقةط حٌةةث تسةةتحق كةل مةةنهن نصةةؾ 

 جنٌها  150=   1/2×  300المعاش   أي ٌكون نصٌب كل منهن :                   = 
 جنٌها  120وحٌث تستحق االبنة معاش عن زوجها مقداره                              = 

 جنٌها   30=  120ـ  150=                  فونها تستحق من معاش والد ا            
 جنٌها  270=   120+ 150وٌرد باقً معاش اإلبنة علً األرملة لٌصبح نصٌبها = 

 جنٌها  225المعاش     =  4/ 3األقصى المستحق لها فً  ذه الحالة و و وٌخفح إلى الحد 
 ـ فوذا ما انفصل الحمل مٌتا فونه ال ٌكون  نا  تؽٌٌر فٌما سبق توزٌعه من معاش .

 ـ أما إذا ما انفصل حٌا ) وبفرح انه ابن واحد فقط ( .
 نه ٌعاد توزٌع المعاش كما ٌلً : فو

 جنٌها . 150المعاش فقط =  2/ 1ٌظل نصٌب األرملة كما  و 
 وٌوزع النصؾ اآلخر بٌن االبن واالبنة .

 جنٌها . 75=  2÷  150لٌكون نصٌب كل منهما 
 جنٌها . 120ونظرا الستحقاق اإلبنة معاش عن زوجها = 
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جنٌه    100و و ٌزٌد علً نصٌبها فً المعاش عن والد ا   كما أن مجموع النصٌبٌن ٌزٌد علً 
ٌر مستحقة فً معةاش والةد ا وٌةت  رد نصةٌبها فةً المعةاش إلةً اإلبةن ) الحمةل فونه تكون بذل  ؼ

 جنٌها . 150المعاش أي  2/ 1المستكن المنفصل ( لٌصبح 
 وبذل  ٌكون التوزٌع النهائً للمعاش بٌن األرملة واإلبن لكل  منهما النصؾ 

 
من أوال  6ٌانه بالبندن ، وبمراعاة ما سبق بٌـ فً حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش 4

من هذا  الفصل  فإنه  ٌتم  ترتٌب  المعاشات المسلتحقة تبعلا ألولوٌلة صللة القرابلة إذا كانلت 
 50أو  1976لسلنة  108أو   75لسلنة  79ن  أرقلام ٌجمٌعها مستحقة وفقا ألى من القوان

نون رقلم ، وبمراعاة أولوٌة القانون  فً  حالة وجود معاشا مسلتحقا وفقلا للقلا 1978لسنة 
ن الشللامل الصللادر بالقللانون ٌ) معللاش السللادات ( أو وفقللا لقللانون التللأم 1980لسللنة  112

 . ن الشامل (ٌالمشار إلٌة ) معاش التأم

 

 :( 63مثال رقم )
 جنٌها   وعن أخت ٌتوافر بشؤنها شروط االستحقاق . 150توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 

 جنٌه . 30جنٌها ومعاش عن والد ا مقداره  20ره وكان لهذه األخت معاش عن أخ  خر مقدا
 وحٌث تستحق عن شقٌقها الذى توفً أخٌرا نصؾ المعاش .

جنٌهةةا فةةون اسةةتحقاقها فةةً  ةةذه المعاشةةات وبمراعةةاة أولوٌةةات االسةةتحقاق  75=  2÷  150أى 
 السابق بٌانها فً أوال من  ذا الفصل ٌكون كما ٌلً : 

 جنٌه                                           
  30         معاش الوالــد                   

  20معاش األخ األول                       
  75 معاش األخ األخٌر                     
   125 اإلجمالً                               

 جنٌه . 100وحٌث أن حدود الجمع بالنسبة لهذه الحالة ٌكون 
 جنٌها   30مستحقة لمعاشها عن الوالد              فونها تظل

 جنٌها   20         ومعــاشها عن شقٌقــها األول             
 جنٌها   50                                     اإلجمالً        

 وتستحق من نصٌبها فً المعاش عن شقٌقها األخٌر 
 جنٌها  50ا وشقٌقها األول = ـ إجمالً نصٌبها عن والد  100الفرق بٌن 

 
 :( 64مثال رقم )

جنٌةه   بمعنةً أن نصةٌب  300( السةابق كةان 63بفرح أن معاش المإمن علٌه فً المثال رق  )
 جنٌها  150=  2÷  300األخت فً  ذا المعاش = 

فً  ذه الحالة تستحق األخت من  ذا النصٌب الفةرق بٌنةه وبةٌن مجمةوع مةا اسةتحقته عةن شةقٌقها 
 جنٌها    50ووالد ا ومقداره              =  األول

 جنٌه    100=               50ـ  150أى تستحق 
 وعلً ذل  تكون أنصبتها فً  ذه المعاشات كما ٌلً :

 جنٌه                                           
  30          معاش الوالــد                  
  20             معاش األخ األول           

  100معاش األخ األخٌر                      
 150   اإلجمالً                              
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  :( 65مثال رقم )
 ( ل  تكن مستحقة معاشا عن والد ا .63بفرح أن األخت فً المثال رق  )

 جنٌها . 25ولكنها كانت قد استحقت معاش تؤمٌن شامل عن نفسها مقداره 
طبٌقا لحدود الجمع بٌن المعاشات السابق بٌانها بالبند ثانٌةا مةن  ةذا الفصةل    فقةد اسةتحقت مةن وت

جنٌهةات و ةو الفةرق بٌنةه وبةٌن معاشةها عةن شةقٌقها األول باعتبةار أن  5معاشها عن نفسةها فقةط 
 أولوٌته تبعا للقانون أعلً من معاشها عن نفسها .

األخٌر باعتباره من حٌث القانون مرتبتةه أعلةً وٌوقةؾ فً  ذه الحالة فونها تستحق معاش شقٌقها 
 معاشها عن نفسها .

 وٌصبح ما تستحقه من  ذه المعاشات كما ٌلً :
  اجنٌه  20   لمعاش المستحق عن شقٌقها األول  نصٌبها فً ا

 اجنٌه  75نصٌبها فً المعاش المستحق عن شقٌقها الثانً     
 --     ل(      معاشها المستحق عن نفسها ) تؤمٌن شام

 جنٌها  95                                      اإلجمالً        
 

 :( 66مثال رقم )
جنٌهةةا   بمعنةةى ن  180( وبفةةرح أن معةةاش الشةةقٌق األخٌةةر كةةان 65فةةً المثةةال السةةابق رقةة  )

 جنٌها . 90نصٌب  ذه األخت منه النصؾ = 
المشار إلٌه   فونها تستحق من معاش شقٌقها األخٌر  فً  ذه الحالة وبمراعاة ما سبق بٌانه بالمثال

جنٌه  حدود الجمع فً  ذه الحالة  وبٌن معاشها عن األخ األول وٌوقةؾ معاشةها   100الفرق بٌن 
 عن نفسها .

 جنٌها . 80=          20ـ  100أى تستحق من معاش شقٌقها األخٌر 
 ى :   وعلً ذل  ٌكون ما ٌستحق لها من  ذه المعاشات كما ٌل

  اجنٌه     20نصٌبها فً المعاش المستحق عن شقٌقها األول     
 اجنٌه     80نصٌبها فً المعاش المستحق عن شقٌقها الثانً     
 --معاشها المستحق عن نفسها ) تؤمٌن شامل(         

  100                                     اإلجمالً         
 

  :( 67مثال رقم )
جنٌةه   بمعنةً أن  ةذه األخةت اسةتحقت  300( بفرح أن معاش الشقٌق كان 65مثال رق  )فً ال

 جنٌها . 150منه النصؾ 
فً  ذه الحالة فونها تستحق من معاش شقٌقها األخٌر الفرق بٌنةه وبةٌن نصةٌبها عةن الشةقٌق األول 

 وٌوقؾ معاشها عن نفسها .
 جنٌها . 130=         20ـ  150أي تستحق من معاش شقٌقها األخٌر     

 وعلً ذل  ٌكون ما ٌستحق لها من  ذه المعاشات كما ٌلً : 
  

قٌمة النصٌب فً المعاش  البٌـــــــــــــــان
 بالجنٌه

 نصٌبها فً المعاش المستحق عن شقٌقها األول 
 نصٌبها فً المعاش المستحق عن شقٌقها الثانً

 معاشها المستحق عن نفسها )تؤمٌن شامل (

020 
130 
--- 

 150 اإلجمالً 

                                                                
 ن عنهم ٌألصحاب المعــاشات والمستحق  1/1/1999ـ بالنسبة للمنحة المقررة من  5

 ـ ٌراعً بشأنها اآلتً : 
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 جنٌهات . 10أ     ـ قٌمة المنحة المستحقة لحالة المعاش =      
ٌةت  توزٌةع المنحةة فةً حالةة وفةاة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش ـ علةً المسةتحقٌن  ب   ـ       

 بنسبة ما ٌصرؾ لكل منه  من المعاش .
جـ ـ ٌعـــاد توزٌع المنحة فً حالتً الرد واالستحقاق دون المساس ) طبلق أو ترمل البنت أو       

لٌةةه أو صـةةـاحب األخةةت وعجةةز اإلبةةن أو األخ عةةن الكسةةب وذلةة  بعةةد وفةةاة المةةإمن ع
 .ع فً الباب الثانً من  ذا الكتاب(المعاش ـ وسٌت  تناول  ذا المو و

د  ـ ال ٌجوز الجمع بٌن المنحة المستحقة علً المعةاش والمنحةة المقةررة للعةاملٌن بالحكومةة       
 والقطاع  العا  ـ وفً حالة الجمع بٌن المرتب والمعاش ٌراعً ما ٌلً : 

ش تصةةرؾ المنحةةة المسةةتحقة علةةً المعةةاش وال تصةةرؾ بالنسةةبة  لصةةاحب المعةةا (1)
 .على المرتب 

بالنسبة للمستحق ٌصةرؾ لةه نصةٌبه فةً المنحةة المسةتحقة علةً المعةاش وٌجمةع  (2)             
 بٌنها وبٌن المنحة المستحقة من جهة العمل ببل حدود .

المسةتحقة عنهةا دون  ـ ـ فً حاالت الجمع بٌن المعاشةات ٌجمةع صةاحب الشةؤن بةٌن المةنح        
 حدود . 

و ـ ال تعتبر المنحة جةزءا مةن المعةاش األساسةً والمتؽٌةر ـ وترتٌبةا علةً ذلة  ال تةدخل فةً   
 تحدٌد ما  ٌؤتً :

 إعانة العجز الكامل  . (1)
 نفقات الجنازة . (2)
 منحة وفاة صاحب المعاش . (3)
 منحة زواج البنت واألخت  (4)
 منحة القطع عند قطع معاش اإلبن أو األخ  (5)
 لمعاش الجائز استبداله جزء ا (6)
 .ب المعاشات    أو المستحقٌن عنه نسبة االشترا  فً تؤمٌن المرح بالنسبة ألصحا (7)
 
 :( 68مثال رقم )

جنٌه ت  توزٌعه بٌن أرملة وابن وابنة   وحٌث تسةتحق  300توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 
 حة ٌكون كما ٌلى : جنٌهات فون توزٌع المعاش والمن 10منحة لحالة المعاش مقدار ا 

 

 المستفٌد
 اإلجمالً  المنحة المعاش 

 جنٌه  جنٌه  جنٌه 

 األرملة 
 االبن 
 االبنة

150 
075 
075 

5.00 
2.50 
2.50 

155.00 
077.50 
077.50 

 310.-- 10.-- 300 اإلجمالً 

 
 :( 69مثال رقم )

جنٌه جمع بٌنه وبٌن   400بفرح أن األرملة فً المثــال السابق تستحق معاش عن نفسها مقداره 
  معاشا ا عن زوجها بدون حدود

 جنٌهات المنحة عن كل من المعاشٌن كما ٌلً :  10فً هذه الحالة ٌكون استحقاقها من الـ  

 المعاش
 اإلجمالً المستحق من المنحة قٌمة المعاش

 جنٌه جنٌه جنٌه

 عن نفسها
 عن  زوجها

400 
150 

10.00 
5.00 

--.410 
--.155 

 565.-- 15.00 550 لًاإلجما
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  :( 70مثال رقم )
( وبالتالً فةون 69( والذي استكمل فً المثال رق  )68بفرح وفاة األرملة فً المثال رق  )       

 األوالد ٌستحقوا المعاش عن والدٌه  بدون حدود وٌكون استحقاقه  فً المنحة كما ٌلً : 
 

 المستفٌد

 نحةالنصٌب فً الم النصٌب فً المعاش المستحق
 االجمالً

 عن الوالدة عن الوالد عن الوالدة عن الوالد

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 االبن
 االبنة

150 
150 

200 
200 

5 
5 

5 
5 

360 
360 

 720 10 10 400 300 االجمالً

   
 : اآلتٌة التوارٌخ فى إال إلٌها المشار المعاشات بٌن الجمع حدود قواعد تطبق ال - 6

   معدلة 2007لسنة  554من القرار الوزاري رق  ( 179المادة )افة إلً م فقرة أخٌرة ) 
  وٌعمل به اعتبارا  25/05/2017الصادر بتارٌخ  2017لسنة  310بالقرار الوزاري 

 (1/07/2016من 
 .المعاش صاحب أو علٌه المإمن وفاة تارٌخ -أ 
 .حٌاح  المستكن الحمل انفصال لتارٌخ التالى الشهر أول - ب
  .الوفاة لتارٌخ تالٌاح  كان إذا المعاش استحقاق ارٌخت -ج 
 .المعاش استحقاق تارٌخ بعد علٌه الحصول حالة فً اآلخر المعاش استحقاق تارٌخ -د 
األولوٌة  ذي المعاش عن األدنى األولوٌة ذي المعاش فى المستحق نصٌب زٌادة تارٌخ -  ـ

تطبٌق  نتٌجة األدنى األولوٌة يذ المعاش على حصولها عى  سبق التً للحاالت األعلى
 . ةالماد  ذه أحكا 

فى  الحق له الذي عاد للمستحق بالنسبة وذل  قطعه السابق المعاش فى الحق عودة تارٌخ -و 
 .المعاش

 مبلحظات : لً تحفظ علً الفقرتٌن )د( و )هـ( :
قبل تعدٌلها  218 ذه الفقرة بدٌلة للفقرة األخٌرة من المادة :  الرأي -أوال : الفقرة )د( 

وتطبق  " اآلتً : والتً كان نصها،  2017لسنة  310بالقرار الوزاري رق  
حدودالجمع عند تحدٌد مدى توافر شروط اإلستحقاق أول مرة بؽح النظر عما طرأ 

 "على نصٌب المستحق من زٌادات أخرى أو نتٌجة الرد واألٌلولة
ة عنً  عد  إعادة تطبٌق حدود الجمع فً حالوبالتالً فون التطبٌق المنطقً لما تقد  ٌ        

 واألٌلولة . الرد  نتٌجة المعاش اآلخرزٌادة نصٌب المستحق فً 
بمعنً أنه ٌكون قد ت  تجا ل المعاشات األخري التً روعٌت عند تطبٌق حدود         

مما ٌإدي الً استحقاق قٌمة ل  تكن مستحقة أصبل عند تطبٌق    الجمع ألول مرة
  مع ألول مرةحدود الج

 . الرد لمجرد تطبٌق قواعد
 . و و أمر ؼٌر منطقً

قد استحدث قاعدة جدٌدة فً  2007لسنة  554واذا كان القرار الوزاري رقم          
  بالمخالفة لما استقر علٌه العمل بالهٌئة منذ بداٌة  تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات

د علً خمسٌن سنة   و و أن ٌت  مراعاة العمل بقوانٌن التؤمٌن االجتماعً منذ ماٌزٌ
  وو ع الحلول المناسبة لما  حدود الجمع بٌن المعاشات عند كل تعدٌل فً قٌمتها

ٌترتب علً ذل    فون األمر ٌقت ً ) و و أ عؾ االٌمان ( أن الٌؽفل المعاش 
  واألخذ بؽٌر ذل  ٌعنً  اآلخر الذي روعً فً تارٌخ تطبٌق حدود الجمع ألول مرة

قد ألؽً ماقرره قانون التؤمٌن االجتماعً فً مادتٌه  554القرار الوزاري رق   أن
وٌكون قد أنشؤ حقا فً قٌمة معاش ل  تكن مستحقة أصبل و و أمر   112و 110

 ؼٌر منطقً .
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  لمزٌد من التفاصٌل راجع الرابط        
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highl
ight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%
E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%
C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%C
A%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5
%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED

%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%C7%CF%C7%CA+%C3
%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%

E1%E6%E1%C9 
 وعنوانه

 تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاشات - 2008لسنة  4استفسار بشأن تعلٌمات 
 

 : الرأي - الفقرة )هـ( ثانٌا :
نص  ٌوجدحٌث ال  - بحثها ال ٌجوزبحث شروط االستحقاق مرةاخري لسابقة(1)

 . بحث شروط االستحقاق عادةإقانونً ٌجٌز
   :تتعارح  ذه الفقرة مع (2)               

  :من قانون التؤمٌن االجتماعً  110)أ( ما ت منته مقدمة المادة 
إذا توافرت فى أحد المستحقٌن شروط اإلستحقاق ألكثر من معاش من  "    

فبل  امةالصندوق أومن الصندوقٌن أو من أحد ا أو منهما معاح ومن الخزانة الع
  " :وتكون أولوٌة اإلستحقاق وفقاح للترتٌب اآلتى ٌستحق منها إال معاشاح واحداح 

 . 2007لسنة  554رق   من القرار الوزاري 179ما ت منه صدر المادة  )ب(
إذا توافرت فى المستحق  شروط اإلستحقاق ألكثر من معاش طبقا ألحكا   "

 19أو 5791لسنة  591أو 9157لسنة  79أو 5791لسنة  97القوانٌن أرقا  
فبل ٌستحق إال معاشاح واحداح وتكون أولوٌة اإلستحقاق وفقاح  5791لسنة 

 : "للترتٌب اآلتى
بؤثر  المعاش فً شؤن تعدٌل معاش صاحبٌكون تطبٌقه  الفقرة ) ـ(ه تما ت من (3)

جر أتعدٌل  -عادة تسوٌته لسبب ما ) إ افة مدة إوفاته نتٌجة  تارٌخ رجعً من
 . صدور حك  ق ائً .... الخ -وٌة التس

  .مشاكل فً التطبٌق ال حصر لهاٌإدي إلً  لقول بؽٌر ذل ا( 4)
  راجع الرابطلمزٌد من التفاصٌل (5)

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035
&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%C
F%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%C
D%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E

%C3%CF%E4%EC6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1 
 وعنوانه

-2007لسنة554من القرارالوزاري179 من المادة من الفقرةاألخٌرة 5البند
 المعاش . تطبق إذاعدل معاش صاحب

 

 
 
 
 

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=456&highlight=%E6%CA%D8%C8%DE+%CD%CF%E6%CF%C7%E1%CC%E3%DA+%CA%CD%CF%ED%CF+%CA%E6%C7%DD%D1+%D4%D1%E6%D8+%C7%E1%C5%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%E4%D9%D1+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%D2%ED%C7%CF%C7%CA+%C3%CE%D1%EC+%E4%CA%ED%CC%C9+%C7%E1%D1%CF+%E6%C7%E1%C3%ED%E1%E6%E1%C9
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%CF%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C3%CF%E4%EC
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%CF%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C3%CF%E4%EC
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%CF%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C3%CF%E4%EC
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%CF%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C3%CF%E4%EC
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%CF%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C3%CF%E4%EC
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13035&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%D2%ED%C7%CF%C9+%E4%D5%ED%C8+%C7%E1%E3%D3%CA%CD%DE+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C3%CF%E4%EC
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 الفصل السادس

 الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش
 الذي ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا

 

خامس من هذا ٌترتب علً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات السابق بٌانها تفصٌبل فً الفصل ال
البللاب عللدم اسللتحقاق بعللض المسللتحقٌن لنصللٌبهم فللً المعللاش كلٌللا أو جزئٌللا وٌسللتتبع ذلللك رد 

 : قً المستحقٌن وذلك بمراعاة اآلتًالنصٌب فً المعاش الذي ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا علً با
 :أوال   : القواعد العامة 

ع النصلٌب المعـلـاد توزٌعله ن ملن ذات الفئلة وٌلتم توزٌلٌـ  ٌتم الرد علً بلاقً المسلتحق1
 ن ذكر أو أنثً :ٌعلٌهم بالتساوي دون تفرقة ب

 
 ( :1مثال رقم )

جنٌه ت  توزٌعه بٌن أرملة وولد وبنتان ـ  حٌث اسةتحق  300توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 
 جنٌها . 50وزع بٌنه  بالتساوي لكل منه   اجنٌه 150لؤلوالد نصؾ المعاش ومقداره 

جنٌه فونةه بتطبٌةق قواعةد الجمةع بةٌن  200حدى البنتٌن معاشا عن زوجها مقداره وحٌث تستحق إ
المعاشات تصبح ؼٌر مستحقة فً معاش والد ا ـ وٌت  توزٌع نصٌبها علً االبن واالبنةة األخةري 

 جنٌها لٌصبح نصٌب كل منهما كما ٌؤتً :  25لكل منهما 
 جنٌها 75جنٌها ( =  25ت  رده ) جنٌها ( + الجزء من النصٌب الذي 50النصٌب األصلً ) 

 
 ( :2مثال رقم )

جنٌهةا فقةط فةً  ةذه الحالةة فونةه  70بفرح أن معاش اإلبنة عن زوجهةا فةً  المثةال السةابق كةان 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات علٌها   وبمراعاة أن كبل من نصٌبها فةً المعةاش عةن زوجهةا 

جنٌه فقةط  100بٌنهما فً  ذه الحالة فً حدود  جنٌه بمعنى أنها تجمع 100وعن والد ا ٌقل عن 
   وحٌث أن نصٌبها فً المعاش عن زوجها مرتبة أولً : 

 جنٌها  30) معاشها عن زوجها ( =  70ـ  100ٌكون نصٌبها عن والد ا  =  اإذ
 وعلً ذل  ٌكون الجزء من المعاش الذي ال تستحقه  عن  والد ا 

 جنٌها 20=    30ـ   50=                                                 
ٌةةةةت   توزٌعةةةةه  بةةةةٌن  اإلبةةةةن  واإلبنةةةةة  األخةةةةري بالتسةةةةاوي لٌكةةةةون نصةةةةٌب كةةةةل منهمةةةةا منةةةةه                                             

 جنٌهات  10=  2÷  20=   
  10)النصٌب األصلً(  +  50وٌصبح نصٌب كل من اإلبن واإلبنة األخري = 

 جنٌها  60ردود ( = ) الجزء الم
 
 ن كما ٌأتً : تٌـ ٌراعً عند الرد علً باقً المستحقٌن من ذات الفئة أن ٌكون ذلك علً مرحل 2

 أ  ـ المرحلة األولً :        
أال ٌلتم  أو جزئٌا ـ بمعنى  ٌكون الرد علً المستحقٌن الذٌن استحقوا  نصٌبهم بالكامل               

اللذٌن أصلبحوا ؼٌلر مسلتحقٌن  نتٌجلة   ن ملن هلذه الفئلةالرد عللً  أي ملن المسلتحقٌ

 . الجمع بٌن المعاشاتتطبٌق  حدود 
 
 ب  ـ المرحلة الثانٌة :      

فقط ـ بمعنً أال ٌتم الرد  ٌكون الرد علً المستحقٌن الذٌن استحقوا أنصبتهم بالكامل             
 جزئٌا : الفئة الذٌن أصبحوا مستحقٌن علً أى من المستحقٌن من هذه
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 ( :3مثال رقم )
 :جنٌها 75جنٌه   استحق لكل منهن   300توفً مإمن علٌه عن أربع بنات وعن معاش مقداره 

 جنٌها . 120وكان لئلبنة األولً معاش عن نفسها مقداره 
 جنٌها . 80وكان لئلبنة الثانٌة معاش عن زوجها مقداره 

من البند ثالثا من الفصل  1قرة أ من فً هذه الحـالة ٌراعً ما سبق  أن أوضحناه فً الف
الخامس من هذا الباب  من أنه  ٌراعً  تطبٌق خطـوة حـدود الجمع بٌن المعاشات علً جمٌع 

 المستحقٌن من ذات الفئة فً وقت واحد وعلً ذلك فإنه : 
جنٌها(  120بالنسبة  للبنت األولً تصبح ؼٌر مستحقة قً معاش والد ا حٌث معاشها عن نفسها )

 جنٌها( 75و أولوٌة أعلً وٌزٌد علً معاشها عن والد ا )و 
جنٌةه )حةدود الجمٌةع فةً  ةذه  100وبالنسبة للبنةت الثانٌةة تسةتحق مةن معةاش والةد ا الفةرق بةٌن 

جنٌه ( وبٌن المعاش المستحق لها عن  100الحالة حٌث كل من المعاشٌن المستحقٌن لها ٌقل عن 
=  80ـ  100ن المعةاش المسةتحق لهةا عةن والةد ا : جنٌها(  حٌةث أولوٌتةه أعلةً مة 80زوجها )

 جنٌها . 20
فـً  ذه الحـالة نظرا ألن اإلبنـة األولً أصبــحت نتٌجة تطبــٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ؼٌةر 
مستحقة فً معاش والد ا   فونه ٌت  توزٌع نصٌبها فً المرحلة األولً للرد علً بةاقً المسةتحقٌن 

 قوا نصٌبه  بالكامل أو جزئٌا ـ و   البنات الثانٌة   الثالثة   الرابعة .من ذات الفئة الذٌن استح
 جنٌها . 25=  3÷  75حٌث ٌستحق لكل منهن منه = 

)نصةةٌب مةةردود مةةن اإلبنةةة  25)نصةةٌب أصةةلً( +  75بمعنةةً أن نصةةٌب كةةل مةةنهن ٌصةةبح = 
 جنٌه . 100األولً( = 

 الثبلث من الثانٌة إلً الرابعة :  ث  ٌعاد تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات علً البنات
جنٌها ) أولوٌة أولً ( فونها تستحق من معةاش  80وحٌث تستحق اإلبنة الثانٌة معاشا عن زوجها 

 جنٌها  20=  80ـ  100والد ا)أولوٌة ثانٌة( الفرق أى 
 وعلً ذل  ٌكون فائح تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات بالنسبة :

 نصٌبها عن والد ا(  )   100لئلبنة الثانٌة =   
 ) المستحق  لها منه (      20 -                  
 فائح حدود الجمع       80=                   

وٌت  توزٌع فائح حدود الجمع لئلبنة الثانٌة بٌن اإلبنة الثالثة والرابعة مناصفة حٌث ٌسةتحق لكةل 
 جنٌها . 40=  2÷  80منهن منه = 

 ل من اإلبنة الثالثة والرابعة كما ٌلً :وعلً ذل  ٌصبح نصٌب ك
)الجةزء المةردود علةٌهن مةن  40)النصٌب المستحق بعد تطبٌةق المرحلةة األولةً للةرد ( +  100

 جنٌها . 140اإلبنة الثانٌة ( = 
 

 وٌمكن تلخٌص الموقؾ النهائً للتوزٌع بعد مراعاة حدود الجمع فً هذه الحالة كما ٌأتً :
 

 ًالنصٌب األصل المستفٌد
المعاش اآلخر 
 أولوٌة أعلً

 المستحق

   
 اإلبنة األولً           

 اإلبنة الثانٌة 
 اإلبنة الثالثة

 اإلبنة الرابعة                            

 جنٌه
75 
75 
75 
75 

 جنٌه
120 
080 
-- 
-- 

 جنٌه
-- 

020 
140 
140 

 300          --          300          اإلجمـــالً     
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 ( :4رقم ) مثال
جنٌها  وست  بنات ؼٌر متزوجةات وكةان لكةل مةن  720توفً مإمن علٌه  عن  معاش   مقداره 

 البنات األولً والثانٌة والثالثة والرابعة معاش  خر كما ٌؤتً :
 جنٌها  200 ألولً معاش عن نفسها   ا

 جنٌها  300الثانٌة معاش عن زوجها   
 جنٌهات 110الثالثة معاش عن زوجها   

 جنٌها   90لرابعة معاش عن زوجها  ا
 وحٌث ت  توزٌع المعاش بٌن البنات بالتساوي لكل منهن :

 جنٌها . 120=  6÷  720
 فونه بتطبٌق حدود الجمع وأحكا  الرد واألٌلولة وفقا لما سبق بٌانه :    

 المرحلة األولً :
الةد ا السةتحقاقهما معاشةا ذو نظرا لعد  استحقاق كل من اإلبنة األولةً والثانٌةة فةً المعةاش مةن و

 أولٌة أعلً قٌمته أكبر مما ٌستحقان عن والدٌهما 
وحٌث تستحق كل من اإلبنة الثالثة والرابعة جزئٌا فً المعاش عةن والةدٌهما السةتحقاق كةل مةنهن 

 معاشا  خر ذو أولوٌة أعلً ولكن قٌمته أقل من معاش الوالد .
 ة نصٌبهما بالكامل .وحٌث تستحق كل من اإلبنة الخامسة والسادس

 فونه ٌت  رد فائح حدود الجمع عن االبنتٌن األولً والثانٌة ومقداره 
 جنٌها . 240=  2×  120

 من الثالثة إلً السادسة حٌث ٌستحق لكل منهن من  ذا الفائح  علً البنات
 جنٌها . 60=  4÷  240

 وٌصبح نصٌب كل منهن فً معاش الوالد 
 جنٌها . 180ٌب مردود فً المرحلة األولً( = )نص 60)نصٌب أصلً ( +  120

 المرحلة الثانٌة :
نظرا  ألن  كل  من اإلبنة الثالثة والرابعة لها معاش  خةر ذو أولوٌةة أعلةً مةن المعةاش المسةتحق 

 عن الوالد ولكن قٌمته أقل منه ـ فون كل منهن تستحق من معاش الوالد الفرق ـ كما ٌلً : 
 .جنٌها 70)معاشها عن زوجها(    =  110)نصٌبها عن الوالد( ـ  180اإلبنة الثالثة تستحق = 
 90=    )معاشها عن زوجها(     90)نصٌبها عن الوالد( ـ  180اإلبنة الرابعة تستحق = 

 .جنٌها
  فائح حدود الجمع فً  ذه المرحلة كما ٌلً : وبذل  ٌكون

 فائح اإلبنة الثالثة :
 جنٌهات 110تستحقه منه( =  )ما 70)نصٌبها عن الوالد ( ـ  180= 

 فائح اإلبنة الرابعة :
 جنٌهات  90)ما تستحقه منه( =  90)نصٌبها عن الوالد ( ـ  180= 

 جنٌه 200=        مرحلة الثانٌة                 جملة الفائح فً ال
 وٌت  توزٌعه علً البنتٌن الخامسة والسادسة اللتٌن استحقتا نصٌبهما بالكامل ـ

 لكل منهن منه : حٌث ٌستحق
 جنٌه  100=  2÷  200

 وٌصبح نصٌب كل منهن فً معاش الوالد =  
 )النصٌب األصلً بعد المرحلة األولً (  180 

 )الجزء المردود فـً  المرحلة الثانٌة(  100
 جملة النصٌب المستحق    280
 

 وعلً ذلك ٌمكن تلخٌص الموقؾ النهائً لبلستحقاق لهؤالء البنات كما ٌنتً:
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ن آخلرٌن ملن ذات الفئلة ٌلتم توزٌلع النصلٌب المعلاد توزٌعله ٌـ فً حـالة علدم وجـلـود مسلتحق 3

 ن من الفئــات  األخري بمراعاة الترتٌب الموضح بالجدول اآلتً  :ٌعلً باقً المستحق
 

 االفئة التً ٌتم الرد علٌــــه الفئة ؼٌر المستحقة للنصٌب جزئٌا أو كلٌا

 فئة األزواج
 

 

 ـ فئة األوالد 1
 ـ فئة الوالدٌن 2
 اتـ فئة األخوة واألخو 3

 فئة األوالد
 

 ـ فئة األزواج 1
 ـ فئة الوالدٌن 2

 ـ فئة األزواج 1 فئة الوالدٌن
 ـ فئة األوالد 2
 فئة األخوة واألخوات 3

 
 ( :5مثال رقم )

عةاجز ووالةدٌن ـ حٌةث  ابةنه بةٌن جنٌهةا تة  توزٌعة 120توفٌةت مةإمن علٌهةا عةن معةاش مقةداره 
 . جنٌها( 40جنٌها(   واستحق للوالدٌن ثلث المعاش ) 80المعاش ) 3/ 2 بناستحق اال

جنٌه   فونه بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات  200معاشا عن نفسه مقداره  بنوحٌث ٌستحق اال
 . والدتهٌصبح ؼٌر مستحق لنصٌبه فً المعاش عن 

 جنٌها إلً الوالدٌن . 80فً المعاش ومقداره  بناالٌت  رد نصٌب  وبالتالً
وحٌث ٌصبح الوالدان  ما المستحقٌن الوحٌدٌن فً المعاش فً  ذه الحالة فونهما ٌصبحا مستحقان 

 لنصؾ المعاش ومقداره ستون جنٌها وٌوزع بٌنهما بالتساوي .

 
 ( :6مثال رقم )

اجز وابنة مترملة وبالتالً فقد استحق لكةل الع بن( كانا اال5بفرح أن المستحقٌن فً المثال رق  )
ل  ٌكن لدٌه معاش  خر وأن اإلبنة كان  بنجنٌها وبفرح أن اال 60منهما نصؾ المعاش ومقداره 

 جنٌها  150لها معاش عن زوجها 
وبتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات علً اإلبنة تصبح ؼٌةر مسةتحقة فةً معةاش والةدتها حٌةث أن 

 من نصٌبها عن والدتها كما ٌزٌد علً مائة جنٌه . نصٌبها عن زوجها أكبر
وٌصةبح  ةو المسةتحق الوحٌةد فةً حالةة المعةاش  بةنوعلً ذل  فونةه ٌةت  رد نصةٌب اإلبنةة إلةً اال

 جنٌها( . 80اش المإمن علٌها )عم 3/ 2وبالتالً فونه ٌستحق 
 

 ( : 7مثال رقم )
 نت وعلً ذل  فقد استحق للوالد( كانوا والد وابن وب5بفرح أن المستحقٌن فً المثال رق  )

 المرحلة الثانٌـة المرحلة األولً  المعاش اآلخر النصٌب األصلً      المستفٌد         

  
 األولً       

 الثانٌة
 الثالثة
 الرابعة
 الخامسة
 السادسة

 جنٌه
120  
120 
120 
120 
120 
120 

 جنٌه
200 
300 
110 
090 
-- 
-- 

 جنٌه
-- 
-- 

180 
180 
180 
180 
 

 جنٌه
-- 
-- 

070 
090 
280 
280 
 

 720 720  720 إلجمالًا
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جنٌةه ( وزع بٌنهمةا بالتسةاوي 100المعةاش ) 6/ 5جنٌهةا( واسةتحق األوالد  20المعاش ) 6/ 1 
 جنٌها( . 50لٌكون نصٌب كل منهما )

جنٌه   فونه بتطبٌق حدود الجمةع بةٌن المعاشةات  200وبفرح أن الوالد مستحق معاش عن نفسه 
 ٌصبح ؼٌر مستحق فً معاش إبنته .

وحٌث ال ٌوجد زوج مستحق فً  ذه الحالة فونه ٌت  رد نصةٌب الوالةد إلةً األوالد وٌةوزع بٌنهمةا 
 :من اإلبن والبنت كما ٌؤتً جنٌهات ( لكل منهما ـ وٌصٌح نصٌب كل 10=  2÷  20بالتساوي )

 60جنٌهةةات ( =  10الوالةةد ) جنٌهةةا( + نصةةٌب كةةل منهمةةا مةةن نصةةٌب 50النصةةٌب األصةةلً )
 .جنٌها

 

ٌتحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌله بملا ال ٌجلاوز الحلد األقصلى للنصلٌب المحلدد لله ـ  4
 بجدول التوزٌع :

 بمعنى أنه ٌراعً أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذى ٌت  الرد علٌه الحدود اآلتٌة :       
 

 الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع فئة المستحق

 األزواج )واحد أو أكثر(
 د واحد فقطول

 أكثر من ولد 
 الوالدٌن )واحد أو اثنٌن (

األخةةةةوة واألخةةةةوات ) واحةةةةد أو 
 أكثر (

 المعاش  4/ 3
 المعاش  3/ 2

 المعاش 3/ 2كامل المعاش بمراعاة أال ٌزٌد نصٌب الواحد منه  علً 
 المعاش 2/ 1
 المعاش  2/ 1
 

 
 مبلحظة : 

قة للنصٌب جزئٌا أو كلٌا فةً الجةدول المبةٌن ل  ترد فئة األخوة واألخوات  من الفئة ؼٌر المستح
 ( السابق .3بالبند )

وذل  ألن األخوة واألخةوات ٌسةتحقون مةع فئتةً األزواج والوالةدٌن فقةط وتحصةل كةل مةن  ةاتٌن 
الفئتٌن عند استحقاقهما مع األخوة واألخوات علً الحد األقصى المقرر لهما بجدول التوزٌع وذل  

 كما ٌؤتً :
 4/ 1واألخوة        4/ 3ٌكون لؤلزواج      أزواج مع أخوة 

  4/ 1واألخوة         2/ 1والدان مع أخوة     ٌكون للوالدٌن  
 وعلً ذل  فونه ال ٌكون  نا  محل للرد من األخوة واألخوات إلً  اتٌن الفئتٌن .

 .معاشاتال فً حالة عد  استحقاق األخوة واألخوات كلٌا أو جزئٌا نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن
 

 ( :8مثال رقم )
/ 1حٌث اسةتحق للوالةدة جنٌها ت  توزٌعه بٌن إبنة ووالدة  90توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 

 جنٌها( . 60المعاش ) 3/ 2جنٌها ( واستحق لئلبنة 30المعاش ) 3
جنٌهةةا   وحٌةةث ٌزٌةةد نصةةٌبها فةةً المعةةاش  120وبفةةرح أن لئلبنةةة معةةاش عةةن زوجهةةا مقةةداره 

جنٌه فونةه  100زوجها عن نصٌبها فً المعاش المستحق عن والد ا كما ٌزٌد علً المستحق عن 
 بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات تصبح ؼٌر مستحقة فً معاش والد ا .

 وٌت  رد نصٌب اإلبنة إلً الوالدة لٌصبح جملة نصٌب الوالدة :
 90جنٌهةا ( =  60هةا )جنٌهةا( + نصةٌب اإلبنةة الةذي ٌةت  رده علٌ 30النصٌب األصلً للوالةدة )

 جنٌها .
 2/ 1وحٌةةث ٌصةةبح بةةذل  نصةةٌب الوالةةدة ٌزٌةةد علةةً الحةةد األقصةةى المقةةرر لهةةا بجةةدول التوزٌةةع )

 المعاش ( باعتبار ا أصبحت المستحقة الوحٌدة فً المعاش :
 جنٌها . 45=  2÷  90=  2/ 1لذل  ٌخفح نصٌبها فً المعاش إلً 
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 ( :9مثال رقم )
جنٌه وعن بنتٌن متةرملتٌن اسةتحق لكةل منهمةا النصةؾ  300ش مقداره توفً مإمن علٌه عن معا

 جنٌها . 150
 جنٌها . 120وحٌث كان لئلبنة األولً معاش عن زوجها مقداره 

 جنٌها  30=  120ـ  150فقد استحقت من معاش والد ا 
 .اجنٌه 120المستحق لها منه ( =  30)نصٌبها األصلً( ـ ) 150وت  رد باقً نصٌبها ومقداره 

 علً اإلبنة الثانٌة التً ٌصبح نصٌبها 
 جنٌها . 270)الجزء المردود( =  120)نصٌب أصلً( +  150= 

 .ألقصى له  بالجدول = كامل المعاشورؼ  أن المستحقٌن فً  ذه الحالة أكثر من ابن ـ الحد ا
إلبنةة المعاش وعلةً ذلة  ٌخفةح نصةٌب ا 3/ 2إال أنه ٌراعً أال ٌزٌد نصٌب اإلبن الواحد علً 

 جنٌه . 200=  3/ 2×  300الثانٌة إلً 
 وبذلك ٌكون توزٌع المعاش كما ٌأتً :

 
 النصٌب المستحق المعاش اآلخر النصٌب األصلً اإلبنة

                        
 األولً 

 الثانٌة                      

 جنٌه
150 
150 

 جنٌه
120 
-- 

 جنٌه
030 
200 

 230 -- 300 اإلجمـالً 

 
السلـابق  4ٌتحدد نصٌب الفئة التً ٌتم الرد علٌها بمراعاة الحد األقصى المشلار إلٌله بالبنلد  ـ 5

 . ا فً الحالة الجاري توزٌع معاشهاحتً ولو وجدت فئات أخري مستحقة جزئٌ

 
 ( :10مثال رقم )

جنٌةه تة  توزٌعةه بةٌن أرملةة ووالةدة   حٌةث اسةتحقت  300توفً مإمن علٌةه عةن معةاش مقةداره 
 جنٌه ( . 100المعاش )  3/ 1جنٌه( واستحقت الوالدة  200المعاش  ) 3/ 2لة األرم

جنٌها   فقد استحقت من معاش ابنها الفرق  80ونظرا الستحقاق الوالدة معاش عن زوجها مقداره 
 جنٌها .  20=  80ـ  100ومقداره   = 

 جنٌها  80=  20ـ  100وٌت  رد الباقً من نصٌب الوالدة = 
 لٌصبح نصٌبها : إلً األرملة

 جنٌها . 280جنٌها( =  80جنٌه( + الجزء المردود من معاش الوالدة ) 200النصٌب األصلً )
وحٌث ٌزٌد بذل  جملة نصٌب األرملةة علةً الحةد األقصةى المقةرر لفئةة األرامةل بجةدول التوزٌةع 

 المعاش . 4/ 3و و 
 جنٌها . 225=  4/ 3×  300لذا ٌخفح نصٌب األرملة إلً 

 جنٌه كما ٌلى : 300ل  ٌكون التوزٌع النهائً  لمعاش المإمن علٌه ومقداره وعلً ذ
 جنٌها . 225األرملة             

 جنٌها .  020    الوالدة          
 جنٌها . 245جملة األنصبة المستحقة 

 ملحوظة :  
 .المعاشاستحقاق الوالدة جزئٌا فً المعاش رؼ   4/ 3روعً أن الحد األقصى لنصٌب األرملة 

 
 ( :11مثال رقم )

 2/ 1بفةرح أن المسةةتحقٌن فةةً المثةةال السةةابق أخةت ووالةةدة   وبالتةةالً فقةةد وزع المعةةاش بٌنهمةةا 
 جنٌها ( . 75لؤلخت ) 4/ 1جنٌها( و  150للوالدة  )
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جنٌةه فونهةا تصةبح مسةتحقة مةن معةاش ابنهةا  100وبفرح أن للوالدة معاشةا عةن زوجهةا مقةداره 
 جنٌها   50=  100ـ  150شها عن زوجها أى :                       = للفرق بٌنه وبٌن معا

 جنٌه  100=    50ـ  150=                        وٌت  رد الباقً من معاش ابنها ومقداره 
  اجنٌه 175=  100+  75=                     األخت لٌصبح نصٌبها              الً

خت علً الحةد األقصةى المقةرر لفئةة األخةوة واألخةوات بجةدول وحٌث ٌزٌد بذل  جملة نصٌب األ
 المعاش . 2/ 1التوزٌع و و 

 جنٌها  150=  2/ 1×  300لذا ٌخفح نصٌب األخت إلً 
 جنٌه  300وعلً ذلك ٌكون التوزٌع النهائً لمعاش المؤمن  علٌه ومقداره 

 كما ٌأتى : 
 

 المبلػ بالجنٌه البٌـــــــــان

 الوالدة 
 األخت

050 
150 

 200 جملة األنصبة المستحقة

 
 ملحوظة : 

 المعاش رؼ  استحقاق الوالدة جزئٌا فً المعاش .  2/ 1روعً أن الحد األقصى لنصٌب األخت 
     
ـ فً حـالة زٌـادة  نصٌب الفئة التً ٌتم الرد علٌها عللً الحلد األقصلى للنصلٌب المحـلـدد لهلا  6

علللً الفئللة التالٌللة وذلللك بمراعللاة األولوٌللات  ةــللـادبجللدول التوزٌللع فإنلله ٌللتم رد هللذه الزٌ
 السابق إٌضاحها : 

 
 ( : 12مثال رقم )

اسةتحقت الوالةدة جنٌةه تة  توزٌعةه بةٌن والةدة وابنتةٌن ـ  300توفً مإمن علٌه عن معةاش مقةداره 
 جنٌها( . 125جنٌها( لكل منهما النصؾ ) 250)  6/ 5( واستحقت البنتان 50السدس )

 جنٌها . 120معاشا عن زوجها مقداره  تٌناإلبنإحدي ق ونظرا الستحقا
 جنٌهات . 5=  120 – 125فقد استحقت من معاش والد ا الفرق و و 

جنٌها إلةً اإلبنةة الثانٌةة لٌصةبح نصةٌبها                         120وٌت  رد الجزء ؼٌر المستحق من نصٌبها ومقداره 
 جنٌها . 245=  120+  125

 المعاش . 3/ 2األقصى لئلبنة التً ٌت  الرد علٌها =  وحٌث ٌكون الحد
 جنٌه  200=  3/ 2×  300إذن ٌكون الحد األقصى بالنسبة لها = 
 جنٌها   45=  200ـ  245وٌت  رد الباقً و و                  = 

 جنٌها  95=   45+     50=  إلً الوالدة لٌصبح نصٌبها          
 جنٌها( . 150المعاش ) 2/ 1والدة فً  ذه الحالة  و وحٌث ٌكون الحـد األقصى لل

 جنٌها ( إلً  ذا الحد : 95وحٌث ل  ٌصل نصٌبها )
 جنٌه ( فً  ذه الحالة كما ٌلً : 300ٌكون  التوزٌع النهائً للمعاش ) اإذ

 جنٌهات      005اإلبنة األولً تستحق         
 جنٌه      200  اإلبنة الثانٌة تستحق        

 جنٌها        95       لـــدة تستحق       الوا
 جنٌه      300 جملة األنصبة المستحقة = 

 
ـ ٌسمً النصٌب المسلتحق لكلل  مسلتفٌد  بعلد تطبٌلق الخطلوة  السادسلة ملن خطلوات توزٌلع  7

 المعـاش التً تم إٌضــاحها تفصٌبل بهذا الفصل ـ نصٌبا مستحقا :    
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 :( 13مثال رقم )
جنٌةه بةٌن  300( كةان توزٌةع المعةاش المسةتحق عةن المةإمن علٌةه ومقةداره 12)رقة   فً المثةال

 الوالدة والبنتٌن قبل وبعد تطبٌق خطوة حدود الجمع بٌن المعاشات كما ٌؤتً : 
 

 المستحق
قبل تطبٌق خطوة حدود 
 الجمع بٌن المعاشات

بعد تطبٌق خطوة حدود 
 الجمع بٌن المعاشات

 
 اإلبنة األولً
 اإلبنة الثانٌة
 الوالدة

 جنٌه
125 
125 
050   

 جنٌه
005 
200 
095  

  
وعلً ذل  ٌكون النصٌب المستحق لكل مةن المسةتحقٌن المشةار إلةٌه   ةو النصةٌب المو ةح بالحقةل 

 األخٌر من  ذا الجدول   أى بعد تطبٌق خطوة حدود الجمع بٌن المعاشات .
   
ن عنهم .. ٌراعلً ٌت  والمستحقألصحـاب المعاشا 1/1/1999ـ بالنسبة للمنحة المقررة من  8

 : من الفصل الخامس السابق 5بشأنهــا ما سبـق بٌانه بالبند 

 
 ( :14مثال رقم )

جنٌهات بنسبة ما ٌستحق من معاش  10( السابق ومقدار ا 13ٌت  توزٌع المنحة فً  المثال رق  )
 لكل مستفٌد إلً جملة المعاش وذل  كما ٌلً :

  جنٌه     0.16=       300/ 5×  10اإلبنة األولً  = 
 جنٌه    6.67=   300/ 200×  10=  اإلبنة الثانٌة  

 جنٌه    3.17=     300/ 95×  10=      الوالـــدة  
 جنٌهات  10.00 =  اإلجمالً                           اإذ
 

 ن المعاشات والرد واألٌلولة :ٌثانٌا : أمثلة شاملة علً حدود الجمع  ب
قد ٌكون مةن المناسةب فةً نهاٌةة  ةذا الفصةل إ ةافة بعةح  األمثلةة  الشةاملة علةً حةدود          

الجمع بٌن المعاشات والرد واألٌلولةة للنصةٌب فةً المعةاش الةذى ال ٌسةتحق جزئٌةا أو كلٌةا 
 علً باقً المستحقٌن وفقا لما سبق بٌانه تفصٌبل فً  ذا الفصل .

 
 ( : 15مثال رقم )

جنٌه وعن بنت مترملة لها معاش عن زوجها  300اش مقداره توفٌت مإمن علٌها عن مع
وعلى جنٌها    40  ووالد له معاش عن نفسه مقداره  )نصؾ المعاش ( جنٌه 100مقداره 
 : ذلك فإنه

 ت  توزٌع المعاش بٌن البنت والوالد على النحو التالً :ٌ - 1
 جنٌه . 200المعاش =  2/3البنت 
 . جنٌه 100المعاش =  1/3الوالد 

من حٌث أولوٌة القرابة عن  قلت  تطبٌق حدود الجمع أوالح على الوالد باعتباره الفئة األٌ - 2
البنت وفقاح لما سبق إٌ احه عن أولوٌات االستحقاق   وعلى ذل  فقد استحق للوالد من 

 60) معاش عن نفسه ( =  40 -) حدود الجمع (  100معاش المإمن علٌها = 
 .جنٌها

 جزء الذي ل  ٌستحقه الوالد على البنت لٌصبح نصٌبها =ت  رد الٌ - 3
 جنٌها . 240) الجزء المردود ( =  40) النصٌب األصلً ( +  200
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ت  تخفٌح  ذا ٌالمعاش    2/3نظراح ألن الحد األقصى للنصٌب الذي ٌستحق للبنت =  - 4
 جنٌه . 200=  2/3×  300النصٌب إلى 

ت  تطبٌق حدود الجمع بٌن ٌجنٌه    100=  حٌث تستحق البنت معاش عن زوجها - 5
) معاش عن زوجها (  100 -) حدود الجمع (  200المعاشات بالنسبة لها كما  ٌلً :  

 جنٌه. 100= 
ت  تحدٌد الفائح نتٌجة تطبٌةق حةدود الجمةع وبعةد مراعةاة الحةد األقصةى لمعةاش البنةت ٌ - 6

مراعاة الحد األقصً لنصٌبها ) جملة نصٌب البنت قبل  240والذي حدد كما ٌلً :  = 
 جنٌهاح . 140) النصٌب المستحق لها ( =  100 -فً جدول التوزٌع ( 

( دود الجمةع) نصٌبه بعد مراعاة حة 60ت  رد  ذا الفائح على الوالد لٌصبح نصٌبه = ٌ - 7
 جنٌه . 200) الجزء المردود ( =  140+ 

المعاش   فقد ت  تخفٌـح  ةذا  1/2لد نظراح ألن الحد األقصً للنصٌب الذي ٌستـحق للوا - 8
 جنٌها . 150 - 1/2×  300النصٌب إلى 

 جنٌها . 40وحٌث ٌستحق الوالد معاش عن نفسه  - 9
)  40 -) النصٌب بعد رد فائح معاش الزوج (  150فونه ٌستحق من معاش أبنته =  - 10

 جنٌها 110المعاش المستحق له عن نفسه ( = 
 المعاش النهائً بٌن البنت والوالد كما ٌلً : على ذل  ٌكون توزٌع  - 11

 جنٌها . 210جنٌه =  110جنٌه + الوالد  100البنت 
 جنٌها . 90وٌكون  نا  جزء من المعاش ؼٌر موزع =  

         وٌمكن تلخٌص توزٌع المعاش فى هذه الحالة كما ٌلً :          
    

 البنت خطوات التوزٌع  م
 )جنٌه(

 الوالد
 )جنٌه(

 لة الموزعجم
 )جنٌه(

 فائض التوزٌع
 )جنٌه(

1 
2 
3 

 التوزٌع المبدئً
 المعاش اآلخر للوالد

ٌةةةت  رد فةةةائح حةةةدود الجمةةةع بالنسةةةبة 
 ( على البنت 60-100للوالد ) 

200 
 
 
 +40 

100 
- 40 

 
 

300 
 
 
 

 
 
 
 

 
4 
 
5 
6 

 

 
الحةةةةد األقصةةةةى لنصةةةةٌب البنةةةةت فةةةةى 

 300( × 2/3المعاش )
 المعاش اآلخر للبنت

ائح حةةةدود الجمةةةع بالنسةةةبة ٌةةةت  رد فةةة
 ( على الوالد   100 - 240للبنت ) 

240 
 
200 

-100 
 
 

60 
 
 
 
 

 +140 

300 
 

 
 

7 
8 
 
9 
10 

 المستحق للبنت وجملة نصٌب الوالد
الحةةةةد األقصةةةةى لنصةةةةٌب الوالةةةةد فةةةةى 

 300( × 1/2المعاش )
 المعاش اآلخر للوالد

 المستحق للوالد                 

100 
 
 

200 
 
150 

- 40 
110 

300 
 

 

 التوزٌع النهائً وفائح التوزٌع  11
(200 - 110 ) 

100 110 210 90 

 
     مبلحظات :

ت  تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات أوالح على الوالد باعتباره الفئة األقل فى  - 1
 األولوٌة عن البنت.
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إلى  ت  رد فائح حدود الجمع بٌن المعاشات الناتج عن تطبٌقه على الوالد أوالح  - 2
 البنت.  

روعً أال ٌجاوز نصٌب البنت بعد رد فائح حدود الجمع بٌن المعاشات على الحد  - 3
 2/3األقصى لنصٌب فئة األوالد )فً حالة وجود ولد واحد( بجدول التوزٌع و و 

 المعاش .
 ت  تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات على البنت . - 4
 عند تطبٌقه على البنت ثانٌاح إلى الوالد. ت  رد فائح حدود الجمع بٌن المعاشات - 5
روعً أال ٌجاوز نصٌب الوالد بعد رد فائح حدود الجمع بٌن المعاشات علٌه على  - 6

 المعاش . 1/2الحد األقصى لنصٌب فئة الوالدٌن بجدول التوزٌع و و 
جنٌها( ال محل إلعادة رده على البنت حٌث بلػ استحقاقها من  90فائح التوزٌع ) - 7

 المعاش الحد األقصى المقرر بجدول التوزٌع .
النتٌجة النهائٌة للتوزٌع استحقاق كل من البنت والوالد الحد األقصى للنصٌب المقرر  - 8

لكل منهما بجدول التوزٌع وذل  بمراعاة تخفٌ ه بمقدار المعاش االخر المستحق 
 . اشاتلكل منهما )األعلً فً األولوٌة( تطبٌقاح لحدود الجمع بٌن المع

 

 ( :16مثال رقم )
 ( كما ٌأتى :15ٌكون استحقاق المنحة فً المثال السابق رقم )

 
المنحة المستحقة عن المعاش المستحق عن 

 المؤمن علٌها
 عن المعاشالمنحة 

 اآلخر
 اإلجمـالى

 جنٌه                                            
 3.00=       300/ 100×  10=  البنت 
  3.67=      300/  011×  10د = الوال 

 6.67     الجملة                              

 جنٌه       
      05.00 
      10.00  

 جنٌه  
08.00 
13.67 
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 الفصل السابع
 مراعاة حدود الجمع

 بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة

 
 عاش الذى ٌحصل علً دخل من عمل أو مهنة ما ٌأتى :ٌراعً بالنسبة للمستحق فً الم 

 
 أوال  : الدخل من عمل 

 ٌراعى بالنسبة للدخل من عمل ما ٌأتى : 
ـ ٌقصد به الدخل الذى ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب الؽٌر سلواء كلان هلذا  1    

 الؽٌر حكومة أو قطاعا عاما أو قطاعا خاصا .
أساس الدخل الصافً من العمل ، وٌمثل مجموع ما ٌحصل علٌه ـ ٌتم التعامل معه علً  2

   المستحق من أجر أساسً ومتؽٌر مخصوما منه :
 أ ـ حصة المستحق فً اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن  ذا الدخل .          
 ب ـ ال رائب المستحقة عن  ذا الدخل .          

ل الصافً المستحق فً تارٌخ وفاة الملؤمن ـ ٌتم تحدٌده بالنسبة لؤلجر األساسً بالدخ 3
 علٌه أو صاحب المعاش .

 ـ ٌراعى فً تحدٌده بالنسبة لؤلجر المتؽٌر : 4
ما ٌستحقه منها فً تارٌــخ   …أ ـ عناصر األجــرؼٌر المرتبطة بونتــاجٌة المإمن علٌه              

 . الخ . … العبلوات االجتماعٌة  الوفاة كالبدالت   العبلوات الخــاصة  
ب ـ عناصر األجــر المرتبطة بونتاجٌة المإمن علٌةه ـ متوسةـط مةا اسةتحق منهةا خةبلل             

 إلخ  …سنة سابقة علً تارٌخ الوفـاة كالحــوافز    المكافآت   األجور اإل افٌة  
ـ إذا كان الدخل الصافً من العملل ٌسلاوى أو ٌزٌلد عللً قٌملة النصلٌب المسلتحق فلً  5

 ش ـ ٌوقؾ صرؾ المعاش .المعا
ـ إذا قل الدخل الصافً من العمل عن قٌمة النصٌب المستحق فً المعاش ـ ٌصرؾ من  6

 وبٌن الدخل . هالمعاش الفرق بٌن
 100ً المعلاش فلى حلدود ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً ملن العملل ونصلٌبه فل 7

 .جنٌه شهرٌا
د الجمع بٌن المعاش والدخل الصافً من السابقٌن تكون حدو 7،  6ـ بمراعاة البندٌن  8

 عمل كما ٌلى :
 جنٌه أو قٌمة المعاش أٌهما أكبر . 100           

 100جنٌه إذا كانت قٌمةة المعةاش أقةل مةن أو ٌسةاوى  100وٌكون الجمع فً حدود               
 جنٌه .

 جنٌه . 100ر من وٌكون الجمع فً حدود المعاش إذا ما كانت قٌمة المعاش أكب             
    

 وٌمكن إٌضاح ذلك فً األمثلة اآلتٌة :           
 

 ثال رقمم
 المعاش

صافً الدخل 
 من عمل

مستحق الصرؾ 
 من المعاش

 حد الجمع المطبق

 
1 
2 
3 
4 
5 

 جنٌه
40 
50 
40 
70 
40 

 جنٌه
50 
40 
70 
40 
120 

 جنٌه
40 
50 
30 
60 
00 

 جنٌه
100 
100 
100 
100 
100 
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 ثال رقمم
 المعاش

صافً الدخل 
 من عمل

مستحق الصرؾ 
 من المعاش

 حد الجمع المطبق

6 
7 
8 

120 
200 
150 

40 
150 
200 

80 
50 
00 

 قٌمة المعاش
 قٌمة المعاش
 قٌمة المعاش

 
ا ودخلهلا ملن العملل ـ تجمع األرملة بٌن نصٌبها فً المعاش المستحق لها عن زوجهل 9

 .بدون حدود
ٌجمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من العمل  -10

 بدون حدود.
وة واألخوات الذٌن استحقوا معاشات عن صاحب ٌجمع األبناء والبنات واإلخ -11

وكانوا  1929لسنة  37معاش أو مؤمن علٌه كان منتفعاً بأحكام القانون رقم 
بٌن المعاشات ودخلهم من العمل فى ؼٌر وحدات  1/9/75ٌصرفون معاشات قبل 

الجهاز اإلداري للدولة بدون حدود ، وٌمكن تفصٌل هذه الحالة التً ٌكون فٌها 
 ٌن المعاش والدخل من عمل بدون حدود فٌما ٌلً :الجمع ب

 بن أو بنت أو أخ أو أخت .إالمستحق  -أ 
استحق معاشا عن صاحب معاش أو مإمن علٌه كان منتفعاح بؤحكا  القانون رق   -ب         

 . 1929لسنة  37
 . 1/9/1975بداٌة استحقاق صرؾ المعاش للمستحق قبل  -ج          

الدخل من العمل فى ؼٌر وحدات الجهاز اإلداري للدولة   بمعنى أن ٌكون  -د                  
 المستحق من العاملٌن بالقطاع العا  أو القطاع الخاص .

 
 ثانٌا : الدخل من مهنة 

 وٌراعى بالنسبة للدخل من مهنة ما ٌأتى :        
ه ـ سواء كان ـ ٌقصد به الدخل الذى ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب نفس 1

 ذلك بمزاولته مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن   أو لوائح .
 ـ ٌتم التعامل معه علً أساس الدخل الصافً من المهنة الخاضع للضرٌبة. 2
ـ ٌتم تحدٌده بالدخل الصافً فً تارٌخ وفاة الملؤمن علٌله أو صلاحب المعلاش وذللك  3

 هذا التارٌخ .علً أساس أخر إقرار ضرٌبً سابق على 
ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من المهنة ونصٌبه المستحق فً المعاش بدون  4

حد أقصى وذلك لمدة خمس سنوات متصلة ملن تلارٌخ مزاوللة المهنلة وعللً ذللك 
 فإنه :

أ  ـ ال ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة إذا كـان قـد زاول المهنةة  لمةـدة  خمةس سةنوات            
 ابقة علً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .فؤكثر س

ب ـ ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة بمقدار المدة المتبقٌةة السةتكمال خمةس سةنوات إذا         
كةةان قةةد زاول المهنةةة لمةةدة تقةةل عةةن خمةةس سةةنوات سةةابقة علةةً تةةارٌخ وفةةاة 

 المإمن علٌه أو صاحب المعاش .
ذه المٌةزة لمةدة خمةس سةنوات إذا كةان تةارٌخ مزاولتةه تةال جـ ـ ٌتمتع المستحق به            

 لتارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .
ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصافً من المهنة ونصلٌبه المسلتحق فلً المعلاش فلً  5   

جنٌلله شللهرٌا فقللط عللن المللدة التالٌللة السللتكمال خمللس سللنوات فللً  100حللدود 
 مزاولته المهنة .

السابقٌن تكون حدود الجملع بلٌن المعلاش واللدخل الصلافً  5،  4اة البندٌن ـ بمراع 6
 من مهنة كما ٌأتى : 
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كن إٌضاح ذلك فً مسنوات من تارٌخ مزاولة المهنة وٌ 5أ ـ بدون حدود لمدة              
 األمثلة اآلتٌــة : 

 المعاش     مثال رقم 
صافً الدخل من 

 المهنة
مستحق الصرؾ 
 من المعاش

 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 جنٌه
040 
050 
040 
070 
040 
120 
200 
150 

 جنٌه       
050 
040 
070 
040 
120 
040 
150 
200 

 جنٌه
040 
050 
040 
070 
040 
120 
200 
150  

 
 ملحوظة:                         

ً  ذه األمثلة بالمستحق الصرؾ من قارن المستحق الصرؾ من المعاش ف
  8إلً  1ن المعاش باألمثلة م

 
ات الخمس من تارٌخ فقط شهرٌا بعد انتهاء السنو جنٌه 100فً حدود  -ب 

 .مزاولة المهنة
 وٌمكن إٌضاح ذلك فً األمثلة اآلتٌة:               

          

 مثال رقم
 المعاش

 صافً الدخل
 من المهنة

 مستحق الصرؾ
 من المعاش

 جنٌه جنٌه جنٌه

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

040 
050 
040 
070 

040 
120 
200 
150 

050 
040 
070 

040 
120 
040 
150 
200 

40 
50 
30 
60 
00 
60 
00 
00 

 
 : ملحوظة                       

قارن المستحق الصرؾ من المعاش فى  ذه األمثلة بالمستحق الصرؾ من المعةاش 
 . 16إلً  9وباألمثلة من   8إلى  1باألمثلة من 

  مةن 16إلةً  9  مةن  8إلةى  1األمثلة مةن  وحٌث قد روعً فى مجموعات
تثبٌت قٌمة المعاش وصافى الدخل مةن العمةل أو المهنةة بحسةب  24إلى  17

األحوال   فونه ٌمكن الجمع بٌنهما فى الجةدول التةالً للمقارنةة بةٌن المسةتحق 
الصرؾ من المعاش بمراعاة قواعد الجمع بٌن المعاش والةدخل مةن عمةل أو 

 .إٌ احهمهنة وفقاح لما سبق 
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 مثال رقم
 المعاش

صافً الدخل من 
عمل أو مهنة بحسب 

 األحوال

 المستحق الصرؾ من المعاش

األمثلة 
 8ـ  1من 

األمثلة من 
 16ـ  9

األمثلة من 
 24ـ  17

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

1 ,09 ,17 040 050 040 040 040 

2 ,10 ,18 050 040 050 050 050 

3 ,11 ,19 040 070 030 040 030 

4 ,12 ,20 070 040 060 070 060 

5 ,13 ,21 040 120 000 040 000 

6 ,14 ,22 120 040 080 120 060 

7 ,15 ,23 200 150 050 200 000 

8 ,16 ,24 150 200 000 150 000 

 

وجها ودخلها من المهنلة ن نصٌبها فى المعاش المستحق لها عن زٌتجمع األرملة ب – 7
 .بدون حدود

ٌجمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من المهنة  - 8
 بدون حدود.

 
 ثالثاً : مبلحظات: 

ٌراعى فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل ملن عملل أو مهنلة  – 1
  ذا الفصل أن تتم وفقاً لما ٌلى :المبٌنة تفصٌبل فى ه

 مستحقٌن من ذات الفئة فى وقت واحد تطبق على جمٌع ال –أ          
وذل  حتى ال ٌكون أحد المستحقٌن فى الفئة الواحةدة أف ةل مةن بةاقً   المسةتحقٌن                 

 فى  ذه الفئة .
 

 ( : 25مثال  )
وبنتةةان ؼٌةةر  ةجنٌهةةاح وكةةان المسةةتحق عنةةه أرملةة 240تةةوفى مةةإمن علٌةةه عةةن معةةاش مقةةداره  

 جنٌه . 100صافى متزوجتٌن تعمل كل منهن بؤجر 
نصؾ المعاش وتستحق البنتان النصةؾ اآلخةر ٌةوزع بٌنهمةا بالتسةاوي    ةرمل وحٌث تستحق أأل 

 جنٌها . 60فٌكون نصٌب كل منهن من المعاش 
جنٌهةاح   فتكةةون حةدود الجمةةع بةٌن المعةةاش  60وحٌةث تقةةل قٌمةة المعةةاش المسةتحق لكةةل إبنةه عةةن 

 . جنٌه 100والدخل من عمل فى  ذه الحالة  
 –جنٌه فونةه ٌوقةؾ صةرؾ معةاش كةل مةن البنتةٌن  100جر صافى ؤوحٌث تعمل كل من البنتٌن ب

 . وذل  نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بالنسبة لهما باعتبار ما من فئة واحدة فى  ن واحد
 

 ملحوظة : 
حٌةث أنةه إذا مةا طبقةت حةدود الجمةع علةى إحةدى  –القول بؽٌر ذل  ٌإدى إلى نتٌجة ؼٌر منطقٌةة 

وقؾ صةرؾ المعةاش بالنسةبة لهةا   واعتبةار اإلبنةه الثانٌةة مسةتحقة لصةرؾ نصةؾ أبنتٌن أوالح وال
 (.اجنٌه 120المعاش ) 

جنٌه فتكون حدود الجمع بٌن المعاش والةدخل مةن عمةل =  100وحٌث ٌزٌد نصؾ المعاش على 
 .جنٌهاح  120قٌمة المعاش أى 

 جنٌهاح من المعاش . 20جنٌه فٌكون لها الحق فى صرؾ  100وحٌث تعمل بؤجر 
 األولى دون مبرر . ةوبذل  ٌكون قد تحقق لها و ع أف ل من اإلبن

 



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           64/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

ٌراعى فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعلاش واللدخل ملن عملل أو  –ب 
فئللات المسللتحقٌن بالترتٌللب  مهنللة المبٌنللة تفصللٌبل فللى هللذا الفصللل أن تللتم علللى

 :التالً
 واألخوات . فئة األخوة (1)               
 فئة الوالدٌن .  (2)               
 فئة األوالد .  (3)               
 فئة األزواج .( 4)               

وذل  حتى تسةتفٌد الفئةة األعلةى فةى أولوٌةة االسةتحقاق مةن تعةدٌل توزٌةع المعةاش 
المترتةةب علةةى وقةةؾ الصةةرؾ جزئٌةةاح أو كلٌةةاح إلحةةدى فئةةات المسةةتحقٌن األقةةل فةةى 

وٌةةة االسةةتحقاق نتٌجةةة لتطبٌةةق حةةدود الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل مةةن عمةةل أو أول
 . مهنة

 
 ( : 26مثال رقم ) 

 .ةا أرمل ووالد  وكان المستحقون عنه هجنٌ 300توفٌت مإمن علٌها عن معاش مقداره 
ا السادسة ٌكون نصٌب كل منهم ةوبالتالً فونه بتطبٌق خطوات توزٌع المعاش حتى الخطو

 :كالتالً
 هجنٌ  200=        المعاش                            3/  2ألرمل  ا

 جنٌه 100=          المعاش                               1/3الوالدة 
 جنٌهاح   220 =    وذا ما افتر نا أن لؤلرمل دخل من عمل          ف

 جنٌهات 011  =       وللوالدة دخل من عمل                            
ٌبلحظ أن الدخل من عمل الذى ٌحصةل علٌةه كةل منهمةا أكبةر مةن النصةٌب المسةتحق لةه فةى  فونه

 المعاش
نه ال تطبق خطوة حةدود الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل علٌهمةا فةى   ن واحةد وومع ذل  ف

 وذل  ألنهما من فئتٌن مختلفتٌن .
ا الفئةة األقةل فةى أولوٌةة االسةتحقاق   ثة  علةى ولكن تطبق حدود الجمع أوالح على الوالدة باعتبار 
 األرمل باعتباره الفئة األعلى فى أولوٌة االستحقاق .

 وٌترتب على ذلك ما ٌلً :
بتطبٌق قواعد الجمع علةى الوالةدة   فونةه ٌةت  وقةؾ نصةٌبها فةى المعةاش باعتبةار أنهةا تعمةل بةؤجر 

 .وٌزٌد على استحقاقها فى المعاش هجنٌ 100صافى ٌزٌد على 
المعةاش   وٌكةون بةذل  مسةتحقاح لصةرؾ  4/  3وفى  ذه الحالةة ٌصةبح األرمةل مسةتحقاح لصةرؾ 

 جنٌهاح . 225
ونظراح ألن الزوج ٌجمع بٌن دخله من العمل ونصٌبه فً المعاش عن الزوج اآلخر بدون حةدود   

 جنٌهاح . 225فونه ٌظل مستحقاح لصرؾ 
 

 ملحوظة :
 جة .. حٌث :القول بؽٌر ذل  ٌإدى إلى ذات النتٌ

إذا مةةا طبقةةت حةةدود الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل مةةن عمةةل علةةى فئتةةى المسةةتحقٌن فةةى  ةةذه الحالةةة      
 200)األرمل   الوالدة ( فى  ن واحد   فون األرمل ٌظل مستحقا لصرؾ نصٌبه فً المعاش و و 

مةل بةدون باعتبار أنه ٌجمةع بةٌن نصةٌبه فةً المعةاش عةن الةزوج اآلخةروبٌن دخلةه مةن الع  جنٌه 
لدة فونها تكون ؼٌر مستحقة لصرؾ نصةٌبها فةً المعةاش باعتبةار أنةه ٌقةل احدود   أما بالنسبة للو

الحةةد بعةةد الةةرد عةةن دخلهةةا مةةن العمةةل   وٌةةت  رد نصةةٌبها إلةةً األرمةةل بمراعةةاة أال ٌجةةاوز نصةةٌبه 
 جنٌها ( . 225المعاش )  4/  3فً جدول التوزٌع و و  له األقصً المقرر
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عى فى تطبٌق خطلوة مراعلاة حلدود الجملع بلٌن المعلاش واللدخل ملن عملل أو مهنلة ٌرا – 2   
 المبٌنة تفصٌبل فى هذا الفصل التفرقة بٌن الدخل من عمل و الدخل من مهنة : 

وذلةة  الخةةتبلؾ قواعةةد الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل مةةن عمةةل عةةن قواعةةد الجمةةع بةةٌن    
 المعاش والدخل من مهنة وفقاح لما سبق إٌ احه .

 
 ( : 27مثال رقم ) 

جنٌهةةاح   وكةةان المسةةتحقون عنةةه أرملةةة وبنتةةان ؼٌةةر  240تةةوفى مةةإمن علٌةةه عةةن معةةاش مقةةداره  
والثانٌةةة لةدٌها دخةةل صةةافى مةةن مهنةةة  هجنٌةة 100متةزوجتٌن إحةةدا ما تعمةةل بةةؤجر صةافى مقةةداره 

 جنٌه م ت سنتان على مزاولتها المهنة قبل تارٌخ الوفاة .  100
ة نصؾ المعاش وتستحق البنتةان النصةؾ األخةر وٌةوزع بٌنهمةا بالتسةاوي   وحٌث تستحق األرمل

 جنٌهاح .  60فٌكون نصٌب كل منهما من المعاش 
 هجنٌة 100وحٌث تكون حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل لئلبنة األولى فى  ةذه الحالةة  

فى مةن العمةل ر وحٌةث تحصةل علةى دخةل صةااقةدموذل  ألن نصٌبها فى المعاش ٌقةل عةن  ةذا ال
 .  هجنٌ 100

 ٌوقؾ صرؾ المعاش المستحق لها . اإذ
 (  هجنٌ 60أما بالنسبة لئلبنة الثانٌة فونها تستحق صرؾ نصٌبها فى المعاش)

( بدون حدود وذل  ألنه ل  ٌمح علةى ممارسةتها للمهنةة  هجنٌ 100ودخلها الصافً من المهنة ) 
 خمس سنوات .

ى  ةذه الحالةة و ةو سةتحقة الصةرؾ الوحٌةدة لنصةٌب األوالد فةوحٌث تصبح اإلبنة الثانٌةة  ةً الم
المعةاش (   فونهةا تسةتحق صةرؾ  ةذا النصةٌب ودخلهةا الصةافً مةن المهنةة  2/ 1جنٌهاح )  120

 .بدون حدود وذل  ألنه ل  ٌمح على ممارستها للمهنة خمس سنوات 
وفةاة  )حٌةث ٌكةون قةد كما تجدر اإلشارة بالنسةبة لهةذه الحالةة أنةه بعةد م ةى ثةبلث سةنوات مةن ال

م ى على بدء مزاولة المهنة لهذه اإلبنة خمس سنوات   فونه بتطبٌةق قواعةد الجمةع بةٌن المعةاش 
والدخل من مهنة ٌت  وقؾ نصٌبها فى المعاش حٌث ٌكون لها الجمع بٌن المعاش والدخل من مهنة 

 فقط . هجنٌ 100بعد م ى خمس سنوات فى حدود 
) بفةرح ثبةات  ةذا الةدخل ( فونةه ٌوقةؾ   هجنٌة 100مةن  مهنةة ونظراح ألنها تحصةل علةى دخةل 

 صرؾ  ذا المعاش .
 120وبذل  تصبح اإلبنة األولى  ى المستحقة الصةرؾ لكامةل نصةٌب األوالد فةى المعةاش و ةو 

جنٌهاح من  20ا تستحق صرؾ فونه هجنٌ 100من العمل مازال الصافً جنٌهاح وبفرح أن دخلها 
 . المعاش

الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أن ٌكون الجمع بٌنهما فةى حةدود المعةاش حٌث تق ى قواعد 
 . هجنٌ 100طالما كانت قٌمته أكبر من 

أى ٌصةبح نصةةٌب األرملةةة   –المعةةاش  4/  3وٌةت  رد بةةاقً المعةاش علةةى األرملةةة بمةا ال ٌجةةاوز 
 جنٌهاح . 180المنصرؾ 

  وٌمكن إٌضاح هذا المثال بشكل ملخص فى الجدول اآلتً :
 

 اإلبنة

النصٌب 
المستحق 
فً 
 المعاش

 الدخل
 المصدر

 المنصرؾ من المعاش

فى تارٌخ 
 ةالوفا

بعد مضى 
 سنوات 3

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 األولً
 الثانٌة

060 
060 

100 
100 

 من عمل
 من مهنة

000 
120 

020 
000 

 180 120  000 120 األرملة
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 : ن عنهمٌألصحاب المعاشات  والمستحق 1999/ 1/  1بالنسبة للمنحة المقررة من  – 3

من ثالثاح مةن الفصةل الخةامس السةابق    5ٌراعى بشؤنها ما ت  إٌ احه تفصٌبل فى البند            
 وبمراعاة أن توزٌع المنحة ٌكون بنسبة ما ٌصرؾ لكل مستفٌد من المعاش .
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 لفصل الثامنا
 ٌلولة للنصٌب فً المعاشالرد واأل

 فه جزئٌا أو كلٌااقإٌالذى ٌتم 
  

ٌترتب علً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق بٌانها تفصٌبل فى 
الفصل السابع من هذا الباب عدم استحقاق صرؾ المعاش المسلتحق للبعض المسلتحقٌن كلٌلا أو 

معاش الذى ال ٌسلتحق صلرفه كلٌلا أو جزئٌلا عللً بلاقً جزئٌا .. وٌستتبع ذلك رد النصٌب فً ال
 المستحقٌن وذلك بمراعاة اآلتــى : 

 
 القواعد العامة  : : أوال 

ن ملن ذات الفئلة وٌلتم توزٌلع النصلٌب المعلاد توزٌعله ٌـ ٌلتم اللرد عللً بلاقً المسلتحق 1
 ن ذكر وأنثى . ٌعلٌهم بالتساوي دون تفرقة ب

 
 ( : 1مثال رقم )

جنٌه ت  توزٌعه بٌن أرملةة وولةد وبنتةٌن حٌةث اسةتحق  300ٌه عن معاش مقداره توفً مإمن عل
 جنٌها . 50جنٌها وزع بٌنه  بالتساوي لكل منه    150لؤلوالد نصؾ المعاش ومقداره 

جنٌةه فونةه بتطبٌةق  200وحٌث تعمل إحدى البنتان وتحصل على دخل صافً مةن العمةل مقةداره 
عمل بالنسبة لهذه اإلبنة تصبح ؼٌر مستحقة لصرؾ معةاش  حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من

جنٌهةا لٌصةبح  25والد ا ـ وٌت  توزٌع نصٌبها على اإلبن واإلبنةة األخةري بالتسةاوي لكةل منهمةا 
 النصٌب المستحق الصرؾ لكل منهما كما ٌؤتى : 

 . ٌهاجن 75جنٌها ( =  25جنٌها ( + الجزء من النصٌب الذى ت  رده ) 50النصٌب المستحق )
 

 ( :2مثال رقم )
جنٌهةا فقةط فةً  ةذه الحالةة فونةه  70بفرح أن اإلبنة فً المثال السابق كانت تعمةل بةؤجر صةافً 

بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل علٌهةا  وبمراعةاة أن نصةٌبها فةً المعةاش ٌقةل 
ٌكةون فةً حةدود  جنٌه   فون حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل فً  ةذه الحالةة 100عن 
 جنٌه فقط . 100
 70ـ  100وعلً ذل  ٌكون المستحق الصرؾ لها من معاش والد ا       
 جنٌها  30=   ) الدخل الصافً من العمل (                                   

 وبذل  ٌكون الجزء من المعاش الذى ال تستحق صرفه .
 جنٌها  20=                                                   30ـ  50=       

 ٌت  توزٌعه بٌن اإلبن واإلبنة األخرى بالتساوي لٌكون 
 جنٌهات 10=                              2÷  20نصٌب كل منهما منه     = 

 وٌصبح نصٌب كل منهما المستحق الصرؾ 
 جنٌها  60=      جنٌهات )الجزء المردود( 10)النصٌب المستحق (+ 50= 
 

ن كما ٌن من ذات الفئة أن ٌكون ذلك علً مرحلتٌـ ٌراعً عند الرد علً باقً المستحق 2
 ٌلً :

 أ ـ المرحلة األولً : 
ٌكةون الةرد علةى المسةتحقٌن الةذٌن اسةتحقوا صةرؾ نصةٌبه  بالكامةل أو جزئٌةا ـ             

ر بمعنةةى أال ٌةةت  الةةرد علةةً أى مةةن المسةةتحقٌن مةةن  ةةذه الفئةةة الةةذٌن أصةةبحوا ؼٌةة
 مستحقٌن للصرؾ كلٌا نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل .
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 ب ـ المرحلة الثانٌة :      
ٌكون الرد على المستحقٌن الذٌن استحقوا صرؾ نصٌبه  بالكامةل فقةط  ـ بمعنةى             

أال ٌةةت  الةةرد علةةً أى مةةن المسةةتحقٌن مةةن  ةةذه الفئةةة الةةذٌن أصةةبحوا مسةةتحقٌن 
 للصرؾ جزئٌا .

 
 ( : 3مثال رقم )

( من الفصل السادس من  ذا الباب ـ بفرح أن كبل من اإلبنة األولً والثانٌة ل  3فً المثال رق  )
 80جنٌهةا لئلبنةة األولةً  120ٌكن لدٌهن معاش  خر   ولكن كةن ٌحصةلن علةً دخةل مةن عمةل 

 جنٌها لئلبنة الثانٌة .
ل مةن عمةل علةٌهن وبمراعةاة مةا سةبق أن وبالتالً فونه بتطبٌق حةدود الجمٌةع بةٌن المعةاش والةدخ

من البند ثالثا من الفصل السابع من  ذا الباب من أنه ٌراعى تطبٌق خطوة  1أو حناه فً الفقرة 
حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة علً جمٌع المستحقٌن من ذات الفئة فةً وقةت 

 :  واحد لٌصبح موقؾ كل منهن من معاش المإمن علٌه كما ٌلً
جنٌهةةا ( ٌزٌةةد علةةً  120المسةةتحق الصةةرؾ لئلبنةةة األولةةً = صةةفر حٌةةث الةةدخل مةةن العمةةل )

 جنٌه . 100جنٌها( وٌزٌد علً  75استحقاقها فً المعاش )
)الةةةةدخل مةةةةن العمةةةةل (                                                80)حةةةةدود الجمةةةةع( ـ  100المسةةةةتحق الصةةةةرؾ لئلبنةةةةة الثانٌةةةةة = 

 ها .جنٌ 20= 
فً  ذه الحالة نظرا ألن اإلبنة األولً أصبحت نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من 
عمل ؼٌر مستحقة الصرؾ فً معاش والد ا   فونه ٌةت  توزٌةع نصةببها فةً المرحلةة األولةً للةرد 

ت علةً بةاقً مسةتحقى الصةرؾ مةن ذات الفئةة الةذٌن اسةتحقوا نصةٌبه  كلٌةا أو جزئٌةا ـ و ة  البنةا
 الثانٌة والثالثة والرابعة .

 جنٌها      25=                    3÷  75 )حٌث ٌستحق لكل منهن منه صرؾ
 بمعنى أن النصٌب المستحق الصرؾ لكل منهن      

 جنٌها         75=          ) نصٌب مستحق الصرؾ أصبل (                        
 جنٌها     25+                             )نصٌب مردود من اإلبنة األولً(      

 جنٌه  100                                                                          
ث  ٌعةاد تطبٌةق حةدود الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل علةً البنةات الةثبلث مةن الثانٌةة إلةً 

 الرابعة 
 جنٌها  80 وحٌث لئلبنة الثانٌة دخل من عمل مقداره

 فونها تستحق الصرؾ من معاش والد ا = 
 جنٌها 20)الدخل من عمل( =  80)حدود الجمع(  ـ  100

 ش والدخل بالنسبة لئلبنة الثانٌةوعلً ذل  ٌكون فائح تطبٌق حدود الجمع بٌن المعا
 جنٌها     80)المستحق الصرؾ(                       20)نصٌبها المستحق ( ـ 100= 
   توزٌعه بٌن اإلبنتٌن الثالثة والرابعة بالتساويٌت   
 جنٌها 40=                                 2÷  80لكل منهن       =  

 وعلً ذل  ٌصبح النصٌب المستحق الصرؾ لكل منهن 
 )المستحق الصرؾ نتٌجة المرحلة األولً للرد( 100=  
 جنٌها  140=    نٌة  ( )  الجزء  المردود علٌهن من  اإلبنة الثا   40+  

وٌمكن تلخٌص الموقؾ النهائً للنصٌب المستحق والمنصرؾ بكةل مةن البنةات واألربةع فةً  ةذه 
 :  الحالة كما ٌلً
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 النصٌب المنصرؾ الدخل من عمل النصٌب المستحق المستفٌد

 
 اإلبنة األولً
 اإلبنة الثانٌة
 األبنة الثالثة
 األبنة الرابعة

 جنٌه
075 
075 
075 
075 

 جنٌه
120 
080 
000 
000 

 جنٌه
000 
020 
140 
140 

 300  300 اإلجمالى
 

ن أخلرٌن ملن ذات الفئلة الموقلوؾ نصلٌبها ٌلتم توزٌلع ٌـ فى حالة عدم وجود مسلتحق 3
ن من الفئات األخري بمراعاة الترتٌب ٌالنصٌب المعاد توزٌعه علً باقً المستحق

 الموضح بالجدول اآلتً :
 

الصرؾ الفئة ؼٌر المستحقة 
 للنصٌب جزئٌا أو كلٌا

 الفئة التى ٌتم الرد علٌها
 

 فئة األزواج
 
 

 ـ فئة األوالد 1
 ـ فئة الوالدٌن 2
 ـ فئة األخوة واألخوات 3

 
 فئة األوالد

 ـ فئة األزواج 1
 ـ فئة الوالدٌن 2

 فئة الوالدٌن
 

 ـ فئة األزواج 1
 ـ فئة األوالد 2
 ـ فئة األخوة واألخوات  3

 
 ( : 4)مثال رقم 

ووالةدٌن ـ حٌةث اسةتحق  ابةنجنٌهةا تة  توزٌعةه بةٌن  120توفٌت مإمن علٌها عن معةاش مقةداره 
 جنٌها( . 40جنٌها( والوالدان ثلث المعاش )80المعاش ) 2/3 بناإل

جنٌةةه شةةهرٌا   فونةةه بتطبٌةةق حةةدود الجمةةع بةةٌن  200بةةدخل صةةافً مقةةداره  بةةنوحٌةةث ٌعمةةل اال
 مستحق الصرؾ لنصٌبه فى المعاش. المعاشات والدخل من عمل ٌصبح ؼٌر

 جنٌها إلً الوالدٌن . 80ومقداره  الصرؾ فً المعاش ؼٌر المستحق هو ٌت  رد نصٌب
وحٌث ٌصبح الوالدان  ما الوحٌةدان المسةتحقان الصةرؾ للمعةاش فةً  ةذه الحالةة فونهمةا ٌصةبحا 

 جنٌها وٌوزع بٌنهما بالتساوي . 60مستحقٌن لصرؾ نصؾ المعاش ومقداره 
 
 ( : 5ال رقم )مث

  الوالد وأخت مطلقة فقط ـ حٌث استحق والد( كانا 4بفرح أن المستحقٌن فً المثال السابق رق  )
 جنٌها( . 30المعاش ) 4/ 1جنٌها ( واستحقت األخت  60المعاش ) 2/ 1

 جنٌه 200وحبث كان الوالد ٌعمل بدخل صافً 
 إلً األخت . والدنصٌب ال ٌت  رد وؼٌر مستحق الصرؾ لنصٌبه فً المعاش  فانه ٌصبح

وحٌث تصةبح بةذل  األخةت  ةً المسةتحقة الوحٌةدة فةً صةرؾ المعةاش   فةون نصةٌبها المسةتحق 
 الصرؾ ٌكون نصؾ المعاش ومقداره ستون جنٌها .
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 ( : 6مثال رقم )
( كانا الزوج وإبنة ؼٌر متزوجة وبالتالً فقد استحق لكل 4)  بفرح أن المستحقٌن فً المثال رق

  جنٌها .  60نصؾ المعاش ومقداره منهما 
 جنٌها . 150وبفرح أن اإلبنة كان لها دخل من عمل مقداره 

وبتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل بالنسبة لئلبنةة تصةبح ؼٌةر مسةتحقة الصةرؾ 
ً المعةاش كمةا ٌزٌةد علةى مائةة فى معاش والدتها حٌةث أن دخلهةا مةن العمةل أكبةر مةن نصةٌبها فة

 .جنٌه
لً ذل  فونه ٌت  رد نصٌب اإلبنة إلً الزوج وٌصةبح  ةو المسةتحق الصةرؾ الوحٌةد فةً حالةة وع

 . جنٌها( 90معاش المإمن علٌها ) 4/ 3المعاش وبالتالً فونه ٌستحق صرؾ 
 

 ( : 7مثال رقم )
 ( كانوا والد وإبن وبنت   وعلً ذل  فقد استحق للوالد 4بفرح أن المستحقٌن فً المثال رق  )

جنٌةةه( وزع بٌنهمةةا بالتسةةاوي  100المعةةاش ) 6/ 5جنٌهةةا( واسةةتحق األوالد  20معةةاش )ال 6/ 1
 جنٌها ( . 50لٌكون نصٌب كل منهما )

جنٌه   فونه بتطبٌق حةدود الجمةع بةٌن المعةاش  200بفرح أن الوالد ٌعمل بؤجر صافً مقداره و
 والدخل من عمل ٌصبح ؼٌر مستحق الصرؾ لمعاش إبنته .

مستحق فً  ذه الحالة فونه ٌةت  رد نصةٌب الوالةد إلةً األوالد وٌةوزع بٌةنه   وحٌث ال ٌوجد زوج
جنٌهةةات ( لكةةل منهمةةا ـ وٌصةةبح نصةةٌب كةةل مةةن اإلبةةن والبنةةت  10=  2÷  20بالتسةةاوي ) 

 المستحق الصرؾ كما ٌؤتى : 
 جنٌها . 60جنٌهات )الجزء المردود( =  10جنٌها( +  50النصٌب المستحق )

 
تحق الذي ٌتم الرد علٌه بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب المحلدد ـ ٌتحدد نصٌب المس 4

 له بجدول التوزٌع : 
 : علٌه الحدود اآلتٌـــةأنه ٌراعً أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذى ٌتم الرد بمعنى              
 

 الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع فئة المستحق 

 األزواج ) واحد أو أكثر (
 واحد فقطابن 

 أكثر من إبن
 

 الوالدان )واحد أو إثنٌن ( 
 األخوة  واألخوات )واحد أو أكثر(  

 المعاش 4/ 3
 المعاش 3/ 2

كامةةل المعةةاش بمراعةةاة أال ٌزٌةةد نصةةٌب الواحةةد 
 المعاش  3/ 2منه  علً 

 المعاش 2/ 1
 المعاش 2/ 1

 
 مبلحظة : 

الصةةرؾ للنصةةٌب جزئٌةةا أو كلٌةةا فةةً لةة  تةةرد فئةةة األخةةوة واألخةةوات  ةةمن الفئةةة ؼٌةةر المسةةتحقة 
 ( السابق .3الجدول المبٌن بالبند )

وذل  ألن األخوة واألخوات ٌسةتحقون مةع فئتةً األزواج والوالةدٌن فقةط وتحصةل كةل مةن  ةاتٌن 
الفئتٌن عند استحقاقها مع األخوة واألخوات علً الحد األقصى المقرر لهما بجدول التوزٌع وذلة  

 كما ٌلــى :
    4/ 1واألخوة         4/ 3ٌكون لؤلزواج          أخوة               أزواج مع 

 4/ 1واألخوة         2/ 1ٌكون للوالدٌن            والدٌن مع أخوة              
وعلً ذل  فونه ال ٌكون  نا  محل للرد من األخةوة واألخةوات إلةً  ةاتٌن الفئتةٌن فةى حالةة عةد  

خوات كلٌا أو جزئٌا نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والةدخل استحقاق الصرؾ لؤلخوة واأل
 من عمل أو مهنة .
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 ( :8مثال رقم )
جنٌهةا  تة  توزٌعةه بةٌن والةدة وإبنةة   حٌةث اسةتحق  90توفــً مإمن علٌةه عةن معــةـاش مقةداره 

 جنٌها( . 60المعاش ) 3/ 2جنٌها( واستحق لئلبنة   30المعاش ) 3/ 1للوالدة 
جنٌها   وحٌةث ٌزٌةد  ةذا الةدخل علةً نصةٌبها فةً  120لئلبنة دخل صافً من عمل وبفرح أن 

جنٌةه فونهةا بتطبٌةق حةدود الجمةع بةٌن المعةاش  100المعاش المستحق عن والد ا كمةا ٌزٌةد علةً 
 والدخل من عمل تصبح ؼٌر مستحقة الصرؾ فً معاش والد ا .

 :لدة وٌت  رد نصٌب اإلبنة إلً الوالدة لٌصبح جملة نصٌب الوا
جنٌهةا( =  60جنٌها ( + نصٌب اإلبنة الذى ٌت  رده علً الوالةدة ) 30النصٌب المستحق للوالدة )

 جنٌها . 90
 2/ 1وحٌةةث ٌصةةبح بةةذل  نصةةٌب الوالةةدة ٌزٌةةد علةةى الحةةد األقصةةى المقةةرر لهةةا بجةةدول التوزٌةةع )

 المعاش ( باعتبار ا أصبحت المستحقة الصرؾ الوحٌدة فً المعاش . 
  2/ 1صٌبها المستحق الصرؾ فً المعاش إلً لذل  ٌخفح ن

 جنٌها  45=  2÷  90                                                      
 

 4ـ ٌتحدد نصٌب الفئة التلى ٌلتم اللرد علٌهلا بمراعلاة الحلد األقصلى المشلار إلٌله بالبنلد  5
لجللارى السللابق حتللى ولللو وجللدت فئللات أخللري مسللتحقة الصللرؾ جزئٌللا فللً الحالللة ا

 توزٌع معاشها .
 

 ( : 9مثال رقم )
النصةؾ  نجنٌه وبنتٌن ؼٌر متزوجتٌن استحق لكل منه 300توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 

 جنٌها( . 150)
 جنٌها . 120وحٌث كان لئلبنة األولً دخل من عمل مقداره 

 جنٌها 30=  120ـ  150فقد استحقت الصرؾ من معاش والد ا =  
 بها ومقداره  =     وت  رد باقً نصٌ

 جنٌها  120)النصٌب المنصرؾ( =  30) النصٌب المستحق( ـ  150
 على اإلبنة الثانٌة لٌصبح نصٌبها المستحق الصرؾ = 

 جنٌها 270)الجزء المردود( =  120) النصٌب المستحق( + 150
   أن المستحقٌن فً  ذه الحالة أكثر من بنت .ورؼ

 امل المعاش .ـ الحد األقصى له  بالجدول = ك
 وعلً ذل  ٌخفح نصٌب اإلبنة الثانٌة المستحق الصرؾ إلً 

 جنٌه . 200=  2/3×  300    
 وبذلك ٌكون توزٌع المعاش كما ٌلً : 

 

 المستفٌد
النصٌب 
 المستحق

 الدخل من عمل
النصٌب 
 المنصرؾ

 
 اإلبنة األولً
 اإلبنة الثانٌة

 جنٌه
150 
150 

 جنٌه
120 
00 

 جنٌه
30 
200 

 230  300 ــالًاإلجمـ

 
 ( : 10مثال رقم )

جنٌةه تة  توزٌعةه بةٌن أرملةة ووالةدة   حٌةث اسةتحقت  300توفً مإمن علٌةه عةن معةاش مقةداره 
 جنٌه( . 100المعاش ) 3/ 1جنٌه( واستحقت الوالدة  200المعاش ) 3/ 2األرملة 
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عـةـاش م جنٌهةا فونهةا تسةتحق الصةرؾ مةن 80ونظرا لحصول الوالدة علً دخل من عمل مقداره 
 جنٌها  20=  80ـ  100                     إبنها الفرق ومقـــداره =        

 جنٌها  80=  20ـ  100=    وٌت  رد الباقً من نصٌب الوالدة 
 إلً األرملة لٌصبح نصٌبها 

 .جنٌها 280جنٌها ( =  80الوالدة )جنٌه( + الجزء المردود من معاش  200النصٌب المستحق )
د بذل  جملة نصٌب األرملةة علةً الحةد األقصةى المقةرر لفئةة األرامةل بجةدول التوزٌةع وحٌث ٌزٌ

 المعاش . 4/  3و و 
 جنٌها .  225=  4/ 3×  300لذل  ٌخفح نصٌب األرملة المستحق الصرؾ إلً 

 جنٌه كما ٌؤتى :  300وعلً ذل  ٌكون التوزٌع النهائى لمعاش المإمن علٌه ومقاره 
    

 المستفٌد
 المستحق الصرؾ النصٌب

 جنٌه

 األرملة 
 الوالدة

225 
020 

 245 جملة األنصبة مستحقة الصرؾ

 
 ملحوظة : 

المعةةاش رؼةة  اسةةتحقاق  4/ 3روعةةً أن الحةةد األقصةةى لنصةةٌب األرملةةة المسةةتحق الصةةرؾ = 
 الوالدة الصرؾ جزئٌا فً المعاش .

 
 ( : 11مثال رقم )

 2/ 1الةةدة   وبالتةةالً فقةةد وزع المعةةاش بٌنهمةةا بفةرح أن المسةةتحقٌن فةةً المثةةال السةةابق أخةت وو
جنٌهةا ( وبفةرح أن للوالةدة دخةل مةن عمةل مقةةداره  75لؤلخةت ) 4/ 1( جنٌهةا  و150للوالةـدة )

 جنٌه فونها تصبح مستحقة الصرؾ فى معاش إبنها للفرق بٌنه وبٌن  ذا الدخل . 100
 جنٌها . 50=  100ـ  150= 

 جنٌها 100=    50ـ  150داره = وٌت  رد الباقى من معاش إبنها ومق
 جنٌه     200=  100+  100إلً األخت لٌصبح نصٌبها                = 

وحٌث ٌزٌد بذل  نصٌب األخت علً الحد األقصى المقرر لفئة األخوة واألخوات بجدول التوزٌع 
 المعاش . 2/ 1و و 

 جنٌها  150=  2/ 1×  300لذا ٌخفح نصٌب األخت إلً 
 جنٌه كما ٌلى : 300ون التوزٌع النهائى لمعاش المإمن علٌه ومقداره وعلً ذل  ٌك

 

 المستفٌد   
 النصٌب المستحق الصرؾ

 جنٌه

 الوالدة 
 األخت 

050 
150 

 200 جملة األنصبة مستحقة الصرؾ

 
 ملحوظة :  

المعاش رؼ  استحقاق الوالدة الصرؾ جزئٌا فى  2/ 1روعى أن  الحد األقصى لنصٌب األخت 
 معاش .ال
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ـ فً حالة زٌادة نصٌب الفئة التى ٌتم الرد علٌها علً الحد األقصى للنصٌب المحدد لها  6
فإنه ٌتم رد هذه الزٌادة على الفئة التالٌة وذلك بمراعاة األولوٌات  بجدول التوزٌع 

 السابق إٌضاحها . 
 

 ( :12مثال رقم )
وابنتةٌن   اسةتحقت الوالةدة  ةٌن والةدجنٌةه تة  توزٌعةه بة 300توفً مإمن علٌه عن معاش مقةداره 

 125منهمةةةا النصةةةؾ )جنٌهةةةا ( لكةةةل  250)  6/ 5جنٌهةةةا (   واسةةةتحقت البنتةةةان   50السةةةدس )
 .جنٌها(

جنٌها فقد استحقت الصرؾ  120ونظرا لحصول اإلبنة األولً علً دخل صافً من عمل مقداره 
زء ؼٌر المسةتحق الصةرؾ جنٌهات وٌت  رد الج 5=  120ـ  125من معاش والد ا الفرق و و 

 جنٌها 245=  120+  125جنٌها إلً اإلبنة الثانٌة لٌصبح نصٌبها  120من نصٌبها ومقداره 
ٌكةون الحةد األقصةى  االمعةاش   إذ 2/3وحٌث ٌكون الحد األقصى لئلبنة التةى ٌةت  الةرد علٌهةا = 

 جنٌه . 200=  3/ 2×  300بالنسبة لها = 
 جنٌها  45=  200ـ  245=       وٌت  رد الباقً و و            

 جنٌها 95=      45+  50إلى الوالدة لٌصبح نصٌبها           = 
 جنٌها ( . 150المعاش ) 2/ 1وحٌث ٌكون الحد األقصى للوالدة فً  ذه الحالة  و 

ٌكون التوزٌع النهــائى  اجنٌها ( إلً  ذا الحد إذ 95حٌث ل  ٌصل نصٌبها المستحق الصرؾ )و
 جنٌه ( فى  ذه الحالة كما ٌؤتى :  300)للمعاش 

 جنٌهات  050اإلبنة األولً تستحق صرؾ         = 
 جنٌه   200=    اإلبنة الثانٌة تستحق صرؾ       
 جنٌها   095 =  الوالدة تستحق صرؾ              
 جنٌه    300=   جملة األنصبة المستحقة الصرؾ  

 
ل مستفٌد بعد تطبٌق الخطوة الثامنة ملن خطلوات ـ ٌسمى النصٌب المستحق الصرؾ لك 7

 توزٌع المعاش التى تم إٌضاحها تفصٌبل بهذا الفصل ـ نصٌبا منصرفا .
      

 ( : 13مثال رقم )
جنٌةه بةٌن  300( كةان توزٌةع المعةاش المسةتحق عةن المةإمن علٌةه ومقةداره 12فً المثةال رقة  )

 ع بٌن المعاش والدخل من عمل كما ٌلً :الوالدة والبنتٌن قبل وبعد تطبٌق خطوة حدود الجم

 

 المستحق

قبل تطبٌق خطوة حدود 
الجمع بٌن المعاش 
والدخل من عمل أو 

 مهنة

بعد تطبٌق خطوة حدود 
الجمع بٌن المعاش 
والدخل من عمل أو 

 مهنة

 
 اإلبنة األولً
 اإلبنة الثانٌة
 الوالدة

 جنٌه
125 
125 
050 

 جنٌه
005 
200 
095 

 
نصةةٌب المسةةتحق الصةةرؾ لكةةل مةةن المسةةتحقٌن المشةةار إلةةٌه   ةةو النصةةٌب وعلةةى ذلةة  ٌكةةون ال 

 المو ح بالحقل األخٌر من  ذا الجدول .

 
 :صحاب المعاشات والمستحقٌن عنهمأل 1999/  1/  1للمنحة المقررة من  بالنسبة – 8

 من الفصل الخامس السابق . 5ٌراعى بشؤنها ما سبق إٌ احه بالبند            
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 ( : 14مثال رقم ) 
 ( السابق كما ٌؤتى : 13كون توزٌع المنحة فى المثال رق  ) ٌ
 

 المستفٌد
 كٌفٌة حساب المنحة المستحقة

 الصرؾ

قٌمة المنحة مستحقة 
 الصرؾ

 جنٌه

 األبنة األولً
 اإلبنة الثانٌة
 الوالدة

10  ×005  /300 
10  ×200  /300 
10  ×095  /300 

00.16 
06.67 
03.17 

 10.00  االجمالً
 
 

 ن المعاش والدخل من عمل أو مهنة والرد واألٌلولة .ٌثانٌاً : أمثلة شاملة على حدود الجمع ب
قد ٌكون من المناسب فى نهاٌة  ةذا الفصةل إ ةافة بعةح األمثلةة الشةاملة علةى حةدود الجمةع بةٌن          

جزئٌةاح أو  المعاش والةدخل مةن عمةل أو مهنةة والةرد واألٌلولةة للنصةٌب  الةذى ال ٌسةتحق الصةرؾ
 كلٌاح على باقى المستحقٌن وفقاح لما سبق بٌانه تفصٌبلح فى  ذا الفصل .

 
 ( :  15مثال رقم ) 

  توافر فى إحدى المستحقات شروط إستحقاق أكثر من معاش على النحو التالى :
 جنٌهاح   085   معاش عن أخ مقداره             
 اح جنٌه  156    معاش عن أخ أخر مقداره       

 جنٌهاح   070وكانت تعمل بؤجر صافى مقداره   
 فى هذه الحالة :

 جنٌهاح  85تستحق معاش األخ األول بالكامل ومقداره  
 أى  –وتستحق من معاش األخ الثانً الفرق بٌنه وبٌن ما استحقته من معاش األخ األول 

 جنٌهاح  71 =                                                       85 – 156
 جنٌهاح  70وحٌث تعمل بؤجر صافى مقداره                                = 

 فونها تستحق الصرؾ من المعاشٌن الفرق بٌنهما وبٌن
 جنٌها 86=                                 70ـ  156الدخل من العمل أى  

 وعلى ذل  فونها تستحق الصرؾ من المعاش األول الفرق بٌن
 صافً 70)  –) حدود الجمع بٌن المعاش والدخل (  100

 جنٌهاح  30=           ( =                                  الدخل من العمل
 وتستحق الصرؾ من المعاش الثانً 

   30 -) ما تستحق صرفه من المعاشٌن (  86
 اح جنٌه 56=          ) ما أستحق صرفه من المعاش األول (               

 وٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لهذه األخت من المعاشٌن كما ٌأتى : 
 

المعاش المستحق 
 عن

 النصٌب 
المعاش 
 األخر

 المستحق
الدخل من 
 عمل

 المنصرؾ
حدود الجمع بٌن المعاش 

 والدخل من عمل

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 األخ األول
 األخ الثانً

085 
156 

000 
085 

085 
071 

070 
000 

030 
056 

100 
156 

 156 086 070 156 085 241 جمالًاإل
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 ( : 16مثال رقم ) 
 ( كانت كما ٌؤتى :15بفرح أن المعاشات المستحقة فى المثال السابق رق  )

 جنٌهاح  085معاش عن والد                         
 جنٌهاح  156    معاش عن والدة                    

 جنٌهاح   070   نت أٌ اح تعمل بؤجر صافى    وكا
 .تبار ما عن الوالدٌن ( بدون حدودفى  ذه الحالة ٌكون لها الحق فى الجمع بٌن المعاشٌن ) باع

 جنٌهاح   241)معاش الوالدة (  =  156)معاش الوالد ( +  85أى تستحق 
 جنٌهاح       070 =                             وحٌث تعمل بؤجر صافى مقداره

 جنٌهاح      171=        70 – 241فونها تستحق الصرؾ من المعاشٌن = 
 وتستحق الصرؾ من المعاش األول عن الوالد 

 جنٌهاً   30)الدخل من عمل( =  70)حدود الجمع بٌن المعاش والدخل(ـ  100

جنٌهةاح  171 وتستحق من معاش الوالدة الفرق بةٌن المسةتحق الصةرؾ لهةا مةن المعاشةٌن ومقةداره
 جنٌهاح    30وما استحقت صرفه من معاش الوالد ومقداره 

 جنٌهاح               141=        أى تستحق الصرؾ من معاش الوالدة                    
 : ن كما ٌأتىٌوٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاش

 

             
المعاش  
 المستحق عن

صٌب الن
 المستحق
 )جنٌه(

 الدخل من عمل
 )جنٌه(

 المنصرؾ
 )جنٌه(

حدود الجمع بٌن 
المعاش والدخل 

 )جنٌه( من عمل

 100 030 70 085 الوالد

 241 141 70 156 الوالدة

 241 171 70 241 االجمالً

 
 ( : 17مثال رقم )

 كانت كما ٌؤتى :  15بفرح أن المعاشات المستحقة فى المثال رق  
 جنٌهاح   085    زوج              معاش عن 

 جنٌهاح   156  معاش عن والد                 
 جنٌهاح  070 وكانت أٌ اح تعمل بؤجر صافى

 فى  ذه الحالة تستحق من معاش الوالد الفرق بٌنه وبٌن معاش الزوج أى تستحق من معاش الوالد 
 جنٌهاح  71=                   85 – 156=   

 تجمع بٌن معاشها عن زوجها من العمل ودخلها من العمل بدون حدود وحٌث أنها
 جنٌهاح  85فونها تستحق صرؾ معاشها عن زوجها كما  و     أى    = 
( جنٌهاح  156حق لها من المعاشٌن ) وتستحق الصرؾ من معاش الوالد   الفرق بٌن مجموع المست

 جنٌهاح . 85جها  جنٌهاح ( ومعاشها عن زو 70ومجموع دخلها من العمل ) 
 جنٌهاح  1( =  85+  70)  – 156أى 
 

 ن كما ٌلى :ٌوٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاش

المعاش 
 المستحق عن

 النصٌب 
المعاش 
 األخر

 المستحق
الدخل من 
 عمل

 المنصرؾ
حدود الجمع بٌن 
المعاش والدخل من 

 عمل

 هجنٌ جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 الزوج
 الوالد

085 
156 

000 
085 

085 
071 

070 
000 

085 
001 

000 
156 

 156 086 070 156 085 241 االجمالً
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 ( : 18مثال رقم )  
 توافرت فى أحد المستحقٌن شروط إستحقاق معاشٌن 

 جنٌهاح  120األول عن والد                       
  جنٌهاح  180الثانً عن أخ                        
 هجنٌ 100 وكان ٌعمل بدخل صافى مقداره    

بمراعةةاة مةةا سةةبق إٌ ةةاحه باألمثلةةة السةةابقة   فونةةه ٌمكةةن تلخةةٌص النصةةٌب المسةةتحق والنصةةٌب  
 المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌلى :

 

المعاش 
المستحق 

 عن

 النصٌب 
المعاش 
 األخر

 المستحق
الدخل من 
 عمل

 المنصرؾ
حدود الجمع بٌن 

ل من المعاش والدخ
 عمل

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 الوالد
 األخ

120 
180 

000 
120 

120 
060 

100 
000 

020 
060 

120 
180 

 180 080 100 180 120 300 جمالًاإل

 
 ( : 19مثال رقم ) 

 ( كانا كما ٌلى : 18بفرح أن قٌمة المعاشٌن المستحقٌن فى المثال السابق رق ) 
 جنٌهاح عن الوالد  70
 ٌهاح عن األخ جن 80

 فونه ٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌؤتى :
 

المعاش 
المستحق 

 عن

 النصٌب
المعاش 
 األخر

 المستحق
الدخل 
 من عمل

 المنصرؾ
حدود الجمع بٌن 
المعاش والدخل 

 من عمل

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 الوالد
 األخ

070 
080 

000 
070 

070 
030 

100 
000 

000 
000 

100 
100 

 100 000 100 100 070 150 االجمالً

 
 ( : 20مثال رقم ) 

جنٌهةاح فونةه ٌمكةن  40( بفرح أن الةدخل مةن عمةل كةان  19فى المثال السابق رق  ) 
 تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌؤتى : 

 

المعاش 
المستحق 

 عن

 النصٌب 
اش المع

 األخر
 المستحق

الدخل من 
 عمل

 المنصرؾ
حدود الجمع بٌن 
المعاش والدخل 

 من عمل

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 الوالد
 األخ

070 
080 

000 
070 

070 
030 

040 
000 

030 
030 

100 
100 

 100 060 040 100 070 150 االجمالً
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 ( : 21مثال رقم ) 
جنٌهةاح فونةه ٌمكةن تلخةٌص النصةٌب  20مةن عمةل كةان  ( بفةرح أن الةدخل 19فى المثال رقة  ) 

 المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌؤتى :
 

المعاش 
المستحق 

 عن

 النصٌب 
المعاش 
 األخر

 المستحق
الدخل من 
 عمل

 المنصرؾ
حدود الجمع بٌن 
المعاش والدخل من 

 عمل

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 الوالد
 األخ

070 
080 

000 
070 

070 
030 

020 
000 

050 
030 

100 
100 

 100 080 020 100 070 150 االجمالً
 

 مبلحظات :
 فى حالة إستحقاق أكثر من معاش مع وجود دخل من عمل   ٌراعى : 

 تطبق قواعد الجمع بٌن المعاشات أوال . – 1
 تطبق قواعد الجمع بٌن المعاشات والدخل من عمل ثانٌاح . - 2
ٌإخةذ فةى  فةً حالةة اسةتحقاق أكثةر مةن معةاش قواعد الجمع بٌن المعةاش والةدخل عند تطبٌق – 3

 الدخل من العمل   وٌستحق الصرؾ من المعةاش االعتبار جملة االستحقاق فى المعاشٌن مع
الفرق بٌن جملة المستحق الصرؾ من المعاشٌن وما استحق الصةرؾ مةن  ذو األولوٌة األقل

 المعاش ذو األولوٌة األعلى .
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 الفصل التاسع
 النصٌب المستحق والنصٌب
 المنصرؾ لكل مستحق

 
 أوال  : تحدٌد النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لكل  مستحق :

ٌترتب علً اتباع خطةوا ت توزٌةع المعةاش وفقةا لمةا سةبق إٌ ةاحه تفصةٌبل بالفصةول مةن          
ن أحد ما مستحقا ٌلكل مستحق فً المعاش نصٌب األول إلى الثامن من  ذا الباب ـ أن ٌكون

 واآلخر منصرفا .
حٌث ٌنتج عن الخطوة السادسة من خطوات التوزٌع و ى المبٌنة تفصٌبل بالفصل السادس         

من  ذا الباب )الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش الذى ال ٌستحق جزئٌا أو كلٌا ( النصٌب 
ٌنتج عن الخطوة الثامنةة مةن خطةوات التوزٌةع و ةً المستحق لكل مستحق فى المعاش   و

المبٌنة تفصٌبل بالفصل الثامن من  ذا الباب )الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعةاش الةذى ٌةت  
 . وقفه جزئٌــحا أو كلٌا ( النصٌب المنصرؾ لكل مستحق فى المعاش

 
 ن النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لكل مستحق :ٌثانٌا : المقارنة ب

ٌمكن تحدٌد احتمةاالت كةل مةن النصةٌب المسةتحق والنصةٌب المنصةرؾ مةن المعةاش لكةل         
 مستحق فٌما ٌؤتى : 

 ـ النصٌب المستحق ٌساوى النصٌب المنصرؾ . 1
 ـ النصٌب المستحق أكبر من النصٌب المنصرؾ . 2
 ـ النصٌب المستحق أصؽر من النصٌب المنصرؾ . 3

 ً : وٌمكن إٌ اح ذل  فً المثال اآلت
 

 ( :1مثال رقم )
ردت أسةةماإ   بطلةةب جنٌهةةا   وكانةةت بٌانةةات مةةن و 120تةةوفً مةةإمن علٌةةه عةةن معةةاش مقةةداره 

 : الصرؾ كما ٌؤتى
 ـ أرملة زواجه منها موثقا. 1
 ـ إبنة )أ( متزوجة . 2
 جنٌه . 100ـ إبنة )ب(  نسة وتعمل بؤجر صافً مقداره  3
 ـ إبنة )جـ( مطلقة . 4
 جنٌه . 100ولها معاش عن زوجها مقداره  ـ إبنة )د( أرملة 5

وٌتم تطبٌق خطوات توزٌلع المعلاش السلابق بٌانهلا بالفصلول المتقدملة ملن هلذا البلاب عللً هلذه 
 الحالة كما ٌلـــى : 

   :الخطوة األولً : مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرؾ 
 ـ الشروط العامة :  1

العامةة السةةابق بٌانهةا بالفصةةل األول مةةن  ةذا البةةاب فةً جمٌةةع مةةن  تتةوافر الشةةروط        
 وردت أسماإ   بطلب الصرؾ .

 

 ـ الشروط الخاصة :  2
 و الزواج موثق ٌتوافر بالنسبة لها شرط االستحقاق و  أ ـ األرملة ـ  

 . ب ـ اإلبنة )أ( ال تستحق لكونها متزوجة فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه
 ستحق لكونها ؼٌر متزوجة ) نسة( فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه .جـ ـ اإلبنة )ب( ت

 .طلقة( فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه)جـ( تستحق لكونها ؼٌر متزوجة )م  د ـ اإلبنة
  ـ ـ اإلبنة )د( تستحق لكونها ؼٌر متزوجة )أرملة( .
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   بطلب وعلً ذل  فونه ٌكون قد ترتب علً تطبٌق شروط االستحقاق علً كل من وردت أسماإ
مةنه  و ة  األرملةة والبنةات  4مستفٌدٌن ـ توافر شروط االسةتحقاق فةً عةدد  5الصرؾ وعدد   
 )ب   جـ   د ( .

 وعد  توافر شروط االستحقاق لواحدة منهن و ى اإلبنة )أ( .
 

 تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع ::الخطوة الثانٌة

روط االستحقاق العامة والخاصة فى كل مةن ترتب علً تنفٌذ الخطوة األولً توافر ش 
 األرملة والبنات ب   جـ   د .

من جةدول التوزٌةع  1وعلً ذل  ٌكون رق  الحالة المناسب لهذه الحالة  ً الحالة رق  
 ) أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر( .

 
 ن  :ٌتوزٌع المعاش على فئات المستحق:الخطوة الثالثة
تحدٌد رق  الحالة المناسةب مةن جةدول التوزٌةع و ةى  ذ الخطوة الثانٌة ترتب علً تنفٌ   

 ( .1الحالة رق  )
 وحٌث إن نسب التوزٌع فى  ذه الحالة     
 فئة األرامل  2/ 1   
 فئة األوالد  2/ 1   
 جنٌها . 120وحٌث معاش المإمن علٌه    
 ٌت  توزٌعه بٌن فئات المستحقٌن كما ٌؤتى :    

 فئة األرامل جنٌه  60     
 جنٌه فئة األوالد 60     
 

  :ن بهذه الفئة بالتساوي ٌتوزٌع نصٌب كل فئة علً المستحق:  الخطوة الرابعة
ترتب على تنفٌذ الخطوة الثالثة تحدٌد نصٌب كل فئة من فئات المستحقٌن فً  ذه الحالة من            

 المعاش .
لمسةتحقٌن فةً  ةذه الفئةة أرملةة واحةدة   جنٌهةا   وعةدد ا 60أن نصٌب فئة األرامل وحٌث    

جنٌها باعتبار ةا المسةتحقة الوحٌةدة فةى فئةة  60وبالتالً ٌكون نصٌب األرملة فى المعاش 
 األرامل .

جنٌهةةا   وعةةدد المسةةتحقٌن فةةً  ةةذه الفئةةة ثةةبلث بنةةات    60أن نصةةٌب فئةةة األوالد وحٌةةث     
 جنٌها . 20=  3÷  60وبالتالً ٌكون نصٌب كل منهن = 

 
 ن المعاشات :ٌمراعاة حدود الجمع ب الخطوة الخامسة :

 جنٌه . 100حٌث تستحق اإلبنة )د( معاش عن زوجها مقداره       

 . جنٌها ( 20)وحٌث ٌزٌد  ذا النصٌب فى المعاش علً النصٌب المستحق لها عن والد ا        
 .عاش المستحق عن الوالد وباعتبار أن المعاش المستحق عن الزوج أولوٌته أكبر من الم       
جنٌةه وعلةً ذلة  ٌكةون  100ن كل من المعاشٌن المشار إلٌهمةا أقةل مةن أو ٌسةاوى أوحٌث        

 جنٌه . 100الجمع بٌنهما فى حدود 

 …جنٌه فونها ال تستحق المعاش عن والد ا  100وحٌث المعاش المستحق لها عن زوجها     
 ش والد ا .بمعنى أنها بذل  تكون ؼٌر مستحقة فى معا
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 : الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا الخطوة السادسة :     

حٌث أصبحت اإلبنة )د( ؼٌر مسةتحقة كلٌةا فةى المعةاش عةن والةد ا   فونةه تطبٌقةا لقواعةد      
ٌبها علةى الرد واألٌلولة السابق بٌانها تفصٌبل بالفصل السادس من  ذا الباب   ٌت  رد نصة

 باقً المستحقٌن من ذات الفئة التى تنتمى إلٌها و ى فئة األوالد .
 وحٌث باقً المستحقٌن من فئة األوالد  ما البنتان ) ب  جـ( .  

فونه ٌت  توزٌع نصٌب اإلبنة )د( علٌهما بالتساوي   بحٌث ٌسةتحق لكةل مةن اإلبنةة )ب   
 جنٌهات . 10=  2÷  20جـ ( من  ذا النصٌب 

 لً ذل   ٌصبح النصٌب المستحق لكل من اإلبنة )ب   جـ(كما ٌلى : وع   
 10جنٌهةةا + الجةةزء المةةردود علٌهمةةا مةةن اإلبنةةة )د(  20النصةةٌب األصةةلً لكةةل منهمةةا 

 جنٌها .   30جنٌهات = 
 

 ن المعاش والدخل من عمل أو مهنة :   بٌالخطوة السابعة : مراعاة حدود الجمع 
 جنٌه . 100ؤجر صافى مقداره حٌث تعمل اإلبنة )ب( ب     
وحٌث ٌزٌد  ذا الدخل مةن العمةل علةى النصةٌب المسةتحق لهةا فةى المعةاش عةن والةد ا   

 جنٌها . 30والذي ت  تحدٌده فى الخطوة السابقة ومقداره 
جنٌةه وعلةً ذلة  ٌكةون الجمةع  100وحٌث أن النصٌب المستحق فى المعاش ٌقةل عةن   

 جنٌه . 100بٌنة وبٌن الدخل من عمل فى حدود 
 وعلى ذل  فونها ال تستحق صرؾ معاشها عن والد ا .  
 

لخطوة الثامنة : الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌسلتحق الصلرؾ )اللذى ٌلتم وقفله( ا 

 : كلٌاجزئٌا أو 
ٌث ترتب على تطبٌق الخطوة السابقة أن أصبحت اإلبنة )ب( ؼٌةر مسةتحقة الصةرؾ ح 

ا ـ بمعنى أنه ت  وقؾ نصٌبها فى المعاش   فونه تطبٌقا لقواعةد لنصٌبها فى معاش والد 
الرد واألٌلولة السابق بٌانها تفصٌبل بالفصل الثامن من  ذا الباب   ٌت  رد نصٌبها علةى 

 باقً المستحقٌن من ذات الفئة التى تنتمً إلٌها و ى فئة األوالد .  
قةط فونةه ٌةت  رد نصةٌب اإلبنةة ٌث باقً المستحقٌن من فئةة األوالد  ةً البنةت )جةـ( فح

 كما ٌلً :  لئلبنة )جـ( )ب( علٌها   بحٌث ٌصبح النصٌب المستحق الصرؾ 
جنٌهةا  30جنٌها + النصٌب المردود علٌها لوقؾ اإلبنة)ب(  30النصٌب المستحق لها

 . جنٌها   60= 
 
ٌب ن فللى هللذه الحالللة مللن النصللٌب المسللتحق والنصللٌٌمكللن أن نلخللص موقللؾ كللل مللن المسللتحقو

 المنصرؾ لكل مستحق فٌما ٌأتى :  
 

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق المستفٌد

 
 األرملة

 اإلبنة )ب(
 اإلبنة)جـ(

 جنٌه
60 
30 
30 

 جنٌه
60 
 صفر
60 

 
 ن من ذلك أن : ٌوٌتب

 النصٌب المستحق لؤلرملة ٌساوى النصٌب المنصرؾ لها .
 لها . النصٌب المستحق لئلبنة )ب( أكبر من النصٌب المنصرؾ

 النصٌب المستحق لئلبنة )جـ( أصؽر من النصٌب المنصرؾ لها .
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 كما ٌمكن تلخٌص خطوات توزٌع المعاش فى هذا المثال فٌما ٌأتى : 
 

 سادسا خامسا رابعا ثالثا ثانٌا أوال الخطوة
 المستحق

 ثامنا ساٌعا
 المستفٌد المنصرؾ

 60  60  60 (60) الحالة تستحق األرملة

 نة )أ( متزوجةاإلب
 اإلبنة )ب( ) نسة(
 اإلبنة )جـ( )مطلقة(
 اإلبنة )د( )أرملة(

 ال تستحق
 تستحق
 تستحق
 تستحق

 (1رق  )
بجدول 
 التوزٌع

× 
 

(60) 

× 
20 
20 
20 

× 
 
 
× 

× 
30 
30 
× 

× 
 
 
× 

× 
-- 
60 
× 

 
 مبلحظات :

  ٌمثل النصٌب المستحق فى المعاش 6ـ ناتج الخطوة رق   1
 لمستحقون فى المعاش فى  ذه الحالة    :وعلً ذل  ٌكون ا     
 األرملة واإلبنة )ب( واإلبنة )جـ( .      

 ٌمثل النصٌب المنصرؾ فى المعاش  8ـ ناتج الخطوة رق   2
 وعلً ذل  ٌكون المستحقون لصرؾ المعاش فى  ذه الحالة    :     

 األرملة واإلبنة )جـ( .     
  100بنةة )ب( دخةبل صةافٌا مةن عمةل جنٌةه ولئل 100 ـ رؼ  أن لئلبنةة )د( معاشةا عةن زوجهةا 3

جنٌه : بمعنى أن  اتٌن القٌمتٌن متساوٌتٌن   ولكن طبٌعة كل منهما مختلفة عن األخرى   وقد 
ترتب على ذل  عةد  اسةتحقاق اإلبنةة )د( فةً حةٌن أن اإلبنةة )ب( ظلةت مسةتحقة فةى المعةاش 

 . ولكنها موقوفة
  

 صٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لكل مستحق: ن النبٌثالثا : أهمٌة التفرقة 
تظهر أ مٌة التفرقة بٌن النصٌب المستحق والنصةٌب المنصةرؾ مةن المعةاش لكةل مسةتحق        

 فٌما ٌؤتى :
 ـ مدى توافر شرط اإلعالة لؤلخوة واألخوات : 1

سةةبق أن أو ةةحنا فةةى الفصةةل األول مةةن  ةةذا البةةاب أنةةه مةةن الشةةروط الواجةةب توافر ةةا  
ق األخةةوة واألخةةوات فةةى المعةةاش   أن تثبةةت إعالةةة المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب السةةتحقا

 المعاش له  حال حٌاته .
وقد أو حنا فى الفصل المشار إلٌه أنه ٌقت ً األمر إلثبات اإلعالة توافر ثبلثة شروط  

 مجتمعة ـ الشرط األول منها :
قه فلللى ب المعلللاش سلللبق اسلللتحقا" أال ٌكلللون أى ملللن أوالد الملللؤمن علٌللله أو صلللاح

 " .المعاش
وٌقت ى األمر عند بحث مدى توافر  ذا الشرط أن ٌت  االعتماد على ناتج الخطوة رق     

مةن خطةوات توزٌةع المعةاش السةابق بٌانهةا تفصةٌبل بالفصةل السةادس مةن  ةذا البةاب   6
الةةرد واألٌلولةةة للنصةةٌب فةةى المعةةاش الةةذى ال ٌسةةتحق كلٌةةا أو جزئٌةةا ( ـ ولةةٌس نةةاتج )

من خطوات التوزٌع والسابق بٌانها تفصٌبل بالفصل الثامن من  ذا الباب  8الخطوة رق  
 ) الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ٌت  وقفه جزئٌا أو كلٌا ( .

 
بمعنللى أن تكللون العبللرة فللى بحللث هللذا الشللرط بهللل ٌوجللد مسللتحقٌن للمعللاش ) نللات   

هللؤالء المسللتحقٌن ( مللن عدملله ، وذلللك بصللرؾ النظللر عمللا إذا كللان  6الخطللوة رقللم 
 ( من عدمه .8مستحقٌن لصرؾ النصٌب المستحق لهم ) نات  الخطوة رقم 

 
 وٌمكن إٌضاح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :  
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 ( : 2مثال رقم )
ردت أسةةماإ   بطلةةب جنٌهةةا   وكانةةت بٌانةةات مةةن و 180تةةوفً مةةإمن علٌةةه عةةن معةةاش مقةةداره 

 : الصرؾ كما ٌؤتى
 جنٌه . 200ن زوجها ـ إبنة ـ مترملة ولها معاش ع1
 . ؼٌر متزوجةـ أخت ـ  2
ووفقةةا لمةةا سةةبق إٌ ةةاحه بالفصةةل األول مةةن  ةةذا البةةاب مةةن أنةةه فةةى حالةةة وجةةود أخةةوة وأخةةوات  

 باستمارة طلب الصرؾ مع أوالد ٌت  بحث مدى توافر شروط استحقاق األوالد أوال .
 تى :لذا فونه ٌت  تطبٌق خطوات توزٌع المعاش على اإلبنة فقط كما ٌؤ 
 ـ تستحق لكونها ؼٌر متزوجة . 1
 ( ـ ولد واحد .6)= الحالة رق  ـ رق  الحالة من جدول التوزٌع  2
 المعاش . 3/ 2 = (6ـ نصٌب فئة األوالد فى الحالة رق  ) 3

 جنٌها . 120=  3/ 2×  180وبالتالً تستحق      
 جنٌها .     120امل  ذا النصٌب أى ـ نظرا ألنها المستحقة الوحٌدة فى  ذه الفئة   فونها تستحق ك 4
جنٌها (  120ـ بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات فونها تصبح ؼٌر مستحقة فى معاش والد ا ) 5

 .جنٌه( 200أعلً ( وقٌمته أكبر ) وذل  الستحقاقها معاشا عن زوجها ) ذو أولوٌة
ا   فونةه ٌكةون قةد تةوافر وحٌث تصةبح اإلبنةة وفقةا لمةا تقةد  ؼٌةر مسةتحقة للمعةاش عةن والةد       

لؤلخت أحد الشروط المطلوبة إلثبات اإلعالة و و عد  وجود أوالد للمإمن علٌةه أو صةاحب 
 المعاش استحقوا فى المعاش . 

 
 ( : 3مثال رقم )

( لة  تكةن قةد اسةتحقت معةاش عةن زوجهةا ولكنهةا تعمةل 2بفرح أن اإلبنة فً المثال السابق رقة  )
 .جنٌه  مقداره200بؤجر صافً 

وعلً ذل  ووفقا لما سبق إٌ احه بهذا الباب من خطوات توزٌع المعةاش فةون موقةؾ اإلبنةة ٌكةون 
 كما ٌلى : 

 ـ تستحق لكونها ؼٌر متزوجة .1
 ( ـ ولد واحد .6) = الحالة رق  ـ رق  الحالة من جدول التوزٌع 2
 المعاش . 3/ 2 = (6ـ نصٌب فئة األوالد فى الحالة رق  ) 3

 جنٌها 120=  2/3× 180تستحق  وبالتالً      
 .جنٌها 120حق كامل  ذا النصٌب أى ـ نظراح ألنها المستحقة الوحٌدة فى  ذه الفئة   فونها تست 4
 ـ تظل مستحقة لنصٌبها ـ لعد  استحقاقها لمعاشات أخرى .  5
زئٌةا ـ تظل قٌمة استحقاقها كما  ً لعد  رد نصٌب  خر علٌهةا نتٌجةة عةد  االسةتحقاق كلٌةا أو ج 6

  لمستحقٌن  خرٌن .

ـ بتطبٌةق حةدود الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل فونةه ٌةت  إٌقةاؾ نصةٌبها فةى المعةاش )ال  7
 200جنٌها   وذل  لحصولها علً دخل صافى من عمل مقداره  120تستحق صرفه( ومقداره 

 جنٌه و و أكبر من استحقاقها فى المعاش   وأكبر من حدود الجمع بٌنهما .
لتالً فون اإلبنة فى  ذا المثال تكون مستحقة فى معاش والد ا ولكنها موقوفةة   وبةذل  ٌكةون وبا   

الشةةرط األول مةةن شةةروط إثبةةات اإلعالةةة بالنسةةبة لؤلخةةت و ةةو عةةد  وجةةود أوالد اسةةتحقوا فةةى 
 المعاش ل  ٌتحقق .

 مبلحظة : 
جنٌةةه ـ إال أن  200ى متسةةاوٌة و ة 3   2رؼة  أن القٌمةةة التةةى تحصةل علٌهةةا اإلبنةةة فةى المثةةالٌن 
( معةاش وبالتةالً فقةد أدى تطبٌةق القواعةد 2طبٌعة كل منهما مختلفة   فهذه القٌمة فى المثةال رقة  )

الخاصة بحدود الجمع بٌن المعاشات إلً عد  استحقاق  ذه اإلبنة فى معاش والد ا   أما  ذه القٌمة 
القواعد الخاصة بحةدود الجمةع بةٌن  ( فهى دخل من عمل وبالتالً فقد أدى تطبٌق3فى المثال رق  )

 المعاش والدخل من عمل إلى وقؾ صرؾ النصٌب فى المعاش المستحق لها عن والد ا .  
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علً ذل  فقد توافر لؤلخت الشةرط األول مةن الشةروط البلزمةة إلثبةات اإلعالةة ) عةد  وجةود أوالد 
 ( ( .3فى المثال رق  ) ( ول  ٌتوافر لها  ذا الشرط2استحقوا فى المعاش   فى المثال رق  )

   
 ـ توزٌع المكافأة :  2
 : بما ٌؤتى ق ى القواعد الخاصة بتوزٌع المكافؤة المستحقة فى حالة وفاة المإمن علٌهت        
أ ـ ٌت  توزٌع المكافؤة علً مستحقً المعاش بنسبة األنصبة المحددة له  بجةدول توزٌةع             

 المعاش .
مةن فئةـة واحةـدة لة  ٌبلةػ مةن مسةتحق أو أكثةر    وى مسةتحق واحةدـ إذا ل  ٌوجد سة ب  

صرفت له أولهة  المكافةؤة   فى المعاش الواحد  الصحٌح  له النصٌب المستحق 
 بالكامل .

 وٌنطبق ذلك على الحاالت اآلتٌة من جدول التوزٌع :  
 

 النصٌب المستحق المستحق فً المعاش رقم الحالة

4 
6 
10 
11 

 و زوج فقطأرملة أو أرمل أ
 ولد واحد

 والد واحد أو والدٌن
 أخ أو أخت أو أكثر

3/ 4 
2/ 3 
1 /2 
1 /2 

 
إذا وجد أكثر من مستحق من فئتلٌن مختلفتلٌن للم تبللػ جمللة األنصلبة المسلتحقة  –ج          

لهم فى المعاش الواحد الصحٌح ، فإنه ٌتم توزٌع المكافأة بٌنهم بالكامل بالنسلبة 
 : بة المحددة لهم بجدول التوزٌع والتناسب بٌن األنص

من جدول التوزٌع ) والةد واحةد أو والةدٌن وأخ  12وٌنطبق ذل  على الحالة رق                  
أو أخةةت أو أكثةةر ( حٌةةث ٌسةةتحق لفئةةة الوالةةدٌن النصةةؾ ولفئةةة األخةةوة واألخةةوات 

 المعاش . 4/ 3الربع   وبالتالً ٌكون مجموع نصٌب  اتـٌن الفئتٌن  
 وٌت  توزٌع المكافؤة بٌنهما بالكامل بالنسبة والتناسب كما ٌلى :                  

                1  /2  :1  /4  
 وبتوحٌد المقامات تصبح                 
                2  /4  :1  /4  
 وبحذؾ المقامات والتعامل مع البسط تصبح النسبة                 
                2  :1  
 بمعنى أن ٌكون إستحقاق كل من  اتٌن الفئتٌن فى المكافؤة                 
 لفئة الوالدٌن  3/  2               
 لفئة األخوة واألخوات  3/  1               

 
 إذا لم ٌوجد مستحقون للمعاش وزعت المكافأة بٌن الورثة الشرعٌٌن .– د           
 

قواعد توزٌلع المكافلأة تبعلاً لبلحتملاالت المختلفلة السلابق بٌانهلا نجلد أنهلا  باستقراءو             
 كلها تدور حول االستحقاق فى المعاش من عدمه .

وعلى ذل  فون األمر ٌقت ً عند تحدٌد من ٌوزع علٌه  المكافؤة أن تكون العبةرة بهةل             
مةةن  6ج الخطةوة رقةة  ٌوجةد مسةةتحقون للمعةةاش مةن عدمةةه   وذلةة  باالعتمةاد علةةى نةةات

خطوات التوزٌع السابق بٌانها بالفصل السادس من  ذا الباب ) الرد واألٌلولة للنصٌب 
مةن خطةوات  8ولٌس ناتج الخطوة رقة   –فى المعاش الذى ال ٌستحق كلٌاح أو جزئٌا ( 

التوزٌع والسابق بٌانها تفصٌبلح بالفصل الثامن من  ذا الباب ) الرد واألٌلولةة للنصةٌب 
 المعاش الذى ٌت  وقفه جزئٌاح أو كلٌاح ( .     فى
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،  6بمعنى أن تكون العبرة فى توزٌع المكافأة بالمستحقٌن للمعاش نات  الخطوة رقلم  
 وذلك بصرؾ النظر عما إذا كان هؤالء المستحقٌن لصرؾ النصٌب المستحق لهم 

 ( من عدمه . 8) نات  الخطوة رقم  
   

 مثلة اآلتٌة : وٌمكن إٌضاح ذلك فى األ      

 
 ( : 4مثال رقم ) 

  وكان المستفٌد عنه وفقاح لما جاء بطلب الصرؾ  هجنٌ 200توفى مإمن علٌه عن معاش مقداره 
 الوالد فقط   ول  ٌكن مستحقاح لمعاش ول  ٌكن لدٌه دخل من عمل أو مهنة .

 د كما ٌؤتى : ووفقاح لما سبق إٌ احه من خطوات توزٌع المعاش   فونه ٌت  بحث حالة الوال
 حٌث ال توجد شروط خاصة باستحقاق الوالد .  –ٌستحق  – 1
 والد واحد أو والدٌن .  –(  10) = الحالة رق  رق  الحالة من جدول التوزٌع  – 2
 المعاش  2/  1 = ( 10نصٌب فئة الوالدٌن فى الحالة رق  )  – 3

 هجنٌ 100=  2/  1×  200وبالتالً ٌستحق      
 .هجنٌ 100أى  –نه المستحق الوحٌد فى  ذه الفئة   فونه ٌستحق كامل  ذا النصٌب نظراح أل -4
 ٌظل مستحقاح لهذا النصٌب لكونه ؼٌر مستحق لمعاشات أخرى .  – 5
خر علٌه نتٌجة لعةد  االسةتحقاق كلٌةا أح أو  ٌظل مستحقاح لهذا النصٌب كما  و لعد  رد نصٌب - 6

 جزئٌا لمستحقٌن  خرٌن .
 حقاح لصرؾ  ذا النصٌب لعد  حصوله على دخل من عمل أو مهنة . ٌظل مست – 7
ٌظل مستحقاح لصرؾ  ذا النصٌب كما  ةو لعةد  رد نصةٌب أخةر علٌةه نتٌجةة لعةد  إسةتحقاق  - 8

 الصرؾ كلٌاح أو جزئٌاح لمستحقٌن  خرٌن .
إبنةه وعلى ذل  فون الوالد فى  ةذه الحالةة ٌكةون  ةو المسةتحق الوحٌةد للمعةاش المسةتحق لةه عةن  

وٌصرؾ له  ذا النصٌب لعد  حصوله علةى دخةل مةن عمةل أو مهنةة   وبالتةالً ٌسةتحق المكافةؤة 
 بالكامل .

 
 ( :  5مثال رقم ) 

 . اهجنٌ 101( السابق كان له معاش أخر مقداره  4بافتراح أن الوالد فى المثال رق  ) 
 باب كما  ٌلــــــً : ٌت  بحث حالته وفقاح لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌ احها بهذا ال

 ( . 4كما  ً فى المثال رق  )  4إلى   1الخطوات من 
( جنٌه 100ر مستحق فى معاش إبنه ) بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات   ٌصبح الوالد ؼٌ – 5

 ( . هاجنٌ 101وذل  الستحقاقه معاشاح عن نفسه ) ذو أولوٌة أعلى ( وقٌمته أكبر ) 
تحقون للمعةةاش فةةى  ةةذه الحالةةة وٌةةت  توزٌةةع المكافةةؤة علةةى الورثةةة وعلةةى ذلةة  ال ٌكةةون  نةةا  مسةة

وحٌةةث ال ٌوجةةد لبلبةةن مسةةتفٌدون سةةوى الوالةةد   فةةون المكافةةؤة تصةةرؾ لةةه بالكامةةل  –الشةةرعٌٌن 
 باعتباره الوارث الوحٌد له ولٌس بصفته مستحقاح فى المعاش .

 
 ( :  6مثال رقم ) 

 جنٌهاح . 99ن له معاش أخر مقداره ( كا 4بافتراح أن الوالد فى المثال رق  )  
 ٌت  بحث حالته وفقاح لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌ احها بهذا الباب كما ٌلى : 

 ( . 4كما  ى فى المثال رق  )  4إلى   1الخطوات من 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات   ٌصبح الوالد مستحقاح مةن معةاش إبنةه جنٌهةاح واحةداح فقةط  – 5

( والمعاش المستحق له عن  هجنٌ 100الفرق بٌت المعاش المستحق له عن إبنه ) و و ٌمثل 
 جنٌهاح ( حٌث أولوٌته أعلى عن معاش اإلبن . 99نفسه )

خةر علٌةه نتٌجةة لعةد   ٌظل مستحقاح لهذا النصٌب ) جنٌهةاح واحةداح ( كمةا  ةو لعةد  رد نصةٌب  – 6
 االستحقاق جزئٌاح أو كلٌاح لمستحقٌن  خرٌن .
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 ل مستحقاح لصرؾ  ذا النصٌب كما  و لعد  حصوله على دخل من عمل أو مهنة .ٌظ –7
ٌظل مستحقاح لصرؾ  ذا النصٌب  كما  و لعةد  رد نصةٌب أخةر علٌةه نتٌجةة لعةد  إسةتحقاق  - 8

 الصرؾ جزئٌاح أو كلٌاح لمستحقٌن  خرٌن .
سةةتحق عةةن إبنةةه وعلةةى ذلةة  فةةون الوالةةد فةةى  ةةذه الحالةةة ٌكةةون  ةةو المسةةتحق الوحٌةةد للمعةةاش الم

وٌصرؾ له  ذا النصٌب لعد  حصوله على دخل من عمةل أو مهنةة   وبالتـةـالً ٌسةتحق المكافةؤة 
 بالكامل )رؼ  أنه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن ابنه ( . 

 
 ( : 7مثال رقم ) 

 . هاجنٌ 101( كان له دخل صافى من عمل  4بافتراح أن الوالد فى المثال رق  )
 الته وفقاح لخطوات توزٌع المعاش السابق إٌ احها بهذا الباب كما ٌلً :ٌت  بحث ح

 ( . 4كما  ً فى المثال رق  ) 6إلى  1الخطوات من 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل   ٌصبح الوالد ؼٌةر مسةتحق الصةرؾ فةى  – 7

أكبةةر مةةن  ( هةةاجنٌ 101( وذلةة  لحصةةوله علةةى دخةةل مةةن عمةةل ) هجنٌةة 100معةةاش إبنةةه ) 
 النصٌب المستحق له فى معاش إبنه وأكبر من حدود الجمع بٌنهما .

ومع عد  إستحقاق الوالد لصرؾ النصٌب المستحق له فى معةاش إبنةه   فةون ذلة  ال ٌنفةى أنةه     
مةن  6حٌث سبق أن أو حنا أن االستحقاق ٌتحدد بنتائج الخطوة رقة   –مستحقاح لهذا النصٌب 

 .  8لٌس ناتج الخطوة رق  خطوات توزٌع المعاش و
فةةون الوالةةد فةةى  ةةذه الحالةةة ٌكةةون  ةةو المسةةتحق الوحٌةةد فةةى المعةةاش ) رؼةة  أنةةه ال ٌصةةرفه (     

 وبالتالً ٌستحق المكافؤة بالكامل .

 
 ( :  8مثال رقم ) 

 جنٌهاح .  99( كان له دخل صافى من عمل  4بافتراح أن الوالد فى المثال رق  )
 طوات توزٌع المعاش السابق إٌ احها بهذا الباب كما ٌلً : ٌت  بحث حالته وفقاح لخ

 ( . 4كما  ً فى المثال رق  ) 6إلى  1الخطوات من 
بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل   ٌصبح الوالد مستحقاح الصرؾ فةى معةاش – 7

  99 فقةط   وذلة  لحصةوله علةى دخةل صةافى مةن عمةل اواحد ها( لمبلػ جنٌهجنٌ 100إبنه ) 
 جنٌهاح .

ورؼ   أن المستحق الصرؾ للوالد فى  ذه الحالة جنٌهاح واحداح فقط   إال أن ذل  ال ٌنفةى عنةه أنةه  
المستحق الوحٌد للمعاش عن إبنه   حٌث سبق أن أو حنا أن االستحقاق ٌتحدد بناتج الخطوة رق  

6 . 
إبنةه )رؼة  أنةه ٌصةرؾ منةه  فون الوالد فى  ذه الحالة ٌكون  و المستحق الوحٌد فةى المعةاش عةن

 جنٌهاح واحداح فقط ( وبالتالً ٌستحق المكافؤة بالكامل .
 

 فى الجدول اآلتً : 8إلى  4وٌمكن تلخٌص األمثلة من 
 

مثال 
 رقم

نصٌب الوالد 
فً معاش 

 ابنه

المعاش 
المستحق 
 عن نفسه

المستحق للوالد 
عن ابنه نات  

 (6خطوة )

الدخل 
الصافً 
للوالد من 
 عمل

ق المستح
الصرؾ للوالد 
عن ابنه نات  

 (8خطوة )
 مستحق المكافأة باعتباره

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

4 
5 
6 
7 
8 

100 
100 
100 
100 
100 

000 
101 
99 
000 
000 

100 
000 
001 
100 
100 

000 
000 
000 
101 
99 

000 
000 
001 
000 
001 

 مستحق فً المعاش
 مٌراث شرعً

 مستحق فً المعاش
 مستحق فً المعاش
 مستحق فً المعاش
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 مبلحظات : 
رؼة  أنةه  6ت  صرؾ المكافؤة للوالد باعتباره مستحقاح للمعةاش فةى المثةال رقة   – 1

 مستحق جزء منه فقط .
رؼة  أنةه  7ت  صرؾ المكافؤة للوالد باعتباره مستحقاح للمعاش فى المثةال رقة   - 2

 ؼٌر مستحق صرفه .
رؼة  أنةه  8حقاح للمعاش فى المثةال رقة  ت  صرؾ المكافؤة للوالد باعتباره مست -  3

 جزء منه .صرؾ مستحق 

 
 تحدٌد مبلػ التعوٌض اإلضافً :  – 3

تق ةةى القواعةةد الخاصةةة بتحدٌةةد التعةةوٌح اإل ةةافً فةةى حالةةة وفةةاة  المةةإمن علٌةةه أو            
 صاحب المعاش بما ٌلً : 

دون وجةود مسةتحقٌن ٌ اعؾ مبلػ التعوٌح اإل افً فى حالةة وفةاة المةإمن علٌةه  –أ    
 للمعاش .

ٌسةةتحق مبلةةػ التعةةوٌح اإل ةةافً فةةى حالةةة وفةةاة صةةاحب المعةةاش دون  وجةةود  –ب            
 مستحقٌن فى المعاش .

 
وباسللتقراء البنللدٌن أ ، ب السللابقٌن ٌتبللٌن أن مضللاعفة مبلللػ التعللوٌض اإلضللافً فللى    

ضلافً فلى حاللة حالة وفاة الملؤمن علٌله ملن عدمله ، واسلتحقاق مبللػ التعلوٌض اإل
 وفاة صاحب المعاش من عدمه ، إنما ٌرتبط بوجود مستحقٌن للمعاش من عدمه .

وعلى ذل  فون األمر ٌقت ً عند بحث  ذا األمر أن تكون العبرة بهل ٌوجد مستحقٌن              
مةن خطةوات التوزٌةع  6للمعاش من عدمةه   وذلة  باالعتمةاد علةى نةاتج الخطةوة رقة  

بالفصل السادس من  ذا الباب ) الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى السابق بٌانها 
مةن خطةوات التوزٌةع السةـابق  8ولٌس ناتج الخطــوة رق   –ال ٌستحق كلٌاح أو جزئٌاح( 

بٌانها تفصٌبلح بالفصل الثامن من  ذا الباب ) الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعةاش الةذى 
 ٌت  وقفه جزئٌاح أو كلٌاح ( .

بمعنى أن تكون العبرة فى اتخاذ هلذا القلرار بهلل ٌوجلد مسلـتحقٌن للمـلـعاش ) نلات             
( ، وذلللك بصللرؾ النظللر عمللا إذا كللان هللؤالء المسللتحقٌن مسللتحقٌن  6الخطللوة رقللم 

 ( من عدمه . 8لصرؾ النصٌب المستحق لهم ) نات  الخطوة رقم 
 

والتً ٌتم االعتماد فٌها على ذات الفلروض التلى وٌمكن إٌضاح ذلك فى األمثلة اآلتٌة             
السابقة والتً تم تلخٌصها فى الجدول السابق  8إلى  4تم استخدامها فى األمثلة من 

 وذلك كما ٌأتً :  –
 

مثال  
 رقم

معتمد 
علً 
بٌانات 
المثال 
 رقم

نصٌب 
الوالد فى 
معاش 
 إبنه

المعاش 
المستحق 
له عن 
 نفسه

المستحق 
من المعاش 
عن إبنه 

)نات  خطوة 
6) 

الدخل 
الصافً للوالد 

 من عمل

المستحق 
الصرؾ للوالد 
عن إبنه )نات  

 (8خطوة 

مبلػ التعوٌض 
 اإلضافً

 
9 
10 
11 
12 
13 

 
4 
5 
6 
7 
8 

 جنٌه
100 
100 
100 
100 
100 

 جنٌه
000 
101 
099 
000 
000 

 جنٌه
100 
000 
001 
100 
100 

 جنٌه
000 
000 
000 
101 
099 

 جنٌه
100 
000 
001 
000 
001 

 
 ال ٌضاعؾ
 ٌضاعؾ
 ال ٌضاعؾ
 ال ٌضاعؾ
 ال ٌضاعؾ
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 مبلحظات : 
رؼة  عةد  اسةتحقاق  11ـ ل  ٌت  م اعفة مبلػ التعوٌح اإل افى فى المثال رق   1

 الوالد لكل المعاش المستحق له عن إبنه .
باعتبةار أن الوالةد  12ـ ل  ٌت  م اعفة مبلػ التعةوٌح اإل ةافى فةً المثةال رقة   2

 اش رؼ  أنه ؼٌر مستحق صرفه .مستحقا فى المع
باعتبةار أن الوالةد  12ـ ل  ٌت  م اعفة مبلػ التعةوٌح اإل ةافى فةً المثةال رقة   3

 مستحقا فى المعاش رؼ  أنه ٌستحق صرؾ جزء منه .
 

 بن واألخ :ـ تحدٌد منحة الزواج للبنت واألخت ومنحة قطع المعاش لئل 4
بةن أو األخ الةذى طع معاشةها للةزواج   كمةا ٌسةتحق لئلٌستحق للبنت أو األخت التى ٌق              

ٌتةوافر بشةؤنه أحةد أسةباب قطةع المعةاش ـ منحةة تعةادل المعةاش المسةتحق لهةا أولةه فةى 
 تارٌخ القطع وذل  بحد أدنى مقداره مائتً جنٌه .

 وال ٌستحق صرؾ  ذه المنحة إال لمرة واحدة .      
 

إلٌهلا أن ٌلتم تحدٌلدها عللى أسلاس المعلاش وٌراعى فلً تحدٌلد قٌملة المنحلة المشلار     
المستحق ألى منهم فى تارٌخ القطع بصرؾ النظر عما إذا كان هذا النصٌب مسلتحق 
الصرؾ من عدمه ، وكذا بصرؾ النظر عما إذا كان هذا النصٌب ٌصرؾ بقٌمة تزٌلد 

 أو تقل على النصٌب المستحق .
   
 ة : وٌمكن إٌضاح ذلك فى األمثلة اآلتٌــ           
 

 ( : 14مثال رقم )
جنٌهةا   وكانةةت بٌانةات مةن وردت أسةماإ   بطلةةب  480تةوفى مةإمن علٌةه عةةن معةاش مقةداره  

 الصرؾ كما ٌؤتى : 
 ـ أرملة ـ متوافر بالنسبة لها شروط االستحقاق . 1
 جنٌه . 300ـ إبنة ـ ؼٌر متزوجة تعمل بؤجر صافى  2
 و مهنة  .ـ إبنة ـ ؼٌر متزوجة لٌس لها دخل من عمل أ 3

 ووفقا لما سبق إٌ احه بالفصول السابقة من  ذا الباب ٌت  توزٌع المعاش كما ٌؤتى :     
ـ بمراجعةةة شةةروط االسةةتحقاق لكةةل مةةن وردت أسةةماإ   بطلةةب الصةةرؾ تبةةٌن تةةوافر شةةروط   1

 استحقاق المعاش لكل من األرملة واالبنتٌن .
 . 1ـ رق  الحالة من جدول التوزٌع الحالة رق   2
 جنٌها . 240=   2 /1×     480ـ نصٌب فئة األرامل من المعاش  3

 جنٌها .  240=   2 /1×   480ونصٌب فئة األوالد من المعاش       
 جنٌها . 240=          1÷  240ـ نصٌب األرملة                    4

 جنٌها .  120=         2÷  240ونصٌب كل إبنة                       
ال تطبةةق خطةةوة مراعةةاة حةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات لعةةد  وجةةود معاشةةات أخةةرى ألى مةةن  ـ 5

 المستحقٌن .
ـ ال تطبق خطوة رد النصٌب فى المعةاش الةذى ال ٌسةتحق كلٌةا أو جزئٌةا لعةد  وجةود مثةل  ةذا  6

 النصٌب فى  ذه الحالة .
نة األولى   فونه ٌت  وقؾ ـ بتطبٌق خطوة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل بالنسبة لئلب 7

جنٌه ( ٌزٌةد علةى قٌمةة اسةتحقاقها  300نصٌبها حٌث تحصل على دخل صـافى من العمل ) 
 جنٌها ( . 120فى المعاش )

 وٌزٌد على حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل .     
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 ـ تطبٌق خطوة رد النصةٌب فةى المعةاش الةذى ال ٌسةتحق الصةرؾ حٌةث ٌةت  رد نصةٌب اإلبنةة 8
 األولى فى المعاش إلى اإلبنة الثانٌة لٌصبح نصٌبها المستحق الصرؾ .

 جنٌها .  240)النصٌب المردود( =  120)النصٌب المستحق(+ 120=      
 

 وعلً ذلك ٌكون التوزٌع النهائى للمعاش فى هذه الحالة كما ٌأتى : 
 

 النصٌب المستحق المستفٌد
 ( 6) نات  الخطوة 

 النصٌب المنصرؾ
 ( 8ت  الخطوة ) نا

 
 األرملة

 االبنة األولً
 االبنة الثانٌة

 جنٌه
240 
120 
120  

 جنٌه
240 
000 
240 

     
المستحقة لها علةً الزواج وبفرح قطع معاش اإلبنة األولً أوالح لزواجها   فؤنه ٌت  تحدٌد منحة  

 12×  120 أساس النصٌب المستحق لها ولٌس المنصرؾ ـ بمعنى أن تكون المنحة المستحقة لها
 جنٌها . 1440= 
المستحقة لهةا علةً  الزواج وبفرح قطع معاش اإلبنة الثانٌة أوالح لزواجها   فونه ٌت  تحدٌد منحة 

 120أساس النصٌب المستحق لها أٌ ا ولٌس المنصرؾ ـ بمعنةى أن تكةون المنحةة المسةتحقة = 
 جنٌها . 1440=  12× 
 

 ( : 15مثال رقم )
( افتر ةةنا زواج اإلبنةة األولةةً أوالح مةرة   ثةة  افتر ةنا زواج اإلبنةةة 14فةً المثةال السةةابق رقة  )

الثانٌة أوال مرة أخرى   وفً كل من الفر ٌن ت  تحدٌد المنحة المستحقة لكةل منهمةا علةً أسةاس 
 النصٌب المستحق ولٌس المنصرؾ.

مسةتحقٌن فةً ونظراح ألنه عند قطع نصٌب أحةد األوالد ٌةت  رد  ةذا النصةٌب علةً بةاقً األوالد ال 
تارٌخ القطع ـ لذا فونه إذا ما افتر نا زواج اإلبنة الثانٌة أوالح فونه ٌت  تحدٌد المنحة لها علً أساس 

 240جنٌها ولٌس النصٌب المنصرؾ لهةا و ةو  120المعاش المستحق لها فً تارٌخ القطع و و 
 جنٌها .
 جنٌها . 1440=  12×  120أى = 

ثانٌة أن ٌت  رده علً اإلبنة األولً لٌصبح استحقاقها فً المعاش وٌترتب علً قطع معاش اإلبنة ال
 كما ٌلً : 

 جنٌها . 240)النصٌب المردود علٌها( = 120)النصٌب المستحق( +  120
جنٌهةةا( فونهةةا ال  240جنٌةةه( ٌزٌةةد علةةً اسةةتحقاقها فةةً المعةةاش) 300وحٌةةث أنهةةا تعمةةل بةةؤجر )

 تستحق صرؾ  ذا المعاش .   
النصٌب علً األرملة بمراعاة أال ٌجةاوز نصةٌبها المسةتحق الصةرؾ مةن المعةاش وٌت  رد  ذا    

 الحد األقصى المقرر لفئة األرامل و و : 
 جنٌها . 360=  4/ 3×  480المعاش ـ أى  4/ 3

 وعلً ذلك ٌصبح توزٌع المعاش كما ٌأتً : 
 

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق المستفٌد
 
 

 األرملة
 اإلبنة األولً

 بنة الثانٌةاإل

 جنٌه
240 
240 
000  

 جنٌه
360 
000 
000  
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بفرح زواج اإلبنة األولً بعد ذل    فونه ٌت  تحدٌد المنحة المستحقة لهةا علةى أسةاس اسةتحقاقها  
 جنٌها .  2880=  12×  240جنٌها ـ أى تكون المنحة المستحقة =  240فى المعاش و و 

هةا أن ٌةت  رد نصةٌبها المسةتحق فةى المعةاش علةى وٌترتب على قطع معا ش اإلبنة األولى لزواج 
=  4/ 3×  480المعةاش ـ أى  4/ 3األرملة   بمراعاة الحد األقصى المقرر لفئةة األرامةل و ةو 

 جنٌها . 360
     
 ح توزٌع المعاش كما ٌأتى : بوعلى ذلك ٌص   
 

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق المستفٌد
 
 

 األرملة
 اإلبنة األولً

 الثانٌة اإلبنة

 جنٌه
360 
000 
000  

 جنٌه
360 
000 
000  
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 اشرلفصل العا
 أحكام خاصة بصرؾ المعاشات

 ن عن المؤمن علٌه أو صاحب  المعاشٌللمستحق
 

 :أوال  : مستندات الصرؾ 
المتوافر " مجانا " بمكاتب ومناطق الهٌئة  119ـ ٌقد  طلب الصرؾ علً النموذج رق   1

 عتماده إدارٌا .إستٌفاء جمٌع بٌاناته وإالمختصة بعد 
على  ذا النموذج   بشرط ح ور أسرة المإمن علٌةه  وٌجوز عد  التصدٌق اإلدارى      

أو صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب التةؤمٌنى المخةتص للتوقٌةع علةى النمةوذج 
أما  الموظؾ المختص وفةى  ةذه الحالةة ٌجةب توقٌةع الموظةؾ ومةدٌره المباشةر بمةا 

تخةت  بخةات  ٌفٌد أن التوقٌع ت  أمامه وٌعتمد النمةوذج مةن مةدٌر المنطقةة أو المكتةب و
 شعار الجمهورٌة الخاص بالمنطقة أو المكتب التؤمٌنى .

 ـ ٌرفق بطلب الصرؾ المستندات اآلتٌة :   2       
شعار أ  ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختو  بخات          

 الجمهورٌة .
التةةى ال تجةةاوز مرحةةـلة الحصةةول علةةى  ـةة شةةهادة مةةن أحةةد معا ةةد أو جهةةات التعلةةٌ  ب           

لتحةاق مسةتحق المعةاش مةن األوالد أو األخةوة إالبكالورٌوس أو اللٌسانس تثبت 
الةةذكور الةةذٌن تجةةاوزوا سةةن الحادٌةةة والعشةةرٌن ولةة  ٌجةةاوزوا سةةن السادسةةة 

 ..والعشرٌن  فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب  المعاش 
 ار معتمد إدارٌا بعد  اإللتحاق بعمل . وذل  باإل افة إلى إقر             

ـ الشهادة الداللة عللً الحصلول عللً مؤهلل نهلائى وذللك بالنسلبة للؤلوالد واألخلوة  ج       
 الذكور الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة : 

تجةةاوز سةةن الحادٌةةة والعشةةرٌن فةةى تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب (   1)            
 المعاش .

  .ل  ٌلتحق بعمل أو ل  ٌزاول مهنة ـ مع تقدٌ  إقرار بذل  معتمدا إدارٌا (  2)            
 ل  ٌبلؽوا سن :(  3)            

 . لٌن على اللٌسانس أو البكالورٌوس)ا ( السادسة والعشرٌن بالنسبة   للحاص        
 المإ بلت األقل . )ب(الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على        

مكةةرر المتةةوافرة بمكاتةةب ومنةةاطق الهٌئةةة المختصةةة مجانةةا  119سةةتمارة رقةة  د ـ اإل       
الذٌن ٌت منه   ةمستوفاة ومعتمدة إدارٌا عن كل من األخوة واألخوات علً حد

طلب الصةرؾ ـ بمراعةاة أن ٌرفةق بهةا المسةتندات المإٌةدة للةدخل فةى الحةاالت 
ا  المعلومةات والةذي ٌمكةن االسةتعبل  التى ال تتوافر فٌها بٌانات  ذا الدخل بنظة
 عنه بالرق  التؤمٌنً لصاحب  ذا الدخل .

 فى حالة عدم وجود : قصرلً شئون المتضمن متولقراروصاٌة اـ  هـ       
 الولً الطبٌعً " األب " ـ أو ( 1)            
 األ  فى حالة وفاة األب .( 2)            
  و الجد الصحٌح أى والد األب .  الولً الشرعً " و( 3)            

 .  ذا الترتٌب أولوٌة وذل  بمراعاة            
ـ بٌان معتمد من الجهة المسةتحق منهةا المعةاش اآلخةر للمسةتحق ٌت ةمن قٌمةة  ةذا  و        

 ستحقاق .المعاش وصلة قرابته بالمستحق عنه وتارٌخ اإل
ً ومتؽٌر " وما ٌخص  منه مةن ـ بٌان معتمد بالدخل من عمل إن وجد " أجر أساس ز

 جتماعً .شترا  التؤمٌن اإلإ رائب و
 ـ بٌان معتمد بالدخل من مهنة وتارٌخ ممارستها . ح       
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ستٌفاء بٌانات نموذج طلةب الصةرؾ المعةد لهةذا الؽةرح فةوذا تعةذر وـ ٌلتز  المستحقون ب 3       
فتراح وفٌت بٌاناتةه بةسةتوأستٌفاء بٌانات بع ه   فٌت  صرؾ النصٌب المستحق لمةن إ
 ستحقاق المستحقٌن الذٌن ل  ٌوقعوا على النموذج .إ

 ـ ال ٌتطلب األمر تعلٌق صرؾ المستحقات على أى من المستندات اآلتٌة :   4       
 : أ  ـ قرار الوصاٌة " ؼٌر مطلوب "         

عد   ب   وفى حالةلى الولى الطبٌعى و و األإحٌث تصرؾ مستحقات القصر                      
لى إعد  وجود ا تصرؾ  إلى والدته    وفى حالةوجوده تصرؾ مستحقاته  
عد  وجوده ٌكون الصرؾ للوصً  ب ( وفى حالةالولى الشرعى ) والد األ
 بوجب قرار الوصاٌة . 

 : ب ـ اإلعبلم الشرعً " ؼٌر مطلوب "         
ة الشرعٌٌن علةى أسةاس البٌانةات الةواردة حٌث تصرؾ المبالػ المستحقة للورث               

بطلب الصرؾ ـ وذل  لت من طلب الصرؾ للوفاة جزءا خاصا ببٌانات الورثة 
 الشرعٌٌن .

 :جـ ـ وثٌقة زواج األرملة " ؼٌر مطلوبة "          
حٌث ٌكتفً ببٌان أن الةزواج موثةق فةى الحقةل المخصةص لهةذا البٌةان بةالجزء                  

 رملة بنموذج طلب الصرؾ .لؤلالمخصص 
 

 :ثانٌا  : إجراءات الصرؾ 
بقلرار ـ تصرؾ المعاشات والمبالػ المستحقة للقصر للولً أو الوصً الذى تحدد صلفته  1      

 وذلك وفقا للترتٌب اآلتً :  ، وصاٌة
 أ  ـ الولً الطبٌعً و و األب .             

د  وجوده وتصرؾ لها معاشات القصةر مةن ب ـ وتعتبر األ  فً حك  األب فى حالة ع      
 أبنائها .

 جـ ـ الولً الشرعً و و الجد الصحٌح أى والد األب .            
 .   وصاٌة بقرارد  ـ للوصً المتولً شئون القصر وتثبت صفته              
الشةٌكات جنٌه فٌتعٌن التؤشٌر علةى  3000ـ إذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقصر علً  2      

المستخرجة بالقةدر الزائةد علةً  ةذا الحةد بعةد  الصةرؾ إال بعةد الحصةول علةى إذن مةن 
نٌابة األحوال الشخصٌة ـ وٌقصد بهذه المبالػ تل  المستحقة دفعة واحةدة كتعةوٌح المةدة 
الزائةةدة وتعةةوٌح الدفعةةة الواحةةدة والتعةةوٌح اإل ةةافى والمكافةةؤة وال ٌسةةرى ذلةة  علةةى 

 ه حقا دورٌا .عتبارومتجمد المعاش ب
ـ فى جمٌع األحوال تلتز  جهات الصرؾ بؤن تخطر نٌابةة األحةوال الشخصةٌة المختصةة  3       

 .إلٌه وعنوانه ودرجة قرابته للقصرس  من تصرؾ إبقٌمة المعاش والمبالػ المستحقة و
ٌجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحدٌةد الشةخص الةذى ٌصةرؾ لةه المعاشةات والمبةالػ  - 4      

 لمستحقة للقصر بالمخالفة للترتٌب السابق.ا
عتبةارا مةن أول إوفى  ذه الحالة ٌبدأ صرؾ المعاشات للشةخص الةذى عٌنتةه المحكمةة             

 الشهر التالً إلخطار الهٌئة المختصة بقرار المحكمة .
فى حالة تعٌٌن وصى ؼٌر األرملة علةى شةئون القصةر تصةرؾ معاشةات القصةر إلٌةه  – 5

ات التةةى لةة  وكةةذل  المعاشة لوصةةاٌةمةةن أول الشةةهر التةالً لتةةارٌخ تقةةدٌ  قةرار اعتبةارا إ
 .تصرؾ حتى  ذا التارٌخ

فى حالة ما إذا كانت األرملة قاصرة فونه ٌت  صرؾ مستحقاتها ومستحقات أوالد ا إلى  –6
بقةرار ولٌها الطبٌعً أو الشرعً أو الوصً علٌها أو متولً شئونها الةذى ٌثبةت صةفته 

 مراعاة  ذا الترتٌب .وب وصاٌة
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فتراح عةد  وجةوده وفى حالة وجود حمل مستكن ٌت  توزٌع المعاش على المستحقٌن ب – 7
لشةهر التةالً عتبةارا مةن أول اإتوزٌع المعاش على المستحقٌن بما فٌه  الحمةل  وٌعاد 
 .نفصاله حٌاح إلتارٌخ 

لةةى الةةولً أو سةةنة " إ 21ٌسةتمر صةةرؾ المعاشةةات للقصةةر بعةةد بلةةوؼه  سةةن الرشةةد "  – 8
 الوصً القائ  على شئونه  ما ل  ٌتقد  أحد   لصرؾ المعاش باسمه .

إذا تزوجت األرملة بعد وفاة المإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش أو إذا كانةت األ  مطلقةة  – 9      
طالمةةا ظةةل األوالد فةةى لهةةا  خةةر فونةةه ٌةةت  صةةرؾ مسةةتحقات أوالد ةةا  وتزوجةةت مةةن 

 بٌه  .رعاٌتها رؼ  زواجها من ؼٌر أ
 وتثبت األ  " األرملة أو المطلقة " أن األوالد ٌقٌمون معها بشهادة إدارٌة .      
أمةا إذا انفصةةل األوالد القصةةر عةةن أمهةة  بعةد زواجهةةا فةةون مسةةتحقاته  تصةةرؾ للةةولى    

 . قرار وصاٌةالشرعى فوذا ل  ٌوجد فتصرؾ للقائ  على شئونه  وتثبت صفته ب
بةةالقرار  ( المرفةةق190ت بمقت ةةى توكٌةةل علةى النمةةوذج رقةة  )ٌجةوز صةةرؾ المعاشةةا - 10     

 . 2007لسنة  554الوزاري رق  
 والٌخل  ذا التوكٌل بصرؾ المعاش لصاحب الشؤن بنفسه.        

 
 ن فى تارٌخ الوفاة : ٌثالثاً : تارٌخ بدء صرؾ المعاش للمستحق

اق المعةاش اعتبةارا ٌصرؾ المعاش للمستحقٌن الذٌن تتوافر فً شؤنه  شروط إستحق – 1
من أول الشهر الذى وقعت فٌه وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ولةو كةان تةارٌخ 

 الوفاة أخر ٌو  فى الشهر .
التالً للشةهر الةذى ولةد فٌةه  بالنسبة للحمل المستكن ٌصرؾ المعاش من أول الشهر – 2           

 .حٌاح 
 

 رار االستحقاق : رابعاً : اإلخطار عن حاالت القطع والوقؾ واستم
علةةى مةةن ٌتةةولى صةةرؾ المعةةاش باسةةمه أو نٌابةةة عةةن ؼٌةةره إخطةةار الجهةةة الملتزمةةة  –1

بصرؾ المعاش بكل ما من شؤنه أن ٌإدى إلى وقؾ صرؾ المعاش كله أو بع ه أو 
بمجلرد حلدوث سلبب الوقلؾ أو القطلع وعللى األخلص فلى قطعه وفقاح ألحكا  القانون 

 الحاالت اآلتٌة : 
 وفاة صاحب المعاش أو مستحقه . –أ         
 زواج المستحقات . –ب        

اإللتحاق بؤي عمل أو االشتؽال بؤي مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن  –ج 
أو لةةوائح مةةع ذكةةر تةةارٌخ اإللتحةةاق أو مباشةةرة المهنةةة والجهةةة التةةى ٌعمةةل بهةةا 

حالةةة وقٌمةةة مةةا  ومقةةدار الةةدخل مةةن  ةةذا العمةةل وأي تعةةدٌل ٌطةةرأ  علٌةةه فةةى كةةل
 ٌخص  منه من  رائب واشتراكات التؤمٌن االجتماعً .

 ٌقد  بٌان بالدخل المعدل فى ٌناٌر من كل سنة . –د        
إسةةتحقاق معةةاش أخةةر مةةن الخزانةةة العامةةة أو الصةةندوق الملتةةز  بالمعةةاش أو  – ةةـ        

ة لمعةةةاش وصةةةلة القرابةةةاالسةةةتحقاق وقٌمةةةة اسةةةبب الصةةةندوق األخةةةر مةةةع بٌةةةان 
 .بالمستحق عنه

 فى جمٌع  ذه األحوال ٌلز  تقدٌ  المستند الدال على وجود سبب الوقؾ أو القطع .  – 2
ٌتعٌن االمتناع عن صرؾ المعاش اعتبارا من أول الشهر التالً لتارٌخ تحقق سةبب  – 3

فٌمةا   وقؾ أوقطع المعاش   وذل  دون إخبلل بحاالت الجمع بةٌن المعةاش والةدخل 
وفاة قبل صرؾ المعاش فٌمتنع الصرؾ فٌها اعتبارا من أول الشهر الذى عدا حالة ال

 وقعت فٌه الوفاة .



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           93/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

علً من ٌتولى صرؾ المعاش بموجب توكٌل أن ٌقد  إلى الجهة التؤمٌنٌةة المختصةة  - 4
(  197كل سنتٌن تبدأ من تارٌخ العمل بةه إقةراراح مةن الموكةل علةى النمةوذج رقة  ) 

 ستمرار سرٌان التوكٌل. بو 2007لسنة  554ق  المرفق بالقرار الوزاري ر
وٌلتز  الصندوق المختص بوخطار صاحب الشؤن بنموذج اإلقرار المشار إلٌه فى           

  .ةالمواعٌد المحدد

ٌعتبر تقدٌ  اإلقرار المشار إلٌه فى المٌعاد المحدد شرطاح إلستمرار صرؾ المعاش –  5
 . بموجب التوكٌل

ألخةوة الةذكور مةن الطلبةة عنةد بلةوؼه  سةن الحادٌةة والعشةرٌن أو على األبنةاء أو ا – 6
متةةولى شةةئونه  أن ٌقةةدموا إلةةى الجهةةة الملتزمةةة بصةةرؾ المعةةاش شةةهادة مةةن إحةةدى 

 جهات التعلٌ  التى ال تجاوز التعلٌ  الجامعً أو العالً بقٌد   بها .
شةرٌن أو متةولى ٌتعٌن على األبناء أو األخوة الذكور عند بلوؼه  سةن الحادٌةة والع – 7

شةةئونه  أن ٌقةةدموا طلبةةاح إلةةى الهٌئةةة المختصةةة السةةتمرار صةةرؾ المعةةاش إذا كةةان 
علةى أن تثبةت حالةة العجةز بشةهادة مةن الهٌئةة  –اإلبن أو األخ عاجزاح عن الكسب 

 العامة للتؤمٌن الصحى .
على اإلبن أو األخ الذى جاوز سن الحادٌةة والعشةرٌن وكةان حاصةبلح علةى مإ ةل  – 8

أن  ٌقةةد  إلةةى الهٌئةةة المختصةةة صةةورة مةةن  ةةذا المإ ةةل مرفقةةاح بةةه إقةةرار  –ى نهةةائ
وٌقد   ذا اإلقرار سةنوٌاح لحةٌن التحاقةه بالعمةل  –معتمداح إدارٌاح بعد  التحاقه بالعمل 

أو بلوؼه سن السادسة والعشرٌن إذا كان حاصبلح على مإ ل عةالى أو سةن الرابعةة 
 توسط بحسب األحوال .والعشرٌن إذا كان حاصبلح على مإ ل م

فى حالة وجود حمل مستكن ٌعاد توزٌع المعاش باعتباره مستحقاح للمعاش من أول  – 9
الشهر التةالً لتةارٌخ انفصةاله حٌةاح   وٌكةون ذلة  بنةاءح علةى طلةب مرفقةاح بةه شةهادة 
مةةٌبلد الطفةةل أو صةةورة فوتوؼرافٌةةة منهةةا تعتمةةد مةةن الموظةةؾ المخةةتص بالهٌئةةة 

 على األصل .  المختصة بعد إطبلعه
 

 خامساً : توافر شروط االستحقاق بعد وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش : 
على المستحقات البلتً ٌطلقن أو ٌترملن بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعةاش  – 1

التقد  بطلب " لمنحهن معاشاح جدٌداح أو إلعادة صرؾ المعاش السابق قطعه " مرفقاح 
ج أو وثٌقةةةة الطةةةبلق منةةةه أو صةةةورة فوتوؼرافٌةةةة مةةةن  ةةةذه بةةةه شةةةهادة وفةةةاة الةةةزو

المسةةتندات مةةع مطابقتهةةا مةةع األصةةل والتوقٌةةع بمةةا ٌفٌةةد إجةةراء المطابقةةة بمعرفةةة 
على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة إدارٌة تفٌد أن  –الموظؾ المختص بالهٌئة 

 المتوفى كان زوجاح لها أو وثٌقة الزواج أو صورتها .
رملةةةة التةةةى قطةةةع معاشةةةها بسةةةبب زواجهةةةا إذا طلقةةةت أو ترملةةةت بةةةذات تتقةةةد  األ – 2

السةةابق باإل ةةافة إلةةى شةةهادة إدارٌةةة تفٌةةد عةةد   1المسةةتندات المشةةار إلٌهةةا بالبنةةد 
 استحقاقها ألى معاش عن الزوج األخٌر .

على اإلبن أو األخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعةاش  – 3
لمنحة معاشاح جدٌداح أو إلعادة صرؾ معاشةه السةابق قطعةه علةى أن  أن ٌتقد  بطلب

 تثبت حالة العجز بشهادة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى .
على اإلبن أو األخ الذى ل  ٌبلػ السادسة والعشرٌن وكان المعةاش المسةتحق لةه لة   – 4

السةابق  ٌرد على باقً المستحقٌن بعد قطعةه أن ٌتقةد  بطلةب إلعةادة صةرؾ معاشةه
على أن ٌرفق بطلبه شهادة مةن القةوات المسةلحة ببٌةان مةدة التجنٌةد فً حالة تجنٌده 

 اإللزامٌة .
 

سادساً : التخلؾ عن اإلخطار بالبٌانات الواجب  تقدٌمها للهٌئلة المختصلة أو تقلدٌم بٌانلات ؼٌلر 
 صحٌحة :
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جه حق مةن على الجهة الملتزمة بالصرؾ أن تطالب بالمبالػ التى تصرؾ بؽٌر و – 1
الصندوق نتٌجة تقدٌ  بٌانات ؼٌر صةحٌحة أو االمتنةاع عةن اإلخطةار عةن البٌانةات 

 . قؾ المعاش أو قطعهالواجب تقدٌمها إلى الهٌئة وعلى األخص البٌانات الخاصة بو
ٌجوز لمدٌر عةا  الهٌئةة أومةن ٌنٌبةه إعطةاء مهلةة لسةداد  ةذه المبةالػ أو تقسةٌطها  – 2

 ببلغ النٌابة العامة إذا كان لذل  مقت ى .وذل  كله دون اإلخبلل بو
 

 سابعاً :التخلؾ عن تقدٌم طلب الصرؾ فى الموعد القانونً : 
ٌجب تقدٌ  طلب صرؾ المعاش أو التعوٌح أو أى مبالػ مستحقة طبقاح ألحكا  قانون  – 1    

التؤمٌن االجتمةاعً فةى مٌعةاد أقصةاه خمةس سةنوات مةن التةارٌخ الةذى نشةؤ فٌةه سةبب 
 قاق وإال انق ى الحق فى المطالبة بها .االستح

 تعتبر المطالبة بؤي من المبالػ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالػ  المستحقة . – 2       
ٌنقطع سرٌان المٌعاد المشار إلٌه بالنسبة إلى المستحقٌن جمٌعةاح إذا تقةد  أحةد   بطلةب  – 3       

 فى الموعد المحدد 
 اآلتً :وذلك بمراعاة  - 4

 : 2009لسنة  130تارٌخ العمل بالقانون رقم  2009/  6/  12قبل  –أ             
اذا قد  طلب الصرؾ بعد م ً خمس سنوات من أي من التوارٌخ المشار إلٌها                  

ٌت  صرؾ المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قد  فٌه طلب الصرؾ   وتسةقط 
  على انه ٌجوز التجاوز عةن التةؤخٌر فةى تقةدٌ  طلةب الحقوق التؤمٌنٌة األخرى 

 الصرؾ خبلل المٌعاد المحدد اذا كانت  نا  أسباب تبرر التؤخٌر.
 2009لسللنة  130تللارٌخ العمللل بالقللانون رقللم  2009/  6/  12اعتبللارا مللن  -ب         

 ٌراعً اآلتً:
 ( بالنسبة للمعاش : 1)             

لصرؾ بعد م ً خمس سةنوات مةن أي مةن التةوارٌخ المشةار اذا قد  طلب ا            
إلٌها ٌت  صرؾ المعاش إعتباراح من أول الشةهر الةذى قةد  فٌةه طلةب الصةرؾ 
باإل افة إلى قٌمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تارٌخ 

 تقدٌ  الطلب بما فٌها الزٌادات التى طرأت على  ذا المعاش .
 نسبة لباقً الحقوق التأمٌنٌة : ( بال2)         

اذا قد  طلةب الصةرؾ بعةد م ةً خمسةة عشةرة سةنة مةن أي مةن التةوارٌخ                 
 نه ٌسقط الحق فٌها وال ٌت  صرفها ألى سبب من األسباب.والمشار إلٌها   ف
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 الباب الثانى 
 شروط استمرار إستحقاق المعاش

 واستمرار الصرؾ
 الحق فى االستحقاق والصرؾوعودة  

 أو صاحب المعاشعلٌه  وتوافر شروط االستحقاق بعد وفاة المؤمن 
 
ناولنةةا فةةى البةةاب األول مةةن  ةةذا الكتةةاب قواعةةد توزٌةةع المعةةاش فةةى تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو ت

 صاحب المعاش .
ا تلةة  وحٌةةث ٌتطلةةب األمةةر  ةةرورة إسةةتمرار تةةوافر الشةةروط المإ لةةة السةةتحقاق المعةةاش وكةةذ 

 المإ لة الستمرار إستحقاق الصرؾ .
كما قد تتوافر شروط إستحقاق المعاش مرة أخرى لمن ٌكون قد سبق قطع معاشه من المسةتحقٌن  

   أو ٌزول سبب إٌقاؾ صرؾ المعاش ألى منه  .
أٌ اح قد تتوافر شروط إستحقاق المعاش ألحد المستفٌدٌن عن المإمن علٌه أو صاحب المعاش بعد 

 الوفاة .تارٌخ 
لذا نتناول فى  ذا الباب المو وعات المشار إلٌها وذل  بوقرار فصل قائ  بذاته لكل منها   وذل   

 على النحو التالً : 
 : حاالت قطع المعاش .    الفصل األول
 : حاالت إٌقاؾ المعاش .    الفصل الثانى
 : حاالت عودة الحق فى المعاش السابق قطعه .    الفصل الثالث

 : حاالت إعادة صرؾ المعاش السابق إٌقافه . صل الرابع   الف
: حاالت توافر شروط إستحقاق المعاش بعد تارٌخ  وفاة المإمن علٌه أو صةاحب  الفصل الخامس

 المعاش .
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 الفصل األول

 حاالت قطع المعاش
 
ت المو ةحة فٌمةا ٌلةً والتةً ٌقطع معاش المستحق جزئٌا أو كلٌا فةى حالةة تةوافر أى مةن الحةاال 

 نستعر ها تبعا لنوع المستحق : 
 ن : ٌأوال  : بالنسبة لكافة المستحق

الوالةد ـ الوالةدة ـ األخ ـ وتشةمل جمٌةع المسةتحقٌن ) األرملةة ـ األرمةل ـ اإلبةن ـ البنةت ـ        
 ( .األخت

 قٌن فى : وتتمثل الحالة الوحٌدة لقطع المعاش التى ٌشتر  فٌها كافة المستح    
 وفاة المستحق :       

 وٌراعى فى  ذه الحالة ما ٌلى :       
 الشهر الذى حدثت فٌه الوفاة . ولـ ٌقطع المعاش من أ 1
  .ـ إذا كان المعاش قد ت  صرفه قبل الوفاة فٌكون القطع من أول الشهر التالً لشهر الوفاة 2
ٌاح وسبق أن ت  تحسةٌن معاشةه بصةفة عند قطع معاش أحد المستحقٌن ورده كلٌاح أو جزئ - 3

استثنائٌة بذاته وباسمه   ٌراعى قطع المعاش االستثنائً المقرر له وعد  رده على باقى 
المعةاش االسةتثنائى جةزء مةن المعةاش الةذي ٌةت  رده علةى بةاقى  المستحقٌن   وال ٌعتبر

لجنة  باعتماد قرارات 2013لسنة  1333رق   راء)قرار رئٌس مجلس الوزالمستحقٌن 
تعلٌمةةةةات   و 14/11/2013ة االسةةةةتثنائٌة والصةةةةادر بتةةةةارٌخ أالمعاشةةةةات والمكةةةةاؾ

 .(14/11/2013وٌعمل بها من    2015( لسنة 12الصندوق الحكومً رق  )
ٌةت  رد النصةٌب فةى المعةاش الةذى ٌةت  قطعةه علةى  السابق   3بمراعاة ما ت منه البند  ـ 4

 ه القطع .باقى المستحقٌن من أول الشهر الذى ٌت  فٌ
وذل  بمراعاة القواعد السابق بٌانها تفصٌبل فى الفصل السادس من الباب األول ) الةرد      

 واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق جزئٌا أو كلٌا ( والتً نوجز ا فٌما ٌلى : 
لةٌه  أ  ـ ٌت  الرد على باقى المستحقٌن من ذات الفئة   وٌت  توزٌع النصٌب المقطوع ع    

 بالتساوى دون تفرقة بٌن ذكر أو أنثى .
ن  خةرٌن مةن ذات الفئةة المقطةوع نصةٌبها ٌةت  توزٌةع ٌب ـ فى حالة عد  وجود مسةتحق

ن مةةن الفئةةات األخةةرى بمراعةةاة الترتٌةةب ٌالنصةةٌب المقطةةوع علةةى بةةاقى المسةةتحق
 المو ح بالجدول التالى : 

 

 الفئة التى ٌتم الرد علٌها المستحق المقطوع نصٌبه

 ـ فئة األوالد 1 من فئة األزواج
 ـ فئة الوالدٌن 2
 ـ فئة األخوة واألخوات 3

 ـ فئة األزواج 1 من فئة األوالد
 ـ فئة الوالدٌن 2

 ـ فئة األزواج 1 من فئة الوالدٌن
 األوالدـ فئة  2
 ـ فئة األخوة واألخوات 3

 
حةد األقصةً للنصةٌب جةـ ـ ٌتحةدد نصةٌب المسةتحق الةذى ٌةت  الةرد علٌةه بمةا ال ٌجةاوز ال 

 المحدد له بجدول التوزٌع و و كما ٌلً : 
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 الحد األًقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع فئة المستحق

 المعاش  4/ 3 األزواج ) واحد أو أكثر ( 

 فقط 3/ 2 ولد واحد فقط

كامل المعاش بمراعةاة أال ٌزٌةد نصةٌب الواحةد مةنه   أكثر من ولد 
 المعاش  3/ 2علً 

 المعاش  2/ 1 ثنان ( إلدان ) واحد أو الوا

   المعاش  2/ 1 األخوة واألخوات ) واحد أو أكثر(  

  
د ـ ٌتحدد نصةٌب الفئةة التةً ٌةت  الةرد علٌهةا بمراعةاة الحةد األقصةً المشةار إلٌةه بالبنةد )ج( 

جزئٌةةا فةةً الحالةةة الجةةاري رد النصةةٌب تسةةتحق السةةابق حتةةً ولةةو وجةةدت فئةةات أخةةري 
 .علً باقً المستحقٌنالمقطوع فٌها 

 ـ ـ فً حالة زٌادة نصٌب الفئة التً ٌت  الرد علٌها علً الحد األقصً للنصةٌب المحةدد لهةا 
بجةةدول التوزٌةةع فونةةه ٌةةت  رد  ةةذه الزٌةةادة علةةً الفئةةة التالٌةةة وذلةة  بمراعةةاة األولوٌةةات 

 السابق إٌ احها .
متقدمة ـ نتٌجة قطع معةاش و ـ ٌسمً النصٌب المستحق لكل مستفٌد بعد تطبٌق الخطوات ال 

 أحد المستحقٌن جزئٌا أو كلٌا نصٌبا مستحقا .
 

 ( :     1مثال رقم )
ٌت  قطةع نصةٌبها فةً المعةاش اعتبةارا  5/8/2015توفٌت والدة مستحقة فً المعاش بتارٌخ       

 ) أول الشهر الذي حدثت فٌه الوفاة ( . 1/8/2015من 
 ( .10/8/2015داٌة صرؾ المعاش )حٌث ل  ٌكن قد حل بعد تارٌخ ب       

 
 ( :  2مثال رقم )

وكانت ل  تصرؾ المعاش  25/8/2015( السابق بتارٌخ 1بفرح وفاة الوالدة فً المثال رق  )    
 ( .10/8/2015المستحق لها حتى تارٌخ الوفاة ـ رؼ  أن بداٌة صرؾ المعاش )

 الشهر الذي حدثت فٌه الوفاة ( . ) أول 1/8/2015ٌت  قطع نصٌبها فً المعاش اعتبارا من     
 

 ( : 3مثال رقم )
( السابق كانت قد صرفت المعةاش المسةتحق لهةا قبةل تةارٌخ 2بفرح أن الوالدة فً المثال رق  )  

 الوفاة . 
 )أول الشهر التالً لشهر الوفاة (  1/9/2015ٌت  قطع نصٌبها فً المعاش اعتبارا من    
 

 ( : 4مثال رقم )
وكان باقً المسةتحقٌن إبةن  2/10/2015جنٌها بتارٌخ  75تحقة لنصٌب مقداره توفٌت أرملة مس

 جنٌه . 37.5وإبنة مستحق لكل منه  
) أول شةةهر الوفةةاة ( وٌةةت  رده علةةً اإلبةةن  1/10/2015ٌةةت  قطةةع نصةةٌب األرملةةة اعتبةةارا مةةن 

 جنٌها . 75واإلبنة اعتبارا من  ذا لتارٌخ لٌصبح نصٌب كل منهما فً المعاش 
 
 ( : 5ل رقم )مثا
فقط مستحقة  ـ وال ٌوجد أوالد ـ بمعنً أن األرملةة كانةت  ةبفرح أنه كان فً المثال السابق والد 

 جنٌها ( . 50المعاش ) 3/ 1( والوالدة مستحقة جنٌه100المعاش ) 3/ 2مستحقة 
 2/ 1 وٌت  رد نصٌب األرملة علً الوالدة بمراعاة الحد األقصً لنصٌب الوالدة فً  ذه الحالة و 

 المعاش .
 ثت فٌه وفاة األرملة .دجنٌها اعتبارا من أول الشهر الذي ح 75بمعنً أن ٌستحق لها  
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 ( :6مثال رقم )

وكةان  25/10/2015المعاش ( بتةارٌخ  3/ 1جنٌه ) 100توفٌت أرملة مستحقة لنصٌب مقداره 
 50المعةاش  6/ 1)جنٌهةا ( ووالةدة مسةتحقة  150المعةاش  2/ 1باقً المستحقٌن إبنةة ) تسةتحق 

 جنٌها ( . 
وبفرح أن األرملة كانت قةد صةرفت المعةاش المسةتحق لهةا قبةل وفاتهةا   فونةه ٌةت  قطةع  نصةٌب  

  وٌةت  رد نصةٌبها علةً فئةة  1/11/2015األرملةة مةن أول الشةهر التةالً لشةهر الوفةاة ـ أى مةن 
نصةةٌب  100صةةلً + نصةةٌبها األ 150األوالد اعتبةةارا مةةن  ةةذا التةةارٌخ لٌصةةبح نصةةٌب اإلبنةةة )

المعاش  3/ 2بن الواحد و و جنٌها .   وٌت  خف ه إلً الحد األقصى المقرر لئل 250األرملة ( = 
 جنٌه .  200=  3/ 2×  300أن تستحق فقط 

جنٌهةةا  50جنٌهةةا ( علةةً الوالةدة لٌصةةبح نصةةٌبها )  50وٌةت  رد مةةا زاد علةةً الحةةد األقصةً و ةةو  
 جنٌه  100لمردود ( = الجزء ا اجنٌه 50نصٌبها األصلً + 

=  2/ 1× 300المعةاش و ةو  2/ 1وال ٌخفح  ذا النصةٌب ـ حٌةث الحةد األقصةً لفئةة الوالةدٌن 
 جنٌها ( و و ما ل  ٌبلؽه نصٌبها بعد رد باقً نصٌب األرملة المقطوع علٌها . 150

 وعلً ذلك ٌمكن تلخٌص األنصبة قبل وبعد وفاة األرملة فٌما ٌلً : 
 

 بعد وفاة األرملة األرملة قبل وفاة المستحق

 األرملة
 اإلبنة
 الوالدة

100 
150 
50 

000 
200 
100 

 300 300 جملة المعاش

 
 :األرملة األرمل ون عدا ٌثانٌا : ٍبالنسبة لجمٌع المستحق

 وٌتمثل المستحقون فً  ذه الحالة فً :       
 البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ األخ ـ األخت ( . -بن اإل)

 الة الوحٌدة لقطع المعاش الذي ٌشتر  فٌها  إالء المستحقون فً : وتمثل الح
 توافر شروط استحقاق معاش آخر ذي أولوٌة أعلً : 

األرملة ضمن المستحقٌن الذٌن تنطبق علٌهم هذه الحالة ملن حلاالت قطلع األرمل ورد ٌولم 
 : أنالمعاش حٌث 

لهةةا عةةن الةةزوج  ةةو  لةةه أو حقـ المعةةاش الوحٌةةد ذو األولوٌةةة األعلةةى مةةن المعةةاش المسةةت 1
نفسها ـ وذل  وفقا لما سبق بٌانه فً الفصل الخةامس مةن  نفسه أو المعاش المستحق عن

 الباب األول من  ذا الكتاب ) مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات ( .
زوج بةدون الة المسةتحق عةن المعةاشو الةنفس عةن المعةاشاألرملةة بةٌن األرمةل وجمةع ٌـ  2

 لما سبق بٌانه بالفصل الخامس المشار إلٌه بالبند السابق . حدود ـ وذل  وفقا
 

 ن المشار إلٌهم فً صدر هذا البند ما ٌلً : ٌوٌراعً بالنسبة لباقً المستحق       
ـ ٌقطع معاش المستحق الذي ٌتوافر بشؤنه شةروط اسةتحقاق معةاش  خةر ذى أولوٌةة أعلةً  1 

 من النصٌب فً المعاش الحالى .
 لخٌص هذه الحاالت فٌما ٌلً : وٌمكن ت      
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صللللللللللة قرابلللللللللة المسلللللللللتحق 
 بالمستحق عنه المعاش الحالً 

صللللة قرابلللة المسلللتحق بالمسلللتحق 
 عنه المعاش ذو األولوٌة األعلً

 ـ نفسه  إبن 

 ـ نفسها بنت 

 ـ نفسه  والد
 ـ زوج

 ةـ والد أو والد

 ـ نفسه  والدة
 ـ زوج

  ةـ والد أو والد

 ـ نفسه  أخ
 ـ زوج

 ةـ والد أو والد
 ـ إبن أو بنت

 ـ نفسها  أخت 
 ةـ والد أو والد
 ـ إبن أو بنت

 
 مبلحظات : 

أ ـ ل  ٌةرد بالنسةبة للبنةت أو األخةت احتمةال اسةتحقاق معةاش  خةر ذي أولوٌةة أعلةً عةن 
زوج   حٌث األصل أن  اإلبنة أو األخت ال تستحق إذا كانت متزوجة   وبالتالً ال 

 نهما  ذا االحتمال .ٌتصور بالنسبة لكل م
بن أو البنةت احتمةال اسةتحقاق معةاش  خةر ذي أولوٌةة أعلةً عةن ب ـ  ل  ٌرد بالنسبة لئل

والد   حٌث األصل أن ٌستحق المعاش األسةبق طالمةا تسةاوت األولوٌةة   وبالتةالً 
ال ٌتصور بالنسبة لكل منهما  ذا االحتمال ـ  ذا باإل افة الستحقاق كل من اإلبن 

 اشٌن المستحقٌن عن الوالد والوالدة بدون حدود  . والبنت للمع
جـ ـ ل  ٌرد بالنسبة لؤلخ أو  األخت احتمال استحقاق معاش  خةر ذي أولوٌةة أعلةً عةن       

أخ أو أخةةت   حٌةةث األصةةل أن ٌسةةتحق المعةةاش األسةةبق طالمةةا تسةةاوت األولوٌةةة   
 وبالتالً ال ٌتصور بالنسبة لكل منهما  ذا االحتمال . 

 
   1975لسةنة  79تراعً حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات المسةتحقة طبقةا للقةوانٌن أرقةا  ـ  2

 وفقا لما ٌلً : 1978لسنة  50   1976لسنة  108   1975لسنة  90
أ ـ الجمةع بةٌن المعاشةات فةً حةدود المعةاش األكبةر إذا كةان أحةد المعاشةٌن أو كبل مةا        

 جنٌه .  100أكبر من 
جنٌه إذا كان النصةٌب فةً كةل مةن المعاشةٌن  100المعاشات فً حدود  ب ـ الجمع بٌن       

 جنٌه . 100أقل من أو ٌساوي 
 .وذل  بالنسبة لجمٌع المستحقٌن السابق بٌانه              

 
بن أو اإلبنة عن الوالد والوالةدة ٌكةون بةبل ـ ٌراعً أن الجمع بٌن المعاشٌن المستحقٌن لئل 3        

 حدود .
 
عً أن استحقاق معاش  خر عن مإمن علٌه أو صاحب معاش مةن ذات صةلة قرابةة ـ ٌرا 4  

المستحق عنه المعاش الحالً ـ ال ٌإثر فً استحقاق المعةاش الحةالً ـ حٌةث أن أولوٌةة 
 االستحقاق فً  ذه الحالة وفقا لما سبق إٌ احـه بالفصل الخــامس من الباب األول 
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كةةةون للمعةةةاش األسةةةبق وٌمكةةةن تصةةةور ذلةةة  فةةةً ) حةةةدود الجمةةةع بةةةٌن المعاشةةةات ( ت       
 االحتماالت اآلتٌة : 

 استحقاق معاش عن أكثر من زوجة                   األرمل       
 استحقاق معاش عن أكثر من ابن أو بنت          الوالد ، الوالدة       
 استحقاق معاش عن أكثر من أخ أو أخت           األخ ، األخت      

 
ال ٌعتبر من قبٌل المعاش اآلخر الذي تطبق علٌه القواعةد المبٌنةة فةً  ةذا البنةد المعةاش ـ  5  

المستحق وفقا لقانون نظا  التؤمٌن االجتماعً الشامل أو معةاش السةادات ـ حٌةث تعتبةر 
 .المستحق عنه أي من  ذٌن المعاشٌنأولوٌة  ذه المعاشات أقل أٌا كانت صلة القرابة ب

 
لمعاش المستحق عن شهٌد من قبٌل المعاش اآلخر الةذي تطبةق علٌةه القواعةد ـ ال ٌعتبر ا 6   

المبٌنة فً  ذا البند أٌا كانت صلة القرابة بالشهٌد حٌث ٌكون الجمع بٌن معةاش الشةهٌد 
لسةةةنة  50   1976لسةةةنة  108   1975لسةةةنة  79وأي معةةةاش  خةةةر وفقةةةا للقةةةوانٌن 

 بدون حدود . 1978
 
خر المستحق ألكثر من مستفٌد مستحقٌن فً المعاش الحالً فٌراعً ـ إذا كان المعاش اآل 7    

 فً  ذه الحالة :
أ  ـ تطبٌق قواعد الجمع علً المستحقٌن من ذات الفئة فً وقةت واحةد وذلة  حتةً ال     

 .من باقً المستحقٌن فً  ذه الفئة ٌكون أحد المستحقٌن فً الفئة الواحدة أف ل
ن ـ ٌراعةةً أن تطبةق بشةةؤنه  قواعةد الجمةةع بةةٌن ب ـ فةً حالةةة تعةدد فئةةات المسةتحقٌ

 المعاشات بالترتٌب اآلتً : 
 فئة األخوة واألخوات . (1)         
 فئة الوالدٌن . (2)         
 فئة األوالد .( 3)         
 فئة األزواج . (4)         
ش وذل  حتً تستفٌد الفئة األعلى فً أولوٌةة االسةتحقاق مةن تعةدٌل توزٌةع المعةا  

المترتب علٌه اسةتبعاد إحةدى فئةات المسةتحقٌن األقةل فةً أولوٌةة االسةتحقاق فةً 
 المعاش نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع .

 
 ـ ٌقطع المعاش جزئٌا أو كلٌا من أول الشهر الذي استحق فٌه المعاش اآلخر .  8   
 
سةتحقٌن مةن ٌت  رد النصٌب فً المعاش الةذي ٌةت  قطعةه جزئٌةا أو كلٌةا علةً بةاقً الم  ـ 9   

وذل  بمراعاة القواعد السابق بٌانها تفصٌبل فً البنةدٌن أول الشهر الذي ت  فٌه القطع 
 من أوال من  ذا الفصل . 4و  3

 
ـ ٌتابع تطور االستحقاق فً المعاش اآلخر التخاذ اإلجراء المناسب وفقا لما تقد  والذي  10  

 ٌة : قد ٌتؤثر االستحقاق فٌه نتٌجة ألى من األسباب اآلت
ـ تطبٌق قواعد الرد واألٌلولةة بالنسةبة للمعةاش اآلخةر   وذلة  نتٌجةة قطةع نصةٌب أ   

أحد المستحقٌن به كلٌا أو جزئٌا وتؤثر النصٌب المستحق للمستفٌد المستحق فةً 
)نصةت الفقةرة   ذا المعاش وانعكاس أثر ذل  علً استحقاقه فً المعاش الحالً

 علةً " 2007لسةنة  554لةوزاري رقة  مةن القةرار ا 182األخٌرة من المةادة 
وتطبق حدودالجمع عند تحدٌةد مةدى تةوافر شةروط اإلسةتحقاق أول مةرة بؽةح 
النظةةر عمةةا طةةرأ علةةى نصةةٌب المسةةتحق مةةن زٌةةادات أخةةرى أو نتٌجةةة الةةرد 

 .  "(واألٌلولة
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ب ـ عودة الحةق فةً اسةتحقاق المعةاش نتٌجةة زوال سةبب القطةع ألحةد المسةتحقٌن فةً 
تً ت  بٌانها تفصٌبل فً الفصل الثالث من  ذا الباب   وبالتالً المعاش اآلخر وال

خفح النصٌب المستحق للمسةتفٌد المسةتحق فةً  ةذا المعةاش والةذي كةان قةد  ل 
إلٌةةه نصةةٌب المسةةتحق المشةةار إلٌةةه نتٌجةةة قطةةع معاشةةه وانعكةةاس أثةةر ذلةة  علةةً 

 استحقاقه فً المعاش الحالى .
مسةةتحق للمسةةتفٌد فةةً المعةةاش اآلخةةر نتٌجةةة جةةـ ـ الزٌةةادة التةةً تطةةرأ علةةً النصةةٌب ال

الزٌةةادة القانونٌةةة فةةً  ةةذا المعةةاش ـ إذا لةة  تكةةن  ةةذه الزٌةةادة مسةةتثناة مةةن الحةةد 
 األقصً للجمع بٌن المعاشات 

وتجدر اإلشارة إلً أن القوانٌن التً صدرت بزٌادة المعاشات منةذ القةانون رقة               
ٌةادة المقةررة باإل ةافة لحةدود الجمةع قد نصت علً استحقاق الز  84لسنة  47

بٌن المعاشات وذل  بالنسبة لحاالت االستحقاق السابقة علً تارٌخ تقرٌر الزٌادة 
ـ وذل  بعكس حاالت االستحقاق التالٌة لهذا التارٌخ حٌث تدخل الزٌادة فً حدود 

 الجمع المشار إلٌها .
 

 ( :    7مثال رقم )
الكسب ) والعاجز عن الكسب وفقا للقانون  و كل شةخص عاجز عن  بنإتوفٌت مإمن علٌها عن 

% علً األقل وأن ٌكون قد نشؤ لدٌه  ذا العجز 50مصاب بعجز ٌنقص قدرته علً  العمل بواقع 
 بالمٌبلد أو نتٌجة حادث أو مرح أصٌب به قبل سن الستٌن ( .

 وكذا إبنه ؼٌر متزوجة .
واإلبنة بن اإلجنٌها فقد استحق لكل من  150وبفرح أن المعاش المستحق عن المإمن علٌها كان 

 جنٌها . 75المعاش ـ  ي استحق لكل منهما  2/ 1
جنٌها فونه ٌت  طبقةا لقواعةد الجمةع بةٌن المعةاش  80دخل من عمل مقداره  بنلئلوبفرح أنه كان 

جنٌهةا ) الفةرق بةٌن  20بةن مةن المعةاش ئلل كةون المسةتحق الصةرؾوبالتةالً ٌوالدخل من العمةل 
بمراعةاة نصةٌبه علةً اإلبنةة بةاقً وٌةت  رد  ه حدود الجمع فً  ذه الحالة وقٌمة الةدخل( جنٌ 100

معةاش المةإمن علٌهةا أى ٌسةتحق لهةا  3/ 2لٌصبح المعاش المنصرؾ لهةا الحد األقصً لنصٌبها 
 جنٌه . 100صرؾ 

 واإلبنة كما ٌلً :  االبنوبذل  ٌكون التوزٌع النهائً لمعاش المإمن علٌها بٌن 
 

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق حقالمست

 
 االبن

 جنٌه
75 

 جنٌه
020 

 100 75 اإلبنة

 120 150 اإلجمالً

 
 جنٌها . 60بعد ذل  واستحقاقه معاشا عن نفسه مقداره  بناإلوبفرح انتهاء خدمة 

 والمعاش المستحق له عن نفسه  والدتهفونه بتطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاش المستحق له عن 
( وباعتبار أن كةبل منهمةا ٌقةل عةن  والدتهبر أعلً فً األولوٌة عن المعاش المستحق له عن ) ٌعت
 جنٌه . 100جنٌه فونه ٌجمع بٌن المعاشٌن فً حدود  100

جنٌةه والمعةاش المسةتحق لةه عةن نفسةه  100الفرق بةٌن  والدتهوعلً ذل  فونه ٌستحق من معاش 
 جنٌها . 40=  60ـ  100أى 

 ومقداره والدتهصٌبه فً المعاش المستحق عن وٌت  رد بـــاقً ن
جنٌها نصٌبها المستحق  75جنٌها إلً اإلبنة ـ لٌصبح استحقاقها فً المعاش =  35=  40ـ  75 

 جنٌها . 110الجزء المردود =  35أصبل + 
 المعاش ( . 3/ 2وحٌث ٌزٌد ذل  علً الحـد األقصى المقرر لها فً جــدول التوزٌع ) 
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 جنٌه . 100ٌب المستحق لئلبنة إلً لذل  ٌخفح النص
واإلبنةة قبةل وبعةد اسةتحقاقه المعةاش  االبةنوعلً ذل  ٌمكةن تلخةٌص النصةٌب المسةتحق لكةل مةن 

 اآلخر الذي استحق له عن نفسه كما ٌلً :   
 

 المستحق
النصٌب المستحق قبل استحقاق 

 عن نفسه امعاش بناإل
بن بعد استحقاق اإل ستحقالنصٌب الم

 هعن نفس امعاش

 
 االبن

 جنٌه
075 

 جنٌه
040 

 100 075 اإلبنة

 140 150 اإلجمالً

 بةناإلعلةً تحدٌةد النصةٌب المسةتحق لكةل مةن  بةنلئلوٌمكن إبراز أثر استحقاق المعاش اآلخر    
 واإلبنة فً المعاش المستحق عن المإمن علٌها فٌما ٌلً : 

عةن نفسةه ـ فةً  ةذه الحالةة فونةه  لمعةاش االبةنـ بفرح أن اإلبنة كان قد تزوجت قبةل اسةتحقاق  1
كانت ستحدد منحة الزواج المستحقة لها علً أســاس نصةٌبها فةً المعةاش المسةتحق لهةا فةً 

 جنٌه . 900=  12×  75تارٌخ القطع ـ  أى :  
لمعةاش عةن نفسةه ـ فةً  ةذه الحالةة فونةه  االبةنـ بفرح أن اإلبنة كان قد تزوجت بعد استحقاق  2

اج المستحقة لها علً أسـةـاس نصةٌبها فةً المعةاش المسةتحق لهةا فةً كانت ستحدد منحة الزو
 جنٌه . 1200=  12×  100تارٌخ القطع ـ أى :  

 
 ( : 8مثال رقم )

جنٌها ـ فونه فةً  ةذه  120عن نفسه فً المثال السابق كان  بنلئلبفرح أن المعاش الذي استحق 
لمعاش المستحق له عن نفسةه فةً حةدود وا والدته الحالة ٌكون الجمع بٌن المعاش المستحق له عن

 جنٌها . 120المعاش األكبر 
ه   والدتةونظرا ألن المعاش المستحق له عن نفسه  و األكبر فونه ٌصبح ؼٌر مستحق فةً معةاش 

 جنٌه . 100وٌت  رد نصٌبه إلً اإلبنة بمراعاة أال ٌزٌد نصٌبها علً ثلثً المعاش ـ أى 
 لٌه كما ٌلً : وعلً ذل  ٌكون توزٌع معاش المإمن ع

 

 المستحق
 االبن قبل استحقاق

 معاش عن نفسه
معاش االبن بعد استحقاق 

 عن نفسه

 
 االبن

 جنٌه
75 

 جنٌه
000 

 100 75 اإلبنة

 100 150 اإلجمالً

 
 ( :9مثال رقم )

% (  50بن عاجز عن الكسب )العجز نشؤ لدٌه بالمولد ونسبته تزٌةد علةً إتوفً مإمن علٌه عن 
جنٌه    300ان اإلبن الوحٌد المستحق فً المعاش فقد استحق ثلثً المعاش ومقداره ونظرا ألنه ك

 أي استحق له منه
 جنٌه . 200=  3/ 2×  300 
 فً تارٌخ الحق توفٌت زوجة االبن   وباعتبار أنه المستحق الوحٌد أٌ ا عنها فقد استحق له و
 جنٌها . 450=  4/ 3×  600جنٌه أى استحق له عنها  600معاشها ومقداره  4/  3

 وحٌث أن المعاش الذي استحقه عن زوجته أولوٌته أعلً عن المعاش المستحق له عن والده .   
وحٌث ان المعاش المستحق له عن زوجتةه أكبةر مةن المعةاش المسةتحق لةه عةن والةده وكةل منهمةا 

 جنٌه   فٌكون الجمع بٌنهما فً حدود المعاش األكبر . 100ٌزٌد علً 
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عاش األكبر  و المعاش المستحق له عن زوجته فونه ٌقطع المعاش المستحق لةه عةن وحٌث ان الم
 والده اعتبارا من أول الشهر الذي استحق فٌه المعاش عن زوجته .

 
 ( :10مثال رقم )

 جنٌها فقط   وبالتالً فقد استحق له 80بفرح أن معاش زوجة اإلبن فً المعاش السابق كان 
 ٌها .جن 60 ذا المعاش أى  4/ 3 

 وحٌث ان  ذا المعاش ذا أولوٌة أعلً من المعاش المستحق له عن الوالد 
 جنٌها . 60وعلً ذل  فونه ٌستحق نصٌبه فً المعاش عن زوجته 

 وٌستحق من معاش والده الفرق بٌنه وبٌن المعاش المستحق له عن زوجته .
 جنٌها . 140=  60ـ  200أى ٌستحق له من معاش والده 

 تحقاق االبن فً المعاش كما ٌلً : وبذل  ٌصبح اس
 

المعاش 
 المستحق

عن معاشا قبل استحقاق 
 الزوجة

من معاشا بعد استحقاق 
 الزوجة

 
 عن الوالد

 جنٌه
200 

 جنٌه
140 

 60 000 عن الزوجة

 200 200 اإلجمالً

 
 ( :11مثال رقم )

جنٌه  100ألرملة جنٌه   وعن أرملة وابنتان استحقت ا 200توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 
 جنٌها . 50ولكل إبنة 

جنٌهةةا   وبالتةةالً فقةةد أوقةةؾ صةةرؾ  120وبفةةرح أن إحةةدي البنةةات كانةةت تعمةةل بةةؤجر مقةةداره 
المعاش المستحق لها عن والةد ا ـ وتة  رده علةً اإلبنةة األخةري لٌصةبح النصةٌب المنصةرؾ لهةا 

 جنٌه . 100
جنٌةه   فونهةا تصةبح ؼٌةر  100مقةداره وبفرح استحقاق اإلبنة األولةً معاشةا عةن مةدة خةدمتها  

مستحقة للمعةاش عةن والةد ا اعتبةارا مةن تةارٌخ اسةتحقاقها المعةاش عةن نفسةها وٌصةبح اسةتحقاق 
 جنٌه . 100اإلبنة األخري فً معاش والد ا 

 وبذلك ٌكون توزٌع المعاش المستحق عن  الوالد كما ٌلً : 
 

 المستحق
قبل استحقاق اإلبنة األولً للمعاش عن 

 هانفس
بعد استحقاق اإلبنة األولً للمعاش عن 

 نفسها

 
 األرملة

 جنٌه
100 

 جنٌه
100 

 000 50 اإلبنة األولً

 100 50 اإلبنة الثانٌة

 200 200 اإلجمالً

 
 ( : 12مثال رقم )

 جنٌها فقط . 80بفرح أن اإلبنة فً المثال السابق كان استحقاقها فً المعاش عن نفسها 
ن المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق لها عن والد ا تجمع وبتطبٌق حدود الجمع بٌ

 جنٌه وتصبح مستحقة فً معاش والد ا  100بٌنهما  فً حدود 
 جنٌها  20=  80ـ  100=                                      
 جنٌها  30=  20ـ    50وٌت  رد باقً نصٌبها عن والد ا = 
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 جنٌها  80=  30+    50نصٌها =  الً اإلبنة األخري لٌصبح
ة األولةً معاشةا عةن وبذل  ٌكون التوزٌع النهائً للمعاش المستحق عةن الوالةد بعةد اسةتحقاق اإلبنة

 : نفسها كما ٌلً
 

                 
 المستحق

 المعاش المستحق عن الوالد بعد استحقاق اإلبنة األولً للمعاش عن نفسها
 جنٌه

 100 األرملة

 020 ولًاإلبنة األ

 080 اإلبنة الثانٌة

 200 اإلجمالً

 
 ( :13مثال رقم )

جنٌهةا  150جنٌها ـ ث  استحق له معاش عن نفسه مقةداره  60استحق والد معاش عن ابنه مقداره 
 بنه من تارٌخ بداٌة استحقاقه المعاش عن نفسه .إـ فً  ذه الحالة ٌقطع معاشه عن 

 
 ( : 14مثال رقم )

جنٌهةا ـ فةً  ةذه الحالةة  70ستحق للوالد عةن نفسةه فةً المثةال السةابق كةان بفرح أن المعاش الم
 جنٌه . 100ٌجمع بٌن المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق له عن ابنه فً حدود 

 جنٌها . 30) المعاش المستحق له عن نفسه ( =  70ـ  100وٌستحق عن ابنه  =
 

  ( :15مثال رقم )
جنٌها باعتبار ا المستحقة الوحٌةدة فةً  ةذا المعةاش ـ  250معاشا مقداره استحقت والدة عن ابنها 

المسةةتحقة الوحٌةةدة فةةً  ةةذا  جنٌةةه باعتبار ةةا أٌ ةةا 300ثةة  اسةةتحقت معاشةةا عةةن والةةد ا مقةةداره 
 .المعاش

 ونظرا ألن المعاش المستحق لها عن والد ا أولوٌته أعلً من المعاش المستحق لها عن ابنها .     
 جنٌه فونها تجمع بٌنهما فً حدود المعاش األكبر .  100بل من المعاشٌن أكبر من ونظرا ألن ك

وعلً ذل  فونها تستحق معاش والد ا فقط   وٌقطع المعاش المستحق لها عن ابنها من أول الشهر 
 الذي استحقت فٌه معاش عن والد ا .

 
 ( : 16مثال رقم )

 جنٌها . 150فً المثال السابق كان بفرح أن المعاش الذي استحق للوالدة عن والد ا 
 جنٌها .  150فً  ذه الحالة تستحق معاش والد ا 
جنٌه باعتبار أن المعاش المستحق لها  100=  150ـ  250وتستحق من معاش ابنها الفرق ـ أى 

عن ابنها أولوٌته أقل من المعاش المستحق لها عن والد ا ولكةن قٌمتةه أكبةر ـ وكةل مةن المعاشةٌن 
جنٌةةه   وبالتةةالً ٌكةةون الجمةةع بٌنهمةةا فةةً حةةدود المعةةاش األكبةةر و ةةو المعةةاش  100 ٌزٌةةد علةةً

 المستحق لها عن ابنها فً  ذه الحالة . 
 

 ( : 17مثال رقم )
 80جنٌهةا ـ ثة  تةوفً والةده واسةتحق عنةه معاشةا مقةداره  70استحق أخ عن أختةه معاشةا مقةداره 

 : كما ٌلً المعاشٌن جنٌهاـ فً  ذه الحالة ٌكون له الحق فً الجمع بٌن
 نظرا ألن المعاش المستحق له عن والده أولوٌته أعلً من المعاش المستحق له عن أخته فونه : 

جنٌهةةا وٌعةةدل اسةةتحقاقه عةةن أختةةه مةةن أول الشةةهر الةةذي  80ٌسةةتحق المعةةاش عةةن والةةده ومقةةداره 
 جنٌها  20=  80ـ  100استحق فٌه معاش عن والده إلً 
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 ( : 18مثال رقم )
 جنٌها . 120ح أن المعاش الذي استحق لؤلخ فً المثال السابق عن والده كان بفر

فً  ذه الحالة ٌقطع المعاش المستحق لةه عةن أختةه مةن أول الشةهر الةذي اسةتحق فٌةه معاشةا عةن 
والده ـ وذل  ألن المعاش المستحق له عن والده له أولوٌة أعلً من المعاش المستحق له عن أخته 

 جنٌه . 100وتزٌد علً وقٌمته أكبر منه 
 

 ( : 19مثال رقم )
جنٌها ـ  50جنٌها ث  استحقت معاشا عن ابنها مقداره  60استحقت أخت عن شقٌقها معاشا مقداره 

 جنٌه . 100جنٌه فونها تجمع بٌنهما فً حدود  100ونظرا ألن كبل المعاشٌن ٌقل عن 
نها تستحق  ذا المعاش ـ وتستحق من ونظرا ألن المعاش المستحق لها عن ابنها أولوٌته أعلً   فو

 معاش أخٌها : 
 جنٌها . 50معاشها عن ابنها =  50جنٌه ) حدود الجمع( ـ  100

 وٌعدل استحقاقها فً معاش شقٌقها من أول الشهر الذي استحقت فٌه المعاش عن ابنها .
 

 :  ( 20مثال رقم )
 جنٌها . 160كان  بفرح أن المعاش المستحق لؤلخت عن شقٌقها فً المثال السابق

جنٌها باعتبةاره أولوٌةة أعلةً عةن المعةاش  50فً  ذه الحالة تستحق معاشها عن ابنها أٌ ا و و 
 المستحق لها عن شقٌقها .

=  50ـ  160ابنهةا أى  وتستحق مةن معةاش شةقٌقها الفةرق بٌنةه وبةٌن المعةاش المسةتحق لهةا عةن
 .جنٌهات 110

 أول الشهر الذي استحقت فٌه المعاش عن ابنها . وٌعدل نصٌبها المستحق فً معاش شقٌقها من
 

 ( : 21مثال رقم )
حقت عنها معاشا مقداره جنٌها ث  توفٌت والدتها واست 130استحقت إبنة معاشا عن والد ا مقداره 

 .جنٌها 150
ال ٌتؤثر استحقاق اإلبنة فً معاش والد ا باستحقاقها معاشا  خر عن والدتها حٌث ٌكون لها الجمع 

نصٌبها فً المعاش عن والدٌها بدون حدود وفقا لما سبق بٌانه من إستثناءات بالفصل الخامس بٌن 
 من الباب األول )حدود الجمع بٌن المعاشات ( . 

 
 ( : 22مثال رقم )

 300بةن  خةر معاشةا مقةداره إجنٌها   ث  استحقت عةن  60استحقت والدة عن ابنها معاشا مقداره 
 جنٌه .

مسةةتحقٌن عةةن ذات صةةلة القرابةةة   فونهةةا تظةةل مسةةتحقة معةةاش االبةةن األول ظةةرا ألن المعاشةةٌن ن
 بنها الثانً الفرق بٌنهما . إباعتباره األسبق فً االستحقاق وتستحق من معاش 

 
 ( : 23مثال رقم )

جنٌةه ـ ثة  اسةتحقت  400( مقداره  1975لسنة  79استحقت والدة معاشا عن ابنها )وفقا للقانون 
×  اجنٌهة 450)جنٌةه  337.5فقا لنظا  التؤمٌن االجتماعً الشامل ( مقداره معاشا عن زوجها )و

 = ¾337.5 ). 
فً  ذه الحالة فون المعاش المستحق لها عن ابنها ٌكون  و المعاش ذا األولوٌة األولً نظةرا ألنةه 

فةً حةٌن أن المعةاش المسةتحق لهةا عةن زوجهةا )رؼة  أن  1975لسةنة  79مستحق وفقا للقةانون 
 . لنظا  التؤمٌن االجتماعً الشامل بته أعلً( ٌكون أقل فً األولوٌة ألنه مستحق وفقاصلة قرا
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ونظرا ألنه ال تطبق بشــؤن المعــاش المستحق وفقا لنظا  التؤمٌن االجتماعً الشةامل اإلسةتثناءات 
السةابق "حةدود الجمةع الخاصة بحدود الجمع السابق بٌانها تفصٌبل فةً الفصةل الخةامس مةن البةاب 

 .ٌن المعاشات"ب
فونها تظل مستحقة للمعاش المستحق لها عن إبنها وال تستحق النصٌب فً المعاش المحدد لها عن 

 زوجها .
 

 ( :24مثال رقم )
 جنٌه فقط . 300بفرح أن المعاش المستحق للوالدة فً المثال السابق عن ابنها كان 

=  300ـ  337.5جهةا الفةرق فً  ذه الحالة تظل مسةتحقة لهةذا المعةاش وتسةتحق مةن معةاش زو 
 جنٌه   37.5

وذل  وفقا لما سبق إٌ احه بالفصل الخةامس مةن البةاب األول فةً  ةذا الشةؤن )حةدود الجمةع بةٌن 
 المعاشات( .

 
 ( :  25مثال رقم )

جنٌه ـ ثة  اسةتحق معاشةا  500مقداره  75لسنة  79استحق والد معاشا عن ابنه وفقا للقانون رق  
 جنٌها . 450لتؤمٌن االجتماعً الشامل عن نفسه وفقا لنظا  ا

( األول )حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات فً  ذه الحالة وفقا لما سبق بٌانه بالفصل الخامس من الباب
 فونه ٌظل مستحقا لمعاشه عن إبنه ـ وٌوقؾ المعاش المستحق له عن نفسه .

 
 ( : 26مثال رقم )

جنٌه فً  ذه الحالةة ٌظةل مسةتحقا  400كان  بفرح أن استحقاق الوالد عن ابنه فً المثال السابق
 جنٌها . 50=  400ـ  450لنصٌبه فً المعاش عن ابنه وٌستحق من معاشه عن نفسه 

 
  ( : 27مثال رقم )

 250جنٌهةا   ثة  اسةتحقت معاشةا عةن ابنهةا الشةهٌد  70استحقت أخت عن شةقٌقها معاشةا مقةداره 
 جنٌها .

 ذه الحالة أكبر من المعاش المستحق لها عن شقٌقها    رؼ  أن المعاش المستحق لها عن اإلبن فً
كمةةا أنةةه ٌمثةةل أولوٌةةة أعلةةً مةةن المعةةاش المسةةتحق لهةةا عةةن شةةقٌقها   إال أنةةه نظةةرا ألن المعةةاش 

 المستحق عن اإلبن باعتباره شهٌدا ال ٌدخل فً حدود الجمع بٌن المعاشات .
 فونها تظل مستحقة لمعاشها عن شقٌقها .

     
 ( : 28مثال رقم )

لمسةتحقون الوحٌةدون فةً جنٌها باعتبار أنه  ا 50استحق ثبلث أخوة معاشا عن شقٌقه  لكل منه  
جنٌهةةا باعتبةةار أٌ ةةا أنهةة   80ثةة  اسةةتحق لهةة  معةةاش  خةةر عةةن والةةد   لكةةل مةةنه    المعةةاش عنةةه

 المستحقون الوحٌدون عنه . 
وقةت واحةد حٌةث تكةون حةدود فً  ذه الحالة تطبق قواعد الجمع بٌن المعاشات علةٌه  جمٌعةا فةً 

 جنٌةةه وذلةة  نظةةرا ألن نصةةٌب كةةل مةةنه  فةةً  ةةذٌن 100الجمةةع بةةٌن  ةةذٌن المعاشةةٌن لكةةل مةةنه  
 .جنٌه 100المعاشٌن ٌقل عن 

وحٌث أن المعاش المستحق عن الوالد ٌمثل أولوٌة أعلً عن  المعةاش المسةتحق عةن األخ ـ لةذل  
جنٌةةه )حةةدود الجمةةع (  100الفةةرق بةةٌن  ٌعةةدل اسةةتحقاق كةةل مةةنه  فةةً  ةةذا المعةةاش إلةةً مةةا ٌمثةةل

 جنٌها (  80ونصٌبه عن والده )
 جنٌها . 20=  80ـ  100بمعنً أن ٌعدل نصٌب كل منه  فً معاش األخ إلً 

 وذل  اعتبارا من أول الشهر الذي ٌستحقون فٌه المعاش عن الوالد .
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 ( :  29مثال رقم )
ع األخةوة فةً المعةاش عةن شةقٌقه  حٌةث كةان بفرح أنه فً المثال السابق كانت الوالدة تستحق مة

جنٌهةةا وٌسةةتحق للوالةةدة نصةةؾ المعةةاش  50جنٌهةةا لكةةل مةةنه   150ٌسةةتحق األخةةوة ربةةع المعةةاش 
 جنٌه . 300

جنٌهةا  240ث  توفً الوالد واستحقوا عنه جمٌعا فً المعاش حٌث استحق لؤلوالد نصةؾ المعةاش 
 جنٌها . 80لكل منه  

 جنٌها . 240ا أرملة نصؾ المعاش كما استحق للوالدة عنه بصفته
وحٌث استحقاق كل منه  فً المعاش اآلخةر المسةتحق عةن الوالةد بالنسةبة لؤلخةوة والمسةتحق عةن 

 .عن األخ / االبنلكل منه  المستحق الزوج بالنسبة للوالدة أولوٌته أعلً من المعاش 
الى أن ٌبةدأ بفئةة األخةوة لذل  ٌراعً عند تطبٌق قواعد الجمع بةٌن المعاشةات بالنسةبة للمعةاش الحة

 باعتبار ا الفئة ذات األولوٌة األقل عن فئة الوالدٌن .
 حٌث ٌعدل نصٌب كل منه  فً معاش األخ وفقا لما سبق بٌانه بالمثال السابق إلً     

 جنٌها . 20) المعاش المستحق عن الوالد ( =  80)حدود الجمع ( ـ  100=      
 اش المستحق عن األخ لكل منه  بمقدار وبذل  ٌت  القطع الجزئً للمع  
 جنٌها . 30النصٌب المستحق بعد التعدٌل ( =  20)المعاش المستحق عن األخ ( ـ  50=   

جنٌهةةا ٌةةت  رد ةةا علةةً النصةةٌب  90أخةةوة =  3×  30وتكةةون جملةةة األنصةةبة التةةً تةة  قطعهةةا = 
 جنٌها . 390دود( = الجزء المر 90لً ( + )ص)نصٌب أ 300المستحق للوالدة لٌصبح نصٌبها 

وتطبٌقا لقاعدة مراعاة أال ٌجاوز نصةٌب مةن ٌةرد علٌةه المعةاش الحةد األقصةى المقةرر لةه بجةدول   
 التوزٌع .

 300وحٌث الحد األقصى لنصٌب الوالدة بجدول التوزٌع نصؾ المعاش و و ما تتقا اه بالفعل )
 جنٌه( قبل مراعاة حدود الجمع بالنسبة لؤلخوة .

 جنٌه . 300نصٌب الوالدة كما  و وعلً ذل  ٌظل 
جنٌةه والمعةاش المسةتحق لهةا عةن  300ث  تطبق حدود الجمع بٌن المعاش المستحق لها عن ابنها 

 جنٌها . 60=  240ـ  300جنٌها حٌث ٌعدل نصٌبها المستحق عن ابنها إلً  240زوجها 
قبةل وبعةد تطبٌةق  وعلً ذل  ٌمكن تلخٌص األنصبة المستحقة لكةل مةن المسةتحقٌن فةً  المعاشةٌن

 حدود الجمع بٌن المعاشات كما ٌلً : 
 

 المستفٌد

المعاش األول المستحق عن األخ 
 واإلبن
 

المعاش الثانً المستحق عن الوالد 
 والزوج
 

 األصلً
 جنٌه

 حدود الجمع بعد تطبٌق
 جنٌه

 األصلً
 جنٌه

 حدود الجمع بعد تطبٌق
 جنٌه

 080 080 020 050 1/ اإلبن1األخ 

 080 080 020 050 2اإلبن /2األخ 

 080 080 020 050 3/اإلبن 3األخ 

 240 240 060 300 الوالدة/ األرملة       

 480 480 120 450 اإلجمالً

 
 ( : 30مثال رقم )

توفً مإمن علٌه عن ابنتٌن مستحقتٌن فً المعاش لكونهما ؼٌر متزوجتٌن فً تارٌخ وفاتةه وعةن 
 جنٌها  150منه  نكل منهجنٌه ـ استحق ل 300معاش مقداره 

جنٌها ) نصؾ معاش الزوج(  120حٌث كانت اإلبنة األولً مستحقة لمعاش عن زوجها مقداره و
 حٌث كانت تستحق معها فً  ذا المعاش ابنتها .
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فقةةد تةة  نتٌجةةة لتطبٌةةق حةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات وقواعةةد الةةرد واألٌلولةةة المترتبةةة علٌهةةا تحدٌةةد 
 .نه وبٌن نصٌبها المستحق عن زوجهاإلبنة من معاش والد ا بالفرق بٌالنصٌب المستحق لهذه  ا

 .جنٌها 30ب المستحق عن زوجها ( = )النصٌ 120)النصٌب المستحق عن والد ا ( ـ  150أى 
 كما ت  رد الجزء الذي ت  قطعه من نصٌبها إلً اإلبنة الثانٌة لٌصبح نصٌبها كما ٌلً : 

جنٌهةا  270جزء المقطوع من نصةٌب اإلبنةة األولةً( = )ال 120)النصٌب األصلً( +  150= 
 المعاش كما ٌلً :  3/ 2وت  تخفٌ ه إلً الحد األقصً المقرر لئلبنة و و 

 جنٌه . 200=  3/ 2×  300
 وعلً ذلك ٌمكن تلخٌص معاش المؤمن علٌه المشار إلٌه كما ٌلً : 

 

 
 
 اإلبنة

النصٌب المستحق قبل إعمال قواعد الجمع 
 ات وقواعد الرد واألٌلولةبٌن المعاش

النصٌب المستحق بعد إعمال قواعد 
 الجمع والرد واألٌلولة

 
 األولً

 جنٌه
150 

 جنٌه
030 

 200 150 الثانٌة

 230 300 اإلجمــالً

  
وبفرح أنه فً تارٌخ الحق تزوجت إبنة ـ اإلبنة األولةً ـ وبالتةالً فونةه قةد تة  قطةع نصةٌبها فةً 

 لً لزواجها .المعاش من أول الشهر التا
كما ت  رد نصٌبها فً المعاش إلً والدتها )اإلبنة األولً( اعتبارا من  ذا التةارٌخ لٌصةبح نصةٌب 

  ذه اإلبنة فً معاش زوجها كما ٌلً : 
 جنٌها . 240)النصٌب المردود علٌها من إبنتها( = 120)نصٌبها األصلً( +  120

 المعاش كما ٌلً :  4/ 3وت  تخفٌ ه إلً الحد األقصً المقرر لؤلرملة و و 
 جنٌها . 180=  4/ 3×  240

 وعلً ذلك فإنه ٌمكن تلخٌص توزٌع معاش زوج اإلبنة األولً كما ٌلً : 
 

 أول الشهر التالً لزواج اإلبنة فً تارٌخ وفاة الزوج المستفٌد

 
 األرملة

 جنٌه
120 

 جنٌه
180 

 000 120 اإلبنة 

  180 240 اإلجمــالً

 
لسلنة  554من القرار الوزاري رقم  182علٌه الفقرة األخٌرة من المادة  لما نصت اٌقوتطب

حللدودالجمع عنللد تحدٌللد مللدى تللوافر شللروط اإلسللتحقاق أول مللرة بؽللض  مللن تطبٌللق 2007
 النظر عما طرأ على نصٌب المستحق من زٌادات أخرى أو نتٌجة الرد واألٌلولة 

 جنٌها( . 180تحق لها من زوجها )بالنسبة لئلبنة األولً ٌكون المعاش المسفانه      
 جنٌها. 30لها عن والد ا النصٌب المستحق و     
 :   هوتوزٌع معاش المؤمن علٌه فً هذا المثال كما ٌظلوعلً ذلك فإنه      

 
 االبنة

النصٌب المستحق بعد زواج إبنة )اإلبنة األولً( وزٌادة نصٌبها المستحق فً المعاش 
 اآلخر نتٌجة لذلك

 ـــهجنٌـــــ

 030 األولً

 200 الثانٌة

 200 اإلجمــالً
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وبفرح إنه فً تارٌخ الحق طلقت إبنة )اإلبنة األولً( وبالتالً فونةه ٌعةود لهةا الحةق فةً المعةاش 
 من أول الشهر التالً لطبلقها .

ق أن  ل إلٌهةا نتٌجةة وٌخفح نصٌب والدتها )اإلبنة األولً( اعتبارا من  ذا التارٌخ بمقدار ما سةب
 .  واج إبنتهاز

 وعلً ذلك ٌمكن تلخٌص توزٌع معاش زوج اإلبنة األولً كما ٌلً : 
 

 
 المستفٌد

 أول الشهر التالً لطبلق األبنة 
 جنٌــــــــه

 120 األرملة

 120 اإلبنة

 240 اإلجمــالً

 
 وٌظل توزٌع معاش المؤمن علٌه فً هذا المثال كماهو :  

 

 
 االبنة

 إبنة )اإلبنة األولً(  النصٌب المستحق بعد طبلق
 جنٌــــــــه

 030 األولً

 200 الثانٌة

 230 اإلجمــالً

 
 ( : 31مثال رقم )

 جنٌها . 180توفً مإمن علٌه عن أرملة وثبلث بنات ؼٌر متزوجات ومعاش مقداره 
 جنٌها ( . 30جنٌها واستحقت كل من البنات الثبلث  90) استحقت األرملة النصؾ 

جنٌها )معاش أجر أساسً ( فونها  70ة األولً مستحقة معاشا عن نفسها مقداره وحٌث كانت االبن
 جنٌه . 100ظلت مستحقة فً معاش والد ا حٌث ل  ٌتجاوز قٌمة المعاشٌن المستحقٌن لها 

جنٌهةا )المعةاش المسةتحق لهةا  30جنٌها )معاش األجر األساسً المستحق لها عةن نفسةها( +  70
 جنٌه . 100عن والد ا( = 

 وعلً ذلك فإنه ٌمكن تلخٌص توزٌع معاش المؤمن علٌه فً هذا المثال كما ٌلً :
 

 فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه المستفٌد

 
 األرملة

 جنٌه
090 

 030 اإلبنةاألولً

 030 اإلبنةالثانٌة

 030 اإلبنةالثالثة

 180 اإلجمالً

 
 ( :32مثال رقم )

% من قٌمة المعةاش 20تحقت زٌادة قانونٌة مقدار ا بفرح أن اإلبنة األولً فً المثال السابق اس
المستحق لها عن نفسها   كما استحقت نفس الزٌادة علً المعاش المستحق لها عن والةد ا   وذلة  

 تطبٌقا ألحد قوانٌن الزٌادات التً تقرر ا الدولة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنه  .
لزٌةةادة باإل ةةافة للحةةد األقصةةً للجمةةع بةةٌن وقةةد نصةةت أحكةةا   ةةذا القةةانون علةةً اسةةتحقاق  ةةذه ا

 المعاشات ـ وذل  بالنسبة للمعاشات المستحقة فً تارٌخ تقرٌر ا .
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 وعلً ذل  فون نصٌب اإلبنة األولً فً كل من المعاشٌن ٌصبح كما ٌلً :
 جنٌها . 84%( = 20) 14)المعاش األصلً( +  70المعاش المستحق لها عن نفسها = 

 جنٌها  36%( = 20)6نصٌب األصل +  30عن والد ا = المعاش المستحق لها 
 جنٌها . 120إجمالً المعاشٌن = 

وٌكون استحقاق كل من المستحقٌن فً معاش المؤمن علٌه المشلار إلٌله قبلل وبعلد الزٌلادة كملا 
 ٌلً : 

 

 بعد استحقاق الزٌادة القانونٌة فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه المستفٌد

 
 األرملة

 جنٌه
90 

 جنٌه
108 

 36 30 اإلبنةاألولً

 36 30 اإلبنةالثانٌة

 36 30 اإلبنةالثالثة

 216 180 اإلجمالً

 
 واألخ :  بنلئل ثالثا : بالنسبة

 :    الحاالت اآلتٌة  المعاش التً ٌشتر  فٌها  إالء المستحقون فً ت قطعتتمثل حاال      
 

 زوال حالة العجز عن الكسب : -1     
لفصل األول من الباب األول )مراجعة شروط االستحقاق لكةل مةن سبق أن أو حنا فً ا

مةن اإلسةتثناءات الخاصةة باسةتحقاق اإلبةن أو األخ أنةه وردت أسماإ   بطلب الصرؾ( 
 فً المعاش حالة العجز عن الكسب 

وعلً ذلة  فونةه ٌترتةب علةً زوال حالةة العجةز ألي مةن اإلبةن أو األخ ـ أن ٌصةبح ؼٌةر          
 معاش .مستحق فً ال

 وٌراعً فً هذه الحالة ما ٌلً :    
 أ  ـ ٌقطع المعاش من أول الشهر التالً لزوال حالة العجز .        
ب ـ ٌت  رد النصٌب فً المعاش الذي ٌت  قطعه علً باقً المستحقٌن مةن أول الشةهر الةذي   

مةن  4و  3وذل  بمراعاة القواعةد السةابق بٌانهةا تفصةٌبل فةً البنةدٌن ٌت  فٌه القطع   
 . أوال من  ذا الفصل

 تصرؾ لبلبن أو األخ منحة قطع المعاش وفقا لآلتً : 
أ  ـ تحسب المنحة بما ٌسةاوي مجمةوع المعةاش المسةتحق عةن األجةر   األساسةً واألجةر 

ات وإعانةةات حتةةً تةةارٌخ قطةةع المتؽٌةةر عةةن سةةنه شةةامبل مةةا أ ةةٌؾ إلٌةةه مةةن زٌةةاد
 .المعاش

وقوفا كله أو جزء منه فتحدد  قٌمة المنحة على أساس ب  ـ إذا كان النصٌب فً المعاش م
 قٌمة المعاش المستحق كامبل .

جـ ـ ال ٌدخل فً تحدٌد قٌمة المنحةة جةزء المعةاش الةذي  ل للمسةتحق الةذي ٌقطةع معاشةه 
 نتٌجة إٌقاؾ معاش مستحق  خر .

 د ـ ٌكون الحد األدنً للمنحة محسوبا وفقا لما تقد  مائتً جنٌه .
 حق المنحة إال لمرة واحدة . ـ ـ ال تست

 
 ( : 33مثال رقم )

 ٌناٌرجنٌها فً  450عاجز عن الكسب وإبنة واحدة ـ ومعاش مقداره  بنإ توفٌت مإمن علٌها عن
 جنٌها . 225ـ استحق لكل منهما نصؾ المعاش  2015
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العجز  من تارٌخ ثبوت ةبعد سن االبنوحٌث قد قررت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً إعادة مناظرة 
 حٌث ثبت زوال حالة العجز .فً التارٌح المحدد   فقد ت  بتارٌخ مناظرته 

  وٌت  رده من أول الشهر التالً لزوال حالة العجز فً المعاش  نصٌبهقطع  ـ ٌت   وعلً ذل  فونه
علً اإلبنة باعتبار ا المستحقة الوحٌدة فً المعاش وبمراعاة أال ٌجاوز النصٌب المستحق لها بعد 

 رد ثلثً المعاش ) الحد األقصى المقرر لبلبن الواحد فً المعاش طبقا لجدول التوزٌع( .ال
بمعنً أن معاش المإمن علٌها قد   1/7/2015% من 10وحٌث كانت المعاشات قد زادت بنسبة 

 ( =450% × 10+ ) 450أصبح = 
 جنٌها  495=  45+  450

 جنٌهات . 330 ذا المعاش =  3/ 2أى ٌستحق لئلبنة 
 جنٌها 2970شهر =  12×  247.5وٌستحق لئلبن منحة = 

 
 ( :34مثال رقم )

 ةسن 21وإبن أكبر من  ةسن 21عن أرملة وثبلثة أبناء أقل من  2015توفً مإمن علٌه فً ماٌو 
مةن تةارٌخ ثبةوت  ةعاجز عن الكسب )قررت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً إعادة مناظرته بعد سةن

 جنٌه . 600جتان  ـ ومعاش مقداره عجزه( وإبنتان ؼٌر متزو
 وقد ت  توزٌع المعاش كما ٌلً : 

 جنٌه . 300األرملة نصؾ المعاش
 جنٌها . 50جنٌه ـ ت  توزٌعه بٌن األربعة أبناء والبنتان لكل منه   300األوالد نصؾ المعاش 
 جز .وأسفرت إعادة المناظرة عن زوال حالة الع فً التارٌح المحددوحٌث ت  مناظرة اإلبن 

 فونه ٌت  قطع نصٌب  ذا اإلبن فً المعاش إعتبارا من أول الشهر التالً لزوال حالة العجز .
 وٌستحق لهذا اإلبن منحة قطع المعاش   وتحدد كما ٌلً : 

% الم ةةافة 10جنٌهةةا )النصةةٌب المسةةتحق الةةذي تةة  قطعةةه لةةزوال حالةةة العجةةز م ةةافا إلٌةةه  55
ها و ً تزٌد علً الحد األدنً المقرر للمنحة و و جنٌ 660=  12×  1/7/2015للمعاشات من 

 جنٌه . 200
 وٌت  توزٌع نصٌبه علً أخوته بالتساوي  .

 جنٌها . 66لٌصبح نصٌب كل من األبناء والبنات )خمسة أوالد ( 
% التةةً أ ةةٌفت 10جنٌهةةا )النصةةٌب األصةةلً لكةةل ابةةن م ةةافا إلٌةةه  55وٌمثةةل  ةةذا النصةةٌب = 

)الجزء المردود علً كل مةن األوالد نتٌجةة قطةع معةاش االبةن  11+  1/7/1999للمعاشات من 
(55  ÷5  ) 

 
 ( :    35مثال رقم )

 ) فرح جدلً ( جنٌها  60بفرح أن معاش المإمن علٌه فً المثال السابق كان 
 جنٌها . 66=  12×  5.5تحدد المنحة لئلبن كما ٌلً : 

 جنٌه .  200منحة المستحقة لبلبن إلً = جنٌه إذا ترفع ال 200وحٌث أن الحد األدنً للمنحة  و 
 

 ( :36مثال رقم )
جنٌهةا ـ  150( كةان لةه دخةل مةن عمةل 34بفرح أن اإلبن العاجز عن الكسةب فةً المثةال رقة  )

وعلً ذل  فونه تطبٌقا لقواعد الجمع بٌن المعاش والدخل السابق بٌانها تفصٌبل بالفصل السابع مةن 
 اإلبن وٌت  رده علً أخوته . الباب األول ـ ٌت  إٌقاؾ معاش  ذا

ومع ذل  فونه عند تحدٌةد المنحةة المسةتحقة لةه نتٌجةة زوال حالةة العجةز ٌةت  تحدٌةد ا علةً أسةاس 
جنٌها رؼ  أن  ذا المعةاش ؼٌةر مسةتحق الصةرؾ  55المعاش المستحق له فً تارٌخ القطع و و 

 )موقوؾ بالكامل ( .
 جنٌها  660=  12×  55بمعنً أن تكون المنحة المستحقة = 

 جنٌه     200و ً تزٌد علً الحد األدنً المقرر للمنحة و و = 
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 ( : 37مثال رقم )

( كةان لةه دخةل مةن 34بفرح أن أحد األبناء )بخبلؾ اإلبن العاجز عن الكسب( فً المثةال رقة  )
عمل ـ وعلً ذل  فونه تطبٌقةا لقواعةد الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل السةابق بٌانهةا تفصةٌبل بالفصةل 

سابع من الباب األول ـ ٌت  إٌقاؾ معاش  ذا اإلبن وٌت  رده علةً أخوتةه لٌصةبح معةاش كةل مةن ال
 .جنٌها 66ٌصبح  1/7/2015% من 10ة جنٌها وبو اف 60باقً األبناء المستحق الصرؾ 

وعلً ذل  فونه عند قطع معاش اإلبن لةزوال حالةة العجةز   فةون المنحةة ٌةت  تحدٌةد ا علةً أسةاس 
 جنٌها( . 66جنٌها( ولٌس المعاش المنصرؾ ) 55له ) المعاش المستحق

جنٌها( نتٌجةة إٌقةاؾ  11بمعنً أال ٌدخل فً تحدٌد قٌمة المنحة جزء المعاش الذي  ل لهذا اإلبن )
معاش أخٌه الملتحق بعمل وبالتالً تكةون المنحةة المسةتحقة لبلبةن الةذي قطةع معاشةه لةزوال حالةة 

 جنٌها . 660=  12×  55العجز = 
 جنٌه . 200تزٌد علً الحد األدنً المقرر للمنحة و و = و ً 

 
 ( :  38مثال رقم )

 جنٌه وثبلثة أخوة . 300عن معاش مقداره  2015فً مارس توفً مإمن علٌه 
عةن الكسةب ـ وقةد قةررت  اعةاجز هسةنة ولكنة 21سنة والثالةث أكبةر مةن  21إثنٌن منهما أقل من 

 13/3/2015فةً  هد سةنة مةن توقٌةع الكشةؾ الطبةً علٌةاللجنة الطبٌة إعادة مناظرة  ذا األخ بعة
 وقد ترتب علً إعادة مناظرته ثبوت زوال حالة العجز .

   فقد أصبح معاش المإمن علٌه = 1/7/2015% من 10وحٌث زٌدت المعاشات بنسبة 
 جنٌها       330=  30+  %300( = 10×300+ ) 300

 جنٌها . 165=  2/ 1×  330ٌكون  وحٌث ٌستحق األخــوة نصؾ المعاش فون نصٌبه  فٌه
جنٌهةةا وٌقطةةع معةةاش األخ السةةابق اسةةتحقاقه  55=  3÷  165مقسةةما بٌةةنه  بالتسةةاوي لكةةل مةةنه  

 . 4/2016/ 1للعجز إعتبارا من أول الشهر التالً لثبوت زوال العجز ـ أي من 
 وال حالة العجز وتحدد كما ٌلً : وٌستحق منحة قطع المعاش لز

 ٌها .جن 660=  12×  55
 جنٌه . 200و ً أكبر من الحد األدنً للمنحة = 

)النصٌب  55[جنٌه  82.5وٌت  رد نصٌبه علً باقً األخوة لٌصبح نصٌب كل منهما فً المعاش 
 ])الجزء المردود ( 27.5( +  1/7/2015% من 10األصلً م اؾ إلٌه 

 
 ت اآلتٌة : ٌقطع معاش كل من االبن أو األخ فً حالة تحقق كل من الحاال -2     

 : (  ةسن 21أ  ـ بلوغ سن الرشد )     
إذا لةة  ٌكةةن ٌتةةوافر بشةةؤنه أحةةد اإلسةةتثناءات المنصةةوص علٌهةةا بالبنةةد رابعةةا مةةن   (1)

الفصةةل األول مةةن البةةاب األول )مراجعةةة شةةروط االسةةتحقاق لكةةل مةةن وردت 
 أسماإ   بطلب الصرؾ ( .

بالجلسة ة الدستورٌة العلٌا المحكمحك   اذا ل  ٌكن خبلل فترة التجنٌد االلزامً )  (2)
من المحر   سنة  13الموافق  2003مارس سنة  16العلنٌة المنعقدة ٌو  األحد 

لسنة  107 ـ فى الق ٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برق   1424
 ق ائٌة " دستورٌة ( . 20

جتماعى من قانون التؤمٌن األ 116والذي انتهً الً : عد  دستورٌة نص المادة 
فٌما ت منه من حرمان الولد او األخ  1975لسنة  79الصادر بالقانون رق  

الذى ل  ٌكن قد التحق بعمل قبل التجنٌد من صرؾ المعاش المستحق أثناء فترة 
 التجنٌد األلزامٌة

 ـ إذا كان طالبا ومتفرؼا للدراسة . ةسن 26ب ـ بلوغ سن      
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للطالةةب الةةذي ٌبلةةػ سةةن السادسةةة والعشةةرٌن خةةبلل وذلةة  بمراعةةاة صةةرؾ المعةةاش            
السنة الدراسٌة حتً نهاٌة تل  السنة ـ وٌحةدد تةارٌخ انتهةاء السةنة الدراسةٌة بشةهادة 

 من الجامعة أو المعهد التعلٌمً .
وتتحدد بداٌة ونهاٌة السنة الدراسٌة عادة بالفترة من أول أكتوبر إلً نهاٌةة ٌونٌةو              

 .لتعلٌمً الملتحق به الطالببلؾ ذل  بموجب شهادة من المعهد اإال إذا ثبت خ
لدراسة وذل  بسبب االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوؼةه لجـ ـ إنتهاء تفرغ الطالب      

 سن السادسة والعشرٌن .
ذا ل  ٌكن خبلل إ   د  ـ إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوؼه سن السادسة والعشرٌن 

د االلزامً ) حك  المحكمة الدستورٌة العلٌا بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌو  فترة التجنٌ
 ـ فى الق ٌة  1424من المحر   سنة  13الموافق  2003مارس سنة  16األحد 

 ق ائٌة " دستورٌة (. 20لسنة  107المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برق  
قةةل عةةن اللٌسةةانس أو البكةةالورٌوس أو مةةا  ةةـ ـ إلتحةةاق الحاصةةل علةةً مإ ةةل نهةةائً الٌ     

 ٌعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوؼه سن السادسة والعشرٌن .
و ـ بلوغ الحاصل علً مإ ل نهائً الٌقل عن اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادلهما       

 سن السادسة والعشرٌن دون أن ٌلتحق بعمل أو ٌزاول مهنة .
ً مإ ل نهائً ٌقل عن اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادلهما ز ـ إلتحاق الحاصل عل

 بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوؼه سن الرابعة والعشرٌن .
ح ـ بلوغ الحاصل علً مإ ل نهائً ٌقل عن اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما ٌعادلهما 

ل فترة اذا ل  ٌكن خبل  سن الرابعة والعشرٌن دون أن ٌلتحق بعمل أو ٌزاول مهنة 
التجنٌد االلزامً ) حك  المحكمة الدستورٌة العلٌا بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌو  األحد 

 ـ فى الق ٌة  1424من المحر   سنة  13الموافق  2003مارس سنة  16
 .ق ائٌة " دستورٌة ( 20لسنة  107 المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برق 

فً الحاالت التً استمر فٌها صرؾ المعاش فً البنود مً لزاانتهاء مدة التجنٌد اإل –ط 
) أ   د   ح ( وفقا لحك  المحكمة الدستورٌة العلٌا بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌو  

 ـ فى الق ٌة  1424من المحر   سنة  13الموافق  2003مارس سنة  16األحد 
 ٌة " دستورٌة  .ق ائ 20لسنة  107المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برق  

 
 وٌراعً فً كل من الحاالت المشار إلٌها ما ٌلً :      
لواقعةةة المترتةةب علٌهةةا قطةةع اأ  ـ ٌقطةةع المعةةاش مةةن أول الشةةهر التةةالً لتةةارٌخ تحقةةق      

 .المعاش
 ووفقا لما سبق بٌانه والتً تتلخص فً : 

الت أن تارٌخ بلةوغ بلوغ السن ـ  لحاالت أ   ب   و  ح  وٌراعً فً  ذه الحا( 1)     
بحسةةةب األحةةةوال(  26أو  24 أو  21السةةةن ٌمثةةةل تةةةارٌخ المةةةٌبلد + السةةةن )

 .مطروحا منه ٌو  واحد 
 .إنتهاء السنة الدراسٌة ـ الحالة ب ( 2)     
 . االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة ـ الحاالت ج    ـ   ز( 3)    

 .اإلنقطاع عن الدراسة ـ الحالة  د  (4)
 دة التجنٌد االلزامً .( انتهاء م5)

ب ـ ٌت  رد النصٌب فً المعةاش الةذي ٌةت  قطعةه علةً بةاقً المسةتحقٌن مةن أول الشةهر      
 4و  3وذل  بمراعاة القواعد السابق بٌانها تفصٌبل فً البندٌن الذي ٌت  فٌه القطع   

  . من أوال من  ذا الفصل
 السابق  )1 ( ا سبق بٌانه بالبندبن أو األخ منحة قطع المعاش وفقا لمجـ ـ تصرؾ لئل    

 . ( زوال حالة العجز عن الكسب) 
 لمزٌد من التفاصٌل بشأن حكم المحكمة الدستورٌة المشار إلٌه راجع الرابط



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           114/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highli
ght=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7
+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%
D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+

%D8%C7%E5%D1 
 وعنوانه

التجنٌلد االلزاملً -حلاالت قطلع معلاش االبلن واألخ -ٌلداللزامىاستفسار علن التجن
 لبلبن أو األخ

 
 ( :     39مثال رقم)

 : فً المعاش وأبناء بٌانه  كاآلتً عن أرملتٌن مستحقتٌن 15/12/2013توفً مإمن علٌه بتارٌخ 
 ؼٌر طالب وؼٌر عاجز . 23/12/1992ـ ابن تارٌخ مٌبلده  1
 طالب بدبلو  تجارة  1/1/1989ـ ابن تارٌخ مٌبلده  2
 بن السابق( طالب ببكالورٌوس تجارة .)توأ  لئل 1/1/1989ـ ابن تارٌخ مٌبلده  3
 طالب بالسنة الثانٌة بالثانوي التجاري. 22/3/1989ـ ابن تارٌخ مٌبلده  4
 ومن ث  فونه تتوافر شروط االستحقاق لؤلبناء األربعة فً تارٌخ الوفاة حٌث  :  

 ٌـوم    شهر    سـنة                       
 ؼٌر طالب  20     11      23االبن األول  عمره   
 طالب بدبلو  تجارة    24     11      15 االبن الثانً عمره   
 طالب ببكالورٌوس  تجارة    24     11      15 االبن الثالث عمره   
 انٌة بالثانوي  التجاريطالب بالسنة الث   24     08      24 االبن الرابع عمره   

 فقد ت  توزٌعه كما ٌلً :   جنٌه 600وحٌث المعاش المستحق عن المإمن علٌه مقداره 
 جنٌها  150لكل منهما  جنٌه 300األرملتٌن نصؾ المعاش 
 جنٌها  75 جنٌه لكل منه  300األبنـاء نصؾ المعاش 

 وبتتبع مدي توافر شروط االستحقاق لكل من األبناء : 
وباعتبار أنةه ؼٌةر طالةب أو عةاجز فونةه ٌةت   22/12/2013فً  ةسن 21ٌبلػ  -بن األول ـ اإل 1

 . 1/1/2014قطع معاشه من أول الشهر التالً ـ أى من 
وٌستحق منحة قطع المعاش وتحدد علً أساس النصٌب المستحق   له فً تةارٌخ القطةع و ةو      

 .   اجنٌه 75
 جنٌه 900=  12×  75ه = وعلً ذل  تكون المنحة المستحقة ل     

وٌت  توزٌع نصٌبه فً المعاش علً باقً األبناء اعتبارا من  ةذا التةارٌخ لٌصةبح نصةٌب كةل      
 . جنٌه 100منه  

وبفةرح حصةوله  30/6/2014بافتراح إنتهاء السنة الدراسٌة بالنسبة له فً  -ـ اإلبن الثانً  2
 علً دبلو  التجارة .
 ةشهر   سن                                                       

نةه قةد حصةل علةً مإ ةل أوحٌةث    25    6وحٌث تكةون سةنه فةً  ةذا التةارٌخ قةد بلؽةت          
متوسةةةط فونةةةه ٌةةةت  قطةةةع معاشةةةه مةةةن أول الشةةةهر التةةةالً النتهةةةاء السةةةنة الدراسةةةٌة أى مةةةن 

1/7/2014. 
لةه فةً تةارٌخ القطةع و ةو المسةتحق وٌستحق منحة قطع المعاش وتحدد علً أسةاس النصةٌب        

 .جنٌه 100
 جنٌه                                                                    

  120=  12×  100وعلً ذل  تكون المنحة المستحقة له =      
وٌت  توزٌع نصٌبه فً المعاش علً باقً األبناء اعتبارا من  ةذا التةارٌخ لٌصةبح نصةٌب كةل      
 جنٌها . 150نه  م

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1


                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           115/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

وبفرح حصـوله  30/6/2014بافتراح انتهاء السنة الدراسٌة بالنسبة له فً  -ـ اإلبن الثالث  3  
 علً بكالورٌوس التجارة  وحٌث ٌكون 

 شهر    سنة                                   
ن حقةه وحٌث قد حصل علً مإ ل عال فونه ٌكون مة  25    6فً  ذا التارٌخ قد بلػ   هسن 

وٌةت  قطةع معاشةه  31/12/2014فةً  ةسةن 26ً استحقاق المعاش إلً أن ٌبلةػ فاالستمرار 
 . 1/1/2015لبلوؼه  ذه السن أى من  من أول الشهر التالً 

لةه فةً تةارٌخ القطةع و ةو  وٌستحق منحة قطع المعاش وتحدد علً أساس النصةٌب المسةتحق     
 .جنٌها 150

  جنٌه 1800=  12×  150ستحقة له = وعلً ذل  تكون المنحة الم     
 300عتبارا من  ذا  التةارٌخ  لٌصةبح نصةٌبه إوٌت  رد نصٌبه فً المعاش علً اإلبن الرابع      

 . جنٌه
أثنةةاء الدراسةةة وعلةةً  ذلةة  ٌمتةةد اسةةتحقاقه  21/3/2015سةةنه فةةً  26ـ اإلبةةن الرابةةع ٌبلةةػ  4

 للمعاش إلً نهاٌة  ذه السنة .
فونه ٌةت  قطةع نصةٌبه فةً المعةاش اعتبةارا   30/6/2015سنة الدراسٌة فً وبفرح إنتهاء ال     

 . 1/7/2015من 
وٌستحق منحة قطع المعاش وتحدد علً أساس النصٌب المستحق له فً تارٌــخ القطـع و و       

 .جنٌه 3600=  12×  300المستحقة له جنٌه وعلً ذل  تكون المنحــة  300
ن اعتبارا من  ذا التارٌخ بمراعاة أال  ٌجاوز نصٌبهما الحد األقصى وٌت  رد نصٌبه لؤلرملتٌ      

 المعاش( . 4/ 3المقرر لفئة األرامل )
 . اجنٌه 225جنٌها لكل منهما  450بمعنى أن ٌصبح نصٌبهما       
 ملحوظة :     
 ت  التعامل مع المعاش بقٌمته األصلٌة بافتراح عد  استحقاق أٌة إ افات      
 

 ( : 40) مثال رقم
 فً المثال السابق بفرح أن : 
 ( ةسن 26)قبل أن ٌبلػ سن  1/10/2014اإلبن الثالث ـ التحق بعمل فً 
 أثنــاء الدراسة وعلً ذل  فونه :  5/12/2014اإلبن الرابع ـ التحق بعمل فً 

د وتحةد 1/11/2014ـ ٌقطع معاش اإلبن الثالث من أول الشهر التالً اللتحاقه بالعمل أي مةن  1
 المنحة المستحقة له وفقا لما سبق بٌانه بالمثال السابق : 

 وٌرد نصٌبه علً اإلبن الرابع من  ذا التارٌخ .     
ـ ٌقطع معاش اإلبن الرابع من أول الشهر التالً إلنتهاء تفرؼةه للدراسةة بسةبب التحاقةه بالعمةل  2

 بالمثال السابق .وتحدد المنحة المستحقة له وفقا لما سبق بٌانه  1/1/2015أى من 
 3/4الحةةد األقصةةً المقةةرر لهمةةا )بمراعةةاة وٌةةرد نصةةٌبه علةةً األرملتةةٌن مةةن  ةةذا التةةارٌخ      

 ( .المعاش
 

 ( :41مثال رقم) 
بفرح وفاة مإمن علٌه عن أربعة أخوة معةالٌن لهة  ذات ظةروؾ األبنةاء السةابق بٌةانه  بالمثةالٌن 

( لكل منه  جنٌه 300منه األخوة النصؾ )استحق  جنٌه 600عن معاش مقداره  40   39أرقا  
 ـ وذل  لعد  وجود مستحقٌن  خرٌن فً  ذه الحالة .جنٌها  75

 :    فونه تت  ذات اإلجراءات من حٌثوبفرح تحقق أسباب القطع المبٌنة بالمثالٌن المشار إلٌهما 
 ـ قطع معاش األخ من أول الشهر التالً لتحقق سبب القطع . 1
منحة المستحقة نتٌجة قطع معاش األخ علً أساس المعاش المستحق له فً تارٌخ ـ تحدٌد قٌمة ال 2

 القطع .
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ـ رد معاش األخ الذي ٌقطع معاشه علً باقً األخوة   وبالنسبة لؤلخ الرابع ال ٌةرد معاشةه عنةد 3
قٌن فً  ةذه الحالةة  ة  قطعه لعد  وجود مستحقٌن  خرٌن ٌت  الرد علٌه  ـ باعتبار أن المستح

 .فقط األخوة
 

 والبنت واألخت  :  واألرمل : بالنسبة لؤلرملة  رابعا
 فً :  جمٌعا وتتمثل الحالة الوحٌدة لقطع المعاش التً ٌشتر  فٌها  إالء        

 الزواج 
سبق أن أو حنا فً  الفصل األول من الباب األول )مراجعة شةروط االسةتحقاق لكةل مةن         

 أسماإ   بطلب الصرؾ ( :    وردت 
 ـ أن الشرط الوحٌد الستحقاق البنت أو األخت أال تكون متزوجة . 1
 من الشروط الواجب توافر ا الستحقاق الزوج أال ٌكون متزوجا بؤخري . -2
 وعلً ذلك ٌكون من الطبٌعً أن :  

حقاق المعاش   وبالتةالً ٌةت  ـ ٌإدي زواج البنت أو األخت إلً أن ٌنتفً عنها شرط است 1
 .قطعه

ي زواج األرملةة إلةً انقطةاع صةلتها بةالمإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش وبالتةالً ـ ٌةإد 2
 تصبح ؼٌر مستحقة فً المعاش عنه .

ٌةةإدي زواج األرمةةل إلةةً انقطةةاع صةةلته بةةالمإمن علٌهةةا أو صةةاحبة المعةةاش وبالتةةالً  – 3
 ٌصبح ؼٌر مستحقا فً المعاش عنها .

 وٌراعً فً هذه الحالة ما ٌلً :     
 معاش من أول الشهر التالً لتارٌخ الزواج .ـ ٌقطع ال 1
ـ ٌت  رد النصٌب فً المعاش الذي ٌت  قطعه علً باقً المستحقٌن مةن أول الشةهر الةذي  2

من أوال  4و  3وذل  بمراعاة القواعد السابق بٌانها تفصٌبل فً البندٌن   ٌت  فٌه القطع 
 .من  ذا الفصل

رة لمنحة قطةع معةاش اإلبةن أو األخ( وفقةا ـ تصرؾ للبنت أو األخت منحة زواج )مناظ 3
 من ثالثا من  ذا الفصل . 3لما سبق بٌانه بالبند 

 
 ( : 42مثال رقم ) 

وبنت تتوافر فٌهن جمٌعا شروط االستحقـاق ـ وعةن معةاش مقةداره  تٌنتوفً مإمن علٌه عن أرمل
 جنٌها .  75جنٌها( لكل منهما  150النصؾ )  لؤلرملتٌنجنٌه  300

 جنٌها . 150بنت النصؾ واستحق لل
 األرملتةٌنجنٌه فقد ت  إٌقاؾ نصٌبها فً المعاش ورده علً  200وحٌث كانت البنت تعمل بؤجر  

 المعاش ( حٌث استحق الصرؾ لهما . 4/ 3بمراعاة الحد األقصً المقرر لهذه الفئة )
 جنٌها . 225=  4/ 3×  300

 جنٌه 112.5=  2÷  225لكل منهما 
 وجت البنت وفً تارٌخ الحق تز

وبالتالً فونه ٌت  قطع معاشها من أول الشهر التالً لتارٌخ الزواج وتستحق لهةا منحةة زواج تقةدر 
علةةً أسةةاس المعةةاش المسةةتحق لهةةا فةةً تةةارٌخ قطةةع المعةةاش رؼةة  أنهةةا لةة  تكةةن مسةةتحقة الصةةرؾ 

 لحصولها علً دخل من العمل .
نٌةه و ةً تزٌةد علةً الحةد األدنةً ج 1800=  12×  150وبالتالً فون المنحةة المسةتحقة لهةا = 

 جنٌه . 200المقرر لهذه المنحة = 
لٌصبح النصٌب المستحق لهن بمراعاة الحـد األقصً المقرر  األرملتٌنوٌت  رد نصٌب اإلبنة إلً  

 المعاش (       4/ 3لهذه الفئة )
 جنٌه . 225=  4/ 3×  300=  

 جنٌه  112.5=  2÷ 225ٌستحق لكل منهن = 
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وبالتةالً فونةه ٌةت  قطةع نصةٌبها مةن أول الشةهر  1األرملةة  فً تارٌخ الحةق تزوجةتوبفرح أنه 
 .جنٌها  225المعاش =  4/ 3لتصبح مستحقة  2رملة التالً لزواجها وٌت  رده علً األ

ٌمكةةن تصةةور األنصةةبة المسةةتحقة والمنصةةرفة لكةةل مةةن المسةةتحقٌن فةةً  ةةذه الحالةةة تبعةةا للتطةةور و
 السابق افترا ه كما ٌلً : 

 
 

 المستفٌد
فً تارٌخ وفاة المؤمن 

 علٌه
 عند زواج اإلبنة

 

 1 عند زواج األرملة
 

 منصرؾ مستحق

 منصرؾ مستحق

 منصرؾ مستحق

 
 1رملة األ

 جنٌه
075 

 جنٌه
112.5 

 جنٌه
112.5 

 جنٌه
112.5 

 جنٌه
000 

 جنٌه
000 

 225 225 112.5 112.5 112.5 075 2 األرملة

 000 000 000 000 000 150 اإلبنة

 225 225 225 225 225 300 اإلجمالً

 
 ( :     43مثال رقم )

 لكةجنٌةه اسةتحقت  300وعةن معةاش مقةداره  ؼٌلر متزوجلات بنلاتتوفً مؤمن علٌه عن ثلبلث 
 هن المستحقات الوحٌدات فً المعاش.أنباعتبار جنٌه 100 منهن

إٌقةاؾ نصةٌبها فةً المعةاش جنٌه فقد ت   200األولً كان لدٌها دخل من عمل  بنتوبفرح أن ال 
ت الثالثةةة حٌةةث أصةةبح النصةةٌب المنصةةرؾ لكةةل مةةنهن بنةةت الثانٌةةة والبنةةورده علةةً كةةل مةةن ال

 جنٌها .150
فونه ٌت  قطع معاشها من أول الشةهر التةالً للةزواج ـ وتسةتحق منحةة  ت الثانٌةبنوبفرض زواج ال

ولةٌس النصةٌب  جنٌةه 100زواج تحدد علً أساس النصٌب المستحق لهةا فةً تةارٌخ القطةع و ةو 
ت األولةً علٌهةا بنةجنٌهةا نتٌجةة رد جةزء مةن نصةٌب ال 150المنصرؾ لها فً  ذا التارٌخ و ةو 

 بسبب حصولها علً دخل من العمل .
 جنٌه  1200=  12× 100ت الثانٌة= بنن المنحة المستحقة للوعلً ذل  تكو

 جنٌه 200و ً تزٌد علً الحد األدنً المقرر لهذه المنحة = 
ت الثالثة بحٌث ٌصبح النصٌب بنت األولً والبنت )الثانٌة( علً كل من البنرد نصٌب  ذه ال وٌت 

 جنٌها . 150المستحق لكل منهن 
ت الثالثة لٌصبح بنجنٌه فونه ٌت  رد نصٌبها علً ال 200ت األولً تعمل بؤجر بنولكن نظرا ألن ال

 . المعاش ( 3/  2)  جنٌه 200المستحق الصرؾ لها 
فونه ٌت  قطع معاشها من أول الشهر التالً للزواج ـ وتسةتحق منحةة   ت األولًبناج الوبفرض زو

جنٌها وذل  رؼ  أنها ال  150زواج تحدد علً أساس المعاش المستحق لها فً تارٌخ القطع و و 
 جنٌها . 200تستحق صرفه   اللتحاقها بعمل تحصل منه علً دخل 

 ألولً ت ابنوعلً ذل  تكون المنحة المستحقة لل
 جنٌه  1800=  12× 150=

 جنٌه 200و ً تزٌد علً الحد األدنً المقرر لهذه المنحة = 
 ثلثةًو ةو ٌمثةل  جنٌةه 200ت )الثالثةة( لٌصةبح اسةتحقاقها فةً المعةاش بنةوٌت  رد نصٌبها علً ال
 معاش المإمن علٌه .

جها ـ وتسةتحق منحةة فونه ٌت  قطع معاشها من أول الشهر التالً لزوا ت الثالثةبنوبفرض زواج ال
 زواج تحدد علً أساس المعاش المستحق لها فً  ذا التارٌخ

 جنٌه 2400=  12×  200= 
 جنٌه 200و ً تزٌد علً الحد األدنً المقرر لهذه المنحة = 
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ات بنةوٌمكن تصةور النصةٌب المسةتحق والنصةٌب المنصةرؾ وقٌمةة المنحةة المسةتحقة لكةل مةن ال
 الثبلث كما ٌلً : 

 

 تبنال

ارٌخ وفاة فً ت
 المؤمن علٌه

 زواج األخت الثالثة زواج االخت األولً زواج األخت الثانٌة

 منحة منصرؾ  مستحق  منحة منصرؾ  مستحق  منحة منصرؾ مستحق  منصرؾ مستحق

 جنٌه جنٌه  جنٌه  جنٌه جنٌه جنٌه  حنٌه  جنٌه  جنٌه  جنٌه جنٌه 

 000 000 000 1800 000 000 000 000 (150) 000 100 األولً

 000 000 000 000 000 000 1200 000 000 150 (100) الثانٌة

 2400 000 000 000 200 (200) 000 200 150 150 100 الثالثة

 000 000 000 000 200 200 000 200 300 300 300 اجمالً

 
 مبلحظة :

 النصٌب المستحق بٌن القوسٌن  و الذي حددت علً أساسه قٌمة المنحة 
 
ون من المناسب فً نهاٌلة هلذا الفصلل أن نلخلص حلاالت قطلع المعلاش المختلفلة بالنسلبة قد ٌك 

 لكل من المستحقٌن فً المعاش كما ٌلً : 
 

 أخت أخ   والده  والد  بنت ابن أرمل أرملة حالة القطع م

 نع  نع  نع  نع  نع  نع  نع   نع   وفاة المستحق 1

تةةوافر شةةروط اسةةتحقاق  2
 معاش  خر

 نع  نع  نع  نع  نع  نع     

زوال حالةةة العجةةز عةةن  3
 الكسب

  نع     نع   

 21بلةةةوغ سةةةن الرشةةةد  4
 سنة

  نع     نع   

  نع     نع    سنة 26بلوغ الطالب  5

انتهةةةةاء تفةةةةرغ الطالةةةةب  6
 26بالدراسة قبل بلةوغ 

 سنة

  نع     نع   

انقطةةةةاع الطالةةةةب عةةةةن  7
 26الدراسة قبل بلوؼةه 

 سنة

  نع     نع   

التحةةةاق الحاصةةةل علةةةً  8
مإ ةةل عةةال ٌعمةةل قبةةل 

 سنة 26بلوؼه 

  نع     نع   

بلةةةةوغ الحاصةةةةل علةةةةً  9
مإ ةةل عةةال ولةة  ٌعمةةل 

 سنة 26

  نع     نع   

التحةةةاق الحاصةةةل علةةةً  10
مإ ةةةل متوسةةةةط بعمةةةةل 

 سنة 24قبل بلوغ 

  نع     نع   

بلةةةةوغ الحاصةةةةل علةةةةً  11
مإ ةةةةةل متوسةةةةةط ولةةةةة  

 سنة 24ٌعمل 

  نع     نع   

 نع     نع   نع  نع  الزواج 12
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 أخت أخ   والده  والد  بنت ابن أرمل أرملة حالة القطع م

اسةةتحقاق دخةةل مةةن أي  13
نةةةةوع أكبةةةةر مةةةةن قٌمةةةةة 
المعةةةةةةةةاش المسةةةةةةةةتحق 

 جنٌها  30وٌزٌد علً 
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 الفصل الثانى 
 حاالت إٌقاؾ المعاش

 
 لك فٌما عدا :ٌوقؾ معاش المستحق جزئٌاً أو كلٌاً فى حالة توافر أى من الحاالت اآلتٌة وذ

ودخله من العمل بةدون  حٌث ٌجمع بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته األرمل : – 1
 .حدود

حٌث تجمع بٌن نصٌبها فى المعةاش المسةتحق لهةا عةن زوجهةا ودخلهةا مةن العمةل  األرملة : – 2
 بدون حدود .

ٌلى انما تنطبق علً بمعنى أن حاالت اإلٌقاؾ الجزئً أو الكلى التى سٌتم بٌانها فٌما 
  األخت –األخ  –الوالدة  - الوالد –البنت  –االبن  المستحقٌن اآلتٌٌن :

 
 أوالً  : اإللتحاق بعمل

 ٌراعى بالنسبة للدخل من عمل ما ٌلى :         
سةواء كةان  –ـ  ٌقصد به الدخل الذى ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب الؽٌر  1

 ع عا  أو قطاع خاص .ذل  الؽٌر حكومة أو قطا
ـ  ٌت  التعامل معه على أساس الدخل الصافً من العمل وٌمثل مجموع ما ٌحصةل علٌةه  2        

 المستحق من أجر  أساسً ومتؽٌر مخصوماح منه : 
 حصة المستحق فى اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن  ذا الدخل .  –أ              
 ة عن  ذا الدخل .ال رائب المستحق –ب              

 .لمستحق فى بداٌة اإللتحاق بالعملـ ٌت  تحدٌده بالنسبة لؤلجر األساسى بالدخل الصافى ا 3        
مرتبطةة ال ؼٌةرٌت  تحدٌده بالنسبة لؤلجةر المتؽٌةر بالةدخل الصةافً لعناصةر  ةذا األجر - 4        

لعةةبلوات الخاصةةة   بونتاجٌةةة المةةإمن علٌةةه فةةى بداٌةةة اإللتحةةاق بالعمةةل كالبةةدالت   ا
 إلخ . .……العبلوة اإلجتماعٌة 

إذا كان الدخل الصافً مةن العمةل ٌسةاوى أو ٌزٌةد علةى قٌمةة النصةٌب المسةتحق فةى  – 5        
 المعاش ٌوقؾ صرؾ المعاش .

إذا كان الدخل الصافً من العمل ٌقل عن قٌمة النصٌب المستحق فى المعاش ٌصرؾ   - 6        
 ٌنه وبٌن الدخل .من المعاش الفرق ب

 100ٌجمع المستحق بٌن الدخل الصةافً مةن العمةل ونصةٌبه فةى المعةاش فةى حةدود  – 7        
 شهرٌاح . هجنٌ

السابقٌن تكون حدود الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل الصةافى مةن  7   6ـ بمراعاة البندٌن  8        
 عمل كما ٌلى : 

 أكبر" أو قٌمة المعاش أٌهما هجنٌ 100"             
 100إذا كانةةت قٌمةةة المعةةاش أقةةل مةةن  أو تسةةاوي  هجنٌةة 100حٌةةث ٌكةةون فةةى حةةدود             

 .    هجنٌ
 . هجنٌ 100وٌكون الجمع فى حدود المعاش إذا كانت قٌمة المعاش أكبر من             

 –ـ ٌصرؾ المعاش عن الشهر الذى ٌلتحق فٌه المستحق بالعمل على أساس شةهر كامةل  9       
 لتحاق بالعمل .حٌث ٌت  اإلٌقاؾ كلٌاح أو جزئٌاح من أول الشهر التالى لئل

عنةد إٌقةةاؾ معةةاش أحةةد المسةةتحقٌن ورده كلٌةةاح أو جزئٌةةاح وسةةبق أن تةة  تحسةةٌن معاشةةه  - 10
المعةاش االسةتثنائً المقةرر لةه وعةد  رده  إٌقةاؾبصفة استثنائٌة بذاته وباسمه   ٌراعى 

المعةاش االسةتثنائى جةزء مةن المعةاش الةذي ٌةت  رده  تبةرعلى باقى المسةتحقٌن   وال ٌع
باعتمةاد  2013لسةنة  1333رقة   راء)قةرار رئةٌس مجلةس الةوز على باقى المسةتحقٌن

   14/11/2013ة االسةةتثنائٌة والصةةادر بتةةارٌخ أقةةرارات لجنةةة المعاشةةات والمكةةاؾ
وٌعمةةةةةةل بهةةةةةةا مةةةةةةن    2015( لسةةةةةةنة 12تعلٌمةةةةةةات الصةةةةةةندوق الحكةةةةةةومً رقةةةةةة  )و

14/11/2013)  . 
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ٌت  رد النصٌب فى المعاش الذى ٌةت  إٌقافةه كلٌةاح  السابق   10بمراعاة ما ت منه البند ـ  11      
 أو جزئٌاح على باقى المستحقٌن من أول الشهر الذى ٌت  فٌه اإلٌقاؾ .

امن من البةاب األول " الةرد وذل  بمراعاة القواعد السابق بٌانها تفصٌبلح فى الفصل الث                
 : جزئٌاح " والتى نوجز ا فٌما ٌلى واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ٌت  إٌقافه كلٌاح أو

ٌت  الرد على باقى المستحقٌن من ذات الفئةة وٌةت  توزٌةع النصةٌب المعةاد توزٌعةه  –أ              
 بٌن ذكر و أنثى  ةعلٌه  بالتساوى دون تفرق

لة عد  وجود مستحقٌن  خرٌن من ذات الفئة الموقوؾ نصةٌبها ٌةت  توزٌةع فى حا –ب      
النصٌب المعاد توزٌعه على باقى المستحقٌن من الفئات األخرى بمراعةاة الترتٌةب 

 المو ح بالجدول التالى :
 

 الفئة التى ٌتم الرد علٌها للنصٌب جزئٌاً أو كلٌا الفئة الؽٌر مستحقة الصرؾ
 

 ئة األوالدف  –  1 فئة األزواج
 فئة الوالدٌن–  2
 فئة األخوة  واألخوات – 3

 فئة األزواج – 1 فئة األوالد
 فئة الوالدٌن  - 2

 فئة األزواج – 1 فئة الوالدٌن
 فئة األوالد – 2
 فئة األخوة واألخوات – 3

 
 ٌتحدد نصٌب المستحق الةذى ٌةت  الةرد علٌةه بمةا ال ٌجةاوز الحةد األقصةى للنصةٌب –ج            

 و و كما ٌلى :  –المحدد له بجدول التوزٌع 
 

 الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع فئة المستحق

 المعاش  4/  3 األزواج " واحد أو أكثر

 المعاش 3/  2 ابن واحد فقط

 كامل المعاش بمراعاة أال ٌزٌد نصٌب الواحد منه  عن  أكثر من إبن
 المعاش 3/  2

 اشالمع 2/  1 الوالدٌن

 المعاش 2/  1 األخوة واألخوات

     
د ـ ٌتحدد نصٌب الفئة التً ٌت  الرد علٌها بمراعاة الحد األقصى المشار إلٌةه بالبنةد " ج            

" السابق ولو وجةدت فئةات أخةرى مسةتحقة الصةرؾ جزئٌةاح فةى الحالةة الجةارى رد 
 النصٌب الموقوؾ فٌها على باقى المستحقٌن .

ى حالة زٌادة نصٌب الفئة التى ٌت  الرد علٌها على الحد األقصةى للنصةٌب المحةدد  ـ ـ ف       
لهةةا بجةةدول التوزٌةةع فونةةه ٌةةت  رد  ةةذه الزٌةةادة علةةى الفئةةة التالٌةةة وذلةة  بمراعةةاة 

 األولوٌات السابق إٌ احها .
 –و ـ ٌسةمى النصةٌب المسةتحق الصةرؾ لكةل مسةتفٌد بعةد تطبٌةق الخطةوات المتقدمةة  

 ن جزئٌاح أوكلٌاح نصٌباح منصرفاح  .ٌؾ معاش أحد المستحقنتٌجة إلٌقا
ٌتابع تطور الدخل من عمل التخةاذ اإلجةراء المناسةب وفقةاح لمةا تقةد    وذلة  بطلةب   – 12

 بٌان عن  ذا الدخل فى ٌناٌر من كل سنة   مخصوماح منه : 
 لدخل .أ  ـ حصة المستحق فً اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن  ذا ا             
 ب ـ ال رائب المستحقة عن  ذا الدخل .             
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 :          وٌحدد الدخل من عمل فً ٌناٌر من كل سنة كما ٌلً             
 الدخل الصافى المستحق عن  ذا األجر فى ٌناٌر . –أ  ـ بالنسبة لؤلجر األساسى              
 دخل الصافى لعناصر  ذا الدخل     وذل  كما ٌلى : ال –ب ـ بالنسبة لؤلجر المتؽٌر              

تحدد   على أسةاس الةدخل    –( العناصر الؽٌر مرتبطة بونتاجٌة المإمن علٌه 1)                  
 الصافى من  ذه العناصر فى ٌناٌر .

تحةةدد علةةى   أسةةاس الةةدخل  –(  العناصةةر المرتبطةةة بونتاجٌةةة المةةإمن علٌةةه 2)                  
الصافى المستحق عن  ذه العناصر خبلل السنة المٌبلدٌة السابقة أومدة العمل 
إن قلةةت عةةن ذلةة  وٌةةت   تعةةدٌل النصةةٌب المنصةةرؾ فةةى  ةةوء البٌةةان الجدٌةةد 

 إعتباراح من أول ٌناٌر من السنة المقد  عنها البٌان الجدٌد للدخل الصافى .
مة المعاش المسةتحق وانعكةاس ٌتابع أثر الزٌادات التى ت اؾ إلى المعاش على قٌ – 13

حٌةةث قةةد ٌترتةةب علةةى زٌةةادة قٌمةةة  –ذلةة  علةةى حةةدود الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل 
المعاش المستحق االنتقال من تطبٌق قـــاعدة الجمـع بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل 

جنٌةه ( الةً تطبٌةق  100) حٌث تكون قٌمةة المعةاش أقةل مةن  هجنٌ 100فى حدود 
حدود قٌمة المعاش  ) حٌةث ٌترتةب علةى إ ةافة الزٌةادة إلةى  قاعدة الجمع بٌنهما فً

 (.  هجنٌ 100قٌمة المعاش المستحق تجاوز قٌمته 
 

 ( : 1مثال رقم ) 
إستحق  –جنٌهاح   وكان المستحقون عنه أرملة وبنتان  80توفى مإمن علٌه عن معاش مقداره 

عاش الذى وزع علٌهما جنٌهاح ( واستحق لئلبنتان نصؾ الم 40المعاش )  2/  1لؤلرملة 
 جنٌهاح . 20بالتساوى لكل منهما 

 جنٌهاح. 60وفى تارٌخ الحق التحقت اإلبنة األولى بعمل حصلت منه على دخل صافى مقداره  
وبتطبٌةةق حةةدود الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل مةةن العمةةل بالنسةةبة لهةةذه اإلبنةةة فونهةةا تظةةل مسةةتحقة 

+  20خل مةن عمةل = أن مجموع المعاش والةدحٌث  –الصرؾ لنصٌبها فى المعاش عن والد ا 
 .جنٌهاح  80=  60

  هجنٌ 100و و ٌقل عن الحد األقصى للجمع بٌنهما فى  ذه الحالة و و 
 وعلى ذل  ٌظل توزٌع المعاش بٌن األرملة واإلبنتٌن كما  و وذل  كما ٌلى: 

 

 المستفٌد
 فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه

أول الشهر التالً اللتحاق اإلبنة 
 ألولً بالعملا

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق

 جنٌه 40 جنٌه 40 جنٌه 40 األرملة

 جنٌه 20 جنٌه 20 جنٌه 20 اإلبنة األولً 

 جنٌه 20 جنٌه 20 جنٌه 20 اإلبنة الثانٌة

 جنٌه 80 جنٌه 80 جنٌه 80 اإلجمالً

 
 ( :  2مثال رقم ) 

 جنٌهاح. 90بق كان دخلها الصافى من العمل بفرح أن اإلبنة فى المثال السا
فقةط ) حةدود الجمةع  هجنٌة 100فى  ذه الحالة فونها تستحق الصرؾ مةن معةاش والةد ا مةا ٌكمةل 

 100حٌةث قٌمةة المعةاش أقةل مةن  –المسموح بها فى  ذه الحالة بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل 
 ( . هجنٌ

 10)الدخل الصافى من العمل( =  90 – 100بمعنى أن ٌستحق الصرؾ من المعاش لهذه اإلبنة 
 جنٌهات .

وٌت  تخفٌح نصٌبها المستحق الصرؾ من المعاش إلى  ذا المقدار إعتباراح من أول الشهر التالى 
 إللتحاقها بالعمل .   
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 كما ٌت  إعتباراح من  ذا التارٌخ رد ما ت  إٌقافه جزئٌاح من معاشها ومقداره 
 جنٌهات  10النصٌب المنصرؾ" ="  10 –" النصٌب المستحق "  20

 لٌصبح النصٌب المستحق الصرؾ لها –إلى البنت الثانٌة 
 جنٌهاح  30)الجزء المردود علٌها ( =  10)النصٌب المستحق ( +  20 

 وعلى ذل  فون تطور توزٌع المعاش فى  ذه الحالة ٌكون كما ٌلى :
 

 المستفٌد
 فً  تارٌخ وفاة المؤمن علٌه

اللتحاق اإلبنة أول الشهر التالً 
 األولً بالعمل

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق

 جنٌه 40 جنٌه 40 جنٌه 40 األرملة

 جنٌه 10 جنٌه 20 جنٌه 20 اإلبنة األولً

 جنٌه 30 جنٌه 20 جنٌه 20 اإلبنة الثانٌة

 جنٌه 80 جنٌه 80 جنٌه 80 اإلجمالً

 
 ( : 3مثال رقم ) 

 جنٌهاح . 150" كان دخلها الصافً من العمل  1فى المثال رق  " بفرح أن اإلبنة 
فى  ذه الحالة فونها تصبح ؼٌر مستحقة الصرؾ مةن معةاش والةد ا باعتبةار أن دخلهةا مةن العمةل 

وأكبر من نصٌبها فى المعاش وٌت  رد نصٌبها فى المعاش إلةى اإلبنةة الثانٌةة  هجنٌ 100أكبر من 
 صرؾ التى ٌصبح نصٌبها المستحق ال

 جنٌها 40) النصٌب المردود علٌها ( =  20)نصٌبها األصلً( + 20= 
 وعلى ذل  فون تطور توزٌع المعاش فى  ذه الحالة ٌكون كما ٌلى : 

 

 المستفٌد
 فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه

أول الشهر التالً اللتحاق اإلبنة 
 األولً بالعمل

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق

 جنٌه 40 جنٌه 40 جنٌه 40 األرملة

 جنٌه  -- جنٌه 20 جنٌه 20 اإلبنة األولً

 جنٌه 40 جنٌه 20 جنٌه 20 اإلبنة الثانٌة

 جنٌه 80 جنٌه 80 جنٌه 80 اإلجمالً

           
 ( : 4مثال رقم ) 

بن لئلإستحق  ـ جنٌها  180عاجز عن الكسب ومعاش مقداره  ابنو ةتوفٌت مإمن علٌها عن والد
 .جنٌها  60جنٌها وللوالدة ثلث المعاش  120المعاش  ثلثً

 جنٌها  70بعمل حصل منه على دخل صافً مقداره  بنإلوفً تارٌخ الحق التحق ا
نةه ٌسةتحق الصةرؾ مةن المعةاش الفةرق بٌنةه ووطبقا لحدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمةل ف

 جنٌه . 100كبر من أخل وكبر من الدأن المعاش أوبٌن الدخل من العمل باعتبار 
جنٌها وذل  اعتبارا من أول  50)الدخل من عمل( =  70–)المعاش المستحق(  120أي ٌستحق 

عتباراح من  ذا التارٌخ فونه ٌت  رد النصٌب الموقوؾ من معاش التحاق بالعمل   والشهر التالً لئل
 والدة .جنٌهاح إلى ال 70=  50– 120و و                         "  بناإل

" الجةزء المةردود علٌهةا =  70"النصةٌب المسةتحق +  60لٌصبح نصٌبها المسةتحق الصةرؾ = 
 جنٌهاح .  130

 المعاش "  2/  1ونظراح لتجاوز  ذا النصٌب الحد األقصى لفئة الوالدٌن " 
 فونه ٌت  تخفٌح النصٌب المستحق الصرؾ للوالدة إلى 

 جنٌهاح  90=  2/  1×  180= 
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 تطور توزٌع المعاش فى  ذه الحالة ٌكون كما ٌلى : وعلى ذل  فون 
 

 المستفٌد
 فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه

 االبنأول الشهر التالً اللتحاق 
 بالعمل

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق

 جنٌه 50 جنٌه 120 جنٌه 120 االبن

 جنٌه  90 جنٌه 60 جنٌه 60 الوالدة

 جنٌه 140 جنٌه 180 جنٌه 180 اإلجمالً

 
جنٌها فةً  ةذه الحالةة  150الصافً من العمل  االبنوبفرح أنه فً أول ٌناٌر التالً أصبح دخل 

ٌةةت  إٌقةةاؾ نصةةٌبه بالكامةةل مةةن أول ٌنةةاٌر باعتبةةار أن دخلةةه الصةةافً أصةةبح ٌزٌةةد علةةً النصةةٌب 
 جنٌه . 100المستحق له فً المعاش كما ٌزٌد علً 

سةتحق الصةرؾ حٌةث أنهةا مسةتحقة الصةرؾ لنصةؾ المعةـاش " الحةد وال ٌتؤثر نصٌب الوالدة الم
 األقصى المقرر لفئة الوالدٌن  " . 

 وعلً ذل  فون المعاش المستحق الصرؾ من أول ٌناٌر ٌكون كما ٌلً:           
        

 النصٌب المستحق المستفٌد

 -- بناإل

 اجنٌه 90 الوالدة

 اجنٌه 90 اإلجمالً

       
 ( :5مثال رقم )

عنةه بنةت  جنٌها وكانةت المسةتحقة 135مقداره  عن معاش 2/5/1992توفى مإمن علٌه بتارٌخ 
 جنٌها . 80واحدة ؼٌر متزوجة تعمل فى القطاع الخاص بؤجر صافى مقداره 

نةه بتطبٌةق حةدود الجمةع بةٌن وجنٌهةا ف 90=  2/3 ×135المعةاش=  2/3بنةة وحٌث اسةتحقت اإل
جنٌه حٌةث قٌمةة كةل مةن المعةاش والةدخل تقةل  100الحالة و والمعاش والدخل من عمل فى  ذه 

 بنة الصرؾ من معاش والد اتستحق اإل 100عن 
 جنٌها 20" الدخل من العمل " =  80 –" حدود الجمع " 100=

  % 20زٌدت المعاشات بنسبة  1/7/1992وبتارٌخ 
 بنة المستحق عن والد اوعلى ذل  فقد اصبح نصٌب اإل

 جنٌهات 108=  18+ 90" =  20% × 90+ "  90= 

  ذه الحالة ٌكون فى حدود المعاش.فً ن الجمع بٌن المعاش والدخل من العمل ووبالتالً ف
 جنٌه " 100حٌث تزٌد قٌمته على 

  1/7/1992بنة الصرؾ من معاش والد ا اعتبارا من وتستحق اإل
 جنٌها  28=  80 – 108= 

ن مةةا وجنٌهةةا فةة 90صةةبح أقةةد  1993ٌر سةةنة عتبةةارا مةةن أول ٌنةةاإن دخلهةةا مةةن العمةةل أوبفةةرح 
  18=  90 – 108عتبارا من  ذا التارٌخ ٌت  تعدٌله إلى = إتستحق صرفه من معاش والد ا 

ن نصةةٌبها المسةةتحق فةى معةةاش والةةد ا وفة %10بنسةةبة 1/7/1993وحٌةث زٌةةدت المعاشةات مةةن 
  جنٌه 118.80=  10.80+  108.00=  " %10  ×108+ "  108ٌصبح  = 

 المستحق الصرؾ لها من معاش والد ا من  ذا التارٌخ  وٌصبح
 جنٌه. 28.80 – 90.00 – 118.80= 
 وٌمكن تتبع النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لهذه اإلبنة فً معاش والدها فٌما ٌلً :  
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النصٌب  الدخل من عمل النصٌب المستحق التارٌخ
 المنصرؾ

 حدود الجمع

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

2/5/1992 
+20% 

--.90 
--.18 

--.80 --.20 --.100 

1/7/1992 
1/1/1993 

 +10 % 

--.108 
-- 

10.80 

--.80 
--.90 

-- 

--.28 
--.18 

-- 

 المعاش
 المعاش
-- 

 المعاش 28.80 90.-- 118.80 1/7/1993

  
 ثانٌا : مزاولة مهنة لمدة خمس سنوات 
 ٌراعً بالنسبة للدخل من مهنة ما ٌلً:

الةةذي ٌحصةةل علٌةةه المسةةتحق نتٌجةةة لعملةةه لحسةةاب نفسةةه ـ سةةواء كةةان ذلةة  ـةة ٌقصةةد بةةه الةةدخل 1
 بمزاولته مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح 

 ـ ٌت  التعامل معه علً أساس الدخل الصافً من مهنة الخا ع لل رٌبة2
ـ وذلة  علةً ـ ٌت  تحدٌده بالدخل الصافً فً تارٌخ اسةتكمال خمةس سةنوات فةً مزاولةة المهنةة 3

 أساس أخر إقرار  رٌبً سابق علً  ذا التارٌخ
 ذا الفصل ممن ٌنطبق علٌه  حدود الجمع بٌن المعاش  رـ ٌجمع المستحق من المشار إلٌه  بصد4

والدخل من مهنة ـ بعد استكمال خمس سنوات فةً ممارسةة المهنةة ـ بةٌن الةدخل الصةافً مةن 
 جنٌه شهرٌا فقط . 100المهنة وبٌن نصٌبه فً المعاش فً حدود 

 ملحوظة :
سبق أن أو حنا فً البند ثانٌا مةن الفصةل السةادس مةن البةاب األول " مراعةاة حةدود الجمةع 
بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنةة "ةـ حةق المسةتحق فةً الجمةع بةٌن نصةٌبه فةً المعةاش 

 والدخل من مهنة بدون حدود لمدة خمس سنوات من تارٌخ مزاولة المهنة .
المعاش عن الشهر الذي ٌستكمل فٌه المستحق خمس سنوات فً مزاولة المهنة علً  ـ  ٌصرؾ 5

ساس شهر كامل حٌث ٌت  اإلٌقاؾ كلٌا أو جزئٌا من أول الشهرالتالً السةتكمال مةدة الخمةس أ
 سنوات فً مزاولة المهنة.

أول الشةهر  ـ ٌت  رد النصٌب فً المعاش الذي ٌت  إٌقافه كلٌا أو جزئٌا علً باقً المستحقٌن مةن6
 الذي ٌت  فٌه اإلٌقاؾ.

 .من أوال من  ذا الفصل  11و  10وذل  بمراعاة القواعد السابق بٌانها تفصٌبل فً البندٌن      
ـ ٌتا بع تطور الدخل من مهنة التخةاذ اإلجةراء المناسةب وفقةا لمةا تقةد    وذلة  بطلةب بٌةان عةن 7

ار  ةرٌبً سةابق علةً  ةذا التةارٌخ . خر إقر الدخل فً ٌناٌر من كل سنة ـ وذل  علً أساس 
وٌت  تعدٌل النصٌب المنصرؾ فً  وء البٌان الجدٌد إعتبارا من أول ٌنةاٌر مةن السةنة المقةد  

 .عنها البٌان الجدٌد للدخل الصافً
  

 (  : 6مثال رقم )
 " ل  تكن قد التحقت بعمل ولكنها كانت تمارس مهنة قبل وفاة 1بفرح أن اإلبنة فً المثال رق  " 

والد ا بسنتان ـ وبالتالً فونهةا فةً تةارٌخ الحةق لوفاتةه اسةتكملت مةدة خمةس سةنوات فةً ممارسةة 
المهنه وحٌث ٌطبق بشؤنها حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أومهنة من تارٌخ استكمالها 

 خمس سنوات فً ممارسة المهنة .
أن مجمةوع المعةاش والةدخل  فونها تظل مستحقة الصرؾ لنصٌبها فً المعةاش عةن والةد ا ـ حٌةث

 جنٌها  80=  60+ 20من مهنة 
 جنٌه  100و و ٌقل عن الحد األقصً للجمع بٌنهما و و 



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           126/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

بنتٌن كما  و وفقةا لمةا سةبق بٌانةه بالمثةال المشةار وعلً ذل  ٌظل توزٌع المعاش بٌن األرملة واإل
 إلٌه.
 
 ( : 7مثال رقم ) 

 جنٌها.  90خلها الصافً من المهنة " كان د 6بفرح أن اإلبنة االولً فً المثال "
فقط " الحةد االقصةً للجمةع  100فً  ذه الحالة فونها تستحق الصرؾ من معاش والد ا ما ٌكمل 

 بٌن المعاش والدخل من مهنة بعد م ً خمس سنوات فً ممارسة المهنة " .
 10" الةدخل الصةافً مةن المهنةة " =  90-100بمعنً أنها تسةتحق الصةرؾ مةن معةاش والةد ا 

 جنٌهات 
وٌت  تخفٌح نصٌبها المستحق الصرؾ فً المعاش إلً  ذا المقدار إعتبارا من أول الشهر التةالً 

 الستكمال خمس سنوات فً مزاولة المهنة .
 ةجنٌهات  إلً اإلبنة 10كما ٌت  إعتبار من  ذا التارٌخ رد ما ت  إٌقافه جزئٌا من معاشها ومقداره 

 " 2جنٌها وفقا لما سبق إٌ احه بالمثال رق  " 30لصرؾ الثانٌه لٌصبح نصٌبها المستحق ا
  

 (  :8مثال رقم )
نهةةا تصةةبح ؼٌةةر وجنٌهةةا فةةً  ةةذه الحالةةة ف 150"كةةان  6بفةةرح أن دخةةل اإلبنةةة فةةً المثةةال رقةة  "

حٌةث أن  جنٌةه 100لهةا مةن المهنةة ٌزٌةد علةً مستحقة الصرؾ فً معاش والد ا باعتبةار أن دخ
 فقط " .جنٌه  100ش والدخل من مهنة  و الحد االقصً للجمع بٌن المعا
جنٌها وفقا لما  40بنة الثانٌة لٌصبح نصٌبها المستحق الصرؾ لً اإلإوٌت  رد نصٌبها فً المعاش 
 " 3سبق إٌ احه بالمثال رق  "

 
 ( :9مثال رقم ) 
" لة  ٌكةن قةد التحةق بعمةل ولكنةه كةان ٌةزاول مهنةه قبةل وفةاة  4فً المثال رق  " بناإلبفرح أن  

 ول  ٌكن قد استكمل فً تارٌخ وفاتها مدة خمس سنوات فً مزاولة المهنة . والدته
وفً تارٌخ الحق استكمل مدة الخمس سنوات فً مزاولة المهنة وكةان دخلةه الصةافً مةن المهنةة  

 جنٌها . 70
طبقا لحدود الجمع بٌن المعاش والدخل من مهنة بعد اسةتكمال خمةس سةنوات فةً مزاولةة المهنةة و
 جنٌه فقط "  100"

 100ول الشهر التالً الستكمال المدة المشار الٌها الحق فةً صةرؾ الفةرق بةٌن أمن  بنلئل ٌكون
 جنٌه والدخل من المهنة .

 جنٌها  30= 70– 100أي 
 علً  90"= 30– 120واعتبارا من  ذا التارٌخ ٌت  رد الجزء الموقوؾ من المعاش ومقداره " 

" الجزء المةردود   90" النصٌب المستحق " +  60الصرؾ =  الوالدة ـ لٌصبح نصٌبها المستحق
 جنٌها  150علٌها " = 

 جنٌها  90المعاش " =  1/2وٌت  تخفٌ ه الً الحد األقصً لفئة الوالدٌن "
 ن تطور توزٌع المعاش فً  ذه الحالة ٌكون كما ٌلً .  ووعلً ذل  ف

  

 المستفٌد

 فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌها
 

الً الستكمال الزوج أول الشهر الت
 سنوات فً مزاولة المهنة 5

 النصٌب المنصرؾ النصٌب المنصرؾ النصٌب المستحق

 اجنٌه 030 اجنٌه 120 اجنٌه 120 بناإل

 اجنٌه 090 اجنٌه 060 اجنٌه 060 الوالدة

 اجنٌه 120 اجنٌه 180 اجنٌه 180 اإلجمالً
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 جنٌهاح . 115الصافى من المهنة  نباإلوبفرح أنه فى أول ٌناٌر التالى أصبح دخل 

" ٌقةل عةن نصةٌبه المسةتحق فةى  هةاجنٌ 115فى  ذه الحالة ورؼ  أن دخله الصافى من المهنةة " 
نه ٌصبح ؼٌر مستحق الصرؾ وٌت  إٌقاؾ نصٌبه كلٌاح إعتباراح من أإال  –"  هاجنٌ 120المعاش " 

 أول ٌناٌر من  ذه السنة .
إذا بلةةػ بحٌةةث  – جنٌةه 100لمعةاش والةةدخل مةن مهنةةة  ةةو ا وذلة  ألن الحةةد األقصةى للجمةةع بةةٌن

فؤكثر ال ٌكون للمسةتحق الحةق فةى صةرؾ المعةاش حتةى ولةو كانةت  جنٌه 100الدخل من المهنة 
 قٌمة المعاش تزٌد على الدخل من المهنة .

المعةةاش " فةةون  ةةذا  2/  1"  جنٌهةةا 90بلةةػ نصةةٌبها المسةةتحق الصةةرؾ ونظةةراح ألن الوالةةدة قةةد 
 ٌظل كما  و .النصٌب 

 ول ٌناٌر ٌكون كما ٌلى : أوعلى ذل  فون المعاش المستحق الصرؾ من 
 

 النصٌب المستحق الصرؾ المستفٌد

 -- االبن

 جنٌه 90 الوالدة

 
 ( :  10مثال رقم ) 

سةنوات فةى تةارٌخ  5" كانةت تمةارس مهنةة لمةدة تزٌةد علةى  5بفرح أن اإلبنة فى المثال رق  " 
 جنٌهاح فى  ذا التارٌخ . 80صل منها على دخل وفاة المإمن علٌه تح

 جنٌهاح  90المعاش =  3/  2وحٌث استحقت 
 فونه ٌت  تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من مهنة فى  ذه الحالة

  هجنٌ 100=  
 جنٌهات  20=  80 – 100أى تستحق الصرؾ من معاش والد ا  

 جنٌهات  108ها =حٌث أصبح المستحق ل 1992/  7/ 1واعتباراح من 
جنٌهةا  80حٌث أن الدخل الذى تحصل علٌه من مهنةة  هجنٌ 100فونه تظل حدود الجمع كما  ى 

وبالتالى علٌه من مهنةة والحةد األقصةى مةن معةاش  100والحد األقصى للجمع فى  ذه الحالة  و 
 جنٌهاح  20والد ا فقط = 

 جنٌهاح  90بح = بفرح أن دخلها من المهنة أص 1993/  1/  1عتباراح من او
 جنٌه  100فونها أٌ اح تجمع بٌن المعاش المستحق لها والدخل فى حدود = 

 جنٌهات  10=  90 – 100أى تصبح مستحقه الصرؾ من معاش والد ا 
جنٌةه إال أنهةا  118.8ن إستحقاقها فةى المعةاش أصةبح = أ  ورؼ   1993/  7/  1واعتباراح من 

 جنٌه  100دود الجمع = تظل مستحقه الصرؾ أٌ اح ما ٌكمل ح
 جنبهات  10=  90 – 100أى تستحق الصرؾ 

 وٌمكن تتبع النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لهذه اإلبنة من معاش والدها كما ٌلى : 
 

 التارٌخ
 حدود الجمع النصٌب المنصرؾ الدخل من المهنة النصٌب المستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

2/5/1992 -.090 80 20 100 

1/7/1992 -.108 80 20 100 

1/1/1993 -.108 90 10 100 

1/7/1993 118.8 90 10 100 
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 الفصل الثالث

 حاالت عودة الحق فى المعاش
 السابق قطعه

         
تناولنا فى الفصل األول من  ذا البةاب ) حةاالت قطةع المعةاش ( ونتنةاول فةى  ةذا الفصةل حةاالت 

قاح فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعةاش ثة  قطةع عودة الحق فى المعاش لمن كان مستح
 معاشه فى تارٌخ الحق ألحد أسباب قطع المعاش السابق بٌانها بالفصل المشار إلٌه .

 وذلك بمراعاة :
فً حالة عودة الحق فى المعاش للمستحق الذى سةبق أن تة  تحسةٌن معاشةه بصةفة اسةتثنائٌة بذاتةه 

صرؾ معاشه االستثنائً   وٌجوز له التقةد  بطلةب إلعةادة عةرح ال ٌعود له الحق فً   وباسمه 
)قرار  حالته على لجنة المعاشات اإلستثنائٌة لتقرٌر مدى أحقٌته فً تحسٌن معاشه بصفة استثنائٌة

باعتمةةةاد قةةرارات لجنةةةة المعاشةةةات والمكافةةةؤة  2013لسةةةنة  1333رقةة   راءرئةةٌس مجلةةةس الةةةوز
( لسةةنة 12تعلٌمةةات الصةةندوق الحكةةومً رقةة  )  و 14/11/1320االسةةتثنائٌة والصةةادر بتةةارٌخ 

 ( .14/11/2013وٌعمل بها من    2015
 

وقد ٌكون من المناسب أٌ ا استعراح حاالت عودة الحةق فةى المعةاش السةابق قطعةه تبعةاح لنةوع 
 ا لحاالت قطع المعاش .نالمستحق   وفقاح لما اتبعناه فى استعرا 

 
 :  ةلؤلًرمل ةأوالً : بالنسب

ٌعةةود الحةةق فةةى المعةةاش لؤلرملةةة السةةابق قطةةع معاشةةها لزواجهةةا بعةةد وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو ـ  1 
 صاحب المعاش فى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن  : 

 طبلقها من الزوج اآلخٌر . –أ       
 ترملها مع عد  إستحقاقها معاش عن الزوج األخٌر . –ب       

معاش المستحق عن الزوج األخٌر أكبر أو ٌساوى وذل  بصرؾ النظر عما إذا كان ال             
أو أقةةل مةةن المعةةاش الةةذى كةةان سةةٌعود لهةةا الحةةق فٌةةه عةةن الةةزوج األول بفةةرح عةةد  

 إستحقاقها معاشاح عن الزوج األخٌر .
وأٌ اح بصرؾ النظر عن مصدر المعاش المستحق عن الزوج األخٌر   حتى ولو كان               

 ن اإلجتماعى الشامل أو معاش السادات .مستحقا وفقاح لنظا  التؤمٌ
 ( السابق ما ٌلى : 1ٌراعى فى تطبٌق البند ) – 2

إذا ما عاد الحق لؤلرملة فى المعاش ث  قطع لزواجها مرة أخرى فونه ٌسرى بشؤنها مرة  –أ       
وذلة  دون تحدٌةد لعةدد مةرات تحقةق ذلة    وحتةى  –أخرى مةا جةاء بالبنةد المشةار إلٌةه 

 وفاتها.
ـ  إذا ل  ٌعد الحق فً المعاش لؤلرملةة السةتحقاقها معةاش عةن الةزوج األخٌةر   فونهةا بةذل   ب        

وحتى وفاتها تكون قد إنقطعت صلتها بمعاش الزوج األول وال ٌعةود لهةا الحةق فٌةه مةرة 
 أخرى.  

 :ٌراعى فى تطبٌق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه  – 3
اش من أول الشهر التالى لتارٌخ تحقق الواقعة التى ٌترتب علٌها عودة ٌعود الحق فى المع –أ  

 الحق فٌه .
إذا كةةان المعةةاش الةةذى سةةٌعود الحةةق فٌةةه سةةبق رده كلةةه أو بع ةةه علةةى بةةاقى المسةةتحقٌن  –ب 

فتخفح معاشاته  بقٌمة ما سةبق رده علةٌه  مةن  ةذا المعةاش إعتبةاراح مةن تةارٌخ عةودة 
 الحق فٌه .

ب المستفٌد الذى ٌعود الحق فٌه بمراعةاة حةاالت القطةع   التةى تمةت بعةد قطةع ٌحدد نصٌ –ج     
نصٌبه فى المعاش والتى كان مةن المفتةرح أن تةإول إلٌةه وفقةا لقواعةد الةرد واألٌلولةة 
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للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق كلٌاح أو جزئٌاح والسابق تناولهةا فةى الفصةل السةادس 
تناولنةاه فةى الفصةل األول مةن  ةذا  البةاب ) حةاالت  من الباب األول   وكذا ما سبق أن

 قطع المعاش ( وذل  لوال قطع معاشه .
بمعنةةى أخةةر فونةةه ٌمكةةن القةةول تطبٌقةةاح للبنةةدٌن ب   ج السةةابقٌن بؤنةةه ٌةةت  تحدٌةةد النصةةٌب  –د    

المستحق للمستفٌد الذى ٌعود له الحق فى المعاش على أساس إعادة توزٌع المعةاش بةٌن 
ى المعاش بما فٌه    ذا المستفٌد فى تارٌخ الواقعة التى ترتب علٌهةا إعةادة المستحقٌن ف

وال ٌعتبر من ٌتقا ى معاشاح دون المساس بحقةوق بةاقى المسةتحقٌن مةن بةٌن   حقه فٌه 
 . المسـتحقٌن الذٌن ٌعاد توزٌع المعاش علٌه  

المةةإمن علٌةةه  معةةاش –ٌقصةةد بالمعةةاش الةةذى سةةٌعاد توزٌعةةه وفقةةاح للبنةةد )ج( السةةابق  – ةةـ 
أوصةةاحب المعةةاش عةةن اآلجةةرٌن األساسةةً والمتؽٌةةر م ةةافاح إلٌهمةةا جمٌٌةةع اإلعانةةات 
والزٌةةادات التةةى أ ةةٌفت إلٌةةه وتعتبةةر جةةزء منةةه حتةةى تةةارٌخ عةةودة الحةةق فةةى المعةةاش 

 للمستفٌد .
ٌعاد تقدٌر المعاش المستحق لحاالت دون المساس المستحقة فً تارٌخ عودة الحق وفقا  -و 

  مع مراعاة إفادة المستحقٌن من حاالت رد المعاش من امس من  ذا الباب للفصل الخ
إفادة المستحق من حاالت رد المعاش التً وقعت قبل تارٌخ عند   ذات الفئة بالتساوي 

تحقق الواقعة المنشئة الستحقاقه   بشرط عد  زٌادة مجموع ما ٌصرؾ من المعاش فً 
حب المعاش عن األجرٌن األساسً والمتؽٌر وما  ذه الحالة عن معاش المإمن علٌه أو صا

 أ ٌؾ إلٌهما من زٌادات أو إعانات تعتبر جزء منه .
وٌراعً فً جمٌع األحوال أال ٌزٌد نصٌب المستحق عما كان علٌه قبل عودة الحق 

 للمستحق الذي عاد له الحق فً المعاش .
لمعاش بداٌة دون المساس   إذا كان المستحق الذي عاد له الحق فً المعاش إستحق فً ا -ز 

ٌت  إعادة تقدٌر المعاش المستحق له ولحاالت دون المساس المستحقة فً تارٌخ عودة الحق 
  وفقا ألحكا  البند السابق .

 
 ( : 1مثال رقم )

عن أرملة فقط مستحقة فى المعاش   وعن معاش  2015/  8/  12توفى مإمن علٌه بتارٌخ 
 جنٌه . 1200مقداره 

 جنٌه . 900 ذا المعاش =  4/  3فقد استحق لها وعلى ذل  
أى  –تزوجت من أخر وت  قطع معاشها من أول الشهر التالى للزواج  2016/  2/  15وبتارٌخ 

وبالتةالى فونةه ٌعةود لهةا الحةق  4/9/2016  ث  طلقت من الزوج اآلخٌر بتارٌخ  1/3/2016من 
أول الشةهر التةالى لطبلقهةا مةن الةزوج  ) 1/10/2016فى معاشها عن الزوج اآلول إعتباراح مةن 

 اآلخٌر ( .
 

 ( : 2مثال رقم ) 
( ل  تكن قد طلقت من زوجها اآلخٌر   ولكنها ترملت 1بفرح أن األرملة فى المثال السابق رق  )

ول إعتبةاراح مةن وبالتالى فونه ٌعود لها الحةق فةى معاشةها عةن الةزوج األ  ول  تستحق عنه معاشاح  
 الشهر التالى لترملها عن الزوج األخٌر ( .)أول  2016/ 1/10
 

 ( : 3مثال رقم ) 
عةن  جنٌةه 400( كانةت قةد إسةتحقت معاشةاح مقةداره 2بفرح أن األرملة فى المثةال السةابق رقة  )

 زوجها اآلخٌر الذى كان ٌعمل بالقطاع العا  .
عاشةها عةن الةزوج نها قد إستحقت معاشاح عن الزوج األخٌةر فونهةا ال ٌعةود لهةا الحةق فةى مأل نظراح 
ٌقةةل عمةةا كانةةت  جنٌةةه 400وذلةة  رؼةة  أن مةةا إسةةتحقته مةةن معةةاش عةةن الةةزوج األخٌةةر  –ول األ

 جنٌه. 900تستحقه عن الزوج األول 
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 ( :  4ثال رقم ) م
عن الزوج جنٌهاح  225( كانت قد إستحقت معاشاح مقداره 2بفرح أن األرملة فى المثال رق  )
حٌث إستحقت نصؾ المعاش  –نظا  التؤمٌن اإلجتماعى الشامل اآلخٌر الذى كان مإمناح علٌه فى 
 وإستحق أوالده النصؾ اآلخر .

 900أٌ اح فى  ذه الحالة ال ٌعود لها الحق فى معاش زوجها األول رؼ  أنها كانت تسةتحق عنةه 
 .لنظا  التؤمٌن اإلجتماعى الشامل ورؼ  أن المعاش المستحق لها عن الزوج اآلخٌر وفقاح  - جنٌه
 

 ( :  5مثال رقم ) 
( بعد أن كان قد عاد إلٌها الحق فى معاش الزوج األول قد 1بفرح أن األرملة فى المثال رق  )

تزوجت مرة أخرى سواء كان  ذا الزواج من ذات  الشخص أومن شخص أخر وقطع معاشها ث  
 طلقت مرة أخرى فونه ٌعود لها الحق فى معاش الزوج األول .

 حاالت الزواج والطبلق .وذل  كله مهما تكررت 
 

 ( :  6مثال رقم ) 
( بعد أن كان قد عاد إلٌها الحق فى معاش الزوج اآلول قد 1بفرح أن األرملة فى المثال رق  )

تزوجت مرة أخرى وقطع معاشها ث  ترملت مرة أخرى ول  تستحق معاش عن الزوج اآلخٌر   
 فونه ٌعود لها الحق فى معاش الزوج األول .

 مهما تكررت حاالت الزواج والترمل دون إستحقاق معاش من الزوج األخٌر .وذل  كله 
 

 ( :  7مثال رقم ) 
( اللتٌن ل  ٌعد لهما الحق فى معاش الزوج  4و  3بفرح أن أى من اآلرملتٌن بالمثالٌن رقمً ) 

 ا معاشا عن الزوج األخٌر )الثانى( قد تزوجتا مرة أخرى . م( إلستحقاقه1اآلول رق  )
الحق فى المعاش عن الةزوج  ا من الزوج األخٌر )الثالث( فونه ال ٌعود ألى منهمامح ترملهوبفر

  .( إلنقطاع صلتهما به إلستحقاقهما معاش عن الزوج )الثانى ()األول
وببحث مدى الحق فى عودة المعاش عةن الةزوج ) الثةانى ( فةى  ةذه الحالةة وفقةاح آلحكةا  القةانون  

 وفى  ذا المثال نبدى أنه :  –عاش المستحق طبقاح له  ذا الم
( حٌةث أن 3ٌعود الحق فى المعاش عن الزوج ) الثةانى ( بالنسةبة لؤلرملةة فةى المثةال رقة  ) – 1

أن الةزوج كةان ٌعمةل بوعتبةار  1975لسنة  79 ذا المعاش مستحقاح وفقاح آلحكا  القانون رق  
 . بالقطاع العا 

( حٌث أن 4الثانى ( بالنسبة لؤلرملة فى المثال رق  )ال ٌعود الحق فى المعاش عن الزوج )  –  2
الةذى ال ٌت ةمن  ةذا الحةق  1980لسةنة  112 ذا المعاش مستحقاح وفقاح آلحكا  القانون رقة  

لؤلرملة التى قطع معاشها للزواج فى حالة طبلقها أوترملها دون إستحقاق معاش عةن الةزوج 
 األخٌر .

 
 ( :  8مثال رقم ) 

( كانت أرملة وإبنة حٌث إستحق لؤلرملةة نصةؾ المعةاش 1ن فى المثال رق  )بفرح أن المستحقٌ
ن تة  رد أ –جنٌها وإستحق لئلبنه النصؾ األخر وترتب على زواج األرملة وقطع معاشةها  600

 نصٌبها على اإلبنة .
وحٌةث بةزواج األرملةةة أصةبحت اإلبنةةة  ةى الوحٌةةدة المسةتحقة فةةى المعةاش وحٌةةث الحةد األقصةةى 

 جنٌه 800= 3/  2× 1200بنة فى المعاش  و الثلثٌن   فقد استحق لئلبنة لنصٌب اإل
 ول الشهر التالى لزواج األرملة .أإعتباراح من 

ٌةت  تخفةبح نصةٌب اإلبنةة بمةا   2016/ 10/  1ث  بطبلق األرملة وعودة حقها فى المعاش مةن 
 جنٌه ( . 600وٌعود إستحقاقها إلى نصؾ المعاش )  –سبق أن رد علٌها 

 وعلى ذلك فإن تطور توزٌع المعاش فى هذه الحالة ٌكون كما ٌلى : 
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 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة 
المؤمن علٌه 

12/8/2015 

أول الشهر التالً 
لزواج 

 1/3/2016األرملة

أول الشهر التالً 
لطبلق األرملة 

1/10/2016 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 600 -- 600 األرملة

 600 800 600 اإلبنة

 1200 800 1200 اإلجمالً

  
 ( :  9مثال رقم ) 

جنٌةه .  1500 وعةن معةاش مقةداره  ةعةن أرملتةٌن ووالةد 2015/ 7/ 20توفً مإمن علٌه فةً 
 3/  1 ةجنٌةه واسةتحقت الوالةد 500جنٌةه ـ لكةل منهمةا  1000المعةاش  2/3رملتةان اسةتحق لؤل
 جنٌه . 500المعاش 

 نصٌبها فً المعاش من ولً حٌث ت  قطع األ ةرملتزوجت األ 2015/ 12/ 15وفً 
عتبةارا مةن  ةذا إ رملةة الثانٌةة)أول الشهر التالً لزواجها (وت  رد نصٌبها علً األ 2016/ 1/ 1

 جنٌه (.  1000التارٌخ ـ حٌث أصبحت مستحقه ثلثً المعاش )
ول شةهر أ ) 2016/ 3/ 1عتبـارا من إـ حٌث ت  قطع نصٌبها  ةتوفٌت الوالد 2016/ 2/ 3وفً 

 رملة الثانٌة . نصٌبها علً األ الوفاة ( ورد
ون الحـةـد االقصةً لنصةٌبها رملةة الثانٌةة  ةً المسةتحقة الوحبةدة فةً المعةاش فةوحٌث أصةبحت األ

 .  ٌهاجن  3  /4  =1125 1500المعاش أي  3/4ٌكون 
 عتبارا منإوبالتالً ٌعود لها الحق فً المعاش  طلقت االرملة الثانٌة 2016/ 5/4وفً 

الشةةهر التةةالً لطبلقهةةا (. وٌحةةدد نصةةٌبها الةةذي ٌعةةود لهةةا الحةةق فٌةةه بمراعةةاة )أول  2016/ 1/5
قطع معاشها ـ  فٌد منها لوالتوكان من المفترح أن تس  حاالت القطع التً تمت بعد قطع نصٌبها 

 بمعنً أنه ٌعاد توزٌع المعاش علً المستحقٌن فً تارٌخ عودة حقها فٌه .
 رملتان فقط .األوحٌث ٌصبح المستحقٌن فً  ذه الحالة 

( فونةه ٌةت  توزٌةع  ةذا جنٌهةا  1125 المعةاش ) 4/ 3رامةل المقةرر لفئةة األ قصةًوحٌث الحةد األ
 النصٌب بٌنهما لٌصبح نصٌب كل منهما 

 جنٌه  562.50=  2÷  1125
 :  وعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق ( فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً

 

 المستفٌد

وفاة فً تارٌخ 
المؤمن علٌه 

20/7/2015 

أول الشهر التالً 
لزواج األرملة 

 1/1/2016األولً 

أول شهر وفاة 
الوالدة 

1/2/2016 

أول الشهر التالً 
لطبلق األرملة 

 2016األولً 

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

األرملة 
 األولً

500 -- -- 562.50 

األرملة 
 الثانٌة

500 1000 1125 562.50 

 -- -- 500 500 الوالدة

 1125 1125 1500 1500 اإلجمالً

 
 ( :  10مثال رقم )

وكان قد ت  زٌادة  2016/ 20/8( كان  9ولً فً المثال رق  )رملة األبفرح أن تارٌخ طبلق األ
 % 10بنسبة  2016/ 1/7المعاشات من 



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           132/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

  1500 +150 =1650( =% 10 1500+)  1500بمعنً أن أصةبح معةاش المةإمن علٌةه 
  . جنٌه
لٌصةبح   1/7/2016رملةة الثانٌةة قةد تة  تعدٌلةه مةن المعةاش المسةتحق لؤل 4/  3ذلة  فةون  وعلً

  جنٌه . 1237.5=   4/ 3×  1650
 (  1/9/2016وبالتالى فون ما تستحقه األرملة األولى إعتباراح من أول الشهر التالى لطبلقها) 

 . جنٌه 618.75 = 2÷  1237.5
 النصٌب المستحق ( فى هذه الحالة ٌكون كما ٌلى : وعلى ذلك فإن تطور توزٌع المعاش  )

 

 تطور التوزٌع
األرملة 
 األولً

األرملة 
 الثانٌة

 جمالًاإل الوالدة

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 1500 500 500 500 (20/7/2015تارٌخ وفاة المإمن علٌه )

أول الشهر التالً لزواج األرملة األولً 
(1/1/2016) 

-- 1000 500 1500 

 1125 -- 1125 -- (1/2/2016شهر وفاة الوالدة )أول 

 1237.5 -- 1237.5 -- (1/7/2016زٌادة المعاشات )

أول الشهر التالً لطبلق األرملة األولً 
(1/9/2016) 

618.75 618.75 -- 1237.5 

 
 لؤلًرمل : ة ثانٌا : بالنسب

عةد وفةاة المةإمن علٌهةا أو ـ ٌعود الحق فى المعاش لؤلرمةل السةابق قطةع معاشةه لزواجةه ب 1      
 المعاش فى أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن  :  صاحبة 

 طبلق الزوجة اآلخٌرة . –أ            
 ترمله مع عد  إستحقاقه معاشا عن الزوجة األخٌرة . –ب            

وذل  بصرؾ النظر عما إذا كان المعاش المستحق عن الزوجةة األخٌةرة أكبةر أو                   
 ًٌسةةاوى أو أقةةل مةةن المعةةاش الةةذى كةةان سةةٌعود لةةه الحةةق فٌةةه عةةن الزوجةةة األولةة

 بفرح عد  إستحقاقه معاشاح عن الزوجة األخٌرة .
وأٌ اح بصرؾ النظر عن مصدر المعاش المستحق عةن الزوجةة األخٌةرة   حتةى                   

 لسادات .مستحقا وفقاح لنظا  التؤمٌن اإلجتماعى الشامل أو معاش ا ولو كان
 ( السابق ما ٌلى : 1ٌراعى فى تطبٌق البند ) – 2     
إذا ما عاد الحق لؤلرمل فى المعاش ث  قطةع لزواجةه مةرة أخةرى فونةه ٌسةرى بشةؤنه  –أ           

وذلة  دون تحدٌةد لعةدد مةرات تحقةق ذلة     –مرة أخرى ما جةاء بالبنةد المشةار إلٌةه 
 وحتى وفاته.

حق فً المعاش لؤلرمةل السةتحقاقه معاشةا عةن الزوجةة األخٌةرة   فونةه ب ـ  إذا ل  ٌعد ال       
بذل  وحتى وفاته ٌكون قد إنقطعت صلته بمعاش الزوجة األولً وال ٌعةود لةه الحةق 

 فٌه مرة أخرى.  
ٌراعى فى تطبٌق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه ماسبق بٌانه تفصٌبلح بالبند  – 3     

 ذا الفصل .( من أوالح من  3)
 ( 10الً  1تطبق ذات األمثلة السابق بٌانها بالنسبة لؤلرملة ) األمثلة من  – 4     

 المعاش توزٌع ةبمراعا الوفاة تارٌخ فً اسىتحقاقه حالة عىم فى األرمل معاش ٌحدد - 5
 . الوفاة تارٌخ فً بافتراض استحقاقه

صادر بتارٌخ ال 2017لسنة  310م افة بالقرار الوزاري )فقرة أخٌرة 
وٌعمل  2007لسنة  554من القرار الوزاري رق   (183المادة ) إلً 25/05/2017
 .( 1/07/2016اعتبارا من  ابه

 : الرأي -مبلحظة : لً تحفظ علً هذا البند 
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من قانون التؤمٌن االجتماعً للزوج  114ال محل لعودة الحق فً المعاش وفقا للمادة 
 قاق المعاش فً تارٌخ وفاة الزوجة .الذي ل  تتوافر فٌه شروط استح

     .بمعنً أن عودة الحق فً المعاش ٌكون للزوج الذي استحق ث  قطع معاشه
فبلٌكون له الحق   أما الزوج الذي ل  ٌستحق لزواجه من أخري فً تارٌخ وفاة الزوجة 

 من قانون التامٌن االجتماعً . 114وفقا للمادة فً استحقاق المعاش مرة اخري 
  ٌد من التفاصٌل راجع الرابطلمز

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?p=24279#post242
79 

 وعنوانه
مدي استحقاق الزوج الذي لم ٌستحق فً المعاش لوجود زوجة أخري إذا طلق هذه 

 . الزوجة
 
 خت : : بالنسبة لئلبنة واأل لثاثا

ٌعود الحق فى المعاش لئلبنة أو األخت السابق قطع معاشها لزواجها بعد وفاة المةإمن   - 1  
 تٌتٌن :  ى من الحالتٌن اآلأعلٌه أوصاحب المعــاش فى 

 الطبلق  -أ              
السةابق بٌانهةا بالفصةل وذل  بمراعاة تطبٌق حدود الجمةع بةٌن المعاشةات  -ب  الترمل             

حٌث ٌراعةى عنةد عةودة الحةق لئلبنةة أو األخةت فةى  –ول السادس من الباب األ
 :  معاش الوالد أو األخ ما  ٌلى

(  معاش الزوج أقل من معاش الوالد أومعاش األخ بحسةب األحةوال وكةان أى 1)       
  حٌث ٌعةود الحةق فةً معةاش  100خٌرٌن أكبر من من  ذٌن المعاشٌن األ

 .ق بٌنه وبٌن معاش الزوجالوالد أو األخ بحسب األحوال بمقدار الفر
( كل من معاش الزوج ومعاش الوالد أو معةاش األخ بحسةب األحةوال أقةل مةن 2)       

  حٌةةث ٌعةةود الحةةق فةةى معةةاش الوالةةد أو األخ كلٌةةاح أو جزئٌةةاح  هجنٌةة 100
عةاش الةزوج بمراعاة أن الحد األقصى للجمع بٌن أى من  ذٌن المعاشةٌن وم

وبمراعةاة أن معةاش الةزوج أولوٌتةه أعلةى مةن معةاش  جنٌه 100فى حدود 
 الوالد واألخ ) ٌراعً شرط اإلعالة لؤلخت ( . 

 100خ بحسب األحوال وأكبةر مةن ( معاش الزوج أكبر من معاش الوالد أو األ3)      
أو فونه رؼ  عودة الحق فى أى مةن  ةذٌن المعةـاشٌن باعتبةار أن اإلبنةة  جنٌه

األخت أصبحت ؼٌر متزوجة ) أرملة   أٌ ا ٌراعً شرط اإلعالة لؤلخت ( 
 إال أنه بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات ال ٌستحق أى منهما .

( السابق بصرؾ النظر 1ٌعود الحق فى المعاش لئلبنة أو األخت وفقاح لما جاء بالبند )  -2
كمةا أن  –الطةبلق أو الترمةل  عن طول الفترة الزمنٌة من تارٌخ زواجها حتةى تةارٌخ

عودة الحق فى المعاش فى  اتٌن الحالتٌن ؼٌر محددة بعدد من المرات   وإنما ٌكةون 
 آلى منهما  ذا الحق مهما تعددت مرات الطبلق والترمل حتى نهاٌة حٌاة كل منهما .

 ٌراعى فى تطبٌق قاعةدة عةودة الحةق فةى المعةاش السةابق قطعةه ماسةبق بٌانةه تفصةٌبلح   - 3  
 ( من أوالح من  ذا الفصل .3بالبند )

ٌشترط لعودة  الحق فى المعاش لؤلخت توافر شروط اإلعالة السابق بٌانها تفصٌبلح فى   - 4  
الفصل األول من الباب األول  ) مراجعة شروط اإلستحقاق لكةل مةن وردت أسةمائه  

 بطلب الصرؾ( وذل  فى تارٌخ طبلق أو ترمل األخت .
صفة عامة بالنسةبة للنصةٌب فةى المعةاش الةذى ٌعةود الحةق فٌةه تطبٌةق قواعةد ٌراعى ب  - 5  

الجمع بٌن المعاشات   وقواعد الجمع بٌن المعاش والةدخل مةن عمةل أو مهنةة السةابق 
 بٌانها تفصٌبل فً الفصلٌن الخامس والسابع من الباب األول .

 

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?p=24279#post24279
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?p=24279#post24279
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 ( : 11مثال رقم ) 
حٌةث ه جنٌة 300وإبنةة وإبةن ومعةاش مقةداره عةن أرملةة  5/8/2015توفً مإمن علٌه بتةارٌخ  

جنٌهةةاح  ( ولكةةل مةةن اإلبنةةة واإلبةةن النصةةؾ الةةذى وزع بٌنهمةةا  150اسةةتحق لؤلرملةةة النصةةؾ ) 
 جنٌها .75بالتساوى لكل منهما 

وتة  رد نصةٌبها  1/10/2015حٌث تة  قطةع معاشةها مةن  ةتزوجت اإلبن 12/9/2015وبتارٌخ 
 طلقت اإلبنة . 15/3/2016جنٌهاح ( وفى  150معاش ) على اإلبن لٌصبح مستحقـــاح لنصؾ ال

 جنٌهاح . 75ومقداره  1/4/2016وبالتالى فونها ٌعود لها الحق فى المعاش من 
 

 وعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق ( فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً : 
 

 المستفٌد
فً تارٌخ وفاة المؤمن 

 5/8/2015علٌه 
تالً لزواج أول الشهر ال

 1/10/2015اإلبنة
أول الشهر التالً لطبلق 

 1/4/2016اإلبنة 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 األرملة 

 075 -- 075 اإلبنة

 075 150 075 اإلبن 

 300 300 300 اإلجمالً

 
 ( :  12مثال رقم) 

معاشةاح عةن نفسةها  ( كانت قبل طبلقها قد اسةتحقت 11فً المثال السابق رق  )  ةبفرح أن اإل بن 
 جنٌهاح . 120مقداره 

وحٌث أن نصٌبها فى المعاش عن والد ا الذى ٌعود لها الحق فٌه ٌقل عن معاشها عةن نفسةها مةن 
 حٌث القٌمة واألولوٌة .

بةةذل  ؼٌةةر مسةةتحقة فةةى معةةاش  فونهةةا تكةةون هجنٌةة 100وحٌةةث أن معاشةةها عةةن نفسةةها ٌزٌةةد علةةى 
 .والد ا

 جنٌهاح (  150ى المعاش كما  و ) وٌظل اإلبن مستحقاح لنصٌبه ف
 وعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق ( فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً : 

 

 المستفٌد
فً تارٌخ وفاة المؤمن 

 5/8/2015علٌه 
أول الشهر التالً لزواج 

 1/10/2015اإلبنة
أول الشهر التالً لطبلق 

 1/4/2016اإلبنة 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 ملة األر

 -- -- 075 اإلبنة

 150 150 075 اإلبن 

 300 300 300 اإلجمالً

 
 ( :  13مثال رقم ) 

 .جنٌهاح فقط  60( كان معاشها عن نفسها 12فً المثال السابق رق   ) بنةن اإلابفرح 
فةى  جنٌه )حدود الجمع بةٌن المعاشةٌن 100وعلً ذال  فونها تستحق من معاش والد ا الفرق بٌن 

عتبةار أن أولوٌتةه أكبةر مةن معاشةها عةن والةد ا ( أى ا ذه الحالة ( وبٌن معـــاشها عةن نفسةها ) ب
 جنٌهاح  40=  60  - 100تستحق من معاش والد ا =   

  75جنٌهاح على شقٌقها لٌصبح نصٌبه =  35=  40  -  75وٌت  رد باقى نصٌبها عن والد ا = 
 جنٌهاح  110مردود إلٌه (  = ) الجزء ال 35) النصٌب األصلى ( + 

 وعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق ( فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً : 
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 المستفٌد
فً تارٌخ وفاة المؤمن 

 5/8/2015علٌه 
أول الشهر التالً لزواج 

 1/10/2015اإلبنة
الشهر التالً لطبلق أول 

 1/4/2016اإلبنة 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 األرملة 

 040 -- 075 اإلبنة

 110 150 075 اإلبن 

 300 300 300 اإلجمالً

 
 ( :  14مثال رقم ) 

جنٌهاح    120( ل  تكن قد إستحقت معاشاح عن نفسها مقداره  12بفرح أن اإلبنة فى المثال رق  ) 
 120بلق منه فً تارٌخ الط ولكنها قبل تارٌخ الطبلق كانت قد إلتحقت بعمل دخلها الصافى

 .جنٌهاح 
ٌةق قواعةد الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل فةى  ةذه الحالةة فونةه ٌةت  إٌقةاؾ بوحٌث أنةه بتط 

نصٌبها فى المعاش المستحق عن والد ا   وذل  لحصولها على دخل صافى من العمل ٌزٌةد علٌةه 
 .      هجنٌ 100وٌزٌد على 

  75المنصرؾ له من معاش والده = وٌت  رد نصٌبها فى المعاش على شقٌقها لٌصبح النصٌب 
 جنٌهاح . 150)النصٌب المردود  علٌه ( =  75) النصٌب األصلى ( + 

 وعلى ذلك ٌمكن بٌان تطور توزٌع المعاش المستحق والمنصرؾ فى هذه الحالة كما ٌلى : 
    

 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة المؤمن 
 5/8/2015علٌه 

أول الشهر التالً لزواج 
 1/10/2015اإلبنة

أول الشهر التالً لطبلق 
 1/4/2016اإلبنة 

 المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 150 150 150 األرملة

 -- 075 -- -- 075 075 اإلبنة

 150 075 150 150 075 075 اإلبن

 300 300 300 300 300 300 اإلجمالً

 
 ( :  15ل رقم ) مثا

 جنٌهاح فقط .  60( كان دخلها الصافى من العمل 14بفرح أن اإلبنة فى المثال السابق رق  )
وعلى ذل  فونه بتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل فى  ذه الحالةة ٌكةون لهةا الحةق 

من المعاش  حٌث ٌقل كل هجنٌ 100فى الجمع بٌن معاشها عن والد ا والدخل من عمل فى حدود 
 والدخل عن  ذا المقدار .

 جنٌهاح  40=  60  - 100أى تستحق الصرؾ من معاش والد ا = 
  75جنٌهاح  على شقٌقها لٌصبح المستحق الصرؾ له  35=  40 - 75وٌت  رد باقى نصٌبها = 
 جنٌهاح . 110)النصٌب المردود علٌه ( = 35) النصٌب األصلى (+

 ع المعاش المستحق والمنصرؾ فى هذه الحالة كما ٌلى : وعلى ذلك ٌمكن بٌان تطور توزٌ
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 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة المؤمن 
 5/8/2015علٌه 

أول الشهر التالً لزواج 
 1/10/2015اإلبنة

أول الشهر التالً لطبلق 
 1/4/2016اإلبنة 

 المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق

 جنٌه هجنٌ جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 150 150 150 األرملة

 040 075 -- -- 075 075 اإلبنة

 110 075 150 150 075 075 اإلبن

 300 300 300 300 300 300 اإلجمالً

 
 ( : 16مثال رقم ) 

توفى مإمن علٌه عن ثبلث أخةوات ؼٌةر متزوجةات ٌتةوافر بشةؤنهن  جمٌعةاح شةروط اإلعالةة   - 1
جنٌهةاح ( فقةد  150  وحٌةث إسةتحقت األخةوات نصةؾ المعةاش )  هجنٌ 300ومعاش مقداره 

 جنٌهاح .  50وزع علٌهن بالتساوى لكل منهن 
ث  تزوجت األخت األولى وت  رد نصةٌبها علةى األختةٌن الثانٌةة والثالثةة فؤصةبح نصةٌب كةل   - 2

 جنٌهاح .  75منهن المستحق 
ثالثة    حٌث اصبحت المستحقة الوحٌدة خت التزوجت األخت الثانٌة وت  رد نصٌبها على األ  - 3

 جنٌهاح  ( . 150لنصؾ المعاش )  
حقهةا  وحٌث ٌشترط لعةودة هجنٌ 200ث  ترملت األخت الثانٌة وإستحقت معاشاح عن زوجها   - 4

 فى معاش شقٌقها توافر شرط اإلعالة لها .
فى المعاش عن و و ٌزٌد على نصٌبها  هجنٌ 200حٌث إستحقت معاش عن زوجها مقداره و     

 شقٌقها. 
وعلى ذل  فونه ال ٌتوافر بالنسبة لها أحد الشروط الواجب توافر ا إلثبات اإلعالة وبالتةالى ال      

 تستحق إعادة معاش شقٌقها السابق قطعه إلٌها .
 جنٌهاح ( . 150وعلى ذل  تظل األخت الثالثة  ى المستحقة الوحٌدة فى معاش شقٌقها )      
جنٌهاح   وحٌث ٌعود لها الحق فى  40ت األخت األولى واستحقت معاشاح عن زوجها ث  ترمل  - 5

معاش شقٌقها السابق قطعه لزواجها   مع إستفادتها من حاالت الرد واألٌلولة التى وقعت بعد 
 قطع معاشها . 

 75لٌصةبح نصةٌب كةل مةنهن  ةخت الثالثبمعنً أنه ٌعاد توزٌع نصؾ المعاش بٌنها وبٌن األ     
 جنٌها .

وحٌث ٌقل معاشها عن زوجها عةن نصةٌبها المسةتحق عةن شةقٌقها, مةع إفتةراح تةوافر بةاقً      
 ., وٌعود لها الحق فً معاش شقٌقهانه ٌكون قد توافر بشؤنها شرط اإلعالة وشروط اإلعالة , ف

 100 ٌث أنه تطبٌقا لحدود الجمع بٌن المعاشات فونها تستحق من معاش شقٌقها الفرق بٌنوح     
خ وكةل منهمةا ولوٌته أعلً من معةاش األأاعتبار أن بجنٌه والمعاش المستحق لها عن زوجها 

 جنٌه . 100ٌقل عن 
 جنٌها  60= 40ـ  100نها تستحق من معاش شقٌقها ووعلً ذل  ف    
جنٌهةةةا علةةةً األخةةةت الثالثةةةة التةةةً ٌصةةةبح  15=  60 - 75ٌةةةت  رد بةةةاقً نصةةةٌبها ومقةةةداره و    

 استحقاقها =
 جنٌها  90)الجزء المردود علٌها (= 15)النصٌب المستحق بعد ترمل األخت األولى( +75      

 
 وعلى ذلك فان تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق ( فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً:   
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 تطور التوزٌع

األخت 
 األولً
 

األخت 
 الثانٌة

األخت 
 الثالثة

 اإلجمالى

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150 050 50 50 تارٌخ وفاة المإمن علٌه فى

 150 075 75 -- أول الشهر التالى لزواج األخت األولى

 150 150 -- -- أول الشهر التالى لزواج األخت الثانٌة

 150 150 -- -- أول الشهر التالى لترمل األخت الثانٌة

 150 090 -- 60 أول الشهر التالى لترمل األخت األولى

  
 ( :  17)مثال رقم 

بٌن كل من الوقائع المشار  ةمدتها سن ةكانت  نا  فترة زمنٌ( 16نه فً المثال رق  )أبفرح     
إلٌها ـ فونه فً معالجة كل من  ذه الوقائع تراعً قٌمة معاش المإمن علٌه المستحق فً تارٌخ كل 

تارٌخ كل من  ذه  وأنه فً   1987منها فوذا ما افتر نا أن وفاة المإمن علٌه كانت فً دٌسمبر 
% من قٌمة المعاش وزٌاداته فً تارٌخ استحقاق  15الوقائع كانت قٌمة المعاش قد زادت بنسبة 

 كل زٌادة . 
 بمعنً أن تطور نصؾ معاش المؤمن علٌه المستحق لؤلخوات كما ٌلً :

 
 المبلػ بالجنٌه السنة البٌـــــــان

 ـ فً تارٌخ الوفاة
 لًت األوخـ فً تارٌخ زواج األ

 ـ فً تارٌخ زواج األخت الثانٌة 
 ـ فً تارٌخ ترمل األخت الثانٌة 
 ـ فً تارٌخ ترمل األخت األولً

12/1987 
12/1988 
12/1989 
12/1990 
12/1991 

150.00 
172.50  
198.38 
228.14 
262.36 

 
 : وعلً ذلك ٌكون تطور استحقاق األخوات فً هذا المعاش كما ٌلً      

 جنٌها . 50كل منهن ل ـ فً تارٌخ الوفاة 1
 جنٌه  86.25ٌستحق لكل من األخت الثانٌة والثالثة  = -ـ فً تارٌخ زواج األخت األولً  2
                               جنٌه 198.38= ٌستحق لؤلخت الثالثة  -ـ فً تارٌخ زواج األخت الثانٌة  3
(  جنٌةه 200ا عةن زوجهةا )حقاقها معاشةنظةرا السةت –خةت الثانٌةة ـ فً تةارٌخ ترمةل األ 4

ٌزٌد علً نصٌبها عن شقٌقها الةذي ٌحةدد علةً أسةاس اسةتحقاقها مةع األخةت الثالثةة لكةل 
 جنٌه . 114.07=  2÷  228.14منهن 

وبذل  الٌتوافر بالنسبة لها شروط اإلعالة   وبالتالً التستحق عودة معاش شقٌقها السابق            
 قطعه إلٌها . 

 جنٌه . 228.14خت الثالثة  ً الوحٌدة المستحقة فً معاش شقٌقها = وتظل األ          
وباعتبار أنها ٌعود لها الحق فً معاش شةقٌقها لتصةبح  –ـ فً تارٌخ ترمل األخت األولً 5

 جنٌه . 131.18=  2÷  262.36مستحقة مع األخت الثالثة لكل منهن = 
حق لها عن شقٌقها   بمعنً توافر أحد وحٌث ٌقل معاشها عن زوجها عن النصٌب المست           

 عالة بالنسبة لها   وبفرح توافر باقً الشروط .ثبات اإلإشروط 
 جنٌها 40وحٌث أن معاشها عن زوجها أولوٌته أكبر وقٌمته أقل =        
)معاشها عن  40 – 131.18فونها تستحق عن معاش شقٌقها الفرق أي تستحق       

 جنٌه   91.18زوجها (= 
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  131.18صلً عن شقٌقها وما استحقته عنه ومقداره =   رد الفرق بٌن نصٌبها األوٌت
)النصٌب   131.18جنٌها إلً األخت الثالثة التً ٌصبح نصٌبها  40= 91.18 –
 جنٌه . 171.18الجزء المردود علٌها (=   40صلً ( +  األ

 :حالة ٌكون كما ٌلً(فً هذه الوعلً ذاك فإن تطور المعاش )النصٌب المستحق           
 

 تطور التوزٌع

األخت 
 األولً

األخت 
 الثانٌة

األخت 
 الثالثة

 اإلجمالى

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150.00 050.00 050.00 050.00 فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه

 172.50 086.25 086.25 -- أول الشهر التالى لزواج األخت األولى

 198.38 198.38 -- -- ٌةأول الشهر التالى لزواج األخت الثان

 228.14 228.14 -- -- أول الشهر التالى لترمل األخت الثانٌة

 262.36 171.18 -- 91.18 أول الشهر التالى لترمل األخت األولى

   
 ( :18مثال رقم)

عةةن ابنةة وحٌةةدة اسةةتحقت ثلثةةً معاشةةه المسةةتحق وفقةةا  1975ـة تةةوفً مةةإمن علٌةةه فةةً دٌسةةمبر 1
 2/3 × 30أي أن نصةٌبها المسةتحق =  جنٌهةا  30ومقةداره  1975ة لسةن 79للقانون رقة  

 جنٌها  20=
 ( تزوجت وت  قطع معاشها . 1976ـ بعد سنة )2
(طلقةةت وعةةاد لهةةا الحةةق فةةً ثلثةةً المعةةاش فةةً تةةارٌخ الطةةبلق )أكتةةوبر 1978ـ بعةةد سةةنتان ) 3

 جنٌه كما ٌلً: 37, 50(الذي كان قد بلػ 78
 (  1975)دٌسمبر  اهجنٌ 30صلً المعاش األ        

 

 المبلػ بالجنٌه القانون نسبة الزٌاده ابتداء من تارٌخ البٌــان

 المعاش األصلً 
 

                            
 إجمالً                                                                                

12/1975 
01/07/77  
01/07/78 
 

 
10 % 
15% 

 
007/77 
044/78  

30.00 
03.00 
4.500 

37.50 

 
 جنٌهاح . 25=  3/  2×  37.50أى أن نصٌبها الذى عاد لها الحق فٌه  =    

 ( تزوجت وقطع معاشها . 1981بعد ثبلث سنوات )   - 4
 ترملت ول  تستحق معـــاش عن زوجها . 1986بعد خمس سنوات   - 5

( الذى كلان قلد 86المعاش فى تارٌخ الترمل )نوفمبر وبالتالى فقد عاد إلٌها الحق فى ثلثى       
 كما ٌلى :  هجنٌ 62.24بلػ 

 

 البٌـــــــــــــان
ابتداء من 
 تارٌخ

 القانون  النسبة
المبلػ 
 بالجنٌه

  31/12/79 فًالمعاش وزٌاداته 
 

)تحسةةب علةةً ذات وعةةاء حسةةاب زٌةةادة قةةانون 
 ـ بحد أدنً جنٌهان( 62/80

 
1/1/80  
1/7/80 
 

 
10  % 
05 % 
 

 
062/80  
137/80  

 

37.50 
03.75 
02.00 
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 البٌـــــــــــــان
ابتداء من 
 تارٌخ

 القانون  النسبة
المبلػ 
 بالجنٌه

            جمالً               إ  
 
 
 

 اجمالً
 
 
 اجمالً  

 
1/7/81 
1/7/82 
1/7/83 
 
1/7/84 
1/7/85 

 
10 % 
4  
5  
 

05% 
05% 

 
061/81  
116/82 
098/83  

 
047/84 
047/83 

43.25 
04.33  
04.00 
05.00  
56.58 
02.83  
02.83  
62.24 

      
 جنٌه 41.50= 2/3×  62.24أى أن نصٌبها الذي عاد لها الحق فٌه =       
 ( تزوجت وقطع معاشها . 1987سنة )  - 6
(  88(ترملت وعاد لها الحق فى ثلثى المعاش فلى تلارٌخ الترملل ) سلبتمبر  1988سنة )  - 7

  كما ٌلى : هجنٌ 85.90الذى كان قد بلػ 
 

 المبلػ بالجنٌه القانون وتارٌخه ةنسبة الزٌاد ابتداء من تارٌخ البٌــــان

 المعاش وزٌاداته
 

 اجمالً                           
                                 

                        جمالً                          ا 

30/6/87 
01/7/87  
 

01/7/88 
 

 
20 % 
 

15% 
 

 
102/87 

 
150/88  

 

62.24  
12.45 
74.69 
11.21 
85.90 

 
 . هجنٌ 57.27=  2/3×  85.90أى أن نصٌبها الذى عاد الحق فٌه =       

   150مقةداره  1976لسةنة  108وحٌث كانت قد إسةتحقت عةن زوجهةا معةاش وفقةاح للقةانون  
وحٌث تزٌد قٌمةة المعةاش المسةتحق عةن زوجهةا عةن المعةاش المسةتحق عةن الوالةد     جنٌهاح 

وحٌةث تزٌةد قٌمةة معةاش الةزوج علةى   لمعاش المستحق عن الةزوج أكبةر وحٌث أن أولوٌة ا
 جنٌهاح (فونها ل  تستحق معاشها عن الوالد . 50حدود الجمع المعمول بها فى  ذا التارٌخ )

 ( تزوجت من أخر وقطع معاشها الذى إستحقته  عن الزوج األول . 1989سنة ) - 8
لثلى معلاش واللدها فلى تلارٌخ الترملل ) ٌولٌلو ( ترملت وعلاد لهلا الحلق فلى ث 1992)  سنة -9

  كما ٌلى : هجنٌ 156680( الذى كان قد بلػ 1992
 

 المبلػ بالجنٌه القانون نسبة الزٌاده ابتداء من تارٌخ البٌـــان    

 المعاش وزٌاداته
 
 جمالً                           إ 

                               
 جمالى  إ

                    
 جمالً إ 
 
                                جمالً إ

30/6/89 
01/7/89  
 

01/7/90 
 

01/6/91 
 

01/7/92 

 
15 % 
 

15% 
 

15 % 
 

20% 
 

 
124/89  

 
014/90  

 
014/91 

 
030/92 

85.90  
12.89 
98.79 
14.82 

113.61  
17.05  

 130.66   
26.14 

156.80 
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وحٌةث كةان قةد  ه   جنٌة 104,54=  2/3×  156,80أى أن نصٌبها الذى عاد الحق فٌةه = 
 12,5إسةتحق لهةةاح عةةن الةةزوج األخٌةةر معاشةةاح وفقةةاح لقةةانون التةةؤمٌن اإلجتمةةاعى الشةةامل مقةةداره 

 . هجنٌ
 وحٌث بذل  ل  ٌعد لها الحق فى معاش الزوج األول .

 1975سنة ل 79وحٌث المعاش الذى عاد لها الحق فٌه عن والد ا والمستحق وفقاح للقانون رق  
تكون أولوٌته أعلى من المعاش المستحق عن زوجها والمستحق وفقاح لقانون التؤمٌن اإلجتماعى 

 .  1980لسنة  112الشامل الصادر بالقانون رق  
 104.54ونها تستحق معاش والد ا من أول الشهر التالى لترملها من الزوج األخٌر ومقةداره ف

 .هجنٌ
 

 ( :  19مثال رقم ) 
(  عنةد ترملهةةا لة  تسةتحق معاشةا عةن زوجهةةا 16أن األخةت الثانٌةةة فةى المثةال رقة  )ـ بفةرح  1

 جنٌه شهرٌا. 500فى  ذا التارٌخ كانت لها ابن وابنة متوسط دخوله  من العمل  ولكنها 
جنٌه فان االخت ال ٌتوافر لها احد  300وحٌث ان معاش المإمن علٌه فى المثال المشار الٌه           

 عالة.ثبات اإلاجب توافر ا إلالشروط الو
وعلةى ذلة  تظةل األخةت الثالثةة ن وبالتالً ال تستحق إعادة معاش شقٌقها السابق قطعه الٌهةا 

 ( . هجنٌ 150فى تارٌخ ترمل األخت الثانٌة  ى المستحقة الوحٌدة فى معاش شقٌقها )
عاشةاح عةن زوجهةا بفرح أن األخت األولى فةى المثةال المشةار إلٌةه عنةد ترملهةا لة  تسةتحق م - 2

  وحٌةث أن معةاش  هجنٌة 100ولكنها فى  ذا التارٌخ كانت لها إبن دخله الشهري مةن مهنةه 
فةون األخةةت ٌتةوافر لهةا بةةذل  أحةد شةةروط  هجنٌة 300 ةةو  16المةإمن علٌةه فةةى المثةال رقة  

 اإلعالة المطلوبة .
مةن حةاالت الةرد مةع إسةتفادتها  –وبالتالى تسةتحق إعةادة معةاش شةقٌقها السةابق قطعةه إلٌهةا  

 واألٌلولة التى وقعت بعد قطع معاشها . 
 75بمعنى أنه ٌعاد توزٌع نصؾ المعاش بٌنها وبٌن األخت الثالثة لٌصةبح نصةٌب كةل مةنهن 

 جنٌهاح .
 

 ( :   20مثال رقم ) 
( بفرح أنه بعد زواج كل من األختةٌن األولةى والثانٌةة   كانةت إحةدى بنةات  16فى المثال رق ) 

ه قد طلقت وإستحقت بصفة إستثنائٌة فى معاش والد ا وفقاح لما سةٌت  بٌانةه فةى الفصةل المإمن علٌ
الخةةامس مةةن  ةةذا البةةاب ) حةةاالت تةةوافر شةةروط إسةةتحقاق المعةةاش بعةةد تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه 

 أوصاحب المعاش ( .
دة نصٌبهما فى  ذه الحالة فونه عند ترمل كل من األختٌن المشار إلٌهما ال ٌكون لهما الحق فى عو

 فى المعاش   وذل  لعد  توافر أحد الشروط البلزمة إلثبات اإلعالة و و : 
 ) عد  سابقة إستحقاق أى من أوالد المإمن علٌه أوصاحب المعاش فى المعاش ( .

 ملحوظة : 
 .ل أى من األختٌن األولى والثانٌةحتى ولوكانت  ذه اإلبنة قد قطع معاشها لسبب أوآلخر قبل ترم

 
 : بالنسبة لئلبن واألخ :  ارابع

 ٌعود الحق فى المعاش لئلبن أواألخ إذا ما توافرت بشؤن أى منهما إحدى الحالتٌن األتٌتٌن : 
 
 عجز اإلبن أو األخ عن الكسب :  – 1

ٌعود الحق فى المعاش لئلبن أو األخ السابق قطع معاشه لتوافر إحدى حاالت قطع المعةاش  -أ 
( وذلة  الباب األول ) حاالت قطع المعةاش بعاح من الفصل األول منالسابق بٌانها بالبند را

 إذا ما عجز أى منهما عن الكسب .
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وحٌث سبق أن أو حنا فى الفصل األول من الباب االول مةن  ةذا الكتةاب أنةه ٌشةترط أن          
 ٌكون العجز ناشئاح بالمٌبلد أونتٌجة حادث أومرح ٌصاب به الشخص قبل سن الستٌن .   

فونه ٌراعى فى حالة اإلبن أو األخ الذى ٌعود له الحق فى  المعاش أن ٌكون العجز قد نشةؤ         
 لدٌه قبل بلوؼه سن الستٌن .

ٌعود الحق فى المعاش  لئلبن أواألخ الذى ٌثبت عجزه قبل بلوؼه سن السةتٌن وبعةد قطةع  -ب 
اش حتى تارٌخ ثبةوت قطع المعبصرؾ النظر عن طول الفترة الزمنٌة من تارٌخ  -معاشه
 .العجز

ٌراعى فى تطبٌق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه ماسبق بٌانةه تفصةٌبلح بالبنةد  –ج 
 ( من أوالح من  ذا الفصل . 3)

ٌشترط فى عودة الحق فى المعاش لةؤلخ تةوافر شةروط اإلعالةة السةابق بٌانهةا تفصةٌبلح فةى  –د 
شروط اإلستحقاق لكل من وردت أسمائه  بطلب الفصل األول من الباب األول ) مراجعة 

 الصرؾ ( وذل  فى تارٌخ ثبوت عجز األخ عن الكسب . 
ٌراعى بصفة عامة بالنسبة للنصٌب فى المعاش الذى ٌعود الحق فٌه تطبٌق قواعد الجمةع  – ـ    

بةةٌن المعاشةةات وقواعةةد الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل مةةن عمةةل أو مهنةةة السةةابق بٌانهةةا 
 ى الفصلٌن الخامس والسابع من الباب األول .تفصٌبلح ف

 
 ( :  21مثال رقم ) 

 ةبنةبن ولٌس اإلكان  و اإل 2015/ 1/10( بفرح أن الذي قطع معاشه فً  11فً المثال رق  )
لٌصةبح مسةتحقا لهةا نصةؾ  ةبنةوكان ملتحقا بعمل وت  رد نصٌبه علةً اإل 21  وذل  لبلوؼه سن 

 جنٌها ( . 150المعاش )
ثبةت عجةز االبةن عةن الكسةب   وبالتةالً فونةه ٌعةود لةه الحةق فةً  15/3/2016ه فةً وبفرح أن

 75مةةن  ةةذا التةةارٌخ إلةةً  ةبنةةجنٌهةةا وٌخفةةح معةةاش اإل 75ومقةةداره  2016/ 1/4المعةةاش مةةن 
 جنٌها .

 ٌكون كما ٌلً : ةوعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق (فً هذه الحال
 

 لمستفٌدا

المؤمن فً تارٌخ وفاة 
 5/8/2015علٌه 

 أول الشهرالتالى
 سنة  21بن لبلوغ اإل
1/10/2015 

 أول الشهر التالً
بن لثبوت عجز اإل

1 /4/2016 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 األرمـلة 

 075 150 075 اإلبــنة 

 075 -- 075 االبــن 

 300 300 300 االجمالً 

  
 (:22مثال رقم )

جنٌهةاح   120( كان قد استحق معاش عجز عن نفسةه مقةداره 21ال رق  )بفرح أن االبن فً المث
وحٌث أن نصٌبه فً المعاش عن والده الذي ٌعود له الحق فٌه ٌقل عن معاشه عن نفسه من حٌث 

ل  ال ٌكون مستحقا فةً جنٌه فونه بذ100  وحٌث أن معاشه عن نفسه ٌزٌد علً  ةالقٌمة واألولوٌ
 .معاش والده
 جنٌها( .150تحقه لنصٌبها فً المعاش كما  و )مس ةوتظل اإلبن

 ٌكون كما ٌلً : ةوعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق (فً هذه الحال
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 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة 
المؤمن علٌه 

5/8/2015 

 أول الشهرالتالى
 ةسن  21بن لبلوغ اإل
1/10/2015 

 أول الشهر التالً
 بنلثبوت عجز اإل

 1 /4/2016 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 األرمـلة 

 150 150 075 اإلبــنة 

 --- --- 075 االبــن 

 300 300 300 االجمالً 

   
 ( :23مثال رقم ) 

 جنٌها فقط . 60( كان معاشه عن نفسه 22بن فً المثال رق  )بفرح أن اإل
ع بٌن المعاشات فً  ذه لجم)حدود ا جنٌه100من معاش والده الفرق بٌن وعلً ذل  فونه ٌستحق 

 عتبار أن أولوٌته أكبر من معاشه عن والده ( .ا(وبٌن معاشه عن نفسه )بالحالة
 جنٌها .40= 60-100أي ٌستحق من معاش والده = 

 75جنٌهةةةا علةةةً شةةةقٌقته لٌصةةةبح نصةةةٌبها = 35= 40-75وٌةةةت  رد بةةةاقً نصةةةٌبه عةةةن والةةةده =
 جنٌها .110(=)الجـــزء المردود علٌها   35)النصٌب األصلً (+

 ٌكون كما ٌلً : ةوعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق (فً هذه الحال
 

 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة 
المؤمن علٌه 

5/8/2015 

 أول الشهرالتالى
 ةسن  21لبلوغ االبن 

1/10/2015 

 أول الشهر التالً
لثبوت عجز االبن 

1 /4/2016 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 األرمـلة 

 110 150 075 اإلبــنة 

 040 --- 075 بــن اإل

 300 300 300 جمالً اإل

         
 ( :  24مثال رقم ) 

جنٌهةاح   120( لة  ٌكةن قةد إسةتحق معاشةاح عةن نفسةه مقةداره 22بفرح أن اإلبن فى المثةال رقة  )
بثبلثة أشهر   وكان ولكنه كان مزاوالح لمهنة إستكمل خمس سنوات فى مزاولتها قبل ثبوت العجز 

 جنٌهاح . 120دخله الصافى منها 
 5مهنةةة ) م ةةى علةةى مزاولتهةةا وحٌةةث أنةةه بتطبٌةةق قواعـــةةـد الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل مةةن 

( فى  ذه الحالة   فونه ٌت  إٌقاؾ نصٌبه فى المعاش المستحق له عن والده   وذل  لحصوله سنوات
 . جنٌه 100صافى من المهنة ٌزٌد على على دخل 

وٌت  رد باقى نصٌبه فى المعاش على شقٌقته لٌصبح النصٌب المنصرؾ لها مةن معةاش والةد ا = 
 جنٌهاح . 150)النصٌب المردود علٌها ( =  75)النصٌب األصلى ( +  75
 وعلى ذلك ٌمكن بٌان تطور توزٌع المعاش )المستحق والمنصرؾ( فى هذه الحالة كما ٌلى :   
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 المستفٌد

وفاة المؤمن فً تارٌخ 
 علٌه

 5/8/2015 

 أول  الشهرالتـــالى
 ةسن  21بن لبلوغ اإل
1/10/2015 

أول الشهر التالً لثبوت 
 بن عجــز اإل

1 /4/2016 

 المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 150 150 150 األرملة

 150 075 150 150 075 075 بنةاإل

 --- 075 --- --- 075 075 بناإل

 300 300 300 300 300 300 جمالًاإل

 
 ( :  25مثال رقم ) 

 5( كةان دخلةه الصةةافى مةن المهنةة ) بعةد إسةةتكمال 24بفةرح أن اإلبةن فةى المثةال السةةابق رقة  )
معةاش والةدخل نه بتطبٌق حدود الجمع بةٌن الوجنٌهاح فقط   وعلى ذل  ف 60سنوات فى مزاولتها ( 

من مهنة فى  ذه الحالة ٌكون له الحق فى الجمع بٌن معاشه عن والده والدخل من مهنة فى حةدود 
 جنٌه حٌث ٌقل كل من المعاش والدخل عن  ذا المقدار .  100

 جنٌها  40=  60 – 100ى ٌستحق الصرؾ من معاش والده = ا
المسةةةةتحق الصةةةةرؾ لهةةةةا علةةةةى شةةةةقٌقته لٌصةةةةبح  35=  40 – 75وٌةةةةت  رد بةةةةاقى نصةةةةٌبه = 

 جنٌها ( . 110)النصٌب المردود علٌها = 35)النصٌب األصلً (+75=
 وعلً ذل  فون تطور توزٌع المعاش )المستحق والمنصرؾ فً  ذه الحالة ٌكون كما ٌلً :

 

 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة المؤمن 
 علٌه

 5/8/2015 

 أول  الشهرالتـــالى
 ةسن  21بن لبلوغ اإل
1/10/2015 

الشهر التالً لثبوت أول 
 بن عجــز اإل

1 /4/2016 

 المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150 150 150 150 150 150 األرملة

 110 075 150 150 075 075 بنةاإل

 040 075 --- --- 075 075 بناإل

 300 300 300 300 300 300 جمالًاإل

 
 ( :26ثال رقم )م
ـ توفى مإمن علٌه عن ثبلث أخوة قصر ٌتوافر بشةؤنه  جمٌعةاح شةروط اإلعالةة ومعةاش مقةداره  1

جنٌهةاح ( فقةد وزع بٌةنه  بالتسةاوى  150  وحٌث إستحق األخوة نصةؾ المعةاش) هجنٌ 300
 جنٌهاح .  50لكل منه  

نصةةٌبه علةةى األخةةٌن الثةةانى  سةةنة وكةةان ملتحقةةاح بعمةةل   وتةة  رد 21ـ ثةة  بلةةػ األخ األول سةةن  2 
 جنٌهاح .  75والثالث فؤصبح نصٌب كل منه  المستحق 

سنة وكةان ملتحقةاح أٌ ةاح بعمةل وتة  رد نصةٌبه علةى األخ الثالةث    21ـ ث  بلػ األخ الثانى سن  3
 جنٌهاح ( . 150حٌث أصبح المستحق الوحٌد لنصؾ المعاش ) 

 وحٌةث ٌشةترط لعةودة  هجنٌة 200شاح عن نفسةه ـ ث  عجز األخ الثانى عن الكسب وإستحق معا 4
 حقه فى معاش شقٌقه توافر شرط اإلعالة له فى  ذا التارٌخ .

و ةو ٌزٌةد علةى نصةٌبه فةى المعةاش عةن  هجنٌة 200وحٌث إستحق معاشاح عن نفسةه مقةداره      
 شقٌقه .   
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بات اإلعالة   وبالتةالى له أحد الشروط الواجب توافر ا   إلث ةوعلى ذل  فونه ال ٌتوافر بالنسب     
 ال ٌستحق إعادة معاش شقٌقه السابق قطعه إلٌه . 

جنٌهاح وحٌث ٌعود له الحق فى  40ث  عجز األخ األول عن الكسب وإستحق معاشاح عن نفسه  - 5
معاش شقٌقه السابق قطعه لبلوغ السن مع إستفادته من حاالت الرد واألٌلولة التى وقعةت بعةد 

 قطع معاشه .
عنةةً أنةةه ٌعةةاد توزٌةةع نصةةؾ المعةةاش بٌنةةه وبةةٌن األخ الثالةةث لٌصةةبح نصةةٌب كةةل مةةنه  بم     

 .ٌهاجن75
وحٌةةث ٌقةةل معاشةةه عةةن نفسةةه عةةن نصةةٌبه المسةةتحق عةةن شةةقٌقه   مةةع  تةةوافر بةةاقً الشةةروط    

وٌعةود لةه الحةق فةً معةاش  ةالبلزمة الثبات اإلعالة   فونه ٌكون قد توافر بشؤنه شرط اإلعال
 شقٌقه . 
الفةةرق بةةٌن  هه تطبٌقةةا لحةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات فونةةه ٌسةةتحق مةةن معةةاش شةةقٌقوحٌةةث إنةة

عتبةار أن أولوٌتةه أعلةى مةن معةاش األخ  وكةل اجنٌه والمعاش المستحق له عن نفسةه ب100
 جنٌه .100منهما ٌقل عن 

جنٌهةةاحوٌت  رد بةةاقى نصةةٌبه 60= 40– 100وعلةةى ذلةة  فونةةه ٌسةةتحق مةةن معةةاش شةةقٌقه  
)النصٌب 75جنٌها علً األخ الثالث الذى ٌصبح استحقاقه فى المعاش 15=60-75ومقداره 

 جنٌها 90(=)الجـــزء المردود علٌه15ألول (+المستحق بعد ثبوت عجز األخ ا
 وعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق (فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً :       
 

 تطور التوزٌع

األخ 
 األول
 

األخ 
 الثانً

 األخ
 الثالث

 اإلجمالى

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150 050 050 050 فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه

 150 075 075 -- أول الشهر التــــالً لبلوغ األخ األول

 150 150 -- -- أول الشهر التـــالى لبلوغ األخ الثانً

 150 150 -- -- أول الشهر التـالى لثبوت عجز األخ لثانً

 150 090 -- 060 تالى لثبوت عجز األخ األولأول الشهر ال

 
 ( :  27مثال رقم )  

( كانت  نةا  فتةرة زمنٌةة مةدتها سةنة بةٌن كةل مةن الوقةائع المشةار 26بفرح أنه فً المثال رق  )
إلٌها ـ فونه فً معالجة كل من  ذه الوقائع تراعً قٌمة معاش المإمن علٌه المستحق فً تارٌخ كل 

  وإنةه فةً تةارٌخ كةل مةن  ةذه  87ا أن وفاة المإمن علٌه كانت فً دٌسمبر منهما فوذا ما افتر ن
 % عن مقداره السابق . 15الوقائع كانت قٌمة المعاش قد زادت بمقدار 

 بمعنى أن تطور نصؾ معاش المؤمن علٌه المستحق لئلخوة كان كما ٌلً :
 

 القٌمة بالجنٌه التارٌخ البٌـــــــــان

 150.00 12/1987 ةـ فً تارٌخ الوفـــــا

 172.50 12/1988 ـ فً تارٌخ بلوغ األخ األول

 198.38 12/1989 ـ فً تارٌخ بلوغ األخ الثانً

 228.14 12/1990 ـ فً تارٌخ ثبوت عجز األخ الثانً

 262.36 12/1991 ـ فً تارٌخ ثبوت عجز األخ األول

   
 وعلً ذلك ٌكون تطور استحقاق األخوة كما ٌلً : 

 . اجنٌه 50ارٌخ الوفاة ـ كل منه  ـ فً ت 1
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                                                   . جنٌه  86.25= ـ فً تارٌخ بلوغ األخ أألول ـ ٌستحق كل من األخ الثانً والثالث   2
 . جنٌه  198.38ـ فً تارٌخ بلوغ األخ الثانً ـ ٌستحق األخ الثالث  = 3
 الثانً ـ  نظرا الستحقاقه معاشا عن نفسه  ـ فً تارٌخ ثبوت عجزاألخ  4

ساس استحقاقه مةع األخ الثالةث أجنٌه ( ٌزٌد علً نصٌبه عن شقٌقه الذي ٌحدد علً  200)       
 جنٌه  114.07=  2÷  228.24لكل منه   

وبذل  ال ٌتوافر بالنسبة له أحد شروط إثبات اإلعالة   وبالتالً ال ٌستحق عودة معاش شقٌقه         
 228.14لسابق قطعه إلٌه   وٌظل األخ الثالث  ةو المسةتحق الوحٌةد فةً معةاش شةقٌقه = ا

 جنٌه 
معاش شقٌقه   بمعنى توافر  ـ فً تارٌخ ثبوت عجزاألخ  األول ـ وباعتبار أنه ٌعود له الحق فً 5

 أحد شروط إثبات اإلعالة بالنسبة له .
جنٌهةا فونةه ٌسةتحق مةن معةةاش  40أقةل =  وحٌةث أن معاشةه عةن نفسةه أولوٌتةه أكبةر وقٌمتةةه        

 .جنٌه 91.18) معاشه عن نفسه ( =  40ـ    131.18  شقٌقه  الفرق أى  ٌستحق
 91.18ـ  131.18وٌت  رد الفرق بٌن نصٌبه األصلً عن شقٌقه وما استحقه عنةه ومقةداره     

)  40)النصةةٌب األصةةلً ( +  131.18جنٌهةةا إلةةً األخ الثالةةث الةةذي ٌصةةبح نصةةٌبه  40= 
 جنٌه  171.18الجزء المردود علٌه ( =  

 وعلً ذلك فإن تطور توزٌع المعاش )النصٌب المستحق (فً هذه الحالة ٌكون كما ٌلً : 
 

 تطور التوزٌع

األخ 
 األول
 

األخ 
 الثانً

األخ 
 الثالث

 اإلجمالى

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 150.00 050.00 050.00 050.00 فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه

 172.50 086.25 086.25 -- أول الشهر التـــالً لبلوغ األخ األول

 198.38 198.38 -- -- أول الشهر التـــالى لبلوغ األخ الثانً

 228.14 228.14 -- -- أول الشهر التـالى لثبوت عجز األخ لثانً

 262.36 171.18 -- 91.18 أول الشهر التالى لثبوت عجز األخ األول

 
 ( :  28مثال رقم )

( بفرح أنه بعد بلوغ كل من األخ األول واألخ الثانً   كان أحد أبناء المإمن 26فً المثال رق  )
فً معةاش والةده وفقةا لمةا سةٌت  بٌانةه فةً  ةعلٌه قد ثبت عجزه عن الكسب واستحق بصفة استثنائٌ

المةإمن  الفصل الخامس من  ذا البةاب ) حةاالت تةوافر شةروط اسةتحقاق المعةاش بعةد تةارٌخ وفةاة
 علٌه أو صاحب المعاش ( .

فى  ذه الحالة فونه عند ثبوت عجز األخ األول واألخ الثانى ال ٌكون لهما الحق فى عودة نصٌبهما 
 فى المعاش   وذل  لعد  توافر أحد الشروط البلزمة إلثبات اإلعالة و و : 

 " عد  سابقة إستحقاق أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش " 
 حظة  : مبل

أى من األخ األول أو األخ حتى ولوكان  ذا اإلبن قد قطع معاشه لسبب أوآلخر قبل ثبوت عجز 
 .الثانى

 
  :التجنٌد اإللزامى لئلبن أو األخ  – 2

ٌعةود الحةةق فةى المعةةاش لئلبةن أو األخ أثنةةاء فتةرة التجنٌةةد اإللزامةى وذلةة  إذا مةا تةةوافرت  –أ     
 الشروط األتٌة مجتمعة . 

( التجنٌد اإللزامى لؤلخ أو اإلبن وٌقصد بها الفترة التى ال ٌتقا ى خبللها أجراح سواء  1 )   
 من جهة عمله األصلٌة أو تعوٌ اح عن  ذا األجر من القوات المسلحة .
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وبالتالى ال تعتبر مةدة اإلسةتدعاء واإلسةتبقاء والتكلٌةؾ بخدمةة القةوات المسةلحة مةن                 
 د فٌها الحق لئلبن أو األخ فى المعاش .المدد التى ٌعو

أن  –كما أنه بالنسبة لئلبن أو األخ الذى ٌعود لةه الحةق فةى المعةاش لتجنٌةده إلزامبةاح                
ٌت  قطع معاشه من أول الشهر التالى إلنتهاء مدة تجنٌةده اإللزامةى حتةى ولةو إسةتبقى 

 فى خدمة القوات المسلحة . 
لةة  ٌبلةػ سةةن السادسةة والعشةةرٌن وذلة  بصةةرؾ النظةر عمةةا إذا كةةان ( اإلبةن أو اآلخ  2) 

 حاصبلح على مإ ل عالى أومتوسط أو بدون مإ ل .
وعلى ذل  فونه ٌقؾ إنتفاع اإلبن أو األخ الذى توافرت بشؤنه شةروط اإلنتفةاع بهةذه 

 السن . هالمٌزة من أول الشهر التالى لبلوؼه  ذ
 تارٌخ وفاة المإمن علٌه أوصاحب المعاش ( اإلبن أو األخ كان مستحقاح فى  3) 
لتوافر إحدى حاالت  –( ل  ٌرد معاش اإلبن أو األخ على باقى المستحقٌن بعد قطعه  4) 

 القطع األتٌة :
 سنة . 21) أ ( بلوغ سن الرشد 

 سنة.  26) ب( إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة قبل بلوغ سن 
 .     ةسن 26ن ) ج( إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغ س

 . ةسن 26) د ( إلتحاق الحاصل علً مإ ل عالً بعمل قبل بلوغ سن  
 . ةسن 24) ـ( إلتحاق الحاصل علً مإ ل متوسط بعمل قبل بلوغ سن  

 . ةسن 24) و ( بلوغ الحاصل علً مإ ل متوسط ول  ٌعمل 
لةً بةاقً وٌقصد بةالرد  نةا الةرد الكامةل أو الجزئةً لنصةٌب اإلبةن الةذي تة  قطعةه ع    

المسةةتحقٌن ـ حٌةةث أن عبةةارة ) لةة  ٌةةرد علةةً بةةاقً المسةةتحقٌن بعةةد قطعةةه ( الةةواردة 
هةً تشةمل   وبالتةالً ف ةجاءت مطلقة 1975نة سل 79من القانون رق   116بالمادة 

 ( .الرد بنوعٌه ) كلً وجزئً
( ٌقصد بالرد النصٌب المستحق لئلبن أو األخ وذل  بصرؾ النظر عما إذا كان من ت  5)

الرد علٌه  مستحقون الصرؾ من عدمه ـ بمعنى أنه طالما ت  رد النصةٌب المسةتحق 
لئلبن أو األخ علً باقً المستحقٌن   فونه الٌنتفع بهذه المٌةزة حتةى ولةو كةان مةن تة  
الةرد علةٌه  تة  إٌقةةاؾ الصةرؾ لهة  لحصةةوله  علةً دخةل مةةن عمةل أو مهنةة ٌجةةاوز 

 مهنة السابق إٌ احها .حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو 
( ال تسةتحق لئلبةةن أو األخ منحةة عنةةد قطةع المعةةاش الةةذي عةاد حقةةه فةً صةةرفه نتٌجةةة 6)

ٌقةةاؾ صةةرؾ أجةةره للتجنٌةةد اإللزامةةً ـ حٌةةث أن  ةةذه الحالةةة لٌسةةت مةةن حةةاالت إل
استحقاق صرؾ  ذه المنحة السةابق بٌانهةا تفصةٌبل بالبنةدٌن ثالثةا ورابعةا مةن الفصةل 

 ( .) حاالت قطع المعاش من  ذا الباباألول 
إنمةا  114ن قطع المعاش فةً  ةذه الحالةة ال ٌسةتمد مةن نةص المةادة أوتجدر اإلشارة 

 والتً نصها األتً :  1975لسنة  79من القانون رق   116ٌستمد من نص المادة 
" إذا كان المعةاش المسةتحق للولةد أو األخ لة  ٌةرد علةً بةاقً المسةتحقٌن عنةد قطعةه 

فً حالة إٌقاؾ صةرؾ أجةره أثنةاء فتةرة التجنٌةد اإللزامةً طالمةا لة  ٌعاد صرفه إلٌه 
 ٌبلػ سن السادسة والعشرٌن" .

 .فونه ٌصبح ؼٌر مستحق لصرؾ المعاشبمعنً أنه بمجرد أن ٌستؤنؾ صرؾ أجره     
 ب   ـ ٌعود الحق فً المعاش من أول الشهر التالً للتجنٌد .

رفه بمراعاة ـ حاالت القطع واإلٌقةاؾ التةى تمةت جـ ـ ٌحدد نصٌب اإلبن أو األخ الذي ٌعاد ص
بعد قطع نصٌبه والتً كان من المفترح أن تإول إلٌه لوال قطع معاشه وذل  وفقا لقواعد 

للنصةةٌب فةةً المعةةاش الةةذي الٌسةةتحق كلٌةةا أو جزئٌةةا والسةةابق تناولهةةا فةةً  ةالةةرد واألٌلولةة
فً الفصل األول من  ذا الباب  الفصل السادس من الباب األول   وكذا ما سبق أن تناولناه 

) حاالت قطع المعاش ( وكذا قواعةد الةرد واألٌلولةة للنصةٌب فةى المعةاش الةذى ٌةت  إٌقافةه 
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جزئٌاح أو كلٌاح والسابق تناولها فى الفصل الثامن من  الباب األول وكذا ما سبق أن تناولنةاه 
 فى الفصل الثانى من  ذا الباب ) حاالت اٌقاؾ المعاش ( . 

د ـ ٌحدد نصٌب اإلبن أو األخ الذى ٌعاد صرفه وفقاح للبند )ج( السابق بمراعاة معاش المةإمن      
علٌه أو صاحب المعةاش عةن األجةرٌن األساسةى والمتؽٌةر م ةافا الٌهمةا جمٌةع اإلعانةات 

 .ارٌخ عودة الحق فً صرؾ المعاشوالزٌادات التً أ ٌفت إلٌه وتعتبر جزءا منه حتى ت
الحةق فةً صةرؾ المعةاش لةؤلخ تةوافر شةرط اإلعالةة السةابق بٌةان شةروط  ةـ ـ ٌشةترط لعةودة 

إثباتها تفصٌبل فةً الفصةل األول مةن البةاب األول ) مراجعةة شةروط االستحقةـاق لكةل مةن 
 سماإ   بطلب الصرؾ ( وذل  فً تارٌخ التجنٌد اإللزامً .أوردت 

فً صرفه تطبٌق قواعةد و ـ ٌراعً بصفة عامة بالنسبة للنصٌب فً المعاش الذي ٌعود الحق  
 الجمع بٌن المعاشات السابق بٌانها تفصٌبل  فى الفصل الخامس من الباب األول 

 ) مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات(.
 مبلحظات :

حك  المحكمة الدستورٌة العلٌا بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌو  األحد فً تطبٌق ما تقدم ٌراعً : 
 ـ فى الق ٌة المقٌدة بجدول  1424ن المحر   سنة م 13الموافق  2003مارس سنة  16

 ق ائٌة " دستورٌة ( . 20لسنة  107المحكمة الدستورٌة العلٌا برق  
من قانون التأمٌن األجتماعى الصادر  116عدم دستورٌة نص المادة والذي انتهً الً : 

كن قد التحق فٌما تضمنه من حرمان الولد او األخ الذى لم ٌ 1975لسنة  79بالقانون رقم 
 . لزامًبعمل قبل التجنٌد من صرؾ المعاش المستحق أثناء فترة التجنٌد اإل

 لمزٌد من التفاصٌل بشأن حكم المحكمة الدستورٌة المشار إلٌه راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8

%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5
+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D

1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1 
 هوعنوان

 التجنٌد االلزامً لبلبن أو األخ-حاالت قطع معاش االبن واألخ -استفسار عن التجنٌداللزامى
 

 ( : 29مثال رقم )
  وعةن معةاش  ةسةن 23بن واحد حاصل على مإ ل عال ول  ٌعمل وسةنه إتوفى مإمن علٌه عن 

 جنٌه( . 200جنٌه   وبالتالً فقد استحق ثلثً المعاش) 300مقداره 
جنٌها   وعلةى ذلة  فقةد تة  قطةع  80لى لوفاة والده التحق بعمل بؤجر صافى مقداره فى الشهر التا

 جنٌه . 12x  =2400 200مقدار ا منحة قطع صرفت له  المعاش و
جره من العمل نتٌجةة لةذل  ألزامٌا     وبالتالى فقد توقؾ إربعة اشهر من التحاقه بالعمل جند أبعد 

ول أعتبارا مةن إالثلثٌن   حٌث  و المستحق الوحٌد فٌه     وعلى ذل  ٌعود حقه فى المعاش و و 
 الشهر التالى لتجنٌده .

ن أ% قبل تجنٌده االلزامى   بمعنى  10 نه كانت قد طرأت زٌادة على المعاشات بنسبةأوبفرح 
         .جنٌها  330=  %110 × 300صبح معاش المإمن علٌه    = أ

 الحالة :  فون ثلثى المعاش المستحق لئلبن فى  ذه
 جنٌهاح .220= 2/3×330

بعد ثبلثة عشر شهراح من تارٌخ التجنٌد اإللزامى لئلبن إنتهت الخدمة اإللزامٌة وإستبقى فى خدمةة 
جنٌهاح  115القوات المسلحة وإستحق صرؾ أجره من جهة عمله الذى كان قد بلػ فى  ذا التارٌخ 

 شهرٌاح .
جنٌهاح ( إال أنه ٌت   220المستحق له عن والده ) جنٌهاح ( ٌقل عن المعاش 115ومع أن أجره )

 قطع  ذا المعاش من أول الشهر التالى إلنتهاء الخدمة اإللزامٌة .
 

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3298&highlight=%C8%D5%DD%CA%E5+%E6%D5%ED%F0%C7+%C3%CE%ED%E5+%C7%E1%DE%C7%D5%D1+%D4%E6%DE%EC+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%D8%C7%E5%D1
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 ( :  30مثال رقم ) 
 8سةةنه و 24( كةان سةةنه فةى تةةارٌخ وفةاة والةةده )  29بفةرح أن اإلبةةن فةى المثةةال السةابق رقةة  ) 

سةنه و 25وفةى تةارٌخ تجنٌةده اإللزامةى ) شةهور(9سةنه و24شهور( وفى تارٌخ إلتحاقه بالعمةل )
سنة قبل إنتهةاء مةدة تجنٌةده اإللزامةى  لةذل  فونةه ٌةت  قطةع  26شهور ( وعلى ذل  فونه ٌستكمل 9

سةنة رؼة  عةد  إنتهةاء مةدة تجنٌةده  26معاشةه فةى  ةذه الحالةة مةن أول الشةهر التةالى لبلوؼةه سةن 
 اإللزامى .

 
 ( :  31مثال رقم ) 

( كان قد أنهى مدة تجنٌده اإللزامةى أثنةاء دراسةته الجامعٌةة  29ثال رق  ) بفرح أن اإلبن فى الم
 وقبل وفاة والده .

وما ت  بعد إلتحاقه بالعمل بؤربعة أشهر كان إستدعاءاح لخدمة القوات المسلحة   لذل  فونه ال ٌعود 
 له الحق فى معاش والده فى  ذه الحالة   حٌث الحالة لٌست تجنٌداح إلزامٌاح .

 
 ( :   32ال رقم ) مث

شةهر ( وفةى  11سةنة و25( كان سنه فى تارٌخ وفةاة والةده )29بفرح أن اإلبن فى المثال رق  )
شهور ( وعلى ذلة  ال ٌعةود لةه الحةق فةى المعةاش فةى  ةذه  3سنه و  26تارٌخ تجنٌده اإللزامى )

 سنة . 26الحالة حٌث سنه فى تارٌخ التجنٌد اإللزامى لٌست أقل من 
 

 ( :   33 مثال رقم )
( كان قد إلتحق بالعمةل قبةل وفةاة والةده   وعلةى ذلة  فونةه لة  29بفرح أن اإلبن فى المثال رق  )

ٌستحق فى المعاش   وبالتالى فونه عند توقؾ أجره من العمل نتٌجه لتجنٌده اإللزامةى ال ٌكةون لةه 
 . ةالحق فى معاش والده   حٌث ل  ٌكن مستحقاح عنه فى تارٌخ الوفا

 
 ( :   34م ) مثال رق

( كان قد توفى عن إبن وثبلث بنات إستحق كةل مةنه  29بفرح أن المإمن علٌه فى المثال رق  )
جنٌهاح( وبقطع معاش اإلبن إللتحاقه بالعمل رد نصٌبه بالكامل على بةاقى األبنةاء 75ربع المعاش )

   وبالتالى فونه ال ٌعود له الحق فى معاش والده عند تجنٌده اإللزامى .
 
 ( : 35ال رقم )مث

( كن جمٌعاح ٌعملةن بةؤجر صةافى ٌزٌةد علةى نصةٌب  34بفرح أن اإلبن فى المثال السابق رق  ) 
ح نصةٌب كةل مةنهن المسةتحق كل منهن فى المعاش عن الوالد بعد رد نصٌب اإلبن علٌهن ) أصةب

د تة  ( فى حٌن كل منهن تحصل على أجر صافى ٌزٌد على  ذا المقدار وبالتالى فونه قةجنٌه 100
 لهن جمٌعاح . ةصرؾ المعاش بالنسبإٌقاؾ 

ومع ذل  فونه ال ٌعود لئلبن الحق فى المعاش عند تجنٌده اإللزامى حٌث تة  رد نصةٌبه المسةتحق  
 على شقٌقاته . هفى المعاش عند قطع

 
 ( : 36مثال رقم ) 

نهمةا ( كةان قةد تةوفى عةن إبةن وبنةت إسةتحق لكةل م29بفةرح أن المةإمن علٌةه فةى المثةال رقة  )
جنٌهاح (   وبقطع معاش اإلبةن إللتحاقةه بالعمةل   فقةد تة  رد نصةٌبه للبنةت  150نصؾ المعاش ) 

 المعاش    2/3بحد أقصى 
بمعنى أنه ل  ٌت  رد نصٌب اإلبةن بالكامةل علةى شةقٌقته   ومةع ذلة  فونةه عنةد تجنٌةده اإللزامةى ال 

ى باقى المستحقٌن   وإن كةان الةرد ٌعود له الحق فى المعاش عن والده وذل  لسابقة رد نصٌبه عل
  نا جزئٌاح   ٌوجد ثلث المعاش ؼٌر موزع .
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 ( : 37مثال رقم ) 
فقد إستحق ثلثى سنة   وبالتالى  21توفى مإمن علٌه عن إبن واحد فقط ِسنه أقل من  - 1

       المعاش.
عمل ول  ٌكن   حٌث كان ملتحقاح ب 1992فى شهر إبرٌل  ةسن 21ت  قطع معاشه عند بلوؼه  - 2

قد حصل على أى مإ ل ) ل  ٌستحق صرؾ منحة قطع المعاش   حٌث أن  ذه المٌزة قد 
 ( . 1/7/1992قررت لحاالت قطع المعاش لآلبناء واألخوة إعتباراح من 

وأعٌةةةد صةةةرؾ المعةةةاش المسةةةتحق لةةةه   إعتبةةةاراح مةةةن  1992جنةةةد إلزامٌةةةاح فةةةى أؼسةةةطس  – 3
1/9/1992 . 

مع إستبقائه فى خدمة القةوات المسـةـلحة   وعلــةـى  30/9/1993ٌة فىإنتهت خدمته اإللزام – 4
) الٌستحق منحة قطةع المعةاش فةى  ةذه الحالةة    1/10/1993ذل  فقد ت  قطع المعاش من 

لئلبةن أو األخ  ةحٌث إن  ذه الحالة لٌست من حةاالت قطةع المعةاش التةى تسةتحق فٌهةا المنحة
من الفصــل األول من  ذا الباب ) حاالت قطع المعاش (  والسابق بٌانها فى البند ثالثاح ورابعاح 

. 
 ( :  38مثال رقم ) 

سةنة ولة   21( ل  ٌكن  ملتحقاح بعمل عند بلوؼه سن  37بفرح أن اإلبن فى المثال السابق رق  ) 
ٌتوافر بشؤنه إحدى إستثناءات إستحقاق المعةاش السةابق بٌانهةا بالبنةد رابعةاح مةن الفصةل األول مةن 

 األول  ) مراجعة شروط اإلستحقاق لكافة من وردت أسماإ   بطلب الصرؾ ( .الباب 
سةنة فةى  ةذه الحالةة ٌعةود لةه الحةق  26وبفرح أنه ظل بدون عمل حتى جند إلزامٌاح قبل بلوؼه  

تجنٌةةده  رؼةة  أنتطبٌقةةا لحكةة  المحكمةةة الدسةةتورٌة سةةابق افشةةارة إلٌةةه . فةةى المعةةاش عةةن والةةده   
 ل  ٌكن قد إلتحق بعمل حتى تارٌخ تجنٌده( .حٌث إٌقاؾ صرؾ أجره )  إلىل  ٌإِد اإللزامى 

 
 ( : 39مثال رقم ) 

ه جنٌةة 200تةةوفى مةةإمن علٌةةه عةةن والةةدة وأخ مسةةتحقٌن فةةى المعةةاش وعةةن معةةاش مقةةداره   - 1
 ( . اجنٌه 50المعاش )1/4( وإستحق لآلخ  هجنٌ 100المعاش ) 1/2إستحق للوالدة 

سةةنة وتةة  قطةةع معاشةةه لعةةد  تةةوافر أى مةةن حةةاالت اإلسةةتثناء  21خ فةةى تةةارٌخ الحةةق بلةةػ األ  - 2
إلستمرارإستحقاق المعاش بعد  ةذه السةن السةابق بٌانهةا بالبنةد رابعةاح مةن الفصةل االول مةن 
الباب األول ) مراجعة شروط اإلستحقاق لكافة من وردت أسماإ   بطلب الصرؾ ( حٌةث 

فةى المعةاش علةى الوالةدة حٌةث أنهةا تتقا ةى ٌعامل األخ معاملة اإلبن  ولة  ٌةت  رد نصةٌبه 
 المعاش( . 1/2الحد األقصى المقرر لفئة الوالدٌن )

 فى تارٌخ الحق توفٌت الوالدة وقطع معاشها .  - 3
سةنة   وببحةث  26ث  جند األخ إلزامٌاح وتوقؾ أجره من العمل نتٌجة لذل    ول  ٌكن قد بلػ   - 4

 لتجنٌد تبٌن توافر ا .شروط اإلعالة بالنسبة له فى تارٌخ ا
وعلى ذل  فونه ٌعود له الحق فى المعاش عن شقٌقه   حٌث أنه فى  ذه الحالة ٌصبح  و المستحق 

المعاش الذى كان مستحقاح له من  4/  1المعاش ولٌس  2/  1الوحٌد عن شقٌقه وبالتالى ٌستحق   
بمراعةاة أن الحةد األقصةى لفئةة قبل   حٌث قد أل إلٌه نصٌب الوالدة الذى ت  قطعه لوفاتةه   وذلة  

 المعاش . 2/  1األخوة 
 

 ( :  40مثال رقم ) 
بفرح أنه عند بحث مدى توافر شروط اإلعالة لآلخ فى تارٌخ تجنٌده اإللزامى فى المثال السابق 

( فقد تبٌن أن مجموع الدخل الةذى ٌحصةل علٌةه والةده ٌزٌةد علةى معةاش شةقٌقه   وعلةى 39رق  )
 سبة له أحد شروط إثبات اإلعالة   وبالتالى ال ٌعود له الحق فى معاش شقٌقه ذل  ال ٌتوافر بالن
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 (  :41مثال رقم ) 
بفرح أنه عند بحث مدى توافر شروط اإلعالة لآلخ فةى تةارٌخ تجنٌةده اإللزامةى فةى المثةال رقة  

به فةى ( فقد تبٌن أنه سٌعود له الحق فى المعاش المستحق عن والده أٌ اح   وبفرح أن نصة39ٌ)
 جنٌه .  100جنٌهاح   فى حٌن أن نصٌبه فى المعاش عن شقٌقه  70المعاش 

فى  ذه الحالة ٌكون قد توافر لةه أحةد شةروط إثبةات اإلعالةة   وٌراعةى تطبٌةق قواعةد الجمةع بةٌن 
المعاشات السابق بٌانها بالفصل الخامس من الباب األول   حٌث ٌستحق معاش والةده بوعتبةار أنةه 

لى من معاش األخ   وٌستحق من معةاش شةقٌقه الفةرق بٌنةه وبةٌن المعةاش المسةتحق ذو أولوٌة أع
 ( . هجنٌ 100عن والده حٌث قٌمته أكبر ) 

 بمعنى أنه ٌستحق من معاش شقٌقه                                   
 جنٌهاح  30عن والده ( =  ه) معاش 70 –عن شقٌقه ( ه ) معاش 100

 
 ( :  42مثال رقم ) 

 رح أنه عند بحث مدى توافر شروط اإلعالة لآلخ فى تارٌخ تجنٌده اإللزامى فى المثال رق  بف
 جنٌهاح . 150( السابق تبٌن أن معاشه الذى سٌعود حقه فٌه عن والده أٌ اح  و  41) 

فى  ذه الحالة ٌكون قد تخلؾ بالنسبة لةه أحةد الشةروط البلزمةة إلثبةات اإلعالةة حٌةث معاشةه عةن 
 على معاشه عن شقٌقه   وعلى ذل  ال ٌعود له الحق فى معاش شقٌقه . والده ٌزٌد

 
وقد ٌكون من المناسب فى نهاٌة هذا الفصل أن نلخص حاالت علودة الحلق فلى المعلاش السلابق 

 قطعه بالنسبة للمستحقٌن فى المعاش الذٌن ٌتمتعون بهذا الحق كما ٌلى : 
 

حالة عودة الحق فً  م
 المعاش السابق قطعه

 أخت أخ بنت ابن أرمل ةأرمل

 نع   نع   نع  نع  الطبلق 1

 نع   نع   نع  نع  الترمل 2

  نع   نع    العجز عن الكسب 3

  نع   نع    التجنٌد االلزامً 4
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 الفصل الرابع
 حاالت إعادة صرؾ المعاش

 السابق إٌقافه
 

 الت إٌقاؾ المعاش والتً تمثلت فً : سبق أن تناولنا فً الفصل الثانً من  ذا الباب حا
 ـ االلتحاق بعمل . 1
 ـ مزاولة مهنة خمس سنوات . 2

وٌترتب علً أى من الحالتٌن المشار إلٌهما اإلٌقاؾ الكلً أو الجزئً للمعاش بالنسبة للمستحق ـ 
  وٌت  رد النصٌب الذي ٌت  إٌقافه جزئٌا أو كلٌا علً باقً المستحقٌن وفقا لؤلولٌات التً ت

 إٌ احها تفصٌبل فً الفصل المشار إلٌه .
وفً المقابل فونه ٌترتةب علةً زوال سةبب اإلٌقةاؾ كلٌةا أو جزئٌةا بالنسةبة ألحةد المسةتحقٌن إعةادة 

 توزٌع المعاش بٌن جمٌع المستحقٌن فً تارٌخ زوال السبب ـ وذل  بمراعاة أآلتً : 
أو صةاحب المعةاش عةن األجةرٌن ـ المعةاش الةذي سةٌعاد توزٌعةه ٌتحةدد بمعةاش المةإمن علٌةه  1

األساسً والمتؽٌر وما أ ٌؾ إلٌهما مةن زٌةادات وإعانةات حتةى تةارٌخ زوال سةبب اإلٌقةاؾ 
 الكلً أو الجزئً .

 ـ حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصافً من عمل :  2
 جنٌه أو قٌمة المعاش أٌهما أكبر " . 100"       

فً من مهنة بعةد م ةً خمةس سةنوات فةً مزاولتهةا " ـ حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصا 3
 جنٌه فقط "  100

ـ ٌعةاد صةرؾ المعةاش كلٌةا أو جزئٌةا وبالتةالً تعةدٌل أنصةبه بةاقً المسةتحقٌن مةن أول الشةهر  4
 التالً لزوال سبب اإلٌقاؾ .

 ٌراعً فً حالة عودة الحق فى صرؾ المعاش السابق إٌقافه   وذل  بالنسبة للمستحق الذى     – 5
سبق أن ت  تحسٌن معاشه بصفة استثنائٌة بذاته وباسمه   ٌعود له الحق فً صرؾ معاشه 

باعتماد قرارات لجنة  2013لسنة  1333)قرار رئٌس مجلس الوزراء رق  االستثنائً 
الصندوق تعلٌمات   و 14/11/2013المعاشات والمكافؤة االستثنائٌة والصادر بتارٌخ 

 ( .14/11/2013وٌعمل بها من    2015( لسنة 12رق  )الحكومً 
 
 ( :    1مثال رقم )

جنٌهةا "  360ـ توفً مإمن علٌه عن أرملة وثبلث بنات ؼٌةر متزوجةات وعةن معةاش مقةداره  1
 جنٌها معاش أجر متؽٌر " 160جنٌه معاش أجر أساسً +  200

 جنٌها . 180استحق لؤلرملة النصؾ       
 جنٌها .    60كل منهن جنٌها ل 180واستحق للبنات النصؾ       
 جنٌها " اإلبنة األولً " . 120وحٌث كانت إحدا ن تعمل بؤجر صافً       
فقد ت  إٌقاؾ نصٌبها ورده علةً البنتةٌن األخةرتٌن حٌةث أصةبح نصةٌب كةل مةنهن المسةتحق       

 جنٌها . 90الصرؾ فً المعاش 
ق فً صةرؾ المعةاش المسةتحق لهةا ـ فً تارٌخ الحق تركت اإلبنة العمل وبالتالً ٌعود لها الح 2

خةةرتٌن جنٌهةةا  مةةن أول الشةةهر التةةالً لتركهةةا العمةةل  كمةةا ٌخفةةح نصةةٌب البنتةةٌن األ 60
 .جنٌها60المستحق الصرؾ الً 

 
 ( :   2مثال رقم )

( بفرح أن اإلبنة الملتحقة بعمل تبٌن أن دخلها الصافً مةن العمةل قةد انخفةح 1فً المثال رق  )
 اٌر التالً الستحقاقها المعاش .جنٌها فقط فً ٌن80الً 

فً  ذه الحالة ٌكون لهذه اإلبنة الحق فً الجمع بٌن الدخل الصافً من العمةل ونصةٌبها المسةتحق 
 جنٌه . 100فً المعاش فً حدود 
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 أي تستحق الصرؾ من المعاش 
 جنٌها 20" الدخل من العمل " =  80ـ  100= 
 

جنٌهةا لكةل مةنهن وذلة  اعتبةارا مةن  80ؾ الةً وٌعدل نصٌب اإلبنتٌن االخرتٌن المستحق الصةر
 أول ٌناٌر .

 وٌمكن اٌضاح تطور النصٌب المستحق والمنصرؾ فً هذه الحالة كما ٌلً: 
 

 المستفٌد

 أول شهر ٌناٌر التالً فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه

 المنصرؾ المنصرؾ المستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه

 180 180 180 األرملة 

 020 -- 060 بنة األولًاإل

 080 090 060 بنة الثانٌة اإل

 080 090 060 بنة الثالثة اإل

 360 360 360 جمالً اإل

 
 ( : 3مثال رقم )

 ( كانت قد توفٌت قبل تر  اإلبنة األولً للعمل .1بفرح أن األرملة فً المثال رق  )
مل لٌصبح نصٌب كةل لذل  ٌعاد توزٌع المعاش بٌن البنات الثبلث فً تارٌخ تر  البنت األولً للع

 جنٌها . 120=  3÷ 360منهن 
 : وٌمكن اٌضاح تطور النصٌب المستحق والمنصرؾ فً هذه الحالة كما ٌلً

 

 المستفٌد

فً تارٌخ وفاة المؤمن 
 علٌه 

أول الشهر التالً لترك  فً تارٌخ وفاة األرملة 
 بنة األولً للعملاإل

 صرؾالمن المستحق المنصرؾ المستحق المنصرؾ المستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 --- --- --- --- 180 180 األرملة

 120 120 --- 120 --- 060 اإلبنة األولً

 120 120 180 120 090 060 اإلبنة الثانٌة 

 120 120 180 120 090 060 اإلبنة الثالثة 

 360 360 360 360 360 360 اإلجمالً 

 
 ( :  4مثال رقم )   

( بفرح أن كبل من اإلبنة الثانٌة والثالثة كانتا قد تزوجتا وقطع معاش كبل منهن 3رق  ) فً المثال
 قبل تر  اإلبنة األولً للعمل .

بمعنى أنه فً تارٌخ تركها العمل ل  ٌعد  نا  مسةتحق للمعةاش ؼٌر ةا أى أنهةا أصةبحت مسةتحقة 
عةاش لكةل مةن المسةتفٌدٌن ثلثى المعاش   وٌمكن تتبع تطور النصٌب المستحق والمنصرؾ فً الم

 فً  ذه الحالة كما ٌلً : 
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 جمالًاإل بنة الثالثةاإل بنة الثانٌةاإل بنة األولًاإل األرملة تطور التوزٌع

 منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

المإمن فى تارٌخ وفاة 
 علٌه

180 180 060 -- 060 090 060 090 360 360 

 360 360 180 120 180 120 -- 120 -- -- فً تارٌخ وفاة األرملة

تالً لزواج لأول الشهر ا
 االبنة الثانٌة

-- -- 180 060 -- -- 180 240 360 360 

تالً لزواج لأول الشهر ا
 االبنة االثالثة

-- -- 240 120 -- -- -- -- 240 120 

أول الشهر التالً لتر  
 االٌنة األولً العمل

  240 240 -- -- -- -- 240 240 

 
 مبلحظات : 

ـ فً تارٌخ وفاة األرملة ت  رد نصٌبها علً البنات الثبلث فؤصةبح نصةٌب كةبل مةنهن المسةتحق  1
 120جنٌهةا ـ ونظةرا ألن اإلبنةة األولةً تحصةل علةً دخةل صةافً مةن العمةل مقةداره  120

 قد ت  إٌقاؾ نصٌبها ورد علً البنتٌن الثانٌة والثالثة .جنٌها ف
ـ فً تارٌخ زواج اإلبنة الثانٌة ت  قطع نصٌبها فً المعةاش ورده علةً اإلبنتةٌن األولةً والثالثةة  2

جنٌها ونظرا ألن اإلبنة األولً تحصل علً دخل صةافً مةن  180لٌصبح نصٌب كبل منهن 
جنٌهةا ـ وتة  رد  60المنصرؾ من المعاش ومقةداره جنٌها فقد ت  تحدٌد نصٌبها  120العمل 

ٌصةةبح نصةةٌبها جنٌهةةا علةةً اإلبنةةة الثالثةةة ل 120مسةةتحق الصةةرؾ ومقةةداره النصةةٌبها ؼٌةةر 
جنٌه   وحٌث ٌزٌد  ةذا النصةٌب علةً الحةد األقصةى  300( أى 120+  180المنصرؾ ) 

نصٌبها المنصرؾ الً المعاش فقد ت  تعدٌل  3/ 2المقرر لئلبنة الواحدة بجدول التوزٌع و و 
 جنٌها . 240

 3/ 2فً المعاش )  ةالوحٌد ةـ فً تارٌخ زواج اإلبنة الثالثة اصبحت اإلبنة األولً  ً المستحق 3
جنٌهةا فقةد  120جنٌها   وحٌث تحصل علً دخل صافً مقداره  240المعاش ( أى تستحق 

 جنٌها . 120ت  تحدٌد نصٌبها المنصرؾ بمقدار 
إلبنة األولً للعمل ٌعود لها الحق فً صرؾ نصةٌبها المسةتحق بالكامةل ـ أى ـ فً تارٌخ تر  ا 4

 جنٌها . 240
 

 ( :  5مثال رقم )
نه فً تارٌخ كل من الوقائع التالٌة لتارٌخ وفاة المةإمن علٌةه كانةت قةد \( بفرح4فً المثال رق  )

 % . 15أ ٌفت الى المعاش المستحق عن األجر االساسً زٌاده مقدار ا 
فٌملا  ةللً القلٌم الموضلحإأن قٌمة المعاش المستحق عن المؤمن علٌه كانلت قلد تطلورت بمعنى 
 ٌلً : 

 

 االجمالً  أجرمتؽٌر  أجر اساسً تطور معاش المؤمن علٌه

 جنٌه جنٌه جنٌه

 00.360 00.160 00.200 فً تارٌخ الوفاة  

 00.390 00.160 00.230 فً تارٌخ وفاة األرملة  

 424.50 00.160 264.50 بنة الثانٌةفً تارٌخ زواج اإل

 464.18 00.160 304.18 فً تارٌخ زواج اإلبنة الثالثة

 509.81 00.160 349.81 فً تارٌخ تر  اإلبنة األولً للعمل                

 
( ٌمكن تتبع تطور قٌمة المعاش 4فإنه بمراعاة المبلحظات السابق بٌانها بالمثال السابق رقم )

 نصرؾ لكل مستفٌد فً هذه الحالة وفقا لما ٌلً :المستحق والم
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تطور 
 التوزٌع

 االجمالً االبنة الثالثة االبنة الثانٌة االبنة األولً األرملة

 منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

فى تارٌخ 
وفاة المإمن 

 علٌه 

180.00 180.00 060.00 -- 060.00 090.00 060.00 090.00 360.00 360.00 

فً تارٌخ 
 وفاة األرملة 

-- -- 130.00 010.00 130.00 190.00 130.00 190.00 390.00 390.00 

فً تارٌخ 
اإلبنة زواج 
 الثانٌة

-- -- 212.25 092.25 -- -- 212.25 283.00 424.50 375.25 

فً تارٌخ 
اإلبنة  زواج
 الثالثة

-- -- 309.46 189.46 -- -- -- -- 309.46 189.46 

فً تارٌخ 
 اإلبنةتر  
األولً 

 لعملل

  339.87 339.87 -- -- -- -- 339.87 339.87 
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 الفصل الخامس
 حاالت توافر شروط استحقاق المعاش

 شبعد تارٌخ وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعا
      

سةتحقاق ( مةن الفصةل األول )مراجعةةة سةبق أن أو ةحنا فةً المبحةث األول ) الشةروط العامةة لئل
سةةتحقاق لكةةل مةةن وردت أسةةماإ   بطلةةب الصةةرؾ( مةةن البةةاب األول )قواعةةد توزٌةةع شةةروط اإل

المعاش فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ( من  ذا الكتةاب ـ أنةه ٌراعةً فةً تحدٌةد 
ٌن توافر شروط االسةتحقاق الخاصةة بكةل مةنه  فةً تةارٌخ وفةاة المةإمن علٌةه أو صةاحب المستحق

المعاش ولٌس فً تارٌخ تقدٌ  طلب الصرؾ أو فً تارٌخ توزٌع المعاش علةٌه  أو فةً أى تةارٌخ 
  خر .

وحٌث قد تتوافر شروط االستحقاق فً بعح المستحقٌن بعد تارٌخ وفاة المةإمن علٌةه أو صةاحب 
 ننا نتناول  ذه الحاالت تبعا لنوع المستحق   وذل  علً النحو التالً :المعاش   فو

 
 أوال  : بالنسبة لبلبن والبنت واألخ واألخت : 

ـ استثناء من قاعدة تحدٌد المستحقٌن للمعةاش فةٌمن تتةوافر فةً شةؤنه  شةروط االسةتحقاق  1
 ت اآلتٌة : فً لحظة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش ـ ٌستحق المعاش فً الحاال

أ  ـ البنةةت أو األخةةت التةةً كانةةت متزوجةةة فةةً تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب 
 المعاش ث  طلقت أو ترملت بعد ذل  . 

بةةن أو األخ الةةذي لةة  ٌتةةوافر بشةةؤنه إحةةدى حةةاالت االسةةتحقاق فةةً تةةارٌخ وفةةاة إلب ـ ا
ق المإمن علٌه أو صاحب المعاش ث  ٌصاب بةالعجز عةن الكسةب فةً تةارٌخ الحة

 علً  ذا التارٌخ .
ـ تتحدد قٌمة نصٌب المستحق فً أي من الحالتٌن السةابقتٌن بمةا كةان ٌسةتحقه بةافتراح   2

تةةوافر شةةروط االسةةتحقاق وقةةت وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب المعةةاش وذلةة  دون 
 المساس بحقوق باقً المستحقٌن .

 ـ ٌراعً فً تحدٌد قٌمة النصٌب المستحق :  3
ً أسةاس معةاش المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش عةن األجةرٌن أ ـ ٌقةدر المعةاش علة

األساسً والمتؽٌر وما أ ٌؾ إلٌهما من زٌادات أو إعانات تعتبر جزء منه وذل  
 حتى تارٌخ تحقق الواقعة التً نشؤ بموجبها حق المستحق فً المعاش . 

التةى  ب ـ ٌإخذ فً االعتبار عنةد تحدٌةد قٌمةة النصةٌب فةً المعةاش  الحةاالت المماثلةة
استحقت بصفة استثنائٌة فً المعاش قبل تحقق واقعة االستحقاق بالنسبة للمستحق 

 محل البحث .
ـ إفادة المستحق من حاالت رد المعاش التً وقعت قبل تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة  جـ

د  زٌادة مجموع ما ٌصرؾ مةن المعةاش فةً  ةذه الحالةة عةن عالستحقاقه بشرط 
صةةاحب المعةةاش عةةن األجةةرٌن األساسةةً والمتؽٌةةر ومةةا معةةاش المةةإمن علٌةةه أو 

 أ ٌؾ إلٌهما من زٌادات أو إعانات تعتبر جزء منه .
 وبمراعاة عدم تجاوز:          
( نصةةٌب المسةةتحق الةةذي ٌةةت  الةةرد علٌةةه الحةةد  األقصةةى للنصةةٌب المحةةدد  لةةه 1)          

 بجدول التوزٌع .
( السةابق 1ألقصى المشار إلٌه بالبنةد )( نصٌب الفئة التى ٌت  الرد علٌها الحد ا2)

حتةةى ولةةو وجةةدت فئةةات أخةةرى مسةةتحقة جزئٌةةاح فةةى الحالةةة الجةةاري توزٌةةع 
 معاشها .

ـ ٌشترط لمنح المعاش بالنسبة لؤلخ أو األخت توافر شةروط إثبةات اإلعالةة السةابق بٌانهةا  4  
مةن وردت مراجعةة شةروط االسةتحقاق لكةل  ) تفصٌبلح فً الفصل األول من الباب األول

     .وذل  فً تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة لبلستحقاق ( أسماإ   بطلب الصرؾ 
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بالنسبة للنصٌب فً المعاش الذي ٌت     وبعد تطبٌق البنود السابقة  ـ ٌراعً بصفة عامة  5  
وبةٌن   تطبٌةق قواعةد الجمةع بةٌن المعاشةات   تحدٌده ألي من المستحقٌن المشار إلةٌه  

السةابق بٌانهةا تفصةٌبل بالفصةلٌن الخةامس والسةابع   من عمل أو مهنةة  المعاش والدخل
 من الباب األول .

 ـ ٌصرؾ المعاش إعتباراح من أول الشهر التالى لتحقق واقعة االستحقاق. 6 
ـ بالنسبة لحالة المعاش التى تت من نصٌباح فى المعاش إستحق دون المساس بحقوق باقً  7

 المستحقٌن ٌراعى : 
حالةةة قطةةع أو إٌقةةاؾ أى مةةن المسةةتحقٌن بالحالةةة فونةةه قبةةل تنفٌةةذ قاعةةدة رد  ـ  فةةى أ

المعاش ٌت  خص  ما  ٌكون قةد إسةتحق مةن معةاش دون المسةاس بحقةوق بةاقً 
المستحقٌن   وما ٌتبقى من المعاش الذي ٌتـــ  رده ٌوزع على باقً المستحقٌن 

ـةـن وذلة  وفقةا وقت الرد بما فٌه  المستحق مع عةد  المسةاس بحقةوق المستحقٌ
للقواعد واألحكا  الخاصة بالرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش الةذي ال ٌسةتحق 
جزئٌا أو كلٌا السابق بٌانها بالفصل السادس من الباب األول مةن  ةذا الكتةاب   
وتل  الخاصة بالرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذي ٌت  إٌقافه كلٌاح أو جزئٌا 

لثامن من الباب األول من  ذا الكتةاب وفٌمةا ٌلةى مةوجز السابق بٌانها بالفصل ا
 لقواعد األحكا  المشار إلٌها :             

( ٌت  الرد على باقً المستحقٌن من ذات الفئة وٌت  توزٌع  النصٌب المعاد 1)
 علٌه  بالتساوى دون تفرقة بٌن ذكر وأنثى . توزٌعه 

فئةة ٌةت  توزٌةع النصةٌب (فى حالة عد  وجود مستحقٌن  خةرٌن مةن ذات ال2)
المعاد توزٌعه على باقً المستحقٌن من الفئةات األخةرى بمراعةاة الترتٌةب 

 المو ح بالجدول التالى: 
 

 الفئة التً ٌتم الرد علٌها الفئة ؼٌر المستحقة للنصٌب جزئٌاً أو كلٌاً 

 فئة األزواج
 ـ فئة األوالد1
 ـ فئة الوالدٌن2
 ـ فئة األخوة واألخوات3

 الدفئة األو
 ـ فئة األزواج1
 ـ فئة الوالدٌن2

 فئة الوالدٌن
 ـ فئة األزواج1
 ـ فئة األوالد2
 ـ فئة األخوة واألخوات3

 
( ٌتحدد نصٌب المستحق الذي ٌت  الرد علٌه بما ال ٌجةاوز الحةد  األقصةى 3

 بجدول التوزٌع .له للنصٌب المحدد 
د األقصةى المشةار ( ٌتحدد نصٌب الفئة التى ٌةت  الةرد علٌهةا بمراعةاة الحة4)

( السابق حتى ولو وجدت فئات أخةرى مسةتحقة جزئٌةاح فةى 3إلٌه بالبند )
 الحالة الجاري توزٌع معاشها .

( فةةى حالةةة زٌةةادة نصةةٌب الفئةةة التةةى ٌةةت  الةةرد علٌهةةا علةةى الحةةد األقصةةى 5)
للنصٌب المحدد لهةا بجةدول التوزٌةع فونةه ٌةت  رد  ةذه الزٌةادة علةى الفئةة 

 عاة األولوٌات السابق إٌ احها .التالٌة وذل  بمرا
ب ـ ال ٌةرد  ةذا المعةاش عنةد قطعةه أو إٌقافةه لبةاقً المسةتحقٌن ـ وذلة  فةى حةدود     

 الجزء الذي ٌزٌد على معاش المإمن علٌه أو  صاحب المعاش . 
ـ بالنسبة لحاالت  إعادة صرؾ المعاش  السابق إٌقافه السابق  بٌانها فى الفصةل الرابةع  8 

 باب ٌراعى أنه : من  ذا ال
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أ ـ ال ٌعتبةةر مةةن ٌتقا ةةى معاشةةاح دون المسةةاس بحقةةوق بةةاقً المسةةتحقٌن مةةن بةةٌن 
 المستحقٌن الذٌن ٌعاد توزٌع المعاش علٌه  .

ب ـ إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقةوق بةاقً المسةتحقٌن قةد  ل إلٌةه جةزء   
 منه .من معاش من زال سبب إٌقاؾ معاشه فٌت  استنزال  ذا الجزء 

ٌراعً إعادة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش وصافً الدخل لباقً المستحقٌن علً ان  - 9
بالفصلٌن السادس والثامن من الباب األول من  ذا ٌت  تطبٌق قواعد الرد المشار إلٌها 

 بما ال ٌجاوز معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش .الكتاب   
بالقرار بعد تعدٌلها  2007لسنة  554ق  من القرار الوزاري ر 184)فقرة م افة 

وٌعمل به اعتبارا من  25/05/2017الصادر بتارٌخ  2017لسنة  310الوزاري 
1/07/2016. ) 

 
 :(  1مثال رقم ) 

بةن ؼٌةر قاصةر وال إؼٌةر متزوجةة   ثةبلث بنةات متزوجةات و ةبنةإتوفى مإمن علٌةه عةن أرملةة و   
جنٌهةةاح 120جنٌهةةاح ) 180المعةةاش   ومعةةاش مقةةداره تتةةوافر بشةةؤنه إحةةدى اإلسةةتثناءات السةةتحقاق 

 معاش أجر متؽٌر ( .  اجنٌه60معاش أجر أساسً + 
بنة ؼٌر المتزوجة   حٌث استحق لكل منهن نصؾ المعةاش وقد ت  توزٌع المعاش بٌن األرملة واإل   

 جنٌها( .90)
 مإمن علٌه .وفى تارٌخ الحق طلقت إحدى البنات ممن كن متزوجات فى تارٌخ وفاة ال    
بنةة بةافتراح اسةتحقاقها فةً المعةاش فةً تةارٌخ وفةاة المةإمن فى  ذه الحالة ٌحدد نصةٌب  ةذه اإل    

 معنى أنه ٌفترح فى  ذه الحالة استحقاق بنتان فً المعاش .بعلٌه ـ 
وحٌث ٌستحق لؤلرملة نصةؾ المعةاش   فونةه ٌسةتحق لفئةة األوالد النصةؾ   بمعنةى ٌسةتحق لهةذه 

كمةا  هجنٌها  وعلى ذل  ٌحدد نصٌب اإلبنة المطلقة بعد وفةاة المةإمن علٌة 90=  2÷  180الفئة 
 ٌلى :

جنٌهةةاح وتسةةتحق  ةةذا النصةةٌب مةةن أول الشةةهر 45)باعتبةةار أن  نةةا  مسةةتحقة أصةةبلح( = 2÷  90    
التالى لطبلقها وذل  دون المساس بنصةٌب كةبلح مةن األرملةة واإلبنةة المسةتحقة أصةبلح فةى تةارٌخ 

 الوفاة .
 وٌكون تطور توزٌع المعاش فى هذه الحالة كما ٌلى :  
 

 تطور التوزٌع
 اإلجمالى اإلبنة الثانٌة اإلبنة األولى األرملة

 جنٌه  جنٌه  جنٌه  جنٌه 

 180 ــ  90  90 فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه

 225 45 90  90  فى تارٌخ طبلق اإلبنة الثانٌة

 
 . هاجنٌ 180 معاش المإمن علٌه ملحوظة :      

 
 :( 2ثال رقم )م  

( تةةوالى طةةبلق وترمةةل بةةاقً البنةةات الةةثبلث البلتةةً كةةن 1بفةةرح أنةةه فةةى المثةةال األسةةبق رقةة  )
 بنة الثالثة ث  ترملت اإلبنة الرابعة .متزوجات فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه   حٌث طلقت اإل

ارٌخ وفةاة المةإمن علٌةه ٌراعى فى تحدٌد نصٌب كل منهن فةى المعةاش افتةراح اسةتحقاقها فةً تة
 .ن المساس بحقوق باقً المستحقٌن (وذل  بمراعاة من سبق منحهن معاشاح بصفة استثنائٌة ) دو

وعلى ذل  فونه عند تحدٌد نصٌب البنت الثالثة )المطلقة بعد طبلق البنت الثانٌةة( ٌراعةى افتةراح 
 استحقاق ثبلث بنات فى المعاش فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه .

 نى أنه ٌحدد نصٌب اإلبنة الثالثة بتوزٌع نصؾ المعاش المستحق لؤلوالد على ثبلثة بنات .بمع 
 جنٌهاح . 30=  3÷  90أي ٌكون نصٌبها =     
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 وتستحق  ذا النصٌب من أول الشهر التالى لطبلقها 
 . وبذات الطرٌقة ٌحدد نصٌب البنت الرابعة المترملة ) بعد طبلق البنتٌن الثانٌة والثالثة (

 . هجنٌ 22.5=  4÷  90أى ٌكون نصٌبها = 
وٌستحق  ذا النصٌب من أول الشهر التةالى لترملهةا وذلة  كلةه دون المسةاس بحقةوق المسةتحقٌن  

 األصلٌٌن أو من سبق منحه  معــاش بصفة استثنائٌة " دون المساس " .
 وٌكون تطور توزٌع المعاش فى هذه الحالة كما ٌلى : 

 

 تطور التوزٌع
 لةاألرم

اإلبنة 
 األولى

اإلبنة 
 الثانٌة

اإلبنة 
 الثالثة
 

اإلبنة  
 الرابعة
 

 اإلجمالً
 

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 180 -- -- -- 90 90 هفى تارٌخ وفاة المإمن علٌ

 225 -- -- 45 90 90 فى تارٌخ طبلق اإلبنة الثانٌة

  255 -- 30 45 90 90 فى تارٌخ طبلق اإلبنة الثالثة

 277.5 22.5 30 45 90 90 تارٌخ ترمل اإلبنة الرابعةفى 

 
 ملحوظة : 

 ها .جنٌ 180معاش المإمن علٌه  
 

 :(  3مثال رقم ) 
( عجز االبن عن الكسب بعد  طبلق كل من اإلبنة الثانٌة والثالثة    2بفرح أنه فى المثال رق  ) 

 ترمل اإلبنة الرابعة .
ائٌة دون المساس بحقوق بةاقً المسةتحقٌن األصةلٌٌن ومةن فى  ذه الحالة ٌحدد نصٌبه بصفة استثن

سبق منحه  معاشاح بصفة استثنائٌة على أساس توزٌع نصٌب األوالد فى المعاش " نصؾ المعاش 
 جنٌهاح بٌن أربعة بنات وابن . 90" وقدره 

 جنٌهاح . 18=  5÷  90أى ٌحدد كما ٌلى =    
 وت عجزه عن الكسب وٌستحق  ذا النصٌب من أول الشهر التالى لثب

 وعلى ذلك ٌكون توزٌع المعاش بعد ثبوت عجز االبن كما ٌلى : 
 

 المستحــــق
 النصـــٌب

 جنٌه 

  090.00 األرملة

 090.00 اإلبنة األولى

 045.00 اإلبنة الثانٌة

 030.00 اإلبنة الثالثة

 022.50 اإلبنة الرابعة

 018.00 االبن

  295.50 اإلجمالى
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  ملحوظـة
 جنٌهاح  180معاش المإمن علٌه  

 
 : ( 4مثال رقم )  

  ( بفرح أنه فى تارٌخ كل من الوقائع التالٌة لتارٌخ وفاة المإمن علٌةه كانةت قةد 3فً المثال رق  )
 % .  15أ ٌفت إلى المعاشات المستحقة عن األجر األساسً زٌادة مقدار ا 

كانت قلد تطلورت إللى القلٌم الموضلحة فٌملا  بمعنى أن قٌمة المعاش المستحق عن المؤمن علٌه    
 ٌلى: 

 معاش المؤمن علٌه
 معاش أجر أساسً

 جنٌه
 معاش أجر متؽٌر

 جنٌه
 اإلجمالى
 جنٌه

 180.00 60.00 120.00 فى تارٌخ الوفاة

 فى تارٌخ طبلق اإلبنة الثانٌة
138.00 

 
60.00 198.00 

 

 فى تارٌخ طبلق اإلبنة الثالثة
158.70 

 
60.00 218.70 

 

 فى تارٌخ ترمل اإلبنة الرابعة
182.51 

 
60.00 242.51 

 

 فى تارٌخ عجز اإلبن عن الكسب
209.88 

 
60.00 269.88 

 

 
عنلد تحدٌلد المسلتحق بصلفة اسلتثنائٌة "  3إللى  1فإنه بمراعاة ما سبق بٌانه فً األمثللة ملن  

ً هلذه الحاللة دون المساس " ٌمكن تتبع تطور قٌملة المعلاش المسلتحق لكلل ملن المسلتفٌدٌن فل
 وفقا لما ٌلً : 

 

 تطور التوزٌع

 فً تارٌــــــــــــــــــــخ

وفاة 
المؤمن 
 علٌه

طبلق 
اإلبنة 
 الثانٌة

طبلق 
اإلبنة 
 الثالثة

ترمل 
اإلبنة 
 الرابعة

 عجز االبن

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 134.94 121.26 109.25 099.00 090.00 االرملة

 134.94 121.26 109.25 099.00 090.00 اإلبنة األولً

 067.47 60.63 54.68 049.50 -- اإلبنة الثانٌة

 044.98 40.42 36.45 -- -- اإلبنة الثالثة

 033.74 30.22 -- -- -- اإلبنة الرابعة

 026.99 -- -- -- -- االبن

 447.06 373.89 309.83 247.50 180.00 جملة المعاش الموزع

 269.88 242.52 218.70 198.00 180.00 معاش المإمن علٌه

 
 : (5مثال رقم )

 ( بفرح أن األرملة كانت قد توفٌت قبل طبلق اإلبنة الثانٌة .4فً المثال رق  )
بمعنى أنه كان قد ت  قطع معاش األرملةة لوفاتهةا ورده علةً اإلبنةة األولةً " المسةتحقة أصةبل فةً 

المعةةاش فةةً  ةةذا التةةارٌخ فةةون الحةةد  المعةةاش " وحٌةةث أن  ةةذه اإلبنةةة  ةةً المسةةتحقة الوحٌةةدة فةةً
 جنٌها  120=  3/ 2×  180المعاش ـ    أي =  3/ 2األقصى الستحقاقها ٌكون 
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( وبمراعةاة تحدٌةد  ةذا 1وعند طبلق اإلبنة الثانٌة ٌحةدد نصةٌبها وفقةا لمةا سةبق بٌانةه فةً المثةال )
جنٌها وفقا لمةا  198النصٌب علً أساس معاش المإمن علٌه المستحق فً تارٌخ طبلقها ومقداره 

 ( 4بالمثال رق  ) سبق بٌانه
 جنٌها . 99=  2÷  198أى ٌكون نصٌب األوالد = 

وذل  بمراعاة إفادتها من حاالت الرد التةى وقعةت قبةل تةارٌخ تحقةق واقعةة طبلقهةا ـ وحٌةث قطةع 
وزع بٌنها معاش األرملة لوفاتها وبالتالً فلو أنها كانت مستحقة فً  ذا التارٌخ ـ لكان المعاش قد 
 2÷  198وبٌن اإلبنة األولً " المستحقة أصبلح " بمعنى أنها كانت ستستحق نصؾ المعةاش  أي 

 جنٌها . 99= 
ولكن ٌشترط إلفادتها من حاالت الرد السابقة علً تةارٌخ طبلقهةا أال ٌةإدي ذلة  إلةى زٌةادة جملةة 

 جنٌها . 198المعاش الموزع علً المعاش األصلً فً  ذا التارٌخ و و 
لذل  ٌحدد نصٌب  ذه اإلبنة بالفرق بٌن معاش المإمن علٌه والمعاش المسةتحق أصةبلح فةً تةارٌخ 

 طبلق اإلبنة الثانٌة و و : 
 جنٌها .          132=    3/ 2 × 198معاش اإلبنة األولً = 

 جنٌها . 66=  132ـ  198وعلً ذل  ٌستحق لئلبنة الثانٌة المطلقة = 
 4و  3ل من اإلبنة الثالثة والرابعة واالبن ما سةبق بٌانةه فةً األمثلةة وٌراعً فً تحدٌد نصٌب ك 

حٌث أن ما سٌت  تحدٌده لكل منه  بمراعاة ما سبق بٌانه سٌزٌد علً معاش المإمن علٌه فً تارٌخ 
المستحق لكل من المعاش توافر شروط االستحقاق لكل منه  وعلً ذل  فونه ٌمكن تتبع تطور قٌمة 

 ه الحالة وفقا لما ٌلً فً الجدول التالً : المستفٌدٌن فً  ذ
 

 تطور التوزٌع

 فى تارٌخ

وفاة 
المؤمن 
 علٌه

وفاة 
 األرملة

طبلق 
اإلبنة 
 الثانٌة

طبلق 
اإلبنة 

 لثالثةا

ترمل 
اإلبنة 
 الرابعة

عجز 
 االبن

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 -- -- -- -- -- 90 األرملة

 179.92 161.68 145.80 132 120 90 اإلبنة األولً

 089.96 080.84 072.90 066 -- -- اإلبنة الثانٌة

 044.98 040.42 036.45 -- -- -- اإلبنة الثالثة

 033.74 030.32 -- -- -- -- اإلبنة الرابعة

 026.99 -- -- -- -- -- االبن

 375.59 313.36 355.15 198 120 180 جملة المعاش الموزع

 269.88 242.51 218.70 198 180 180 معاش المإمن علٌه

 

 :( 6مثال رقم )
جنٌةه واسةتحق  300توفً مإمن علٌه عن أخ وأخت مسةتحقٌن فةً المعةاش وعةن معةاش مقةداره 

 جنٌها .  75جنٌها   ت  تقسٌمه بٌنهما بالتساوي لكل منهما  150لؤلخ واألخت نصؾ المعاش 
جةةة وقةةت وفاتةةه واسةةتحقت عةةن وفةً تةةارٌخ الحةةق ترملةةت أخةةت أخةةرى للمةةإمن علٌةه كانةةت متزو

 جنٌها . 60زوجها معاشا مقداره 
فً  ذه الحالة ٌت  تحدٌد  معاش لؤلخت المترملة بافتراح استحقاقها فً تارٌخ وفاة المةإمن علٌةه 
بمعنى أنه ٌت  تقسٌ  نصؾ المعاش بٌن ثبلثة أخوة   فٌكون النصٌب المستحق له  فةى  ةذه الحالةة 

 جنٌهاح . 50=  3÷  150= 
تبٌن أن نصةٌبها فةى المعةاش  –ٌث أنه عند بحث مدى توافر شروط إثبات اإلعالة لهذه األخت وح

جنٌهةا ( وبةذل   50جنٌهاح( ٌزٌد على النصٌب المحدد لهةا عةن شةقٌقها )60المستحق عن زوجها )
ٌنتفً عنها أحد الشروط الواجب توافر ا إلثبات اإلعالةـ وتصبح بةذل  ؼٌةر مسةتحقة فةً المعةاش 

 قها . عن شقٌ
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 :(  7مثال رقم )   
جنٌهةاح فةى  ةذه  49(السةابق كةان 6بفرح أن معاش األخت المترملة عن زوجها فةى المثةال رقة )

الحالة ٌتوافر بالنسبة لها أحد الشروط البلزمة إلثبات اإلعالة و ى أال ٌكون لؤلخ أو األخةت دخةل 
 من أى مصدر ٌساوى أو ٌزٌد علً نصٌبها فً المعاش .

جنٌها "  50افر باقً الشروط البلزمة إلثبات اإلعالة فونها تستحق فً معاش شقٌقها " وبفرح تو
 وذل  دون المساس بنصٌب األخ واألخت اآلخرٌن فى المعاش .

وبتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات بالنسبة لؤلخت المتر ملة فونها تجمع بٌن نصٌبها فةً المعةاش 
جنٌهةا "  50ها فةً المعةاش المسةتحق عةن شةقٌقتها " جنٌهةا " ونصةٌب 49المستحق عن زوجها " 

جنٌه   وذل  تطبٌقا لقواعد الجمع بٌن المعاشات السابق بٌانهةا  100حٌث أن مجموعهما ٌقل عن 
. 

 :( 8مثال رقم )
( بفرح أن األخت المتر ملةة لة  تكةن قةد اسةتحقت  معاشةا عةن زوجهةا   ولكةن 6فً المثال رق  )

 جنٌها . 60قٌمتهكان لها دخل صافً من العمل 
فً  ذه الحالة أٌ ا ال ٌتوافر لها أحد شروط إثبات اإلعالة حٌث لهةا دخةل مةن العمةل ٌزٌةد علةى  

 نصٌبها فً المعاش عن شقٌقها .
 

 :( 9مثال رقم )
( بفرح أن األخت المترملة ل  تكن قد استحقت  معاشا عن زوجها   ولكن كان 7فً المثال رق  )

 جنٌها .  49ته لها دخل صافً من عمل قٌم
فً  ذه الحالة نظرا ألن دخلها الصافً من العمةل ٌقةل عةن نصةٌبها فةً المعةاش عةن شةقٌقها فونةه 
ٌتوافر لها أحد شروط إثبات اإلعالة وبفرح توافر باقً الشروط   فونها تستحق فً معاش شقٌقها 

   وذل  دون المساس بؤنصبة األخ واألخت اآلخرٌن .
جنٌها "  ٌقل عن  50جنٌها " ومعاشها عن شقٌقــــها "  49العمل " وحٌث أن مجموع دخلها من 

جنٌه   فونها تستحق صرؾ المعاش المستحق لها عن شقٌقها وذل  تطبٌقا لقواعد الجمع بٌن  100
 المعاش والدخل من عمل أو مهنة ـ السابق بٌانها ـ .

 
 :(  10مثال رقم ) 

وكان المستحق عنه األرملة والوالدة فقةط حٌةث  جنٌها ـ 120توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره 
 جنٌها " . 80المعاش "  3/ 2استحق لؤلرملة 
 جنٌها " . 40المعاش "  3/ 1واستحق للوالدة 

وفً تارٌخ الحق طلقت إحدى بناته وبالتالً فقد حدد نصٌبها بواقع نصؾ المعاش وذل  بافتراح 
مع األرملة والوالدة بمعنى أنه قةد حةدد نصةٌبها  استحقاقها فً المعاش فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه

 جنٌها وذل  دون المساس بحقوق باقً المستحقٌن . 60= 
المعةاش علةً األرملةة وفقةا لقواعةد  3/ 1بفرح وفاة الوالدة وقطع معاشها فونه قبل رد نصةٌبها و

 .المعاش 2/ 1س ح لئلبنة دون المساالرد واألٌلولة السابق بٌانها ٌراعً أن ٌخص  منه أوال ما من
وحٌث ٌزٌد ما منح لئلبنة دون  المسةاس عةن نصةٌب الوالةدة الةذي ٌةت  قطعةه لوفةـاتها ـ لةذا ٌظةل  

 المعاش . 3/ 2  نصٌب األرملة كما  و  2/ 1نصٌب اإلبنة  و 
 وٌمكن تصور تطور توزٌع المعاش فً هذه الحالة كما ٌلً : 
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 المستفٌد

 فً تارٌــــــــــخ

 وفاة الوالدة طبلق اإلبنة من علٌهوفاة المؤ

 جنٌه جنٌه جنٌه

 (3/ 2)  80 (3/ 2)  80 (3/ 2)  80 األرملة

 -- ( 3/ 1) 40 (3/ 1) 40 الوالدة

 ( 2/ 1) 60 ( 2/ 1) 60 -- اإلبنة

 140 180 120 جملة المعاش الموزع

 120 120 120 معاش المإمن علٌه

 
 :( 11مثال رقم )

 ( بفرح أن التى قطع معاشها أوال  ً األرملة .10رق  )فً المثال السابق  
ٌراعى قبل رد نصٌبها علً اإلبنة أن ٌسةتنزل منةه أوالح مةا سةبق منحةه لئلبنةة دون المسةاس وحٌةث 

 ( .3/ 2جنٌها ) 80نصٌب األرملة 
 (  2/ 1جنٌها )  60وما منح لئلبنة 

 (  6/ 1جنٌها ) 20فٌكون المقدار الذي ٌت  رده 
 ٌصبح نصٌب اإلبنة فً المعاش  بمعنى أنه

 ( 2/ 1جنٌها ) 60ما سبق منحه لها دون المساس 
 ( 3/ 2جنٌها ) 80( = 6/ 1جنٌها ) 20ما ت  رده علٌها من األرملة 

و و ال ٌزٌد علً الحد األقصى المقرر لئلبنة الواحدة فً المعاش وٌظل نصٌب الوالدة فةً المعةاش 
 " 3/ 1" ٌهاجن 40كما  و 

 ر تطور توزٌع المعاش فً هذه الحالة كما ٌلً : وٌمكن تصو
 

 المستفٌد

 فً تارٌــــــــــخ

 قطع معاش األرملة طبلق اإلبنة وفاة المؤمن علٌه

 جنٌه جنٌه جنٌه

 --- (3/ 2)  080 (3/ 2)  080 األرملة

 040 ( 3/ 1) 040 (3/ 1) 040 الوالدة

 ( 3/ 2) 080 ( 2/ 1) 060 --- اإلبنة

 120 180 120 معاش الموزعجملة ال

 120 120 120 معاش المإمن علٌه

 
 : (12مثال رقم )

( بفرح أنه فً تارٌخ الحق تزوجت اإلبنة وت  قطع معاشها   ٌراعى فً  ذه 10فً المثال رق  )
 الحالة قبل رد نصٌبها علً األرملة أن ٌستبعد منه الجزء الذي ٌزٌد علً معاش المإمن علٌه .

المعاش الموزع نتٌجة الستحقاق اإلبنة دون المساس ورؼ  عد  رد معاش الوالدة وحٌث أن جملة 
جنٌهةا فةً  140عند قطعه على األرملة ـ ٌزٌد علً معاش المإمن علٌه " جملة المعةاش المةوزع 

 جنٌها " .  120حٌن أن معاش المإمن علٌه 
نصةٌب اإلبنةة قبةل الةرد  جنٌهةا مةن 20لذل  ٌستبعد المقدار الزائد عةن معةاش المةإمن علٌةه و ةو 

 علً األرملة .
 جنٌها 60وحٌث نصٌب اإلبنة الذي سٌت  قطعه لزواجها 

 جنٌها 20ٌستبعد المقدار الزائد عن معاش المإمن علٌه  
 جنٌها 40النصٌب المسموح برده علً األرملة 

 وحٌث ٌرد  ذا النصٌب علً األرملة ٌصبح نصٌبها األصلً
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 جنٌها  120لمردود = جنٌها الجزء ا 40جنٌها +  80
المعاش لذل  ٌخفح نصٌب األرملة إلةى  ةذا  4/ 3و و ٌزٌد علً الحد األقصى المقرر لها و و 

 جنٌها .. 90=  4/ 3×  120الحد أى تستحق 
 

 : (13مثال رقم )
بنات مستحقات فً المعاش لكونهن ؼٌر متزوجات ـ وعن معاش مقةداره  3توفً مإمن علٌه عن 

 جنٌها . 60لكل منهن منه  جنٌها ـ أستحق 180
بنةة أخةرى واسةتحقت معاشةا دون المسةاس بمةا إسةتحق  ألخواتهةا ـ تة  إوفةً تةارٌخ الحةق طلقةت 

 تحدٌده بوفتراح استحقاقها فً تارٌخ وفاة والد ا
 هاجنٌ 45=  4÷  180أى =  
لةى وفى تارٌخ تالً تزوجت إحدى البنات المستحقات أصبلح فى المعاش ٌراعى فى رد نصةٌبها ع 

 أخواتها : 
 15=  45 – 60مةا ٌةت  رده      =  اـ استبعاد الجزء السابق منحه لؤلخةت دون المسةاس   إذ 1

 هاجنٌ
ـ ٌت  توزٌع  ذا الجزء بٌن المستحقٌن الذٌن ٌت  الرد علةٌه  بالتسةاوي ـ بمعنةى أن ٌسةتحق لكةل  2

 جنٌهات  5=  3÷  15بنت منهن " البنتان المستحقتان أصبلح واالبنة المطلقة " 
 ـ على ذل  ٌصبح توزٌع المعاش كما ٌلى :  3

 بنة من المستحقات أصبلح إبالنسبة لكل       
 جنٌها 65=    5" النصٌب األصلً "   +   60=       
 بنة المطلقةبالنسبة لئل      
 جنٌها 50=  5"النصٌب السابق تحدٌده"  + 45=      

 ه الحالة كما ٌلً : وٌمكن تصور تطور توزٌع المعاش فً هذ  
 

 المستفٌد

 فً تارٌــــــــــخ

 زواج اإلبنة األولى طبلق اإلبنة الرابعة وفاة المؤمن علٌه

 جنٌه جنٌه جنٌه

 -- 60 60 اإلبنة األولى

 65 60 60 اإلبنة الثانٌة

 65 60 60 اإلبنةالثالثة

 50 45 -- اإلبنة الرابعة المطلقة

 180 225 180 جملة المعاش الموزع

 180 180 180 معاش المإمن علٌه

 
 : ( 14مثال رقم )

( بفرح أن اإلبنة ل  تكن قد تزوجةت ولكنهةا التحقةت بعمةل حصةلت  13فً المثال السابق رق  ) 
 جنٌه . 200منه على دخل صافى 

فى  ذه الحالة ٌت  إٌقاؾ نصٌبها فى المعاش وقبةل رده علةى أخواتهةا ٌسةتنزل منةه مةا سةبق منحةه 
استثنائٌة   وٌةت  رد البةاقً علةى جمٌةع البنةات بمةا فةٌه  مةن منحةت معاشةاح بصةفة اسةتثنائٌة بصفة 

 بالتساوي وذل  بذات الطرٌقة السابق بٌانها فى المثال المشار إلٌه : 
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 المستفٌد

 فً تارٌــــــــــــــــــــــخ

 عملبنة األولى بالالتحاق اإل بنة الرابعةطبلق اإل وفاة المؤمن علٌه

 منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 -- 60 60 60 60 60 اإلبنة األولى

 65 60 60 60 60 60 اإلبنة الثانٌة

 65 60 60 60 60 60 اإلبنة الثالثة

 50 45 45 45 -- -- المطلقة بنة الرابعةاإل

 180 225 225 225 180 180 جملة المعاش الموزع

 180 180 180 معاش المإمن علٌه

 
 : ( 15مثال رقم ) 

( بفرح طبلق االبنة األولى فةً  ةذه الحالةة ٌعةود لهةا الحةق فةً نصةٌبها فةً 13فً المثال رق  )
 المعاش وٌت  تخفٌح أنصبة من رد إلٌه  بقٌمة ما سبق رده علٌه  منه .

ولةً والثانٌةة والثالثةة إلةً الةثبلث األ بمعنً أن ٌعود النصٌب المستحق فً المعاش لكل من البنات
 جنٌها . 60

 جنٌها . 45بنة الرابعة  والنصٌب المستحق دون المساس لئل
 :(16مثال رقم )

بنة األولى تركت العمل,فً  ذه الحالة ٌعود لها الحق فً ( بفرح أن اإل14فً المثال رق  )
ن رد علٌه   ذا النصٌب صرؾ نصٌبها فً المعاش مع تخفٌح األنصبة المنصرفة لمن سبق أ

 بقٌمة ما  ل إلٌه  .
جنٌها    60بمعنً أن ٌعود النصٌب المنصرؾ فً المعاش لكل من البنات الثبلث األول إلً  

 جنٌها . 45والنصٌب المنصرؾ لئلبنة الرابعة المستحقة دون المساس إلً 
  

 :( 17مثال رقم )
التحقت بالعمل قبل طةبلق االبنةة الرابعةة ثة  (كانت قد 14بفرح أن االبنة األولى فً المثال رق  )

تركت العمل بعد ذل  ,فً  ةذه الحالةة ٌكةون قةد تة  رد نصةٌبها عنةد إٌقافةه اللتحاقهةا بالعمةل علةً 
جنٌهةا وعنةد طةبلق االبنةة  90حٌث ٌكون النصٌب المنصرؾ لكل منهن –االبنتٌن الثانٌة والثالثة 

جنٌها( وعنةد تةر  االبنةة األولةى للعمةل ٌعةاد توزٌةع  45الرابعة ٌت  تحدٌد نصٌبها وفقا لما سبق )
المعاش بٌن البنات الثبلث األول دون من استحقت دون المساس حٌث أنها ل  ٌكن قد  ل إلٌها شٌئا 

 من معاش اإلبنة األولً التى كانت قد التحقت بالعمل قبل طبلقها .
 جنٌها . 60ً وعلً ذل  ٌعود النصٌب المنصرؾ لكل من البنات الثبلث األول إل

 وٌمكن تصور التوزٌع للمعاش فً  ذه الحالة كما ٌلً : 
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 المستفٌد

 فً تارٌـخ

 وفاة المؤمن علٌه
التحاق اإلبنة األولً 

 بالعمل
 ترك اإلبنة األولً للعمل طبلق اإلبنة الرابعة

 منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق منصرؾ مستحق

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 60 60 -- 60 -- 60 60 60 اإلبنة األولً

 60 60 90 60 90 60 60 60 اإلبنة الثانٌة

 60 60 90 60 90 60 60 60 اإلبنة الثالثة

اإلبنة الرابعة 
 المطلقة

-- -- -- -- 45 45 45 45 

جملة المعاش 
 الموزع

180 180 180 180 225 225 225 225 

معاش المإمن 
 هعلٌ

180 180 180 180 

 
 ثانٌا : التحاق االبن أو األخ بأحد مراحل التعلٌم : 

بن أو األخ الذي ل  تكن تتوافر فٌةه شةروط اسةتحقاق المعةاش السةابق بٌانهةا بالبنةد ـ ٌمنح اإل 1    
الرابع من الفصل األول من الباب األول " مراجعة شةروط االسةتحقاق لكافةة مةن وردت 

" فةً تةارٌخ وفةاة المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش ـ مةا كةان أسةماإ   بطلةب الصةرؾ 
ٌستحقه من معاش بافتراح استحقاقه فى التارٌخ المةذكور ـ إذا تةوافرت بشةؤنه الشةروط 

 اآلتٌة مجتمعة : 
صةةةول علةةةً اللٌسةةةانس أو أ ـ التحةةةق بؤحةةةد مراحةةةل التعلةةةٌ  التةةةى ال تجةةةاوز مرحلةةةة الح         

 .البكالورٌوس
 ٌبلػ سن السادسة والعشرٌن .ب ـ ل           
 جـ ـ ل  ٌلتحق بعمل أو مهنة " متفرغ للدراسة ".         
ـ ٌعاد توزٌع معاش باقً المستحقٌن علً  ذا األساس بمعنى أنه ٌت  توزٌع المعاش بٌةنه  "  2    

 بن أو األخ " .بما فٌه  اإل
لتةى تمةت قبةل تحدٌةد  ةذا بةن أو األخ بمراعةاة حةاالت القطةع واإلٌقةاؾ اـ ٌحةدد نصةٌب اإل 3

النصٌب والتً كان من المفترح أن تإول إلٌه فً حالة مةا إذا كانةت قةد تةوافرت بشةؤنه 
شةةروط اسةةتحقاق المعةةاش فةةً تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه صةةاحب المعةةاش   وذلةة  وفقةةا 
لقواعد الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش الذي ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا والسابق تناولهةا 

لفصل السادس من الباب األول وكذا ما سةبق أن تناولنةاه فةً الفصةل األول مةن  ةذا فً ا
 الباب " حاالت قطع المعاش ".

وقواعد الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش الذي ٌت  إٌقافه جزئٌا أو كلٌا والسابق تناولها            
لفصةل الثةانً مةن  ةذا فً الفصل الثامن من الباب األول وكذا مةا سةبق أن تناولنةاه فةً ا

 الباب " حاالت إٌقاؾ المعاش " .
( السةابق بمراعةاة معةاش المةإمن 3ـ ٌحدد نصٌب االبن أو األخ الذي ٌمنح إلٌه وفقةا للبنةد ) 4    

علٌه أو صاحب المعاش عن األجرٌن األساسً والمتؽٌةر م ةافا إلٌهمةا جمٌةع اإلعانةات 
 المعاش . هحتى تارٌخ منحوالزٌادات التى أ ٌفت إلٌه وتعتبر جزءح منه 

ـ ٌشترط لمنح المعاش بالنسبة لؤلخ توافر شروط إثبات اإلعالةة السةابق بٌانا ةا تفصةٌبل فةً  5    
الفصةةل األول مةةن البةةاب األول )مراجعةةة شةةروط االسةةتحقاق لكةةل مةةن وردت أسةةماإ   

 بطلب الصرؾ ( وذل  فً تارٌخ التحاقه بالتعلٌ  .
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سةبة للنصةٌب فةً المعةاش الةذي ٌمةنح لبلبةن أو األخ تطبٌةق قواعةد ـ ٌراعى بصفة عامةة بالن 6   
الجمةةع بةةٌن المعاشةةات السةةابق بٌانا ةةا تفصةةٌبل فةةً الفصةةل الخةةامس مةةن البةةاب األول " 

 مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات ".
 لتحاق بالدراسة .ـ ٌمنح المعاش من أول الشهر التالً لئل 7   
فر إحةدى حةاالت  قطةع  المعةاش السةابق بٌانهةا بالفصةل اخ لتوبن أو األـ عند قطع معاش اإل 8   

 علً من استنزل  ذا المعاش من نصٌبه  . هاألول من  ذا الباب ٌت  رد
 

 :( 18مثال رقم )
سنة ؼٌر طالب واالثنان اآلخةران  21ـ توفً مإمن علٌه عن أرملة وثبلثة أبناء أحد   تجاوز  1

 .  انٌهج 240سنة وعن معاش مقداره  21أقل من 
 120ملة النصؾ " ربنان القصر ـ استحقت األوبالتالى فقد ت  توزٌع المعاش بٌن األرملة واإل     

 جنٌها . 60بنان النصؾ اآلخر " لكل منهما " واإل اجنٌه
جنٌهةا ـ التحةق  276% أى أصةبح 15ـ بعد سنة من تارٌخ الوفاة وكان المعةاش قةد زاد بنسةبة  2

ً إحدى مراحل التعلٌ  التى ال تجاوز مرحلة الحصول علً اللٌسانس بن الثالث بالدراسة فاإل
 سنة ول  ٌلتحق بعمل . 26أو البكالورٌوس وكان ل  ٌبلػ 

بةن عتبارا من أول الشهر التةالً اللتحةاق  ةذا اإلإوبالتالً فقد أعٌد توزٌع المعاش بٌن األبناء      
 جنٌها 46ستحق كل منه  إبالتعلٌ  بحٌث 

 جنٌها لكل منه " . 46=  3÷ نصٌب األبناء  138=  2÷  276"        
سةةنة خةةبلل السةنة الدراسةةٌة وبالتةةالى فقةةد امتةةد  26بةةن أشةةهر بلةةػ  ةذا اإل ةـ بفةةرح أنةةه بعةد سةةت 3

عتبةارا مةن أول الشةهر إاستحقاقه للمعةاش إلةً نهاٌةة  ةذه السةنة الدراسةٌة وتة  قطةع معاشةه 
 التالً النتهائها . 

 ه علً من سبق أن استنزل  ذا المعاش من نصٌبه  .وعلً ذل  ٌت  رد     
 بمعنى أن ٌصبح نصٌب كل من االبنٌن اآلخرٌن فً  ذا المعاش       
 جنٌها . 69=  2÷  138=       

 
 :( 19مثال رقم )

( كةةان إلعةةداد دراسةةة الماجسةةتٌر أو 18بةةن للتعلةةٌ  فةةً المثةةال السةةابق رقةة  )بفةةرح أن عةةودة اإل
 الدكتوراه .
الحالة ال ٌمنح له المعاش ـ حٌث ٌشترط أال تجاوز مرحلة التعلٌ  التةى ٌعةود إلٌهةا مرحلةة فً  ذه 

 الحصول علً اللٌسانس أو البكالورٌوس .
 

 :( 20مثال رقم )
( كانت بعد التحاقه بعمل   فً  ذه الحالة ال 18بن للتعلٌ  فً المثال رق  )بفرح أن عودة اإل

 ون متفرؼا للدراسة .ٌك نٌمنح له المعاش ـ حٌث ٌشترط أ
 

 :( 21مثال رقم )
 سنة . 26( كانت بعد بلوؼه سن 18بن للتعلٌ  فً المثال رق  )بفرح أن عودة اإل

 فً  ذه الحالة ال ٌمنح المعاش ـ حٌث ٌشترط أن تكون عودته للتعلٌ  قبل بلوؼه  ذه السن .
 

 :( 22مثال رقم )
بةن بالدراسةة وبالتةالً فقةد فٌت قبةل التحةاق اإل( كانت قد تو18بفرح أن األرملة فً المثال رق  )

 بنان اآلخران .كان نصٌبها فً المعاش قد ت  رده علً اإل
بن الذي عاد للدراسة ٌراعى فٌه ما كان مفتر ا أن ٌإول وعند تحدٌد المعاش الذي سٌت  منحه لئل

 إلٌه من معاش األرملة بافتراح استحقاقه للمعاش فً تارٌخ وفاتها .
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بةن بقسةمة كامةل المعةاش بةٌن األبنةاء الثبلثةة حٌةث ٌحةدد المعةاش الةذي سةٌمنح لهةذا اإلوعلً ذل  
 جنٌها . 92 = 3÷  276ٌستحق لكل منه  

 
 :( 23مثال رقم )

( كةان 18بفرح أن أحد األبناء المستحقٌن للمعاش فً تارٌخ وفاة المإمن علٌةه فةً المثةال رقة  )
 بن اآلخر .عاش قد ت  إٌقافه وت  رده علً اإلملتحقا بعمل وبالتالى فقد كان نصٌبه فً الم

بن الذي عاد للدراسة  بمراعاة أنه كان سٌعود علٌه جةزء وعلً ذل  ٌحدد المعاش الذي سٌمنح لئل
 بن الذي ت  إٌقافه .من نصٌب اإل

علً أساس توزٌع نصؾ المعاش بٌن األبنةاء الثبلثةة فً المعاش بمعنى أنه ٌحدد نصٌبه المستحق 
بةةن والنصةةٌب المنصةةرؾ لكةةل مةةن اإل 46=  3÷  138=  2÷  276جنٌهةةا "  46لكةةل مةةنه  

 جنٌها . 69=  2÷  138=  2÷  276بن العائد للدراسة = القاصر وؼٌر ملتحق بالعمل واإل
 
 :( 24ثال رقم )م

ؼٌر طالب   ومعةاش  ةسن 21وأخ ؼٌر شقٌق " أخ من األ  " تجاوز  ةتوفً مإمن علٌه عن والد
 جنٌها . 150نصؾ المعاش  ةستحق للوالدأ   جنٌه 300مقداره 

وفةةةً تةةةارٌخ الحةةةق التحةةةق األخ بوحةةةدى مراحةةةل التعلةةةٌ  التةةةى ال تجةةةاوز مرحلةةةة اللٌسةةةانس أو 
 سنة ول  ٌلتحق بعمل . 26البكالورٌوس ول  ٌكن بلػ 

وببحث شروط إثبات اإلعالة فً تارٌخ التحاقه بالدراسة تبٌن أنه سٌمنح أٌ ا المعاش المستحق له 
 جنٌها . 60ن والده ومقداره ع

جنٌها وبذل  ٌتةوافر بشةؤنه أحةد  75ـ أى  4/ 1وحٌث أن المعاش الذي سٌمنح له عن شقٌقه ٌمثل 
 شروط إثبات اإلعالة وبفرح توافر باقً الشروط تثبت اإلعالة .

جنٌهةاح  60وبمراعاة تطبٌق حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات فونةه ٌسةتحق معاشةه عةن والةده ومقةداره 
وذل  ألن كل من المعاشٌن المستحقٌن  هجنٌ 100تحق من معاش شقٌقه ما ٌكمل حدود الجمع وٌس

 . هجنٌ 100له أقل من 
 جنٌهاح . 40" معاشه عن والده" =  60 –) حدود الجمع (   100أى ٌستحق من معاش شقٌقه 

 
  :(  25مثال رقم ) 

جنٌهةاح ـ  80( كةان  24ق رقـةـ  ) بفرح أن المعاش الذي ٌستحق لؤلخ عن والده فى المثال السةاب
بذل  ال ٌتوافر بالنسبة له أحد شروط إثبات اإلعالة و و أال ٌكون لؤلخ دخل من أى مصدر ٌعادل 

 80استحقاقه فً المعاش عةن شةقٌقه أو ٌزٌةد علٌةه وحٌةث ٌزٌةد نصةٌبه فةى المعةاش عةن والةده " 
ال ٌثبةةت بشةةؤنه إعالةةة شةةقٌقه لةةه جنٌهةةاح " فونةةه  75جنٌهةةاح " عةةن نصةةٌبه فةةى المعةةاش عةةن شةةقٌقه " 

 وبالتالى ال ٌمنع المعاش عنه عند التحاقه بالدراسة .
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 الباب الثالث

 الجدٌد فى أحكام توزٌع المعاش
 وأثره فى حاالت االستحقاق السابقة

 
ه أو بعد أن تناولنا فى الباب األول من  ذا الكتاب قواعد توزٌع المعاش فى تارٌخ وفاة المإمن علٌ

 صاحب المعاش .
وبعةةد أن تناولنةةا فٌةةه أٌ ةةاح البةةاب الثةةانً المت ةةمن شةةروط اسةةتمرار إسةةتحقاق المعةةاش واسةةتمرار 
الصرؾ وعودة الحق فً االستحقاق والصرؾ وتوافر شروط االستحقاق بعد وفاة المإمن علٌه أو 

 صاحب المعاش .
جدٌةد فةى أحكةا  توزٌةع المعةاش فقد كان من ال روري أن نستكمل ذل  الباب الثالةث المت ةمن ال

 وأثره فى حاالت االستحقاق السابقة وذل  على النحو التالى : 
: أثر القواعةد المسةتحدثة فةى تحدٌةد أولوٌةة االسةتحقاق فةً حالةة اسةتحقاق أكثةر مةن  الفصل األول

معاش وفقةاح لقةانون التةؤمٌن االجتمةاعً الشةامل والقةوانٌن األخةرى علةى الحةاالت 
 . 1992االستحقاق قبل أول ٌولٌو  التى نشؤ فٌها

: قواعةةةد تطبٌةةةق تعةةةدٌل حةةةدود الجمةةةع بةةةٌن المعاشةةةات والمعةةةاش والةةةدخل إلةةةى  الفصلللل الثلللانى
( علةةةةى حةةةةاالت االسةةةةتحقاق  1990) إعتبةةةةاراح مةةةةن  أول ٌولٌةةةةو   هجنٌةةةة 100

 السابقة على   ذا التارٌخ .
فةةة ألحكةةا  حظةةر الجمةةع بةةٌن : التجةةاوز عةةن اسةةترداد المبةةالػ التةةً صةةرفت بالمخال الفصللل الثالللث

 . 1990المعاشات أو بٌن المعاش والدخل المعمول بها قبل أول ٌولٌو 
أثر الؽاء شرط أن ٌكون الزوج عاجزا عن الكسب الستحقاق المعاش عن زوجته    :الفصل الرابع

واستحداث شروط أخري لبلستحقاق   المساواة بٌن كل من األرمل واألرملةة فةً 
خةر ومعاشةه عةن اآل كةل منهمةا عةن الةزوجلالمعةاش المسةتحق الجمةع بةٌن قواعد 
  والجمع بٌن معاشه عن الزوج اآلخر والدخل من عمل أو مهنة   وحاالت نفسه 

 . قطع المعاش المستحق عن الزوج اآلخر وحاالت عودة الحق فٌه
ول أثر قصر تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات علً تةارٌخ اسةتحقاق المعةاش ألالفصل الخامس: 

   . مرة    دون تطبٌقها علً التعدٌبلت التالٌة لهذا التارٌخ
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 الفصل األول
 أثر القواعد المستحدثة

 فى تحدٌد أولوٌة االستحقاق فً حالة استحقاق أكثر من معاش 
 ن األخرى ٌن االجتماعً الشامل والقوانٌوفقاً لقانون التأم 

 1992حقاق قبل أول ٌولٌو على الحاالت التً نشأ فٌها االست
 

ن االجتملاعً والمعاشلات ألولوٌلة االسلتحقاق فلً ٌن التلأمٌأوالً : التطور التارٌخً لمعالجة قوان
 حالة توافر شروط إستحقاق أكثر  من معاش .

قةةد ٌكةةون مةةن المناسةةب أن نشةةٌر قبةةل أن نتنةةاول  ةةذا المو ةةوع إلةةى أن قةةوانٌن  التةةؤمٌن       
 ارٌة  ً :  االجتماعً المدنٌة الس

 . 1975لسنة  79ـ قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق   1
فى شؤن التؤمٌن االجتماعً علةى أصةحاب األعمةال ومةن  1976لسنة  108ـ القانون رق   2

 فى حكمه  .
 50ـ قةانون التةؤمٌن االجتمةاعً علةى العةاملٌن المصةرٌٌن بالخةارج الصةادر بالقةانون رقة   3

 . 1978لسنة 
 الصادر به قانون نظا  التؤمٌن االجتماعً الشامل . 1980لسنة  112ـ القانون رق   4

 باإلضافة إلى : هذا 
 . 1975لسنة  90قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رق  

أكثةر مةن وحٌث ٌتعلق مو وع  ذا الفصل ببحث أثةر القواعةد المسةتحدثة فةى حالةة اسةتحقاق      
الصادر به قانون نظا  التؤمٌن االجتمةاعً  1980لسنة  112معاش أحد ما وفقاح للقانون رق  

لسنة  90   1975لسنة  79الشامل واألخر وفقاح ألي من القوانٌن األخرى المشار إلٌها و ى 
 .  1978لسنة  50   1976لسنة  108     1975

مت ةةمناح نةةوعٌن مةةن  1/7/1980مةةن  1980 لسةةنة 112وحٌةةث بةةدأ العمةةل بالقةةانون رقةة       
 المعاشات على النحو التالى : 

المعاش المقرر بقانون نظا  التؤمٌن االجتمةاعً الشةامل لفئةات القةوى العاملةة التةى لة   األول :
تشملها قوانٌن المعاشات والتؤمٌن االجتماعً  السابق بٌانها ـ مثةل الباعةة الجةائلٌن   

 .الخ . …حٌل خد  المنازل   عمال الترا
" معةاش  1980لسنة  112ق  المعاش المقرر بموجب المادة الخامسة من القانون ر الثانً :

 " .السادات
فقد ٌكون من المفٌد أن نو ح فٌما ٌلً التطور التارٌخً لمعالجة قوانٌن التؤمٌن االجتمةاعً       

 : ن معاشتوافر شروط استحقاق أكثر موالمعاشات ألولوٌة االستحقاق فً حالة 
       . 31/3/1984إلى  1/9/1975الفترة من ـ  1

نصت قوانٌن التؤمٌن االجتماعً والتؤمٌن والمعاشات على أن تكون أولوٌة االستحقاق  
 فً حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما ٌلً : 

  1980لسنة  112القانون رقم  – أ      
ن شروط االستحقاق ألكثر مةن معةاش   وفقةاح ألحكةا  ( إذا توافرت فً المستحق1ٌ)          

 ةةةذا القةةةانون أو وفقةةةاح لةةةه وألي مةةةن قةةةوانٌن التةةةؤمٌن والمعاشةةةات والتةةةؤمٌن 
االجتمةةاعً األخةةرى اسةةتحق المعةةاش األكبةةر منهمةةا وٌةةوزع المعةةاش األخةةر 

 الذي ل  ٌستحق فٌه بافتراح عد  وجود  ذا المعاش .
 المعاش : (  من حاالت قطع2)                 
 استحقاق المستحق لمعاش أخر أكبر .                    
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 ن والمعاشات األخرى ٌن االجتماعً والتأمٌن التأمٌب ـ قوان           
(  إذا توافرت فً المستحق شروط االستحقاق ألكثر من  معةاش مةن الصةندوق 1)                 

ومةةن الخزانةةة العامةةة اسةةتحق  أو الصةةندوقٌن أو مةةن أحةةد ما أو منهمةةا معةةاح 
 المعاش األكبر وٌوزع المعاش الذي ل  ٌستحق فٌه بافتراح عد  وجوده .

 " السابق ٌراعى :  1(  استثناء من القاعدة المبٌنة بالبند " 2)                 
ل )أ ( ٌجمةةع المسةةتحق بةةٌن المعاشةةات فةةً حةةدود ثبلثةةٌن جنٌهةةاح شةةهرٌاح وٌكمةة                      

  ذا القدر من المعاش األقل .  المعاش إلى 
 )ب( ٌجمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌه   دون حدود .                   
)ج( تجمةةع األرملةةة بةةٌن معاشةةها عةةن زوجهةةا وبةةٌن معاشةةها بصةةفتها منتفعةةة                        

 بؤحكا  قانون التؤمٌن االجتماعً دون حدود .
جمع المستحق بٌن المعاشةات المسةتحقة عةن شةخص واحةد وذلة  بةدون ٌ)د(                        

 حدود .
وٌشةترط لتطبٌةق  ةةذه االسةتثناءات ان تكةون جمٌةةع المعاشةات المسةةتحقة            

وفقةا لقةوانٌن التةؤمٌن االجتمةةاعً والتةؤمٌن والمعاشةات بخةبلؾ القةةانون 
 ةذه اإلسةتثناءات فةً حالةة مةا ـ حٌث ال تطبق  1980لسنة  112رق  

 إذا كان أحد  ذه المعاشات مستحقاح وفقاح للقانون المشار إلٌه .
 ( من حاالت قطع المعاش : 3)                 

"  1استحقاق المستحق لمعاش أكبر من إحةدى الجهةات السةابق بٌانهةا بالبنةد "                   
 " . 2بالبند " بمراعاة حدود الجمع القانونٌة    وذل  

    
فلً جمٌلع قلوانٌن  1/4/1984وعلى ذلك فإنه ٌمكن القول أن القاعلدة المطبقلة قبلل          

ن والمعاشات فلً حاللة تلوافر شلروط اسلتحقاق أكثلر ملن ٌن االجتماعً والتأمٌالتأم
 معاش ، أن تكون أولوٌة االستحقاق للمعاش ألكبر .

 
 : ( 1مثال رقم ) 

 204عن معاش مقداره  5/8/1983لعاملٌن السابقٌن بالقطاع العا  بتارٌخ توفى مإمن علٌه من ا
 جنٌهاح .  34جنٌهاح استحقت منه الوالدة السدس 

" توفى زوجها وكةان مةن العةاملٌن بالحكومةة عةن معةاش مقةداره  2/12/1983وبتارٌخ الحق " 
 27ش ـ أي اسةتحقت  باعتبار ةا المسةتحقة الوحٌةدة فةً  ةذا المعةا 4/  3جنٌهاح استحقت منةه  36

 جنٌهاح  .
جنٌها "  و األكبر من المعاش المسةتحق لهةا عةن  34ونظراح ألن المعاش المستحق لها عن ابنها "

 جنٌها " . 27زوجها " 
 جنٌها " . 30ونظراح آلن معاشها عن ابنها ٌزٌد على حدود الجمع المعمول بها فً  ذا التارٌخ " 

 جنٌها " وال تستحق معاشاح عن زوجها . 34ابنها "  فونها تستمر فً استحقاق معاشها عن
 

 :(  2مثال رقم ) 
جنٌها   وبالتالً فقد استحقت  150( كان 1بفرح أن معاش المإمن علٌه فً المثال السابق رق  )

 جنٌهاح . 25عنه الوالدة السدس 
 جنٌه.    22.50جنٌها استحقت عنه زوجته   30وبفرح أن معاش الزوج كان 

لحالة أٌ اح ٌكون المعاش المستحق عن االبن  و األكبر   وبالتةالً تظةل الوالةدة مسةتحقة فً  ذه ا
 لهذا المعاش .

ونظراح ألن المعاش المستحق للوالدة عن االبن أقل من حدود الجمع بٌن المعاشات المعمول بها فً 
جهةا " الفةرق جنٌها " فونها تستحق من المعاش األصؽر " المسةتحق لهةا عةن زو 30 ذا التارٌخ "

 بٌن حدود الجمع ومعاشها عن ابنها .
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 جنٌهات . 5=  25 – 30أي تستحق من معاش زوجها 
 وعلى ذل  ٌكون االستحقاق النهائً لها كما ٌلً :

 جنٌهاح " المعاش األكبر "   25عن االبن 
 جنٌهات " ما ٌكمل حدود الجمع من المعاش األصؽر "  5عن الزوج 

 جنٌهاح  30وحدود الجمع 
 

  :(  3مثال رقم ) 
 10جنٌهاح   استحقت منه الوالدة السةدس  60( كان 1بفرح أن معاش المإمن علٌه بالمثال رق  )

 جنٌهات .
جنٌهاح استحقت منه  12وكان المعاش المستحق عن الوالد طبقاح لنظا  التؤمٌن االجتماعً الشامل   

 جنٌهات . 9أي  – 4/  3زوجته 
جنٌهةةات " حٌةث  ةةو األكبةةر   وال  10ة مسةتحقة للمعةةاش عةن ابنهةةا " فةً  ةةذه الحالةة تظةةل الوالةةد

 جنٌهات " . 9تستحق فً معاش زوجها حٌث نصٌبها منه أقل من   " 
 ملحوظة 

جنٌهةاح فةً  ةذه  الحالةة ـ حٌةث أحةد المعاشةٌن  30ال تطبق قاعدة الجمع بٌن المعاشةات فةً حةدود 
 . 1980لسنة  112مستحقا وفقاح للقانون رق  

 
 :(   4ل رقم ) مثا

 5جنٌها استحقت منه الوالدة السدس  30" كان  3بفرح أن معاش المإمن علٌه فً المثال رق  " 
 جنٌهات .

جنٌهةات   وبالتةالً ٌكةون  ةو المعةاش األكبةر    9فً  ذه الحالة نظراح ألن استحقاقها عن الةزوج 
ن االجتماعً الشامل "   وتصبح فونها تستحق المعاش عن الزوج " و و مستحقاح وفقاح لنظا  التؤمٌ

لسةةنة  79ؼٌةةر مسةةتحقة فةةً معةةاش االبةةن حٌةةث  ةةو األصةةؽر ) و ةةو مسةةتحق وفقةةاح للقـةةـانون رقةة  
 (   وٌت  قطع نصٌبها المستحق عنه . 1975

 :ملحوظة 
 " . 3تراعى المبلحظة المبٌنة بالمثال رق  " 

 
  30/6/1992إلى  1/4/1984ـ الفترة من   2

قوانٌن التؤمٌن االجتماعً والتؤمٌن والمعاشات على أن تكون أولوٌة االستحقاق  نصت                
فً حالة توافر شروط االستحقاق فً حالة توافر شةروط اسةتحقاق أكثةر مةن معةاش 

 كما ٌلً : 
  1980لسنة  112القانون رقم   أ ـ             
أولوٌةة االسةتحقاق للمعةاش  ( السةابق1بنةد )وفقاح لما سبق بٌانه بالفقرة " أ " مةن ال                  

 .األكبر
 ن والمعاشات األخرى ٌن االجتماعً والتأمٌن التأمٌب ـ  قوان        

إذا تةةوافرت فةةً أحةةد المسةةتحقٌن شةةروط االسةةتحقاق ألكثةةر مةةن معةةاش مةةن (1)               
الصندوق أو من الصةندوقٌن أو مةن أحةد ما أو منهمةا معةاح ومةن الخزانةة 

امة فبل ٌستحق منهةا إال معاشةا واحةداح وتكةون أولوٌةة االسةتحقاق وفقةا الع
 للترتٌب اآلتً : 

 ) أ  (  المعاش المستحق عن نفسه .               
 )ب  (  المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .               
 )جـ( المعاش المستحق عن الوالدٌن .               
 ( المعاش المستحق عن األوالد .)د                  
 ) ـ (  المعاش المستحق عن األخوة واألخوات .               
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إذا كانت المعاشات مستحقة عن مإمن علٌه  أو أصحاب معاشةات مةن فئةة (2)          
 واحدة فٌستحق المعاش األسبق فً االستحقاق .

ن المعاش اآلخر أدي إلٌه الفةرق (إذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقد  ع3)          
 من  ذا المعاش .

 " ٌراعً :  3ـ  1(استثناء من القواعد المتقد  بٌانها من "4)          
 ) أ(  ٌجمع المستحق بٌن المعاشات فً حدود :      

 . 1/4/1984جنٌها شهرٌا من  050
 .    1/7/1990جنٌها شهرٌا من  100           

القدر بالترتٌب المشار إلٌه     بالبنود من "  وٌكمل المعاش إلى  ذا
 " السابقة  3" إلى "  1

 )ب( ٌجمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌه   دون حدود .
)ج( تجمع األرملة بةٌن معاشةها عةن زوجهةا وبةٌن معاشةها بصةفتها منتفعةة 

 بؤحكا  قانون التؤمٌن االجتماعً دون حدود .
ستثناءات أن تكون جمٌع المعاشةات المسةتحقة وفقةاح وٌشترط لتطبٌق  ذه اإل

 112لقوانٌن التؤمٌن االجتماعً والتؤمٌن والمعاشات بخةبلؾ القةانون رقة  
ـ حٌث ال تطبق  ذه اإلستثناءات فً حالة إذا ما كان أحد  ةذه  1980لسنة 

 المعاشات مستحقاح وفقاح للقانون المشار إلٌه .
 المعاش :        ( من حاالت قطع 5)             

 1توافر شروط استحقاق معاش أخر مع مراعاة القواعد المبٌنة بالبنود من "                
 " السابقة . 4" إلى " 

 أصبحت هناك قاعدتان :    1/4/1984وعلى ذلك فإنه ٌمكن القول أنه اعتبارا من             
  1980لسنة  112أ ـ وفقاً للقانون              

 أولوٌة االستحقاق للمعاش األكبر .                        
 ب ـ وفقاً لباقً القوانتن              
 أولوٌة االستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش .                    

 
قاق تبعاً وقد جرى العمل اعتبارا من التارٌخ المشار إلٌه بتطبٌق قاعدة أولوٌة االستح             

لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وذلك بالنسبة لكافة قوانٌن التأمٌن االجتماعً 
 112والتللأمٌن والمعاشللات ، بمللا فللً ذلللك المعاشللات المسللتحقة وفقللاً للقللانون رقللم 

" معاشات التأمٌن الشلامل ومعلاش السلادات " وذللك وفقلاً لملا انتهلت  1980لسنة 
 15/7/1984الصادر فً  1984لسنة  4شور العام رقم إلٌه وزارة التأمٌنات بالمن

 بشأن المستحقون فً المعاش .
 

 : ( 5مثال رقم ) 
ووفةةاة  5/8/1984" بفةةرح أن وفةةاة المةةإمن علٌةةه " االبةةن " كةةان بتةةارٌخ  1فةةً المثةةال رقةة  " 

 . 2/12/1984الزوج كان 
 "  1/4/1984فً  ذه الحالة " حٌث تارٌخ استحقاق كل من المعاشٌن بعد 

 جنٌهاح " أولوٌة أولى "  27تستحق الوالدة معاش الزوج 
 جنٌهاح " أولوٌة ثانٌة "  34وتستحق من معاش اإلبن ومقداره 

 جنٌهاح "  50ما ٌكمل حدود الجمع المعمول بها فً تارٌخ وفاة الزوج " 
 بمعنى أن استحقاق الوالدة فً كل من المعاشٌن ٌكون كما ٌلً : 

 جنٌهاح  27وج بالكامل تستحق نصٌبها عن الز
 جنٌهاح  23تستحق من معاش االبن 

 جنٌهاح  50المجموع = حدود الجمع فً  ذا التارٌخ 
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 :ملحوظة 
فةةون النتٌجةةة لةةن تتؽٌةةر عمةةا تقةةد  حٌةةث أن العبةةرة  1/4/1984بفةةرح أن وفةةاة االبةةن كانةةت قبةةل 

 " .  1/4/1984بعد بتطبٌق أولوٌة االستحقاق وحدود الجمع فً تارٌخ استحقاق معاش الزوج " 
 

 : ( 6مثال رقم ) 
فً  ذه الحالة " حٌث تةارٌخ وفةاة  2/12/1984" بفرح أن وفاة الزوج كان  2فً المثال رق  "

 "  1/4/1984الزوج بعد 
 جنٌه " أولوٌة أولى " . 22.50تستحق الوالدة معاشها عن الزوج 

 جنٌهاح " أولوٌة ثانٌة "  25تستحق معاشها عن االبن و و 
 جنٌة  47.50جموع ٌقل عن حدود الجمع ال

 جنٌة المعمول بها فً  ذا التارٌخ . 50
 

 :(  7مثال رقم ) 
فةً  ةذه الحالةة حٌةث تةارٌخ وفةاة  2/12/1984( بفرح أن وفةاة الةزوج كةان 3فً المثال رق  )

  1/4/1984الزوج بعد 
 "أولوٌة أولى " جنٌهات     9  112/1980تستحق الوالدة معاشها عن الزوج وفقاح للقانون 

 جنٌة " أولوٌة ثانٌة "  1   1975/ 79تستحق من معاشها عن االبن وفقاح للقانون 
 وٌمثل الفرق بٌن : 

 جنٌهات " باعتبار ا أولوٌة ثانٌة  10ما تستحقه عن االبن " 
 جنٌهات " باعتباره أولوٌة أولى . 9وما تستحقه عن زوجها " 

 :ملحوظة  
جنٌهةاح فةً  ةذه الحالةة ـ حٌةث أحةد المعاشةٌن  50المعاشةات فةً حةدود  ال تطبق قاعدة الجمةع بةٌن
 .  1980لسنة  112مستحقاح وفقاح للقانون رق  

 
 :(  8مثال رقم ) 

فً  ذه الحالة حٌث تارٌخ وفاة  2/12/1984( بفرح أن وفاة الزوج كان 4فً المثال رق  )
  1/4/1984الزوج بعد 

جنٌهات  " أولوٌة أولى " وال  9(  1980/ 112قاح للقانون تستحق الوالدة معاشها عن الزوج ) وف
جنٌهات حٌث تقل  5" ومقداره  1975/ 79تستحق نصٌبها فً المعاش عن ابنها " وفقاح للقانون  

جنٌهةات " ـ باعتبةار أن المعةاش المسةتحق عةن االبةن ٌمثةل  9قٌمتةه عةن معاشةها عةن الةزوج   " 
 حالة .أولوٌة ثانٌة فً االستحقاق فً  ذه ال

 :ملحوظة 
 "  7تراعى المبلحظة المبٌنة بالمثال السابق رق  "  
  
 : 1/7/1992ـ الفترة من  3

تنص قوانٌن التؤمٌن االجتماعً والتؤمٌن والمعاشات على أن تكون أولوٌة االستحقاق فً        
 حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما ٌلً : 

ن شلامل ٌ" تلأم 1992لسلنة  32معدالً بالقلانون رقلم  1980سنة ل 112ـ القانون رقم  أ       
  أو سادات "

إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاح ألحكا   ذا القانون شروط استحقاق معاش أخر  (1)
وفقةةةاح ألحكةةةا  أي مةةةن قةةةوانٌن التةةةؤمٌن االجتمةةةاعً أو قةةةانون التقاعةةةد والتةةةؤمٌن 

 والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش األخر .
وإذا قل المعاش األخر عن المعاش المسةتحق وفقةاح لهةذا القةانون أدى إلٌةه الفةرق        

 وٌخفح  ذا الفرق بمقدار ما ٌحصل علٌه من زٌادات فً المعاش األخر .
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إذا تةةوافرت فةةً المسةةتحق شةةروط االسةةتحقاق ألكثةةر مةةن معةةاش وفقةةاح ألحكةةا   ةةذا  (2)
أو قةةانون التقاعةةد والتةةؤمٌن  القةةانون وألحكةةا   ي مةةن قةةوانٌن التةةؤمٌن االجتمةةاعً
 والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش األخر .

وإذا قةةل  ةةذا المعةةاش عةةن المعةةاش المسةةتحق وفقةةاح لهةةذا القةةانون أدى إلٌةةه الفةةرق      
 وٌخفح  ذا الفرق بمقدار ما ٌحصل علٌه من زٌادات فً المعاش األخر .

 
 ن والمعاشات األخرى ٌن االجتماعً والتأمٌن التأمٌب ـ قوان      

( السابق " أولوٌةة   االسةتحقاق تبعةاح لصةلة 2فقاح لما سبق بٌانه بالفقرة "ب" من البند )و            
 القرابة بالمستحق عنه المعاش " 

 
أصلبحت  ا لقواعلد المطبقلة فلً  1/7/1992وعلى ذلك فإنله ٌمكلن القلول أنله اعتبلار ملن       

 ر من معاش كما ٌلً : حالة توافر شروط استحقاق أكث
أ ـ فةةً حالةةة مةةا إذا كانةةت المعاشةةات المسةةتحقة وفقةةاح ألي مةةن قةةوانٌن التةةؤمٌن االجتمةةاعً        

"  1980لسةةنة  112والتةؤمٌن والمعاشةات بخةةبلؾ تلة  المسةتحقة وفقةةاح للقةانون رقة  
 تؤمٌن شامل أو سادات " فون القاعدة التً تطبق فً  ذه الحالة  ً : 

 " أولوٌة االستحقاق تبعاح لصلة القرابة بالمستحق عن المعاش "             
لسةةنة  112ب ـ فةةً حالةةة مةةا إذا كانةةت المعاشةةات المسةةتحقة أحةةد ما وفقةةاح    للقةةانون رقةة         

 " تؤمٌن شامل أو سادات " فون القاعدة التً تطبق فً  ذه الحالة  ً :  1980
لمعاش المستحق وفقاح ألي من قةوانٌن التةؤمٌن االجتمةاعً أولوٌة القانون حٌث ٌكون ا              

" تةةؤمٌن شةةامل أو  1980لسةةنة    112والتةةؤمٌن والمعاشةةات بخةةبلؾ القةةانون رقةة  
سادات " له األولوٌة األولى بصرؾ النظر عن أولوٌة صلة القرابة بالمستحق عنةه 

 . 1980لسنة  112معاش القانون رق  
 

 :(  9مثال رقم ) 
  وفاة الزوج  5/8/1993( بفرح أن وفاة المإمن علٌه " االبن " كان بتارٌخ 1ق  )فً المثال ر

" وكةل  1/7/1992فً  ذه الحالة " حٌث تارٌخ استحقاق كةل مةن المعاشةٌن بعةد  2/12/1993
 . 1975لسنة  79منهما مستحقاح وفقاح للقانون رق  
 جنٌهاح " أولوٌة أولى "  27تستحق الوالدة معاش الزوج 

 جنٌهاح " أولوٌة ثانٌة "  34حق معاش االبن وتست
 جنٌهاح "  61المجموع " أقل من حدود الجمع 

  هجنٌ 100المعمول بها فً  ذا التارٌخ و ى 
 :لحوظة م

جنٌة فون  100عندما كانت حدود الجمع أقل من  1/7/1990بفرح أن وفاة االبن كانت قبل 
ٌخ استحقاق المعاش عن الزوج فً تطبٌق حدود النتٌجة ل  تتؽٌر عما تقد  حٌث أن العبرة بتار

 الجمع المعمول بها فً  ذا التارٌخ .
 

 :(  10مثال رقم ) 
فً  ذه الحالة حٌث تارٌخ وفاة  2/12/1993( بفرح أن وفاة الزوج كان 2فً المثال رق  ) 

تستحق الوالدة معاشها المستحق عن الزوج وعن االبن حٌث مجموعها  1/7/1990الزوج بعد 
 جنٌة . 100جنٌة ٌقل عن حدود الجمع المعمول بها فً  ذا التارٌخ و ى  47.50
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  :(  11مثال رقم ) 
حٌث أصبح المعاش المستحق وفقاح  2/12/1993( بفرح أن وفاة الزوج كان 3فً المثال رق  ) 

أي  4/  3جنٌهةةةاح تسةةةتحق منةةةه الزوجةةةة  25" تةةةؤمٌن شةةةامل "  1980لسةةةنة  112للقةةةانون رقةةة  
 . هجنٌ 18.75

 جنٌهاح .  30جنٌهاح استحقت منه الوالدة السدس  180وبفرح معاش االبن كان 
 :  1/7/1992فً  ذه الحالة فونه طبقاح لقواعد أولوٌة االستحقاق المستحدثة اعتبارا من 

جنٌهاح باعتباره مستحقاح وفقاح للقانون رق   30تستمر الوالدة فً استحقاق معاشها عن ابنها ومقداره 
 . 1975لسنة  79

لسةنة  112حٌث أنةه مسةتحقاح وفقةاح للقةانون رقة   18.75وال تستحق معاشها عن زوجها ومقداره 
 " تؤمٌن شامل " وقٌمته أقل من المعاش المستحق عن االبن  1980

 :ملحوظة 
" فً  ذه الحالة ـ حٌث أحد المعاشٌن  هجنٌ 100ال تطبق قاعدة الجمع بٌن المعاشات فً حدود " 

 . 1980لسنة  112قاح وفقاح للقانون رق  مستح
 

 :(  12مثال رقم ) 
وحٌةث أصةبح المعةاش المسةتحق  2/12/1993( بفةرح أن وفةاة الةزوج كةان 4فً المثال رقة  )
أي  4/  3جنٌهةاح تسةتحق منةه الزوجةة  25" تةؤمٌن شةامل "  1980لسةنة  112وفقاح للقانون رق  

 . iجنً 18.75
 فً هذه الحالة : 

  1/7/1992وفاة الزوج بعد حٌث تارٌخ 
فً حٌن أن المعةاش المسةتحق  1980لسنة  112وحٌث المعاش المستحق عنه وفقاح للقانون رق   

 . 1975لسنة  79عن االبن وفقاح لقانون رق  
 فونه :  1/7/1992فونه فً  ذه الحالة وطبقاح لقواعد أولوٌة االستحقاق المستحدثة اعتبارا من 

جنٌهات باعتباره مستحقاح وفقاح للقانون رق   5حقاق معاشها عن ابنها ومقداره تستمر الوالدة فً است
  1975لسنة  79

=  5 – 18.75وتستحق من معاش زوجها الفرق بٌنه وبٌن ما أستحقه مةن معةاش عةن ابنهةا أى 
  iجنً 13.75

  iجنً 18.75مجموع المستحق لها عن االبن والزوج 
 :ملحوظة 

 "  11بالمثال السابق رق  " تراعى المبلحظة المبٌنة 
( كما 12( إلى )1ثلة من رقم )وقد ٌكون من المفٌد فً نهاٌة هذا البند أن نلخص نتائ  األم

 ٌلً:
 

مثال 
 رقم

 القاعدة المطبقة بشأن النصٌب المستحق النصٌب فً المعاش

 عن الزوج عن االبن

 أولوٌة االستحقاق
حدود 
 الجمع

 عن الزوج عن االبن
 القانون القٌمة ا لتارٌخ القانون لقٌمةا التارٌخ

 
1 
2 
3 
4 

 
5/8/1983 
5/8/1983 
5/8/1983 
5/8/1983 

 جنٌه
34 
25 
10 
50 

 
79/75 
79/75 
79/75 
79/75 

 
2/12/8319 
2/12/8319 
2/12/8319 
2/12/8319 

 جنٌه
00.27 

22.50 
00.90 
00.90 

 
79/75 
79/75 
112/80 
112/80 

 
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر
 المعاش األكبر

 جنٌه
30 
30 
-- 
-- 

 جنٌه
34 
25 
10 
-- 

 جنٌه
-- 

05.00 
-- 

09.00 

5 
6 
7 
8 
 

5/8/1984 
5/8/1983 
5/8/1983 
5/8/1983 

34 
25 
10 
50 

79/75 
79/75 
79/75 
79/75 

2/12/8419 
2/12/8419 
2/12/8419 
2/12/8419 

00.27 
22.50 

00.90 
00.90 

 

79/75 
79/75 
112/80 
112/80 

 صلة القرابة
 صلة القرابة
 صلة القرابة

 رابةقصلة ال

50 
50 
-- 
-- 

.23 

.25 
1 
- 

00.27 
22.50 
09.00 
09.00 

9 
10 
11 
12 

5/8/1993 
5/8/1983 
5/8/1983 
5/8/1983 

34 
25 
30 
50 

79/75 
79/75 
79/75 
79/75 

2/12/1993 
2/12/1993 
2/12/1993 
2/12/1993 

00.27 
22.50 
18.75 
18.75 

79/75 
79/75 
112/80 
112/80 

 صلة القرابة
 صلة القرابة
 القانون
 القانون

100 
100 
-- 
-- 

34 
25 
30 
5 

00.27 
22.50 

-- 
13.75 
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فً تحدٌد أولوٌة االستحقاق فلً حاللة اسلتحقاق  1/7/1992ثانٌاً : أثر القواعد المستحدثة من 
عللى الحلاالت  ن األخلرىٌن االجتماعً الشامل والقوانٌأكثر من معاش وفقاً لقانون التأم

 التً نشأ فٌها االستحقاق قبل هذا التارٌخ :
سبق أن أوضحنا فً البند أوالً السابق أن أولوٌة االستحقاق فً حالة  استحقاق أكثلر ملن معلاش وفقلاً           

 لقانون التأمٌن االجتماعً الشامل والقوانٌن األخرى قد مرت بثبلث مراحل كما ٌلً : 
 : 1/4/1984ـ قبل       1

 أولوٌة االستحقاق للمعاش األكبر               
 :  30/6/1992وحتى  1/4/1984ـ من  2

 أولوٌة االستحقاق تبعاح لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش                
 :  1/7/1992ـ من  3

 79أولوٌة االستحقاق للمعةاش المسةتحق وفقةاح ألي مةن قةوانٌن التةؤمٌن   االجتمةاعً 
  قةةةانون التقاعةةةد والتةةةؤمٌن  1978لسةةةنة  50   1976لسةةةنة  108   1975لسةةةنة 

وذل  بصرؾ النظةر عةن صةلة القرابةة  1975لسنة  90والمعاشات للقوات المسلحة 
 بالمستحق عنه المعاش وفقاح ألي من  ذه القوانٌن . 

وبمعنةةى أخةةر أن المعةةاش المسةةتحق وفقةةاح لقةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعً الشةةامل تكةةون 
ه أقل من أي من المعاشات المستحقة وفقاح ألي من  ذه القوانٌن حتى ولو كانت أولوٌت

مةن صةلة  ًصلة القرابة بالمستحق عنه معاش قانون التةؤمٌن االجتمةاعً الشةامل أعلة
 القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقاح ألي من القوانٌن المشار إلٌها .

        
بتعةةةدٌل بعةةةح أحكةةةا  قةةةانون التةةةؤمٌن  1992لسةةةنة  32 ةةةذا وقةةةد نةةةص القةةةانون رقةةة      

االجتمةةةاعً وقةةةانون نظةةةا  التةةةؤمٌن الشةةةامل   علةةةى مةةةد أثةةةر القواعةةةد المسةةةتحدثة مةةةن 
 :ا التارٌخ وذل  على النحو التالًعلى حاالت االستحقاق السابقة على  ذ 1/7/1992

السلابق علللى ملن البنللد أوالً  3تسلرى األحكلام المسللتحدثة والسلابق بٌانهللا فلً أ مللن              
 ـ  التً :   1/7/1992المعاش السابقة على  حاالت استحقاق

  1/7/1992أ  ـ ل  ٌت  ربطها حتى         
 وذل  بمراعاة :  1/7/1992ب ـ ت  ربطها قبل         

( أن ٌكةةون تطبٌةةق القاعةةدة المسةةتحدثة فةةً حةةدود الجةةزء ؼٌةةر المةةوزع  مةةن 1)      
ٌةة فةً تطبٌةق قواعةد الةرد واألٌلولةة علةى وبمراعاة أن تكون األولو المعاش

 المستحقٌن األصلٌٌن .
( ٌعتبر صحٌحاح ما سبق ربطه مةن معةاش بالمخالفةة ألحكةا  ترتٌةب أولوٌةة 2)

وذلة  إذا كةان  ةذا المعةاش  1/7/1992المعمةول بهةا قبةل   االسةتحقاق 
 ٌتفق واألحكا  المستحدثة .

 
 16/7/1992بتةارٌخ  1992لسةنة  3العا  رقة   كما أصدرت وزارة التؤمٌنات المنشور          

بشةةؤن التعةةدٌبلت فةةً قةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعً الشةةامل والقواعةةد التةةً تتبةةع فةةً حالةةة 
االستحقاق فً أكثر من معاش وفقةاح لهةذا القةانون وقةوانٌن التةؤمٌن االجتمةاعً األخةرى ـ 

  1/7/1992مت مناح األتً بالنسبة للحاالت التً نشؤ فٌها االستحقاق قبل 
   1/7/1992ـ الحاالت التً لم ٌتم ربطها حتى  أ 

تسةةرى فةةً شةةةؤنها القواعةةد واألحكةةا  المطبقةةةة فةةً شةةؤن الحةةةاالت التةةً ٌنشةةؤ فٌهةةةا 
 .  1/7/1992االستحقاق اعتبارا من 

 
 :(  13مثال رقم ) 

ـ  5/8/1990استحقت أرملة عن زوجهةا معاشةاح وفقةاح لقةانون التةؤمٌن االجتمةاعً الشةامل بتةارٌخ 
  ذا المعاش .  4/ 3وحٌث كانت المستحقة الوحٌدة فً المعاش فقد استحقت 
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باعتبةةاره  1976لسةةنة  108تةةوفى والةةد ا وكةةان مإمنةةاح علٌةةه بالقةةانون رقةة   2/4/1992وفةةى 
صاحب عمل وحٌث كان مشتركاح على أساس الحد األدنى لفئات االشترا  وفقاح لهذا القةانون   فقةد 

جنٌهةاح   وحٌةث كانةت  ةذه االبنةة  ةً المسةتحقة الوحٌةدة فةً  ةذا  29نةه كان المعاش المستحق ع
  هجنٌ 19.34=  3/ 2×  29ـ أي  3/  2المعاش   فقد استحقت 

جنٌهةةاح    17قةةد بلةةػ فةةً تةةارٌخ وفةةاة والةةد ا  1980لسةةنة  112وحٌةةث كةةان معةةاش القةةانون رقةة  
  هجنٌ 12.75=  4/ 3×  17ي المعاش باعتبار ا المستحقة الوحٌدة فٌه ـ أ 4/  3وحٌث تستحق 

إال أنه نظراح ألنه ل  ٌكن قد ت  ربط  ذا المعاش حتى  1/7/1992ورؼ  أن وفاة الوالد كانت قبل 
  ذا التارٌخ   فونه فً  ذه الحالة ٌت  تطبٌق القواعد المستحدثة .

 ا تستحق : وعلى ذل  تكون أولوٌة االستحقاق  ً أولوٌة القانون ولٌست صلة القرابة ـ بمعنى أنه
 نصٌبها فً المعاش عن الوالد " وفقاح للقانون " 

  هجنٌ 19.34=  1976لسنة  108
" و ةو  1980لسةنة  112وتصبح ؼٌر مستحقة لنصٌبها فً المعاش عن زوجهةا " وفقةاح للقةانون 

باعتباره أقل من نصٌبها فً المعاش عن والد ا وال تطبق قاعدة الجمع بٌن المعاشٌن فً  12.75
لسةنة  112فً  ذه الحالة باعتبةار أن أحةد المعاشةٌن مسةتحقاح وفقةاح للقةانون رقة   هجنٌ 100حدود 
1980 . 

 
 : ( 14مثال رقم ) 

( بفةرح أن المسةتحقٌن فةً معةاش الوالةد كانةت أرملةة وابنةة أخةرى بخةبلؾ 13فً المثةال رقة  )
 . 1980لسنة  112االبنة المتر ملة والمستحقة معاش عن زوجها وفقاح للقانون رق  

وبالتالً فقد ت  توزٌع معاش الوالد على األرملة " النصؾ "  واالبنتٌن " النصةؾ " اسةتحقت منةه 
 االبنة المترملة " النصؾ " .

 وعلى ذل  ٌكون نصٌب  ذه األرملة من معاش والد ا كما ٌلً : 
  هجنٌ 7.25=  2÷  14.50=  2÷  29

  فونةه ٌةت  تطبٌةق أحكةا  أولوٌةة  1/7/1992ونظراح آلن  ةذا المعةاش لة  ٌكةن قةد تة  ربطةه حتةى 
االسةةتحقاق المسةةتحدثة مةةن  ةةذا التةةارٌخ وعلةةى ذلةة  تكةةون أولوٌةةة االسةةتحقاق  ةةً أولوٌةةة القةةانون 

 ولٌست صلة القرابة ـ بمعنى أنها تستحق :
وتستحق من معاش    7.25" =  1976لسنة  108نصٌبها فً المعاش عن الوالد " وفقاح للقانون 

 " الفرق بٌنه وبٌن معاشها عن والد ا ـ أي  1980لسنة  112اح للقانون زوجها " وفق
 . هجنٌ 5.50=  7025ـ  12.75

 هجنٌ 12.75وٌكون جملة المستحق لها من المعاشٌن 
جنٌةةة فةةً  ةةذه الحالةةة باعتبةةار أن أحةةد  100  ال تطبةةق قاعةةدة الجمةةع بةةٌن المعاشةةٌن فةةً حةةدود 

 . 1980لسنة  112المعاشٌن مستحقاح وفقاح للقانون رق  
           
 وفقاً ألحكام القانون قبل التعدٌل :         1/7/1992ـ الحاالت التً تم ربطها قبل  ب 

 تطبق بشؤنها القواعد واألحكا  المستحدثة وذل  بمراعاة اآلتً :              
ن المعةاش تطبٌقةاح ( تسرى األحكا  المشار إلٌها على الحةاالت السةابق حرمانهةا مة1)               

سواء كان  ةذا الحرمةان   جزئٌةاح  1/7/1992للقواعد التً كانت سارٌة قبل 
 أو كلٌاح .

( ٌتعٌن تطبٌةق األحكةا  المشةار إلٌهةا وجةود جةزء مةن المعةاش ؼٌةر مسةتحق وال 2)           
 ذل  جزء المعاش الموقوؾ صرفه .    ٌعتبر فى حك  

حكا  المشار إلٌها وجود جةزء مةن المعةاش ؼٌةر مةوزع فةً ( ٌشترط لبلنتفاع باأل3)           
 أو فً تارٌخ الحق لهذا التارٌخ   1/7/1992

( فً حالة قطع معاش أحد المستحقٌن تطبق أوالح قواعد الرد على المستحقٌن الذٌن 4)                  
تةةوافرت فةةٌه  شةةروط االسةةتحقاق فةةً تةةارٌخ وفةةاة المةةإمن علٌةةه أو صةةاحب 
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  من استحقوا معاشاح دون المساس بحقةوق بةاقً المسةتحقٌن قبةل المعاش وكذل
فوذا تبقى جزء ؼٌر موزع بعد ذل  تسرى األحكةا  المشةار إلٌهةا  1/7/1992

 فً شؤن  ذا الجزء .
( فً حالة وجود أكثر من مستحق تة  حرمةانه  جزئٌةاح أو كلٌةاح مةن المعةاش تكةون 5)           

عاح لترتٌب األولوٌات المنصوص علٌهةا فةً المةادة األولوٌة لبلنتفاع بهذا البند تب
 1975لسةةنة  79مةةن قةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعً الصةةادر بالقةةانون رقةة   110

 المشارإلٌه .
وإذا كان المستحقون المشار إلٌه  من فئة واحدة فٌت  إ افة الجزء ؼٌةر المةوزع                

  المشةار إلٌهةا وٌةت  تقسةٌ  إلى النصٌب المستحق لهةذه الفئةة قبةل تطبٌةق األحكةا
ق وفقةةاح لمةةا تقةةد  عمةةا كةةان النةةاتج بالتسةةاوي بمراعةةاة أال ٌقةةل نصةةٌب المسةةتح

 .ٌستحقه
( ٌراعةةى فةةً حالةةة وجةةود مسةةتحقٌن اسةةتحقوا معاشةةاح دون المسةةاس بحقةةوق بةةاقً 6)           

المستحقٌن اعتبارا المعاش المستحق له   ةمن كامةل معةاش المةإمن علٌةه أو 
 اش قبل أعمال األحكا  المشار إلٌها .صاحب المع

أو أول  1/7/1992( ٌسةةتحق المعةةاش طبقةةاح لؤلحكةةا  المشةةار إلٌهةةا اعتبةةارا مةةن 7)              
 الشهر الذي ٌتوافر فٌه جزء المعاش ؼٌر الموزع حسب األحوال .

ٌعتبةةر مةةن ( المسةةتحق الةةذي عةةاد لةةه الحةةق فةةً المعةةاش وفقةةاح  لؤلحكةةا  المتقدمةةة 8)              
 المستحقٌن األصلٌٌن .

( ٌتعةةٌن النتفةةاع المسةةتحق باألحكةةا  المتقدمةةة تقةةدٌ  طلةةب للهٌئةةة المختصةةة خةةبلل 9)              
خمس سنوات من تارٌخ االستحقاق وتسرى فةً شةؤن  ةذا الطلةب أحكةا  المةادة 

 . 1975لسنة  79من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق   140
وٌجوز للهٌئة المختصةة خةبلل الفتةرة المشةار إلٌهةا تطبٌةق األحكةا  المتقدمةة دون                   

 حاجة إلى تقدٌ  طلب .
 

 :( 15مثال رقم )
وبالتالً فقد  1/7/1992" افتر نا أن معاش الوالد ل  ٌكن قد ت  ربطه حتى 13فً المثال رق  "

 ه الحالة .فً  ذ 1/7/1992طبقنا قواعد األولوٌة المستحدثة من 
ولكن إذا افتر نا أن  ذا المعةاش كةان قةد تة  ربطةه قبةل  ةذا التةارٌخ   وبالتةالً كانةت قةد طبقةت 

كةان مةن المفتةرح أن  بشؤنه أولوٌة االستحقاق تبعا لصلة القرابة   فون االستحقاق فً  ذه الحالةة
 : ٌكون كما ٌلً

 " تارٌخ استحقاق معاش الوالد "  4/1992/ 1ـ اعتبارا من  1
 تستمر فً استحقاق معاشها عن زوجها       
 جنٌه  12.75أولوٌة أولً                                  =       

 تستحق من معاش الوالد " أولوٌة ثانٌة "             
 جنٌه   6.59=                    12.75 – 19.34الفرق =       
 جنٌه  19.34=           مجموع النصٌبٌن                         
 وبذل  تكون قد حرمت جزئٌا من معاش الوالد " حٌث استحقت جزءاح  منه فقط " .     
  1/7/1992ـ اعتبارا من  2

تطبٌقةةاح لؤلحكةةا  المسةةتحدثة ألولوٌةةة االسةةتحقاق   وحٌةةث ال ٌوجةةد   مسةةتحقٌن   خةةرٌن عةةن       
 ٌعود لبلبنة الحق فً المعاش عن والد ا.  الوالد" بمعنى ان معاش الوالد ؼٌر موزع " فؤنه 

% مةن  20زٌةادة    بنسةبة  76لسةنة  108وحٌث أ ٌفت للمعاشات المستحقة وفقاح للقةانون      
% " =  20×  29+ "  29ـ بمعنةةى أنةةه أصةةبح معةةاش الوالةةد              =  1/7/1992

 . هجنٌ 34.80= 29+5.80
 حقة الوحٌدة الثلثٌن تستحق منه االبنة باعتبار ا المست     
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 هجنٌ 23.20=  3/  2×  34.80أي تستحق 
"      التةؤمٌن الشةامل " مةن  80لسةنة  112وحٌث أصبح المعاش المستحق وفقاح للقانون رق      
باعتبار ا أرملةة و ةى المسةتحقة الوحٌةدة فٌةه ـ  4/  3جنٌة ـ تستحق منه  21=  1/7/1992

 هجنٌ 15.75=  4/ 3×  21أي 
 راح آلن نصٌبها فً معاش والد ا السابق حرمانها منه جزئٌاح ونظ    
  هجنٌ 23.20=     
" تةؤمٌن  1980لسةنة   112وحٌةث نصةٌبها فةً المعةاش عةن زوجهةا المسةتحق وفقةاح للقةانون     

 " 15.75ٌة االستحقاق وقٌمته أقل " شامل " ٌعتبر أولوٌة ثانٌة تطبٌقاح للقواعد المستحدثة ألولو
  1/7/1992تستحق نصٌبها فً المعاش عن زوجها وذل  كله اعتبارا من    لذا ال    
 :ملحوظة    
فً  ذه الحالة باعتبار أن أحد  هجنٌ 100ال تطبق قاعدة الجمع بٌن المعاشٌن فً حدود     

 1980لسنة  112المعاشٌن مستحقا وفقا للقانون رق  
    

  :(  16مثال رقم ) 
وبالتالً فقد  1/7/1992ا أن معاش الوالد ل  ٌكن قد ت  ربطه حتى " افتر ن 14فً المثال رق  "

 على  ذه الحالة  1992/ 1/7طبقنا قواعد األولوٌة المستحقة من  
ولكن إذا افتر نا أن  ذا المعةاش كةان قةد تة  ربطةه قبةل  ةذا التةارٌخ   وبالتةالً كانةت قةد طبقةت 

كةان مةن المفتةرح أن  الستحقاق فً  ذه الحالةةبشؤنه أولوٌة االستحقاق تبعاح لصلة القرابة   فون ا
 : ٌكون كما ٌلً

" تارٌخ استحقاق معاش الوالد " تستمر فً استحقاق معاشها عن  1/4/1992ـ اعتبارا من  1
 زوجها 

  هجنٌ 12.75أولوٌة أولى =       
 ال تستحق معاش الوالد " أولوٌة ثانٌة "       
  هجنٌ 7.25 حٌث قٌمته أقل من معاش الزوج =      
وبذل  تكون قد حرمت كلٌاح مةن معةاش الوالةد وٌةت  رد نصةٌبها فةً المعةاش عةن والةد ا إلةى       

 شقٌقتها التً تصبح مستحقة نصؾ معاش الوالد وذل  لوجود أرملة مستحقة فً المعاش 
 وبذل  ٌكون معاش الوالد قد وزع كاألتً :        
  14.50األرملة        
 األولى ـ ل  تستحق الستحقاقها معاش أكبر عن زوجها االبنة        
  14.50االبنة الثانٌة        

  1/7/1992ـ اعتبار من  2 
 1992بفةةرح أن االبنةةة التةةً حرمةةت مةةن معةةاش الوالةةد تقةةدمت بطلةةب خةةبلل شةةهر ٌولٌةةو        

 لبلستفادة من األحكا  المستحدثة من  ذا التارٌخ بشؤن أولوٌة االستحقاق 
ال ٌكون  نا  محل لتطبٌق  ذه األحكا  علٌها حٌث ال ٌوجد جزء من المعةاش ؼٌةر مةوزع        

 فى  ذا التارٌخ )المعاش موزع بالكامل على األرملة واإلبنة الثانٌة ( .
 

 :(  17مثال رقم ) 
وبالتالً قد  1992" بفرح أن االبنة الثانٌة كانت قد تزوجت فً شهر ماٌو  16فً المثال رق  " 

المعةةاش =  4/ 3لتصةةبح مسةةتحقة  1/6/1992د نصةةٌبها فةةً المعةةاش علةةى األرملةةة مةةن تةة  ر
  iجنً 21.75

لسةنة  112وعلى ذل  فونه عند تقد  االبنة األولى " المستحقة معاش عن زوجها وفقاح للقانون رق  
وجةد "   " التؤمٌن الشامل " فونها تستفٌد من األحكا  المستحدثة ألولوٌة االستحقاق حٌث ٌ 1980

 المعاش "  4/ 1جزء من معاش الوالد ؼٌر موزع فً  ذا التارٌخ " 
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% باعتبةاره مسةتحقاح وفقةاح للقةانون 20بنسةبة  1/7/1992ونظراح لزٌادة معاش الوالد اعتبةارا مةن 
 ـ أي أصبح  1976لسنة  108رق  
  هجنٌ 34.80=  %29+5.80 " = 20× 29+ " 29

  هجنٌ 8.70فون ربع  ذا المعاش الؽٌر موزع = 
وعلى ذل  ٌعود لبلبنة األولى الحق فً معاش والد ا السابق حرمانها منه كلٌةاح وذلة  اعتبةارا مةن 

1/7/1992  
" التةؤمٌن الشةامل " كةان قةد زٌةد  1980لسنة  112وحٌث أن المعاش المستحق وفقاح للقانون رق  

 جنٌهاح من  ذا التارٌخ  21إلى 
جنٌةةة وحٌةةث  ةةذا  15.75" =  4/ 3عةةاش زوجهةةا " بمعنةةى أنةةه أصةةبح نصةةٌب  ةةذه االبنةةة مةةن م

=  8.70 – 15.75النصٌب فً المعاش أكبر من نصٌبها عن والد ا فونها تستحق منه الفةرق = 
  هجنٌ 7.05

 ٌكون كما ٌلً :  1/7/1992وعلى ذل  فون مستحقاتها فى المعاشٌن من 
  1976لسنة  108عن الوالد ـ قانون 

  هجنٌ 8.70لمستحدثة = أولوٌة أولى طبقاح للقواعد ا
  1980لسنة  112عن الزوج ـ قانون 

  هجنٌ 7.05أولوٌة ثانٌة طبقاح للقواعد المستحدثة = 
  هجنٌ 15.75إجمالً االستحقاق = 

 :ملحوظة 
فً  ذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشةٌن  هجنٌ 100ال تطبق قاعدة الجمع بٌن المعاشٌن فً حدود 

  1980لسنة  112  مستحقاح وفقاح للقانون رق
 

 :(  18مثال رقم ) 
وبالتالً فقد ت   1993" بفرح أن تارٌخ زواج االبنة الثانٌة قد ت  فً نوفمبر 17فً المثال رق  "

المعةةاش وحٌةةث  4/ 3لتصةةبح مسةةتحقة  1/12/1993رد نصةةٌبها فةةً المعةةاش علةةى األرملةةة مةةن 
 كانت قد زٌدت المعاشات منذ استحقاق  ذا المعاش فً 

  هجنٌ 0029.ومقداره          = 1992 / 4/ 1
 هجنٌ   5.80%    = 20بنسبة  1/7/1992فً 

 هجنٌ 34.80=                                      
  3.48%    = 10بنسبة  1/7/1993فً 

                                      =38.28  
وإذا افتر ةةنا أن  هجنٌةة 28.71=  4/ 3×  38.28=  1/12/1993فةةؤن نصةةٌب األرملةةة مةةن 

  1/7/1992االبنة األولى كانت قد تقدمت بطلب فً 
لبلستفادة باألحكا  المستحدثة ألولوٌة االستحقاق فونها ال تنتفع بها فةً  ةذا التةارٌخ حٌةث ال ٌوجةد 

 جزء من المعاش ؼٌر موزع .
ذه األحكةا  حٌةث ٌوجةد ولكن إذا ما قدمت  ذا الطلب بعد زواج االبنة الثانٌة   فونهةا تسةتفٌد مةن  ة

 " 4/ 1جزء من معاش الوالد ؼٌر موزع " 
 وٌحدد نصٌب االبنة فً المعاش كما ٌلً : 

 هجنٌ 9.57=  4/ 1×  38.28= 
 أول الشهر التالً لزواج االبنة الثانٌة  1/12/1993وٌعود لها الحق فً المعاش من 

" التةةؤمٌن الشةةامل " قةةد  1980لسةةنة  112وحٌةةث أن المعاشةةات المسةةتحقة وفقةةاحأ  للقةةانون رقةة  
  1/7/1993جنٌهاح من  25أصبحت 

ا المسةتحقة الوحٌةدة فون نصٌب  ذه االبنة فً معاش زوجها المستحق وفقةاح لهةذا القةانون باعتبار ة
 : ٌكون كما ٌلً

  هجنٌ 18.75=  4/ 3×25



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           181/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

 – 18.75وحٌث  ذا النصٌب فً المعاش أكبر من نصٌبها عن والد ا فونها تستحق منه الفرق = 
  هجنٌ 9.18=  9.57

 ٌكون كما ٌلً :  1/12/1993وعلى ذل  فون مستحقاتها فً المعاشٌن من 
  1976لسنة  108عن الوالد ـ قانون 

 هجنٌ  9.57أولوٌة أولى طبقاح للقواعد المستحدثة    = 
  1980لسنة  112عن الزوج ـ قانون 

 هجنٌ  9.18أولوٌة ثانٌة طبقاح للقواعد المستحدثة    = 
 جنٌه 18.75=   إجمالً االستحقاق                     

 :ملحوظة 
فً  ذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشةٌن  هجنٌ 100ال تطبق قاعدة الجمع بٌن المعاشٌن فً حدود 

 . 1980لسنة  112مستحقاح وفقاح للقانون رق  
 

 :(  19مثال رقم ) 
ولكنهةا التحقةت  1992تزوجةت فةً شةهر مةاٌو ( ل  تكةن قةد 17بفرح أن االبنة فً المثال رق  )

وبالتالً فقد أوقةؾ صةرؾ نصةٌبها فةً  هجنٌ 100بعمل حصلت منه على دخل صافى ٌزٌد على 
 4/ 3وت  رده على والدتها " األرملة " التً أصبحت مسةتحقة الصةرؾ  1/6/1992المعاش من 

 المعاش وبالتالً كان توزٌع المعاش فً  ذا التارٌخ كما ٌلً : 
 

 مستفٌدال
 النصٌب المستحق

 جنٌه
 النصٌب المنصرؾ

 جنٌه

  21.75  14.50 األرملة

 --  14.50 االبنة الثانٌة

  21.75  29 اإلجمالً

 
وعلى ذل  فونه إذا ما تقدمت االبنة األولى لبلستفادة من القواعد المستحدثة ألولوٌة االستحقاق من 

وذل  لعد  وجود جةزء مةن المعةاش ؼٌةر مةوزع ـ   فونها ال تنتفع بها فً  ذه الحالة  1/7/1992
حٌةةث أن المعةةاش مةةوزع بالكامةةل بةةٌن األرملةةة واإلبنةةة الثانٌةةة وإن كةةان  نةةا  جةةزء مةةن المعةةاش 

لسةنة  112موقوؾ صرفه وتظل االبنة األولى مستحقة فً المعاش عن زوجها وفقاح للقةانون رقة  
 فقط . 1980

 
  :(   20مثال رقم ) 

ولكنها التحقةت   1993" بفرح أن االبنة الثانٌة ل  تتزوج خبلل نوفمبر  18فً المثال رق  " 
جنٌة   وبالتالً فقد أوقؾ صرؾ نصٌبها فةً  100بعمل تحصل منه على دخل صافى ٌزٌد على 

 3وت  رده على والدتها  " األرملة " التةً أصةبحت مسةتحقة الصةرؾ  1/12/1993المعاش من 
 توزٌع المعاش كما ٌلً : المعاش وبالتالً فقد كان تطور  4/
 

 المستفٌد
 1/12/93فً  1/7/93فً  1/7/92فً  1/4/92فً 

 مستحق
 جنٌه

 مستحق
 جنٌه

 مستحق
 جنٌه

 مستحق
 جنٌه

 منصرؾ
 جنٌه

  28.71   19.14   19.14  17.40  14.50 األرملة

 --  19.14  19.14  17.40  14.50 اإلبنةالثانٌة

  28.71 38.28 38.28 34.80 29 اإلجمالً
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وعلى ذل  فونه إذا ما تقدمت االبنة األولى لبلستفادة من القواعد المستحدثة ألولوٌة االستحقاق من 
فونها ال تنتفع بهةذه األحكةا  فةً  ةذه الحالةة وذلة  لعةد  وجةود  1/12/1993أو من  1/7/1992

لثانٌةة وإن جزء من المعاش ؼٌر موزع ـ حٌث أن المعةاش مةوزع بالكامةل .بةٌن األرملةة واإلبنةة ا
 كان  نا  جزء من المعاش موقوؾ صرفه . 

 فقط . 1980لسنة  112وتظل االبنة األولى مستحقة فً المعاش عن زوجها وفقاح للقانون رق  
 

  :(   21مثال رقم ) 
  1994( السابق بفرح أن االبنة الثانٌة تزوجت خبلل ٌناٌر 20فً المثال رق  )

وٌةةرد نصةةٌبها إلةةى والةةدتها "  1/2/1994المعةةاش مةةن  فةةً  ةةذه الحالةةة تصةةبح ؼٌةةر مسةةتحقة فةةً
 المعاش ـ وٌكون توزٌع المعاش فً  ذا التارٌخ كما ٌلً :  4/ 3األرملة " التً تصبح مستحقة 

 

 المستفٌد
 النصٌب المستحق

 جنٌه
 النصٌب المنصرؾ

 جنٌه

 28.71 28.71 األرملة

 -- -- االبنة الثانٌة

 28.71 28.71 اإلجمالً

 
"   فةوذا مةا تقةدمت االبنةة األولةى بطلةب  4/ 1كون  نا  جزء من المعاش ؼٌر مةوزع " وبذل  ٌ

  1/2/1994لبلنتفاع باألحكا  المستحدثة ألولوٌة االستحقاق فونها تنتفع بها من 
وٌخفةةح نصةةٌبها فةةً  هجنٌةة 9.57" =  76/  108وتصةبح مسةةتحقة فةةً معةةاش والةةد ا " قةانون 

  هجنٌ 9.18"            إلى =  80/  112المعاش عن زوجها " قانون 
  18.75جملة المستحق  = 

 " 18وذل  وفقاح لما سبق أن أو حناه فً المثال رق  "
 

 :(  22مثال رقم ) 
عةن معةاش مقةداره  1976لسةنة  108توفى مإمن علٌه وفقاح للقةانون رقة   25/3/1990بتارٌخ 

حقت األرملةةة الثلةةث واإلبنةةة النصةةؾ جنٌهةةاح وكةةان المسةةتحقون عنةةه أرملةةة وابنةةة ووالةةد   اسةةت 42
 7=  6÷  42والوالةةد السةةدس وعلةةى ذلةة  فقةةد كةةان نصةةٌب الوالةةد مةةن معةةاش المةةإمن علٌةةه = 

 .جنٌهاح  12التؤمٌن الشامل مقداره جنٌهات وحٌث كان الوالد مستحقاح معاشاح عن نفسه وفقاح لقانون 
أكبر من معاشةه عةن ابنةه   فقةد وحٌث كان معاشه عن نفسه " أولوٌة أولى من حٌث صلة القرابة 

حر  كلٌاح من معاش االبن وت  رد نصٌبه فٌه إلى األرملة ـ حٌث أصبح توزٌع معاش المإمن علٌه 
 بٌن األرملة واإلبنة لكل منهما النصؾ .

طلقت إحدى بنات المإمن علٌه   وعلى ذل  فقد استحقت فً المعاش المستحق  1992وفى إبرٌل 
" وحدد لها  1/5/1992ستثنائٌة اعتبارا من أول الشهر التالً لطبلقها " عن المإمن علٌه بصفة ا

النصٌب بافتراح اسةتحقاقها فةً تةارٌخ الوفةاة   وحٌةث كةان المسةتحقون فةً تةارٌخ الوفةاة أرملةة 
وابنة   فونه ٌكون مستحقاح لؤلوالد النصؾ وٌت  توزٌعه بٌنه  بالتساوي وبالتالً فون نصٌب االبنةة 

الربع " حٌث توجد ابنةة أخةرى مسةتحقة أصةبلح " وبفةرح تقةد  الوالةد خةبلل ٌولٌةو المطلقة ٌكون 
لبلنتفاع باألحكا  المستحدثة بشؤن أولوٌة االستحقاق   فونه ال ٌنتفةع بهةا لعةد  وجةود جةزء  1992

 من المعاش ؼٌر موزع فً  ذا التارٌخ .
عةاش اعتبةارا مةن أول وقطةع نصةٌبها فةً الم 1993وبفرح زواج االبنة األولةى خةبلل دٌسةمبر 

فونه ٌت  رده على االبنة المطلقةة والتةً اسةتحقت دون المسةاس ـ بمراعةاة أال ٌجةاوز  1994ٌناٌر 
بةٌن  1994المعةاش المةوزع الواحةد الصةحٌح ـ بمعنةى أن ٌصةبح توزٌةع المعةاش مةن أول ٌنةاٌر 

 األرملة واإلبنة المستحقة دون المساس مناصفةح بٌنهما .
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تفع باألحكا  المستحدثة ألولوٌة االستحقاق لعد  وجود جزء من المعةاش ؼٌةر وٌظل الوالد ؼٌر من
 موزع حتى  ذا التارٌخ .
وبعد صرؾ المعاش المسةتحق عةن  ةذا الشةهر توفٌةت األرملةة  1994وبفرح أنه خبلل مارس 

وت  رد نصٌبها فً المعاش على االبنة المطلقة التً أصةبحت مسةتحقة لثلثةً المعةاش   باعتبار ةا 
 . 1994مستحقة الوحٌدة فً  ذا المعاش اعتبارا من أول إبرٌل ال

عندئذ ٌصةبح  نةا  ثلةث المعةاش ؼٌةر مةوزع   فةوذا مةا تقةد  الوالةد بطلةب لئلسةتفاده مةن األحكةا  
المسةةتحدثة ألولوٌةةة االسةةتحقاق   فونةةه ٌكةةون لةةه الحةةق فةةً ذلةة    مةةع اسةةتفادته مةةن حةةاالت الةةرد 

خ ـ بمعنةى أنةه ٌصةبح  مسةتحقاح لثلةث المعةاش باعتبةاره المسةتحق واألٌلولة السابقة على  ذا التةارٌ
 الوحٌد مع االبنة المطلقة .

وحٌث أنه قد طرأت زٌادات على معاش المإمن علٌه من تارٌخ ربطه أدت إلى تطوره إلى القةٌ   
 المو حة فٌما ٌلً :

 

 قٌمة المعاش الزٌادة التارٌخ

 42.00 ـــ 25/3/1990

1/7/1990 15% 
06.30 
48.30 

1/6/1991 15% 
07.25 
55.55 

1/7/1992 20% 
11.11 
66.66 

1/7/1993 10% 
06.67 
73.33 

 
 فإنه ٌمكن بٌان تطور توزٌع هذا المعاش كما ٌلً :

 

 التارٌخ

 النصٌب المستحق
 اإلجمالً

 الوالد االبنة الثانٌة اإلبنةاألولى األرملة

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ هجنٌ هجنٌ

 42.00 ــ ــ 21.00 21.00 25/3/1990

 48.30 ــ ــ 24.15 24.15 1/7/1990

 55.56 ــ ــ 27.78 27.78 1/6/1991

 69.45 ــ 13.89 27.78 27.78 1/5/1992

 83.33 ــ 16.67 33.33 33.33 1/7/1992

 91.68 ــ 18.34 36.67 36.67 1/7/1993

 73.34 ــ 36.67 ــ 36.67 1/1/1994

 73.34 24.45 48.89 ــ ــ 1/4/1994

 
جنٌهةةةاح فةةةً  17وحٌةةةث كةةةان الوالةةةد مسةةةتحقاح لمعةةةاش التةةةؤمٌن الشةةةامل   والةةةذي تةةة  زٌادتةةةه إلةةةى 

 . 1/7/1993جنٌهاح فً  25  ث  إلى  1/7/1992جنٌهاح فً  21  ث  إلى  1/6/1991
وحٌث أنه تطبٌقاح لؤلحكا  المستحدثة ألولوٌة االستحقاق علٌه لوجود جزء من المعاش ؼٌر موزع 

أولوٌة أعلةى  1976لسنة  108ـ ٌكون المعاش المستحق عن ابنه وفقاح للقانون   1/4/1994فً 
 من المعاش المستحق له عن نفسه وفقاح لقانون التؤمٌن االجتماعً الشامل .

 جنٌهاح    25وحٌث المعاش المستحق له عن نفسه قٌمته أكبر = 
  24.45والمعاش المستحق له عن ابنه قٌمته أقل = 

 جنٌة ) الفرق (   0.55ونه ٌستحق من المعاش المستحق له عن نفسه = ف
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فونه ٌت  رد نصٌبها على الوالد من  1993وبفرح أن االبنة المطلقة قد تزوجت خبلل شهر ماٌو 
 36.67" أي ٌسةتحق  73.34  الذي ٌصبح مستحقاح لنصؾ معاش المإمن علٌةه "  1/5/1993

 جنٌة .
جنٌهةةاح " وفقةةاح لقةةانون التةةؤمٌن االجتمةةاعً الشةةامل حٌةةث 25نفسةةه "  وبالتةالً ٌةةت  قطةةع معاشةةه عةةن

 أصبحت قٌمته أقل من معاشه عن ابنه .
 : ملحوظة

" فً  ذه الحالة حٌث أن أحد المعاشٌن مستحقاح  هجنٌ 100ال تطبق حدود الجمع بٌن  المعاشات "
 وفقاح لقانون التامٌن االجتماعً الشامل 

 
 :(  23مثال رقم ) 
عةن معةاش مقةداره  2/1/1992فةً  1978لسةنة  50فاة مإمن علٌه وفقةاح للقةانون رقة  بفرح و

 جنٌهاح   وكان المستحقون عنه أرملة وأبنه ووالدة . 30
وكان لبلبنة معاشاح مستحقاح عن زوجهةاح وفقةاح لقةانون التةامٌن االجتمةاعً  الشةامل "نصةؾ المعةاش 

 لوجود أوالد مستحقٌن معها فٌه " 
المعةاش باعتبار ةا المسةتحقة الوحٌةدة  4/ 3ة مستحقة عن زوجهةا معةاش السةادات  )وكانت الوالد

 فٌه ( 
 جنٌهاح  17.00وحٌث كانت قٌمة معاش التامٌن الشامل فى  ذا التارٌخ   = 

 جنٌهــاح  15وقٌمة معاش السادات  = 
 هجنٌ 8.5=  2÷ 17=                   وبالتالً فون المعاش المستحق لبلبنة عن زوجها   

 11.25=    4/ 3×  15والمعاش المسةتحق للوالةدة عةن زوجهةا                                = 
  هجنٌ

 وبمراعاة أحكا  أولوٌة االستحقاق المطبقة فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه
) أولوٌةةة االسةةتحقاق تبعةةاح لصةةلة القرابةةة ( ٌكةةون توزٌةةع المعةةاش بةةٌن المسةةتحقٌن فةةً  ةةذا التةةارٌخ 

 اعاة قواعد الرد واألٌلولة كما ٌلً :وبمر
 

 المستفٌد
 النصٌب المستحق

 جنٌه
 المعاش األخر

 جنٌه
 المستحق من المعاش

 جنٌه

 22.50 ــ   10.00 األرملة

 06.50  08.50   15.00 االبنة

 ــــ  11.25  05.00 الوالدة

 00.29 ــ   30.00 اإلجمالً

 
 مبلحظات :

جنٌهات " على األرملة لعد  استحقاقها فً المعاش عن المإمن علٌة  5ـ ت  رد نصٌب الوالدة "  1
 باعتباره ذو أولوٌة أقل عن المعاش المستحق لها عن زوجها 

ـ ت  رد الجزء من المعاش الذي ل  تستحقه االبنةة فةً معةاش المةإمن علٌةه باعتبةاره ذو أولوٌةة  2
 8.50=  6.50 – 15ه أقل مةن المعةاش المسةتحق لهةا عةن زوجهةا علةى األرملةة ومقةدار

 هجنٌ
 5+  10ـ نصٌب األرملة بعد رد نصٌب الوالدة وجزء المعاش الذي ل  تستحقه االبنة علٌها =  3

  هجنٌ 23.50=  8.5+
 هجنٌ 22.50المعاش " =  4/ 3ت  تخفٌ ه إلى الحد األقصى المستحق لؤلرملة "       
ٌت  تطبٌق األحكا   1/7/1992ارا من وحٌث ٌوجد جزء من المعاش ؼٌر موزع   فونه اعتب      

المستحدثة بشؤن أولوٌةة االسةتحقاق ـ مةع مراعةاة أن ٌبةدأ ذلة  باالبنةة باعتبار ةا ذو أولوٌةة 
 أعلى من الوالدة 
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% مةةن  20بنسةةبة  1978لسةةنة  50وحٌةةث زٌةةدت المعاشةةات المسةةتحقة وفقةةاح للقةةانون رقةة        
1/7/1992                     
 جنٌها  36ح معاش المإمن علٌه = أي أصب       
 جنٌهاح  27ونصٌب األرملة أصبح =       
جنٌهاح تستحق منه االبنة عن زوجها النصؾ  21وحٌث زٌد معاش قانون التؤمٌن الشامل إلى       

  هجنٌ 10.50
وبتطبٌق أحكا  أولوٌة االستحقاق المستحدثة على االبنة فونها تسةتحق نصةؾ معةاش المةإمن       

  هجنٌ 18أي  1978لسنة  50ٌه وفقاح للقانون عل
وكةةان مةةن المفتةةرح أال تسةةتحق معةةاش زوجهةةا المسةةتحق وفقةةاح لقةةانون التةةامٌن االجتمةةاعً       

 (  هجنٌ 10.50الشامل حٌث أن قٌمته اقل )
=  1978لسنة  50ولكن نظراح آلن الجزء ؼٌر الموزع من معاش المإمن علٌه وفقاح للقانون       

                                  1/7/1992% مةةةن  20+ نصةةةٌب االبنةةةة م ةةةافاح إلٌةةةه  27نصةةةٌب األرملةةةة  ـ " 36
  هجنٌ 1.20=  34.80-36% " = 120×  6.50"  7.80أي 

فونه ٌت  إ افة  ةذا الجةزء إلةى نصةٌب االبنةة ـ لٌصةبح المسةتحق لهةا مةن معةاش والةد ا =        
 جنٌهات  9" الجزء ؼٌر موزع " =  1.20" المستحق لها أصل " +   7.80

 18وتستحق من معاش زوجها الفرق بٌن ما كان من المفترح أن تستحقه عن والد ا و و        
=  9 – 18جنٌهات أي تستحق من معاش زوجها =  9جنٌهاح وما استحقته منه بالفعل و و 

 جنٌهات  9
عد  وجود جةزء مةن المعةاش ؼٌةر االستحقاق لوال تنتفع الوالدة باألحكا  المستحدثة ألولوٌة        

 .موزع
كمةا  1/7/1992مةن    1978لسنة  50وعلى ذل  ٌكون توزٌع المعاش وفقاح للقانون رق         

 ٌلً : 
 

 )جنٌه( النصٌب المستفٌد

  27 األرملة

  90 االبنة

 ــ الوالدة

 36 اإلجمالً

 
اش المستحق عن  ذا الشهر " وبالتالً " قبل صرؾ المع 5/10/1992وبفرح وفاة األرملة فً 

  1/10/1992قطع نصٌبها فً المعاش من 
المعةاش ـ أي تسةتحق   3/ 2فً  ذه الحالة ٌت  رد نصٌب األرملة على االبنة التً تصبح مسةتحقة 

 جنٌهاح  24=  3/ 2×  36
ل باعتبةاره وٌت  قطع ما كانت تستحقه من معاش عن زوجها وفقاح لقانون التؤمٌن االجتماعً الشةام

 جنٌهات "  9أقل فً األولوٌة عن معاش الوالد وقٌمته اقل منة " 
المعاش ؼٌر موزع وبالتالً تنتفةع الوالةدة باألحكةا  المسةتحدثة  3/ 1وحٌث ٌصبح فً  ذه الحالة 

 1978لسةةةنة  50معةةةاش المةةةإمن علٌةةةة وفقةةةاح للقةةةانون رقةةة   3/ 1ألولوٌةةةة االسةةةتحقاق وتسةةةتحق 
 جنٌهاح  12لوحٌدة مع االبنة فً  ذا التارٌخ = باعتبار ا المستحقة ا

 1/7/1992وحٌث أصبح ما تستحقه من معاش عن زوجها " معاش السادات " الةذي أصةبح مةن 
 جنٌهاح  18= 
 هجنٌ 13.50باعتبار ا المستحقة الوحٌدة فٌه =  4/ 3×  18= 

ولكةن  1992/ 1/7مةن ونظراح ألن  ذا المعاش أولوٌتةه أقةل تبعةاح ألولوٌةة االسةتحقاق المسةتحدثة 
 قٌمته أكبر 

 فون الوالدة تستحق من معاش زوجها " معاش السادات" 
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 "  1978لسنة  50الفرق بٌنه وبٌن ما تستحقه من معاش عن ابنها " وفقاح للقانون   رق  
  هجنٌ 1.50=  12 – 13.50= 

 كما ٌلً :  1/10/1992وعلى ذل  ٌكون استحقاق كل من االبنة والوالدة من 
 

 لمستفٌدا
المستحق وفقاً للقانون 

 1978لسنة  50رقم 
 جنٌه

المستحق من المعاش ذو األولوٌة األقل تبعاً 
 للقانون

  24 االبنة
 112باعتبار ا أرملة وفقاح للقانون رق   ه)ـ( جنٌ

 1980لسنة 

 ( باعتبار ا أرملة " معاش السادات " 1.50)  12 الوالدة

 ــ  36 اإلجمالً

     
% بمعنى 10بنسبة  1978لسنة  50حٌث زٌدت معاشات القانون رق   1/7/1993من  واعتبارا

 جنٌهاح  20  كما أصبح معاش السادات  13.20أنه أصبح المعاش المستحق للوالده 
 جنٌهاح   15" أي    4/ 3بمعنى أنه أصبح المعاش المستحق للوالدة باعتبار ا أرملة " 

 معاش السادات المستحق لها إلى :  تعدٌل 1/7/1993لذا ٌت  اعتبارا من 
   هجنٌ 1.80"   =  1978لسنة  50" المعاش المستحق لها وفقاح للقانون رق   13.20 – 15
 

 :(   24مثال رقم ) 
جنٌهةاح  60عةن معةاش مقةداره  23/7/1991فً  1975لسنة  79توفى مإمن علٌه وفقاح للقانون 

 وكان المستحقون عنه ثبلث بنات أرامل . 
لةى : تسةةتحق معةةاش السةةادات عةةن زوجهةةا " النصةةؾ " لوجةةود أوالد مسةةتحقٌن معهةةا فةةً  ةةذا األو

 7.5جنٌهةاح فقةط فقةد اسةتحقت  15المعاش ـ وحٌث كان معاش السادات فً  ذا التةارٌخ 
 . هجنٌ

" لعةد  وجةود أوالد مسةتحقٌن معهةا فةً  ةذا  4/ 3الثانٌة : تستحق معاش السادات عةن زوجهةا " 
 11.25جنٌهةاح   فقةد اسةتحقت  15ن معاش السادات فةً  ةذا التةارٌخ المعاش   وحٌث كا

 . هجنٌ
" لعد  وجود أوالد مستحقٌن معها فً  ذا  4/ 3الثالثة : تستحق معاش تؤمٌن شامل عن زوجها " 

جنٌهةاح   فقةد اسةتحقت  17المعاش   وحٌث كان معاش التةؤمٌن الشةامل فةً  ةذا التةارٌخ 
 . هجنٌ 12.75
وزٌةةع معةةاش المةةإمن علٌةةه علةةى البنةةات الةةثبلث وبمراعةةاة حةةدود الجمةةع بةةٌن وبتطبٌةةق مراحةةل ت

 المعاشات المعمول بها فً  ذا التارٌخ وأولوٌة االستحقاق   فقد  كان التوزٌع كما ٌلً : 
 

 المستفٌد
النصٌب المستحق فً 

 معاش الوالد
 جنٌه

المعاش المستحق 
 عن الزوج
 جنٌه

المعاش المستحق عن الوالد بعد 
 قواعد الجمع تطبٌق

 جنٌه

  12.50   7.50  20 االبنة األولى

 8.75 11.25 20 االبنة الثانٌة

 7.25  12.75   20 االبنة الثالثة

  28.50  31.50  60 اإلجمالً

  
 ونظراح لوجود جزء من المعاش ؼٌر موزع   

 هجنٌ 31.50" المستحق للبنات من معاش الوالد "      =  28.50 –" معاش الوالد "  60= 
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وبفةرح تقةد  إحةةدى بنةات المةةإمن علٌةه بطلةب لبلنتفةةاع باألحكةا  المسةةتحدثة ألولوٌةة االسةةتحقاق 
  فون  ذا الطلةب ٌعتبةر بمثابةة طلةب لجمٌةع المسةتحقٌن وعلةى ذلة  فونةه  20/7/1992وذل  فً 

  1/7/1992اعتبارا من 
% اعتبارا 20د زٌدت بمقدار ق 1975لسنة  79ونظراح ألن المعاشات المستحقة وفقاح للقانون رق  

 جنٌهاح  . 72من  ذا التارٌخ ـ بمعنى أن أصبح معاش الوالد    
 جنٌهاح  18وحٌث أصبح معاش السادات 
 جنٌهاح  21وأصبح معاش التؤمٌن الشامل 

جنٌهات وأصبح  9بمعنى أنه قد اصبح نصٌب االبنة األولى من معاش زوجها " النصؾ "      = 
  هجنٌ 13.5=           4/ 3ة من معاش زوجها نصٌب االبنة الثانٌ

  هجنٌ 15.75=  4/ 3وأصبح نصٌب االبنة الثالثة من معاش زوجها 
" حٌةث  3÷  72جنٌهاح "  24فى حٌن ٌصبح نصٌب كبلح منهن من المعاش المستحق عن والد ن 

بر من النصٌب أك 1975لسنة  79أن قٌمة المعاش المستحق لكل منهن عن والد ا وفقـــاح للقانون 
ٌصةبحن  1/7/1992المستحق لكل منهن وفقاح لمعاش السادات أو التؤمٌن الشامل فونه اعتبارا من 

مستحقات لنصٌبهن عن والد ن وٌقطع النصٌب المستحق لكل منهن عن زوجها باعتبار أن قٌمتةه 
 أقل وأولوٌته " تبعاح للقانون " أقل أٌ اح. 

 
 :(   25مثال رقم ) 

جنٌهةاح  120" كةان المعةاش المسةتحق عةن المةإن علٌةة  24المثةال السةابق رقة  " بفرح انه فةً 
وكانت  نا  أرملة  من المستحقٌن وعلى ذل  فون توزٌةع المعةاش وتطبٌةق حةدود الجمةع والةرد 

 ٌكون كما ٌلً : 23/7/1991واألٌلولة فً 
 

 المستفٌد
النصٌب المستحق فً معاش 

 المؤمن علٌه
 جنٌه

المعاش األخر 
 زوجعن ال

 جنٌه

المعاش المستحق عن 
الوالد بعد تطبٌق قواعد 
 الجمع والرد واألٌلولة

 جنٌه

 90 ــ  60 األرملة

  12.50 7.50  20 األبنة األولى

 8.75  11.25 20 األبنة الثانٌة

 7.25 12.75 20 األبنة الثالثة

 28.50 31.50 60 جملة البنات

 118.50 ــ 120 اإلجمالً

 
 زء من المعاش ؼٌر موزع                            ونظراح لوجود ج

 هجنٌ 1.50" جملة المستحق لؤلرملة والبنات " =  118.50 –" معاش الوالد "  120= 
 األتً :  1/7/1992فونه ٌراعى فً تطبٌق قاعدة أولوٌة االستحقاق المستحدثة من  
 جنٌهاح  144%  20ـ معاش المإمن علٌه أصبح بعد إ افة ال  1
 جنٌهات  108=  4/ 3ـ تستحق األرملة منه  2
 %  20ـ جملة أنصبة البنات بعد إ افة  3

 االبنة األولى       
      12.50 " +12.50 ×20 = " %--.15   
 االبنة الثانٌة       
      8.75  " +8.75 ×20 =     %10.50   
 االبنة الثالثة       
      7.25  " +7.25  ×20 =    %08.7  
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 هجنٌ 34.20=                                       
 ( 34.20+108) هجنٌ 142.20جملة المعاش الموزع          =       

 ـ الجزء من المعاش ؼٌر الموزع  4
  هجنٌ 1.80=  142.20– 144=       

من فئة واحدة " ـ نظراح الن المستحقٌن الذٌن ستطبق بشؤنه  قواعد أولوٌة االستحقاق المستحدثة  5
 الثبلث بنات فونه ٌت  إ افة الجزء ؼٌر الموزع إلى جملة األنصبة المستحقة له  

 جنٌهاح  36=  34.20+  1.80=       
 ـ ٌت  تقسٌ  المجموع بٌن البنات الثبلثة  6

 جنٌهاح   12=  3÷  36     
 حقه بمراعاة أال ٌقل النصٌب المستحق آلى من المستحقٌن عما كان ٌست     
 12نٌهةةاح       " أكبةةر مةةن ج 15ونظةةراح آلن االبنةةة األولةةى كانةةت تسةةتحق معاشةةا عةةن والةةد ا       

 "  جنٌهاح 
 إذ تظل محتفظة بنصٌبها   وٌت  تقسٌ  الباقً على البنتٌن الثانٌة والثالثة كما ٌلً :       
 جنٌهاح  21=  15 – 36الباقً =       
  هجنٌ 10.50 2÷  21ة والثالثة = نصٌب كل من االبنة الثانٌ      
لسةنة  79تعدٌل توزٌع معاش المإمن علٌةه وفقةاح للقةانون رقة   1/7/1992وعلى ذل  ٌت  من     

  النصٌب المستحق لكل ابنة فً معاش زوجها وفقاح لمعاش السادات أو التؤمٌن الشامل  1975
بنات الثبلث من معاش والد ا بحسب األحوال   وبمراعاة ما كان مفتر اح أن تستحقه كل من ال

بفرح تطبٌق أولوٌة االستحقاق المستحدثة فً تارٌخ استحقاق  ذا المعاش وٌمكن إٌ اح ذل  
 كما ٌلً : 

 

 المستفٌد

النصٌب فً معاش المؤمن علٌه 
بفرض مراعاة أولوٌة 

االستحقاق المستحدثة فً تارٌخ 
 الوفاة
 جنٌه

النصٌب الفعلً 
بعد مراعاة 
القواعد 

دثة من المستح
1/7/1992 

 جنٌه

المعاش 
المستحق عن 
الزوج من 

1/7/1992 
 جنٌه

المعاش المستحق عن 
الزوج بعد مراعاة حدود 

 الجمع
 جنٌه

 108 ــ 108 72 األرملة

 9 9 15 24 اإلبنة األولى

 13.50 13.50 10.50 24 اإلبنة الثانٌة

 13.50 15.75 10.50 24 اإلبنة الثالثة

 36 38.25 36 72 جملة البنات

 144 ــ 144 144 اإلجمالً

 
وإلٌ ةاح نتٌجةةة تطبٌةةق القواعةد المسةةتحدثة ألولوٌةةة االسةتحقاق علةةى  ةةذه الحالةة نبٌنهةةا فٌمةةا ٌلةةً 

 بالنسبة لكل من البنات الثبلثة : 
 

 المستفٌد

بمراعاة الزٌادة  1/7/1992النصٌب فً 
التً طرأت على المعاشات وقبل تطبٌق 

 ٌة االستحقاقالقواعد المستحدثة ألولو

النصٌب بعد تطبٌق القواعد المستحدثة ألولوٌة 
 االستحقاق

 اإلجمالى عن الزوج عن الوالد اإلجمالى عن الزوج عن الوالد

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

 24.-- 09.-- 15.-- 24.-- 09.-- 15.-- اإلبنة األولى

 24.-- 13.50 10.50 24.-- 13.50 10.50 اإلبنة الثانٌة

 24.-- 13.50 10.50 24.45 15.75 08.70 اإلبنة الثالثة

 72.-- 36.-- 36.-- 72.45 38.25 34.20 اإلجمالً
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وٌت ةةح ممةةا تقةةد  أن نصةةٌب اإلبنةةة الثالثةةة اإلجمةةالى فةةى المعاشةةٌن قةةد قةةل بعةةد تطبٌةةق القواعةةد 
 قرشاح . 45المستحدثة عما كان علٌه قبل تطبٌق  ذه القواعد بمقدار 

ن معاش كؤل من االبنة األولً والثانٌة اإلجمالً لة  تتؽٌةر قٌمتةه وذلة  السةتحقاقهن عةن فً حٌن أ
لسةةنة  79الةةزوج معةةاش السةةادات والةةذي زادت قٌمتةةه بةةذات النسةةبة التةةً زاد بهةةا معةةاش القةةانون 

% فً حٌن أن االبنة الثالثة فون معاشها عن الزوج وفقاح لقانون 20و ى  1/7/1992من  1975
% حٌث زادت قٌمةة المعةاش 20بنسبة تزٌد على  1/7/1992امل قد زادت قٌمته من التؤمٌن الش

 .%(20ر من جنٌهاح ) بنسبة أكب 21إلى  17من 
 وفٌما ٌلً إٌضاح لذلك : 

 

 المعاش                                   
 النسبة الزٌادة 1/7/92قبل  1/7/92من 

 جنٌه  جنٌه  جنٌه  

 %20  3  15  18 السادات

 %23.52  4  17 21 التؤمٌن الشامل

  
وتجدر اإلشارة إلً أنه رؼ  نقص جملة ما تستحقه اإلبنة الثالثة نتٌجةة تطبٌةق القواعةد المسةتحدثة 

قةةرش إال أن  ةةذا الةةنقص ال ٌقةةارن بالمزاٌةةا العدٌةةدة التةةً تتمتةةع بهةةا  ةةذه اإلبنةةة نتٌجةةة  45بمقةةدار 
بجعةل أولٌةة االسةتحقاق للمعةاش المسةتحق وفقةا للقةانون  7/92/ 1لتطبٌق القواعد المستحدثة مةن 

نظرا لما ٌتمتع به مستحق  ذا المعاش من مزاٌا عدٌدة تفوق تل  التً ٌتمتةع بهةا  79/1975رق  
مستحقو معاش التؤمٌن الشامل أو معاش السادات والمتمثلة فةً الزٌةادات الدورٌةة للمعاشةات وكةذا 

 الخ . …بٌن المعاشات قواعد الرد واألٌلولة وقواعد الجمع 
 

 بالمخالفة ألحكام القانون قبل التعدٌل  1/7/1992ـ الحاالت التً تم ربطها قبل  ج
ٌعتبر صحٌحا ما سبق ربطه بالمخالفة ألحكا  القانون قبل التعدٌل وذل  إذا كةان مةا      

 ت  ربطه ٌتفق وأحكا  القانون بعد التعدٌل .
 

 :( 26مثال رقم )
"  2/4/1992( بفرح أن المعاش كان قةد تة  ربطةه فةً تةارٌخ وفةاة الوالةد "13فً المثال رق  )

 ةذا المعةاش ـ مةع قطةع معاشةها عةن زوجهةا "المسةتحق وفقةا لقةانون  3/ 2واسةتحقاق اإلبنةة فةً 
 التؤمٌن الشامل " .

إال أنةه ٌتفةق  1/7/1992ورؼ  مخالفة ذل  لقواعد أولوٌة االستحقاق التةً كةان معمةوال بهةا قبةل 
 القواعد المعمول بها اعتبارا من  ذا التارٌخ . وتل 

وعلً ذل  ٌعتبر ما ت  ربطةه فةً  ةذه الحالةة صةحٌحا طالمةا أنةه ٌتفةق وأحكةا  أولوٌةة االسةتحقاق 
 المستحدثة . 
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 الفصل الثانً
 قواعد تطبٌق تعدٌل حدود الجمع

 جنٌه 100ن المعاش والدخل إلى ٌن المعاشات و بٌب 
 ( 1990أول ٌولٌو )اعتبارا من 

 على حاالت االستحقاق السابقة على هذا التارٌخ
     

  :أوال : التطور التارٌخً لحدود  الجمع بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل 
 نبٌن فٌما ٌلً تطور حدود الجمع المشار إلٌها وفقا لقوانٌن التؤمٌن االجتماعً المتعاقبة :        
 1975/  8/  31ـ الفترة حتى   1      

بإنشلاء صنلـدوق التللأمٌن والمعاشلات لمللوظفً  1956لسللنة  394أ ـ القللانون رقلم     
 1الدولللة المللدنٌٌن وأخللر لمللوظفً الهٌئللات ذات المٌزانٌللات المسللتقلة ـ   مللن 

/10 /1956  : 
ٌجوز الجمع بةٌن الةدخل مةن عمةل والمعةاش أو بةٌن معاشةٌن   أو أكثةر إذا لة  ٌةزد                 

 جموع على خمسة جنٌهات شهرٌاح .الم
بإصدار قانون التأمٌن والمعاشات لموظفً الدوللة  1960لسنة  36ب ـ القانون رقم             

 :  3/1960/ 1المدنٌٌن  ـ من 
أو   أكثةر فةً الحةالتٌن  ٌجوز الجمع بٌن الدخل الناتج عن االسةتخدا  وبةٌن معةاش                 

 : اآلتٌتٌن
 لٌرة شهرٌاح(.  45إذا ل  ٌزد المجموع على" خمسة جنٌهات" )(1)        
(إذا كةةان المعاشةةان مسةةتحقان عةةن والةةدٌن خا ةةعٌن ألحكةةا   ةةذا   القةةانون أو 2)        

 25قوانٌن معاشات أخرى   وكةان مجمةوع اسةتحقاقه فةً المعاشةٌن ال ٌجةاوز
 لٌرة ( شهرٌاح . 225جنٌهاح ) 

ن والمعاشات لموظفً الدولة ٌبإصدار قانون التأم 1963 لسنة 50جـ ـ القانون رقم        
 :  1/6/1963ن ـ من ٌومستخدمٌها وعمالها المدنٌ

اسةتثناء مةن أحكةةا  حظةر الجمةع بةةٌن المعةاش والةدخل وبةةٌن    معاشةٌن أو أكثةةر                    
 ٌجوز الجمع فً الحالتٌن اآلتٌتٌن : 

 موع على " عشرة جنٌهات"  شهرٌاح .( إذا ل  ٌزد المج1)                   
(  إذا كان المعاشان مستحقان عن والدٌن خا ةعٌن ألحكةا     ةذا القةانون أو 2)                   

قوانٌن معاشات حكومٌة أخرى وكان مجموع االسةتحقاق فةً المعاشةٌن ال 
جنٌهاح شهرٌاح وٌسرى  ذا الحكة  بالنسةبة للزوجةة إذا كةان أحةد  25ٌجاوز 
شةٌن مسةتحقاح لهةا بصةفتها منتفعةة بؤحكةا   ةذا القةانون أو أحةد قةةوانٌن المعا

 المعاشات الحكومٌة األخرى واآلخر مستحقاح لها عن زوجها .
ملللن  –باصلللدار قلللانون التأمٌنلللات االجتماعٌلللة  1964لسلللنة  63القلللانون رقلللم  –د              

1/4/1964: 
ن المعاشةةات والةةدخل أو بةةٌن معةةاش أو أكثةةر اسةةتثناء مةةن أحكةةا  حظةةر الجمةةع بةةٌ                  

 المنصوص علٌها فً  ذا القانون ٌجوز الجمع فً الحاالت اآلتٌة : 
 (إذا ل  ٌزد المجموع على عشرة جنٌهات شهرٌاح .1)            
(إذا كان المعاشان مستحقان عن والدٌن خا عٌن ألحكا   ذا القانون أو قوانٌن 2)            

جنٌهاح  25  وكان مجموع االستحقاق فً المعاشٌن ال ٌجاوز معاشات أخرى 
 شهرٌاح لكل مستحق .

(إذا ل  ٌجاوز مجموع أجر الزوجة مةن العمةل أو معاشةها والمعةاش  المسةتحق 3)            
 جنٌهاح شهرٌاح . 25الذي ٌإول إلٌها من زوجها 
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  31/3/1984إلى  1/9/1975ـ الفترة من  2        
 ن االجتماعً : ٌبإصدار قانون التأم 1975لسنة  79القانون رقم               

 حل هذا القانون محل جمٌع التشرٌعات السابقة (   )              
( ٌجمةةع 111   110اسةةتثناء مةةن أحكةةا  حظةةر الجمةةع المنصةةوص علٌهةةا بالمةةادتٌن )              

و بةٌن المعاشةات فةً الحةدود المستحق بٌن الةدخل مةن العمةل أو المهنةة والمعةاش أ
 اآلتٌة : 

أ  ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل والمعاش فً حةدود " ثبلثةٌن  جنٌهةا شةهرٌا "   وذلة                
مع عد  اإلخةبلل بةالحق فةً الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل بمةا ٌزٌةد عةن الحةد 
المذكور بالنسبة لمةن كةان لهة   ةذا الحةق مةن العةاملٌن بةالقوانٌن المنصةوص 

 علٌها بالمادة الثانٌة من قانون اإلصدار .
ب ـ ٌجمع المستحق بٌن المعاشات فً حدود ثبلثٌن جنٌها شةهرٌا وٌكمةل المعةاش إلةً              

  ذا القدر من المعاش األقل .
 جـ ـ ٌجمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌه  بدون حدود .             
األرملة بٌن معاشها عةن زوجهةا وبةٌن معاشةها بصةفتها منتفعةة بؤحكةا   ةذا د ـ تجمع               

القانون   كما تجمع بٌن معاشها عن زوجها وبةٌن دخلهةا مةن العمةل أو المهنةة   
 وذل  دون حدود . 

( ٌجمةةع ا لمسةةتحق بةةٌن المعاشةةات   المسةةتحقة لةةه عةةن 71 ةةـ ـ مةةع مراعةةاة المةةادة )              
 حدود .   شخص واحد وذل  بدون

   
  30/6/1990إلً  1/4/1984ا لفترة من  -3         
ن االجتملاعً الصلادر ٌبتعدٌل بعض أحكام قانون التأم 1984لسنة  47القانون رقم              

 وبزٌادة المعاشات . 79/1975بالقانون رقم 
( ٌجمةةع 111   110اسةةتثناء مةةن أحكةةا  حظةةر الجمةةع المنصةةوص علٌهةةا بالمةةادتٌن  )             

و بةةٌن المعاشةةات فةةً الحةةدود المسةةتحق بةةٌن الةةدخل مةةن العمةةل أو المهنةةة والمعةةاش أ
 -: اآلتٌة

أ  ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل والمعاش فً حدود "خمسٌن جنٌها شهرٌا "   وذل  مع              
عد  اإلخبلل بالحق فً الجمع بٌن المعاش والدخل بما ٌزٌد عةن الحةد المةذكور 

 . وكان للمستحق  ذا الحق 1/9/1975 بة لحاالت االستحقاق السابقة علىبالنس
ب ـ ٌجمع المستحق بٌن المعاشات فً حدود خمسٌن جنٌها شهرٌا وٌكمةل المعةاش إلةً             

 .  110 ذا القدر بالترتٌب المشار إلٌه فً المادة 
 دٌه  بدون  حدود .جـ ـ ٌجمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن وال           

د ـ تجمةع األرملةة بةٌن معاشةها عةن زوجهةا وبةٌن معاشةها بصةفتها منتفعةة بؤحكةا   ةذا             
القانون   كما تجمع بٌن معاشها عن زوجها وبةٌن دخلهةا مةن العمةل أو المهنةة   

 وذل  دون حدود . 
ت المسةتحقة لةه عةن شةخص ( ٌجمع ا لمستحق بٌن المعاشةا71 ـ ـ مع مراعاة المادة )            

 واحد وذل  بدون حدود .  
 

  1/7/1990ـ الفترة من  4     
ن ٌبزٌللادة المعاشللات وتعللدٌل بعللض أحكللام قللانون التللأم 1990لسللنة  14القللانون رقللم           

 :  1975لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 
( ٌجمةةع 111   110لمةةادتٌن  )اسةةتثناء مةةن أحكةةا  حظةةر الجمةةع المنصةةوص علٌهةةا با          

 : و بٌن المعاشات فً الحدود اآلتٌةالمستحق بٌن الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أ
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أ  ـ ٌجمع المستحق بٌن الدخل والمعاش فً حدود "مائةة جنٌةه شةهرٌا "   وذلة  مةع عةد           
ذكور بالنسةبة اإلخبلل بالحق فً الجمع بٌن المعاش والدخل بما ال ٌزٌد عن الحةد المة

 وكان للمستحق  ذا الحق .  1/9/1975لحاالت االستحقاق السابقة على 
ب ـ ٌجمع المستحق بةٌن المعاشةات فةً حةدود مائةة جنٌةه شةهرٌا وٌكمةل المعةاش إلةً  ةذا         

 من  ذا القانون .  110القدر بالترتٌب المنصوص علٌه  فً المادة 
 ٌن المستحقٌن عن والدٌه  بدون  حدود .جـ ـ ٌجمع األوالد بٌن المعاش        
د ـ تجمع األرملة بٌن معاشها عن زوجها وبٌن معاشها بصفتها منتفعة بؤحكا   ةذا القةانون         

  كما تجمع بٌن معاشها عةن زوجهةا وبةٌن دخلهةا مةن العمةل أو المهنةة   وذلة  دون 
 حدود . 

بٌن المعاشات المستحقة له عن شخص واحد ( ٌجمع ا لمستحق 71 ـ ـ مع مراعاة المادة )        
 وذل  بدون حدود .  

 
ن المعلاش واللدخل قلد ملرت ٌن المعاشلات وبلٌوٌظهر من العرض السابق أن حدود الجمع بل     

 بالمراحل اآلتٌة : 
 1/10/1956جنٌهات                          من    005ـ  1
 1/06/1963جنٌهات                           من   010ـ  2
 1/09/1975جنٌهاح                             من   030ـ  3
 1/04/1984جنٌهاح                             من   050ـ  4
 1/07/1990من                              هجنٌ 100ـ   5

 
 :مبلحظة 

/ 1/9من  1975 لسنة 79تجدر اإلشارة أنه منذ تقرر حق المطلقة فً المعاش بالقانون رق  
جنٌها دون تؽٌٌر   وذل  باعتبار ةا تةدخل  30فون حدود الجمع بالنسبة لها ما زالت  1975

  من شروط استحقاقها للمعاش المحددة  بالقانون .
 

ن المعللاش والللدخل مللن عمللل أو مهنللة علللً حللاالت ٌثانٌللا : أثللر التطللور فللً حللدود الجمللع بلل
 : الجمع االستحقاق السابقة علً تارٌخ تعدٌل حدود

سبق أن أو حنا فً الفصل التاسع من الباب األول من  ذا الكتاب   أنه ٌترتب علةً إتبةاع        
خطوات توزٌع المعاش المبٌنةة تفصةٌبل بالبةاب األول أن ٌكةون لكةل مسةتحق فةً المعةاش 
نصٌبٌن أحد ما مستحقا واآلخر منصرفا ـ وعلً ذل  فون عد  استحقاق صةرؾ النصةٌب 

 ٌعنةةى عةةد  االسةةتحقاق فةةً المعةةاش   ولكةةن فقةةط إٌقةةاؾ صةةرؾ النصةةٌب فةةً المعةةاش ال
 المستحق .

كما ت من الفصل الثانً من الباب الثانً من  ذا الكتةاب ـ حةاالت إٌقةاؾ المعةاش المترتبةة        
 علً االلتحاق بالعمل أو مزاولة   مهنة .

لنا بالتفصةٌل حةاالت إعةادة صةرؾ وفً الفصل الرابع من الباب الثانً من  ذا الكتاب تناو        
المعاش السابق إٌقافه ـ والذي ت من أنه ٌترتةب علةً زوال سةبب اإلٌقةاؾ كلٌةا أو جزئٌةا 

 عودة الحق فً صرؾ المعاش .
ونظرا ألن حدود الجمع بٌن المعاش والدخل تعتبر أحد أسباب إٌقاؾ صرؾ المعاش   فونه         

 ةةذه الحةةدود عةةودة الحةةق فةةً صةةرؾ المعةةاش  ٌكةةون مةةن البةةدٌهً أنةةه ٌترتةةب علةةً تعةةدٌل
 اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا التعدٌل   وذل  بمراعاة حد الجمع الجدٌد .

ونظرا ألنه ٌترتب علةً إعةادة الحةق فةً صةرؾ المعةاش فةً معظة  الحةاالت اسةترداد مةا         
فةً  ٌكون قد سةبق رده مةن المعةاش علةً بةاقً المسةتحقٌن   وحتةى ال ٌةإدي إعةادة الحةق

صرؾ المعاش السابق إٌقافةه نتٌجةة لتطبٌةق حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات إلةى تحمٌةل مةن 
سبق رد المعاش إلٌه  نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع السابقة بمةدٌونٌات عةن الفتةرة مةن بداٌةة 



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           193/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

الصةةادر مةةن وزارة  1984لسةةنة  4تعةةدٌل حةةدود الجمةةع   فقةةد نةةص المنشةةور العةةا  رقةة  
فً المعاش   على أنه فً تطبٌق حةدود الجمةع المسةتحدثة مةن  التؤمٌنات بشؤن المستحقون

 جنٌهاح ( ٌراعى :  50للجمع بٌن المعاش والدخل )  1/4/1984
          
 بشلرط 1984/ 1/4ٌسرى هذا الحد فً شأن المعاشات التلً بلدأ تلارٌخ اسلتحقاقها قبلل         

المختصلة ، وتصلرؾ الفلروق أن ٌقدم المستحق أو القائم بالصرؾ طلباً بذلك إلى الجهة 
 المستحقة اعتباراً من : 

 إذا ل  ٌكن المعاش المستحق مردوداح على مستحق أخر . 1984/  4/ 1ـ  1        
ـ أول الشةهر التةالً لتةارٌخ تقةدٌ  الطلةب إذا كةان المعةاش مةردوداح علةى مسةتحق أخةر    2        

سةبق أن رد علٌةه المعةاش وذل  مع مراعاة استرداد الجزء الذي سٌت  صةرفه ممةن 
 المستحق محل البحث 

                   
فونةه تطبةق ذات القواعةد المشةار  1984لسةنة  4وبالقٌاس على ما جاء بالمنشور رق               

/ 1جنٌةةة اعتبةةاراح مةةن  100إلٌهةةا نتٌجةةة تعةةدٌل حةةد الجمةةع بةةٌن المعةةاش والةةدخل إلةةى 
 قبل  ذا التارٌخ . وذل  بالنسبة لحاالت االستحقاق 7/1990
               
السةابقتٌن بشةؤن بداٌةة صةرؾ الفةروق المسةتحقة نتٌجةة  2   1ون ٌؾ إلى القاعدتٌن              

  ذا التعدٌل ـ قاعدة أخرى منطقٌة و ى : 
 

ـ إذا كةان المعةاش مةردودا جزئٌةا علةً مسةتحق  خةر ـ بمعنةى وجةود جةزء أخةر ؼٌةر  3          
 ٌة استحقاق الفروق ٌكون كما ٌلً : مردود   فون بدا

 أ  ـ تارٌخ بداٌة العمل بحد الجمع الجدٌد بالنسبة للجزء   الؽٌر مردود .               
 ب ـ أول الشهر التالً لتارٌخ تقدٌ  الطلب بالنسبة للجزء المردود .              

 
 :  (1مثال رقم )

عةاملٌن السةابقٌن بالقطةاع الخةاص عةن ابنةةة وكةان مةةن ال 12/1/1990تةوفً مةإمن علٌةه بتةارٌخ 
جنٌها   فقد اسةتحقت اإلبنةة ثلثةً  90واحدة مستحقة فً المعاش ـ وحٌث كان معاش المإمن علٌه 

 المعاش
   جنٌها 60.--=                      3/ 2×  90= 

 70ه ونظراح ألن اإلبنة كانت ملتحقة بعمل فً تةارٌخ الوفةاة تحصةل منةه علةً دخةل صةافً مقةدار
جنٌها   فقد ت  تطبٌقا لحدود الجمةع بةٌن المعةاش والةدخل مةن عمةل المعمةول بهةا فةً  ةذا التةارٌخ 

جنٌها إٌقاؾ نصٌبها فةً المعةاش   ولة  ٌةت  رده لعةد  وجةود مسةتحقٌن  خةرٌن فةً  ةذه  50و ً 
 الحالة .
دثة تقدمت بطلب لصرؾ نصٌبها فً المعاش بمراعاة حةدود الجمةع المسةتح 5/2/1994وبتارٌخ 

 جنٌه( . 100) 1/7/1990من 
بفرح أن اإلبنة المذكورة نظرا ألنها تعمل بالقطاع الخاص فون أجر ا الصافً ٌزٌد فً ٌناٌر من 

 كل سنة بمقدار خمسة جنٌهات .
 . 1/7/1990وحٌث زٌدت المعاشات سنوٌا من 

تحدٌةد الفةروق  وحٌث ل  ٌسبق رد معاش اإلبنة عند اٌقافه لعد  وجود مستحقٌن  خرٌن فونةه ٌمكةن
 1994حتةى نهاٌةة فبراٌةر  1/7/1990المستحقة لئلبنة نتٌجة تطبٌق حدود الجمع المستحدثة من 

 وبمراعاة الزٌادة فً المعاش المستحق عن والد ا والزٌادة التى استحقتها فً راتبها كما ٌلً : 
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 التارٌخ
معاش المؤمن 

 علٌه
النصٌب المستحق لبلبنة 

 من المعاش
فً من الدخل الصا
 العمل

النصٌب المستحق 
 الصرؾ من المعاش

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

12/1/1990 
 %15إ افة 
 

1/7/1990 
1/1/1991 

 %15إ افة 
 

1/6/1991 
1/1/1992 

 %20إ افة 
 

1/7/1992 
1/1/1993 

 %10إ افة 
 

1/7/1993 
1/1/1994 

--.90 
13.50 
 

103.50 
 

15.53 
 

119.03 
 

23.81 
 

142.84 
 

14.29 
 
 

3157.1 
 

--.60 
 
 
--.69 
--.69 

 
 

79.35 
79.35 
 
 

95.22 
95.22 
 
 

104.75 
104.75 

--.65 
 
 
--.65 
--.70 

 
 
--.70 
--.75 

 
 
--.75 
--.80 

 
 
--.80 
--.85 

--.— 
 
 
--.35 
--.30 

 
 
--.30 
--.25 

 
 
--.25 
--.20 

 
 

24.75 
19.75 

 
 لمستحقة لئلبنة االفروق 

 

 إلً من
عدد 
 الشهور

 الجملة الفرق الشهري

 جنٌه جنٌه

1/7/1990 
1/1/1991 
1/6/1991 
1/1/1992 
1/7/1992 
1/1/1993 
1/7/1993 
1/1/1994 

31/12/1990 
31/05/1991 
31/12/1991 
30/06/1992 
31/12/1992 
30/06/1993 
31/12/1993 
28/02/1994 

6 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
2 

--.35 
--.30 
--.30 
--.25 
--.25 
--20 

24.75 
19.75 

--.210 
--.150 
--.210 
--.150 
--.150 
--.120 

184.50 
39.50 

 اإلجمـــــــــالً
 

44  --.1178 

  
  :مبلحظات  

جنٌهةةةا ( مةةةن تةةةارٌخ اسةةةتحقاق المعةةةاش )  50ـ تةةة  تطبٌةةةق قاعةةةدة الجمةةةع بةةةٌن المعاشةةةات ) 1
ـ حٌث كان الدخل من العمةل ٌزٌةد علةً النصةٌب فةى  30/6/1990( حتى 12/1/1990

 جنٌها . 50المعاش وٌزٌد علً 
حٌةةث كةان كةةبل مةةن  1/7/1990جنٌةه ( مةةن  100ـ تةة  تطبٌةق قاعةةدة الجمةع بةةٌن المعاشةةات ) 2

 جنٌه . 100المعاش والدخل من العمل ٌقل عن 
 1/7/1993ـ ت  مراعاة أن ٌكون الجمع بٌن المعاش والدخل من العمل فً حدود المعةاش مةن  3

 الدخل من العمل .  جنٌه كما أنها تزٌد علً قٌمة 100حٌث زادت قٌمة المعاش علً 
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 : (2مثال رقم )
( كةانوا أرملةة وابنتةان    وحٌةث لة  تكةن االبنةة 1بافتراح أن المستحقٌن فةً المثةال رقة  )       

الثانٌةةة ملتحقةةة بعمةةل   فقةةد تةة  رد نصةةٌب االبنةةة التةةً تعمةةل علٌهةةا وأصةةبح توزٌةةع المعةةاش 
 المستحق والمنصرؾ كما ٌلً بالجدول التالً : 

 

 المستفٌد
 النصٌب المنصرؾ الدخل من العمل النصٌب المستحق

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ

 األرملة
 اإلبنة األولى
 اإلبنة الثانٌة

--.45 
22.50 
22.50 

--.— 
--.65 
--.-- 

--.45 
--.-- 
--.45 

 90.--  90.-- اإلجمالى

 
ول  ٌكن  5/2/1994وحٌث ل  تتقد  االبنة التً تعمل بطلب االنتفاع بحدود الجمع الجدٌدة إال فً 

  نا  جزء من المعاش مردود .
إذاح ٌةةةت  صةةةرؾ الفةةةرق المسةةةتحق لهةةةا إعتبةةةاراح مةةةن أول الشةةةهر التةةةالً لتقةةةدٌ  الطلةةةب ) أى مةةةن 

( وبمراعاة الزٌادات التى طرأت على معاش المإمن علٌه ودخةل اإلبنةة األولةى مةن  1/3/1994
 ٌكون كما ٌلى :  1/3/1994العمل فون توزٌع المعاش من 

 

 ستفٌدالم
 النصٌب المنصرؾ الدخل من العمل النصٌب المستحق

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ

 األرملة
 اإلبنة األولى
 اإلبنة الثانٌة

78.57 
39.28 
39.28 

--.— 
--.85 
--.-- 

78.57 
--.15 

63.56 

 157.13  157.13 اإلجمالى

 
 : مبلحظات

) أول الشةهر التةالً   1/3/1994علةى االبنةة األولةى مةن ه جنٌ 100ـ ت  تطبٌق حدود الجمع  1
 لتقدٌمها الطلب ( حٌث ل  ٌكن  نا  جزء من المعاش ؼٌر مردود .

ـ تة  رد مةا زاد علةى حةدود الجمةع المطبقةة بالنسةبة لئلبنةة األولةى فةً  ةذا التةارٌخ علةى اإلبنةة  2
 الثانٌة .

 
 :(  3مثال رقم ) 

إبنةة    وبالتةالى فقةد إسةتحق لكةل ( كانت أرملة و1بافتراح أن المستحقٌن من المثال رق  )       
 45.--=  2÷  90منهما نصؾ المعاش بمعنةى أن نصةٌب كةبلح منهمةا المسةتحق      =    

  جنٌهاح 
 جنٌهاح  65.--=     وحٌث كانت اإلبنة تحصل على دخل من عمل        
صةى المقةرر راعةاة الحةد األقفقد ت  إٌقاؾ نصٌبها فى المعاش   ورده على األرملة وذل  بم       

 هجنٌ 67.50=   (                     3/4لها )
  فونةه ٌةت  صةرؾ الجةزء الؽٌةر  5/2/1994وعلى ذلة  فونةه عنةد تقةد  اإلبنةة بالطلةب فةى        

)أول الشةهر  1/3/1994,وإعتبةارا مةن 1/7/1990مردود من المعاش )الربع (إلٌها مةن 
بمراعاة إسترداد ما ٌت  صةرفه إلٌهةا مةن التالً لتقدٌ  الطلب(ٌصرؾ لها نصٌبها المستحق 

 األرملة ,
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وٌمكةةن تصةةور النصةةٌب المسةةتحق و النصةةٌب المنصةةرؾ لكةةل مةةن األرملةةة و األبنةةة منةةذ        
وحتةى أول الشةهر التةالى لتقةدٌ   12/1/19990إستحقاق المعاش لوفةاة المةإمن علٌةه فةً 

 الطلب كما ٌلى :
 

 التارٌخ

معاش    
المؤمن 
 علٌه

 ستحقالنصٌب الم
دخل االبنه 
الصافى من 

 العمل

 النصٌب المنصرؾ

 جمله االبنة األرملة االبنة األرملة

 جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه جنٌه

12/1/1990 
1/7/1990 
1/1/1991 
1/6/1991 
1/1/1992 
1/7/1992 
1/1/1993 
1/7/1993 
1/1/1994 
1/3/1994 

--.90 
103.50 
103.50 
119.03 
119.03 
142.84 
142.84 
157.13 
157.13 
157.13 

--.45 
51.75 
51.75 
59.52 
59.52 
71.42 
71.42 
78.57 
78.57 
78.57 

--.45 
51.75 
51.75 
59.52 
59.52 
71.42 
71.42 
78.57 
78.57 
78.57 

--.65 
--.65 
--.70 
--.70 
--.75 
--.75 
--.80 
--.80 
--.85 
--.85 

67.50 
77.63 
77.63 
89.27 
89.27 
107.13 
107.13 
117.85 
117.85 
117.85 

--.-- 
25.87 
25.87 
29.76 

--.25 
--.25 
--.20 
--.20 
--.15 
--.15 

67.50 
103.50 
103.50 
119.03 
114.27 
132.13 
127.13 
137.85 
132.85 
132.85 

  
 الفروق المستحقة لئلبنة :  
 

 عدد الشهور الً من
 الجملة الفرق الشهري

 جنٌه جنٌه

1/7/1990 
1/1/1991 
1/6/1991 
1/1/1992 
1/7/1992 
1/1/1993 
1/7/1993 
1/1/1994 

31/12/1990 
31/05/1991 
31/12/1991 
30/06/1992 
31/12/1992 
30/06/1993 
31/12/1993 
28/02/1994 

6 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
2 

25.87 
25.87 
29.76 

--.25 
--.25 
--.20 
--.20 
--.15 

155.22 
129.35 
208.32 

--.150 
--.150 
--.120 
--.120 
--.30 

 1062.89  44 جمـــــــــــــالًاال

 
 :مبلحظات 

 12جنٌهةةا (  مةةن تةةارٌخ اسةةتحقاق المعةةاش ) 50ـ تةة  تطبٌةةق قاعةةدة الجمةةع بةةٌن المعاشةةات )  1
ـ حٌةةث كةةان الةةدخل مةةن العمةةل ٌزٌةةد علةةى النصةةٌب فةةً  30/6/1990( حتةةى  1/1990/

 جنٌهاح . 50المعاش   وٌزٌد على 
ـ حٌةث كةان كةل مةن  1/7/1990( مةن  هجنٌة 100اشةات ) ـ ت  تطبٌق قاعدة الجمةع بةٌن المع 2

 .  هجنٌ 100المعاش والدخل ٌقل عن 
تة  صةرؾ الجةزء الؽٌةر مةردود علةى األرملةة  31/12/1991حتةى  1/7/1990ـ الفترة مةن  3

  هجنٌ 100فقط و و ٌقل عن الفرق بٌن دخل االبنة من العمل وحدود الجمع 
ـ وٌبلحةظ أن  25/4/1994ع بحةدود الجمةع الجدٌةدة إال فةً حٌث ل  تقد  االبنة طلةب االنتفةا     

 جملة المعاش المنصرؾ = معاش المإمن علٌه .



                     تطبٌقات عملٌة   –كتب التأمٌنات االجتماعٌة               
                                                                                                                                                                         8120 فبراٌر                            الرابع                                            ب الكتا                              

 محمد حامد الصٌاد                                           197/230                           المستحقون فً المعاش              

W :  www.elsayyad.net                 
                  

تستحق االبنة الصرؾ لجزء من المعاش بمراعاة حدود الجمع الجدٌدة  1/7/1992ـ الفترة من  4
 ـ ٌقل عن الجزء الؽٌر مردود على األرملة 

 نصرؾ الذي ٌقل عن ماش المإمن علٌه .وٌظهر ذل  وا حاح من جملة المعاش الم     
ـ ل  ٌتؤثر النصٌب المنصرؾ لؤلرملة اعتباراح من أول الشهر التالً لتقدٌ  االبنةة طلةب االنتفةاع  5

لحةةدود الجمةةع الجدٌةةدة ـ حٌةةث أن مةةا ٌزٌةةد علةةى حةةدود الجمةةع بةةٌن المعةةاش المسةةتحق لبلبنةةة 
 .المعاش ( 4/ 3النسبة لها ) قصى بودخلها من العمل ٌت  رده علٌها بمراعاة الحد األ

 
ن المعاشلات عللً حلاالت االسلتحقاق السلابقة عللً تلارٌخ ٌثالثا : أثر التطور فً حدود الجملع بل

 : تعدٌل حدود الجمع
نظرا ألن تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات تختلؾ عن تطبٌقها بالنسةبة لحةدود الجمةع بةٌن        

األثةر المترتةب علةً ذلة  حٌةث ٌترتةب علةً  المعاش والدخل من عمل أو مهنةة ـ مةن حٌةث
تجةةاوز حةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات عةةد  االسةةتحقاق فةةً المعةةاش فةةً حةةٌن ٌترتةةب علةةً 
تجاوز ةةةا فةةةً حالةةةة الجمةةةع بةةةٌن المعةةةاش والةةةدخل مةةةن عمةةةل إٌقةةةاؾ الصةةةرؾ فقةةةط )مةةةع 

 استمراراالستحقاق( .
لةً الحةاالت التةً ٌكةون قةد لذل  فون استحداث حدود جمع بٌن المعاشات جدٌدة ال تنصرؾ إ      

ذلة   ؼٌةر نشؤ فٌها االستحقاق قبل العمل بحدود الجمع المسةتحدثة إال إذا نةص القةانون علةً
 وفً الحدود التً ٌقرر ا القانون فً  ذا المجال  .

وحٌث ل  تنص أي من القوانٌن التً عدلت حدود الجمع بةٌن المعاشةات علةً سةرٌانها علةً        
الةةةذي عمةةةل بةةةه اعتبةةةارا مةةةن  1990لسةةةنة  14باسةةةتثناء القةةةانون رقةةة  الحةةةاالت السةةةابقة   

 جنٌه . 100ورفعت به حدود الجمع بٌن المعاشات  إلى  1/7/1990
لذا فونه ٌقتصر األمر فً دراسة  ذا المو وع ـ علً ما جاء به القانون المشةار إلٌةه وذلة         

 علً النحو التالً : 
 انون المشار إلٌه علً : تنص المادة الخامسة من الق      

مللن  112مللن المللادة  2ن المعاشللات المنصللوص علٌلله فللً البنللد ب" ٌسللري حللد الجمللع بلل
ن االجتمللاعً المشللار إلٌلله بعللد تعدٌللله بهللذا القللانون علللً حللاالت اسللتحقاق ٌقللانون التللأم

المعاش التً حرم فٌها المستحق من المعاش اآلخر أو جزء منه تطبٌقلا للحلدود السلابقة 
 . ن"ٌن المعاشات وذلك فً حدود جزء المعاش الذي لم ٌرد علً باقً المستحقٌبللجمع 

 وفً تطبٌق حكم المادة المشار إلٌها ٌراعً ما ٌلً : 
ـ تسري أحكا   ذه المادة علً حةاالت الحرمةان مةن المعةاش تطبٌقةا لقواعةد الجمةع بةٌن  1

 أو كلٌا .سواء كان  ذا الحرمان جزئٌا  1/7/1990المعاشات السابقة علً 
ـ ٌتعٌن لتطبٌق حك   ذه المادة وجود جزء من المعاش ؼٌر مستحق وال ٌعتبر فً حكة   2

 ذل  جزء المعاش الموقوؾ صرفه .
ـ ٌشةترط لبلنتفةاع بحكة  المةادة المشةار إلٌهةا وجةود جةزء مةن المعةاش ؼٌةر مةوزع فةً  3

 أو فً تارٌخ الحق لهذا التارٌخ . 1/7/1990
حةد المسةتحقٌن تطبةق أوال قواعةد الةرد علةً المسةتحقٌن الةذٌن ـ فةً حالةة قطةع معةاش أ 4

توافرت فٌه  شروط االستحقاق فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وكةذا 
فةوذا تبقةً  1/7/1990من استحقوا معاشا دون مسةاس بحقةوق بةاقً المسةتحقٌن قبةل 

 جزء ؼٌر موزع بعد ذل  تسري أحكا   ذه المادة .
ود أكثر من مستحق ت  حرمانه  جزئٌا أو كلٌا من المعاش تكون األولوٌةة ـ فً حالة وج 5

مةن  110فً االنتفاع بهذه المادة تبعا لترتٌب األولوٌات المنصوص علٌها فةً المةادة 
 المشار إلٌه. 1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق  

ئة واحدة فٌت  إ افة الجزء ؼٌر الموزع إلً وإذا كان المستحقون المشار إلٌه  من ف       
النصٌب المستحق لهذه الفئة قبل تطبٌق المادة الخامسة وٌت  تقسٌ  الناتج بالتسةاوي 

 بمراعاة أال ٌقل نصٌب المستحق وفقا لما تقد  عما كان ٌستحقه .    
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ن ـ ٌراعً فً حالة وجود مستحقٌن استحقوا معاشةا دون مسةاس بحقةوق بةاقً المسةتحقٌ 6
اعتبار المعاش المستحق له   من كامةل معةاش المةإمن علٌةه أو صةاحب المعةاش 

 قبل إعمال أحكا   ذه المادة .
أو مةةن أول الشةةهر الةةذي  1/7/1990ـ ٌسةةتحق المعةةاش طبقةةا لهةةذه المةةادة اعتبةةاراح مةةن  7

ٌتةةوافر فٌةةه جةةزء مةةن المعةةاش ؼٌةةر مةةوزع بحسةةب األحةةوال وذلةة  طالمةةا قةةد  طلةةب 
 ل خمس سنوات من تارٌخ االستحقاق .االنتفاع بها خبل

ـ فً حالة تقدٌ  طلب من أحةد المسةتحقٌن لبلنتفةاع بحكة   ةذه المةادة ٌعتبةر بمثابةة طلةب  8
 لجمٌع المخاطبٌن بها وٌت  تحدٌد نصٌب كل منه  وفقا لؤلحكا  المتقدمة .

 
 :( 4مثال رقم )
نٌهةةا وكانةةت البٌانةةات ج 120.--تةةوفً مةةإمن علٌةةه عةةن معةةاش مقةةداره  2/1/1990أ ـ بتةةارٌخ 

 الواردة باستمارة طلب الصرؾ كما ٌلً : 
 110جنٌها ( وتطبٌقا للمادة  80أرملة ـ ابنة ؼٌر متزوجة ـ والد ) مستحق معاش عن نفسه       

 فقد ت  توزٌع المعاش كما ٌلً :  1975لسنة  79من القانون رق  
 

 المستفٌد
 حقالمعاش المست معاشات أخري النصٌب فً المعاش

 جنٌه جنٌه جنٌه

 3/ 1األرملة 
 2/ 1اإلبنة   
 6/ 1الوالد   

--.40 
--.60 
--.20 

----- 
----- 

--.80 

--.60 
--.60 

---- 

 120.-- 80.-- 120.-- اإلجمالً

 
 :ملحوظة          
ل  ٌستحق الوالةد فةً المعةاش المسةتحق عةن االبةن السةتحقاقه معةاش عةن نفسةه ) أولوٌةة    

 نصٌبه فً المعاش المستحق عن االبن . أعلً ٌزٌد علً
% وبالتالً 15تقررت زٌادة المعاشات المستحقة قبل  ذا التارٌخ بنسبة  1/7/1990ب ـ بتارٌخ 

 فقد أصبح المعاش المستحق لكل من األرملة واإلبنة كما ٌلً :  
 

 المستفٌد
المعاش 
 المستحق

15% 
االستحقاق من 

1/7/1990 

 جنٌه جنٌه جنٌه

 األرملة
 االبنة

--.60 
--.60 

--.9 
--.9 

--.69 
--.69 

 138.-- 18.-- 120.-- اإلجمالً

 
تقد  الوالد بطلب صرؾ المعةاش المسةتحق لةه عةن ابنةه تطبٌقةا للمةادة  15/7/1990جـ ـ بتارٌخ 

 . 1990لسنة  14الخامسة من القانون رق  
        
ٌسةاوي كامةل المعةاش المسةتحق ـ   ونظرا ألن المعةاش المسةتحق الصةرؾ لؤلرملةة واإلبنةة       

 لذل  فونه ال ٌنتفع الوالد بنص المادة المشار إلٌها .
تزوجت اإلبنة وتقدمت بطلب لقطع المعاش المستحق لها وذل  بتارٌخ  10/9/1990د ـ وبتارٌخ 
 حٌث ت  اآلتً : ـ  15/9/1990

 صرؾ منحة الزواج المستحقة لبلبنة = (1)
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 جنٌها  828  =   12×   69                 
 1/10/1990( قطع معاش اإلبنة من أول الشهر التالً لزواجها أي فً 2)
( أٌلولة نصٌب اإلبنة فً المعةاش إلةى والةدتها فةً حةدود الحةد األقصةى المقةرر لؤلرملةة 3)

  1/10/1990جنٌه من  103.5المعاش ( لٌصبح نصٌبها  4/ 3بجدول التوزٌع ) 
بطلةب صةرؾ المعةاش المسةتحق لةه عةن ابنةه تطبٌقةا للمةادة  تقةد  الوالةد 20/9/1990 ـ بتةارٌخ 

 الخامسة من القانون المشار إلٌه . 
وحٌةةث أن المسةةتحقة فةةً المعةةاش فةةً  ةةذا التةةارٌخ األرملةةة فقةةط   أي أن الحالةةة بطلةةب الوالةةد      

االنتفاع بنص المادة الخامسة ٌصبح المستحقون األرملة والوالد وتكون نسبة التوزٌع للمعاش 
 الوالد . 3/ 1األرملة    3/ 2ً  ذه الحالة كما ٌلً : ف
المعاش فون الجزء الةذي لة  ٌةرد  4/ 3ولكن حٌث سبق رد معاش االبنة علً األرملة لٌصبح      

 المعاش فقط . 4/ 1من المعاش = 
جنٌةه وبتطبٌةق قواعةد   الجمةع بةٌن المعاشةات  34.5وبالتالً ٌستحق للوالد من معاش االبةن      

 . 110اردة بالمادة الو
--+  80.--=   1/7/1990% من   15وحٌث أصبح معاش الوالد عن نفسه بعد إ افة الـ     

 جنٌها  92.-=  12.
 جنٌها     92.--وحٌث أن معاش الوالد                =      
 جنٌه    34.50م افا إلٌه المعاش عن االبن          =      
 جنٌه   126.50=                    االجمالً                 

لسنة  14ٌزٌد علً حدود الجمع بٌن المعاشات المستحدثة فً  المادة الرابعة من القانون رق  
 جنٌه . 100ومقداره  1990

 جنٌهات  8= 92.-   -  100.-فون نصٌب الوالد من معاش ابنه = 
ة ( ووجةود جةزء مةن ) تةارٌخ قطةع معةاش االبنة 1990وٌصرؾ لةه مةن أول شةهر أكتةوبر 

المعاش ؼٌر مةوزع وبالتةالً ٌصةبح المعةاش المسةتحق لكةل مةن األرملةة والوالةد مةن معةاش 
 المإمن علٌه كما ٌلً : 

  هجنٌ   103.50ـ األرملة      
 جنٌهات      008.--  ـ الوالد     

 هجنٌ   111.50
 : ملحوظة

حٌةث أن معةاش  ( 90ر ل  ٌصرؾ المعاش للوالد من أول شهر تقدٌ  طلب االنتفاع  ) سبتمب
وتةة  قطعةةه مةةن أول شةةهر أكتةةوبر االبنةةة تةة  صةةرفه عةةن  ةةذا الشةةهر تطبٌقةةاح ألحكةةا  القةةانون 

1990 . 
 

  :(  5مثال رقم ) 
بفرح أن الوالد فً المثال السابق  و الذي تقد  بطلب تطبٌق المادة الخامسةة المشةار إلٌهةا مرفقةاح 

بنةة تةزامن مةع طلةب الوالةد لبلنتفةاع بحكة   ةذه به وثٌقة زواج االبنةة أي أن طلةب قطةع معةاش اال
 المادة .

تتبةةع ذات الخطةةوات السةةابق اإلشةةارة إلٌهةةا  بالمثةةال السةةابق وبةةذات الترتٌةةب حٌةةث ٌةةت  الةةرد علةةى 
 األرملة أوالح باعتبار ا مستحقة أصبلح فً المعاش قبل تنفٌذ حك  المادة الخامسة . 

 القانون األصلٌة قبل تنفٌذ الحك  المستحدث .  بمعنى أن تكون األولوٌة فً التنفٌذ ألحكا 
 

 :(  6مثال رقم ) 
ولكنهةا التحقةت بعمةل  1/10/1990( ل  تتةزوج فةً 4أ ـ بفرح أن االبنة فً المثال رق  )       

 جنٌه شهرٌا .                          100بمرتب 
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نص المةادة الخامسةة المشةار بطلةب االنتفةاع بة  20/9/1990ب ـ وعنةد تقةد  الوالةد بتةارٌخ       
ٌةث الو ةع فةً  ةذا إلٌها ال ٌكون  نا  جةزء مةن المعةاش ؼٌةر مسةتحق الصةرؾ ـ ح

 : التارٌخ كما ٌلً
 

 المستفٌد
 المعاش المنصرؾ دخل من عمل المعاش المستحق

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ

 األرملة
 االبنة

--.69 
--.69 

 
--.100 

103.50 
× 

 103.50  138.-- اإلجمالً

   
وبالتالً ال ٌنتفع الوالد بحك  المادة الخامسةة فةً  ةذا التةارٌخ لعةد  وجةود جةزء مةن       

 موزع بالكامل ( . 138المعاش ؼٌر موزع ) المعاش 
وتقةدمها بطلةب لصةرؾ    منحةة الةزواج فةً  15/10/1990ج ـ بفةرح زواج االبنةة فةً       

 ـ حٌث ٌت  األتً :   20/10/1990
                    جنٌهةةةةاح  828=  12×  69.--=  قة لبلبنةةةةة   صةةةةرؾ منحةةةةة الةةةةزواج المسةةةةتح (1)

 ملحوظة : 
 " تصرؾ منحة الزواج على أساس المعاش المستحق   ولٌس المنصرؾ " .                   

 .  11/1990/ 1قطع معاش االبنة من أول الشهر التالً لزواجها أي من    (2)
 . 11/1990/ 1جنٌة من  103.50أٌلولة نصٌب االبنة إلً األرملة لٌصبح  (3)

ـ حٌةث   12/1990/   20د ـ بفرح تقد  الوالد بطلبه لبلنتفاع بالمادة الخامسة فةً               
جنٌهةات  8.--( أي ٌستحق صةرؾ 1تطبق ذات اإلجراءات المشار ألٌها بالمثال رق  )

) أول الشةهر الةذي قطةع فٌةه معةاش  1/11/1990من معاش االبةن وٌصةرؾ لةه مةن 
 بنة ( اال
 وبالتالً ٌصبح المعاش المستحق لكل من األرملة والوالد كما ٌلً :             

 هجنٌ   103.50األرملة                                     
 جنٌهات       8.--الوالد                                       

 جنٌه   111.50                                            
 

 :(  7مثال رقم ) 
 58.--( كانت أرملة وتسةتحق عةن زوجهةا معاشةاح مقةداره 4أ ـ بفرح أن االبنة فً المثال رق  ) 

 جنٌهاح  ـ وبالتالً فون توزٌع المعاش ٌكون كما ٌلً : 

 المستفٌد
النصٌب فً 
 المعاش

 المستحق معاشات أخرى
معاشات 
 أخرى

 المستحق

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ هجنٌ هجنٌ

 3/ 1األرملة 
 2/ 1االبنة   
 6/ 1الوالد  

-- .40 
--.60 
--.20 

 
 
--.80 

--.60 
--.60 

……… 

 
--.58 

--.90 
--.2 

 

 92.--  120.--  120.-- اإلجمالً

 :ملحوظة 
فً حالة وجود أكثر من مستحق فةً المعةاش لةدٌه  معاشةات أخةري ذات أولوٌةة أعلةً مةن                 

لجمةةةع بةةةٌن المعاشةةةات أن ٌبةةةدأ بفئةةةة المسةةةتحق ذات أولوٌةةةة ٌراعةةةً فةةةً تطبٌةةةق قواعةةةد ا
 االستحقاق األقل عن المإمن علٌه ) فً  ذا المثال ٌبدأ بفئة الوالدٌن ث  األوالد ( .
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 ٌصبح المعاش المستحق كما ٌلً :  7/1990/ 1ب ـ بتارٌخ    
 

 المستفٌد
 االستحقاق % 15 المعاش المستحق

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ

 األرملة
 بنة اال

--.90 
--.2  

13.5 
00.3 

103.5 
002.3 

 105.8 13.8 92.-- اإلجمالً

       
لسةةنة  14المةةادة الخامسةةة رقةة  تقةةدمت االبنةةة بطلةةب لبلنتفةةاع ب 8/1990/ 20جةةـ ـ بتةةارٌخ 
1990 . 

وحٌث ٌعتبر طلب االبنة بمثابة طلب لجمٌع المخاطٌٌن بالمادة المشار إلٌها و   فً  ذه         
 االبنة والوالد .الحالة 

من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر  110وتطبٌقاح لؤلولوٌات المنصوص علٌها بالمادة        
ٌن  البدء بتحدٌد موقؾ االبنة من االنتفاع بالمادة الخامسة  1975لسنة  79بالقانون رق  
 المشار إلٌها 

 جنٌها 138.--%    15وحٌث أصبح المعاش بعد إ افة الـ             
 جنٌها 105.80والموزع منه                                               
                        32.20فٌكون الجزء الؽٌر موزع  و                              

  32.20+      2.3وبو افة  ذا الجزء إلً نصٌب االبنة ٌصبح جملة المستحق لهةا    
 جنٌه  34.5=   
جنٌهةةا ( باعتبةةار أن االبنةةة مسةةتحقة مةةع األرملةةة  69.--ٌقةةل عةةن نصةةؾ المعةةاش ) و ةةو

=   8.7+  58.--% للمعةةاش المسةةتحق عةةن زوجهةةا ٌصةةبح = 15وحٌةةث بو ةةافة الةةـ 
 جنٌها  66.7

 ٌكــون إجمــالً معاشها عن زوجها ومعاشها عن والد ا كما ٌلً :ـ
 جنٌه  101.2=     34.5+     66.7=            

--المعدلةة و ةً    112ٌث ٌزٌةد  ةذا اإلجمةالً علةً حةدود الجمةع المقةررة بالمةادة وح
 جنٌه  100.

 إذاح ٌستحق لها من معاش والد ا 
 جنٌه  33.3)معاشها عن زوجها ( =  66.70 – 100.--= 

لسةنة   14بالقةانون رقة      ) تارٌخ العمةل 1/7/1990وٌصرؾ لها المعاش المعدل من           
1990. ) 

وحٌث أصبح المعةاش  5/11/1990د ـ بفرح تقد  الوالد بطلب لبلنتفاع بالمادة الخامسة فً     
 المستحق لؤلرملة واالبنة كما ٌلً :  

 جنٌه    103.5األرملة                   
 جنٌه      33.3االبنة                     
 جنٌه     136.8اإلجمالً                 

 جزء ؼٌر الموزع من المعاش                          وبذل  ٌكون ال
 جنٌة  1.2=  136.8 – 138.--     

عتبار أن الحالة بها أرملة جنٌهاح ( المستحق للوالد با 23. -المعاش )  6/ 1و و ٌقل عن 
 . وابنة

 % إلً المعاش المستحق له عن نفسه ٌصبح  15وحٌث بو افة 
 جنٌهاح  92. -=  12. -+  80. -=                    

 وٌكون إجمالً المعاش عن نفسه وعن ابنه 
 جنٌة  93.2=  1.2+  92. -=                    
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لسةةنة  14و ةو ٌقةةل عةن الحةةد األقصةى للجمةةع بةٌن المعاشةةات المسةتحدث بالقةةانون رقة  
 (  هنجنٌ 100)  1990

 جنٌة  1.2إذاح ٌستحق له من معاش االبن 
 1990لسةةنة  14تةةارٌخ العمةةل بالقةةانون رقةة   7/1990/ 1وٌصةةرؾ لةةه اعتبةةارا مةةن 

كمةا  7/1990/ 1وبالتالً ٌكون المعاش المستحق لكل من األرملةة واالبنةة والوالةد مةن 
 ٌلً : 

 هجنٌ                        
 103.5األرملة               
 33.3االبنة                 
 1.2الوالد                  

  138. -          اإلجمالً   
 

 :(  8مثال رقم ) 
) وقبةل صةرؾ المعةاش  1991( خةبلل شةهر ٌنةاٌر 7بفرح أن وفةاة األرملةة فةً المثةال رقة  ) 

 المستحق عن  ذا الشهر ( وبالتالً ٌت  تطبٌق قواعد الرد كما ٌلً : ـ 
 أ ـ ٌإول نصٌب األرملة إلً االبنة لٌصبح نصٌب االبنة 

 جنٌة  136.8=  103.5+  33.3     
 المعاش ) الحد األقصى المستحق لبلبنة طبقاح للجدول (  3/ 2وحٌث ٌزٌد  ذا النصٌب على      
 المعاش  3/ 2إذاح ٌعدل نصٌب االبنة إلً     

 جنٌهاح           92.-= 2/3×138=                                            
 جنٌة     66.7=        وحٌث تتقا ى االبنة معاش عن زوجها          

 جنٌة   158.7فٌكون اإلجمالً                                             
لسةةنة  14وحٌةةث ٌزٌةةد المجمةةوع علةةى حةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات المسةةتحدثة بالقةةانون رقةة       

 جنٌة   100و و  1990
 جنٌة  33.3=  66.7 – 100. -إذاح تستحق من معاش والد ا        

 ب ـ ٌإول الفائح بعد الرد على االبنة والذي ٌحدد كما ٌلً : 
 ) نصٌب االبنة األصلً  + نصٌب األرملة (  136.8
 ) نصٌب االبنة بعد مراعاة الحد األقصى    33.3

 لنصٌبها بالجدول وقواعد الجمع بٌن المعاشات (               
  103.5 

 الفائح وٌت  رده علً الوالد 
 الوالد كما ٌلً : لٌصبح نصٌب 

 جنٌة  104.7=  103.5+  1.2           
 ( قصى المستحق للوالد طبقاح للجدولالمعاش ) الحد األ 2/ 1وحٌث ٌزٌد  ذا النصٌب على 

 جنٌهاح  69=  2/ 1×  138المعاش =  2/ 1إذاح ٌعدل نصٌب الوالد إلً 
 جنٌهاح   92. --وحٌث ٌتقا ى معاشاحأ  عن نفسه 

جنٌةة طبقةاح  100الجمع بةٌن معاشةه عةن نفسةه ومعاشةه عةن ابنةه فةً حةدود وحٌث ٌحق له 
 للتعدٌبلت الجدٌدة .

 جنٌهات  8. --=  92.-- - 100.--إذاح ٌستحق من معاش ابنه = 
 كما ٌلً :  1991/ 1/ 1وبالتالً ٌكون المعاش المستحق لكل من االبنة والوالد من 

 هجنٌ 33.3االبنة       
 نٌهات ج 8.-الوالد       
  هجنٌ 41.3             
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 :(  9مثال رقم ) 
لً ٌةت  تطبٌةق قواعةد الةرد وبالتةا 1991( خبلل شهر ٌناٌر 7بفرح زواج االبنة فً المثال رق  )

 : كما ٌلً
المعةاش =  4/ 3حٌث بلػ استحقاق األرملة الحةد األقصةى لنصةٌبها فةً جةدول التوزٌةع وتسةتحق 

 جنٌة 103.5=  4/ 3×  138
   د نصٌب االبنة على الوالد لٌصبح كما ٌلى : إذاح ٌر
 هجنٌ 34.5)نصٌب االبنة ( =  33.3)نصٌب  الوالد ( +  1.2

 جنٌها 92.--وحٌث ٌتقا ى معاشا عن نفسة 
جنٌة طبقا للتعةدٌبلت  100وحٌث ٌحق له الجمع بٌن معاشه عن نفسة ومعاشه عن ابنة فً حدود 

 الجدٌدة 
 جنٌهات 8.--= 92.-- - 100.--إذا ٌستحق من معاش ابنة =

 وبالتالً ٌكون المعاش المستحق لكل من األرملة والوالد كما ٌلى :
 هجنٌ  103.5األرملة           
 جنٌهـات       8.-الولد             

  هجنٌ   111.5                 
 

 :(  10مثال رقم ) 
جنٌهاح  120.--والده ومعاشاح مقداره عن والد و 2/1/1989أ ـ توفٌت مإمن علٌها بتارٌخ         

--المعاش وزع بٌنهما بالتساوي لٌكون نصٌب كل منهمةا  2/ 1حٌث استحق الوالدٌن 
 جنٌهاح  30.
 جنٌهاح  29.--وحٌث كان للوالد معاش عن نفسه             
 جنٌهاح  21.--فقد استحق من معاش ابنته             
لوالدة لٌصبح نصٌب كل من الوالةد والوالةدة فةً معةاش االبنةة كمةا وت  رد الباقً على ا            

 ٌلى : 
 جنٌهاح  21.--الوالد              
 جنٌهاح  39.--الوالدة             

 جنٌهاح  60.--                    
 89لسةنة  124% بالقةانون رقة   15ت  زٌادة المعاشات بنسةبة  7/1989/ 1ب ـ وبتارٌخ       

 نصٌب كل من الوالد والوالدة كما ٌلً : لٌصبح 
 

 المستفٌد
 معاش الوالد عن نفسه معاش االبنة

 جنٌه هجنٌ

 الوالد
 الوالدة

--.21  +3.15  =24.15 
--.39  +5.85  =44.85 

--.29  +4.35  =33.35 

  69.--=  9.--+  60.-- اإلجمالً

 
 1990لسةنة  14% بالقةانون رقة   15ت  زٌادة المعاشات بنسةبة  1/7/1990جـ وبتارٌخ        

 لٌصبح نصٌب كل من الوالد والوالدة كما ٌلً : 
 

 المستفٌد
 معاش الوالد عن نفسه معاش االبنة

 جنٌه هجنٌ

 الوالد
 الوالدة

 24.15  +3.62  =27.77 
44.85  +6.73  =51.58 

33.35  +--.5  =
38.35 

  79.35=  10.35+  69.-- اإلجمالً
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  هجنٌ 27.77معاش الوالد عن ابنته = لٌصبح إجمالً 
  هجنٌ 38.35لٌصبح إجمالً معاش الوالد عن نفسه= 

  هجنٌ 66.12                                  
جنٌة ورؼ   أن المعاش  100ورؼ  أنه ل  ٌصل إلى الحد األقصى لحدود الجمع وقدره 
 لجدول التوزٌع ل  ٌوزع بالكامل وإنما وزع نصفه فقط الوالد والوالد طبقاح 

ورؼ  انه سبق رد الجزء الفائح عن حدود الجمع بٌن المعاشات طبقاح للو ع فً تارٌخ 
وفاة االبنة من الوالد إلى الوالدة إال أنه ٌظل التوزٌع لمعاش االبنة كما  ةو حٌةث ال ٌوجةد 

 جزء من المعاش ل  ٌرد على باقً المستحقٌن فً  ذه الحالة إلفادة الوالد به 
 

 :(  11رقم )  مثال
فونه ٌت  رد نصٌبها على الوالد  90/  10( بفرح وفاة الوالدة فً خبلل شهر 10فً المثال رق  )

 ( ) نصٌب الوالد + نصٌب الوالدة                     79.3المستحق للوالد عن ابنه =  لٌصبح
 الوفاة كما ٌلً :  وٌمثل نصؾ معاش المإمن علٌها بعد إ افة الزٌادات التً استحقت بعد تارٌخ

 جنٌهاح  120.--       2/1/1989معاش المإمن علٌها فً تارٌخ الوفاة 
 جنٌهـاح     18.--                                1/7/1989% من  15+ 

 جنٌهاح  138.--                                                              
       هجنٌــ 20.70                               1/7/1990% من  15+ 

                                                         
   هجنٌ 158.70                                                              

فٌكون إجمةالً  1/7/1990جنٌة بعد إ افة زٌادة  38.35وحٌث ٌستحق الوالد معاش عن نفسه 
 لمعاشٌن المستحقٌن للوالد كما ٌلى : ا

  هجنٌ         38.35          عن نفسه                               
  هجنٌ        79.35          عن ابنته                               
 هجنٌ       117.70         اإلجمالً                                

 100لمجموع على حدود الجمع بٌن المعاشةات طبقةاح للتعةدٌبلت الجدٌةدة وقةدره وحٌث ٌزٌد  ذا ا 
 هجنٌ

 هجن 100إذاح ٌستحق الوالد من معاش ابنته ما ٌكمل حدود الجمع 
 هجنٌ 61.65=  38.35 – 100.--=                              حقه من معاأي أن ما ٌست

 
 :(  12مثال رقم ) 

جنٌهةةاح وكةةان  120عةةن معةةاش مقةةداره  1990/ 2/ 1ٌةةه بالوفةةاة فةةً أ ـ انتهةةت خدمةةة مةةإمن عل 
 جنٌهاح   50المستحقون عنه أرملة ووالد مستحق لمعاش عن نفسه 

 فقد ت  توزٌع المعاش كما ٌلً :  1975لسنة  79من القانون رق   110وتطبٌقاح للمادة 
  

 المستفٌد
النصٌب فً 
 المعاش

معاشات 
 أخرى

المعاش 
 المستحق

 هجنٌ هنٌج هجنٌ

 3/ 2األرملة   
 3/ 1الوالد     

-- .80 
-- .40 

 
-- .50 

--.90 
× 

 90.--  120.-- اإلجمالً

 
لمشةار مةن القةانون ا 114طلقت إحدى البنات المورث وتطبٌقاح للمةادة  4/1990/ 1ب ـ وبتارٌخ 

ع معاش المورث وعلى ذل  فقد أصبح توزٌة 2/ 1المساس =   إلٌه فقد حدد لها معاش دون
 المعاش كما ٌلً :  
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  هجنٌ                                                  
  90.--              4/ 3األرملة                     
  60.--              2/ 1االبنة                       
 ×           ×         الوالد                        

                                              --.150  
% لٌصبح كما  15ت  زٌادة معاش كل من األرملة واالبنة بمقدار  7/1990/ 1جـ واعتبارا من  

 ٌلً : 
 هجنٌ 103.50=             13.50+  90.--األرملة                       
   ٌهجن   69.--=                  9.--+  60.--االبنة                         

  هجنٌ  172.50                                                                   
 1990لسنة  14تقد  الوالد لبلنتفاع بالمادة الخامسة من القانون رق   8/1990/ 15د ـ وبتارٌخ  

 المادة  ونظراح لعد  وجود جزء ؼٌر موزع من المعاش فونه ال ٌنتفع الوالد بنص  ذه
وبالتالً فقد ت  قطع المعاش المستحق لها اعتبارا  11/1990/ 15وبفرح زواج االبنة فً  -  ـ 

 1990/ 12/ 1من 
فونةه ٌسةتحق صةرؾ  3/1991/ 5و ـ وبفرح تقد  الوالد بطلب لبلنتفاع بالمةادة الخامسةة فةً    

 1بةةـارا مةةن جنٌةةة ( اعت 34.5المعةةاش ومقةةداره   4/ 1جةةزء مةةن المعةةاش الؽٌةةر مةةوزع ) 
 لٌصبح إجمالً المستحق له كما ٌلً :  12/1990/

 
   هجنٌ 57.50=            7.50+  50.--معاش عن نفسه                     
  هجنٌ 34.50=          معاش عن ابنه                                           

                                                               
 جنٌهاح  92.--    جنٌه (           100اإلجمالً و و فً حدود الجمع الجدٌدة ) 
  

 : (  13مثال رقم ) 
من القةانون  114وبتطبٌق المادة  1/8/1990أ ـ بفرح طبلق االبنة فً المثال السابق فً       

عتبةاراح مةن % ا 15المعاش الم ةاؾ إلٌةه أل  2/ 1فقد استحقت  1975لسنة  79رق  
 جنٌهاح  138   =         18+  120) أول الشهر التالً للطبلق (  1/9/1990
 جنٌهـاح  69وبالتالً فقد استحقت االبنة                                

ونظةراح  4/10/1990ب ـ وبفرح أن الوالد تقد  بطلب االنتفاع بالمادة الخامسةة وذلة  فةً       
المعةاش ومقةداره  4/ 1و ةو  1/7/1990عاش ؼٌر موزع فً ألن  نا  جزء من الم

  هجنٌ 34.5
 كانت األرملة       والوالد  فقط   1/7/1990ونظراح آلن المستحق فً              
لٌصةبح إجمةالً  1/7/1990جنٌة من معاش ابنه اعتباراح مةن  34.5لذا ٌستحق الوالد             

 المعاش المستحق له 
  هجنٌ 57.5=         %   15عاش الوالد عن نفسه بعد إ افة أل م            
  هجنٌ 34.5=            معاش الوالد عن ابنه                                     

 جنٌهاح  92.-                                                                           
ٌكةون المعةاش المةوزع  1/7/1990طبلق االبنة فً تارٌخ الحق لةـ جـ وعلً ذل  فانه ب          

  103.50                    4/ 3األرملة                    كما ٌلً :
  69.--                                                  2 / 1االبنة                
  34.50                                                 4/ 1الوالد                

                                                                               --.207  
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 :(  14مثال رقم )  
ولكنهةا  1990/ 4/ 1( لة  تكةن قةد طلقةت فةً   12أ ـ بفرح أن االبنة فً المثـال رقة  )         

 جنٌهاح  70زوجها  كانت قد ترملت ولها معاش عن
مةن قةانون التةؤمٌن االجتمةاعً الصةادر  114وعندما تقدمت بطلب االنتفاع بالمادة              

حدد المستحق لهةا مةن معةاش والةد ا تطبٌقةاح ألحكةا   1975لسنة  79بالقانون رق  
 المعاش (  2/ 1جنٌهاح )  60المادة المشار إلٌها بمقدار 

 110النصٌب ٌقل عن المستحق لها من معاش زوجهةا وتطبٌقةاح للمةادة وحٌث أن  ذا               
من القانون المشار إلٌه فقد اعتبرت ؼٌر مسةتحقة للمعةاش عةن والةد ا وبالتةالً فقةد 

 جنٌهاح (  90ظلت أرملة المإمن علٌه  ى المستحقة الوحٌدة للمعاش ) 
 : % لٌصبح كما ٌلً 15بمقدار  رملةت  زٌادة معاش األ 1990/ 1/7ب ـ وإعتباراح من          

  هجنٌ  103.50=  13.50+  90.--                  
تقد  الوالةد بطلةب االنتفةاع بالمةادة الخامسةة مةن القةانون رقة   8/1990/ 15جـ وبتارٌخ       

  1990لسنة  14
ادة الخامسةة وحٌث ٌعتبر تقدمه بهذا الطلةب بمثابةة تقةد  كافةة المخةاطبٌن بؤحكةا  المة               

 المشار إلٌها 
من قانون التؤمٌن االجتماعً  110وتبعاح لقاعدة األولوٌات المنصوص علٌها بالمادة                

 ٌت  بحث موقؾ االبنة من المادة الخامسة المشار إلٌها أوالح كما ٌلى : 
 2/ 1ة = لمسةةتحق لهةةا مةةن معةةاش والةةد ا بةةافتراح اسةةتحقاقها فةةً تةةارٌخ الوفةةاا           

 المعاش 
  7/1990/ 1% من  15وحٌث أصبح المعاش بو افة أل                  
 جنٌهاح  138.--=  18.--+  120.--                 
 جنٌهاح  69.--إذاح تستحق من معاش والد ا =                  
 15زٌادة  ل   7/1990/  1  وجها منلمعاش المستحق لها عن زوحٌث أ ٌؾ ا                 

 % 
 80.50=  10. 50+  70.--=              ذاح  تستحق  من معةاش زوجهةا     إ                 

   هجنٌ
 وٌكون إجمالً المعاشٌن المستحقٌن لها كما ٌلى :                  
  هجنٌ 80.50     عن الزوج                       
  هجنٌ 69.--        عن الوالد                       

    هجنٌ 149.50                                        
  هجنٌ 100وحٌث ٌحق لها الجمع فً حدود                 
 وحٌث األولوٌة للمعاش المستحق لها عن زوجها                 
 إذاح تستحق من معاش والد ا                 

   هجنٌ 19.50=  80.50 – 100.--=                 
  1990/ 1/7وذل  اعتبارا من                 
 وٌصبح إجمالً المعاش الموزع فى  ذا التارٌخ كما ٌلى :                 
  هجنٌ 103.50   األرملة                     
  هجنٌ 19.50االبنة                          

 جنٌهاح   123.--                                 
 جزء ؼٌر موزع  1/7/1990د ـ حٌث ٌتبقى من المعاش فى         

  هاجنٌ 15.--=  123.--  -  138.--=                      
 إذا ٌت  بحث موقؾ الوالد من المادة الخامسة كما ٌلً :              
  1/7/1990% من 15المعاش المستحق عن نفسه بعد اال افه إلً              

   هجنٌ 57.50=       7.50+  50.--=                    
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المعاش ) طبقاح لنسةب التوزٌةع بةٌن المسةتحقٌن  3/ 1لمعاش المستحق عن ابنة ٌمثل ا          
  جنٌهاح  46.--=  3/ 1×  138فى تارٌخ  الوفاة (                       = 

 جنٌهاح  15.--=                     موزع  الٌر ؼوحٌث الجزء               
كمةا   1/7/1990إذاح ٌستحق  ذا الجزء لٌصبح إجمةالً المعاشةات المسةتحقة لةه فةى               

 ٌلى : 
  هجنٌ 57. 50           عن نفسه                      
 جنٌهاح  15.--              عن ابنه                        

      هجنٌ 72.50                                              
  1990لسنة  14و و ٌقل عن حدود الجمع المستحدثة بالقانون رق                

 كما ٌلً :  1/7/1990 ـ وبذل  ٌكون توزٌع معاش المإمن علٌه فى          
  هجنٌ 103.50          األرملة                   
  هجنٌ 19.50          بنة       اال              
  هاجنٌ 15.--          الوالد                       

  هجنٌ 138.--                                      
 

 : ( 15مثال رقم ) 
جنٌها وكان المستحق 120عن معاش مقداره   1/5/1990أ ـ بفرح وفاة مإمن علٌه فً         

جنٌهةا والثانٌةة  60تةرملتٌن األولةً مسةتحقة معاشةاح عةن زوجهةا عنه أرمله  وبنتةٌن م
لسةنة  79من القةانون رقة   110جنٌهاح وتطبٌقاح للمادة  40مستحقة معاشاح عن زوجها 

 فقد ت  توزٌع المعاش كما ٌلً :  1975
 

 المستفٌد
النصٌب فً 
 المعاش

معاشات 
 أخري

المعاش 
 المستحق

 2/ 1األرملة   
 4/ 1االبنة     

 4/ 1بنة      اال

--.60 
--.30 
--.30 

 
--.60 
--.40 

--.90 
× 
--.20 

 110.--  120.-- اإلجمالً

       
%  لٌصةةبح نصةةٌب كةةل مةةن 15تةة  زٌةةادة المعةةاش بنسةةبة  1/7/1990ب ـ واعتبةةارا مةةن       

 األرملة واالبنة الثانٌة كما ٌلً : 
  هجنٌ   103.50= 13.50+ 90. --=         األرملة                      
 جنٌها    23.--=   3.--+  20. --=        االبنة الثانٌة                 

  هجنٌ 126.50                                                              
تقةدمت إحةدى االبنتةٌن بطلةب لبلنتفةاع بالمةادة الخامسةة المشةار  15/9/1990وبتارٌخ -ج        

حٌث ٌعتبر تقد  أي من المنتفعٌن بهذه المادة بمثابة طلةب مةن جمٌةع المخةاطبٌن إلٌها و
 بها . 

 ٌصبح إجمالً المعاش كما ٌلً :  1/7/1990وحٌث أنه اعتبارا من             
 جنٌهاح 138.--=18.--+120.--=            
  هجن11.50ٌ=126.50-138.--وٌكون الجزء الؽٌر موزع =         
 بو افة نصٌب االبنة الثانٌة إلً  ذا الجزء و        
 جنٌة 34.50= 11.50+  23.--=        
 وبتقسٌمه بٌن االبنتٌن ٌصبح نصٌب  كل منهما         
 جنٌة 17.25=  2÷ 34.50=          
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جنٌهاح  إذاح تحتفظ بهةذا   23ونظراح ألن  ذا النصٌب ٌقل عن نصٌب االبنة الثانٌة و و         
 كما  و . النصٌب

 جنٌة 11.50=  23.--  -34.50وتستحق االبنة األولى    =       
% ٌصةبح كمةةا ٌلةةً            15وحٌةث أن نصةةٌب االبنةة األولةةً مةن زوجهةةا بعةةد إ ةافة ألةةـ   

 جنٌهاح  69.--=  9.--+  60.--= 
 ونظراحأ  آلن إجمالً معاشها عن زوجها ووالد ا        
 هجنٌ    80.50= 69+11.50.--=            

 جنٌة 100و و فً حدود الجمع المستحدثة و ً       
 هجنٌ 11.50إذاح ٌكون نصٌب االبنة الثانٌة من معاش والد ا =        

 د ـ وٌكون توزٌع المعاش النهائً كما ٌلً :         
  هجنٌ                                              

  103.50                األرملة                    
  11.50        االبنة األولى                       
  23.--          االبنة الثانٌة                       

                                              --.138  
        

 (   16مثال رقم )  
جنٌهةةةا وكةةةان   120عةةةاش مقةةةداره عةةةن م 1/5/1990بفةةةرح وفةةةاه مةةةإمن علٌةةةه فةةةً  - أ     

المستفٌدون عنه أرملة وثبلث بنات أرامل تسةتحق كةل مةنهن عةن زوجهةا معاشةاح مقةداره 
 79مةن القةانون رقة   110جنٌهاح بالترتٌب وتطبٌقةا للمةادة  35جنٌهاح    45جنٌهاح    60

 فقد ت  توزٌع المعاش كما ٌلً :  1975لسنة 
 

 المستفٌد
النصٌب فً 
 المعاش

 معاشات
 أخري

المعاش 
 المستحق

 
 2/ 1األرملة 

 6/ 1اإلبنة األولً 
 6/ 1اإلبنة الثانٌة 
 6/ 1اإلبنة الثالثة 

 جنٌه
60 
20 
20 
20 

 جنٌه
-- 
60 
45 
35 

 جنٌه
90 
× 
5 
15 

 110  120 اإلجمالً

 
% لٌصةةبح نصةةٌب كةةل مةةن األرملةةة 15تةة  زٌةةادة المعاشةةات بنسةةبة  1/7/1990ب ـ وبتةةارٌخ   

 لً : واالبنتٌن كما ٌ
 

 المستفٌد
 اإلجمالً قٌمة الزٌادة قٌمة المعاش

 جنٌه جنٌه جنٌه

 األرملة
 اإلبنة الثانٌة
 اإلبنة الثالثة

--.90 
--.5 
--.15 

13.50 
75.— 

2.25 

103.50 
05.75 
17.25 

 126.50 16.50 110.-- اإلجمالً

         
المادة الخامسة من القةانون رقة  تقدمت اإلبنة األولً بطلب لبلنتفاع ب 20/10/1990جـ ـ بتارٌخ 
 ـ وحٌث ٌعتبر  ذا الطلب بمثابة طلب من جمٌع المخاطبٌن بؤحكامها . 1990لسنة  14

 % كما ٌلً : 15أصبح المعاش بعد ا افة الـ 1/7/1990وحٌث أنه اعتبارا من 
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 جنٌها  138=  18+  120 
 وٌكون الجزء الؽٌر موزع منه كما ٌلً : 

 جنٌها  11.50 = 126.50 – 138.--   
 وبا افة نصٌب كل من اإلبنة الثانٌة والثالثة الً  ذا الجزء ٌكون االجمالً  

 جنٌه  34.50=  11.50+  17.25+  05.75=   
 وٌت  تقسٌمة بٌن البنات الثبلث كما ٌلً : 

 جنٌه  11.50=  3÷  34.50
 .بنصٌبها كما  و نٌه ( إذاح تحتفظج 17.25وحٌث ٌقل الناتج عن نصٌب اإلبنة الثالثة ) 

 وٌت  إ افة نصٌب اإلبنة الثانٌة فقط إلً الجزء الؽٌر موزع حٌث ٌكون اإلجمالً 
 جنٌه  17.25=  11.50+  5.75= 

 وٌت  تقسٌمة بٌن كل من اإلبنة األولً والثانٌة لٌكون نصٌب كل منهن كما ٌلً : ـ
 جنٌه  8.63=  2÷  17.25     

الفعلةةً لئلبنةة الثانٌةة إذاح ٌكةةون نصةٌب كةل مةةن وحٌةث ٌزٌةد  ةذا النصةةٌب عةن النصةٌب 
 جنٌه     8.63اإلبنة األولً والثانٌة 

 د ـ وبذل  ٌكون التوزٌع النهائً لحالة المعاش كما ٌلً :    
 جنٌه                                        

 103.50األرملة                         
 8.63اإلبنة األولً           

 8.63ة الثانٌة           اإلبن
 17.25اإلبنة الثالثة                     

 138.01اإلجمالً                        
    
   :( 17مثال رقم )   
جنٌهةةةا وكةةةان   120 عةةةن معةةةاش مقةةةداره 1/5/1990بفةةةرح وفةةةاه مةةةإمن علٌةةةه فةةةً  -أ      

زوجهةا معاشةاح مقةداره ؤرملة وثبلث بنةات أرامةل تسةتحق كةل مةنهن عةن المستفٌدون عنه
 79مةن القةانون رقة   110جنٌهاح بالترتٌب وتطبٌقةا للمةادة  35جنٌهاح    45جنٌهاح    45

 فقد ت  توزٌع المعاش كما ٌلً :  1975لسنة 
 

 المعاش المستحق معاشات أخري النصٌب فً المعاش المستفٌد

 
 2/ 1األرملة 

 6/ 1اإلبنة األولً 
 6/ 1اإلبنة الثانٌة 

 6/ 1الثالثة اإلبنة 

 جنٌه
60 
20 
20 
20 

 جنٌه
-- 
45 
45 
35 

 جنٌه
90 
5 
5 
15 

 115  120 اإلجمالً

 
% لٌصبح نصٌب كةل مةن المسةتحقات  15ت  زٌادة المعاشات بنسبة  1/7/1990ب ـ وبتارٌخ    

 كما ٌلً : 

 المستفٌد
 اإلجمالً قٌمة الزٌادة قٌمة المعاش

 جنٌه جنٌه جنٌه

 األرملة
 اإلبنة األولً
 اإلبنة الثانٌة
 اإلبنة الثالثة

--.90 
--.05 
--.05 
--.15 

13.50 
75.— 
75.— 

2.25 

103.50 
05.75 
05.75 
17.25 

 132.25 17.25 115.-- اإلجمالً
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تقدمت اإلبنة الثالثة بطلب لبلنتفاع بالمادة الخامسة من القانون  4/9/1990جـ ـ بتارٌخ            
 ذا الطلب بمثابة طلب من جمٌع المخةاطبٌن ـ وحٌث ٌعتبر  1990لسنة  14رق  

 بؤحكامها .
% كمةا ٌلةً :  15أصةبح المعةاش بعةد إ ةافة الةـ 1/7/1990وحٌث أنه اعتبارا من 

 جنٌها  138=  18+  120
 وٌكون الجزء الؽٌر موزع كما ٌلً :      
 جنٌه  05.75=  132.25 – 138.--   
 جزء الؽٌر موزع ٌكون اإلجمالًوبو افة نصٌب كل من البنات الثبلث إلى ال    
 جنٌه  34.50=  5.75+  17.25+  5.75+ 5.75=    
 وٌت  تقسٌمة بٌن البنات الثبلث لٌصبح نصٌب كل منهن      

 جنٌه  11.50=  3÷   34.50
جنٌهةاح ( إذاح  17.25وحٌث ٌقل  ذا النصٌب عن النصٌب المستحق لئلبنة الثالثة       ) 

 ٌظل  نصٌبها كما  و .
وٌت  إ ةافة نصةٌب االبنتةٌن األولةً والثانٌةة  إلةً الجةزء الؽٌةر مةوزع ٌكةون اإلجمةالً                                             

 جنٌه 17.25=  5.75+   5.75+ 5.75= 
 وٌت  تقسٌمة بٌن كل منهن بالتساوي لٌصبح  نصٌب كل منهن 

 جنٌه  8.63=  2÷  17.25     
 السابق لكل منهن .و و ٌزٌد عن النصٌب 

 ـ وبذل  ٌكون التوزٌع النهائً لحالة المعاش كما ٌلً :  د
 جنٌه                                   

 103.50    األرملة                     
 17.25   اإلبنة األولً       

 8.63اإلبنة الثانٌة           
 8.63    اإلبنة الثالثة                 

 138.01     اإلجمالً                  
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 الفصل الثالث
 التجاوز عن استرداد المبالػ التً صرفت

 بالمخالفة ألحكام حظر الجمع بتن 
 ن المعاش والدخل المعمولٌالمعاشات أو ب 

 1990بها  قبل أول ٌولٌو 
 

ن المعاشات وبٌن المعاش والدخل فً تناولنا فً الفصل الثانً من  ذا الباب تطور حدود الجمع بٌ
ث  اعتبةاراح مةن  ةذا التةارٌخ   والتةً بةدأت بحةدود جمةع مقةدار ا  1/7/1990الفترة السابقة علً 

 .  خمسون جنٌها وانتهت بمائة جنٌهخمسة جنٌهات ث  عشرة جنٌهات ث  ثبلثون جنٌها ث
لفةة لحةدود الجمةع المشةار وحٌث أسفر التطبٌق العملً عن صرؾ مبالػ لةبعح المسةتفٌدٌن بالمخا

إلٌهةا ـ فقةد رأى المشةرع تخفٌفةا عةن كا ةل  ةإالء المسةتفٌدٌن التجةاوز عةن اسةترداد رصةٌد  ةذه 
بزٌةةادة  1992لسةةنة  30  حٌةةث نصةةت المةةادة الثامنةةة مةةن القةةانون رقةة   1/7/1992المبةةالػ فةةً 

 المعاشات وتعدٌل بعح أحكا  قوانٌن التؤمٌن االجتماعً علً ما ٌلً : 
اوز عن استرداد المبالػ التى صةرفت بالمخالفةة ألحكةا  حظةر الجمةع بةتن المعاشةات أو بةتن " ٌتج

المعاش والدخل   وذل  فً الحدود التى ٌجٌز فٌها قانون التؤمتن االجتماعً الصادر بالقانون رقة  
ن المعةاش ٌن أو بةٌن معاشٌالجمع ب 1990لسنة   14معدالح بؤحكا  القانون رق   1975لسنة  79
 لدخل   وٌصدر وزٌر التؤمٌنات قرارا ح بقواعد تنظٌ   ذا الحك  " وا
بشةؤن  1993لسةنة  19وتنفٌذاح لنص المادة المشار إلٌها   فقةد صةدر قةرار وزٌةر التؤمٌنةات رقة   

 التجاوز عن إسترداد المبالػ التً صرفت بالمخالفة آلحكا  حظر الجمع ـ مقرراح األتً : 
ٌتحدد المبلػ الذى ٌت  التجةاوز  1992لسنة  30ثامنة من القانون رق  ـ فى تطبٌق حك  المادة ال 1

عةةن تحصةةٌله فةةً الحةةاالت التةةً صةةرفت فٌهةةا مبةةالػ علةةً خةةبلؾ أحكةةا  حظةةر الجمةةع بةةٌن 
 بوتباع األتً :  1/7/1990المعاشات أو بٌن المعاش والدخل المعمول بها قبل 

 ن المعاشات ٌأ ـ فى حالة الجمع ب     
ٌع المعاش بةٌن المسةتحقٌن بمراعةاة أحكةا  حظةر الجمةع فةً تةارٌخ ٌت  تصحٌح توز (1)

 االستحقاق   كما ٌت  تبعاح لذل  تصحٌح الزٌادات التً أ ٌفت للمعاش 
 ٌت  إعادة التوزٌع بافتراح أن حدود الجمع مائة جنٌة شهرٌاح   (2)
وذل  فً حدود الفرق بٌن حدود  1/7/1992ٌتجاوز عن تحصٌل رصٌد الدٌن فً  (3)

( وما 2د )( وحدود الجمع المشار إلٌها فً البن1المشار إلٌها فً البند )       الجمع 
 زاد عن ذل  ٌت  تحصٌله.

 ن المعاش والدخل بب ـ فً حالة الجمع ب        
بالزٌةادة علةً حةدود  1/7/1990ٌت  التجةاوز عةن تحصةٌل المبةالػ التةى صةرفت قبةل             

 حدود الجمع بواقع مائة جنٌة شهرٌا . الجمع التى كان معموال بها وذل  فً
ـ فً تحدٌد قٌمة رصٌد الدٌن المطلوب تحصٌله ٌراعً إذا كان المستحق قد توافرت فً شةؤنه  2

شروط االستحقاق ألى من الحقوق التؤمٌنٌة تخص   ذه الحقةوق مةن الرصةٌد المسةتحق قبةل 
 أعمال التجاوز.

 ري المشار إلٌهما ٌراعً ما ٌلً : وفً تطبٌق أحكام المادة الثامنة والقرار الوزا
ـ تطبٌق قواعد تعدٌل حدود الجمع بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل إلً مائة جنٌة ) إعتباراح  1  

( علً حاالت االسةتحقاق السةابقة علةً  ةذا التةارٌخ والسةابق بٌانهةا  1990من أول ٌولٌو 
 بالفصل الثانً من  ذا الباب .

مائة جنٌة من بداٌة استحقاق المعاش   م افا الى ذل  الزٌادات التى  ـ ٌفترح أن حدود الجمع 2
ا ٌفت الى المعاش بعد تةارٌخ االسةتحقاق والتةى تكةون القةوانٌن الصةادرة بشةؤنها قةد نصةت 

 علً استحقاقها باأل افة لحدود الجمع بٌن المعاشات المستحقة فً تارٌخ تقرٌر ا .
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تةة  صةةرفه بةةدون وجةةه حةةق نتٌجةةة تجةةاوز الجمةةع بةةٌن  وبمعنةةى  خةةر فونةةه ٌةةت  التجةةاوز عمةةا     
طالما كان مجموع المعاشةات  1/7/1990المعاشات حدود الجمع التً كان معموال  بها قبل 

 جنٌه فً تارٌخ بداٌة الجمع بٌنها . 100التً ت  الجمع بٌنها ل  ٌجاوز 
ت  قطعةه أو إٌقافةه ـ فً الحاالت التةً كةان سةٌترتب علةً تطبٌةق حةدود الجمةع السةابقة رد مةا ٌة 3

بالكامل علً باقً المستحقٌن بمعنى أن ٌكون ما صرؾ بوجه حق معادل لما كان سةٌت  رده 
  فونه ال ٌت  تحدٌد دٌةن فةً  ةذه الحالةة باعتبةار أن مةا كةان سةٌت  الةرد علةٌه  مشةاركٌن فةً 
المسةةئولٌة عةةن الصةةرؾ بةةدون حةةق حٌةةث كةةان بومكةةانه  موافةةاة الهٌئةةة المختصةةة بالبٌانةةات 

 البلزمة التخاذ اإلجراءات المناسبة بهذا الشؤن .
وإذا كان سٌترتب علً القطع أو اإلٌقاؾ الرد الجزئً   فؤن تطبٌق أحكا  التجاوز تكون فةً       

 حدود الفرق بٌن ما كان ٌجب قطعه أو إٌقافه وبٌن ما كان ٌجب رده على باقً المستحقٌن .
 ز  لتوزٌع المعاش وفقاح ألحكا  القانون .مع  ذا مراعاة إجراء التصحٌح البل      

ـ ٌت  تطبٌقها على المستفٌد سواء كان من مقت ى تطبٌق حدود الجمع السابقة أن ٌصبح مستحقاح  4
 جزئٌاح فً الحالة أو ؼٌر مستحق .

وذل  عما ت  صرفه بدون وجةه حةق وفقةاح  1/7/1990ـ ٌقتصر التجاوز على رصٌد الدٌن فى  5
  أما ما صرؾ بدون وجه حق عن الفتةرة التالٌةة  30/6/1990قواعد حتى لما ت  بٌانه من 

 لهذا التارٌخ فبل ٌت  التجاوز عنه .
ـ ٌقتصر تطبٌق أحكا  التجاوز المشار إلٌها على حاالت تجاوز حدود الجمةع بةٌن المعاشةات أو  6

نشةؤت لسةبب  بٌن المعاش والدخل   وال ٌمتد ذل  إلً الحاالت التةً تكةون فٌهةا المدٌونٌةة قةد
 ؼٌر ذل  .

 
 وفٌما ٌلً بعض األمثلة لئلٌضاح 

 
 :(  1مثال رقم ) 

جنٌهةاح وابنةه وحٌةدة متةر ملةة لهةا  60عةن معةاش مقةداره  1988توفً مةإمن علٌةه فةً أؼسةطس  
 60المعةاش أي =  3/ 2جنٌهاح ـ وقد استحقت  ذه االبنة من معةاش والةد ا  30معاش عن زوجها 

 جنٌهاح  40=  3/ 2× 
جنٌهةاح فقةد كةان مةن المفةروح أن  50ث كانةت قواعةد الجمةع بةٌن المعاشةات فةً  ةذا التةارٌخ وحٌ

) معاشها عن زوجها باعتباره أولوٌة أعلةً (  30–)حدود الجمع(  50تستحق من معاش والد ا =
 جنٌهاح   20=  

قاقها ولكنها ل  تكن قد بٌنت بطلب الصرؾ المقد  منها لصرؾ المعةاش عةن والةد ا مةا ٌفٌةد اسةتح
( جنٌهةا 40عاش عةن والةد ا بالكامةل )معاشا عن زوحها   وبالتالى فقد صرؾ لها نصٌبها فً الم

 جنٌها ( 20بدال من )
 1993وبفرح انه ل  ٌكن قد اكتشؾ ذل  إال فً ٌناٌر
 وعلى ذل  فانه ٌتبع بشؤن  ذه الحالة اآلتً :

حةدود  –ٌل اسةتحقاقها فٌةه بمراعةاة نظرا ألنها المستحقة الو حٌده فةً معةاش والةد ا فانةه ٌةت  تعةد
 وفقا لما سبق بٌانه بالفصل الثالث السابق 1/7/1990جنٌه من  100الجمع 

 1/7/1990بمعنى انها تستحق نصٌبها فً معاش والد ا بمراعاة حةدود الجمةع   المسةتحدثة مةن 
 جنٌه  100و ى 

 جنٌه                                                                   
              30,--=      1988وحٌث كان معاشها عن زوجها فً أؼسطس 

   4.50=      1/7/1989% من 15وأ ٌفت إلٌه                
                                                                 34.50  

 185.=    1/7/1990% من 15                                
                                                                39.68 
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 وحٌث أن استحقاقها أصبلح فً معاش والد ا فً           جنٌه    
    40,--=     كان                               1988أؼسطس      

  6.--=  1/7/1989% من 15وأ ٌفت إلٌه                     
                                                                   --.46 

  6.90 =    1/7/1990% من 15                                   
                                                                     52.90 

                                                        
                                                                                                                  .  1/7/1990جنٌه فً  100وحٌث مجمـــوع استحقاقها فً المعاشٌن ل  ٌجاوز      
 هجنٌ 92.58)معاش الزوج( =  39.68)معاش الوالد( +  52.90=      
 فونها تظل مستحقة لهذٌن النصٌبٌن دون تؽٌٌر .     
جنٌةه )حةةدود الجمةةع (  100ـ  نظةةراح ألن مجمةوع المعاشةةٌن فةً بداٌةةة الجمةةع بٌنهمةا ٌقةةل عةةن  2

)معةةاش  30) معةةاش الوالةةد( +  40( ـ حٌةةث مجموعهمةةا 1/7/1990المعمةةول بهةةا مةةن 
 جنٌها. 70الزوج( = 

 . 1/7/1990ه بدون وجه حق قبل فونه ٌت  التجاوز عما ت  صرف        
 

 :( 2مثال رقم )
( بٌن معاشةها عةن زوجهةا ومعاشةها عةن 1بفرح أنه كان قد اكتشؾ جمع اإلبنة فً المثال رق  )

وذلة  خةبلل  1/7/1990والد ا بالمخالفة لحدود الجمع بٌن المعاشات التى كان معمةوال بهةا قبةل 
 ه حق علً النحو التالً : ـوت  تحدٌد ما صرؾ لها بدون وج 1991شهر دٌسمبر 

ـ نظرا ألنها المستحقة الوحٌدة فً معاش والد ا فقد ت  تحدٌةد اسةتحقاقها فةً  ةذا المعةاش وفقةا  1
 .1/7/1990( وذل  من 1لما سبق بٌانه بالمثال رق  )

  30/6/1990إلً  1988ـ بالنسبة للفترة من أؼسطس  2
جنٌها )ما ٌكمل مع  20من معاش والد ا فقط  فؤنه نظرا ألنها كان من المفترح أن تستحق      

 جنٌها( . 50جنٌها( حدود الجمع ) 30معاش الزوج )
      
 ونظراح ألنها صرفت من معاش والد ا                         جنٌه       
   40.--)بالمخالفة لحدود الجمع(                                  =      
 لها بالزٌادة من معاش الوالد         بمعنى أن ما صرؾ       

                                            =--,40  -  --,20  =--,20 
  3,--=                       1/7/1989% من 15م افا إلٌه        
  23,--=            االجمالً                                                
 جملة ما صرؾ لها بدون وجه حق  أى أن      
  220,--=        11×  20=  30/6/1989  –   1/8/1988من       
  276,--=        12×  23=  30/6/1990  –   1/7/1989من       
 496,--=            االجمالً                                                  

 لها عن الوالد و و ـ ت  خص  ربع المعاش المستحق  3
  52.90=                                           1/7/1990من       
  7.94=                        1/7/1991% من 15م افا إلٌه      
  60.84=       االجمالً                                                  
 

 لدٌن من أول الشهر أى أن جملة ما ت  خصمه لحساب ا    
 التـــــالً الكتشاؾ صرفها مبالػ دون وجه حق      
 (                               1992) أى من ٌناٌر    
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    91.26=               6×  15.21=  30/6/1992 – 1/1/1992من    
 الذى ٌت  التجاوز عنه  1/7/1992ـ رصٌد الدٌن فً  4

       =--.496 – 91.26                                      =404.74   
  

 : (3مثال رقم )
ـ وحٌةث  1992( السابق كانت قد تزوجت خةبلل شةهر ٌونٌةو 2بفرح أن اإلبنة فً المثال رق  )

أنهةةا كانةةت متزوجةةة قبةةل وفةةاة والةةد ا )بمعنةةى أنهةةا لةة  ٌسةةبق صةةرؾ منحةةة زواج ( فونهةةا تسةةتحق 
 منحــة زواج تعادل قٌمة 

 جنـٌه                                                                              
  730.08=          12×  60.84استحقاقها فً المعاش فً تارٌخ الزواج = 

  404.74=                               1/7/1992وحٌث أن رصٌد الدٌن فً 
  325.34=                           إذاح تستحق من منحة الزواج )الفرق(       

 
 :( 4مثال رقم )

جنٌهةا ـ  50( كان معاشها عن زوجهةا فةً تةارٌخ وفةاة والةد ا 2بفرح أن اإلبنة فً المثال رق  )
 بمعنى أنها طبقا لحدود الجمع المطبقة فً تارٌخ وفاة الوالد ل  تكن لتستحق فً معاش والد ا 

 لزوج وقٌمته أقل منه باعتبار أن أولوٌته أقل من معاش ا
  :وعلً ذل  ٌتبع بشؤن  ذه الحالة اآلتً 

ـ نظرا ألنها المستحقة الوحٌدة فً معاش والةد ا فونةه ٌةت  تحدٌةد اسةتحقاقها فٌةه بمراعةاة حةدود  1
 وفقا لما سبق بٌانه بالفصل الثالث السابق . 1/7/1990جنٌه من  100الجمع 

الةةةد ا بمراعةةةاة حةةةدود الجمةةةع المسةةةتحدثة مةةةن بمعنةةةى أنهةةةا تسةةةتحق نصةةةٌبها فةةةً معةةةاش و     
 جنٌه  100و ى  1/7/1990

 جنٌــه                                                                         
  50,--         1988وحٌث كان معاشها عن زوجها فً أؼسطس 

  7.50    %(                     15) 1/7/1989وبو افة زٌادة 
 57.50             جمالً                                            اال

  8.63     %(                     15) 1/7/1990وبو افة زٌادة 
                                                                   66.13  

  1/7/90وحٌث ٌصبح استحقاقها فً معاش والد ا من 
 52.90        (                     1ا سبق بٌانه بالمثال رق  )وفقا لم

  119.03        1/7/90وٌصبح مجموع ما تستحقه من المعاشٌن فً      
 جنٌه ( 100) ٌزٌد علً      
 100من معاش والد ا  1/7/1990فونها تستحق من      
 )معاشها عن  66.13 –جنٌه )حدود الجمع المستحدثة(      
  33.87زوجها (                                                 =      
جنٌةةه ) حةةدود الجمةةع  100ـ نظةةراح ألن مجمةةوع المعاشةةٌن فةةً بداٌةةة الجمةةع بٌنهمةةا ٌقةةل عةةن  2

)معةةاش  50+ ) معةةاش الوالةةد( 40( ـ حٌةةث مجموعهمةةا 1990/ 1/7المعمةةول بهةةا مةةن 
 .جنٌها 90,--الزوج( = 

 . 1/7/1990تجاوز عما ت  صرفه بدون وجه حق قبل فونه ٌت  ال      
)تارٌخ اكتشاؾ صةرفها مبةالػ بةدون  1993حتى نهاٌة ٌناٌر  1/7/1990ـ بالنسبة للفترة من  3

 وجه حق (   ٌت  تحدٌد ما صرؾ بدون وجه حق )وال ٌت  التجاوز عنه ( كما ٌلً :
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 التارٌخ
ما تم صرفه 

 لها
 عدد الشهور الفرق المستحق

 المنصرؾ بدون وجه حق جملة

 
1/7/1990 

 +15 % 
1/6/1991 

 +20% 
1/7/1992 

 حتى
31/1/1993 

 جنٌه
52.90 
7.94 
60.84 
12.17 
73.01 

 جنٌه
33.87 
5.08 
38.95 
7.79 
46.74 

 جنٌه
19.03 
 

21.89 
 

26.79 
 
 
 

 
11 
 
13 
 
7 

 جنٌه
209.33 

 
28457 
 
 

183.89 

 677.79 31    االجمالً

 
 46.74ومقةداره  1993ً حةدود ربةع المعةاش المسةتحق مةن أول فبراٌةر وٌت  خص   ذا الةدٌن فة

 جنٌه 
 

  :( 5مثال رقم )
جنٌها عن  140جنٌها عن زوجها    120( كان 1بفرح أن المعاش المستحق لبلبنة بالمثال رق  )

 50والد ا   وجمعت بٌنهما بالمخالفة لحدود الجمع التً كةان معمةوال بهةا فةً تةارٌخ وفةاة والةد ا )
 نٌها أو المعاش األكبر أٌهما أكبر ( .ج

جنٌهةا ) الفةرق بةٌن معةةاش  20حٌةث كةان مةن المفتةرح أن ٌسةتحق مةن معاشةةها عةن والةد ا فقةط 
 جنٌها ( . 120جنٌها ومعاشها عن زوجها  140والد ا 

فً  ةذه الحالةة ال ٌكةون  نةا  محةبل للتجةاوز عمةا تة  صةرفه لهةا بةدون وجةه حةق ـ حٌةث مجمةوع 
 ( . 1/7/1990علً مائة جنٌه ) حدود الجمع المعمول بها من  المعاشٌن ٌزٌد

 
  :(   6مثال رقم )

جنٌها عن  120جنٌها عن زوجها    140( كان 1بفرح أن المعاش المستحق لبلبنة بالمثال رق  )
 50والد ا   وجمعت بٌنهما بالمخالفة لحدود الجمع التً كةان معمةوال بهةا فةً تةارٌخ وفةاة والةد ا )

 المعاش األكبر أٌهما أكبر ( . جنٌها أو
ونظرا ألن المعاش األكبر  و المستحق لها عن زوجهةا وأولوٌتةه أعلةً مةن معةاش الوالةد وبالتةالً 

 فونها ال تستحق معاشها عن والد ا .
فً  ةذه الحالةة ال ٌكةون  نةا  محةبل للتجةاوز عمةا تة  صةرفه لهةا بةدون وجةه حةق ـ حٌةث مجمةوع 

 ( .  1/7/1990ه ) حدود الجمع المعمول بها من المعاشٌن ٌزٌد علً مائة جنٌ
 

 :(  7مثال رقم ) 
( بفرح أن االبنة ل  تكن مستحقة معاشاح عةن زوجهةا ولكنهةا كانةت تعمةل بةؤجر 1فً المثال رق  ) 

 جنٌهاح ) ل  ٌتؽٌر ( . 45صافً مقداره 
عةاش عةن والةد ا وحٌث ل  تكن قد أخطرت الهٌئة المختصة بؤنها تعمل   وبالتالً فقد صرؾ لهةا م

جنٌهاح ( التً كانت معموال بهةا فةً  50جنٌهاح دون أعمال لقواعد الجمع بٌن المعاش والدخل )  40
  1993تارٌخ استحقاقها المعاش عن الوالد   ول  ٌكتشؾ ذل  إال فً ٌناٌر 
بالزٌةادة علةً حةدود  1/7/1990فً  ذه الحالة ٌت  التجاوز عن تحصٌل المبالػ التى صرفت قبةل 

لجمةةع التةةً كةةان معمةةوال بهةةا وذلةة  فةةً حةةدود الجمةةع بواقةةع مائةةة جنٌةةه التةةى بةةدأ العمةةل بهةةا مةةن ا
1/7/1990 . 

 وٌمكن تحدٌد ذل  علً النحو التالً :
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 التارٌخ
 الدخل من عمل معاش الوالد

المستحق الصرؾ بمراعاة 
 هجنٌ 100حدود جمع 

المنصرؾ 
 بالزٌادة

 هجنٌ هجنٌ هجنٌ هجنٌ

1 /7/1988  
    15 % 
1 /7/1989  

   15 % 
 

1 /7/1990  
15 % 

1 /6/1991  
20 % 

1 /7/1992  
 

 

--.40  
--.6  

--.45  
 
--.45 

 
 
--.45 

 
--.45  

 
 
--.45 

--.40  
 
--.46  

 
 

52.90  
 
--.55  

 
 
--.55  

--.— 
 
--.— 

 
 
--.— 

 
5.84  
 
 

18.01 

--.46 
6.90  

 
52.90  
7.94  

60.84  
12.17 
 

73.01  
 

  
 وتكون جملة المبالػ المنصرفة بدون وجه حق = 

  75.92=     13×  5.84=  30/6/1992            إلً   1/6/1991من 
  126.07=    7×  18.01=  31/1/1993             إلً   1/7/1992من 

                                                                       201.99 
جنٌهةةاح  55ومقةةداره  1/2/1992وٌةت  خصةة   ةةذا الةدٌن مةةن المعةةاش المسةتحق الصةةرؾ لهةةا مةن 

 وذل  فً حدود الربع .
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 الفصل الرابع
 أثر الؽاء شرط أن ٌكون الزوج عاجزا عن الكسب الستحقاق المعاش عن زوجته

 واستحداث شروط أخري لبلستحقاق
 رمل واألرملة فًوالمساواة بٌن كل من األ

 قواعد الجمع بٌن المعاش المستحق لكل منهما عن الزوج اآلخر ومعاشه عن نفسه
 والجمع بٌن معاشه عن الزوج اآلخر والدخل من عمل أو مهنة

 وحاالت قطع المعاش المستحق عن الزوج اآلخر
 وحاالت عودة الحق فٌه 

 
بتعدٌل بعح أحكا   2006سنة  153بدأ العمل بالقانون رق   2006/  12/  24اعتبارا من 

وقد ت منت المادة األولً منه  1975لسنة  79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رق  
من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار الٌه ونتناول  ذا المو وع علً النحو  106تعدٌل المادة 

 التالً :
 أوال : النصوص القانونٌة المتعلقة بهذا التعدٌل:

 قبل التعدٌل : 106نص المادة  – 1
 ٌشترط الستحقاق الزوج ما ٌؤتى :              
 أن ٌكون عقد الزواج موثقا .  –أ              
أن ٌكون عاجزا عن الكسب وفقا للبٌانات المقدمة بطلب صةرؾ المعةاش علةى أن  -ب             

 ٌإٌد ذل  بقرار من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى. 
صةةاحبة المعةةاش سةةن  أو أن ٌكةون عقةةد الةةزواج قةةد تةة  قبةةل بلةةوغ المةةإمن علٌهةةا –ج             

 . الستٌن
 

 بعد التعدٌل : 106نص المادة  - 2       
 ٌشترط إلستحقاق الزوج ما ٌؤتى :            
 أن ٌكون عقد الزواج موثقاح . -أ          
لوغ المإمن علٌها أو صاحبة المعاش سن الستٌن أن ٌكون عقد الزواج قد ت  قبل ب -ب           

 وٌستثنى من  ذا الشرط الحاالت اآلتٌة :
( حالة الزوج الذى كان قد طلق المإمن علٌها أوصاحبة المعاش قبل بلوؼها 1)              

 سن الستٌن ث  عقد علٌها بعد  ذا السن.
 .1/9/1975( حاالت الزواج التى تمت قبل 2)                 

 أال ٌكون متزوجاح بؤخرى. -ج           
وٌسرى فى شؤن  ذا المعاش ذات األحكا  المقررة لمعاش األرملة المنصوص              

 فقرة ثانٌة. 114( و2بند ) 113( و 4بند ) 112علٌها فى المواد 
وٌشترط لعودة الحق فى المعاش أال ٌكون متزوجاح بؤخرى فى تارٌخ الطبلق أو  

 الترمل.
 

 : 112( من المادة 4نص البند ) – 3      
تجمع األرملة بٌن معاشها عن زوجها وبٌن معاشها بصفتها منتفعة بؤحكا   ذا القانون              

 المهنة وذل  دون حدود .  أو كما تجمع بٌن معاشها عن زوجها وبٌن دخلها من العمل
 

 : 113( من المادة 2نص البند ) – 4     
 ٌقطع معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة :           
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األخةت فةى  ةذه الحالةة  أو األخةت وتسةتحق البنةت أو البنةت أو المطلقةة أو زواج األرملة          
منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنٌه وال تستحق 

  ذه المنحة إال مرة واحدة .
 

 : 114انٌة من المادة نص الفقرة الث – 5     
ترملةت ولة  تكةن مسةتحقة لمعةاش عةن  أو كما ٌعود حةق األرملةة فةى المعةاش إذا طلقةت     

 الزوج األخٌر . 
 

قواعد إستحقاق الزوج فلى المعلاش وفقلاً بشأن  2007لسنة  2ثانٌا : أحكام المنشور العام رقم 
التللأمٌن اإلجتمللاعى بتعللدٌل بعللض أحكللام قللانون  2006لسللنة  153ألحكللام القللانون رقللم 
 : 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 فً ضوء ماتقضً به األحكام المتقدمة ٌراعً ماٌلً :       
 ٌشترط الستحقاق الزوج فً معاش زوجته الشروط اآلتٌة : – 1       

وٌكتفةةً فةةً إثبـةةـات حالةةة التوثٌةةق بةةاالقرار علةةً البٌةةان  أ ـ أن ٌكةةون الةةزواج موثقةةا    
بةذل  بنمةوذج طلةب صةرؾ المعةاش طالمةا ال ٌوجةد نةزاع حةول صةحة الخاص 
 . الزواج

أن ٌكةةون عقةةد الةةزواج قةةد تةة  قبةةل بلةةوغ المةةإمن علٌهةةا أو صةةاحبة المعةةاش سةةن  ب ـ  
  الستٌن

 وٌستثنً من  ذا الشرط الحاالت االتٌة:      
لوؼهةا ( حالة الزوج الذي كان قد طلق المإمن علٌها أو صاحبة المعاش قبةل ب1)     

 سن الستٌن ث  عقد علٌها بعد  ذه السن.
 1/9/1975( حاالت الزواج التً تمت قبل 2)     

 أال ٌكون متزوجا من أخرى فى تارٌخ تحقق واقعة وفاة الزوجة -ج          
أن تكون عبلقة الزواج قائمة فً تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش  –د             

قائمة باستمرار الزواج حتً الوفاة أو بوقوع الوفاة خبلل فترة وتكون العبلقة 
 العدة من طبلق رجعً وتتحدد  ذه الفترة بمائة ٌو  من تارٌخ الطبلق .

ٌجمع الزوج بٌن معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعا بؤحكا  قانون التؤمٌن  -2            
خله من العمل أو المهنة وذل  االجتماعً   كما ٌجمع بٌن معاشه عن زوجته وبٌن د

 بدون حدود .
 ٌقطع المعاش فً حاة الزواج من أخري . – 3           
ٌشترط لعودة الحق فً المعاش أال ٌكون متزوجا بؤخري فً تارٌخ الطبلق أو الترمل  – 4           

 وعد  الحصول عً معاش عن الزوجة األخٌرة 
 المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة لؤلرملة . وتتحدد المستندات المطلوبة لصرؾ      
 

شأن قواعد إستحقاق الزوج فى ب 2007لسنة   5رقم  الصندوق الحكومً  تعلٌمات ثالثا : 
بتعدٌل بعض أحكام قانون التأمتن  2006لسنة  153وفقاً ألحكام القانون رقم  المعاش

 : 1975لسنة  79اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ترط إلستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط اآلتٌة :ٌش -1     

الخةاص  أن ٌكون الزواج موثقاح وٌكتفى فةى إثبةات حالةة التوثٌةق بةاإلقرار علةى البٌةان  -أ 
بذل  بنموذج طلب صرؾ المعاش ) إستمارة حصر األسةرة ( طالمةا ال ٌوجةد نةزاع 

 الزواج . حول صحة 
بلوغ المإمن علٌهةا أو صةاحبة المعةاش سةن السةتٌن  أن ٌكون عقد الزواج قد ت  قبل -ب 

 وٌستثنى من  ذا الشرط الحاالت اآلتٌة :
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حالة الزوج الذى كان قد طلق المإمن علٌها أو صاحبة المعاش قبل بلوؼها سن (1)
 الستٌن ث  عقد علٌها بعد  ذا السن .

 . 1/9/1975حاالت الزواج التى تمت قبل ( 2)     
 تزوجاح من أخرى فى تارٌخ واقعة وفاة الزوجة .أال ٌكون م( 3)     

المعةاش  أن تكون عبلقة الةزواج قائمةة فةً تةارٌخ وفةاة المةإمن علٌهةا أو صةاحبة ( 4)
خبلل فترة العدة  وتكون العبلقة قائمة بوستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة 

 . الطبلق من طبلق رجعى وتتحدد  ذه الفترة بمائة ٌو  من تارٌخ 
ٌجمع الزوج بٌن معاشه عةن زوجتةه وبةٌن معاشةه بصةفته منتفعةا بؤحكةا  قةانون التةؤمٌن   -2

المهنةة وذلة   أو اإلجتماعى   كما ٌجمع بٌن معاشه عةن زوجتةه وبةٌن دخلةه مةن العمةل
 دون حدود .

 ٌقطع المعاش فى حالة الزواج بؤخرى . -3    
 جةاح بةؤخرى فةى تةارٌخ الطةبلق أو الترمةلٌشترط لعودة الحق فةى المعةاش أال ٌكةون متزو -4    

 وعد  الحصول على معاش عن الزوجة األخٌرة .
الةةزوج المسةةتحق لمعةةاش عةةن زوجتةةه بؤحكةةا  العةةبلج والرعاٌةةة الطبٌةةة بتةةؤمٌن ٌنتفةةع ال  -5    

 المرح .
تتحةةةدد المسةةةتندات المطلوبةةةة لصةةةرؾ المعةةةاش للةةةزوج بالمسةةةتندات المطلوبةةةة لؤلرملةةةة  -6

لسةةنة  6وكتةةاب دورى الصةةندوق رقةة   2001لسةةنة  33ٌمةةات رقةة  والمو ةةحة بالتعل
 وال ٌت  طلب مستندات أخرى خبلؾ ذل  . 2001

 
 دٌبلت المتعلقة باستحقاق الزوج فً المعاش سابق االشارة الٌها :عرابعا : األثر الرجعً للت

 83فللً القضللٌة رقللم  2003/  12/  14حكللم المحكمللة الدسللتورٌة العلٌللا بتللارٌخ  -1
 قضائٌة دستورٌة: 22لسنة 

حكة  المحكمةة الدسةتورٌة ٌرجع السبب فً اجراء التعةدٌبلت المشةار الٌهةا الةً صةدور             
ق ةةائٌة دسةةتورٌة  22لسةةنة  83فةةً الق ةةٌة رقةة   2003/  12/  14العلٌةةا بتةةارٌخ 
 قا ٌا باآلتً :

األجتمةاعى الصةادر  من قةانون التةؤمٌن 106( من المادة 2بعد  دستورٌة نص البند ) -أ           
 .  1975لسنة  79بالقانون رق  

من القانون المذكور فٌما ل  ٌت ةمنه  112( من المادة 4بعد  دستورٌة نص البند )  -ب           
من أحقٌةة الةزوج فةى الجمةع بةٌن معاشةه عةن زوجتةه وبةٌن معاشةه بصةفته منتفعةا 

ٌن دخلةه مةن العمةل أو بؤحكا   ذا القانون   وكذا الجمع بٌن معاشه عن زوجته وبة
 المهنة وذل  دون حدود . 

سللتحقاق الللزوج فللً المعللاش عللن بشللأن ا 2004لسللنة  4المنشللور الللوزاري رقللم  -2             
 :زوجته

ت ةمن  ةةذا المنشةةور مراعةاة اآلتةةً بالنسةةبة لحةةاالت االسةتحقاق السةةابقة علةةً صةةدور              
 الحك  المشار الٌها :

 بلزمة للصرؾ :جراءات الاال –أ              
التقد  بطلب علً النموذج المرفق بالمنشور الً الجهة التؤمٌنٌة المختصة معتمةد 

 ادارٌا علً أن ٌرفق بالطلب المستندات المإٌدة للبٌانات الواردة بالطلب .
 توزٌع المعاش : –ب 

ٌت  توزٌع المعاش أو اعادة توزٌعةه بحسةب األحةوال وبمراعةاة اسةتحقاق  (1)
( المرفق 3فً معاش زوجته وفقا ألنصبة المحددة بالجدول رق  )الزوج 

 بقانون التؤمٌن االجتماعً.
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ذا كةةان المعةةاش مةةوزع بةةٌن فئةةة الوالةةدٌن وفئةةة االخةةوة واألخةةوات فةةان ا (2)
اسةةةتحقاق الةةةزوج فةةةً المعةةةاش ٌترتةةةب علٌةةةه قطةةةع معةةةاش فئةةةة االخةةةوة 

 واألخوات .
بمراعةةاة اسةةتحقاق فةً حالةةة مسةةتحقٌن دون المسةةاس ٌةت  تعةةدٌل أنصةةبته   (3)

 الزوج فً المعاش 
  صرؾ المعاش : –ج 

( ٌصرؾ المعاش اعتبارا من أول الشهر التاي لتارٌخ تقدٌ  طلب الصرؾ 1)      
 الً الجهة التؤمٌنٌة المختصة .

 ( ٌت  تعدٌل أنصبة باقً المستحقٌن فً المعاش من ذات التارٌخ .2)     
 الناتجة عن تطبٌق الحكم بأثر رجعً :متجمدات المبالػ  –د                 

اذا كةان المعةةاش ٌةةت  صةةرفه ومةةوزع بالكامةةل   فةةبل تلتةةز  الهٌئةةة القومٌةةة  (1)
للتةةؤمٌن االجتمةةاعً بصةةرؾ أٌةةة متجمةةدات   حٌةةث أن المعةةاش ٌصةةرؾ 

 بالكامل للمستحقٌن.
اذا كان المعاش ٌت  صرفه وؼٌر موزع بالكامل   فتلتةز  الهٌئةة بصةرؾ  (2)

 الجزء ؼٌر الموزع .المتجمدات فً حدود 
اذا كةةان المعةةاش لةة  ٌةةت  صةةرفه لعةةد  وجةةود مسةةتحقٌن   فٌةةت  صةةرؾ  (3)

المتجمدات فً حدود نصٌب الةزوج علةً أن ٌخصة  مةن مسةتحقاته مبلةػ 
عً أساس عد  وجود مستحقٌن التعوٌح اال افً الذي صرؾ بالزٌادة 

 فً المعاش .
تلتةز  الهٌئةة اذا كان المعاش قد ت  صرفه ث  قطعه قبةل صةدور الحكة    ف (4)

 بصرؾ المتجمدات عن المدة من تارٌخ القطع .
ٌراعةةً فةةً الحةةاالت المتقدمةةة أال ٌسةةترد مةةن قٌمةةة المتجمةةد قٌمةةة الزٌةةادة  (5)

المنصرفة فً منحة زواج البنت أو األخت أو منحة قطع معاش االبةن أو 
األخ الناتجة عن حساب قٌمة المنحة علً أسةاس كامةل نصةٌب كةل مةنه  

 راح عد  استحقاق الزوج فً المعاش .فً المعاش بافت
فً جمٌع األحوال ٌت  صرؾ المتجمدات عن المدة من تارٌخ االسةتحقاق  (6)

حتً تارٌخ تقدٌ  طلب الصرؾ بما الٌجاوز الخمس سنوات السابقة علً 
 بدءالصرؾ مع مراعاة تطور حالة المعاش خبلل فترة صرؾ المتجمد .

 
استحقاق الزوج فى  بشأن 2004لسنة  14تعلٌمات الصندوق الحكومً رقم  3

 : المعاش عن زوجته
مراعاة اآلتً بالنسبة لحاالت االستحقاق السابقة علً صدور  تعلٌماتال ه ذ تت من            

 الحك  المشار الٌها :
 اإلجراءات البلزمة للصرؾ : -أ         

على صدور حك   ٌلز  لصرؾ معاش الزوج بالنسبة لحاالت االستحقاق السابقة             
المحكمة الدستورٌة تقدمه بطلب إلى الجهة التؤمٌنٌة المختصة على النموذج 

 المرفق معتمدا إدارٌا على أن ٌرفق به المستندات اآلتٌة :
 .صورة من وثٌقة الزواج بعد اإلطبلع على األصل للمطابقة ( 1)            
 .قٌد عائلى من األحوال المدنٌة ( 2)            

( فى حالة الزواج بؤخرٌات ٌرفق صور وثائق الزواج الخاصة بهن واألصول 3)            
لئلطبلع علٌها وفى حالة الطبلق أو الترمل ٌرفق أشهاد الطبلق أو صورة 

 .من شهادة وفاة الزوجة 
 ( صورة تحقٌق الشخصٌة4)            
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 توزٌع المعاش : -ب         
ع المعاش أو إعادة توزٌعه بحسب األحوال وبمراعاة استحقاق ٌت  توزٌ( 1)             

( المرفق 3الزوج فى معاش زوجته وفقا لؤلنصبة المحددة بالجدول رق  )
 .بقانون التؤمٌن االجتماعى 

إذا كان المعاش موزع بٌن فئة الوالدٌن وفئة اإلخوة واألخوات فون ( 2)
 .فئة اإلخوة واألخواتٌه قطع معاش استحقاق الزوج فى المعاش ٌترتب عل

فى حالة وجود مستحقٌن دون المساس ٌت  تعدٌل أنصبته  بمراعاة استحقاق ( 3)
 .الزوج فى المعاش 

 صرؾ المعاش : - ج
ٌصرؾ المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ تقدٌ  طلب الصرؾ إلى ( 1)          

 .الجهة التؤمٌنٌة المختصة 
 .بة باقى المستحقٌن فى المعاش من ذات التارٌخ ٌت  تعدٌل إنص( 2)          

 متجمدات المبالػ الناتجة عن تطبٌق الحكم باثر رجعى : -د        
 تصرؾ المتجمدات المستحقة نتٌجة  ذا الحك  وفقا لما ٌلى :            
 إذا كان المعاش ٌتم صرفه موزعا بالكامل :(1)           

 .ٌة متجمدات حٌث أن المعاش ٌصرؾ بالكامل للمستحقٌنفبل ٌت  صرؾ                 
 إذا كان المعاش ٌتم صرفه وؼٌر موزع بالكامل :( 2)           

 .فٌت  صرؾ المتجمدات فى حدود الجزء ؼٌر الموزع                 
 إذا كان المعاش لم ٌتم صرفه لعدم وجود مستحقٌن : (3)           

المتجمدات فى حدود نصٌب الزوج على أن ٌخص  من مستحقاته  فٌت  صرؾ                
مبلػ التعوٌح اال افى الذى صرؾ بالزٌادة على أساس عد  وجود 

 .مستحقٌن فى المعاش 
 إذا كان المعاش قد تم صرفه ثم قطعه قبل صدور الحكم : (4)            

 .ع فٌت  صرؾ المتجمدات عن المدة من تارٌخ القط                 
البنت أو  ٌراعى إال ٌسترد من قٌمة المتجمد قٌمة الزٌادة فى منحة زواج (5)

األخت أو منحة قطع معاش االبن أو االخ الناتجة عن حساب قٌمة المنحة 
على أساس كامل نصٌب كل منه  فى المعاش بافتراح عد  استحقاق 

 .الزوج فى المعاش 
المدة من تارٌخ االستحقاق حتى عن فى جمٌع األحوال ٌتم صرؾ المتجمدات ( 6)

تارٌخ تقدٌ  طلب الصرؾ بما ال ٌجاوز الخمس سنوات السابقة على بدء 
 .الصرؾ مع مراعاة تطور حالة المعاش خبلل فترة صرؾ المتجمد 
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 الفصل الخامس
 أثر قصر تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات علً تارٌخ استحقاق المعاش ألول مرة

 ها علً التعدٌبلت التالٌة لهذا التارٌخدون تطبٌق
 

 ماجري علٌه العمل منذ بداٌة تطبٌق نظام التأمٌن االجتماعً :أوال : 
جمع بٌن لجري العمل منذ بداٌة تطبٌق نظا  التؤمٌن االجتماعً علً تطبٌق حدود ا       

من  ذه  المعاشات فً تارٌخ بداٌة االستحقاق وكذا عند اجراء أٌة تعدٌبلت فً قٌمة أي
دون التقٌد ها باستحقاقها لالمعاشات   وذل  باستثناء الزٌادات التً تقرر القوانٌن المقررة 

  وذل  بمراعاة أال ٌقل مجموع ماٌحصل علٌه بالحد األقصً للجمع بٌن المعاشات 
المستفٌد من  ذه المعاشات بعد تطبٌق حدود الجمع عن مجموع ماكان ٌحصل علٌه قبل 

 دود .تطبٌق  ذه الح
 وفً هذا االطار فقد صدرت :       
 متضمنة اآلتً : 2000لسنة  339مذكرة اللجنة الدائمة للتشرٌع التأمٌنً رقم  – 1       

فتوى الجمعٌة العمومٌة لقسمى الفتوى والتشرٌع حول مدى تطبٌق حدود الجمع بٌن             
 المعاشات فى حاالت الرد واألٌلولة

إعمال قواعد رد المعاش علٌها وفقاح ألحكا  القانون   وبالتالى ٌصبح نصٌبها فى  ٌت               
جنٌه فتكون بذل  قد تجاوزت حدود  119.28المعاش ومقداره  3/4معاش زوجها 

الجمع بٌن المعاشات ومراعاة لما جرى علٌه العمل بالهٌئة وحفاظا على الحق المكتسب 
لها بما كانت تحصل علٌه من معاش والد ا بما ال للسٌدة المذكورة فونه ٌت  اإلحتفاظ 

وٌ اؾ إلى  ذا المعاش  1/12/1995ٌجاوز مجموع المعاشٌن وذل  إعتباراح من 
 .الزٌادات التى تقررت على المعاشات بعد ذل  

 
 متضمنة اآلتً : 2000لسنة  21تعلٌمات الصندوق الحكومً رقم  – 2        

التسةوٌة بالمنةاطق والمكاتةب التؤمٌنٌةة عنةد رد معةاش أحةد المسةتحقٌن على أقسةا    -أ                
 على باقى المستحقٌن الذٌن ٌحصلون على معاش  خر مراعاة ما ٌلى : 

مةن قةانون التةؤمٌن اإلجتمةاعً   فةى  112  110تطبٌق أحكةا  المةادتٌن ( 1)
 الرد ) حتى ولو تكررت عملٌة الرد ( ةتارٌخ واقع

 المادتٌن المشار الٌهما الةى نقةص نصةٌب المسةتحقإذا أدى تطبٌق أحكا   (2)
عما كان ٌحصةل علٌةه قبةل عملٌةة الةرد   ٌةت  االحتفةاظ باجمةالى مةا كةان 

عمةال قواعةد الةرد   أى إٌحصل علٌه المستحق من معاش وزٌةادات قبةل 
جمةالى المنصةرؾ قبلةه إجمالى المعاش المستحق له بعد الرد عن إال ٌقل 

دنةةةى فةةةى ترتٌةةةب أولوٌةةةة المعةةةاش األ   علةةةى أن ٌةةةت  ربةةةط الفةةةرق مةةةن
 االستحقاق .

ٌ اؾ على المعاش المستحق طبقةا للبنةد السةابق الزٌةادات التةى تقةررت  (3)
 على المعاشات بعد تارٌخ الرد

ٌلولة السابقة على تارٌخ صدور  ذه تسرى  ذه األحكا   على حاالت الرد واأل  -ب               
 . أجرٌت على ؼٌر ذل  التعلٌمات وٌت  تعدٌل الحاالت التى 

 
 : 1/10/2007التعدٌل الجدٌد من  ثانٌا :
من القرار الوزاري  182ت منت الفقرة األخٌرة من المادة  2007/  10/  1اعتبارا من       

 : اآلتً 2007لسنة  554رق  

وتطبق حدودالجمع عند تحدٌد مدى توافر شروط اإلستحقاق أول مرة بؽض النظر "   
 ٌب المستحق من زٌادات أخرى أو نتٌجة الرد واألٌلولة".  عما طرأ على نص
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  التعلٌمات التنفٌذٌة للتعدٌل الجدٌد : ثالثا :
 2008لسنة  4التعلٌمات رق   2008فً مارس  تنفٌذا لذل  أصدر الصندوق الحكومً       

لسنة  554بشؤن حدود الجمع بٌن المعاشات فى  وء أحكا  قرار وزٌر المالٌة رق  
 مت منة اآلتً : 2007

تطبق قواعد حدود الجمع بٌن المعاشات المشار إلٌها فً المادة األولى فً التوارٌخ  - 1
 اآلتٌة :

 تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش. -أ            
 تارٌخ إستحقاق المعاش إذا كان تالٌاح لتارٌخ الوفاة. -ب            
لى المعاش اآلخر فً حالة الحصول علٌه بعد تارٌخ تارٌخ الحصول ع - ج           

 إستحقاق المعاش.
تطبق حدود الجمع بٌن المعاشات وفقاح للتوارٌخ المو حة بالمادة السابقة وال تطبق حدود  -2      

 الجمع بٌن المعاشات عند زٌادة المعاشات أو تعدٌلها نتٌجة الرد واألٌلولة.
ت  تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات لها بالمخالفة ألحكا   ٌراعى بشؤن الحاالت التً -3      

 المادة السابقة ما ٌلً:
 ٌت  إعادة تحدٌد قٌمة المعاش للمستحق بما ٌتفق مع القواعد المشار إلٌها. -أ            
ٌوقؾ تحصٌل المطالبات التً ت  حسابها بالمخالفة للقواعد المو حة بالمةادة الثالثةة  -ب           

 ال ٌت  رد ما سبق خصمه أوسداده سداداح لهذه المطالبات.و
 

 األمثلة المرفقة بالتعلٌمات التنفٌذٌة : رابعا :
 :علً النحو التالًت منت التعلٌمات المشار الٌها مجموعة من األمثلة         

 

 : (1مثال رقم )
 توفى صاحب معاش وكانت بٌاناته كما ٌلً : 15/4/2000بتارٌخ 
o جنٌه 700  ش بدون المنحةقٌمة المعا 
o  إستحق عنه فى المعاش ) أرملة   بنتان   إبن   والد ( وتحصل اإلبنة األولى على

 جنٌه. 100معاش عن زوجها بقٌمة 
 فى  ذه الحالة ٌت  توزٌع المعاش على المستحقٌن وفقاح لما ٌلى :

 

 المستحقٌن
قٌمة المعاش 
 المستحق

المعاش 
 اآلخر

الباقى بعد 
 مراعاة حدود

 الجمع

الرد على باقى 
المستحقٌن 
 من ذات الفئة

الباقى بعد 
مراعاة حدود 

 الجمع

 233.33 ـ ـ ـ 233.33 األرملة

 016.67 ـ 16.67 100 116.67 االبنة األولى

 166.67 50 ـ ـ 116.67 االبنة الثانٌة

 166.67 50 ـ ـ 116.67 اإلبن

 116.66 ـ ـ ـ 116.66 الوالد

 700.00    700.00 إجمالى

 
 مبلحظات على الجدول :  
المرفةق بقةانون  3( مةن الجةدول رقة  5ت  توزٌع المعاش على المستحقٌن  وفقاح للحالة رق  ) -1

التؤمٌن اإلجتماعى حٌث حصلت األرملة على الثلث   واألوالد على النصؾ   والوالةد علةى 
 السدس.
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فرق بٌن المعاش المستحق عن زوجها والمعةاش المسةتحق عةن بنة األولى على الحصلت اإل -2
 الوالد ألن معاش الزوج ذو أولوٌة عن معاش الوالد.

بنةة األولةى علةى بةاقى األوالد مةن ذات الفئةة ت  رد الباقى من حدود الجمع بٌن المعاشات لئل -3
 بالتساوى بٌنهما.

 
 :( 2مثال رقم )

جنٌه وفقاح ألحكا   80على معاش عن نفسه بقٌمة  بفرح فى المثال السابق أن الوالد كان ٌحصل
 .1980لسنة  112القانون رق  

فى  ذه الحالة ٌت  توزٌع المعاش على المستحقٌن وفقةاح لمةا سةبق بٌانةه بالمثةال السةابق وٌةت  إبةبلغ 
صندوق العاملٌن بالقطةاع العةا  واألعمةال العةا  والخةاص بقٌمةة المعةاش المسةتحق مةن الصةندوق 

 ى ٌتخذ اإلجراءات البلزمة إلٌقاؾ المعاش.الحكومى لك
 
 :( 3مثال رقم ) 

 108بفرح فى المثال السابق أن المعاش المستحق للوالد عن نفسه كان وفقاح ألحكا  القانون رق  
 .1976لسنة 

 فى  ذه الحالة ٌت  توزٌع المعاش على المستحقٌن وفقاح لما ٌلى :
 

 المستحقٌن
قٌمة 
المعاش 
 المستحق

المعاش 
 آلخرا

حدود 
الجمع 
 للوالد

رد ما تبقى 
من معاش 
الوالد على 
 األرملة

حدود 
الجمع 
 لئلبنة

الرد على باقى 
المستحقٌن من 

 ذات الفئة

المعاش 
المستحق بعد 
مراعاة حدود 
 الجمع والرد

 313.33 ـ ـ 313.33 ـ ـ 233.33 األرملة

 016.67 ـ 16.67 ـ ـ 100 116.67 بنة األولىاإل

 166.67 50 ـ ـ ـ ـ 116.67 ةبنة الثانٌاإل

 166.67 50 ـ ـ  ـ ـ 116.67 بناإل

 036.66 ـ ـ ـ  36.66 080 116.66 الوالد

 700.00      700.00 إجمالى

 
 مبلحظات على الجدول :  

  مراعةةاة حةةدود تةة  مراعةةاة حةةدود الجمةةع بةةٌن المعاشةةات للوالةةد ورد البةةاقى علةةى األرملةةة أوالح   ثةة
 بنة ورد الباقى على األوالد.الجمع بٌن المعاشات لئل

 
 :( 4مثال رقم )

 200بنة الثانٌة كانت تحصل على معاش  خر عن زوجها بقٌمة بفرح فى المثال السابق أن اإل
 . جنٌه

 فى  ذه الحالة ٌت  توزٌع المعاش على المستحقٌن وفقاح لما ٌلى :
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 المستحقٌن
قٌمة 

معاش ال
 المستحق

المعاش 
 اآلخر

حدود 
الجمع 
 للوالد

رد ما تبقى 
من معاش 
الوالد على 
 األرملة

حدود 
الجمع 
 لئلبنتٌن

توزٌع نصٌب 
اإلبنة الثانٌة 
على باقى 
 األوالد

حدود 
الجمع 
لئلبنة 
 األولى

توزٌع 
نصٌب 
اإلبنة 

األولى على 
 اإلبن

 313.33 313.33 ـ ـ 313.33 ـ ـ 233.33 األرملة

ة اإلبن
 األولى

 075.00 100.00 175 16.67 ـ ـ 100 116.67

اإلبنة 
 الثانٌة

 000.00 ـ ـ التستحق ـ ـ 200 116.67

 275.00 ـ 175 ـ ـ ـ ـ 116.67 اإلبن

 036.66 ـ ـ ـ ـ 36.66 80 116.66 الوالد

 مبلحظات على الجدول :  
 لى األرملة.ت  البدء بمراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات للوالد ورد الباقى ع -1
 ت  مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات لؤلوالد وتبٌن ما ٌلى : -2

o  ال تستحق اإلبنة الثانٌة فى المعةاش لحصةولها علةى معةاش عةن زوجهةا أكبةر مةن
 المعاش المستحق لها عن والد ا.

o األولى الفرق بٌن معاشها عن زوجها وبٌن المعاش المستحق لها  إستحقت اإلبنة
 عن والد ا.  

 الباقى من حدود الجمع بٌن المعاشات على مرحلتٌن وفقاح لما ٌلى : ت  رد -3
 المرحلة األولى :

ت  رد معاش اإلبنة الثانٌة على اإلبنة األولى واإلبن لحصول اإلبنةة األولةى علةى جةزء 
 من المعاش وحصول اإلبن على كامل معاشه.

 المرحلة الثانٌة :
ن اإلبنة األولى على اإلبن لحصوله على ت  رد الباقى من حدود الجمع بٌن المعاشات م

 كامل معاشه.
 
 :( 5مثال رقم )

المعةاش  3/4بفرح فى المثال السابق أن المعاش المستحق لئلبنةة األولةى عةن زوجهةا عةدل إلةى 
 . 1/1/2007إعتباراح من 

ها فى  ذه الحالة ال ٌت  إعادة مراعاة حدود الجمع بٌن معاشها عن زوجها وبٌن المعاش المستحق ل
 عن والد ا   وذل  لسابقة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات لها فى تارٌخ الربط.

 
 :( 6مثال رقم )

 .1/3/2008( أن اإلبن قطع معاشه إعتباراح من 4بفرح فى المثال رق  )
فى  ذه الحالة ٌت  رد معاش اإلبن على اإلبنة التى تصرؾ جزء من المعاش وال ٌت  إعادة مراعاة 

بٌن معاشها عن زوجها وبٌن المعاش المستحق لها عن والد ا   وذل  لسابقة مراعاة  حدود الجمع
 حدود الجمع بٌن المعاشات لها فى تارٌخ الربط.

 
 :( 7مثال رقم ) 

 .15/4/2008( أنه بعد قطع معاش اإلبن توفٌت األرملة بتارٌخ 6بفرح فى المثال رق  )
بنة بحد أقصةى ثلثةى المعةاش ورد البةاقى علةى الوالةد فى  ذه الحالة ٌت  رد معاش األرملة على اإل

فى حدود الثلةث وال ٌةت  إعةادة مراعةاة حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات لئلبنةة والوالةد لسةابقة مراعةاة 
حةدود الجمةع بةٌن المعاشةات لهمةا فةى تةارٌخ ربةط المعةاش بةالرؼ  مةن حصةول اإلبنةة علةى ثلثةةى 

 المعاش والوالد على ثلث المعاش.
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 :( 8مثال رقم )
على  2000لسنة  21( أن المنطقة طبقت تعلٌمات الصندوق رق  5بفرح فى المثال رق  )

 اإلبنة.
 فى  ذه الحالة ٌت  تعدٌل معاش السٌدة المذكورة بما ٌتفق مع القواعد المشار إلٌها.

         

 خامسا : التعلٌق علً األمثلة المشار الٌها :
)تطبلق حلدود الجملع  ٌه تطبٌقا وا حا لما ت منته التعلٌماتل  تت من األمثلة المشار ال          

بٌن المعاشات وفقلاً للتلوارٌخ الموضلحة بالملادة السلابقة وال تطبلق حلدود الجملع بلٌن 
 ( .زٌادة المعاشات أو تعدٌلها نتٌجة الرد واألٌلولة المعاشات عند

 : كما ٌلً 8الً  4من نتٌجة األمثلة  لذل  فقد رأٌت اٌ اح           
 (+ 75أن ٌكون نصٌب االبنة األولً من معاش والد ا )  4نتٌجة المثال رق   –1           

 ( من الزوج 100)                 
 جنٌها 175أي ٌكون االجمالً =    

( نصٌبها فً 150(+ ) 75فً معاش الوالد ) ها ٌصبح نصٌب 5نتٌجة المثال رق   - 2           
 الزوج   معاش 

  جنٌها 225أي ٌكون االجمالً =                           
( نصٌبها فً 150( +) 350ٌصبح نصٌبها فً معاش الوالد )  6نتٌجة المثال رق   - 3         

 معاش الزوج 
 جنٌه 500جمالً = أي ٌكون اإل              
  ( 150) ( + 466.67ٌصبح نصٌبها فً معاش الوالد )  7نتٌجة المثال رق   - 4      

 نصٌبها فً معاش الزوج 
 جنٌه 616.67جمالً = أي ٌكون اإل              

 جنٌها 150معاش الزوج و و  3/4أنه بعد استحقاق االبنة  ٌعنً 8نتٌجة المثال رق  -5         
بٌن  ةذا   ( 2000لسنة  21لٌها)إعادة تطبٌق حدود الجمع وفقا للتعلٌمات المشار ووب              

نهةا تسةةتحق مةةن وجنٌهةةا   ف 175معةاش ونصةةٌبها فةً المعةةاش عةن الوالةةد ومقةداره ال
 جنٌها . 25معاش الوالد الفرق فقط و و 

)أول الشةةةهر التةةةالً لصةةةدور  ةةةذه التعلٌمةةةات ( ٌةةةت  تعةةةدٌل  ةةةذا  1/4/2008ومةةةن 
 5جنٌها وفقا لما سبق بٌانه فً المثال رق   75النصٌب   لٌصبح 

 
ق قواعد حدود الجمع بٌن المعاشات فً األمثلة السابقة وٌمكن بشكل عام عرض تطبٌ 

وقواعللد التطبٌللق  554وفقللا لماكللان معمللوال بلله قبللل مللا اسللتحدثه القللرار الللوزاري 
 :  كل من االبنة األولً والوالد فٌما ٌلً علً حالةالمستحدثه بموجب هذا القرار 

 : االبنة األولً - 1
 

المثال 
 رقم

 554بعد ما استحدثه القرار الوزاري  554اري قبل ما استحدثه القرار الوز

 النصٌب من
معاش الزوج 
 )جنٌه (

النصٌب من 
معاش الوالد 
 )جنٌه (

االجمالً 
 )جنٌه (

 النصٌب من
معاش الزوج 
 )جنٌه (

النصٌب من 
معاش الوالد 
 )جنٌه (

االجمالً 
 )جنٌه (

4 100.00 075.00 175.00 100.00 075.00 175.00 

5 150.00 025.00 175.00 150.00 075.00 225.00 

6 150.00 200.00 350.00 150.00 350.00 500.00 

7 150.00 316.67 466.67 150.00 466.67 616.67 
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 الوالد : – 2         
 

المثال 
 رقم

 554بعد ما استحدثه القرار الوزاري  554قبل ما استحدثه القرار الوزاري 

 معاش الوالد 
 عن نفسه
 )جنٌه (

النصٌب من 
معاش االبن 
 )جنٌه (

االجمالً 
 )جنٌه (

 معاش الوالد 
 عن نفسه
 )جنٌه (

النصٌب من 
معاش االبن 
 )جنٌه (

االجمالً 
 )جنٌه (

4 80.00 036.66 116.66 80.00 36.66 116.66 

5 80.00 036.66 116.66 80.00 36.66 116.66 

6 80.00 036.66 116.66 80.00 36.66 116.66 

7 80.00 153.33 233.33 80.00 233.33 313.33 

 
 :الجدٌد لتطبٌق حدود الجمع مبلحظات علً االتجاه  سادسا :

ن إتجاه أن تطبٌق حدود الجمع ٌكون مرة واحدة فً البداٌة فقط    ث  ٌعنً  ذا اإل –1
 لؽاء حدود الجمع .إعند أي تعدٌل ٌت  

تقرٌره حدود الجمع بٌن  ع عندتجاه ل  ٌكن  دؾ المشرأعتقد أن  ذا اإل وال         
 .المعاشات

 من القانون والتً 110قواعد الجمع بٌن المعاشات المنصوص علٌها بالمادة  – 2
 ت منت :

مةن الصةندوق  " إذا توافرت فى أحد المستحقٌن شروط اإلستحقاق ألكثر ملن معلاش              
فلبل ٌسلتحق منهلا لعامةة أومن الصندوقٌن أو من أحد ا أو منهما معاح ومن الخزانة ا

 وفقاح للترتٌب اآلتى : إال معاشاً واحداً وتكون أولوٌة اإلستحقاق
................ 

أو أصةحاب معاشةات مةن فئةة واحةدة  وإذا كانت المعاشات مستحقة عةن مةإمن علةٌه               
 فٌستحق المعاش األسبق فى اإلستحقاق. 

اً لما تقدم عن المعاش اآلخر أدى إلٌه الفرق من وإذا نقص المعاش المستحق وفق         
 " هذا المعاش.

 .األولوٌة ٌكون فً حدود الفرق فقطوٌعنً ماتقد  أن االستحقاق فً المعاش األقل فً                 
جدٌد بقٌمة  ذه ٌنشؤ استحقاق  بالزٌادة  أنه عند حدوث تعدٌل فً المعاش والش 

 .مما ٌستوجب تطبٌق حدود الجمعألصل فً ا ةكن موجودتل  الزٌادة التً 
من قانون التؤمٌن االجتماعً  113المادة ب المنصوص علٌهاحاالت قطع المعاش  – 3

 ت منت :
 ٌقطع معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة :            

             ............. 
ا    تةةةةةةةةوافر شةةةةةةةةروط اسةةةةةةةةتحقاق معةةةةةةةةاش  خةةةةةةةةر مةةةةةةةةع مراعةةةةةةةةاة أحكةةةةةةةة ( 4  )               

  (".112 110المادتٌن)

 حاالت زٌادة قٌمة المعاش لسبب أو آلخر .ذل   ومن المنطقً أن ٌت من                           
 من قانون التؤمٌن االجتماعً : 112من المادة  1ت من البند  – 4        

 "ٌوقؾ صرؾ معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة :         
ٌزٌةد  أو ٌسةاوى قٌمةة المعةاش  ًفلتحاق بؤى عمل والحصول منةه علةى دخةل صةاإلا                

علٌه   فةوذا نقةص الةدخل عةن المعةاش صةرؾ إلٌةه الفةرق   وٌقصةد بالةدخل الصةافى 
مجمةةةوع مةةةا ٌحصةةةل علٌةةةه العامةةةل مخصةةةوماح منةةةه حصةةةته فةةةى إشةةةتراكات التةةةؤمٌن 

 " كل سنةٌناٌر من  تارٌخ التحاقه بالعمل ثم فىاإلجتماعى وال رائب فى 
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والأعتقد أن المشةرع كةان ٌقصةد تعةدٌل قٌمةة المعةاش المنصةرؾ مةع كةل زٌةادة فةً                  
الةةةدخل مةةةن عمةةةل أو مهنةةةة   دون تعةةةدٌل قٌمةةةة المعةةةاش بتطبٌةةةق حةةةدود الجمةةةع بةةةٌن 

 فً قٌمة المعاش .بالزٌادة  عند تعدٌل المعاشات 
قوانٌن الزٌادات اعتبةارا مةن لصادرة بشؤن تنفٌذ المنشورات الوزارٌة ات منت جمٌع  – 5             

الةنص علةً اسةتحقاق الزٌةادة باال ةافة لحةدود الجمةع بةٌن  1987لسنة  102القانون 
 كما ٌلً :المعاشات 

" إذا كةةان المسةةتحق فةةى تةةارٌخ اسةةتحقاق الزٌةةادة ٌجمةةع بةةٌن معاشةةٌن أو أكثةةر ٌسةةتحق                     
لتةى ٌصةرفها فةى  ةذا التةارٌخ مةع عةد  التقٌةد بحةدود الزٌادة عن كل من المعاشةات ا

 الجمع."

وٌت ح من  ذا النص أن األصل أن تطبق حدود الجمع بٌن المعاشات مع كل زٌادة                      
 فً قٌمتها   وأن  ذا النص انما  و استثناء علً األصل .
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  3جدول رق  
 ش على المستحقٌنبتوزٌع المعا

  1975لسنة  79المرفق بقانون   التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رق  

 

رقم 
 الحالة

المستحق فى 
 المعاش

 األنصبة المستحقة فى المعاش

 الوالدان األوالد الزوج أو األرملة
األخوة      
 و األخوات

1  
 أو أرامةل أو أرملة

 زوج   و ولد واحد
 أكثر أو

1/2 
لتساوى فى ٌوزع با

 حالة التعدد

1/2 
ٌوزع بالتساوى 
 فى حالة التعدد

- - 

2  
 أو أرامةل أو أرملة

 أو زوج  و والةةد
 والدٌن

2/3 - 
1/3 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

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

3/4 - - 

1/4 
له   أو ألٌه 

جمٌعاح 
 بالتساوى

4  
 أو أرامةل أو أرملة

 زوج فقط

3/4 
و ٌوزع بالتساوى فى 

 حالة التعدد
- - - 

5  

 أو أرامةل أو أرملة
 أو زوج  و ولةةد
 أو     أكثر و والةد

 والدٌن 

1/3 1/2 
1/6 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد  6

 - أكثر من ولد  7
 كامل المعاش

 وٌوزع بالتساوي
- - 

8  
 أو ولد واحد و والد

 والدٌن 
- 2/3 

1/3 
كلٌهما  أو ماألٌه

 بالتساوى
- 

9  
 أكثر من ولد و والد

 والدٌن أو
- 5/6 

1/6 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

10  
 أو والةةةد واحةةةد

 والدٌن
- - 

كلٌهما  أو ألٌهما 1/2
 بالتساوى

- 

 - - - أكثر  أو أخ أو أخت  11

 ألٌه  1/2
له   أو

جمٌعاح    و 
ٌوزع بٌنه  
 بالتساوى

12  
 أو والةةةد واحةةةد
 أو والةةدٌن و أخ

أكثر  أو أخت
 

- - 
كلٌهما  أو ألٌهما 1/2

 بالتساوى

 ألٌه  1/4
له   أو

جمٌعاح 
 بالتساوى

 
 (3مبلحظات الجدول رقم )

 ٌعتبر الزوج المستحق فى حك  األرملة  . -1
بع ه ٌإول إلى باقى المستحقٌن من فئة  أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو فى حالة إٌقاؾ -2

ود مستحقٌن  خرٌن من  ذه الفئة ٌت  الرد على باقى  ذا المستحق   وفى حالة عد  وج
المستحقٌن بالفئات األخرى فوذا زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى نصٌب  له بالجدول 
وفقا للحالة فى تارٌخ الرد رد الباقى على الفئة التالٌة وذل  كله بمراعاة الترتٌب المو ح فى 

 الجدول التالى :
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المقطوع  أو فئة المستحق الموقوؾ
 معاشه

 علٌه فئة المستحق الذى ٌرد
 المعاش

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

 األوالد
 األرملة. -1
 الوالدان -2

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

 
أو رده خص  ما ٌكون قد أستحق من معاش دون  المعاش ةوللو ٌراعى قبل تنفٌذ قاعدة أٌ

 عاشات باقى المستحقٌن . المساس بم
بع ه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن  أو  فى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله -3

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

 .(1)المحدد بالجدول 
 قطعه .  أو ش الذى منح بالزٌادة عن معاش المورث فى حالة إٌقافهال ٌرد المعا -5
ٌإول الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة  2فى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رق   -6

األرامل إلى األخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنه  شروط إستحقاق المعاش فى  ذا 
 التارٌخ و ذل  فى حدود الربع. 

الة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة ٌإول ربع معاش و فى ح
المورث إلى األخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شؤنه  شروط إستحقاق المعاش فى  ذا 

 . (2)التارٌخ 
 
 
 
 
 
 . 1/4/1984وٌعمل به إعتبارا من  1987لسنة  107( بند معدل بالقانون رق  1)

 .1/4/1984وٌعمل بالفقرة األولى منها إعتبارا من  1987لسنة  107 افة بالقانون رق  ( مبلحظة م2)

 


