
٢٠١٨  

  

  :على أنه ١٩٧٥لسنة  ٧٩الصادر بالقانون رقم 

ا   ن شا   ش و 

أول ا  اي  اا  ةا.  

  وا ات واة و وا اتا ،  ا

   ا و شا  ق أو    صا 

   م ، زو

  ر   ا  ات

      و ا  شا  أو  غ ا    واجا  ن أن 

  

١  

  عاممنشور 

  وزارة التضامن االجتماعي

٢٠١٨/  ٥/  ٥١الصادر بتاريخ  )   ٢(   رقم

  للمعاش املستحقنيبشأن 

  القسم األول

  النصوص التشريعية ذات الصلة

الصادر بالقانون رقم  جتماعيمن قانون التأمني اال

 ا  وأ إذا  ا   ن شا

 ول ر رةا وا م)٣ (أول ا  اا

وات واا وا   ءاو  ار واوج و

  ة او ر   ا و شا  أو

  

  :من ذات القانون على أنه

   أو ًار أن ن اواج   ق

 ات  ات ار ره  ات أى ت اواج

ا   تا".  

  :من ذات القانون على أنه

  :اوج   ق

 واجا  ن أن. 

      و ا  شا  أو  غ ا    واجا  ن أن

ت اا ا ا : 
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 الوزيـــــر     

من قانون التأمني اال ١٠٤تنص املادة 

" ا  إذا

 ول ر رةا وا م

و  ار واوج و

 ا    ة او ر

 اد اا."  

من ذات القانون على أنه ١٠٥وتنص املادة 

" ق

ات ار ره  ات أى ت اواج

ا   تا

من ذات القانون على أنه ١٠٦وتنص املادة 

" ق

١-  واجا  ن أن

٢-       و ا  شا  أو  غ ا    واجا  ن أن

ت اا ا ا 



      ا    شا

    صا رش ا رةا ش ذات اا ا ن    ادا

ق أو اا ر."  

   اد وا، و   ا                  

 ما   لا  وز   أو 

    اد وا وأن ن    

                        و ا  ر إا وز ا    

                                      وا دا     و  اول 

ت اا    وا اا س ورا."  

أن  -وات   ء ا اق 

 ار     را  و واوع

  

٢  

اش    ا       أو ن  ط ا  اي 

ا ا    . 

 . ١/٩/١٩٧٥ ا  ت اواج

 .أ ن و ى

    صا رش ا رةا ش ذات اا ا ن

 )١١٤و) ٢ م ة.  

دة ا و  ًو ن ش أى ا  ق أو اا ر

  :من ذات القانون على أنه

   اد وا، و   ا                   ا   أ ن      ء  ا    ق 

ت اا ا:   

ا   .  

 ا ا  ا  ا ما   لا  وز 

 اد وا وأن ن     ه د   وز      أو

           م                         و ا  ر إا وز ا 

                                      وا دا     و  اول 

ت اا    وا اا س ورا

  :من ذات القانون على أنه

  ".ا أ ن و ق

  :من ذات القانون على أنه

اق  إ و -   ة وااتا ق

 ا إ  أو  ش إا ع وووا و

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

اي   اوج  - أ 

ا ا    

ت اواج  -ب 

أ ن و ى -٣

ن ا اش ذات ا ارة ش ار اص      وى

١١٢  )١١٣و) ٤  

دة ا و

من ذات القانون على أنه ١٠٧وتنص املادة 

 "     ق

ت اا ا

  اا -١

٢-  ا ا  ا

أو ارس

را .  

٣-          

 اول  و     اد وا                                        أو  

 موأا ت اا    وا اا س ورا

من ذات القانون على أنه ١٠٨وتنص املادة 

" ق

من ذات القانون على أنه ١٠٩ادة وتنص امل

" ق

 ا إ 

  ".وز ات



   أو   ش  اوق     

ً إ    ا اما و  ًن واا و

   أب ت   واة     

أ ا  ا  قا دى إ

ذا   ،    أو وى  اش  

ا         ع

   اوا     ا ر

ا ة    ات       

 ه ا ًراا    أول ا 

   

  

٣  

  :من ذات القانون على أنه

  ا و ا ق أ      وقا  ش  

أ  أو ً ً إ    ا اما و 

و  ا:  

م  ش اا.  

  .او أو اش ا  اوج

اا  ش اا.  

  .اش ا  اود

  .اش ا  اة واات

     تا م ة      أو وإذاوا   ت بأ

قا .  

 ش اا وإذا مش   وا   أ ا

  :من ذات القانون على أنه

ش ا  ت اا :  

 د   لوا ش   فا  وى

او   ،م ا  اش ف إ اق

    ا  ا ت اا 

   .  

ر  او أو    ام  ر  ات        أو    ة ا

د او   شف ا  او ك  ه ا 

ك ا ر." 
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 الوزيـــــر     

من ذات القانون على أنه ١١٠وتنص املادة 

  إذا ات"

وأو ا أ 

ا قأو و

١- م  ش اا

اش ا  اوج -٢

٣- اا  ش اا

اش ا  اود -٤

اش ا  اة واات -٥

     تا م وإذا

ش اا  ا

 ش اا وإذا م

  ".اش

من ذات القانون على أنه ١١١وتنص املادة  

ش ا  ف"

 وال   د  يق ا -١

م ا  اش ف إ اق

ً ا  

      

٢- ر  او

د او 

ا ك ا ر



  د)١١١و١١٠ (   ا 

ود اا:  

ً   ود،  لا   وذ

ا  اش وا    ا ار  ت   

ا ا  نو.  

 ً   ودو   ا ش إا

  . ا امن

 . اود  ا ا  وا دون ود

  ،ا  ا  ا من ا دة   وًرا  ١٠٣ 

      و زو    ر      ،نما ا

  .ا وذ دون ود

 وذ وا    ت اا  ا 

  ا أو و  ا     ه ا

         و   اره أدم   ة   ش اوى ا 

  :ا و  ذ ات

  

٤  

  :من ذات القانون على أنه

     صا ا  أ  ء   د

ا  ا  ش أووا ت أو اا   ود اا

ود ً    ا  ا واش

ا  اش وا    ا ار  ت   

  ١/٩/١٩٧٥ا ا ا  نو

ود    ً   ا  ات 

 ارا  صا   دةن) ١١٠(اما ا 

 اود  ا ا  وا دون ود

   ،ا  ا  ا من ا

ر إا ا .  

      و زو    ر

ا  د و زو     ود أو دون وذ ا

 ا  ات ا    وا وذ ) ٧١(ادة 

 

  :ت القانون على أنهمن ذا

ش ا   ت اا :  

.  

و ا   ا  أو ا  أو ا أو

         و   اره أدم   ة   ش اوى ا 

 .ه ا إ ة واة

وا دا  خت ،اا ذ  و

ا  زوال  ا . 
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 الوزيـــــر     

من ذات القانون على أنه ١١٢وتنص املادة 

ء  أ  ا اص     ا"

ا  ا 

١-  شوا ا  ا

     ت  را ا    ش واا  ا

قا   ا

 ا  ات  -٢

 ارا

 اود  ا ا  وا دون ود -٣

ا ا ىو  

ر إا ا 

٤- ا       و زو    ر

ا  د و زو    

٥-  ادة  ةا

 ".ون ود

من ذا ١١٣وتنص املادة 

"ش ا 

١- ة او.

٢- رأو زواج ا

         و   اره أدم   ة   ش اوى ا 

ه ا إ ة واة

٣- غ ا أو وا دا  خا

 ا  زوال  ا ا  - أ 



ر   اد    أو

  اد وا   اي 

ر     أو   او  أو

 م أو     اا س ورا

  . أبار ي ا أ

اره       أدم   ش  

و وا ف     ا، ور وز ات اًر

١١٢ ،١١٠(." 

ا  اخ  ا  وة

ر    ا  اش     ن    ش اض

    ش   و    وجا

ا         أو

قا شا   ةو ر

ما  لا  وز  وأ 

 ش    ن  وا دا   س ورا اضا  

     س وا ا  د    ا  

  

٥  

  ر  اا   أو   او أو

اي  و ف ش ا ،وا أ أب

ا  م  راا ل ا.  

   ام  ا ر  أو

ا    وا دا  م

ت اا    أوا ا 

ش      وى        اخ

، ور وز ات اًرف ه ا إ ة واة

١١٠( ش آ  اة أ اد اق

  :من ذات القانون على أنه

ا  أو ا أو ،ا  ة أوو  ا  خا

 اش     ن    ش اض

  .ا دون س ق 

را  ش إذا طأو ا     ش   و 

أو د ا    رده   اي  وإذا ن اش

  رده      ش اا.  

ا ا  و   اي  اخ أو

ا ا   اما  لا  وز 

 ش    ن  وا دا   س ورا

ا  ا اس و      ود ز ش 

م  شا ا لا  .  
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ا  ر    -ب 

وا أ أب

ا  م  راا ل ا

ا     -ج 

ا    وا دا 

ت اا    وا

 فو  خ أوا

ة ، وة وا إ ه ا ف

ه ا.  

٤-  و اقا

من ذات القانون على أنه ١١٤تنص املادة و

"أو إذا ط ا 

 اض أو ش    ن     شا 

دون س ق  وة ارث

 د  را

ا.  

وإذا ن اش

  رده     

أو و ا

 رث واا

 ش    ن  وا دا   س ورا

ود ز ش ، ار ار

م  شا ا لا  



   ة ا    شا  م

  ن    ش        

ا وذ      ن س ق  

  ".اش اص  ا امن

ا  شدى ا ش ا   يا و  

   شا د ر ا    ا  ش ل أود

   ةا  ش ف    ن ا ًروإذااا   أول ا  

  .ار ا  اًرا

ت  ا     ف اش

."  

 ا   د  

         دا    ط اا ة ا ءه أف أ فإ 

حكمهم الصادر  ومن يف جتماعي على أصحاب األعمال

   ا   ن ،    ت 

 ر ٧٩  ٥١٩٧.  

  

٦  

ءا  ات واوا ات واوا   ة ا

  ن    ش        ام ات ا   أو ام ا وات 

     رث دوة او ر  ق س ن

 و مقن اما ا  صش اا

  :من ذات القانون على أنه

و  أو ا  شدى ا ش ا 

  سأ  ا.  

   شا د ر ا    ا  ش د

ا وا رق.  

   ةا  ش ف    ن ا وإذا

ة وا    دن ا شا ا رد ًراا

 ف اش ، اة او  ه ادة

 ا  دا  وا ا .

  :من ذات القانون على أنه

 ش ان ا أو إذا   د  خا  ا

         دا    ط اا ة ا ءه أف أ فإ 

جتماعي على أصحاب األعمالمن قانون التأمني اال

  :على أنه ١٩٧٦لسنة 

 أو  ا شا    ا   ن ،

وا م    صا ا ن ام ر 
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 الوزيـــــر     

   وا

و  توا ا ام

 ا اض  

م و   ات

من ذات القانون على أنه ١١٥وتنص املادة 

" و 

أو ا   سأ  ا

ر و    شا د ر ا    ا  ش د

 اا ا وا ر

   ةا  ش ف    ن ا وإذا

  اة واي 

 اة او  ه ادة اًءاو

ا   يا ا  د

من ذات القانون على أنه ١١٦وتنص املادة 

" ش ان ا إذا

إ           دا    ط اا ة ا ءه أف أ فإ 

وا."  

من قانون التأمني اال ٣٢وتنص املادة 

لسنة  ١٠٨بالقانون رقم 

 ا  أو إذا "

ووا م 



ار واوج واء وات واا واة واات  

 أو اش و اق اص      

."  

 ن رما ن أما ا٧٩  ١٩٧٥ 

ا ا  رض  ن وم

اخلارج الصادر بالقانون  يفجتماعي للعاملني املصريني 

   ا   ن شا  أو  ا  إذا     

    ن رم در٧٩ا   ١٩٧٥ 

  وا ات واء واوج واوا رأو ا را  ة و

 اش و اق     

ة ا ر إا."  

     وا ا  ن أما ا   صا ا  ى

    ن رم در٧٩   ١٩٧٥    

"  

 ١١٢الصـادر بالقـانون رقـم الشـامل 

  ا    ت و  

  

٧  

ار واوج واء وات واا واة واات   و  ار أو

  ة او ر      صق اا و شا أو 

 ن رم٧٩ا  ١٩٧٥ ا ن ام ار

  :من ذات القانون على أنه

ا امن أ امن ر    ا اص

ا ن ام ار  ص م  د   ا ا

جتماعي للعاملني املصريني من قانون التأمني اال

  :على أنه ١٩٧٨

   ا   ن شا  أو  ا  إذا

      ن ام  ب اا  و ا     ن رم درا

 اا و.  

  وا ات واء واوج واوا رأو ا را  و

  ا ات اوا  أو  ة او ر     قا و شا 

 ن ام  صاا ة ا ر إا

  :من ذات القانون على أنه

     وا ا  ن أما ا   صا ا  ى

در من ر    واة اص  من ا ا ا 

".من و  رض  أد م م ص  ا ا

الشـامل  جتمـاعيالتـأمني االنظـام من قانون 

  :على أنه

 ا  إذا  ن شا  أو     ا

اول ا رةا م.  
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 الوزيـــــر     

و  ار أو

  ا ا

   ن رما

من ذات القانون على أنه ٤٩وتنص املادة 

" ى صا ا

ا ن ام ار

أ." 

من قانون التأمني اال ٣٢وتنص املادة 

١٩٧٨لسنة  ٥٠رقم 

 "   ا   ن شا  أو  ا  إذا

      ن ام  ب اا  و

وا ٣(ول ر ( اا و

  وا ات واء واوج واوا رأو ا را  و

  ا ات اوا

 ن ام  صا

من ذات القانون على أنه ٤٩وتنص املادة 

"     وا ا  ن أما ا   صا ا  ى

واة اص  من ا ا ا 

د م م ص  ا ا

من قانون  ١٣تنص املادة و

على أنه١٩٨٠لسنة 

" ا  إذا

اول ا رةا م



ً ا.   

ا ا  و  ت اا :  

          لا  وز  ا ا ا

  . اد وا هام أو ارس أو  د   وز

        أي د ى ا ن ش أق ا  تا 

   ش و     نما ا  

 ا أو من ا وا وات ات    

    و ش اا  شا ا  وإذا ش اا ا ن    اما ا 

ش اا  داتز .  

ش و    ن أدىما ا 

 صت اى اإ م  تا إذا إ وا دا   

   دا  ن ا  شف ا و ،

  

٨  

  : و  ش

ً ا  زوج ا   وً ا

وا دا   يا ، ا ا  و

ً اً ا.   

 ى           لا  وز  ا ا ا

ام أو ارس أو  د   وز

او.  

        أي د ى ا ن ش أق ا  تا 

  :من ذات القانون على أنه

 و ا  تا ق إذاا      ش و 

  ا ام  أي و    ات توا وا ن ام أو ا 

    و ش اا  شا ا  وإذا ش اا ا ا

   ار قا ا ق؛ وا ش اا  داتز 

 قا و  تا وإذاش و  

"  

  :من ذات القانون على أنه

 ش ات اا :  

ة او.  

أو ا رزواج ا.  

 أو  أى او.  

 صت اى اإ م  تا إذا إ وا دا 

، و ف اش  ا ن  اد   )١٣( ادة ) ٢

ل ا ا  م  راا .  
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 الوزيـــــر     

و  ش

١  (را، ً ا  زوج ا   و

٢  (اوا دا   يا 

اً   -أ

 ا-ب

ام أو ارس أو  د   وز

٣  (  اا

 ات  ق اش أ ن ى ا أي د         و      

 أو."  

من ذات القانون على أنه ١٤ادة وتنص امل

" و ا  تا إذا

  ا ام  أي و

    و ش اا  شا ا  وإذا ش اا ا ا

أدى إ    ار قا ا ق؛ وا

     قا و  تا وإذا

إ ش اا."

من ذات القانون على أنه ١٥وتنص املادة 

"  ش ا

١  (ة او

٢ (  أو ا رزواج ا

٣  (  أو  أى او

٤  (غ ا صت اى اإ م  تا إذا إ وا دا 

 ا )٢

وال ا 



 ول إ        ا 

   آ  دو  ه ا   دا  

     د يا ا وز م     ء

ا ام  يا     و أ

    ط اة ا مو ه  اما    

           م  نما ا رش اا  

  ة ااا و ا اما  ر

   و اة ا  نما اه 

ا وا   يا أول ا ق.      

        يا    شق اأ ا ة اا   ءوا

         ق أو اا وا  ر  ا ا  اك

، و ا  اات     

ا   صا ا دة )٢٢ .(  

وى  اة ا  ن ت اق ا و  ر ا ا     

  

٩  

أ ش آ ق اا."  

  :من ذات القانون على أنه

     ا ش أ   أ  و  ول إ

    آ  دو  

وز م ا اي د       ا  اى وذ اة

  ".ا  اد  ول

  :من ذات القانون على أنه

  ن إذا اك ود ا  أا ام  ي

ا ا  اة ا     ط اة ا مو 

  ش  و  ا،            م  نما ا رش اا  

١٢٠ ًا  ا.  

 ااة ا  ا    ا

 اا  وى  إت ارة و    و اة ا  نما ا

  :من ذات القانون على أنه

 أول ا اي   وا ا اًراف اش 

        يا    شق اأ ا ة اا   ءوا

         ق أو اا وا  ر  ا ا  اك

، و ا  اات     ا اي    اف   أول 

ود ووا  شا   ا   صا ا

وى  اة ا  ن ت اق ا و  ر ا ا     

  ".امن و   اف  ار ار
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 الوزيـــــر     

٥ ( أ ش آ ق اا

من ذات القانون على أنه ١٦وتنص املادة  

"     ا ش أ   

ا ا؛ و

ا  اى وذ اة

 ش اولا  دا  ا

من ذات القانون على أنه ١٧وتنص املادة 

 "  ن إذا

ا ا  اة ا 

  ش  و  ا

  اد ا١٢٠

ا    ا ه و      

 اا  وى  إ

اما."  

من ذات القانون على أنه ١٨وتنص املادة 

ف اش "

         يا    شق اأ ا ة اا   ءوا

         ق أو اا وا  ر  ا ا  اك

 أول  اًرااال 

اود ووا  شا  

وى  اة ا  ن ت اق ا و  ر ا ا      

امن و   اف  ار ار



 القواعـد املنفـذة ألحكـام بشـأن 

بعد اسـتبداهلا بقـرار وزيـر  ١٩٧٥

وذ اة    واات ة  

       أو م   

  .  ات ا ت ادة     اواج

ا ا  را  :  

ش ل ة  وا ر  

  أو  ا   ا ا ا   شا.  

ا  شا  أو  غ ا    واجن ا أن و 

         شا  أو  ا ط  ن

  ا ا  و :  

  

١٠  

بشـأن  ٠٠٧٢لسنة  ٥٥٤من قرار وزير املالية رقم 

١٩٧٥لسنة  ٧٩الصادر بالقانون رقم  جتماعي

  :على أنه ٢٠١٧لسنة  ٣١٠رقم  جتماعي

وا را  وا ر اد واووا  ة

    واجن ا أن  ً أو         أو م   

  ات ا ت ادة     اواج

ط ا وًر  ا ا  را  

ا  أو  ا   ا ر  ا وا  ة ل ش

 .   ر اق

  أو  ا   ا ا ا

  :  

 واجا  ن أن. 

ا  شا  أو  غ ا    واجن ا أن

ت اا ا ا : 

ن  ط ا  أو  اش          اي اوج 

ا ا     .  

 . ١/٩/١٩٧٥  ات اواج 

ًو ن أ ى. 

 دا    ن أ وا  ا ا  و 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية
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 الوزيـــــر     

من قرار وزير املالية رقم  ١٧٧وتنص املادة 

جتماعيقانون التأمني اال

جتماعيالتضامن اال

"وا را  

  :  

١- را: 

 و

  ات ا ت ادة     اواج

ط ا و

ا ا   ا  أو  ا  - أ 

   ر اق

ا ا ا   ا  أو    -ب 

٢- را: 

 و

أن ن  اواج   - أ 

أن ن اواج    غ ا  أو  اش  ا  -ب 

ت اا ا ا 

 اوج  )١

اا ا     

ت اواج  )٢

أ ن وً  -ج 

٣- ا: 

 و دا    ن أ 



     ا   سرأو ا ما  وز   أو   ا  ق

 ن وأن وا د را. 

    غ و  او أو  ق

     وا اس أو ارأو ا ما   وا

    ا ا  دة ا  ا و ا  ا ا 

 إ   ا أو ا  اق

  شا  أو  د اأو  ن أى أا  شا. 

 م  دل ر ش أوا  . 

ً د   أو   دل    أي ر

    ش أوا  أو  ش ا ،   ا ا   و

     وا وة ا  أو

      ى، وذت اا

  

م   و  ق و ز اش  ا ا ا  و ا        

  

  

١١  

     ا   سرأو ا ما  وز   ا

د وا وأن ن او  و غ  ا

 ا     ا    غ و  او أو  ق

      وا اس أو ارأو ا ما   وا

أ   . 

    ا ا  دة ا  ا و ا  ا

 ذج را )١٧٧ (ا. 

و ن أ .   

 .اش ون ون 

اق ا و و  :اة واات

  

  شا  أو  د اأو  ن أى أ

ر دل  م  أيد   اأ ن خ أو 

أو   دً  اوا أو  اأ ن خ أو 

    ش أوا  أو  ش ا 

ا  ش اا." 

  :من ذات القرار على أنه

  وا وة ا  أواي  أول ا  ااًر اش 

 أول ا ا ا وا ق  

  . من ا ا ١٤٠ ال  ادة 

و ز اش  ا ا ا  و ا        

 ول ر دة٣(ا (ا ن ام ا.   
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 الوزيـــــر     

ا   وز  ام أو ارس   ا       - أ 

او  و غ  ا

ا     ا   -ب 

دا 

أ   

ا  ا و ا  ا دة  ا ا      -ج 

 ذج را 

٤- ا: 

 وو ن أ 

ن  :ااان -٥

اة واات -٦

ا وا:  

أ ن أى  أود ا  أو  اش    -أ 

أ ن خ أو   - ب 

أ ن خ أو   -ج 

    ش أوا  أو  ش ا 

ا  ش اا

من ذات القرار على أنه ١٧٨وتنص املادة 

 اش "

 أول ا  ااًراش و

 ال  ادة 

و ز اش  ا ا ا  و ا        

 ول ر دةا



ده وو  اض    ام 

  

 ٣١٠رقـم  جتمـاعيعديلها بقـرار وزيـر التضـامن اال

 أر اما  ش ط  

   إً  واًا ١٩٧٨

 قا.  

 أ ا وش ذو اا  ا وذو ا ش ا دى إ

    ته ا  ا

 . اود  ات ا  وا ون ود

 .  اش ا   م واش ا  اوج ون ود

  ش اوود ا ون.  

 .ا   وا ون ود

   وا ر إا     ش ا

 ا ارا:  

  

١٢  

  دو ،  شا ز ده وو  اض

 أول ا  شا ز دةإ ا را ا."  

عديلها بقـرار وزيـر التضـامن االمن ذات القرار بعد ت

  :على أنه

  ش ط  اام أر  قو ا ا  إذا ات

٩٠  ١٠٨ أو ١٩٧٥  ٠٥ أو ١٩٧٦  ١٩٧٨

  :ا  و ق

م  ش اا . 

ووج أو اا  ش اا. 

اا  ش اا. 

 .اش ا  اود

ا  ش ااتاة وا. 

ووت ا وإذا  قا ش اا   

 أ ا وش ذو اا  ا وذو ا ش ا

  ش    ق، وإذاةا         ته ا  ا

  

 اود  ات ا  وا ون ود

  اش ا   م واش ا  اوج ون ود

وا م   ش اا  را   ش ا

ا   وا ون ود ا  ات 

 ار إ وا    ا  ات ا ط ام 

 .ا ون ود

إ ر إت اا  ود ا ا  و  
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 الوزيـــــر     

 ود   و

ً  أول ا  شا ز دةإ 

من ذات القرار بعد ت ١٧٩وتنص املادة 

على أنه ٢٠١٧لسنة 

إذا ات"

٧٩  ٩٠ أو ١٩٧٥

ا ن أوقو

اش ا  م  - أ 

اش ا  اوج أو او  -ب 

اش ا  اا  -ج 

اش ا  اود  -د 

- ا  ش اا

ووت ا وإذا

ا وإذا م أ ا وش ذو اا  ا وذو ا ش ا

  ش    ق، وإذاا

  .وز ا ار

  : ء  او

 ود ون وا  ت اا  دوا 

 را ود ون وجا  ش اوا م   ش اا  

 وا م   ش اا  را 

  تا  ا 

  ام ط ت اا  ا 

ا ون ود

"إ ر إت اا  ود ا ا  و



 ر   لا   ش اقاش اا. 

او   ذياو ادم  اش   

     م دما وا

  وذ  ش اي   اا   ا  د 

  د   لوا  ي ق

ش ف إ اق  اش      

   وإذا     اش وا     ال  اق  اش

    ً ا    ع      ت  اا

اوا ض إن و.  

 ا ر       ق

      رةأو إ  زةإ  ل ا   ف      يوب إا  

او  ر أو  ر  ام أو ا ة  

د ا ا او ك    شف اًراا 

  

١٣  

 .ر وة ا  أو  اش

 ر ا لأول اام  ا اً. 

 .ر اةاش إذا ن   اق

اش ا   ال   ر  اق

ا دة مز ر  ش ذش    ياا  دما وا

 ذيا ت ا     اش 

 .ةأ ه اد

دة ا ر    وذ  ش اا

".  

  :من ذات القرار على أنه

ش ا ف   ا   د   لوا  ي ق

   ا  ا ذا م   ش أوا  وى      شا  قا ف إ ش

وإذا     اش وا     ال  اق  اش

  

  وا     ً ا    ع

ا ة وه واا وا ا اوا ض إن و

ود ا  و   رقش أو اا  

ود ا ا      .  

      رةأو إ  زةإ  ل ا   و

ود ا  .  

او  ر أو  ر  ام أو ا ة       اش

 ك او ا د ا    ات  و

ا ك ا ر.  
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ر وة ا  أو  اش -١

٢-  ر ا أول ا

٣-  رقا

٤-  رقا

٥- ا دة مز ر

ا ت ا     اش 

أ ه اد

٦- دة ا ر

 شا".

من ذات القرار على أنه ١٨٠وتنص املادة 

"ش ا ف 

   ا  ا ذا م   ش أوا  وى

وإذا     اش وا     ال  اق  اش

  . وز ا ار

  و

ا ة وه واا وا ا 

ود ا  و

ود ا ا

      رةأو إ  زةإ  ل ا   و

ود ا 

  اش

   ات  و

 أول ا ا



  .  ود

 ار أو ار  اش ا  اوج أو او و ا ون            

 ٣١٠رقـم  جتمـاعيمكرر من ذات القرار واملضافة بقرار وزير التضـامن اال

   ش اف ا،   ن وإذا

وا    اش ا إ م ت اد

إ  زال  ش  آل إ."  

 ذ  ف ش       

م  ارا  ا .  

  .او   أو 

       د  س أورأو ا ما   خ اأو ا 

.   

 ما  أ رسأو ا  اا 

١٧٩.(  

  

١٤  

  :  

ا و ش اا  ا   ود

 ار أو ار  اش ا  اوج أو او و ا ون            

مكرر من ذات القرار واملضافة بقرار وزير التضـامن اال

  :على أنه

      د ا شف اإ  زوال      ش اف ا

 اش ا إ م ت اد  ا  آل إ ء 

آل إ  ش  زال  إاي   ر اء

  :من ذات القرار على أنه

ش ا   ت اا :  

  

رأو ا رأو واج ا أو ا أو ا ا.  

  ٢١  .  

  ا خأو ا .  

خ اأو ا و وا دا  ًءا ا 

ل ا ر إا ا م  ارا 

  وذ خ اأو ا أو ا  

       د  س أورأو ا ما   خ اأو ا 

أ أو او  أ  ااد وا أو 

  خ اأو ا  ما  أ 

 ا  او أو  أو ا أوا  .  

١٧٩(  اة أ ادة ش آ اق
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  ءاو

 ا  اش ا و ا  - أ 

 ار أو ار  اش ا  اوج أو او و ا ون              -ب 

 ".ود

مكرر من ذات القرار واملضافة بقرار وزير التضـامن اال ١٨٠وتنص املادة 

على أنه ٢٠١٧لسنة 

"      د ا شف اإ  زوال  

 ا  آل إ ء 

 ر اء

من ذات القرار على أنه ١٨١وتنص املادة 

"ش ا 

١- ة او.  

واج ار أو ارز -٢

٣- غ ا  

٤-  زوال  ا 

٥- غ اخ اأو ا 

ي  اال ا ر إا ا 

 أو اخ ا وذ  مء غ اا -٦

٧- غ ا       د  س أورأو ا ما   خ اأو ا 

اد وا أو 

٨- غ ا  خ اأو ا 

 ا  او أو  أو ا وا

٩-  و اقا



       ن إذا ة إا  و

 و     ر أول  ) ٩(ا 

ا   ا اا  ر

لسنة  ٣١٠رقم  جتماعيلتضامن اال

م   اردةا ال اإ

      ن ذ أن

 أو .  

  ا أما ا ا  دن ا.  

  ود   ذات ا  اد  ا  ات      

 معاش عليه يرد الذيفئة املستحق 

 .اة و اات

رأو ا را.  

  

١٥  

و  اة إ إذا ن       اي    أول ا  ) ١(ا ر     و اش 

   أول ا   ة   اا ،  و

ش اا  ا  .  

ا أول ا  اىات     اش

لتضامن االمن ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير ا

 رد ا   شياأو  ا   أو م 

 أو ذات ا  ا  اد ا وي 

  دن ا ا اا ما  أو 

  ا أما ا ا  دن ا

  ود   ذات ا  اد  ا  ات      

 ة اا  ىا:  

فئة املستحق  معاشه قطوعامل فئة املستحق املوقوف أو

رأو ا را أو ا 

  اود -١

  .ااان -٢

اة و اات -٣

 اود
١- رأو ا را

 .ااان -٢
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 الوزيـــــر     

و اش 

 ةا     أول ا  

ي  ااش اا  ا  

  اش

."  

من ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير ا ١٨٢وتنص املادة 

  :على أنه ٢٠١٧

" رد ا 

 أو ذات ا  ا  اد ا

 : 

  :املرحلة األويل

  دن ا

  :املرحلة الثانية

  ا أما ا ا  دن ا

  ود   ذات ا  اد  ا  ات       و

ا ة اا  ى

فئة املستحق املوقوف أو

رأو ا را



 معاش عليه يرد الذيفئة املستحق 

رأو ا .  

 .اة و اات

    ول ر دا )٣ (

 ٣١٠رقـم  جتمـاعيمن ذات القرار بعد تعديلها بقـرار وزيـر التضـامن اال

  ش  لا  و ق أو ا رأو ا ر شا

ًأ ا امأو ا  م.  

  ر اة اة ز اش ض    

       أو  رده    د ا

  ".ا      رده   ا اش

لسنة  ٣١٠رقم  جتماعيمن ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير التضامن اال

أو  ا أو اخ  ا  وة  

  اش   اش  

 ر وة ا    ق

   ش وا  أو  ش ا  إ  وذ

  

١٦  

فئة املستحق  معاشه قطوعامل فئة املستحق املوقوف أو

 ااان

١-  رارأو ا

  .اود -٢

اة و اات -٣

     ا ا ا وز م  او    ول ر دا 

ا ن ام ا."  

من ذات القرار بعد تعديلها بقـرار وزيـر التضـامن اال

  :على أنه

  ش  لا  و ق أو ا رأو ا ر شا

  أي و ا ا ًأ ا امأو ا

رش ا دو    ض    ا شا ز ةا ةا ر  

  .  ر اة

د ا    رده  أو       اي  ذا ن اشإ اال 

ا      رده   ا اش

من ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير التضامن اال

أو  ا أو اخ  ا  وة   ا طق أو  ا أو  

 أو  شاا ،     وش  اا   شا  

  ةا  ا:   

ا و ا اض  ن  شر اق

وذ  إ  ش ا  أو  اش و    ،أو  اش

ا ر  داتز  ق. 
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 الوزيـــــر     

فئة املستحق املوقوف أو

     ا ا ا وز م  او

ا ن ام ا

من ذات القرار بعد تعديلها بقـرار وزيـر التضـامن اال ١٨٣وتنص املادة 

على أنه ٢٠١٧لسنة 

"د ا    ش  لا  و ق أو ا رأو ا ر شا

 وج اا  أي 

رش ا دو

ةاا ر  

ال  وا 

 شا ا   رده      ا

من ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير التضامن اال ١٨٤وتنص املادة 

  :على أنه ٢٠١٧

"   أو ا  ق أوط 

 أو  ا

  ةا  ا

١- ا و ا اض  ن  شر ا

أو  اش

  زدات  ر اأ إ



       شا  ا

 ر  ش ات رد ا  دة اإا   وا 

وذ   وز ،  ت

 ود ا  ات وذ  أس  اش ا  ه  

      ش اا  سأ  وذ ش واا  ود ا 

 ا ش وا  ود ا  دةإ ا  أن  ا

 ا اار   وز ش ا  أو  

لسنة  ١٠٣رقم  جتماعيمن ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير التضامن اال

    ا   شا ز د  ش اا

   . اش اي د ز د ش ا  أو  اش

   ا  ا

    س ات دون ا ش اا  د     دة ا ر و 

 اة إدة ا  ت رد اش      

ر إدة اا  . 

    دة ا   ن  ا م  ال أا 

  

١٧  

  ت اش اا    او ا        شا  ا

 .ق

 ر  ش ات رد ا  دة اإ

تود ا  ا  اةش أ ا أو 

 . ش ا  أو  اش

 ود ا  ات وذ  أس  اش ا  ه  

 

      ش اا  سأ  وذ ش واا  ود ا 

 . 

 ا ش وا  ود ا  دةإ ا

 ا اار   وز ش ا  أو     ١٨٢ا اد ار إ دة 

  

من ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير التضامن اال

 دة ا      ا   شا ز د  ش اا

  ةا  وذ وال ا :   

اش اي د ز د ش ا  أو  اش

ا         دون اس ق  

 شا ز د ا .   

    س ات دون ا ش اا  د

 اة إدة ا  ت رد اش       ، ا اار )١٨٤( ادة 

 ادة ار إ )٢(أ ا    وي

    دة ا   ن  ا م  ال أا 

 .اش  د  ااي 
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 الوزيـــــر     

  ت اش اا    او

 ا قوا

٢-  ر  ش ات رد ا  دة اإ

ش أ ا أو 

 ش ا  أو  اش

 ود ا  ات وذ  أس  اش ا  ه   -٣

و  . 

٤-       ش اا  سأ  وذ ش واا  ود ا 

  وه 

  ا ش وا  ود ا  دةإ ا

  ا اد ار إ دة 

  ". اش

من ذات القرار واملستبدلة بقرار وزير التضامن اال ١٨٥وتنص املادة 

  :على أنه ٢٠١٧

"  دة ا 

وال ا وذ  اة   ر ز

اش اي د ز د ش ا  أو  اش -١

     دون اس ق   -٢

 شا ز د ا

٣-     س ات دون ا ش اا  د

 ادة 

 ذات ا وي

او      دة ا   ن  ا م  ال أا 

  يا



     سدون ا ا شا

     س ات دون ا و     دة ر

   ش ا  واج أو    ة أوا  خأو ا 

وى ا  ف  أ ذو أو ش آ  لا   ة  ش ا

   ا ه ا أ  ش   ا

       ف ما    

       ر ا ار وزو ا 

  ر ٣١٠   ي   ٢٠١٧وا

    ا اوا ا ا م  ن

ذ ا :  

١٩٧٥. 

 ل وب اأ  ن رم درا 

 ن رم دررج  ا٥٠ا  

 ن رم درا ا ١١٢  ١٩٨٠.  

   

  

١٨  

 ن ا يإذاا  ا  د  ش اا

 دةإ     ش اا     س ات دون ا و 

ا ا ." 

  :من ذات القرار على أنه

واج أو  ش ا    ا    ش ا أو  

وى ا  ف  أ ذو أو ش آ  لا

  أ ه ا ا   اي   أدم   و ش

    اف م       ا  ا ا  اة ء اش اي آل إ أو

ش واا  ود ا . 

ة وا إ ه ا ف ةو".  

 أ   ا ا ام       ر ا ار وزو ا 

ا ا ار وز     ر 

   ًرااا  ١/٧/٢٠١٦     ا اوا ا ا م

 شا   ا ا امذ ا 

ا ن اما  ن رم در٧٩  ١٩٧٥

ا ن ام   ل وب اأ

١٩٧٦أ  رض  و ،. 

ا ن ام  ا   ن رم دررج  اا

أ  رض  و ،. 

ا ا ن مم ن رم درا ا 
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٤-  ن ا إذا

 دةإ 

 او ا ا 

من ذات القرار على أنه ١٨٦وتنص املادة 

   ش ا أو  "

وى ا  ف  أ ذو أو ش آ  لا

 أدم   و ش

 ا ا  اة ء اش اي آل إ أو

ش واا  ود ا 

ة وا إ ه ا ف و

   أ  ويف ضوء

٥٥٤  ٢٠٠٧ ا ا ار وز   

أ    ا

ا شا  

- ا ن ام

-  ا ن ام

١٠٨  ١٩٧٦

- ا ن ام

١٩٧٨أ  رض  و ،

- ا ا ن مم



  األحكام املنظمة لالستحقاق يف املعاش

  االجتماعي املختلفة

  شاألحكام املنظمة لالستحقاق يف املعا

ا لقوانني التأمني االجتماعى الصادرة
ً
  وفق

 ١٩٧٨لسنة  ٥٠، ١٩٧٦

  قواعد توزيع املعاش على املستحقني

  وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  للمعاش وشروط االستحقاق

اش  وة ا      اق

   

  

١٩  

  القسم الثاني

األحكام املنظمة لالستحقاق يف املعاش

 
ً
االجتماعي املختلفة ا لقوانني التأمنيوفق

  ب األولالبا

األحكام املنظمة لالستحقاق يف املعا

ا لقوانني التأمني االجتماعى الصادرة
ً
وفق

١٩٧٦لسنة  ١٠٨، ١٩٧٥لسنة  ٧٩بالقوانني أرقام 

  الفصل األول

قواعد توزيع املعاش على املستحقني

وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش يف تاريخ

  املبحث األول

للمعاش وشروط االستحقاقفئات املستحقني 

  املطلب األول

 فئات املستحقني

اق  ا  م و  ش

ت اا  اد أأ  شا  أو :  

  .ار –ار :  ازواج

  .ات – ءا : اود

اا  : اة –ااا.  

 . اة واات
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

بالقوانني أرقام 

شان 

ت اا  اد أأ  شا  أو 

 زواجا 

 دوا 

 اا 

 اتة واا 



  الشروط العامة الواجب توافرها الستحقاق املعاش

         ىا ا ة أو ادة ا و  ن  ةا

         ا ا  ار أو ا   و

  شا  أو  ة اض و  ا

 إم  إ أن  اة      

  ات أر  ار أو أن أو   ر أو ا را.      

و      ،أو  اش

إذا اء ن   اود أو   اة واات         

ا شا  أو  ا    ن ا   ،أ    أو

 ا      ش وا  أو

   

  

٢٠  

  املطلب الثاني

الشروط العامة الواجب توافرها الستحقاق املعاش

 :وة ا  أو  اش

         ىا ا ة أو ادة ا و  ن  ةا

   .)ج ر  دة اة

    ن و         ا ا  ار أو ا   و

  

ا  ض وة ا  أو  اش  او ن 

      شا  فو ا ة      اا  أن إ  مإ 

  ات أر  ار أو أن أو   ر أو ا

أو  اش وة اً   ا أن ن 

 ا ا ات         ذة واا   د أووا   ن اء

ً. )١(  

ا شا  أو  ا    ن أ

ع ات ا ء . 

 مق اا   أو ا ا   

ا  أي.  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

وة ا  أو  اش .١

         ىا ا ة أو ادة ا و  ن  ةا

  )ةدة ا  ج ر

    ن و

 مم .   

و ن 

       شا  فو ا 

   ات أر  ار أو أن أو   ر أو ا

أن ن  .٢

 ا ا ذ

 امً

٣. ا شا  أو  ا    ن أ

 ء ت اع اوذ

٤.  مق اا  

ا  أي

                                           
  )٤٣،٢(مثال رقم ) ١(



 الشروط اخلاصة الستحقاق املعاش 

     أو م   

  .  ات ا ت ادة     اواج

:  

ا ا   ا  أو  اش ل ة  وا ر        

   شا  أو  ا   ا ا ا . 

        و ا  شا  أو  غ ا    واجن ا أن

              شا  أو  ا ط  ن

 .ا  أو  اش

   ة او ر   واجا  ن أن  أو   نش وا

ل ة اة  طق       اواج  اة أو ع اة    

  

٢١  

  املطلب الثالث

الشروط اخلاصة الستحقاق املعاش 

  لكل فئة من فئات املستحقني

 واجن ا أن ، ً أو      أو م   

  ات ا ت ادة     اواج

ًر ط ا و  ا ا  را :

ا ا   ا  أو  اش ل ة  وا ر        

 ر   قا. 

   شا  أو  ا   ا ا ا

  :  

 واجا  ن أن. 

        و ا  شا  أو  غ ا    واجن ا أن

ت اا ا ا : 

    يا              شا  أو  ا ط  ن

ا ا     .  

 . ١/٩/١٩٧٥ ا  ت اواج

ا  أو  اشوة ر   أ ن و ى

   ة او ر   واجا  ن أن

  ارا     ةع ا ة أوا  واجا
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

 : األرملة .١

 

  ات ا ت ادة     اواج

ًر ط ا و

ا ا   ا  أو  اش ل ة  وا ر          - أ

 ر   

ا ا ا   ا  أو  اش     - ب

 :األرمل .٢

 و  

أن ن  اواج   - أ 

أن ن اواج    غ ا  أو  اش  ا و          -ب 

ت اا ا ا 

١(  را 

اا ا     

ت اواج )٢

أ ن و ى  -ج 

أن ن  اواج   ر وة ا     -د 

  ا



      أو  ة اأو و،

  ا ا  و وا د:  

    وز  ام أو ارس  ات  

  

     م تا  سرأو ا ما 

أ ن    اد وا     ام أو         

ت اا    وا اا س ورا.  

  ا ا  دة ا  ا و اا.  

   ،زل أو ا را ا ا ا ا   

      ا ا ا   حوا ي      ي 

  او أو  ا و   ة او أ

  رةا. 

 ًم.  

  

٢٢  

   ر    ةه ا دو ق  را      أو  ة اأو و،

ا و  ش اا. 

ا    ن أ   ا ا  و وا د

 را ت  اا  سرأو ا ما  وز  

ا وا م: 

   أى را غاى ا  اول و.  

وا دا  غ . 

   اوز م       م تا  سرأو ا ما 

ا وا: 

 اول و  ا  ن أ.  

أ ن    اد وا     ام أو         

ت اا    وا اا س ورا

  ا ا  دة ا  ا و ا

  :يليما  بناال استحقاقيراعى بشأن حبث شروط 

   ،زل أو ا را ا ا ا ا   

ا       ا ا ا   حا

أ  ا ا م  . 

ا  أو او  ا  اق 

  ا أو او ا ام ا  اش ط

ا ا  دة إ )ادا( 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

   ر    ةه ا دو ر

ا و  ش اا

 :االبن .٣

 ا    ن أ 

ا را ا   -أ 

ا وا م

١(    أى را غا

٢( وا دا  غ 

ا     -ب 

ا وا

١(  اول و  ا  ن أ

أ ن    اد وا     ام أو          )٢

ت اا    وا اا س ورا

ا و ا  ا دة  ا ا   ا   -ج 

يراعى بشأن حبث شروط 

   ا ا ا ا را أو ا زل،     -أ 

  ما

أ  ا ا م 

     -ب 

 اش ط

دة إ  ا ا   -ج 



    ى اا   درةا

  

 ا    وا أ  ش ق ا  اكة ا و

      ش  لا  

      م  اة ا  ش ف ط      ز   ،

       ش ا  ا ن اا  ض   اإ

غ     ط ف اش  ا  ا  ا أول ة 

      ن ا إذا  دةا ا  ر اإ  أن ا  

  ر ا ا ا   وإذا   ا  ت   ا

ا  غ  ا  ا  د ذ . 

       وا أ  شا    رة ط

 ا اا    ا

        واج وا  ان أو ام أو  ت قا   و

ا وا إ :  

  شا  أو  د اا  شا . 

م  دل ر أى  د    ش أوا، 

  

٢٣  

  ردة ا ادا ا     ى اا   درةا

وا دا   شا  ل. 

 ا    وا أ  ش ق ا 

ا ا ام   ا         ش  لا

 از إ      م  اة ا  ش ف ط 

       ش ا  ا ن اا  ض   اإ

  ط ف اش  ا  ا  ا أول ة 

      ن ا إذا  دةا ا  ر اإ  أن ا

  ر ا ا ا   وإذا   ا 

ا  غ  ا  ا  د ذ 

    ا  ا ا إذا ا        وا أ  شا

 ت دة  ها   ا  ا اا 

وا  وق أوا م  اء أو ا. 

و ن أ .  

 م إذا و  ا أوآو  أو م .  

        واج وا  ان أو ام أو  ت قا   و

 ت ا قاما ا   .  

 :اإلخوة واألخوات

 و ا قا أو ا ا ا وا إ 

أو  ن أى أ  شا  أو  د ا

د  أى ر دل  م اأ ن خ أو 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

 ااد دة ار    -د 

درا وا دا   شا  ل

 ا ق ش  أ وا    ا     -ه 

و ي ا ا ام 

 از إ

       ش ا  ا ن اا  ض   اإ

م  . 

  ط ف اش  ا  ا  ا أول ة   -و 

 ا      ن ا إذا  دةا ا  ر اإ  أن ا

    ر ا ا ا   وإذا   ا 

ا  غ  ا  ا  د ذ 

إذا ا ا ا  ا      - ز 

 ت دة  ا

وا  وق أوا م  اء أو ا

 :االبنة .٤

 و ن أ 

 م إذا و  ا و

        واج وا  ان أو ام أو  ت قا   و

 ت ا قا

اإلخوة واألخوات .٥

  و ا 

أ ن أى  أو  -أ 

أ ن خ أو   -ب 



ى ا  ة أو اا أو ا

 أرض زرا  ر أو    ( أو

ش  اا   و   

     ن رم درا ١١٢ا   ١٩٨٠ ش  وا

 ،      او   شا

 )٢( .م در اا   ا اش

أو ا أو   د   أى ر دل 

    ش أوا  أو  ش ا ،   ا ا   و

دل اا واود ن   ال   

 لد دو   ف ا اد واوا  .   

م  ا رج اد       

  .  ش  اش

 .  أو  اش

        م شا  أو  ا  أو أر

     ات إة وا لام 

ا    و  ام اق اة واات     

      م  إذا ام د أدة ا  ا ط 

 . اة واات أ او ا ت 

    ن  إذا ة واات  

  أو ازواج  أى  ش  

   دات اة وا  

  

٢٤  

   و   اا  ا ى ا

أو ا ل اادات الأو إ ) أرض زرا  ر أو   

 أو ا ا  ش اا)  ذ  وا

ا ا       ن رم درا ا

 ن ا  ة  إى ات أو 

  ا( أ شا ا   اا در م

أو ا أو   د   أى ر دل  وا اأ ن خ أو 

    ش أوا  أو  ش ا 

ا  ش اا . 

 را       لا   ن دووا ال اد

 لد دو   ف ا اد واوا  

 ا  ا إذا ن د أي  أود اخ أو      

أ اد واول اد  ض أن شا  ش 

  :يلياإلخوة واألخوات ما  استحقاقيراعى بشأن حبث شروط 

  ءا أم ات أنة واشاا  أو  

   دو ى         م شا  أو  ا  أو أر

   و ا ى   قا ا  ش     ات إة وا

 ام  ذا ،ا اً      اتة واق اا ام

  ت ام      م  إذا ام د أدة ا  ا ط 

 ا  ن ت ا وا ات أة وا

 ا ى  ا وق   اتة وا

   اا زواج وا   وذ   ش 

 شو ا    ا و  ق    دات اة وا

  ش  وا رأ زواجااو ا. 

                                         
٤١(  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

   و

أو إادات ال ا أو ا اري

 أو ا ا  ش اا

ا ام من 

ت أو اى اإ  

  ا

أ ن خ أو   -ج 

    ش أوا  أو  ش ا 

ا  ش اا

ا   

 لد دو   ف ا اد واوا  

 ا إذا ن د أي  أود اخ أو      

أ اد واول اد  ض أن

يراعى بشأن حبث شروط 

     - أ 

 ود      -ب 

   و ا ى  

 ام  ذا ،ا ا

ا   ت 

 ا  ن

  ى ا   -ج 

   اا زواج وا  

اا  

  ش  وا ر

                                           
٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٠(مثال رقم ) ٢(



  د ا  ا و ا 

 اة  وا ة أى إ   ا وا اق ة   

     ن رم درا ا ن ام ٧٩  

   

  

٢٥  

 ا و ا  د ا  ة واات اق    ا 

ا ة أى إ   ا وا اق ة   

 من ا ا ادر من ر      ١١٤او  ادة  

 و   . 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

   ا   -د 

ا ة أى إ   ا وا اق ة   

او  ادة  

٣(١٩٧٥(.  

 :الوالدان .٦

 و   

                                           
  )٣٠(ل رقم مثا) ٣(



  توزيع املعاش على من توافرت فيهم شروط االستحقاق

  يف تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  )٣(ألحكام اجلدول رقم 

  

  ا و م ق    ر

 ٣اول ر  )   ااردة ول ز اش

  املعاشيف  نصبة املستحقة

  نيالوالد
 خوةاإل

  األخواتو

-  -  

١/٣   

 أو  

  يو

-  

-  

١/٤   

 أو  

 

  يو

-  -  

١/٦  

 أو  

  يو

-  

  

٢٦  

  املبحث الثاني

توزيع املعاش على من توافرت فيهم شروط االستحقاق

يف تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  املطلب األول

اتوزيع املعاش 
ً
ألحكام اجلدول رقم  وفق

  املرفق بقانون التأمني االجتماعي

  شا ز ت ا ا   ا    ا و م

  ااردة ول ز اشوة ا  أو  اش و

ا ن ام ا( ا)٤(:  

  املعاشيف 

نصبة املستحقةاأل

 أو األرملة

  الزوج
  والداأل

  زوج 

  أ أو

١/٢   

زع و

  يو

   اد

١/٢   

 يزع وو

 دا   

أو ووا ٢/٣  وا   -  

أو أخ أو أ 

  
٣/٤  -  

 ٣/٤  زوج  -  

أ أو وو 

 وا  
١/٢   ١/٣   

                                         
 ،٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٥(  

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

توزيع املعاش على من توافرت فيهم شروط االستحقاق

  شا ز 

وة ا  أو  اش و

ا ن ام ا

يف  املستحق  رقم

١  
زوج  أو أر

وا أو وو

٢  زوج أو أر ووا

٣  
و زوج أو أرأ

أ  

٤  أو أر  زوج

٥  
زوج أو أر وو

أو ووا  وا

                                           
، ١٢، ١١، ١٠، ٢، ١(مثال رقم ) ٤(



  املعاشيف  نصبة املستحقة

  نيالوالد
 خوةاإل

  األخواتو

-  -  

-  -  

١/٣   

 أو  

  يو

-  

١/٦   

 أو  

  يو

-  

١/٢   

 أو  

  يو

-  

-  

١/٢  أو 

  

زع  و

  وي

١/٢   

 أو  

  وي

١/٤  أو 

  

  وي

   

  

٢٧  

  املعاشيف 

نصبة املستحقةاأل

 أو األرملة

  الزوج
  والداأل

وا ش ٢/٣  -  وا  

و  أ  -  
  اش

   يوزع و

و وا وا وا أو و   -  ٢/٣  

و وا و   أو ٥/٦  -  وا  

  -  -  وا أو

  -  -  أ  أو 

 وأ وا و أخ

  أ  
-  -  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

يف  املستحق  رقم

٦  وا و

٧  و  أ

٨  و وا وا و

  و و واأ  ٩

١٠  وا أو وا

١١  أخ أو أ 

١٢  
وا و أخ أو ا واو

أو أ 

  



  شا  أو  ة او ر ر م  

 ا ًراه أأول   ا 

       اتة وأإ  و

      ا ل اام  ا و  ءإر    و  

 أو  ة او رشا . 

   اا زواج وا   

   ات اة واا  ش إا ل ر

 ازواج أو اا  ش  وا ر

      أو  ة او ر

  و ن    اما   

 ت ا ار ى موا  

   

  

٢٨  

  املطلب الثاني

 أحكام عامة

ر وة ا  أو  اش     ز اش

 وام ً  دا زش ر ا ه أ

  ر ام  ً   ً إذا ام أ ،        اتة وأإ  و

      ا ل اام  ا و  ءإر

  ا ا و ا  أو  ة او ر

 ق اة واات  اق إرء 

ل ر اش إ  اة واات ا   وو اا أ ش  ازواج 

ا و م اق   ازواج أو اا  ش  وا ر

ا و ا ة وى و  ق  

 . اش

ا و  ا    ا از ار إ ش    

١٩٦٤ ت و  ن  ت ا

ا ز ار إا ا ة ش. 
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 الوزيـــــر     

 ز اش .١

ا ، و

 اا 

      ا ل اام  ا و  ءإر

  ا ا و ا

٢.   ءإر 

 ش  ازواج 

ا و م ا

 وى و ة ا و ازع و

 اش

  ا از ار إ ش     .٣

٧١  ١٩٦٤

ا ز ا



  مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

  من قانون التأمني االجتماعي

  )٥(من قانون التأمني االجتماعي

ام ا      ط و اق   ش     

من   – ١٩٧٦   ١٠٨من 

ا قأو و  

   أب ت   واة    

 ثش ان ا وإذا ، م أ أ   

     أ دما وش ذو اا  ا وذو ا ش اا وإذا م  دى إ

و ت ا   ام

 . اود  ات ا  وا ون ود

  

٢٩  

  املبحث الثالث

مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

ا
ً
من قانون التأمني االجتماعي ١١٠ألحكام املادة  وفق

  املطلب األول

  قواعد تطبيق 

من قانون التأمني االجتماعي ١١٠أحكام املادة 

 ا  تا     ش   قا و

من  – ١٩٧٥  ٩٠من  – ١٩٧٥  ٧٩من 

أو ان و    إً  واًا ) 

ا  ش اا.  

  .اش ا  اوج أو او

  .اش ا  اا أو ااة

  ش ااأو  اا.  

  .ااش ا  اخ أو 

    تا م ة     أو وإذاوا   ت بأ

 قا  ثش ان ا وإذا ، م أ

ً ثش اا   ا  قار ا.  

     أ دما وش ذو اا  ا وذو ا ش اا وإذا م

 ت ا و   ة  ا  ات 

ا ا ا  ر إ)١ ( :  

 اود  ات ا  وا ون ود

                                         
 ،٤٤، ٤٢، ٤١، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢١(  
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ات  ا إذا  .١

ا ) نم

٥٠  ١٩٧٨ (

ا:  

 ا  ش اا

 ووج أو اا  ش اا

 ةاأو ا اا  ش اا

   ش اا

  خ أوا  ش اا

    تا م وإذا

ش اا  

ً ثش اا  

     أ دما وش ذو اا  ا وذو ا ش اا وإذا م

  .اق

  ة  ا  ات  .٢

ا ا ا

 اود  ات ا  وا ون ود  - أ 

                                           
، ١٥، ١٤، ١٢، ٢، ١(مثال رقم ) ٥(



 ار  اش ا   م واش ا  اوج ون       

 اش ا   م واش ا  او ون       

 .  ات ا   وا ون ود

  ود     ان   ات ا  ات ا

 ا  ات ا واش ا  ا ون ود،       

     ن رما ٩٠   

ار إ، واش ا وذ إذا م ار ا  ا  ا     

 ) نم٧٩  ١٩٧٥ – 

٥٠  ١٩٧٨ (  ش اوا

     ن رم درا ا ا ا ن مم ١١٢   

 اا     و

 ش ان ا وإذا ،و 

 من ا     ١١٠ ا  ات اص  دة      

       ا د  ت أوت أو اا  ت اا إ ا

 أو اش ا  دو أ، و   إ ة    

   

  

٣٠  

 ار  اش ا   م واش ا  اوج ون       

رون        ا وا  ش اوا م   ش اا 

  ات ا   وا ون ود

 ان   ات ا  ات ا

 ا  ات ا واش ا  ا ون ود،       

 ا ش ا   ش ا وو 

ار إ، واش ا وذ إذا م ار ا  ا  ا     

 .اش و أي ش آ ون ود

و  شن ا إذا  ا ام ا

 ن  – ١٩٧٥م١٠٨  ن  – ١٩٧٦م٥٠

     ن رم درا ا ا ا ن مم 

 ش ا ون او  ام  ا

 ش ااو  ن رما ١١٢  ١٩٨٠ ش ان ا وإذا ،

١١٢  ق ١٩٨٠ا   أ.  

   ا  ات اص  دة      

       ا د  ت أوت أو اا  ت اا إ ا

ا أو ا ة    ا إ   و ،أ دو  ش اأو ا 

ن ا٦( .ا( 
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 ار  اش ا   م واش ا  اوج ون         -ب 

 .ود

ار   -ج 

 .ود

  ات ا   وا ون ود ا  -د 

 ان   ات ا  ات ا  -ه 

ً. 

 ا  ات ا واش ا  ا ون ود،         -و 

 ا ش ا   ش ا و

ار إ، واش ا وذ إذا م ار ا  ا  ا      ١٩٧٥

اش و أي ش آ ون ود

٣. و  شن ا إذا

  ٩٠من 

 و      ن رم درا ا ا ا ن مم 

١٩٨٠  ش ا ون ا

 ش اا

 ن رم١١٢

   ا  ات اص  دة       .٤

       ا د  ت أوت أو اا  ت اا إ ا

ا أو ا ا

ن اا

                                           
  )٤٠، ٣٩(مثال رقم ) ٦(



  تواريخ مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

 ولا ا  ارا 

ه ا د   ، و

   ة او ر أو 

 أول اا  ر لام   ا

أى ( .وة ا  أو  اش     

 من    ١١٤ اة او  ادة     

١٩٧٥،   قوا  

    اا  أو راا  ش  رو  

    ا ن ام ا 

و اذو  شا اق

او   ذياو ادم  اش   

او ادم م    ذي

  .ا   ود ء اش

  وذ  ش اي   اا   ا  د 

  

٣١  

  املطلب الثاني

تواريخ مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

 ر إت اا  ود ا ا   

ا  :  

 ة او رشا  أو . 

ا  رلام  ا اًو ،

   أن رو ا  ود ا  ات  

أول ا     اش او ، اش

ً. )٧( 

وة ا  أو  اش     ر  اش إذا ن ً اق

 اة او  ادة      و ا   اق 

  ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥

ر  ش  ارا أو  اا      تاة واا 

 ر ٦(ا (     ول رت ا )٣(     ا ن ام ا

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥.( 

اق ر  او اذو ش ا اق

ا دة مز ر   شش    ذياا  دما وا

ذيا ت ا     اش 

 . من ا ا ١١٠ادة 

 ا ا أ  ةا  شء ا ود

دة ا ر    وذ  ش اا

ا  دون . 
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 ر إت اا  ود ا ا 

ا ا  

١.  ة او ر

٢.  أول اا

ود ا  ات  

 اش

 اً

٣.  رقا

 وا ر قا

  ن رم درا ا ا

اة واا 

 ر ا

 ن رم درا

٤.  رقا

ادم.  

٥. ا دة مز ر

ا ت ا     اش 

 دة أا

 ا ا أ  ةا 

٦. دة ا ر

 شا ا  دون 

                                           
  )٢(مثال رقم ) ٧(



  الذي يعاد بشأنه مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

  )٨(من املطلب السابق

     ود ا  ات   اي     

      أ  م دما ودة  ان    ١١٠ام 

 دة ات ز   دما وش ا

دما وش ا    

  

 دما وش ا أو     دا ا

     ا    ا ر  دا ا  وا

     ا ن ام 

 ا ا أ  )٥.(  

 م  اش ن     

ت اوا   دةا   ص

 

 ش  اش   وز       

 ن ام اا. 

 ذات ا زع      شء ا

  و م تا   ذ  ق 

 .أو  ر اق  ر وة ا  أو  اش 

  

٣٢  

  املطلب الثالث

  تقدير نصيب املستحق

الذي يعاد بشأنه مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

ا
ً
من املطلب السابق) ٥(ألحكام البند  وفق

 ود ا  ات   اي      ا  إدة

او ادم م  أ       ذياش  

  ا ا:  

 ا ا أ  )٥ ( دة ات ز 

وش ا م ا    ء دودما وش ا

 فش اء ا ذ    و.  

 ا ش أ   دما وش ا

     ا    ا ر  دا ا  وا

 من ا ا      ١١٤ اة او  ادة      و اش 

  ء  ذا  ذ  ا ا أ  

      د أو        أ      ن شا  م 

 عما  واا  ٥(ا( ت اوا  

ا ن ام .  

 ا م  دةإ و  ا: 

 ر م  ا  شء ا       وز   شا  ش 

 ول ر  م ٣(أ ( ن ام ا

 ذات ا    أ  اإذا 

وي ا ،  و م تا   ذ  ق 

اق  ر وة ا  أو  اش 

                                         
 ،٤٤، ٣١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣، ١١(  
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ا  إدة

ا    شا

  ا ا

١-  ا ا أ  

م ش او أو

 فش اء ا ذ    و

٢-   ا ش أ  

     ا    ا ر  دا ا  وا

اش 

  ء  ذا

٣-        د أو 

 عما  وا

١١٠ ا ن ام 

٤-  ا م  دةإ 

ر م   - أ 

 ول ر  م أ

إذا   -ب 

ا

اق  ر وة ا  أو  اش 

                                           
، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٥،٢(مثال رقم ) ٨(



       قا   تا  ود ا ةا أ 

      ر ا ار وز ٥٥٤   ٢٠٠٧     

 ا ا   ن إذا   

   إ  م  اش  ر وة ا  أو  اش    

ات م و اق     

م و  ر   ر وة ا  أو  اش  

 .إ ات ا   ا دون اس

 ا ا  د      

         أ  اتة واا  دو  راا  ش  

    شا ز د

 ول ر)٣ (  ن ام ا

   

  

٣٣  

       قا   تا  ود ا ةا أ 

وش ا  دما . 

 ار وز ا ر        ١٨٥ أ ادة 

  أو   ا ا  ا ا

م  اش  ر وة ا  أو  اش    

١١٠   ا ن ام  أ       قا و م تا

 ر   ر وة ا  أو  اش  

إ ات ا   ا دون اس

  ة أما    ا  ش د وإذا ا د       و  ا ا 

         أ  اتة واا  دو  راا  ش 

د ز اش     ا  اة واات   ات   

 أم  م أ إ  ول ر

ا.  
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 أ اة ود ا  ات   اق          -ج 

وش ا

  أ ادة  -٥

  أ

م  اش  ر وة ا  أو  اش    

١١٠ادة 

 ر   ر وة ا  أو  اش  

إ ات ا   ا دون اس

  ة أما 

ا         أ  اتة واا  دو  راا  ش 

  اة واات   ات   

 

ا



اش     أ اة ود ا  ات  أ اود

   اا  شا  

       ةو و  ،اش ا

د  م ا ا  م ش        

  ا وش ا  ود ا ةا  اا   ا    ر

اش     أ اة ود ا  ات  أ اود

   اا  شا ا   

  ا اة او و  ،أ أو م  ش و

ا ار ون ود دون إدة اة       

      ود ا ةا     ش

ود ا  ات م من أو       

   ود ا ،     أن 

  و:  

           ما و ا مس اأ  تا  ود ا 

 ا    ذات ا      و

ا  ة أاا   

ت ا  تاا  :  

  

٣٤  

  املطلب الرابع

  )٩(أحكام عامة

  أ اة ود ا  ات  أ اود

 وم وا أ    قذا ا     اا  شا

       م   أ و أ أو  

      م  ش و         ش م  ا ا م  د

  ا وش ا  ود ا ةا  اا   ا

ا اة او. 

  أ اة ود ا  ات  أ اود

 ذ  وم وا أ قا ا     اا  شا

أو أ ، و وة اا ا   ذي ش 

ا   وا  شا         ةا دةود دون إ ون را ا

ا وش ا  ود ا  يا      ود ا ةا 

 .اا اول

ود ا  ات م من أو          رو اي    اش

  ار أو  ىة أ شا  د    ود ا 

 ر ذل آًراإا ا ر . 

 ود ا  ت أنا    و

           ما و ا مس اأ  تا  ود ا 

ا. 

  ا  ود ا  ات

 وذ وا ن أ  ا ا 

اه ا  . 

ود ا  ت ا  تا
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١.  دوا أ  تا  ود ا ةا أ  

 وم وا أ 

أو أ و أ   م        ذيش 

 اا ا

  ا وش ا  ود ا ةا  اا   ا

ا اة او

٢.  دوا أ  تا  ود ا ةا أ  

 ذ  وم وا أ 

 ش 

ا 

ا وش ا  ود ا

اا اول

٣.  شا  

  ار أو

 ر ذل آإ

٤. ا   ود ا 

 ود ا  ات  أس ام ا و ام             .أ 

ا

ود ا  ات   .ب 

 وذ وا

ا

ود ا   .ج 

                                           
  )٢٩،٤٤، ٢٨،٢٦(مثال رقم ) ٩(



  ز اش  ق

ا أو  ا ت اق  

  .م  ود ا  ات

   ا ن ام  قا 

  .اش  اة واات

   

  

٣٥  

  . اة واات

اا .  

  . اود

  . ازواج

 وذ ا أو  ا ا ق

ت ا ا  أو ا إىا  اد 

  شأو اا  تا  ود ا  م

 من ا ا    ١١٠إذا     أ ادة 

 و   دوا قات اة واا  شا
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 اتة واا 

 اا 

 دوا 

 زواجا 

 وذ

ا  اد 

قا  

إذا     أ ادة  .٥

 و   دوا 



  نصيب يف املعاش

  

  نتيجة مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

ا ود ا      م إل   

 من  ١١٤ اة او  ادة  

  دة  ش ا  أو  اش    

 . إل ا اد

  أو ذات ا  ا  وي   

أم ً أو .  

  ا أما ا ا.  

  م أ   دودا أو زاد م

ى    ا اد  ا  ات       

   

  

٣٦  

  املبحث الرابع

نصيب يف املعاشالرد واأليلولة لل

 
ً
 أو جزئيا

ً
  الذي ال يستحق كليا

نتيجة مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

  )١٠(الرد واأليلولة

م إل     أو ً  ً   اياش 

:  

  ش اء ا كاو   دةا  وة اا 

ا س( اش    ) دون اا  أو  ش ا  دة

 ا اا  اء اد اا ا لإ 

ً أو ً عا ا   أو ذات ا  ا 

    ن ذ أن: 

:  

ش ارد اً ع  ااا ا  أم

  :املرحلة الثانية

ً عش ارد ا    ا أما ا ا

  دو    ذات ا  م أ   دودا أو زاد م

و      دا ر       تا  ا  دا 

 ة ااا:  

 

                                         
٤٢،٤٤، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٥، ١٤(  
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الرد واأليلولةيف  قواعد عامة

 رد ا   شا

  وات 

١.   ش اء ا كا

ا ا

اء اا  اا ا ود 

ا اع ً أو  ًرد  .٢

    ن ذ أن

:املرحلة األويل

ش ارد ا

املرحلة الثانية

ً عش ارد ا

٣.    دو  

و ول 

 ة اا

                                           
١٤، ١٣، ١٢، ٢، ١(مثال رقم ) ١٠(



 ملعاشا عليه يرد الذيفئة املستحق 

  

  .ان

 .اة واات

  .ارار أو 

 .ااان

  . ار ار أو

  

 .ااتاة و

   اًرا   إدة  ا  أو  اش  رد اش اع          

    دا    ا ا

ا ن ام ا و  : 

  احلد األقصى للنصيب احملدد جبدول التوزيع

  اش 

  اش 

   اش

  اش

  اش

    أو  ة او ر

 من ا    ١١٤ اة او  ادة    

 وإل ا ،   اة ود ا  ات  

  

٣٧  

فئة املستحق  معاشه فئة املستحق املقطوع

 أو ا ارار أو 

  اود -١

اناا -٢

اة واات -٣

 اود
ار أو  -١

ااان -٢

 ااان

ار أو -١

  .اود -٢

اة و -٣

  إدة  ا  أو  اش  رد اش اع          

ا م  أ ا الا   يا    دا 

 ول ر دا )٣ (ا ن ام ا

احلد األقصى للنصيب احملدد جبدول التوزيع  فئة املستحق

اش  ٤/ ٣  )وا أو أ(ازواج 

 وا ش  ٣/ ٢  وا

و  ش  أا 

 )أو ا ش ٢/ ١  )واا

اش ٢/ ١  )وا أو أ)ة واات 

  ا   دا ا لإ ا      أو  ة او ر

 ادة     وا  وة اا 

 ا ت   اا  ود ا ةا 

ذ  ا. 
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فئة املستحق املقطوع

ار أو 

  إدة  ا  أو  اش  رد اش اع           .٤

١/٧/٢٠١٥ 

٥.  ا م  أ ا الا 

 ول ر دا 

فئة املستحق

ازواج 

 وا و

و  أ

اا 

ات اة وا

٦.    ا   دا ا لإ

ا  واش 

ا. 

٧.   

د واا ذ  ا



  مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل من عمل أو مهنة

   من قانون التأمني االجتماعي

       ش واا  ود ا ةا

  

 ا اء ن  ا ى

أو ن  ، دا  ص ااع  

١ (  دةن  ١١١ام 

 ه اع ا:  

   أو  قا ر أو

     ا  ا م ا  ت 

 ظوف أو   ا    ات واور و ات

  ا      ةوف اظ 

  و ا أداء وظ 

     وات اوا وات اوا ...

  أو  قا ر ش أوق اا ر  

  

٣٨  

  املبحث اخلامس

مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل من عمل أو مهنة

ا ألحكام املادة 
ً
من قانون التأمني االجتماعي ١١١وفق

  أو   د  ا  إذا         ش واا  ود ا ةا

 أو ا ا و  :  

  املطلب األول

  )١١(الدخل من العمل لدى الغري

 ا  ا  ا   ىىا ا 

 أو  ع اا    ل اع ا ع  أو  أوا

 و ر د أوا دا أ  ر ١(ا

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥   ه ا

   اا و  :  

 اا  ر قش اا    أو  قا ر أو

   الا .  

  ع  ا ا:  

    ا  ا م ا  ت 

  ات واور و اتا  ات

ظا ط، ت ا  طا   ا

ظت ال، اا ا   ا  و ا أداء وظ 

   ا او   (      وات اوا وات اوا

د  ،او  أو  قا ر ش أوق اا ر 

  .    اال
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مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل من عمل أو مهنة

ا ألحكام املادة 
ً
وفق

  أو   د  ا  إذا

 أو ا ا 

  ا  ا  

 ع اا 

،  و ر د أوا دا

 اا  ن رم درا

١.  

ا   - أ 

  

ا ا  ع    -ب 

    ا  ا م ا  ت  )١

ات(

ظا ط

ظت ال، اا ا 

   ا او   

ا

    اال

                                           
  )٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤(مثال رقم ) ١١(



 ا ا م ا  ا وات وار 

       ل  ا   د  ر

أو ا   اق اش أو أول      اال  

 .ن  ر اق اش

 ما ن ام  ا و

     أو  قا ر أو

         ل  ا   د

 ر اق اش أو أول      اال  

ً ن إذا  قا  شق اا ر. 

   : 

  ا  ١٣(ا (%  

ذا ن إ(  ا  )%١( ا و

٤٥٨  ١٩٩٨. 

الا : 

 .اة

     ا ا  

  

٣٩  

 ا ا م ا  ا وات وار 

 ا... ا،        ل  ا   د

اق اش أو أول      اال  

ن  ر اق اش ر اق  إذا

و ا  من ا ام  اداري  ز 

 ن رم در٨١ا  ٢٠١٦:  

 اظا  ر قش اا      أو  قا ر أو

    الا .  

ا ا  و   و ا         ل  ا   د

   الا      ش أو أولق اا ر 

ر  أو اً ن إذا  قا 

   ع با او    

 ا  ت اااا 

ا  ١٠(و ا%(  ا و ا 

    اضا (.  

ا ا  ا اا. 

 ر را ار ر رةا ٤٥٨ا

ود ا ا أ  ي  ا ارا 

  .ر وة ا  أو  اش

 قا ر. 

   . 

 . وأ ااء   رد 

 رقن  ا ش إذاا  رةا

      وى أو ا  ا ن ا ذا     ا ا  

 .اش  اف ف اش
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 ا ا م ا  ا وات وار  )٢

 ا

اق اش أو أول      اال  

ر اق  إذا

  ز   -ج 

 ن رم درا

١(  ا

   

٢( ا ا

 

ر  أو ا

    -د 

١(  ا 

ا

    ا

٢( ا ا  ا اا

٣(  ر را ار ر رةا ا

٢. ود ا ا 

ر وة ا  أو  اش - 

 -  قا ر

 -    

 ااء   رد  - 

 -  ر

ذا ن ا ا  ا وى أو      إ .٣

اش  اف ف اش



      قف ا  شا  ا ا   ا ا  إذا

ا  ا ى ا ن  أ اة ود ا  اش و

اء   وا اد   از 

   م ا     ود ا

ا ن ام .  

 رةأو إ  زةإ  ل ا   ب     يا  

ود ا وا ود ا  اش وا اض 

        م    ا  ء   ا 

ا   ود ا  اش وا  ا  أس            

ل ا ترات –وا - ا (

    من ا، و

ا   يداي    ااك

  ا  اات 

١١٢  ١٩٨٠  د د

        أدم    

  ا ن ام اكا  دما   

،  ورة   ا  اات  

 ت اق ا  رج ض أن   

 .اش و إف ف اش

  

٤٠  

      قف ا  شا  ا ا   ا ا  إذا

 

ا ن  أ اة ود ا  اش و

 : 

 زا    ات  زا   دا وا

  أو  ت م ل وا    م ا

 ش واادة  وا ١١١ ا ن ام 

 رةأو إ  زةإ  ل ا   

  فاض إ ش واا  ود ا او ود ا

رأس ا  أن ا . 

        م    ا  ء   ا 

ا   ود ا  اش وا  ا  أس            

 . ا  و م ا أه 

 ا  رن أ  )ل ا

 دما    راو  و ،ن ام

 ن ام  أدم اكا  

ا ت ااا أ ورة   تاا  ا  

ا ا  ا ا.  

  ا   ن رما 

 دما    و ،ن ام         أدم    

 ن ام  ا ن ام اكا  دما  

 ن رم در٧٩ا  ت  ١٩٧٥اا  ا   ورة  ،

ا ا  ا ا. 

 ت اق ا  رج ض أن      اال

م  أ ا  د  شف ا فإ ش وا
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٤.       قف ا  شا  ا ا   ا ا  إذا

 .اش

ا ن  أ اة ود ا  اش و .٥

ا  

  از   .أ 

  أو  ت م

 ش واا

   ل ا  إزة  أو إرة   .ب 

  فإ

رأس ا  أن ا

 ا   ء  ا    م           .ج 

ا   ود ا  اش وا  ا  أس            

 أه 

  ن أر  ا   .د 

 دما  

 ن ام  أدم 

ا ت ااا أ

ا ا

   .ه 

 دما 

 ن ام

 ن رم درا

ا ا

 اال   .و 

م  أ ا  د



  

  ا م  ب       

     و ر  أو ر ا م اء

)   ا    را  أو

  

 ا. 

 ا  ا   و م  اش ة  ات        

   ر  ة أوا ر  ا      ات  ءم

 .ر او ا   وع اة  امء  اة

      ر   ا او ر  ات  ور  شف ا 

 ن ام ا  بأ 

 وز  ١٩٧٦  إ و

 .(  

  ن ام ا 

 ا و   ن ام 

       ن رم درا   ل وب اأ  ١٠٨   

ر  ًراا ا. 

ر  ًراا ا. 

   

  

٤١  

  املطلب الثاني

  خل الناتج عن مزاولة مهنةالد

 ا   ي   اب       ا  م ا  

 ا أو ام       و ر  أو ر ا م اء

( ات   ا  ا  ، ا  ا 

راا راا  ر   إذا(.  

  ا أ س اا  ا

 ا  ا   و م  اش ة  ات        

 ةة واو ا او ر  . 

 ا  ا    ر  ة أوا ر 

ر او ا   وع اة  امء  اة

      ر   ا او ر  ات  ور  شف ا 

 من ا  ودم  د ااك 

ا   ل وا ن رم ١٠٨در  

 ( ا  ا  ا واش

    ا أ )دة ) ٢ا ١١١   ن ام 

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥  ا ا 

        ن رم درا   ل وب اأ 

  -:املستحقني بالنقابات املهنية ما يلي

 لغري املشتغلني
ً
  :النقابات التي أنشأت جدوال

 او اول ا  ا  ر  ًراا

اًرا  ر او اا  ول  ا ك 
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١.   ا  

 م ا أو ام  

  ا 

راا راا

٢.   ا 

 ا  ا   و م  اش ة  ات         .٣

 ةة واو ا او ر  

٤.  ا  

ر او ا   وع اة  امء  اة

٥.       ر   ا او ر  ات  ور  شف ا 

ا اك اا د  دم

ا   ل وا

ش ودوا ا  ا  ا

٦.   

 ن رم درا

ا

١٩٧٦. 

املستحقني بالنقابات املهنية ما يلي يراعى بشأن قيد

 
ً
 لغري املشتغلني	-:أوال

ً
النقابات التي أنشأت جدوال

١-  او اول ا  ا 

٢-   ك ا  ول  ا



            ا  ،ال اا   ء ام  ن ام ن إذا

          ل ا  و ،ا

       ا  ،ال اا   ء ام   ن ام ن إذا

          اات اا  ت اا  ا او  

ال تدخل مدة التمـرين أو التـدريب اإلجبـاري ضـمن مـدة مزاولـة املهنـة بالنسـبة 

   

  

٤٢  

 لغري املشتغلني ئمل تنشالنقابات التي 
ً
  :جدوال

            ا  ،ال اا   ء ام  ن ام ن إذا

ا  ر  ًراا  او           ل ا  و ،ا

  ءام . 

       ا  ،ال اا   ء ام   ن ام ن إذا

ا           اات اا  ت اا  ا او  

ا او      دو. 

ال تدخل مدة التمـرين أو التـدريب اإلجبـاري ضـمن مـدة مزاولـة املهنـة بالنسـبة 
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ً
النقابات التي  -:ثانيا

١-             ا  ،ال اا   ء ام  ن ام ن إذا

ااول 

  ءام 

٢-        ا  ،ال اا   ء ام   ن ام ن إذا

ااول 

ا او  

ال تدخل مدة التمـرين أو التـدريب اإلجبـاري ضـمن مـدة مزاولـة املهنـة بالنسـبة  -:ثالثا

  .جلميع النقابات



  اجلمع بني العمل لدى الغري ومزاولة املهنة يف آن واحد

     اول ذات ا  نو   ُ  أ م

ك ا   او ، ى ا 

   ات  ة  ا او ر    إذاى  اا 

  م د   ا ٢(أ (  

 من ا ا، وُف اش  ة  ات           

    ات  ة  ا او ر   إذا ا    ى ا

 أول   اًرا  إف اش    

   

  

٤٣  

  املطلب الثالث

اجلمع بني العمل لدى الغري ومزاولة املهنة يف آن واحد

 ا  ى ا     اول ذات ا  نو

١١١ ا ن ام  ك ا   او ،

   ات  ة  ا او ر    إذا

د م   ،وام ا دون ا إى ت  اش

 من ا ا، وُف اش  ة  ات           

 .ى  ا أول ا ا ك 

    ات  ة  ا او ر   إذا

 إ ا ش   دونا  ت ى،     شف اإ 

 .ى ا اا ا مء 
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اجلمع بني العمل لدى الغري ومزاولة املهنة يف آن واحد

  قإذاا  ا

 دة ) ١(اا ١١١

 : 

١.    ات  ة  ا او ر    إذا

وام ا دون ا إى ت  اش

 من ا ا، وُف اش  ة  ات            ١١١ادة 

 ًراك  ا ا أول ا 

٢.     ات  ة  ا او ر   إذا

 واما  إ ا دون

ا ا مء 



 . ار  ا واش ا  اوج ون ود

 . ار  ا واش ا  او ون ود

   ود  شوا ا  ت اا . 

  و :  

   ا      ذات ا  

أ        ا ااة   

ت ا ا  :  

            ش اا ز   قا أو  ا ا 

أو  اق  اش   

.  

   

  

٤٤  

  املطلب الرابع

  أحكام عامة

 ار  ا واش ا  اوج ون ود

 ار  ا واش ا  او ون ود

  نا    ود  شوا ا  ت اا 

 ود ا   ا  شوا أن ا  و 

  ا   ود ا  ا واش  

 وذ وا و  ا ن أ    ةاا ا  

اه ا  . 

ود ا   شوا ات ا 

ا اتة وا.  

اا .  

  . اود

  . ازواج

            ش اا ز   قا أو  ا ا 

 اق  اش    ت ا ا  أو اق   

  ود ا  شموا ا.
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 ار  ا واش ا  اوج ون ود .١

 ار  ا واش ا  او ون ود .٢

٣.   نا 

٤.  ود ا   ا

ود ا  ا واش     .أ 

 وذ وا و

ا

ود ا   .ب 

 ا 

 اا 

 دوا 

 زواجا 

 وذ             ش اا ز   قا أو  ا ا 

ىد اق    إا أو  ا ت ا

  ا  ود ا  م



  الرد واأليلولة للنصيب يف املعاش

  نتيجة مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل

  م إل اا ااردة     

ً أو ً عش ادة     اا أ  م

 ا ة    اا  ا

          ش واا  ود ا ةا    ا ا  

ً     أو ً   اي  

    صى واة أ    ود ا ةا

  شي   اأو   ا ً 

  

٤٥  

  سادساملبحث ال

الرد واأليلولة للنصيب يف املعاش

 
ً
 أو جزئيا

ً
  الذي يوقف كليا

نتيجة مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل

  )١٢(الرد واأليلولة

م إل اا ااردة      ً أو  ً  اياش 

 ارد ا  ً أو ً عش اا

ا  ارد وا  د)١ ٦ إ ( 

          ش واا  ود ا ةا    ا ا 

 ا لوإ     د واا   شي   اا

 أ  دةإ    ا ا     صى واة أ

  د واا أ   تا   

                                         
  

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

نتيجة مراعاة حدود اجلمع بني املعاش والدخل

الرد واأليلولةيف  عامةقواعد 

 رد ا   شا

ا و  ا

١١٠ ن ام ا 

 :  

١.           ش واا  ود ا ةا    ا ا 

 ا لوإ

 .اف

٢.  أ  دةإ  

  د واا أ   تا 

ً. 

                                           
  )٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤(مثال رقم ) ١٢(



  قطع املعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع

ً أو  ن.  

  ٢١ .  

 ذ  ف ش       

ا  م  راا ل ا ر إا ا  يا ا.  

 او أو  .  

        د  س أورأو ا ما   خ اأو ا 

.  

  ما  أ   خ اأو ا رسأو ا  اا 

 من ا    ١١٠ش آ  اة أ ادة      

   

  

٤٦  

  الفصل الثاني

قطع املعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع

  املبحث األول

  قطع املعاش

  املطلب األول

 حاالت قطع املعاش

  )١٣( :يقطع معاش املستحق يف احلاالت اآلتية

 

رأو  ا أو ا أو ااء  اً أو  ن

 - ا و ا    -أو اخ 

  ا  خزوالأو ا .  

 اءً ا أو اخ ا  اد وا و 

ا  م  راا ل ا ر إا ا  يا ا

  وذ خ اأو ا ا او أو  

        د  س أورأو ا ما   خ اأو ا 

.أ  أو او  أ اا أو 

  ما  أ   خ اأو ا 

  او أو  أو ا أوا أ.  

ش آ  اة أ ادة       اق

 

                                         
 ،٣٢، ٢٣،  ١٩،  ١٨،  ١٣، ١٢(  
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يقطع معاش املستحق يف احلاالت اآلتية

١. ة او.  

٢. رزواج ا  أورا

٣. غ ا  خأو ا

٤.   ا  زوال

٥. غ ا و وا دا  خ اأو ا 

ا  م  راا ل ا ر إا ا  يا ا

٦. غ ا ءام  وذ خ اأو ا 

٧. غ ا        د  س أورأو ا ما   خ اأو ا 

ا أو اد و

٨. غ ا  ما  أ   خ اأو ا 

  او أو  أو ا وا

٩.   و اقا

ا. 

                                           
 ١١،  ١٠، ٨، ٧، ٥(مثال رقم ) ١٣(



     ي وا أول ا و      ن إذا إ

  . أول ا ا  اة

        يا أول ا 

 ا اا  ر ا أول ا  ى

   

  

٤٧  

  املطلب الثاني

 تاريخ قطع املعاش

 :  ود ر  اش 

  شا ة او       ي وا أول ا 

 أول ا ا  اةه ا    و  ف ش  اة

      ش آ قا و ا          يا أول ا 

ش اا  ا.  

ى  أول ا ا ر  اا ا  اش  ات ا
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د ر  اش 

١.   شا 

ف ش  اة

٢.  شا 

ش اا  ا

 اش  ات ا .٣

. 



  خ ا     دة   ا

        ،راة ا ءأ   ت اا  خ اأو ا ا 

   ا   ا  

     و ،ا اا    ات ا ًرا اا   

  من ا    ١٠٥ات ات   ادة   

ش د أو  ي ا أ

ش اا  ا  م  

   

  

٤٨  

  املطلب الثالث

  أحكام عامة

 راا ا وم ا دأو ا   خ ا

 ا ا. 

        ،راة ا ءأ   ت اا  خ اأو ا ا 

  أ  ة اا   . 

 ا   ا   اخ ا ات ا      ا أو 

     و ،ا اا    ات ا ا

ا ا اا  . 

 ش ا )   دةا   تت اا

و  ن رما ١١٧  ٢٠١٥ (أط ا 

 م  ا  اش ا ا أ   ًوى أو 

  ش اء ا.  
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١.  راا ا وم ا د

ا  ا

٢.         ،راة ا ءأ   ت اا  خ اأو ا ا 

  أ  ة اا   

  ا أو  .٣

     و ،ا اا    ات ا ا

 أول اا

٤.  ش ا 

ا و

 وى أو آ

  ش اء ا

  

 



  أحكام تقدير وصرف منحة الزواج أو منحة القطع

    ن اء ً أو  -    ش  أو

    أ ذو أو ش آ  لة أو اا  خأو ا ،      وى  ف 

    ا ا  ر  اش 

 ش ا   )    لا   ، 

        ف، وا و ش اا  سأ  ا  د 

  ا     شا)    م

   ،        

آ  ش فإ  آل إ. 

      ا   ل

ة او و  واج أو اا  قا      

   

  

٤٩  

  املبحث الثاني

أحكام تقدير وصرف منحة الزواج أو منحة القطع

اء ن  –    واج  ا    ش ا أو 

    أ ذو أو ش آ  لة أو اا  خأو ا 

  ةا   ة  ش اا:  

 ا ش اا  شا  ر  ا ا  

ش اا ذ ي ا ش ا  

ا   شا   .(  

        ف، وا و ش اا  سأ  ا  د

 ا   ا   اف ا أو  

        ش واا  أد ا  و(   ،

آل إ  إف ش  آاي  ا ء اش

   دما ن ا.  

 ا  ةة وا إ. 

  ا   ل  و اأ  اواج 

ا. 

ة او و  واج أو اا  قا 

ا ر فو.   
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أحكام تقدير وصرف منحة الزواج أو منحة القطع

   ش ا أو 

ا    أ ذو أو ش آ  لة أو اا  خأو ا 

  ةا   ة  ش اا

١.  ا 

ش اا ذ

 موإاا   شا   

٢.         ف، وا و ش اا  سأ  ا  د

   أو ف اا  

د ا  اش وا        و

ا ء اش

٣.    دما ن ا

٤.  ا  

  اواج  .٥

 ر ا

٦.  ة او و  واج أو اا  قا 

 ا ا ر فو



 
ً
  الرد واأليلولة للنصيب يف املعاش الذي يقطع كليا

  نتيجة تطبيق أحكام قطع املعاش

ا       اش 

  اا  ا ةا اد اارد

ذ   نا. 

    ) اا دون اس  

           دا  كا ا  

        ء دو 

 ا  دة    ط ف 

  

٥٠  

  املبحث الثالث

 
ً
الرد واأليلولة للنصيب يف املعاش الذي يقطع كليا

نتيجة تطبيق أحكام قطع املعاش

  )١٤(لرد واأليلولة

 شي  اا  و   شا 

ا اد اارد واد ر  اش 

: 

ان   ذ ج  ا رد اش إ  أب 

اا دون اس  (   ود  اود ا  ش  ار

  ا اك  اد  (           أ ) ة واات

 ول ر  م ود أ)و) ٣

 .ر  رده   اة واات

      سدون ا ش ا رد    ا

 . ش ا  أو  اش

                                         
 ،٣٢، ٢٣،  ١٩،  ١٨،  ١٣، ١٢(  
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لرد واأليلولةايف  قواعد عامة

رد ا   

 أول ا  شا  ر دا

 اة  اول 

 ج  ا رد اش إ  أب  .١

٢.  را  ش  

ة وااتا

ود أ م  ول ر   اود

ا اتمة واا   رده  ر

٣.       سدون ا ش ا رد 

 ش ا  أو  اش

                                           
 ١١،  ١٠، ٨، ٧، ٥(مثال رقم ) ١٤(



  فاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  بق قطعه

  املستحقون دون املساس حبقوق باقي املستحقني

  :احلاالت اآلتيةجتماعي يف 

  . وة ا  أو  اش

  .خ  ا  وة ا  أو  اش

  . ة واات  ر  اا ا ق

   

  

٥١  

  الفصل الثالث

فاة املؤمن عليه أو صاحب املعاشتاريخ واستحقاق املعاش يف تاريخ الحق ل

بق قطعهوعودة احلق يف املعاش السا

  املبحث األول

املستحقون دون املساس حبقوق باقي املستحقني

  املطلب األول

  حاالت االستحقاق

ا
ً
جتماعي يف من قانون التأمني اال ١١٤ة دألحكام املا وفق

 وة ا  أو  اش اطق أو  ا أو 

أو ا ا شا  أو  ة او  ا  خ

  .وذ اة ا او ا ق

ق ا ا اا  ر  اتة وا 

 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

استحقاق املعاش يف تاريخ الحق ل

ايستحق املعاش 
ً
وفق

طق أو  ا أو  .١

٢. أو ا ا 

وذ اة ا او ا ق

 و اوا



١٥( 

 ر وة ا   ق

  ش وا  أو  ش ا  إ

   دة اا ذ   ا 

       شا  ا

  ا  دة اتة واا  دو  د

  . م  اود اض  ود  اة واات

        ر  ش ات رد ا  دة اإ ا  وا     

وذ   وز     ،ود ا  ات    

  ةا: 

 اة واات  ا  ار  ول    

 ات و  ) اش

      شا  أو  ة او  خ أو أ    ا دةإ 

 ا د ما . 

 اة واات  ا  ار  ول    

 ات و  ) اش

        دت ا  دةن ا     

  م  ش ١/٢ا.(  

  

٥٢  

  املطلب الثاني

١٥(تقدير النصيب املستحق يف املعاش 

ا م  شا و  :  

ا و ا اض  ن  شر اق

إ  ش ا  أو  اش و   وذً  ،أو  اش

 ا ر  داتز  إ ق أ  ،     دة اا ذ

 شا  ش . 

  ت اش اا    او ا        شا  ا

  .ق

ا  قا   ا و  ا  دة اتة واا  دو  د

اتة واا  دو  اض دوا  م 

        ر  ش ات رد ا  دة اإ

ود ا  ات      اة  ش أ ا أو   

اة     ، ش ا  أو  اش

 اة واات  ا  ار  ول     اق

 ا ن ام ا )ش ١/٢ا

خ أو أ  وة ا  أو  اش       ق

 ا  دت ا  ا د ما 

 اة واات  ا  ار  ول     اق

 ا ن ام ا )ش ١/٢ا

ن ادة  ت اد          اود    ق

  م   يأ( ش ا  أو  اش

                                         
٣٤،  ٣٣،  ٣٢، ٢٤، ٢٢، ٢١(  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

م ا د

١. ا و ا اض  ن  شر ا

أو  اش

 ا ر  داتز  إ أ

 شا  ش 

  ت اش اا    او

 ا قوا

ا  قا   ا 

اق 

٢.         ر  ش ات رد ا  دة اإ

ش أ ا أو   

  ش ا  أو  اش

اق    - أ 

 ٣(ر ( ا ن ام ا

قا

 ا

اق    -ب 

 ٣(ر ( ا ن ام ا

قا

 وزشا  أو  ش ا

                                           
٢١، ١١، ١٠، ٤، ٣(مثال رقم ) ١٥(



 ا     ا   أ اة ود ا  ات ااردة      

   أو   اي   اش 

 ا  ش واا  ود ا ةا أ ) أ

  أ اد     اول  

 و   ةه ا

  

  

٥٣  

 أ اة ود ا  ات ااردة      

    د واا أ      شا

 اردةا ا  اا ولا . 

 ا  ش واا  ود ا ةا أ 

 ا    ا ا     و) ودون اس

 اردةا ولواا ا  دسا   و

 .ام ا  ا
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

 أ اة ود ا  ات ااردة       .٣

   أ اد وا    اول 

 اردةا 

٤.  ا  ش واا  ود ا ةا أ 

ودون اس

 اردةا وا

ام ا  ا

 



  

  بسبب االلتحاق بإحدى مراحل التعليم

ر وة ا      ق 

     وا م تا  ش  

   ما  لا  وز و أ

ًر أو  . 

   

  

٥٤  

  املبحث الثاني

  استحقاق االبن أو األخ للمعاش 

بسبب االلتحاق بإحدى مراحل التعليم

  املطلب األول

  شروط استحقاق املعاش

ق   ا  و ا   اي   ا أو اخ

ا ا ى ش واا  أو      وا م تا  ش  

 ا ا   ا   ما  لا  وز 

  .،  وة ا  أو  اشارس

وا دا    ن أ. 

 ن أن ن أ  را  ًر أو 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

 خأو ا ا 

ا ا ى ش واا  أو 

 ا:  

 ا ا   أن  .١

ارس

٢.  وا دا    ن أ

٣.  ن أن

 



  تقدير النصيب املستحق يف املعاش يف هذه احلاالت

 ا اا ر ق     ه ا

  شاردة اوا   

   

  

٥٥  

  املطلب الثاني

تقدير النصيب املستحق يف املعاش يف هذه احلاالت

ا ر ا  شا   ا اا ر

 ا م  ا  ياا  د  

ا ا  ا ا .  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

ا ر ا

و  ا م  

ما ا ا  ا ا 

  



  عودة احلق يف املعاش السابق قطعه

  احلاالت التي يعود فيها احلق يف املعاش السابق قطعه 

  من قانون التأمني االجتماعي

أى  ا ا دون    

اوج    ش  اوج ا ذا م  ش 

 ش اا  م   وج اش ا

 د اد ش  اش  اوج اول و

، ش ا ا  من

 ر إة اا أ   ت اا

    ا ا د  ت أوت أو اا  ا ش  أو اأو ا

. 

  . زو ار ش 

م و ى   اة

  ى أوا وق ا      ش دون ا.  

  

٥٦  

  املبحث الثالث

عودة احلق يف املعاش السابق قطعه

  املطلب األول

احلاالت التي يعود فيها احلق يف املعاش السابق قطعه 

  وتاريخ عودة احلق 

من قانون التأمني االجتماعي ١١٤ألحكام الفقرة الثانية من املادة 

  :احلاالت اآلتيةيف  بق قطعهاملعاش السا

ر شا  ا   واج       دون ا ا  أى

 : د ات   ات

وج اا  ط.  

   ش ا  م ذا وج اا  ش 

ا  د     ش اا  م   وج اش ا

 وج اا  أ   ول ووج اا  شا

 من ١١٤ أ اة ام  ادة 

ا و  ىا ا م. 

     ر إة اا أ 

    ا ا د  ت أوت أو اا

 دو  اأن اة ا و ،

 ش  دة ا  اش را  ذات

 ش زو    ىا را ةأا

  ى أوا وق ا    
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

ا
ً
ألحكام الفقرة الثانية من املادة  وفق

املعاش السايف  يعود احلق

  :األرملة .١

د ا  ر شا

 د ات   ات

ط  اوج ا  - أ 

     -ب 

اا  د  

 وج اا  

  دةا  مة اا أ 

 او

و   

    ا ا د  ت أوت أو اا

 دو  ا

  :األرمل .٢

ذات ى  - أ 

أ ار اى    ش زو   -ب 

  ى أوا وق ا    



    ش اا     ا  

 ق أو اا ر.  

    أول ا  شا ا 

 ا ة ا ل  تا  وذ ا

 .ر وة ا  أو  اش

ا. 

ا اا ا ر . 

.  

أ أ ا را أ:  

 و ا   اتا 

ه اا. 

  

٥٧  

 

 اش ا    ا   ا اش  أو  

 ا ا  أى:  

    وا –  م ا–  

  :حالة العجز عن الكسب

  .إذا   ا اخاش  أو 

 ت اا  ) ١  دة) ٤إ  ا      أول ا  شا

  .اش  اا دة 

  :لزامىاالبن أو األخ خالل فرتة التجنيد اإل

 خأو ا  شا  ا ة ا ل

  

  شا  أو  ة او ر

  . 

ا   أو   اع رد اش 

   اخ إأو ا ا . 

وا دا  خأو ا غ ا . 

  ا خ شف ا  دة ا ا

  نا ا:  

 ا أول ا  شا  د اا ر.

ا ش ذًراا  أ أ ا را أ

 أول اة  ا ءم هاا  و 

.  

 أول اا وا دا  . 

    خأو ا م  ءإم 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

 :األختاالبنة و .٣

د ا    أو  شا

وذ وا  

  .اق  - أ 

 .ا  -ب 

  ا و

حالة العجز عن الكسبيف  االبن أو األخ .٤

د ا   أو  شا

 ات ا  ا و

اا  ر  دة ا

االبن أو األخ خالل فرتة التجنيد اإل .٥

د ا  

ا وا:  

 نأن   - أ 

    - ب 

 رد اش   - ج 

 ا أو اخ إا     -د 

 غ ا أو اخ  اد وا  -ه 

 دة ا  ف اش خ ا    -و 

ا ان    او

د ا  اش  أول ا ا   - أ 

ذ ا    - ب 

  أول ا

ا.

  أول ا

 أو اخ    ا    - ج 
 



  )١٦(حتديد أنصبة املستحقني بعد عودة احلق يف املعاش

 
ً
تاريخ وفاة املؤمن عليه يف   بعد عودة احلق ملستحق كان مستحقا

        ا ا  شا  أو  ش ا ز د دون 

 من  ١١٤اة او  ادة 

أم  د سدون ا   ن إذا و  : 

    أو  ة او ر

    ا أن  ،  قا   

    ر  ش ات رد ا  ا 

 ذات ا  ا ا ش أ   ويوا . 

ا     د  أ اة ود ا  ات وااردة     

 ت   يا   ا  د 

 ولا. 

   وااردة  اي 

   دةز ات اا   ش ا

          ن   ا  دة ا   ن  سدون ا

  ن  ا ما 

  

٥٨  

  املطلب الثاني

حتديد أنصبة املستحقني بعد عودة احلق يف املعاش

 أنصبة املستحقني
ً
 بعد عودة احلق ملستحق كان مستحقا

ا) مستحق أصيل( أو صاحب املعاش
ً
  :ملا يلى وفق

        ا ا  شا  أو  ش ا ز د

ا  اا او   دةا  وة اا

ا )سدون ا.( 

أم  د سدون ا   ن إذا

     م  اضا  

،  أن ا     اش

 وا را.  

 دة اإ     ر  ش ات رد ا  

 ذات ا  ا ا ش أ   وا

 د  أ اة ود ا  ات وااردة     

ا  ا ولا. 

ا  ود ا ةا أ   ت

 ا  ااش دون ه وااردة 

اي    أ اد وا ء اش   

اا   ا ولا. 

اات ا زدة   أى  إذا م    اال 

          ن   ا  دة ا   ن  سدون ا

 ات اا  د)د ،ج ،ب ،أ (  ن

ا .  
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 الوزيـــــر     

أنصبة املستحقني حتدد .١

أو صاحب املعاش

د ز ش ا  أو  اش  ا ا          - أ 

ا

 اا

إذا ن   دون اس د  أم  -ب 

١(      م 

 اش

 وا ر

٢(  دة اإ 

 ذات ا  ا ا ش أ   وا

 د  أ اة ود ا  ات وااردة      )٣

ا

  أ اة ود ا  ا  -ج 

  اردةه وا ش دونا

  أ اد وا ء اش     -د 

اا 

 اال  و

          ن   ا  دة ا   ن  سدون ا

  .دون زدة

 ات اا 

ا 

                                           
  )٤٤، ٢١، ٩(مثال رقم ) ١٦(



وا    أ ود ا  اش  

 ا ول    اا ا   

      اردةا د واا أ      ا  دسا 

 
ً
ا دون املساسأنصبة املستحقني بعد عودة احلق ملستحق كان مستحقا

ً
ملا يلـى  وفق

      اا ا ا         أو  ة او

    ة او رأ   و

   ر اا     ق 

       ش ات رد ا 

 وا   ش أ ا ا أو  اة      

اش    د  ا   اي  

. 

   وااردة  اي 

 أن   اد  ا دون       

إذا م   اات ا زدة ش ا دون اس  ن      

   .   ن  دون زدة

 اات ا    ام ا  دون اس   

     ود ا ةا أ 

ودون ا سأ (و  

  أ اد وا ااردة      

  

٥٩  

  ا ما    شا  ود ا أ 

 ا  و   ا ا

 أ اد وا ااردة      و ا ار 

 
ً
أنصبة املستحقني بعد عودة احلق ملستحق كان مستحقا

 م       اا ا ا  

ر وة ا      ااض ) دون اس(

،     ا أن   ق ا

 اا.  

 دة اإ    ذات ا  وي        ش ات رد ا 

ة      اا  أو ا ا ش أ   وا 

 تا  ود ا.  

   تا  ود ا ةا    يا

.ول ا  ا ادون ه وااردة 

اي    أ اد وا ء اش  

 أن   اد  ا دون         اا  ا اول

 سا. 

إذا م   اات ا زدة ش ا دون اس  ن      

 دة ا  دةدون ز  ن   

  ام ا  دون اس   

  ). ،د ،ج 

 ا  ا مد ا      ود ا ةا أ 

  ا  ش واا  )ودون ا أ

  أ اد وا ااردة       ا ا  ا اول   

 . ادس  ا اول
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  يجتماعوزارة التضامن اال

 الوزيـــــر     

  ام ا    -ه 

  ا 

 را ا

 .اول

  حتدد .٢
ً
أنصبة املستحقني بعد عودة احلق ملستحق كان مستحقا

  :بالرتتيب

 م   - أ 

( اش

،اش

  ا

 إدة ا   -ب 

 را

 تا  ود ا

 اة ود ا  ات     -ج 

دون ه وااردة 

  أ اد وا ء اش    -د 

 اا  ا اول

 سا

إذا م   اات ا زدة ش ا دون اس  ن        -ه 

 دة ا  

  ام ا  دون اس   

 د)،ب، أ 

د ام ا  ا   -و 

  ا  ش واا 

ا ا  ا اول   

ولا ا  دسا 



  للمستحقني

  ب املعاش

    و م  ا ا  شف ا قش   ارً ااا   

       ة أا ر ن ش وا  أو  ة او  و

ا   يا و ً.  

أم   ) ١١٩(اى دون ذج ط اف  

     ه  قا   (ا 

   ا       أو  ة او

    ف ا زاءات اذ اإ  ا      ا  

ا  ا ار ا ر

 .ر وة ا  أو  اش

 ا  إذ ااءات      

      ا   ا  وذ

  

٦٠  

  الفصل الرابع

  أحكــــام عـامـــة

  املبحث األول

  تاريخ صرف املعاش

  املطلب األول

للمستحقني  تاريخ بدء صرف املعاش

ب املعاشوفاة املؤمن عليه أو صاحيف تاريخ 

    و م  ا ا  شف ا

       ة أا ر ن ش وا  أو  ة او  و

 أول ا  شف ا ا  وا

  :يليويراعى بشأن حالة االبن واألخ العاجز عن الكسب ما 

اى دون ذج ط اف    أو اخا اق

 ق اا    و   م    

ا ا.( 

    ت ا رت ا إذا ا    خأو ا   ا 

 إذ ااءات از ف ا      اش

ا أن  ف اش  أول ا  ق

ر وة ا  أو  اش  إ اة ة ااردة ار 

 ا  ت  ا رت ا إذا  خاءات       أو اذ اإ  ا 

 ف ا زاا  ا        ا   ا  وذ

 ا  أ ا ار ا ا. 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

    و م  ا ا  شف ا

و  وة ا  أو  اش و ن ر اة أ       اي  ا أول 

  ا.   

 أول ا  شف ا ا  و

ويراعى بشأن حالة االبن واألخ العاجز عن الكسب ما 

اقض  .١

 ا ق اا  

ا ا

٢.     ت ا رت ا إذا

 اش

ا وق

ة ااردة ار 

٣.  ا  ت  ا رت ا إذا

 ف ا زا

 ا  أ ا ار ا 



    ا ا  ض خأو ا ا    ت ال  ا     

       ف ا زاءات اذ اإ 

 رت او ذ   ا  ا  ه

.  

بـن أو األخ عـن الكسـب ملـدة ويف حالة ما إذا قررت اللجنة الطبية بالتأمني الصـحي عجـز اال

نتهاء هذه املدة، فرياعى بشأن إعادة عرضه مرة أخرى على اللجنة الطبية 

     خأو ا  ا  ارإ  ا  

 أول ا ا مء اة  

      ا ا ار ا 

ار ا ا ف ل ه اات  ف      

        أن  ا ا  ا أول ا 

  د ال ا شق اا  ر ا . 

   

  

٦١  

    ا ا  ض خأو ا ا    ت اا 

 إذ ااءات از ف ا       ت ه  ا    ط اف

و  ا  ا  رت او ذ   

 أول ا   شف اا ا ا  ر.

ويف حالة ما إذا قررت اللجنة الطبية بالتأمني الصـحي عجـز اال

نتهاء هذه املدة، فرياعى بشأن إعادة عرضه مرة أخرى على اللجنة الطبية 

ا ا ورود م      خأو ا  ا  ارإ  ا  

 أول ا ا مء اة   اًراا  ف اش ة اة  

  اتو  ة دو              ا ا ار ا 

ار ا ا ف ل ه اات  ف      و اار ا و ض 

 أول ا ا  ا ا  أن         اًرااش ة اة 

  د ال ا شق اا  ر ا 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

 ا    ا ا  ض خأو ا ا    ت اا 

ر فا ط 

و  ا  ا

  أول ا   شف ا

ويف حالة ما إذا قررت اللجنة الطبية بالتأمني الصـحي عجـز اال

نتهاء هذه املدة، فرياعى بشأن إعادة عرضه مرة أخرى على اللجنة الطبية ازمنية حمددة و

  :ما يلي

١. ا ا ورود م 

ا  ف اش ة اة  

وا. 

٢.   اتو  ة دو  

و اار ا و ض 

اش ة اة 

  د ال ا شق اا  ر ا 



املعاش بعد  استحقاقشأنهم شروط 

  تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

ا ا وا ق.  

إرء ف اش   ة       

      أول ا  راش اف ا  ع    او ر

  ا   خأو ا ق ان ا:  

     ا  خأو ا ا         ر 

 شا  أول اا   ر

       ا ار ا دةة او ا ا  )    م  ةا 

ا ا  ر(. 

     ا  خأو ا ا         ر 

 اش و  أن ذ ذج ط اف        

  أول ا  شف ا  ا  ه ها و ا

  ةا  ا  ه ت ا ا  ر:  

ق ا  اة ا–    اال 

   ول ر دةا م)ن  ) ٣م ا

١٩٧٥. 

        ق ان ا ش اتة واا  قا  

. 

  

٦٢  

  املطلب الثاني

شأنهم شروط يف  وافرتالذين تللمستحقني   تاريخ بدء صرف املعاش

تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

ا أول ا  اًراف اش  ه ات 

إرء ف اش   ة        ا  اق ا  و

ا  تذا ا ةق ا      أول ا  راش اف ا 

  ا   خأو ا ق ان ا

  ا رت ا أن إذا     ا  خأو ا ا 

اش  فر وة ا  أو  اش 

       ا ار ا دةة او ا ا 

 س اأ  خأو ا ا ا ا  ر

   ا رت ا أن إذا     ا  خأو ا ا 

 ة او رأو          فا ذج ط أن ذ  ش وا 

  أول ا  شف ا  ا  ه ها و ا

  ةا  ا  ه ت ا ا  ر

 ز دةش أو إا ز -  الا 

م ادة ول ر    وو اخ  اش 

ا ا  ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥

        ق ان ا ش اتة واا  قا  

.اش    ش اة واات
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  الوزيـــــر     

تاريخ بدء صرف املعاش

ف اش  ه ات 

 او و  ق اا 

ا  تذا ا ةا

  .اق

 ا    ا   خأو ا ق ان ا

١.   ا رت ا إذا

ر وة ا  أو  اش 

       ا ار ا دةة او ا ا 

 س اأ  خأو ا ا

٢.    ا رت ا إذا

 ة او ر

 ١١٩ر   أول ا  شف ا  ا  ه ها و ا

ا   ةا  ا  ه ت ا ا  ر

 ز اش أو إدة ز   - أ 

و اخ  اش أ

ا ا

  اق  اة واات ش ن اق ا          -ب 

اش    ش اة واات



 و  ش  وة ا  أو  اش    

       سدون ا ر إا ا ن ام 

 . أم اة اق ا أو اخ  اش

   ا  تا  ود ا    

      ر اا    أول ا ا 

  شق اا  ود ا    إذا. 

       ا م  ضا ود ا    إذا

اداد أ     اة 

  .ا  ار ا ا ق ا أو اخ ش

   

  

٦٣  

 دو      شا  أو  ة او  ش 

 من ا ا ار إ دون اس        ١١٤ ادة 

 أم اة اق ا أو اخ  اش

   ا  تا  ود ا    

 ود ا  دة      ر اا  

 ا ا رو  : 

  شق اا  ود ا    إذا

       ا م  ضا ود ا    إذا

 .اش   اش 

اداد أ     اة  ا  يــع األحــوال

ا  ار ا ا ق ا أو اخ ش
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  الوزيـــــر     

  ود   -ج 

 ادة 

 أم اة اق ا أو اخ  اش

    ود ا  ات  ا     -د 

إ ود ا  دة

 ا ا ر

١(   شق اا  ود ا    إذا

٢(        ا م  ضا ود ا    إذا

اش   اش 

يــع األحــوالمج يفو

ا  ار ا ا ق ا أو اخ ش

  



  قواعد وأحكام رد املعاش االستثنائي

  بصفته الذي مت حتسني معاش أحد املستحقني به بامسه أو

 و   ١٩٨٥لسـنة  ٣٩١صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقـم 

     دة ارد ا و ر  

    فا دة ا  دة وذه ا درةارات اا  تا

 و   ١٩٨٥سـنه  ٦٠٥قرار رئيس جملس الـوزراء رقـم 

    ا ش أ  اد

ءا  ش ارث   ش ا ا وذ إذا    ا       

ا  وو ٢٠١٣لسنة  ١٣٣٣صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم 

   ا ش أ   يا ش ا دا ا  

      ا ش أ   يا ش ارد ا   أو 

           وأن  يا  شا  دة ا 

ا م  د  ا  اش ا وز  ا  دة     

        ى أ  ت اا    ض     

  

٦٤  

  املبحث الثاني

  رد املعاش االستثنائي

  املطلب األول

قواعد وأحكام رد املعاش االستثنائي

الذي مت حتسني معاش أحد املستحقني به بامسه أو

صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقـم  ١٩٨٥/

   أ  مدة اء ا     دة ارد ا و ر  

    فا دة ا  دة وذه ا درةارات اا  تا

ا ا ا رار. 

قرار رئيس جملس الـوزراء رقـم صدر  ١٩٨٥/

 أ  مدة ارا  دةاا  ا    ا ش أ  اد

ءا  ش ارث   ش ا ا وذ إذا    ا       

وا   را.  

صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم  ١١/٢٠١٣

   ا ش أ   يا ش ا دا ا  

ا ا و  أو  : 

      ا ش أ   يا ش ارد ا  

   ا  ه  . 

           وأن  يا  شا  دة ا 

ا م  د  ا  اش ا وز  ا  دة     

        ى أ  ت اا    ض

ا . 
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  الوزيـــــر     

الذي مت حتسني معاش أحد املستحقني به بامسه أو

١.  ر٣٠/٣/

   أ  مدة اا

    فا دة ا  دة وذه ا درةارات اا  تا

ا ا ا ر

٢. ر ١١/٥/

 أ  مدة اا

ءا  ش ارث   ش ا ا وذ إذا    ا       

وا   را

٣. ١٤/١١ ر

  ا اد ش ا اي   ش أ ا   اار 

ا ا و  أو  

  رد اش ا اي   ش أ ا        .أ 

   ا  ه  

 دة ا  اش  اي  وأن             .ب 

ا م  د  ا  اش ا وز  ا  دة     

        ى أ  ت اا    ض

ا 



           ا ش أ   يا ش ااز رد ا 

 من ا     ١١١ه  ا  إف    ادة   

 اي ر  اش ا د    

    أ   يش اا   درا ش اا

    أ   يش اا   درا ش اا

١٠٣     ن ام  ر

 رد م   أو  اش 

 و   ا  د اا  و ،

  

   

  

٦٥  

           ا ش أ   يا ش ااز رد ا 

ه  ا  إف    ادة   

 ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥. 

 شف اإ  زوال      د ش اا  ر يا 

 . ا  ف اش ا ة أى

    أ   يش اا   درا ش اا

واج أو اا . 

    أ   يش اا   درا ش اا

 ا ا مدة    إا  رةوا  ١٠٣

ا. 

أو  اش  عليه يف حالة صدور قرار املعاش االستثنائي ألسرة املؤمن

        ا ر  ا     يا ا و

 شا  ش  ء ه ا.  
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  الوزيـــــر     

 از رد اش ا اي   ش أ ا             .ج 

ه  ا  إف    ادة   

 ن رم درا ا

  زوال  إف اش   .د 

 ا  ف اش ا ة أى

اش ا ادر   اش اي   أ       .ه 

واج أو اا 

اش ا ادر   اش اي   أ       .و 

 ا ا مإ

ا

يف حالة صدور قرار املعاش االستثنائي ألسرة املؤمن

        ا ر  ا     يا ا

ش اا  



  ستثنائي

  املمنوح لشهداء الثورة أو العمليات اإلرهابية

 ا ر١٧/٢/٢٠١١(: 

    و أ (    ة

         ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

  ش واا  ت أوا  ود ا   و  

ش اق اا . 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

 ،ا   وي ش اا   ى   ذا

       أو  ة او ر  شق اا و ا ت

      ن رم درا ا ن ام 

ا  وي .  

 ا ر٢٩/٢/٢٠١٢:(  

  

٦٦  

  املطلب الثاني

ستثنائيقواعد توزيع ورد املعاش اال

املمنوح لشهداء الثورة أو العمليات اإلرهابية

 :التايل

 زراء را  ار ر)٣٠٣ ( ٢٠١١  ) ا ر

أ و)      ١٥٠٠  ش ا   مت

  :قواعد التوزيع والرد

         ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا . 

  ش واا  ت أوا  ود ا   

ا ا امً   ش اق اا 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

 ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف وا. 

       أو  ة او ر  شق اا و ا ت

دة  وا ١١٤       ن رم درا ا ن ام 

١٩٧٥ش اا ز دةإ ا  وي 

 زراء را  ار ر)٢٠٦ ( ٢٠١٢ ) ا ر
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  الوزيـــــر     

التايلوذلك على النحو 

١.  زراء را  ار ر

مت مبقتضاه

.  

قواعد التوزيع والرد

          ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا 

   ش واا  ت أوا  ود ا   

ا ا ام

          ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

 ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف وا

         أو  ة او ر  شق اا و ا ت

واش 

٧٩  ١٩٧٥

٢.  زراء را  ار ر

  

  



 ونو و و أً (  ة

  .، وأ  ازراء، ورع  د

      طود ا  و اث اا  ر  أ   

ر إا ش ا و ا  رةا   أ   و ،

 حش اا  .  

         ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 ش واا  ت أوا و  

ش اق اا . 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

       أو  ة او ر  شق اا و ا ت

      ن رم درا ا ن ام 

ا  وي ش اا ز دةإ . 

 :قواعد توزيع املعاش االستثنائى املمنوح للمصابني يف حالة الوفاة بعد املنح

      قا و وا

  

٦٧  

 :مت

  ش  ا ١٧٢٥ ً ) ونو و و أ

   و اثاء أد  رعو ،

      طود ا  و اث اا  ر  أ   

ر إا ش ا و ا  رةا

 ا ا  ا  ٦٠ % حش اا  

  :قواعد التوزيع والرد

 :املعاش االستثنائى املمنوح ألسر الشهداء

         ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا . 

ود ا     ش واا  ت أوا 

  ا ا ام ش اق اا 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف . 

       أو  ة او ر  شق اا و ا ت

دة  وا ١١٤       ن رم درا ا ن ام 

١٩٧٥ا  وي ش اا ز دةإ 

قواعد توزيع املعاش االستثنائى املمنوح للمصابني يف حالة الوفاة بعد املنح

    ن ام اردةا ا اا  ا 

 د واوا ا وأ زش وا .......إ.  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

متمبقتضاه 

   ش  ا 

   

       طود ا  و اث اا  ر  أ   

ر إا ش ا و ا  رةا

 ا ا  ا  

قواعد التوزيع والرد

 
ً
املعاش االستثنائى املمنوح ألسر الشهداء قواعد :أوال

          ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا 

 ود ا   

  ا ا ام

          ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

 ف  اش ا وا

         أو  ة او ر  شق اا و ا ت

واش 

٧٩  ١٩٧٥

قواعد توزيع املعاش االستثنائى املمنوح للمصابني يف حالة الوفاة بعد املنح :ثانيا

    ن ام اردةا ا اا  

 د واوا ا وأ زش وا



 را ار ر  و

 ر در٦/٦/٢٠١٢ا. 

    ٢٥ أ  ر أو    ا ل أاث رة 

  اء واا أ  ا ا أ ا    

ة او  اش ا ار 

ب     اأو ا ا  در

، ورع  ، وأاث و   

  ا أ ا اث واوا ،

         و ا  ارا ا ارإ  اء واا أ  ا

   ار ر  وة ا  

      ن ام اردةا ا اا   ا  بة او  

  د واوا ا وأ زش وق اا و وا

٢٩/١/٢٠١٣:( 

ً و (   ة

  

٦٨  

 ر ا  ر ار ر٣٨٧  ٢٠١٢  را ار ر  و

 ٢٠١٣ ) ا ر٢٢/١١/٢٠١٢:( 

 :مبقتضاه مت

 زراء را  ار ر ء٦٣٢إ  ٢٠١٢  ر درا

   أ  ر أو    ا ل أاث رة 

اث واوا  اء واا أ  ا ا أ ا 

 ً ارا ا ارإ ًاًو   را ش ا

ا ر .  

        أو   أو م  أ   ا

، وأاث و    ٢٥ أاث رة    " ً ٥٥" اي وز 

، وااث وا ا أ ا   د ، وأ  ازراء 

         و ا  ارا ا ارإ  اء واا أ  ا

      صا  حش ا  دا    ار ر  وة ا

 زراء ر٣٠٣ا  ٢٠١١. 

  :قواعد التوزيع والرد

      ن ام اردةا ا اا   ا  بة او  

  د واوا ا وأ زش وق اا و وا

ا ار ر ر ر٧٨  ٢٠١٣ ) ا ر٢٩

 وً أ(  ١٥٠٠  اش   مبقتضاه مت

ر د اثاء أ  . 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

٣.  ر ا  ر ار ر

 ٧٩ر  

مبقتضاه مت

  زراء را  ار ر ءإ

  رة اثل أ ا    أو ر  أ   

اث واوا

 ً ارا ا ارإ

 ر ا اًرا

         أو   أو م  أ   

اي وز 

 د ، وأ  ازراء 

         و ا  ارا ا ارإ  اء واا أ  ا

      صا  حش ا

 زراء را

قواعد التوزيع والرد

      ن ام اردةا ا اا   ا  بة او  

ا   د واوا ا وأ زش وق اا و وا

 .......إ.  

٤. ا ار ر

مبقتضاه مت

ر د اثاء أ  



         ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

ش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

  ش واا  ت أوا  ود ا   و  

ش اق اا . 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

       أو  ة او ر  شق اا و ا ت

      ن رم درا ا ن ام 

ا  وي ش اا ز دةإ .  

و  ار ر  ازراء      

 ً (   ة

     ا  ر دا  ،د  و

 ً رل اا    أ اً ًو 

  

٦٩  

  :قواعد التوزيع والرد

         ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

ش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا . 

  ش واا  ت أوا  ود ا   

ً ا ا ام  ش اق اا 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف وا. 

       أو  ة او ر  شق اا و ا ت

و  دةا ١١٤       ن رم درا ا ن ام 

١٩٧٥ا  وي ش اا ز دةإ 

  زراء را  ار ر٩١٥   زراء       ٢٠١٥ا  ار ر  و

 ٢٠١٥ ) ا ر١٥/٤/٢٠١٥:( 

 :مبقتضاه مت

 أ و (  ١٥٠٠  ارها ش  

 رل ااء ا  ا      ا  ر دا 

  .اة ااة ات د ااء 

أ    ال ار    ً م

ر إا ش ا.  
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  الوزيـــــر     

قواعد التوزيع والرد

          ز ا دون ا ا  وي ش اا ز 

ى       ا   وإذا ،ا  ا ا ن ام اردةش ا

 شا ا  ف وا 

   ش واا  ت أوا  ود ا   

ً ا ا ام

          ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف وا

         أو  ة او ر  شق اا و ا ت

واش 

٧٩  ١٩٧٥

٥.   زراء را  ار ر

 ٣١٣١ر  

مبقتضاه مت

   ش 

 اء ال ار  م

ات د ااء 

 م  

ر إا ش ا



  م ا ال ار ش 

       ز ا دون ا ا  وي 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

  ش واا  ت أوا  ود ا   و  

ش اق اا . 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

     أو  ة او ر  ش

      ن رم درا ا ن ام 

ا  وي ش اا ز دةإ .  

 :وفاة بعد املنحقواعد توزيع املعاش االستثنائى املمنوح للمصابني يف حالة ال

ا   و وا

 د واوا ا وأ زش وق اا .......إ.  

  

٧٠  

  أ     ش رل اا 

ً ه حش ا  .  

  :قواعد التوزيع والرد

 :قواعد املعاش االستثنائى املمنوح ألسر الشهداء

  ش اا ز        ز ا دون ا ا  وي 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا . 

  ش واا  ت أوا  ود ا   

ا ا امً   ش اق اا 

        ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف وا. 

ش  ر وة ا  أو     ت ا و اق ا  

دة  وا ١١٤       ن رم درا ا ن ام 

١٩٧٥ ا  وي ش اا ز دةإ 

قواعد توزيع املعاش االستثنائى املمنوح للمصابني يف حالة ال

      ن ام اردةا ا اا  

 د واوا ا وأ زش وق اا

  

  

  

  

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

   أ   

ً ه

قواعد التوزيع والرد

 
ً
قواعد املعاش االستثنائى املمنوح ألسر الشهداء :أوال

   ش اا ز 

اش ااردة من ا ا ا  ا، وإذا   ى       

 شا ا  ف وا 

   ش واا  ت أوا  ود ا   

ا ا ام

          ز دةإ  ا   ورده ا ش أ  

   ى   ذا ،ا   وي ش اا

 ش اا  ف وا

    ق اا و ا ت

واش 

٧٩  ١٩٧٥

 
ً
قواعد توزيع املعاش االستثنائى املمنوح للمصابني يف حالة ال :ثانيا

      ن ام اردةا ا اا  

 د واوا ا وأ زش وق اا



  أحكام استحقاق وصرف إعانة العجز

 د  ة أر   

    ا رت ا  ش إذا     

    ةا  ا  ء  آ   اا وما ج إ أم ا

    را ار ر رةا ون ا

  و  أس  اش ا و اف،     

آ  ش فإ  ي آل إش اء ا. 

      ر ا ش وأول ا

 ت ا  آ   ا اا وم نا   ا ا

١٥٣ ( ا ر ا ار وز

 اش اف   ز  زدة    

  .م  أو

ت اى اإ  ر ا أول ا  :  

 إر  ا ا  ازوال ا إ اوم ا اا   آ ًء

دة ا دا را   ا ا  دة. 

   

  

٧١  

  املبحث الثالث

أحكام استحقاق وصرف إعانة العجز

ً أو ًن ا اء ا  ا  د  ة أر   

  ر  مإ ٢٠ %    ا رت ا  ش إذا     

    ةا  ا  ء  آ   اا وما ج إ أم ا

ا مإ  ش اا     را ار ر رةا ون ا

 ١٩٩٨.  

ا مإ  د      ،فا و ش اا  سأ 

    آ  ش فإ  ي آل إش اء ا

 ا مف إًرا وا    ر ا  ق ا      ر ا ش وأول ا

 ت ا  آ   ا اا وم نا   ا ا

١٥٣( اذج ر     ر إق اش

   ما  ة أنا     دةز  ز   فش اا 

ا  شا .  

 أوا ش او  ام أو   زاد 

 أول ا ا ر  إى ات ا اًرا

ا او أو  ي أي .  

زوال ا إ اوم ا اا   آ ًء

ا .  

ا دة ا دا را   ا ا  دة
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ا  ً أو ًن ا اء ا  ا

  ر  مإ 

    ةا  ا  ء  آ   اا وما ج إ أم ا

:  

١.  ا مإ

 ٤٥٨ر  

٢. ا مإ  د

   

 ا مف إو

 ت ا  آ   ا اا وم نا   ا ا

   ر إق اش

٥٥٤  ٢٠٠٧.  

   ما  ة أنا 

ا  شا 

و  ام أو   زاد 

 ما ًراوا

اإق  .١

زوال ا إ اوم ا اا   آ ًء .٢

ا 

٣.   ا

 .اة .٤



  توزيع زيادات املعاش على املستحقني

  :املعاش املستحقة على معاش صاحب املعاش وتوزيعها على املستحقني

     ر  ا ق اا 

دات اب ا . 

و ا د:  

 فش اا  

  

أ ف أش اش أو اا  ش إ  

     وز م أن ا  شا   

      ول ر  د م دات أا ز  ش٣(ا (    ن ام ا

ا    . 

   

  

٧٢  

  املبحث الرابع

توزيع زيادات املعاش على املستحقني

املعاش املستحقة على معاش صاحب املعاش وتوزيعها على املستحقني

 : وء ب زدة اش

  دةب ا ءد و    شا  ش      ر  ا ا

 ب ادات ا  ش  اش

  :  ا ز  ادة

 ذ ش وا  فا  شدة از ز و

   دةا  =  

   فش اا

  ×  إ زدة اش 

  أ ف أش اش أو اا  ش إ

 اش  ا أن وز م      ا ن ا ًدا   إذ مع مالحظة أنـه

      ول ر  د م دات أا ز  شا

 ن رم در٧٩  ١٩٧٥وذ ،  ا    

  . بقواعد حساب زيادات املعاش) ١(رقم  جدول
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املعاش املستحقة على معاش صاحب املعاش وتوزيعها على املستحقني حساب زيادات

 وء ب زدة اش -١

  دةب ا ءد و

 .ادة

 ش  اشادة  و

ز  ادة -٢

 ذ ش وا  فا  شدة از ز 

   دةا 

  

إ زدة اش 

  

مع مالحظة أنـه

      ول ر  د م دات أا ز  شا

در من ر ا ا

  جدولمرفق

  

  



  املبالغ التي تستقطع من معاش املستحق

  ف وا ر :  

. 

  

ا ق اا    ا    ى

د ا    أ  ف  د. 

    ف إ   و ق اا  

وش  إ ا ا  ف و اش      

   ا  ر  ت وا

   ا  وق ات ا  د ةت ارد ا  

  

٧٣  

  املبحث اخلامس

  االستقطاعات من املعاش

  املطلب األول

املبالغ التي تستقطع من معاش املستحق

  ق اا   ف وا ر 

. ف اش  ا اً  واًا

  . ف اش  ا اً  واًا

  اق ا ا ف أً ً واًا

ا ا   ا وا. 

د ا    أ  ف  د

  ش إا  ش     ف إ   و ق اا  

 .زدات وإمت

ا  ف        شا ف و  ا ا إ  وش

ات و  ر  ا    اراد اق وق  أو

  فا ر  دةإ.  

   ا  وق ات ا  د ةت ارد ا  

 ت ا .  

  : انتفاع األرملة بأحكام العالج والرعاية الطبية
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  رسم الصرف  .١

 اق ا   ي ف أ

 اًوا ً

 اًوا ً

 اًوا ً

ا

  : أحكام عامة

د  ف  أ    د ا  و  .أ 

  اش إ    .ب 

زدات وإمت

 ف  ا  .ج 

 .اوري

اق وق  أو    .د 

  فا ر  دةإ

  رد ات اة د  ت اوق ا  ا     .ه 

 ت ا 

  تأمني املرض  .٢

انتفاع األرملة بأحكام العالج والرعاية الطبية  .أ 



     ر ا ن ام ٧٩ 

و   و وذ(    اض  

     نم درا  ر

ا ن ام   ر إا

 اد ا ارة  % (

        را م إذا أم   ،

 أر    ض إا     أو أ  .  

  : يوقف انتفاع األرملة بأحكام العالج والرعاية الطبية يف احلاالت اآلتية

     ن رم در٧٩ا   

  ر إا.  

  وق اا   ا ا و ، 

ط  ر ا ا  عام.  

ر ا ار وز ا ( ر

      ا ج واا  عم

  

٧٤  

  :قواعد االنتفاع

 زو  ش ا ر زو      ر ا ن ام 

ا     ا ج واا  عض  (ما 

  ا  ن أو ا ن ام  

١٩٧٥.  

 م  ش  ن أو ا ن ام 

   ش اا   ي اك٢أداء ا) %

 ر را ار ر٤٥٨   ١٩٩٨(        را م إذا أم   ،

 أر    ض إا     أو أ  

يوقف انتفاع األرملة بأحكام العالج والرعاية الطبية يف احلاالت اآلتية

 قا  ن ام  ا 

 من ا ا و  مش 

اوق ا  و ار  ات ا غ  

  ا ع ا إا.  

 :  

ا ا  ًراا ط  ر ا ا 

 ذج ر  عما ط  ن)ر ٩٩

 ٢٠٠٧.  

ا  اء اا  رول ا ز      ا ج واا  عم

ر إا.  
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قواعد االنتفاع

 زو  ش ا ر ز

 ١٩٧٥ ا

ا:  

١(   ا  ن أ

٧٩  ١٩٧٥

٢(  م  ش  ن أ

. 

٣(    ش اا   ي اكأداء ا

 ر را ار ر

 أر    ض إا     أو أ  

يوقف انتفاع األرملة بأحكام العالج والرعاية الطبية يف احلاالت اآلتية

  .اواج )١

٢(  قا

١٩٧٥.  

ش  اق )٣

و ار  ات ا غ  

  ا ع ا إ

: أحكام عامة

١( ا ا 

٢(  ذج ر  عما ط  ن

٥٥٤  

٣(  ا  اء اا  رول ا ز

ر إا



ا  ا ع ا رإ    ر 

   ا  ا ا 

 ور ار        ار  اج وا ا  اض  

  ا ش ا  أي         ا ا   

 ءو     أو ا و م

  ) ١( امن ر    ٧٦دة 

ار من   أوع وإاءات ا   اال         

  . ود أ  واة

أو أ اوا أو أ و أو ا و.  

أو أ اوا و  وأ أو ا و.  

      ز ا٥٠  %  

 (  أن   

   اة  إذا      ) 

  

       ا ا  ن إذا

  

٧٥  

  وق اا ا  ا ع ا رإ

و رش ا.  

ا  ا ج واا  عًراما    ا  ا ا 

 ممفا.  

 ار  اج وا ا  اض  

م زراءا  ر.  

  ا ش ا  أي   

 ا:  

 ش ا    ا ود اا ءو

اد أو اوأو ا  ا ود ا )دة  و

ار من   أوع وإاءات ا   اال         

  

 ود أ  واة  % ٤٠و أو ا، ون 

أو أ ا.  

أو أ .  

أو أ اوا أو أ و أو ا و

أو أ اوا و  وأ أو ا و

 الا      ا ا  ز أن       ز ا

) ا)   م ا  اش 

     .  

  ا  م إذا     رةا وز ا)أ (

 ة أ  د  م درار اأو ا ن ا.  

إذا ن  ا ا        ٢٠٠٠   ١ امن ر   ٧٣ ادة 
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٤(   

و رش ا

٥( ا 

 مما

٦(    ضا  ا ج واا  را 

م زراءا  ر

  ةالنفق .٣

 ر إذا  ا ش ا  أي   

  اا 

اود ا ا    ش ا   .أ 

اد أو اوأو ا

ار من   أوع وإاءات ا   اال          ٢٠٠٠

ا(.   

و أو ا، ون %  ٢٥ )١

٢٥ )٢  %أو أ ا

٣٥ )٣  %أو أ 

٤٠ )٤  %أو أ اوا أو أ و أو ا و

٥٠ )٥  %أو أ اوا و  وأ أو ا و

و  الا 

 م ا  اش 

ا      

إذا م  ا    .ب 

 ة أ  د  م درار اأو ا ن ا

 ادة  و  .ج 



ا   ،نمذات ا   ا 

إذا ا  ا ا         ان ووز   

اء   ر م  اش اي أ  د ا  ود    

ا  ء ش.  

          ا وا ا ا     دو  

  ا.( 

  ا .  

   و ف اش م    اش ف إف ف   

مء  أو وة ا  ، و اة      

ف ا  ت طق او، أو زواج    

ق، أو زواج اا ر   ...إ . 

   د د ا  وذ  ب    

اوق  ،   ا  و   ان

 و ز ا   ا   اود

 ل ار وإودون ا  اء إ إ

   ،ا   و ت اا       أن ا ا

  ش ا     اد

   

  

٧٦  

 ذات امن،   ا ٧٦وز ا ااردة دة 

  اردوا  حا ا أ(إ (. 

إذا ا  ا ا         ان ووز   

 ر م  اش اي أ  د ا  ود    

ً  ا ا ا  ا  ء ش

          ا وا ا ا     دو  

ا )   م ا  اش 

 ا  اش  اق  ا م زوال أب 

   و ف اش م    اش ف إف ف   

       ا  فإ ة      اا و ،  ة اأو و  ءم

    وق اا     أو زواج ،وق ات ط  ف ا

  ور أ أو ا ق، أو زواج اا ر 

ط   ا م      ب  وذ  ا د د

ا رة ط    ناا   و  ا

 اود  ا ا  ن 

ا م  وإر  ل ار و

   ،ا   و ت اا       أن ا ا

 ت ا  ز ا   و  ش ا

ا     .  
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وز ا ااردة دة 

  اردوا  حا ا إ

إذا ا  ا ا         ان ووز     .د 

 ر م  اش اي أ  د ا  ود    

ً  ا ا

  ود     ا ا وا ا            .ه 

  م ا  اش %  ٥٠ وز

 :أحكام عامة

  ا م زوال أب   .أ 

   و ف اش م    اش ف إف ف     .ب 

ا. 

 إف  ا         .ج 

    وق اا

  ور أ أو ا

  ط  .د 

ا رة ط 

ن أ ا

  ا م  وإر

آ.  

ا أن ا       ات ا و   ا،     .ه 

 ت ا  ز ا   و

ا     



ًأ ا م  وض    م

    ا د ة ا  أو   زوال

    وض أ   ا  ن  ت ا  ز ا 

ب اأو زوال أ ة او  ق      ارا 

     اد ا ا م     ا 

  إف  ا، و  اف      

    اش      

  املبالغ املستحقة على املؤمن عليه أو صاحب املعاش قبل وفاته

ا ن ام   ن رم درا

 و    أو  اش   

 ا  )   شا  اء

   و ق اا   

  %.٢٥ا  ش اي  ود 

   ه دون     ا   دون و  ف 

  

٧٧  

  أقساط قروض بنك ناصر االجتماعي

أ   ا و ط ًأ ا م  وض 

ة ا د ا     وو ) زت  ا ر اش    

  .أ أ أب اق اش

    وض أ   ا  ن  ت ا  ز ا 

  

  الا ب اأو زوال أ ة او 

 وق اا       اد ا ا م  

  .قأو زوال أب ا دت  دة  ر اة

ً شف ا فإ  ف       وا  و ،ا  فإ  

    اش      ا ش ا اع دارة امم ن اء ا   

م   ا.  

املبالغ املستحقة على املؤمن عليه أو صاحب املعاش قبل وفاته

 من ا ا ١٤٤ اة ا  ادة 

        ا  ا ا    شا  أو

ت ا   ف    و.  

  ا    ا اب 

 ا ا  ا  أو(.  

      ف           و ق اا 

ا  ش اي  ود  واة أن ن

  املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقني

   ه دون     ا   دون و  ف 

ة اا  ا :  
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أقساط قروض بنك ناصر االجتماعي .٤

أ   ا و ط 

زت  ا ر اش     و و(

أب اق اش

    وض أ   ا  ن  ت ا  ز ا 

ً  م.  

 و  الا 

 ، ا وق اا 

دت  دة  ر اة

ً شف ا فإ  و

ا ش ا اع دارة امم ن اء ا   

  م اًدا

املبالغ املستحقة على املؤمن عليه أو صاحب املعاش قبل وفاته .٥

دة  وا  ة اا 

٧٩   ١٩٧٥         ا  ا ا 

ت ا

ب  ووا ا  

 ا ا  ا  أو

 ا و      ف  

واة أن ن، اش

املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقني .٦

    ه دون     ا   دون و  ف 

ة اا  ا



   ف أو ا  ا  ه دون

  ذ   أن. 

 إ   اي    إذ ااءات امم از  ا أو ا ف    

 أو     ء ا   ي 

 ن ام ا 

   ممدارة ا ا  ى ىال اا  ل  ذ و

   

  

٧٨  

   ت ا  ا    ف أو ا

أن   ذ   رأو ا ف 

 إذ ااءات امم از  ا أو ا ف    

 دون و ا  ادا  . 

    ال اا  ا ل ا ا   ي

  حا   تم ءغ أو إا و  ن ام 

   ممدارة ا ا  ى ىال اا  ل  ذ و
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 ا  ت ا     .أ 

 ف ا أو ا

 إذ ااءات امم از  ا أو ا ف      .ب 

 دون و ا

  ا ل ا ا  اال ا      .ج 

  حا   تم ءغ أو إا 

   ممدارة ا ا  ى ىال اا  ل  ذ و

ا. 



   حق حاالت التجاوز عن املبالغ املنصرفة بدون وجه

  

  : حاالت التجاوز عن املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقني

ز اوز  ا ا ون و  وا ر  وذ  اذ        

 أو اءات اون     إ فا ف واإ

  اا ر إ ذ   و   دو    و

ا    ل ت او ا را. 

      ا و   ن ر د در تو ا ة ا

 الت وأ دو    ت  .  

   ذ و زوا     اأو  

 ا أو ت اط أو  ذ  طق  

ً و     ود

  .    إذا   وى ا ل  اد

        مما ا  ذا   ر    و

.  

وز ا  ر  ادارة   

مما ا  ذا.  

  

٧٩  

  املطلب الثاني

حاالت التجاوز عن املبالغ املنصرفة بدون وجه

  إجراءات التجاوزللمستحقني و

حاالت التجاوز عن املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقني

ز اوز  ا ا ون و  وا ر  وذ  اذ        

ت اا  وذ مما ا :   

ء ااء أ ة او   أو اءات اإ

  اا ر إ ذ   و   دو    و

ا    ل ت او ا را

      ا و   ن ر د در تو ا ة ا

ت    ود ت وأال وا  إاء ا

ر اي  إا   ذ و زوا  

ن اا  ط   قط  ذ  أو طت ا أو ا 

 وزا و ا ا   ود٢٥٠ ً

    إذا   وى ا ل  اد

 : إجراءات التجاوز

ا  وزز ا   ا        مما ا  ذا   ر

 دارة اا  ر م ا ٠٣٠٠ 

  . ٥٠٠٠ ا ر  ادارة 

ذ  زاد  دارةا  ا.  

   ر دارةا  ض دارة    ٢/٦/٢٠١٥وا  ر  ا وز

  ر ا ا   وز مما ا  ذا
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حاالت التجاوز عن املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقني .١

ز اوز  ا ا ون و  وا ر  وذ  اذ        

ت اا  وذ مما ا 

وة ا اء أء ا  .أ 

  اا ر إ ذ   و   دو    و

ا    ل ت او ا را

ة ا ا وت در د ن ر   و ا        .ب 

وا  إاء ا

إر ا  .ج 

ن اا  ط 

 .ات

ا ا و اوز    .د 

    إذا   وى ا ل  اد ٥٠٠

إجراءات التجاوز .٢

ا  وزز ا

:  

-  دارة اا  ر م ا

ا ر  ادارة  -

- ذ  زاد  دارةا  ا

   ر دارةا  ض و

  ر ا ا   وز



  ت سقوط املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقني

 ر   ة  ءم

   دارةا  و 

  ء آم ةا ول وا ا. 

 . أ ن اد إ  ا اي   ا  اداء

  ل أو ا ق اط  أي  يا ا 

       ب   ا ا

  

  .إى اوى

ى ا     .  

          ا ء اإم و  ي  د ء دع اإم  

ً  .(  

 ون و ا اد ا ا اا.    

  

٨٠  

  املطلب الثالث

ت سقوط املبالغ املنصرفة بدون وجه حق للمستحقنيحاال

  ون و ا ا  ر   ة  ءم

    ا   ق  ط 

  ةا: 

 و ، دة ا    ء آم ةا ول وا ا

 أ ن اد إ  ا اي   ا  اداء

 دي ا    ل أو ا ق اط  أي  يا ا 

 . اء   و

ع ات إمد: 

 ا   ا  اد       ب   ا ا

 . ال

ا  داريا ا. 

  ل ا   يا ا ا.  

 ء اأ   ا    أي وىى اإ

 ي ا ى ا     

          ا ء اإم و  ي  د ء دع اإم  

 )ً   امع، ون   ة اد اول

اا ا اد ا ا ون و   اد إمء 
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حاال

   ون و ا ا

ا    ا   ق

 مما  ةا

١-  و ، دة ا 

 أ ن اد إ  ا اي   ا  اداء -٢

٣-  دي ا 

 ال اوأأ

٤- ع ات إم

 ا   ا   .أ 

 ال

ا اداري  ا   .ب 

ا اي   ا ل    .ج 

أي    ا   أء ا   .د 

 ا ي   .ه 

٥-           ا ء اإم و  ي  د ء دع اإم  

 امع، ون   ة اد اول

  اد إمء  -٦

  



  املستندات املطلوبة لصرف احلقوق التأمينية

  املستندات املطلوبة يف تاريخ وفاة املؤمن عليه 

  املستندات املطلوبة يف حالة وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

 ء طش اا  أو  ا 

٥٥٤  ٢٠٠٧    أن 

   أو  ج ر ش أوا  أو  ة ادة و أ

١١٩. 

 أن ن ا ش 

أو ا  فا   اار ا أو ار ا  رة. 

ا  أو أ     ف  

     ذج رء اأو ا ، شا   )ار   ) ١٩٠ ا

 شف ا  . 

      ب وذا ر   شا   ا ا      ا 

 واود ار  ا ء ار و 

 

  

٨١  

  الفصل اخلامس

املستندات املطلوبة لصرف احلقوق التأمينية

  املبحث األول

املستندات املطلوبة يف تاريخ وفاة املؤمن عليه 

  أو صاحب املعاش أو فقد أيهما

  املطلب األول

املستندات املطلوبة يف حالة وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

 ق اف ا ا  ء طش اا  أو  ا 

 ذج را  ف١١٩ا  ر ا ار وز ٥٥٤ا

  :اات ا   اال

   أو  ج ر ش أوا  أو  ة ادة و أ

  . دة اة

١١٩ ر ذج  ار دات اد 

     ا ت ا ر ش ا

أو ا  فا   اار ا أو ار ا  رة

أو أ  ارة  ا ا أو أ ا اص 

ق اا     ذج رء اأو ا ، شا   

 ر ا ٥٥٤وز  ٢٠٠٧  شف ا  

      ب وذا ر   شا   ا ا

 ب  شا . 

  أي م  ا  ارو إ رء ا ا 

 وذ ا ذج ر ١(و (ر اا ا. 
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املستندات املطلوبة يف حالة وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

 ق اف ا ا

 ذج را  فا

اات ا   اال

١-    أو  ج ر ش أوا  أو  ة ادة و أ

 دة اة

٢-  ددات ا ر

٣-      ا ت ا ر

ر. 

٤- أو ا  فا   اار ا أو ار ا  رة

رة  ا ا أو أ ا اص  -٥

ق اا

 ر ا وز

٦-       ب وذا ر   شا   ا ا

 ب  شا 

٧-   أي م  ا  ارإ

 وذ ا



ن اء ا ص " واجا " 

ا أ  ررة ا"م " وذ

ات ا   ماع ل  اواج  رة  و اواج أو 

 .دة     اواج

 صن اء ا " واجا " 

ا ر أرة ا "م " وذ

  .اع ل  اواج  رة  و اواج

      مس أو ارا  وز   ا   دةإ

     دا  وز و وا دا  وز يا ق اا

ة  وزارة ا  وإذا م  ا   اد     

    رر ا  الا  ا أو ا وا ،  وذ  و

ادة اا  ال  ارس أو ام  اي      

   ا   و وا دا  وز    دةأو ا ،وا د

     وز   وذ أ م   لا  اا

  

٨٢  

 ات اا   و  : 

  تإ  واجا  ن اء ا

أ ا "١١٩ذج " ا  ف اش

  .ط   ماع ل  اواج

ات ا   ماع ل  اواج  رة  و اواج أو 

م  .  

دة     اواج  ات ا ت ا

  تإ  واجا   صن اء ا

أ ا "١١٩ذج " ا  ف اش

  .ط   ماع ل  اواج

اع ل  اواج  رة  و اواجات ا   م

ا ا 

      مس أو ارا  وز   ا   دةإ

     دا  وز و وا دا  وز يا ق اا

د      ،واا   ا  م وإذا

    رر ا  الا  ا أو ا وا

 ذج ر)٢( ر اا ا.  

  ا ا 

ادة اا  ال  ارس أو ام  اي       

   ا   و وا دا  وز

     وز   وذ أ م   لا  اا
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٨-  ات اا

 
ً
  األرملة: أوال

  إت    -  أ

ا  ف اش

ط   ماع ل  اواج

ات ا   ماع ل  اواج  رة  و اواج أو  و

م  

  ات ا ت اا ا  - ب

 
ً
  األرمل :ثانيا

  تإ  

ا  ف اش

ط   ماع ل  اواج

ات ا   م و

 
ً
  االبن: ثالثا

ا ا  - أ 

      مس أو ارا  وز   ا   دةإ

     دا  وز و وا دا  وز يا ق اا

وا

    رر ا  الا  ا أو ا وا

 ذج ر

ا ا    -ب 

 



  وا اا   و وا دا .    ا  م وإذا

  ا أو ا وا وزارة ا  دةا  

      ا  أن 

    اض اا  ا م ا  ن إذا

 . 

  ذج را   ق ار ١١٩(ا (  ا

     ات اا   ،ء ا 

ار إ  ة ل اوم ذج 

           ا ى ا   أو د ش آ  لا  

ا ا  ا . 

        أو م  او  ن ا إذا  ا ا 

أرض زرا  ن ا إذا ا را . 

 .ن  اا ار إذا ن ا  ر

 .ن  ار إذا ن ا  ودا ى اك

  

٨٣  

  وا اا   و وا دا

  ا أو ا وا وزارة ا  دةا  

رر ا  الا. 

ا ا 

  دة طء اطا أ        ا  أن 

   ف    اض اا  ا م ا  ن إذا

أو ا  شف ا  و .

ا ا: 

  .رة  إد اق

ا ا: 

  .رة  و اواج

 .رة  دة وة اوج

  اإلخوة واألخوات

اق ا   اذج ر  ط ف 

ر ا ار وز ٥٥٤  ٢٠٠٧     ات اا   ،

ات اا إ  تذج وا ومل ا ة

  :و   اال 

             ا ى ا   أو د ش آ  لا  

 ا  ا ااء ان اارد 

          أو م  او  ن ا إذا  ا ا 

. 

   نأرض زرا  ن ا إذا ا را 

ن  اا ار إذا ن ا  ر  

ن  ار إذا ن ا  ودا ى اك  
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ا ا  -ج 

 

ا
ً
  االبنة: ثالث

ا ا  - أ 

 قد اإ  رة

ا ا  -ب 

 واجا و  رة

 وجة ادة و  رة

ا
ً
اإلخوة واألخوات: رابع

  ف ط

ر ا ار وز

ات اا إ  توا

 اال 

  - أ 

  -ب 

  -ج 

  -د 

  -ه 



ا ا و    شن ا ش إذا ن. 

 ر ١١٩ دل أى ف اوم ذج 

ا ت ا ر أو. 

   

  

٨٤  

  ا ا و    شن ا ش إذا ن

  مة اا  ن. 

 دل أى ف اوم ذج أ ال  إار 

 .ا ار ا )٣(ر  اذج 

أو ر ت ا ا اود اخ أو  ر دات د 
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  -و 

  - ز 

  ارإ

 اذج 

  د دات ر



  املستندات املطلوبة يف حالة فقد املؤمن عليه أو صاحب املعاش

 ا دة       وة ا  أو  اش 

ا ر  أ  ل    دن ا ا طا  . 

   يا ع ام ً   ا  ا ا   ة

  

٨٥  

  املطلب الثاني

املستندات املطلوبة يف حالة فقد املؤمن عليه أو صاحب املعاش

 ر إات اا  شا  أو  ة او  

ات اا إ  ةا: 

ا  را طا   رة ر. 

ا ر  أ  ل    دن ا ا طا  

   يا ع ام ً   ا  ا ا   ة

ا د ءأ ن ا إذا وذ د ءأ. 
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املستندات املطلوبة يف حالة فقد املؤمن عليه أو صاحب املعاش

       ر إات اا 

ات اا إ  ةا

١. ا  را طا   رة ر

  اط ا ن اد    ل  أ  ر ا إدة .٢

٣.  دة   يا ع ام ً   ا  ا ا   ة

ا د ءأ ن ا إذا وذ د ءأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  املستندات املطلوبة يف حالة توافر شروط االستحقاق

  يف تاريخ الحق لتاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  ة او ر  ر  قا و ا   شف ا ا

      ر ا ار وز ا

  : اال

أو ا  شف ا   اار ا أو ار ا  رة. 

ا  ء أو أأو ا ،

٥٥٤  ٢٠٠٧    ف 

      ب وذا ر   شا   ا ا      ا 

ر  ) ١١٩(ذج ط اف 

 .شوة ا  أو  اش أو  ار  ا

ر اا ا. 

بعد وفاة املؤمن عليه أو صـاحب 

ا ا  ضا   ات(:  

      ش آ  لا  أو  او أو  قا

( ا  ارا . 

  ال  ش آ أو د   ى ا ا اء ان    

  

٨٦  

  املبحث الثانى

املستندات املطلوبة يف حالة توافر شروط االستحقاق

يف تاريخ الحق لتاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  ة او ر  ر  قا و ا   شف ا ا

 ذج را  فا ء طش اا  ١٧٢أو       ر ا ار وز ا

 ات اا   أن الا 

 .ا رة دة اد

ا ا  رة ر ن أن . 

أو ا  شف ا   اار ا أو ار ا  رة

 ا ا  رة صا ا أو أا  أو أ

  ذج ر١٩٠(ا (   ر ا ار وز ٥٥٤ا

 شا. 

      ب وذا ر   شا   ا ا

 ب  شا . 

 را  ت ا  فا ذج ط

وة ا  أو  اش أو  ار  ا

 ذج ر و  أي م  ا  ار١(إ (ا

 ات اا   و  : 

بعد وفاة املؤمن عليه أو صـاحب  عن الكسب عجز االبن أو األخ بسبب عاش

ا ا  ضا   ات

  ار      ش آ  لا  أو  او أو  قا

ا ظا أ ،و  ذج ر)٤(

  ال  ش آ أو د   ى ا ا اء ان    

ا ا  ا . 
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يف تاريخ الحق لتاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش

  ة او ر  ر  قا و ا   شف ا ا

 ذج را  فا ء طش اا  أو

٥٥٤  ٢٠٠٧  ات اا   أن 

رة دة اد -١

٢- ا ا  رة

٣- أو ا  شف ا   اار ا أو ار ا  رة

٤-  ا ا  رة

  ذج را

 شا

٥-       ب وذا ر   شا   ا ا

 ب  شا 

٦-    

وة ا  أو  اش أو  ار  ا

٧-  ذج ر و  أي م  ا  ارإ

٨-  ات اا

عاشاملصرف   - أ 

ات   اض  ا ا( املعاش

 إ  ار

هؤا ا ظا أ

     نء اا ا ى ا   أو د ش آ  لا  

 ا  ا ااارد 



٥٥٤  ٢٠٠٧ ء  و 

ا  خ ا . 

بعـد وفـاة املـؤمن عليـه أو صـاحب 

  ا.  

 إار  اواج  ا أو اق و ر  ط اف     

 ذج را )٥( ر ا . 

)   طق،  ،زواج( اال ام  وات      

      ش آ  لا  أو  او أو  قا 

 ذج را )٤( ر ا . 

  ا ى ا   أو د ش آ  لا     نء اا

٥٥٤  ٢٠٠٧ ء  و 

  

  

٨٧  

 ذج ر١١٩    ا ار وز ر ا٥٥٤

 ا ا  ولا ا  خ ا 

بعـد وفـاة املـؤمن عليـه أو صـاحب  األخـتطالق او ترمل البنـت أو صرف معاش 

رة  و اواج ورة  دة وة اوج 

 . اق  رة  إد اق

إار  اواج  ا أو اق و ر  ط اف     

ا ظا أ وذ ، ذج را 

 ا       توا  مال اا 

  أ ق أو اا ر   إذا. 

      ش آ  لا  أو  او أو  قا 

ا ظا أ وذ ، ذج را 

  ا ى ا   أو د ش آ  لا  

ا ا  ا . 

 ذج ر١١٩ا    ا ار وز ر ا٥٥٤

 ا ا  ولا  . 
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 ا ذج ر

 ا ا  ولا 

صرف معاش   -ب 

  :املعاش

رة  و اواج ورة  دة وة اوج  -١

رة  إد اق -٢

إار  اواج  ا أو اق و ر  ط اف      -٣

أ اظ ا اؤه

 ا ن  -٤

  أ ق أو اا ر   إذا

٥-  ارإ      ش آ  لا  أو  او أو  قا 

ؤها ا ظا أ

٦-   ا ى ا   أو د ش آ  لا  

 ا  ا ااارد 

٧-  ذج را

 ا ا  ولا 

 



  املستندات املطلوبة يف حالة حصول املستفيد

        ،ا ا و أ  شا  ل ا  

            لا ش، و ن  و ا أو ا ا ر

   ا ا ط أو ،ا ت ا  ل ا

  ا ا و    ،

ر ال و     ن   

أم اة  ء  ا  ا اول 

      أو أ ا   ا ن ا  صع ا  

٦ (ا  ارا. 

اا    ا ا وا ا او ر ن. 

      ا    وذ ،

  

  

٨٨  

  املبحث الثالث

املستندات املطلوبة يف حالة حصول املستفيد

  على معاش آخر أو دخل

  : صول على معاش آخر

        ،ا ا و أ  شا  ل ا  

            لا ش، و ن  و ا أو ا ا ر

   ا ا ط أو ،ا ت ا  ل ا

  

ل ا    شا    ا ا و 

رر ا   ش ن .  

  : احلصول على دخل

   ى ا   د  لا      ن 

و ا   ا  ولا ا  ا  ء 

      أو أ ا   ا ن ا  صع ا  

أ أ اك اا،  ذج را  ٦(وذ

 او   :  

اا    ا ا وا ا او ر ن

  ا       اول ا    مع  ن  ر ا و

 ذج را )١ (ا  ارا. 
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ً
صول على معاش آخراحل: أوال

  ل ا  اش  أ و ا ا،          - أ 

             لا ش، و ن  و ا أو ا ا ر

   ا ا ط أو ،ا ت ا  ل ا

  . اال

  ل ا  -ب 

رر ا   ش ن

 
ً
احلصول على دخل: ثانيا

  ال  د   ى ا     - أ 

و ا   ا

      أو أ ا   ا ن ا  صع ا  

أ أ اك اا

  او   -ب 

-  اا    ا ا وا ا او ر ن

ن  ر ا و -

 ذج را 

  



 املستندات املطلوبة يف حاالت قطع املعاش وصرف املنحة

أو ن وزارة إر  ع ا أو  ا اي ل  اش    

   رة ر  نب اأ ط و ،

 أب ان      و ط 

ا  ف أو ا ا   ارء إ   ي ق

 ذج را  ٧(، وذ (ا  ا

       او أو  قا  ف أو ا ا   ارء إ

   ذج را  ٤(، وذ (ا  ا

ر ن أن . 

)٧ (ا  ارا. 

 :غ  اا وا أو اد وا  اال

  

٨٩  

  املبحث الرابع

املستندات املطلوبة يف حاالت قطع املعاش وصرف املنحة

  : أي  اات اة   اش 

 رة ج ر ة أودة ا. 

ا ا. 

إر  ع ا أو  ا اي ل  اش    

  ة او ا   رة ر  نب اأ ط و ،

  .دة اة

  ة او  ا طا  ت  ط و

 .رة ر  دة اة

  :بن أو األخ سن قطع املعاش

وا دا  غ: 

ا  ف أو ا ا   ارء إ

درا  أي  لا و ذج را  وذ ،

  .ر

       او أو  قا  ف أو ا ا   ارء إ

  ش آ  لا و   ذج را  وذ ،

 . ار

 ا ا  رة ر ن أن 

ا  ف ط ذج را  وذ ،)

غ  اا وا أو اد وا  اال
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  :الوفاة .١

  اش 

رة   - أ 

ا ا  -ب 

إر  ع ا أو  ا اي ل  اش      -ج 

  ا

دة اة

ت  اط ا  وة ا    -د 

رة ر  دة اة

بن أو األخ سن قطع املعاشبلوغ اال .٢

غ  اد وا  - أ 

ء إار   ا ف أو ا  اا )١

درا  أي  لا و

را

ء إار   ا ف أو ا  اق  أو او       ا )٢

  ش آ  لا و

ار

٣(  ا ا  رة

٤( ا  ف ط

غ  اا وا أو اد وا  اال  -ب 



    ا  ف أو ا ا   ارء إإ   ي ق

  .ار

   ا  ف أو ا ا      او أو  ق

   ذج را  ٤(، وذ (ا  ا

ر ن أن . 

)٧ (ا  ارا. 

 قا ا ر  . 

ا ب   ا ع اص ر ا اق  أو ن 

 ل اع ا 

  . ة ا   ال رج اد

  ا ب  ا او ا  ر ا ا اة أو

ول ا  ا. 

ب  ا او ا  ر اا أو  ا اري          

      وق ا اك اة ا ا ن أو را 

أ ص أوا ل اع ا  . 

ر ن أن . 

 (ا  ارا. 

   

  

٩٠  

    ا  ف أو ا ا   ارء إإ

 ذج را  ٧(، وذ (ا  ارا

 ا ف أو ا  ا    إء إار

  ش آ  لا و   ذج را  وذ ،

 . ار

 ا ا  رة ر ن أن 

ا  ف ط ذج را  وذ ،)

 :التحاق االبن أو األخ بعمل أو مزاولة مهنة

 ا   ب/ قا ا ر 

ب   ا ع اص ر ا اق  أو ن 

 اك اة اوق ا ا 

أ ص أوا . 

 رة أو ا   رةدرج ا لا   ة ا 

ب  ا او ا  ر ا ا اة أو

 ر ا ا  ب أو راول ا  ا

ب  ا او ا  ر اا أو  ا اري          

       وق ا اك اة ا ا ن أو را 

أ ص أوا ل اع ا  

 ا ا  رة ر ن أن 

ا  ف ط ذج را  ٧(، وذ (
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١(     ا  ف أو ا ا   ارء إإ



إء إار )٢

  ش آ  لا و

ار

٣(  ا ا  رة

٤( ا  ف ط

التحاق االبن أو األخ بعمل أو مزاولة مهنة .٣

ب   ا   - أ 

ب   ا ع اص ر ا اق  أو ن   -ب 

 اك اة ا

أ ص أوا

رة   ا أو رة   -ج 

ب  ا او ا  ر ا ا اة أو  -د 

 ر ا ا  ب أو را

ب  ا او ا  ر اا أو  ا اري            -ه 

 

اأ ص أوا ل اع ا  

رة  ا ا   -و 

ط ف  ا  - ز 

 



 و  ادة    اأو ا ا  ل

 من ا ا ادر     

ا  ر دةأو ا. 

ر ن أن . 

  ا ازوال  ا 

 .ارا 

     نب اأ ط و ،

ر ن أن . 

 ذج را  ٨(، وذ (ا 

  ش اا  ل ا   ا أو ا ا ر 

٤ (ا  ارا.  

  ل ا   رر ا   ش ن   

  

  

٩١  

 :حالة العجز لالبن أو األخ

  ا ا  ا ار ا ا

 ا ق أام )ي ( دةا )در     ) ٥ا ا ن ام 

 ن رم٧٩  ١٩٧٥ ا   ا  ر دةأو ا

 ا ا  رة ر ن أن 

ا  ف ط   ار ا   ا ا

ا  ذج را  ٧(، وذ (ا  ا

 :األختأو البنت أو  األرملزواج األرملة أو املطلقة أو 

  .ا رة  اواج أو رة و اواج

زواج ا  ا طا  ت     نب اأ ط و ،

 .رة ر  و أو  اواج

 ا ا  رة ر ن أن 

، وذ  اذج ر   اال ط ف  اواج

 .ار

  :احلصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى

  ش اا  ل ا   ا أو ا ا ر 

ا ا و أ ذج ر ٤(، و

  ل ا   رر ا   ش ن 

  شاوا  .  
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حالة العجز لالبن أو األخ زوال .٤

ار ا ا  ا ا    - أ 

 ا ق أام 

 ن رم

رة  ا ا   -ب 

ط ف  ا  -ج 

ا 

زواج األرملة أو املطلقة أو  .٥

رة و اواج  - أ 

ت  اط ا  زواج ا  -ب 

رة ر  و أو  اواج

رة  ا ا   -ج 

ط ف  اواج  -د 

 ارا

احلصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى .٦

 ر ا أو ا ا   ل ا  اش ا    - أ 

ا ا و أ

 ن ش   ر ار   ل ا    -ب 

  شا



  املستندات املطلوبة لصرف املعاش يف حاالت عودة احلق

     ر إات اء اا   ما 

روا را   ات اا:  

وأن ار إار  اواج  ا أو اق و ر  ط اف 

  وج اا  ش  لا ،   أن 

 ذج را )٩( ا  ا

   

  

٩٢  

  املبحث اخلامس

املستندات املطلوبة لصرف املعاش يف حاالت عودة احلق

دة ا ت  شف ا      ر إات اء اا

 إ روا را   ات اا

 . و اواج

ا   وجة ادة و  رة.  

 .رة  إد اق   اق

إار  اواج  ا أو اق و ر  ط اف 

 ال  ش  اوج ا  و ،   زو أى

ؤه أا  وذ ،ا ظا  ذج را 
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املستندات املطلوبة لصرف املعاش يف حاالت عودة احلق

 ادة ا ت  شف ا

ا ا   إ 

١-  رةواجا و 

٢- ا   وجة ادة و  رة

رة  إد اق   اق -٣

إار  اواج  ا أو اق و ر  ط اف  -٤

   زو أى

ؤه أا 

 . ار

  



ا  عطا  دات وار ا .  

ا ا   ق اف ا  .   

   

  

٩٣  

  املبحث السادس

  أحكام عامة

  الا   ا:  

ا  عطا  دات وار ا 

إن و ا ور ان ا ءا. 

ا  ت ا ف:   

 ا بواا  .  

  ا  بد او .  

 . ا ا و وا اب

و  ار  . 

ا ا   ق اف ا  
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  الوزيـــــر     

  الا   ا

١. ا  عطا  دات وار ا 

٢. إن و ا ور ان ا ءا

٣. ُا  ت ا ف

ا ا   .أ 

ا    .ب 

ا ا و وا اب  .ج 

  ار  و  .د 

٤. ا ا   ق اف ا  



ا 
ً
  ألحكاموفق

  الصادر بالقانون 

  قواعد توزيع املعاش على املستحقني

  فئات املستحقني باملعاش وشروط االستحقاق

اش  وة ا     ق 

ت اا :  

  ستحقاق املعاش

و  ا ن مم  

   ا و ا ذ  ا ان  ام ا ا       

  . اب اول  ا اول  ا اول

   

  

٩٤  

  الباب الثاني

ا  األحكام املنظمة لالستحقاق يف املعاش
ً
وفق

الصادر بالقانون  جتماعي الشاملقانون نظام التأمني اال

 ١٩٨٠لسنة  ١١٢رقم 

  الفصل األول

قواعد توزيع املعاش على املستحقني

  املبحث األول

فئات املستحقني باملعاش وشروط االستحقاق

  املطلب األول

  فئات املستحقني

 ا   ش نا  و مق ا

 ات اأة ا  أو  اش  أاد 

  .ار –ار :  ازواج

   .ات –اء :  اود

  املطلب الثاني

ستحقاق املعاشلواجب توافرها الالشروط العامة ا

  ا اا ا ود ا  او

 ا و ا ذ  ا ان  ام ا ا       

 ما ا ولذا ا  ولا ا 
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  الوزيـــــر     

األحكام املنظمة لالستحقاق يف املعاش

قانون نظام التأمني اال

 ا   ش نا

  ادأ  شا  أو

 ازواج -

 اود -

  ا اا ا ود ا

 ا و ا ذ  ا ان  ام ا ا       ا

  .اى

 ا  ما ا ذ



  لكل فئة من فئات املستحقني

     م   إ ذ

ا ا  ا اول  ا اول     

   أو م     دةت ا ت اا

  ش وا  أو  

      زو   يش اا  و 

ر  م ا .  

     ش وا  أو

  .أو  اش ل ة اة

وا د  ا ا  و 

    أو ا ما  وز   را ا ا ست   را 

.  

 ا  شف ا و ،وا دا  غ     ن 

  

٩٥  

  املطلب الثالث

لكل فئة من فئات املستحقني ستحقاق املعاشالالشروط اخلاصة 

 أ واجن ا ن و ، 

ا ا  ا اول  ا اول     (ى  اام ا ا

( ً أو    أو م  

   واجا.  

 رق اأ ا   ن  ش وا  أو 

  ا     أ، و      زو   يش اا  و

را .  

 و  :  

 واجا  ن أن ا ر  م ا 

 ا ا ن أن.  

  واجا  ن ن  ة او ر

  ة اع وت و ةذة ا ل شا  أو

ا    ن أ وا د

    أو ا ما  وز   را ا ا

ا وا م :  

  را غا اول أو ى ا   أي.

 ا  شف ا و ،وا دا  غ 

ا  م  راا ل ا ا.  

 
  
  

  مجهورية مصر العربية
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  الوزيـــــر     

الشروط اخلاصة 

١- را : 

ام ا ا

 ولب اا(

   

   رق ا

  ا     و ،

 ةة ا را 

٢- را : و

أن ن  اواج   - أ 

أن ن ا ا   -ب 

ن ن  اواج  أ  -ج 

   ة اع وت و ذ

٣- ا:  و

: 

ا ا را   وز  ام أو ا      - أ 

 ا وا م

)١(   را غا

)٢(  ا  شف ا و ،وا دا  غ 

ا  م  راا ل ا ا



   را زل  أ و ا ،

     يو ،ا ا ا   حا ا م  

      واج، وا  ان أو إم و   

  ا :  

  .اش

  .ا  أو  اش

إ و م شق اًراا   

  ة آا ر ن ا.  

  .ًو   و  ا ف اش  أول ا ا  اي

  

  

٩٦  

 و     ا ا ا ا    را 

     يو ،ا ا ا   حا ا م  

 يأ  ا ا م .  

ً اً .  

و ن أ  .  

  .ا م آم أو  أو   و إذ

  ت قا أ      واج، وا  ان أو إم و

 ت ا قاا   ما.  

  م ا ا واش  ستحقاق

ن ا ي  دة ا أ  شا

ا ا ن ا ي ةو  ق شا  أو  ا

 ا ا  شف ا إ و م

 و  ة او  ي وا أول ا  ة آا ر ن

و  ا ف اش  أول ا ا  اي

ا ا  ً اً   مف إ.  
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

 و

     يو ،ا ا ا   حا ا م  

 ي

ً ا ً اا  -ب 

  أ ن وو :ا -٤

  و إذو ا

 و   ت قا 

 ت ا قا

ستحقاقا اعى بشأنوير

 ي ن ا  - أ 

 ي ن ا ا ا  -ب 

ف اش  ا ا   -ج 

 و  ة او  ي وا أول ا

و  ا ف اش  أول ا ا  اي

  ا ا  -د 



  ستحقاقملعاش على من توافرت فيهم شروط اال

      ا و م  ا ا ت ا  شا ز   ق 

اول  ( ااردة ول ز اش 

  املعاش األنصبة املستحقة يف

  األوالد

 ي

   اد

١/٢  

         يوزع و

   اد

 ي

   اد

  

  

٢/٣  

 اش وزع 

  يو

 ر م ش أا  و

 ا ره أ شا ز دًراأول  ا 

 
 
  

  

٩٧  

  املبحث الثاني

ملعاش على من توافرت فيهم شروط االتوزيع ا

      ا و م  ا ا ت ا  شا ز 

  ة او رأش وا  ش  وا ز ول اردةا 

ا ا ن مم اا  (ا.  

  املعاش املستحق يف
األنصبة املستحقة يف

  األرملة

أر أو أرا وو وا أو 

أ  

١/٢  

يوزع و

 دا 

أو أرا أر  

٣/٤  

يوزع و

 دا 

وا و    

و  أ    

 شا ز  او   ة او رأ ر م ش أا  و

 و ا ا مً  ا ره أ شا ز د

  . ًم ا
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  الوزيـــــر     

توزيع ا

      ا و م  ا ا ت ا  شا ز 

  ة او ر

ا ا ن مم ا

م رق

  احلالة

١  
أر أو أرا وو وا أو 

٢  

٣  

٤  

    

 شا ز  او

 و ا 

ا ا ر ا



  مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

  ١٩٨٠لسنة 

و  ا ن مم 

 ٩٠من   – ١٩٧٥   ٧٩من  

 و  اد ) ١٩٧٨

ا    م ى ا و ،

١٩٨٠ ش  طا  م 

   ش اا   أ

  

 و     ن رما ١١٢ 

   

  

٩٨  

  املبحث الثالث

مراعاة حدود اجلمع بني املعاشات

ا
ً
لسنة  ١١٢ رقم من القانون ١٤ألحكام املادة  وفق

و  ش  قا و ا 

من  (  ي  ام ا ا ا وأ

١٩٧٨  ٥٠من  – ١٩٧٦  ١٠٨من 

 ش ااو ا ام  ي اا 

    ن رمش ا  ر أي ١١٢  ١٩٨٠

أ ا.  

   ن رمش ا  م ١١٢إذا  ١٩٨٠    ش اا   أ

 ن رمش ا  ١١٢إ  ق ١٩٨٠ا.  

 ا و ش ا   ق و

ش اا   .  
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  الوزيـــــر     

ا
ً
وفق

١-  تا إذا 

وأا ا 

 ن  – ١٩٧٥م

ا:  

اش ا   -  أ

    ن رمش ا  ر أي 

أ ا

إذا م  ش امن ر     - ب

 ن رمش ا  إ

٢-  تا إذا 

 ا ١٩٨٠ش اا  



 
ً
 أو جزئيا

ً
  د واأليلولة للنصيب يف املعاش الذي ال يستحق كليا

ً و  :  

   دودا و زاد م  م أ

  .ر اد  اد   ا  ات اى

  

  

٩٩  

  املبحث الرابع

 
ً
 أو جزئيا

ً
د واأليلولة للنصيب يف املعاش الذي ال يستحق كليا

 ا رد أو أ   يش ااً  أً و

ا  ول إوي أو ذات ا  .  

 ذات ا   دو  أ   دودا و زاد م

و   ىت اا  ا   دا  دا ر

 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية
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  الوزيـــــر     

 الر
ً
 أو جزئيا

ً
د واأليلولة للنصيب يف املعاش الذي ال يستحق كليا

   ا رد أو أ

١- ا  ول إ

٢-   ذات ا   دو  

و ول 



  عدم جواز اجلمع بني املعاش والدخل من عمل أو مهنة

ا   ى ن أ

  

 ط  راا راا  ء ا  إذا آل 

     اث و إ آ رض اا   ا     ا  ب

         د دو     م

 ا ا      ا 

، وذ    ا ان     اب اول 

  دي إ    و

   

  

١٠٠  

  املبحث اخلامس

عدم جواز اجلمع بني املعاش والدخل من عمل أو مهنة

 ا من م ا ا وق اش 

 د  أ  وًأ ا ا  م.  

 ا     ط  راا راا  ء ا  إذا آل 

 أو  اء اثا. 

     اث و إ آ رض اا   ا 

ا راا     را          د دو     م

ن اا ا  ت ا  ا 

 اب اول  ام  ا ا  ا اول

ا او ى      دي إ    و

  .ق أو  اش
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  الوزيـــــر     

عدم جواز اجلمع بني املعاش والدخل من عمل أو مهنة

١-   شق ا

 ا د

٢-  ا   

 أو  اء اثا

٣-        اث و إ آ رض اا   ا 

ا راا

 أو . 

٤- ُ  ن ا

ام  ا ا  ا اول

 ا او ى

ق أو  اشا



 ى     و ا ا 

 شا ا ن اءو ، و  

ا ا ام  ي ىا.  

   

  

١٠١  

  الفصــل الثانــي 

  قطــع املعــاش 

  املبحث األول

  حاالت قطع املعاش

 ش ا ت اا:  

ة او.  

أو ا رزواج ا ً أو  ن اء.  

 أى او  أو.  

   ّإذا وا دا   ى 

ًا ً.  

، واء ن ا اش أ آ اق ا ش

١١٢  أو  ١٩٨٠و ا ا ام  ي
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

ش ا  ا

١. ة او

٢. أو ا رزواج ا

٣.  أى او

٤. غ ا   ّإذا وا دا  

 ه ً

اق ا ش .٥

 ن رم١١٢ا



 اش   وة ا  أول ا اي و  و إ إذا ن      

        ا أول ا  ه ا   و  ةا  ش ف 

     يا أول ا  ش آ قا و ا 

     ا اا  ر ا أول ا  ى

   

  

١٠٢  

  املبحث الثاني

  تاريخ قطع املعاش

 :  ود ر  اش 

 اش   وة ا  أول ا اي و  و إ إذا ن      

        ا أول ا  ه ا   و  ةا  ش ف 

 شا       يا أول ا  ش آ قا و ا 

ش اا  ا.  

ت اا  شا      ا اا  ر ا أول ا  ى

 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية
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  الوزيـــــر     

د ر  اش 

 اش   وة ا  أول ا اي و  و إ إذا ن       .١

        ا أول ا  ه ا   و  ةا  ش ف 

  .اة

٢.  شا 

ش اا  ا

٣. ت اا  شا 

. 

 



  دة   ا ا 

        ،راة ا ءأ 

 ا         

   

  

١٠٣  

  املبحث الثالث

 أحكام عامة يف قطع املعاش

 راا ا وم ا د ا   دة 

 ا.  

 ا     ت اا           ،راة ا ءأ 

  أ  ة اا .  

 ا         ، واج 
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  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

١.  راا ا وم ا د

 ا 

٢.   ا

  أ  ة اا 

٣. ا   واج     

. 



ا ا:  

وا   ة اا.  

       ىا    فا ط   ىا أول ا  اك 

      ت ااا  فا  ا أن    ودت   ١/٤ا

   

  

١٠٤  

  الفصــل الثالــث 

  أحكــــام عــامــــة

  املبحث األول

  تاريخ صرف املعاش

ا ا  شف ا :  

ا ا  اة أول ا اى   وا

    ن ا إذا اك وا   ا

  .وة  اش

       ىا    فا ط   ىا أول ا

  .ا   وا اة

      ت ااا  فا  ا أن 

أم  فا    ا.  
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  الوزيـــــر     

 ف اش  ا اد ار

أول ا اى   وا .١

إذا ن ا      - أ 

وة  اش  -ب 

٢.        ىا    فا ط   ىا أول ا

ا   وا اة

      ت ااا  فا  ا أن 

أم  فا    ا



و ات ار  أ اح اء ارة 

 امن ر  واش 

        اا ا  ما 

   

  

١٠٥  

  الثاني املبحث

  ستثنائيرد املعاش اال

ش اورد ا ز ا د رةاء ا حا 

 درةت ا    ن وذا ا شا

 ا  ما  اردا ا         اا ا  ما 
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  الوزيـــــر     

ش اورد ا ز ا د

و  درةت ا

١١٢  ١٩٨٠  ا  ما  اردا ا 

  .اب اول



  توزيع زيادات املعاش على املستحقني

  :حساب زيادات املعاش املستحقة على معاش صاحب املعاش وتوزيعها على املستحقني

         ا ا  شا  ش دةب ا ءد و   قا ر

دات اب ا  شا  ش  دةا و. 

و ذ ش وا  فا ا د:  

 فش اا  

  

أ ف أش اش أو اا  ش إ  

   

  

١٠٦  

  املبحث الثالث

توزيع زيادات املعاش على املستحقني

حساب زيادات املعاش املستحقة على معاش صاحب املعاش وتوزيعها على املستحقني

 : وء ب زدة اش

         ا ا  شا  ش دةب ا ءد و

دات اب ا  شا  ش  دةا و

ا  دةا  ز :  

  شدة از ز و ذ ش وا  فا

   دةا  =  

   فش اا

  ×   زدة اش 

  أ ف أش اش أو اا  ش إ

  . بقواعد حساب زيادات املعاش )٢(رقم  جدول

 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

حساب زيادات املعاش املستحقة على معاش صاحب املعاش وتوزيعها على املستحقني

 وء ب زدة اش -١

         ا ا  شا  ش دةب ا ءد و

 .ادة

دات اب ا  شا  ش  دةا و

٢- ا  دةا  ز

  شدة از ز 

   دةا 

  

ش إدة از 

  

  جدولمرفق

  

  



  :ات ا  ى اوق 

 شا ود ر. 

     ا ء اود ا

ت ا وء  ا  ا  أو 

       ا  ا ا  أن  و  شا       فا  

 .   ا   ات

   

  

١٠٧  

  املبحث الرابع

  ستقطاعات من املعاشاإل

ت ا  زلأو ا ز ا وقى ا 

  .       ان

م  أ.  

  ا  ء ن ا٢، ١(و (

ا  اا  )٢، ١ ( ا د  أ

ا  ء ا  . 

  وقأو  ١/٤و  ا  ا  ءو ت ا

       ا  ا ا  أن  و  شا 

 ا ا  ل وقاتو   ا  

 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

ت ا  زلأو ا ز ا

  .ات -١

       ان -٢

٣- م  أ

  ا  ء ن او

 ا  اا 

 ا  ء ا  

  وقو

       ا  ا ا  أن  و  شا 

أم. 

 ا ا  ل وقو

  



  املستندات املطلوبة لصرف احلقوق التأمينية 

ء اا ف اق ا   ا  أو  اش 

   ذج ر)ار    )٣ ا

  :،  أن   اات ا  اال

   ا ا م  اداتا

  ج ر ش أوا  أو  ة ا  أي

 ذج ر دا )٣( .  

   وادة ات  ام ا ا  ود ار ا وز       

س ا و ت    

     ا وزارة ا  دةا  أن    أو 

ت اة.  

 ا  ا ا  درةا دات ا  ت   أو  ا

،  أن ن    ا ش

   

  

١٠٨  

  الفصل الرابع 

املستندات املطلوبة لصرف احلقوق التأمينية 

ا ف اق ا   ا  أو  اش 

  فا اط  ةف اا رة طو     ذج ر

 ت را ٢٥٠وز  ال١٩٨٠ا  ات اا   أن  ،

ا ا ة ا ا  وأ    ا ا م  اداتا

ا    ىقا.  

ة ا  أو  اش أو ج ر  دة وة أو رة  و

 د ادات ا ر ذج ر دا 

دة ات  ام ا ا  ود ار ا وز       

س ا و ت    اار  ا أو اد وا  أ ات أو

 ارس اأو ا أو ا      ا وزارة ا  دةا  أن  

وا وزارة ا.  

 زةا ر ط   دة إدار ت ا

 ا  ا ا  درةا دات ا

أو ا را.  

 ا ت ا رش ا   

 

 
  
  

  مجهورية مصر العربية

  يجتماعوزارة التضامن اال

  الوزيـــــر     

ا ف اق ا   ا  أو  اش 

  فا ط

 ت را وز

١- ا ا ة ا 

 ا    ىا

دة وة أو رة  و -٢

.  

٣-  د ادات ا ر

دة ات  ام ا ا  ود ار ا وز        -٤

اد وا  أ ات أو

 ارس اأو ا أو ا

وا وزارة ا

٥-  زةا ر ط   دة إدار

٦-  ا  ا ا  درةا دات ا

أو ا را

٧-  ا ت ا ر

ر.  





 

١١٠ 
  

  الثالث  القسم

  األمثلة التطبيقية

  ٢٠١٨لسنة )     ( نشور عام رقم مباملرفقة  

ا ألحكام الباب األول لمعاشل نيبشأن املستحق
ً
  وفق

  )١(مثال رقم 

 ر٥/١/٢٠١٦  و          ون ا شا  مش وا  ة٣٦٠٠,٠٠و 

و ت ام مو   :  

 أر.  

  س(ا (و .  

 ره ) ص( ا زو  ش و ٧٠٠,٠٠ .  

  ره ) ع(ا زو  ش و ٤٠٠,٠٠ . 

 ز  ؟ه ا  شا  

  ا  شا ز  ه او  :  

ا  

 

اش 

ا  

اش 

 ا

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

  

  ا   دا

ذات ا  

 ا

 ا

ا  
أو   م   

ر١٨٠٠,٠٠  ا    ١٨٠٠,٠٠      ١٨٠٠,٠٠  

 ٦٠٠,٠٠  )س(ا   ١٣٠٠,٠٠  ٤٠٠,٠٠  ٣٠٠,٠٠  ٦٠٠,٠٠  

 ٧٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠  )ص(ا          

 ٥٠٠,٠٠    ٣٠٠,٠٠  ٢٠٠,٠٠  ٤٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠  )ع(ا  

٣٦٠٠,٠٠          ٣٦٠٠,٠٠  إ  

  :مالحظات

ا من ا    ) ٣( ت اول ر     ) ١( ر  و ز اش  .١

 ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥. 



 

١١١ 
  

٢.         ذات ا  ذات ا   تا  ود ا ةا 

ق اا  ذ  )ا) صًم اا  شا  ا  ن م   ش

 ق اا م  ،اا  شا  م  وج أع(ا (    شا 

 ااً اًم اا  شا  م  وج أا  شا  ن م. 

٣.  ً و ً عش ارد ا ا   : 

أو   ا اا أمً  ا اش اع ًرد : املرحلــة األوىل

ً  ش ا رد ذ  ص(وم ( عاً     تا  )،وي  ) ع س

.  

 ا ا اا أم    رد اش اع ً :املرحلة الثانية

 ش ا رد ذ  وم )ع ( عاً  ا )س.(  



 

١١٢ 
  

  )٢(مثال رقم 

 ل را  اض)١ (     ن أم    ر  وأن ٢٥/٥/٢٠١٦ام ،

  ش اا )ع ( زاد إ زو ٦٠٠,٠٠   شا ز   

  ه ا؟

ا  

 

اش 

ا  

اش 

 ا

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

   دا  ا

ذات ا  
 ا

 ا

ا  أو   م   

ر١٨٠٠,٠٠  ا    رد     ١٨٠٠,٠٠  

ه  و

 ا

  

 ش 

  .ًع 

١٨٠٠,٠٠  

 ٦٠٠,٠٠  )س(ا   ٩٠٠,٠٠  ٣٠٠,٠٠  ٦٠٠,٠٠  

 ٦٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠  )ع(ا        

   ٦٠٠,٠٠   ٩٠٠,٠٠  ٣٠٠,٠٠  ٦٠٠,٠٠  

٣٦٠٠,٠٠          ٣٦٠٠,٠٠  إ  

  :مالحظات

 .ر امل ا اً  أول ا ا   إدة ز اش اًرا .١

٢.    تا  ود ا ةا دةإ )ع (          ذ  

 اااًوج   ما  شا  ن م–   لام ر ا أول ا 

 ا ا- اا  شا   و. 

 ا ا اا أم  ً   ا رد اش اع   .٣

       ا أما ذات ا        ً     وم

 ش ا رد ع(ذ ( عاً  ا   )و، )سا ا. 

٤.  دة اإ     شا  ش  ء  )ا  ) ص 

 ش ا  ر  اش ا  م  د )ع.(  



 

١١٣ 
  

  )٣(مثال رقم 

 ل را  اض)١ ( ر ٢٣/٣/٢٠١٧أم  ا )ل (   م   

، وأ  ش  ٧٠٠,٠٠ش  م  ش  اوج اره 

  . ٣٩٢٣,٠٠اش 

  ن  ا  

  ااش اض  م  ر   ١

  ةو ر  ش، وذا     إ 

ش  اش و أ إ  زدات 

  . ر اق

 ٣÷  ٢÷  ٣٩٢٣,٠٠ )٣÷ م اش (

٦٥٣,٨٣  

٢         ش ات رد ا  دة اإ

  وا ا ر  ش أ  

ود ا     اةا أو 

 ت، وذا      ش   وز  

 . اش

  إدة  ت رد   

    ر  ش اا

 ااًش  م ن

 اش زع  

  م.  

٣         ت وذا  ود ا 

   و أس  اش ا  ه    

. 

٧٠٠,٠٠ – ٦٥٣,٨٣  

    ةه ا  و

  ق اش  ) ل(ا

ن م  اش  مًا

   م  وج أا 

اا  شا.  



 

١١٤ 
  

  )٤(مثال رقم 

 ل را  اض)٣ (   ش اأن ا)اره    ) ل وجا ٣٥٠,٠٠   ،

  ؟   م ش

  ن  ا  

  ااش اض  م  ر   ١

  ةو رش، وذا   إ 

ش  اش و أ إ  زدات     

  . ر اق

 ٣÷  ٢÷  ٣٩٢٣,٠٠ )٣÷ م اش (

٦٥٣,٨٣  

٢     ش ات رد ا  دة اإ

   وا ا ر   ش أ  

ود ا     اة ا أو 

ت، وذا   ش   وز  

 . اش

  إدة  ت رد     

 ر  ش اا

 ااًم   ش ن

   م زع شا

.  

٣     ت وذا  ود ا 

   وأس  اش ا  ه 

. 

٣٠٣,٨٣=  ٣٥٠,٠٠ – ٦٥٣,٨٣ 

.  



 

١١٥ 
  

  )٥(مثال رقم 

 ل را  اض)٤ ( ر ١٥/٤/٢٠١٧أم  ش ا  مو رة او و

 . ٤٤٠,٠٠ زو ) ع(  ،م  ش ا  ٧٧٠,٠٠ زو ) ص(

    إدة  ام ش  ه ا؟

ر  

  
  ن

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )س(

ا  

  )ص(

ا  

 )ع(

ا  

 )ل(
إ  

١٥/٤/٢٠١٧ 

 ما

  ا

رة ا٣٩٢٣,٠٠ و 

٤٢٢٦,٨٣ ٣٠٣,٨٣ ٥٤٤,٨٧ --  ١٤١٦,٦٣ ١٩٦١,٥٠ 

 ش 

  ار ورده
 --  ٣٩٢٣  ٨٥٦,٣٩  ١٠٩٧,٤٣  --   ١٩٦٩,١٨  

  :مالحظات

 .  ش ار ة .١

وذ  اك  - ً إاء ا اد وا ش ار اع  .٢

 ا ل(م (- وى دوا   ا  )سودون ا أ.( 

٣.   دة اإ     شا  ش  ء  )ص (  

رة او ر  م  د  ا. 



 

١١٦ 
  

  )٦(مثال رقم 

 ل را  اض)٥ ( ر ش   ١٥/٤/٢٠١٧أم   و رة او  

 ص(ا ( إ زو ٤٨٠,٠٠         وجش ا  دة ا م 

  إدة  ام ش  ه ا؟

    دة اإ     شا  ش  ء  )ص (    ا 

  . د  م  ش اا  ر  م  اش  اوج

 



 

١١٧ 
  

  )٧(مثال رقم 

    ل را  اض)٣ (   ر ة   ١٥/٤/٢٠١٧أمو ش    و  مو ،را

 ص(ا ( زو ٧٧٠,٠٠      ش ا  و ،)ل (   زو ٤٤٠,٠٠   

ه ا  ا أم   ؟  

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )س(

ا  

 )ع(
إ  

١٥/٤/٢٠١٧ 

 ما

  ا

 ٣٩٢٣,٠٠ اروة 

٣٩٢٣,٠٠ ٥٤٤,٨٧ ١٤١٦,٦٣ ١٩٦١,٥٠ 

 ش 

  ار ورده
 --  ٣٩٢٣,٠٠  ١٥٢٥,٦٢  ٢٣٩٧,٣٨  

  :مالحظات

 .  ش ار ة .١

 ا ً         إاء ا اد وا ش ار اع   .٢

 .اود وى

) ص( اش     إدة ا           ء  ش    .٣

 ل(وا (رة او ر  أم  د  ا . 



 

١١٨ 
  

  )٨(مثال رقم 

   ل را  اض)٧ (   ر ٢٧/٥/٢٠١٧أم    ا و)ش    )س  مو ،

 ص(ا (زو  ٧٧٠,٠٠      ش ا  و ،)ل (   زو ٤٤٠,٠٠   

ه ا  ا أم   ؟  

ر  ن  

 ش 

 

  اش

ا  

  )س(

ا  

 )ع(

ا  

  )ص(

ا  

  )ل(
إ  

٢٧/٥/٢٠١٧ 

  ا ما

 ش ا )س( 

٣٩٢٣,٠٠ 

٣٩٢٣,٠٠      ١٥٢٥,٦٢  ٢٣٩٧,٣٨  

 ش ا )س (

 ا  ع(ورده(  
--  ٢٦١٥,٣٣      ٢٦١٥,٣٣  

 ا أم 

  )ل(وا ) ص(
    ٦٥٣,٨٣  ٦٥٣,٨٣    

 ود ا ةا

   ات
    ٤٤٠,٠٠  ٧٧٠,٠٠    

  ا ا

  ا اة ود
    --  ٢١٣,٨٣    

 دة ال(إ ( 

  ش 

 شا  

      ١٣٠٧,٦٧    

  
 ود ا ةا

   ات
      ٤٤٠,٠٠    

  
  ا ا

  ا اة ود
  ٣٤٨٣,٠٠  ٨٦٧,٦٧    ٢٦١٥,٣٣  

  :مالحظات

 .واج) س(ا   ش  .١



 

١١٩ 
  

٢.  ش ا د واا ا اءإ )س ( عاً    ا )ود  ) ع 

 ول ر  م ٣(أ (ا ن ام ا )ش) ٢/٣ا. 

٣.     ا م  دةإ )ص (  وا)ل (        ا  شء ا 

 ).٦٥٣,٨٣=  ٢÷  ١٣٠٧,٦٧=  ٢٦١٥,٣٣ – ٣٩٢٣(وى 

٤.       ا   تا  ود ا ةا )ص (  وا)ل (    ذ  

 ق اا )ص ( اا  شا  اًوج      ما  شا  ن م

  ق اا م  ،اا  شا  م  ل(أ (  شا 

 ااً اًن م ماا  شا  م  وج أا  شا  . 

٥.  ا م  دةإ )ل (    ش  ء اا  ر أن م

 ق اا  شش    ) ص(اا  م  ود ا ةا  وذ

  ). ٨٦٧,٦٧=  ٤٤٠,٠٠ – ١٣٠٧,٦٧( اوج 



 

١٢٠ 
  

  )٩(مثال رقم 

 ل را  اض)٨ ( ر ٥/١٢/٢٠١٧أم  ا ط)ش )س  مو ،

  ؟   أم ا  ه ا،  ٤٤٧٣,٥٠ اش 

ر  ن  
 ش 

   اش

ا  

  )س(

ا  

 )ع(

ا  

  )ل(
إ  

٥/١٢/٢٠١٧ 

 ا ما

 ق اط 

 )س(

٤٤٧٣,٥٠ 

  ٧١,٧٦٩٣  ٩٨٩,٤٣  ٢٩٨٢,٣٣  

إدة ز اش 

 ا 

ع(، )س( ا(  

٢٢٣٦,٧٥  ٢٢٣٦,٧٥      

 م  دةإ

 ل(ا(  
٥٢١٩,٠٨  ٧٤٥,٥٨  ٢٢٣٦,٧٥  ٢٢٣٦,٧٥  

  :مالحظات

 إدة  م  اش وأم   ) س(دة ا  اش   مًا

 او  :  

      ا ا ا  شا ز دةس(إ (  وا)ع( ،   ن م

  ٢٢٣٦,٧٥=  ٢÷  ٤٤٧٣,٥٠ . 

   ا م  دةإ )ل (  ا إ د سدون ا وا

  اش (اا ٧٤٥,٥٨=  ٣÷  ٢÷  ٤٤٧٣,٥) =  ٣÷ م ً    ةا دةدون إ

  تا  ود ا. 

  



 

١٢١ 
  

  ) ١٠(مثال رقم 

 ر١٠/١٠/٢٠١٦     ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

  أر.  

   س(ا (و .  

   ص(ا (.  

 ر٥/١٢/٢٠١٦ ا / اره زو  ش ٢٠٠,٠٠ع و .  

 ر٤/٣/٧٢٠١  ا و)س.(  

 ر١٥/٥/٢٠١٧  ا و)ص.( 

    ز اش   ااث ا؟

  :  و ز اش  ه ااث 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )س(

ا  

  )ص(

ا  

 )ع(
إ  

١٠/١٠/٢٠١٦ 
  ةو

 اش
١٢٠٠,٠٠ - ٣٠٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ 

٥/١٢/٢٠١٦  ا )٣٠٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ )ع   ١٢٠٠,٠٠ 

٤/٣/٢٠١٧   ٦٠٠,٠٠ - ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ )س(زواج ا   ١٢٠٠,٠٠ 

١٥/٥/٢٠١٧   ١٠٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  -  -  ٩٠٠,٠٠  ١٢٠٠,٠٠  )ص(زواج ا  

  :حتليل

ر  ن  ت  

١٠/١٠/٢٠١٦ 
  ةو

 اش

) ٣( ت اول ر   ) ١( ر  و ز اش 

      ن رم درا ا ن ام ٧٩ا   

١٩٧٥. 

      م ا وا را را ا  نن او



 

١٢٢ 
  

ر  ن  ت  

  .م اشواا ) س، ص(اش وات 

٥/١٢/٢٠١٦ 
 ا 

 )ع(

 ا م  )ع (دة  وا  وة اا ١١٤ 

 ار وز ا ر    ١٨٤من ا ا وادة 

٥٥٤  ٢٠٠٧ و  :  

      ةو ر  ا و ا اض م  

=  ٣÷  ٢÷  ١٢٠٠,٠٠) ٣÷ م اش  (  اش 

٢٠٠,٠٠  

     ر  ش ات رد ا  دةإ  

 ااًم   شا  ش ن. 

   أ  ت وذا  ود ا   س

 – ٢٠٠,٠٠=    واش ا  ه  

٢٠٠,٠٠.  

 ق اا  ةه ا  ش ) ع(و اًن  م

اا  شا   وي وجا  شا  م.  

٤/٣/٢٠١٧ 

 زواج ا

  )س(

 

  ش ا  )واج) س. 

  عش ارد ا ا   ً      ا 

    ش ا رد  س(ذات ا (  ا )ص ( 

 ٦٠٠=  ٣٠٠+ ٣٠٠(م .( 

       شا  ش  ء  

 دة اع(إ (   اش ا  م  د  ا 

 ش ا  ر)واج) س.  

١٥/٥/٢٠١٧  

 زواج ا

  )ص(

  

  ش ا  )واج) ص. 

  عش ارد ا ا   ً      ا 

 ا ااًرد  م  ذات ا   دو 

ش ا )ص (       م ود أ  را 

 ول ر)٣ (    ا ن ام ٣/٤ا 



 

١٢٣ 
  

ر  ن  ت  

 .اش

  ا م  دةإ )ع ( ء اا ر أن م

  .٣٠٠,٠٠) = اش ١/٤(  ش  اش

     سأ  ت وذا  ود ا 

 – ٣٠٠,٠٠=    واش ا  ه  

١٠٠,٠٠= ٢٠٠,٠٠ .  

 و   ق اة اه ا )ع (  شا 

  وم اا  شا  م  قا  اا

  ). ١٠٠,٠٠(اش  اوج 



 

١٢٤ 
  

  ) ١١(مثال رقم 

 ر١٨/٩/٢٠١٦        ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

   س(ا (و .  

   ص(ا (.  

 ر١٣/١١/٢٠١٦  ا )اره ) ع زو  ش ٤٥٠,٠٠و .  

 ر١٥/١/٢٠١٧  ا )اره ) ل زو  ش ٣٥٠,٠٠و .  

 ر٢٠/٥/٢٠١٧  ا و)س.(  

    ز اش   ااث ا؟

  :  و ز اش  ه ااث 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

ا  

  )س(

ا  

  )ص(

ا  

 )ع(

ا  

  )ل(
إ  

 ١٢٠٠,٠٠   - ٦٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ وة  اش ١٨/٩/٢٠١٦

١٣/١١/٢٠١٦  ا )٦٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ )ع     ١٢٠٠,٠٠ 

١٥/١/٢٠١٧   ا )١٢٥٠,٠٠  ٥٠,٠٠ - ٦٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ )ل 

٢٠/٥/٢٠١٧  ٨٠٠,٠٠ - ١٢٠٠,٠٠ )س(زواج ا   ١٢٠٠,٠٠  ٤٠٠ 

  :حتليل

ر  ن  ت  

١٨/٩/٢٠١٦ 
  ةو

 اش

) ٣( ت اول ر     ) ٧( ر    و ز اش 

   ن رم درا ا ن ام ٧٩ا  

١٩٧٥. 

واا ) ص س،(ون ان  ا ار ان   

  .اش 

١٣/١١/٢٠١٦ 
 ا 

 )ع(

 ا م  )ع (دة  وا  وة اا ١١٤ 

 ار وز ا ر    ١٨٤من ا ا وادة 



 

١٢٥ 
  

ر  ن  ت  

٥٥٤  ٢٠٠٧ و  :  

      ةو ر  ا و ا اض م  

  .٤٠٠,٠٠=  ٣÷  ١٢٠٠,٠٠) ٣÷  اش ( اش 

     ر  ش ات رد ا  دةإ  

 ااًم   شا  ش ن. 

   أ  ت وذا  ود ا   س

 – ٤٠٠,٠٠=    واش ا  ه  

٤٥٠,٠٠  

  ق اا  ةه ا  ش  ) ع(و اًم 

        شا  م  وج أا  شا  ن م

اا.  

١٥/١/٢٠١٧ 
 ا 

 )ل(

 ا م  )ل (دة  وا  وة اا ١١٤ 

 ار وز ا ر    ١٨٤من ا ا وادة 

٥٥٤  ٢٠٠٧ و  :  

      ةو ر  ا و ا اض م  

  .٤٠٠,٠٠=  ٣÷  ١٢٠٠,٠٠) ٣÷  اش ( اش 

     ر  ش ات رد ا  دةإ  

 ااًم   شا  ش ن. 

     سأ  ت وذا  ود ا 

 – ٤٠٠,٠٠=    واش ا  ه  

٥٠,٠٠=  ٣٥٠,٠٠.  

٢٠/٥/٢٠١٧ 

 زواج ا

  )س(

 

    ش ا)واج) س. 

       اءإ  شا  ش  اء اك اا 

    ش ا دا )ع  ) سا ً  =٥٠ – ٦٠٠,٠٠  =

٥٥٠,٠٠ . 

    ا م  ش اء ا رد ا  

س(ا (      ا    كا  اءإ )ص (



 

١٢٦ 
  

ر  ن  ت  

 ل(وا (  =٢٧٥,٠٠=٢÷٥٥٠        ش 

و  ) : ٥٠,٠٠= ل ) (٨٧٥,٠٠=  ٢٧٥,٠٠+  ٦٠٠,٠٠= ص 

 +٣٢٥,٠٠=  ٢٧٥,٠٠.( 

 اًم  ش ا ن)ص (     أ  دا  اءإ 

 ٢/٣(ا من ا ا     ) ٣(م  ول   

 رد اء ا     ٢/٣ا   م إ  ) اش

 ا  م )ل.( 

       شا  ش  ء  

 دة اع(إ(    اش ا  م  د  ا 

 ش ا  ر)واج) س.  



 

١٢٧ 
  

  ) ١٢(مثال رقم 

 ر٢٧/٨/٢٠١٦        ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

   اره ) س(ا زو  ش و ٣٥٠,٠٠ .  

   اره ) ص(ا زو  ش و ٣٠٠,٠٠ . 

   ع(ا (و . 

  ةوا.  

    ز اش  ه ا؟

 ه ا  شا ز و  :  

ا  
 اش 

ا  

اش 

 ا

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

  

  ا   دا

ذات ا  

 ا

 ا

ا  
أو   م   

 ٣٥٠,٠٠ ٣٣٣,٣٣  )س(ا  -      -  

 ٢٠٠,٠٠    ١٦٦,٦٧  ٣٣,٣٣  ٣٠٠,٠٠ ٣٣٣,٣٣  )ص(ا  

 ٨٠٠,٠٠  ٣٠٠,٠٠  ١٦٦,٦٦  ٣٣٣,٣٤  - ٣٣٣,٣٤  )ع(ا  

  ٢٠٠,٠٠      ٢٠٠,٠٠  -  ٢٠٠,٠٠  واة

١٢٠٠,٠٠          ١٢٠٠,٠٠  إ  

  :مالحظات

ا من ) ٣( ت اول ر ) ٩( ر  و ز اش  .١

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥. 

٢.         ذات ا  ذات ا   تا  ود ا ةا 

 ق اا  ذ  )س (    اا  شا  اًم    ن م

          ق اا م  ،اا  شا  م  وج أا  شا



 

١٢٨ 
  

ن م  اش  اوج أً         ام ً   اش  اا   ) ص(

اا  شا  م. 

 :ً  و    ًا رد اش اع  .٣

  ً ا ا اا أمً  رد اش اع : املرحلة األوىل

) ص، ع(  ات     ًع ا) س(وم  ذ رد ش اً  أو 

 وي.  

 ا ا اا أمً     رد اش اع : املرحلة الثانية

 ش ا رد ذ  وم  )ص ( عاً  ا )ع.(  



 

١٢٩ 
  

  ) ١٣(مثال رقم 

ا ااة ش  زو اره        ١/١٠/٢٠١٦ر  ) ١٢( ال ر اض 

٣٠٠,٠٠ .  

    إدة  ام ش  ه ا؟

  :  و إدة  ام ش 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

ا  

  )س(

ا  

  )ص(

ا  

 )ع(
  إ واة

١/١٠/٢٠١٦ 

 ما

  ا

اق 

ااة اش 

  اوج

١٢٠٠,٠٠ 

 -- ١٢٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠ ٨٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠ 

 ش 

  ااة ورده
 --  ١٢٠٠,٠٠  --   ٨٠٠,٠٠  ٤٠٠,٠٠  

  :مالحظات

ااة  ش ذو أو أ أ  م  اش         ش  .١

ا . 

 ا ً         إاء ا اد وا ش ااة اع  .٢

= ص : (   و  ش      ) ١٠٠,٠٠=  ٢÷  ٢٠٠(اود وى  

 ).٩٠٠,٠٠=  ١٠٠,٠٠+  ٨٠٠,٠٠= ع ) (٣٠٠,٠٠=  ١٠٠,٠٠+  ٢٠٠,٠٠

) ٣(د  أ م  ول       إاء  ا) ع(ن ش ا  مًا .٣

 ا ن ام ش  ٢/٣(اا (    إ م   ا٢/٣   

 ا  م  ء اص(رد ا.( 



 

١٣٠ 
  

٤.   دة اإ     شا  ش  ء  )س (  

 .اا  ر  ش ااةا  د  م  ش 



 

١٣١ 
  

  ) ١٤(مثال رقم 

   ل را  اض)اره        ) ١٣ زو  ها ش اا  ١٥٠,٠٠أن 

    ، إدة  ام ش  ه ا؟

  :   و إدة  ام ش 

ا  
 اش 

ا  

اش 

 ا

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

  

  ا   دا

ذات ا  

 ا

 ا

ا  
أو   م   

 ٣٥٠,٠٠  ٧٥,٠٠    ٢٠٠,٠٠  - ٢٠٠,٠٠  )ص(ا  

٨٠٠,٠٠  ٧٥,٠٠    ٨٠٠,٠٠  - ٨٠٠,٠٠  )ع( ا  

  ٥٠,٠٠      ٥٠,٠٠  ١٥٠,٠٠  ٢٠٠,٠٠  واة

١٢٠٠,٠٠          ١٢٠٠,٠٠  إ  

١.   ةا ود ا ةا  ا ذ ً   ا  شا 

 .ن م  اش  اوج أ  م  اش  ا مًا

 ا  ا ا  رد           ًا رد اش اع  .٢

 .) ع ص،( ان  ًش ااة اع 

 إاء  اد  أ م  ول ر ) ع(ن ش ا  مًا  .٣

)٣ (  ا ن ام ا)٢/٣ ش ا (    إ م   ا٢/٣ 

 م  ش٨٠٠,٠٠ا  ا  م  ء ارد ا )ص (

 م ٣٥٠,٠٠. 

٤.    دة اإ     شا  ش  ء )س (  

 .ا  د  م  ش اا  ر اق ااة ش  اوج



 

١٣٢ 
  

  )١٥(مثال رقم 

 ر٢٧/٨/٢٠١٦        ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

  أر. 

   اره ) س(ا زو  ش و ٣٥٠,٠٠ .  

  ص(ا (و . 

  ةوا.  

    ز اش  ه ا؟

  ه ا  شا زو  :  

ا  
 اش 

ا  

اش 

 ا

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

  

  ا   دا

ذات ا  

 ا

 ا

ا  
أو   م   

٤٠٠,٠٠          ٤٠٠,٠٠  أر  

 ٣٥٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠  )س(ا  -      -  

 ٦٠٠,٠٠    ٣٠٠,٠٠    - ٣٠٠,٠٠  )ص(ا  

  ٢٠٠,٠٠        -  ٢٠٠,٠٠  واة

١٢٠٠,٠٠          ١٢٠٠,٠٠  إ  

  :مالحظات

ا من ) ٣( ت اول ر ) ٥( ر  و ز اش  .١

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥. 

٢.        ق اا  ذ   تا  ود ا ةا )س ( 

 اا  شااًش   ما  م  وج أا  شا  ن م 

اا . 

 ا  ذات ا  رد     ًا رد اش اع   .٣

 ش ا)س ( عاً  ا )ص.(  



 

١٣٣ 
  

  ):١٦(مثال رقم 

   ل را  اض)١٥ (  ر ٢٩/٩/٢٠١٦أم   ا و)ص(،     

 ق اس(ا (ه ا    اا  ش؟  

 ق اا   )س (     ش ا رد   اا  ش)ع  ) صا

    شا  ش  ء  ة واوا را    واج

ق اا   )ش) س.  

   



 

١٣٤ 
  

  ):١٧(مثال رقم 

   ل را  اض)١٦ (  ر ١٥/١/٢٠١٧أم   رة او و،     

 ق اس(ا (ه ا    اا  ش؟  

١.            ول ر  م ود أ  ةاا  رش ا رد )٣ (  ا

  . ٦٠٠,٠٠= اش ) ١/٢(ا ا من 

٢.  ق اا  د ا)س ( اا  شو  :  

  . ٦٠٠,٠٠= ر م   ش  اش  -

-   ا م  ود ا  )س (  وم اا  شا 

  . ٢٥٠,٠٠=  ٣٥٠,٠٠ – ٦٠٠,٠= اش  اوج 

 ا  ا)س ( اا  شا  قا)٢٥٠ (.  



 

١٣٥ 
  

  ):١٨(مثال رقم 

 ل را  اض)١٧ ( أم ر٨/١١/٢٠١٦  ا ط)ع (  و

اا  شق ا،  ق اا   )س (     ر  اا  ش

 رة ا؟١٥/١/٢٠١٧و  

    ا م   ه ا)ع (   ا ر  دة    وا ١٨٤   

ا ار وز  ٥٥٤ر  ٢٠٠٧    ا ذ  ش  ١/٤(وش   ) اا 

 او  :  

ا  رش ا   ش اا   
 ش اا 

رش ا    

٨٠٠,٠٠  أر   --  

 ٨٠٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠  )ع(ا  

  ٤٠٠,٠٠  ٤٠٠,٠٠  واة

١٢٠٠,٠٠  ١٥٠٠,٠٠  إ  

ه ا و  ش ار   اا ا د وا وا م   و

         رش ا  ء ارد ا  شا  ش  اء اك اا

  ع(ا (       ول ر  م ود أ )٣ (     ،ا ن ام ا

) س( ود ء  ش  اش      اق ا      امًو

  .ش



 

١٣٦ 
  

  ):١٩(مثال رقم 

   ل را  اض)١٨ (  ر ة   ١٥/٢/٢٠١٧أماة او و،     

 ق اس(ا (    اا  شه ا؟  

١.  ا  ةاش ا رد )ع (     ول ر  م ود أ )٣ (  ا

 ا ن ام)٢/٣ (ش وااًم  )ا ) ٢/٣ دا  شا

  .  اد  رد ش ااة اع ة

٢.  ق اا  د ا)س ( اا  شو  :  

  . ٤٠٠,٠٠=  ر م   ش  اش -

-   ا م  ود ا  )س (  وم اا  شا 

  . ٥٠,٠٠=  ٣٥٠,٠٠ – ٤٠٠,٠= اش  اوج 

ا  ا )س ( اا  شا  قا)٥٠ (.  

  



 

١٣٧ 
  

  ):٢٠(مثال رقم 

 ل را  اض)١٨ ( أن ا)اره ) ع وجا  ش و  م

٣٠٠,٠٠  ً اا  شا    و،    دةإ  ا  

 ا  س(م ( رة او ر ؟١٥/١/٢٠١٧  

١.           ول ر  م ود أ  ةاا  رش ا رد )٣ (  ا

 ا ن ام)ش ) ١/٢٦٠٠,٠٠= ا .  

٢.  ق اا  د ا)س ( وا)ع ( اا  شو  :  

-   ا   ر م)س (  وا)ش       ) عا  ش  ا 

  ). ٣٠٠,٠٠=  ٢÷  ٦٠٠,٠٠( وى 

-   ا م  ود ا  )س (  وم اا  شا 

  .  ش=  ٣٥٠,٠٠ – ٣٠٠,٠= اش  اوج 

-    ا م  ود ا  )ع (   وم اا  شا 

  .  ش=  ٣٠٠,٠٠ – ٣٠٠,٠= اش  اوج 

  



 

١٣٨ 
  

  )٢١(مثال رقم 

 ر١/١/٢٠١٠          شا  مش وا  ةو و  ١٠٠٠,٠٠ون ا 

و ت ام مو   :  

  أر.  

   أ(ا (و .  

  ب( ا (و . 

   ج(ا (و . 

   س(ا (و . 

   ام ش و      ه ا   و ااث ا ول ا و

  : ء ول



 

١٣٩ 
 

  :اجلدول

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )أ(

ا  

  )ب(

ا  

 )ج(

ا  

 )س(

ا  

 )ص(

ا  

 )ع(

ا  

 )ل(
إ  

١/١/٢٠١٠ 
  ةو

 اش
١٠٠٠    ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ٥٠٠ ١٠٠٠ 

١٤/٤/٢٠١٠ 
 ق اط

 )ص(
١١٠٠   ١٠٠ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ٥٠٠ ١٠٠٠ 

١٥/٦/٢٠١٠ 
 زواج ا

 )ص(
١٠٠٠    ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ٥٠٠ ١٠٠٠ 

١/١٠/٢٠١٠  ١١٠٠     ١٨٣,٣٤ ١٨٣,٣٣ ١٨٣,٣٣ ٥٥٠ ١١٠٠ )س(زواج ا 

١/١٢/٢٠١١  ١٢٦٥,٠٠     ٣١٦,٢٥ ٣١٦,٢٥  ٦٣٢,٥٠ ١٢٦٥,٠٠ )أ(زواج ا 

١/٨/٢٠١٢  ١٦٠٠,٢٣     ٨٠٠,١٢   ٨٠٠,١١ ١٦٠٠,٢٣ )ب(زواج ا 

١/١/٢٠١٣  ١٢٠٠,١٧        ١٢٠٠,١٧ ١٦٠٠,٢٣ )ج(زواج ا 

١/٧/٢٠١٣ ر١٧٦٠,٢٥ زواج ا          

١/٨/٢٠١٣  ق ا١١٧٣,٥٠  ١١٧٣,٥٠       ١٧٦٠,٢٥ )ع(ط 



 

١٤٠ 
 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )أ(

ا  

  )ب(

ا  

 )ج(

ا  

 )س(

ا  

 )ص(

ا  

 )ع(

ا  

 )ل(
إ  

١/٩/٢٠١٤  ق ا٢١٢٩,٩٠ ٧٧٠٩,٩ ١٤١٩,٩٣       ٢١٢٩,٩٠ )ل(ط 

١/١١/٢٠١٤ 

طق ا ص 

  دةإ

أم 
٢١٢٩,٩٠ 

     ٥٤٢,٦١ ١٥٢,١٣ ١٧٧,٤٩ ٢١٢,٩٩ 

  ٥٢٩,٠٩ ٥٢٩,١٠ ٥٢٩,١٠      إدة

إ اش 

ا 
     ٢١٢٩,٩٠ ٦٨١,٢٢ ٧٠٦,٥٩ ٧٤٢,٠٩ 

١/١١/٢٠١٤ 

اض أن 

 ص(ا (

 ش 

  م 

ر دة 

  ا

      ٤٤٢,٠٩        



 

١٤١ 
 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )أ(

ا  

  )ب(

ا  

 )ج(

ا  

 )س(

ا  

 )ص(

ا  

 )ع(

ا  

 )ل(
إ  

)٣٠٠,٠٠ .(  

 ا لإ

د واا  
        ١٥٠,٠٠  ١٥٠,٠٠    

٨٣١,٢٢  ٨٥٦,٥٩  ٤٤٢,٠٩        ا    

 م 

 ل(ا (و 

  ن 

 دة ا 

 )ص ( 

 دة اع(إ (

 اء 

  ا

م  

      ٧٧٠٩,٩  ٤٩٧٧,٨  ٤٤٢,٠٩    



 

١٤٢ 
 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )أ(

ا  

  )ب(

ا  

 )ج(

ا  

 )س(

ا  

 )ص(

ا  

 )ع(

ا  

 )ل(
إ  

   

٢٠/١٢/٢٠١٤  

  طق ا س

  دةإ

أم 

١٩٦٢,٥٤ ١٥٢,١٣ ١٧٧,٤٩ ٢١٢,٩٩ ١٤١٩,٩٣     ٢١٢٩,٩٠ 

 ١٦٧,٣٦ ٥٥,٧٩ ٥٥,٧٩ ٥٥,٧٨       إدة

٢١٢٩,٩٠ ٢٠٧,٩٢ ٢٣٣,٢٨ ٢٦٨,٧٧ ١٤١٩,٩٣      إ 

   

٢٠/١٢/٢٠١٤  

اض أن 

ا س 

 ش 

 م  

ر دة 

 ٧٠٠ا 

. 

١٢٦٢,٥٤ ١٥٢,١٣ ١٧٧,٤٩ ٢١٢,٩٩ ٧١٩,٩٣     ٢١٢٩,٩٠ 

 ٨٦٧,٣٦ ٢٨٩,١٢ ٢٨٩,١٢ ٢٨٩,١٢         إدة



 

١٤٣ 
 

ر  ن  

 ش 

 

  اش

را  
ا  

  )أ(

ا  

  )ب(

ا  

 )ج(

ا  

 )س(

ا  

 )ص(

ا  

 )ع(

ا  

 )ل(
إ  

  ٢١٢٩,٩٠ ٤٤١,٢٥ ٤٦٦,٦١ ٥٠٢,١١ ٧١٩,٩٣        إ 

  ا ٢١٢٩,٩٠  ٤٧١,٢٦  ٤٩٦,٦٢  ٤٤٢,٠٩  ٧١٩,٩٣        ا  

١/١/٢٠١٧ رق ا٣٢٣٣,٧٤ ١٨٤,٠٨ ٢١٤,٧٦ ٢٥٧,٧٢ ١٢٨٨,٥٩    ١٢٨٨,٥٩ ٢٥٧٧,١٨ ط  

١/٣/٢٠١٧  

اض زواج 

 س(ا (  
١٨٤,٠٨ ٢١٤,٧٦ ٢٥٧,٧٢ -    ١٢٨٨,٥٩  ٢٥٧٧,١٨  

إدة  رد 

 ش ا

  )س(

       ٦٣٢,٠٣  ٢١٠,٦٧  ٢١٠,٦٨  ٢١٠,٦٨ 

    ٢٥٧٧,١٨  ٣٩٤,٧٥  ٤٢٥,٤٤  ٤٦٨,٤٠ -    ١٢٨٨,٥٩  ٢٥٧٧,١٨ 

  

   



 

١٤٤ 
 

  )٢١(حتليل املثال رقم 

ر  ن  ت  

 وة  اش  ١/١/٢٠١٠

ا من ا    ) ٣( ت اول ر     ) ١( ر   و ز اش 

 ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥.  

 ج، ب، أ،(ون ان  ا ار ار وا ا م اش وات   

  .واا م اش) س

١٤/٤/٢٠١٠  ق اص(ط( 

ا م   )ص (دة  وا  وة اا ١١٤  ن ام 

وا ام    ٢٠٠٧   ٥٥٤ار وز ا ر   ١٨٤ا وادة 

  :  و ا اول  ا ا  اب اول

     ر  ا و ا اض م       ة او)  م

  ).٥÷ اش 

        ا ر  ش ات رد ا  دةإ   اًش   م ن

  شا .  

١٥/٦/٢٠١٠  ص(زواج ا(  ش ا  )واج) ص.  

١/١٠/٢٠١٠  س(زواج ا( 
 ش ا  )س (  واج عش ارد ا ا ً  

 ش ا رد ذ  وم  ف أم اا ا س(ا ( 



 

١٤٥ 
 

ر  ن  ت  

  ).٤٥,٨٣=  ٣÷  ١٣٧,٥٠( وي ) أ، ب، ج( ات 

١/١٢/٢٠١١  أ(زواج ا( 

 ش ا  )ع ) أش ارد ا ا   واجً    ا 

 ش ا رد ذ  وم  ف أم اا ت    ) أ(اا  

  ).٩١,٦٦=  ٢÷  ١٨٣,٣٣( وي ) ب، ج(

١/٨/٢٠١٢  ب(زواج ا( 
 ش ا  )ع ) بش ارد ا ا   واج ً    ا 

 ش ا رد ذ  وم  ف أم اا ب(ا ( ا )ج.(  

١/١/٢٠١٣  ج(زواج ا( 

 ش ا  )ع ) جش ارد ا ا   واجً اوًد   مو 

 ا  ا ا  رد      ً ذات ا  رد اش اع 

 ش ا)ج ( ول ر  م أ  دة مز  ةا  را 

)٣ ( ا ن ام ا)ش ٣/٤ا.(  

  .  ش ار واج، و   ش  ا ارزواج  ١/٧/٢٠١٣

١/٨/٢٠١٣  ق اع(ط( 

  ا م  )ع (دة   وا  وة اا ١١٤   ن ام 

وا ام    ٢٠٠٧   ٥٥٤ار وز ا ر   ١٨٤ا وادة 

  :  وا اول  ا ا  اب اول 

         ة او ر  ا و ا اض م  )  م



 

١٤٦ 
 

ر  ن  ت  

 ).٦÷ اش 

          شرد ا  ا ر  ش ات رد ا  دإ

  .شا ٢/٣ود 

١/٩/٢٠١٤  ق ال(ط( 

  ا م  )ل (دة   وا  وة اا ١١٤   ن ام 

وا ام    ٢٠٠٧   ٥٥٤ار وز ا ر   ١٨٤ا وادة 

  :  وا اول  ا ا  اب اول 

          ة او ر  ا و ا اض م )  م

 ).٧÷ اش 

          شرد ا  ا ر  ش ات رد ا  دإ

  .اش ١/٣ود 

١/١١/٢٠١٤ 
 ق اص(ط (

أم  دةإ 

 إدة  م  اش وإدة        ) ص(  دة ا  اش  مًا

  :  وأم ا دون اس 

   ا م  دةإ )ص (وا  )ع،ل ( د    اا ما إ

 د وت ا اءإ ) ١/١٤= ، ل ١/١٢= ، ع ١/١٠= ص.(  

     ش  ء اا ز شت رد ا  دة اإ   



 

١٤٧ 
 

ر  ن  ت  

 ا ا  ذات ا   -م اا   ا - اش

  ).٥٢٩,٠٩=  ٣÷  ١٥٨٧,٢٩=  ٥٤٢,٦١ – ٢١٢٩,٩٠( وى

١/١١/٢٠١٤ 

 اض أن ا

 ش ) ص(

  م  ر

  دة ا

)٣٠٠,٠٠ .(  

وا د  ا ش  ش  م  ر دة        ) ص(ن ا  مًا

 ا أم   ا او   ةا  ة ا ء :  

      ا م  ود ا ةا)ص (       و اا  شا 

  ).٤٤٢,٠٩(م   ذ ا ش  اق 

  عش ارد ا ا  ً    ا أما ا ا 

 ش ا رد ذ  وم )ص ( عاً    تا  )ع،ل (

و اة أ  م أى   ن   ) ١٥٠,٠٠=  ٢÷  ٣٠٠,٠٠(وى 

   دة ا )ص(       ا م أن أ ذ   ،)اء   ) عإ 

  دا )٨٥٦,٥٩ (       دة ا  م  أ و)ا ، و)صًم 

ن م ا )ل (       دة ا   ن  د زادا  اءإ 

) ص( اي م   دة ا   ) ل(ا  اظ  ) ص(

 ٧٧٠٩,٩(و (      ا  م  ء ارد ا  ،دةدون ز)ع (  

 ٤٩٧٧,٨م .  



 

١٤٨ 
 

ر  ن  ت  

  

٢٠/١٢/٢٠١٤ 

  طق ا س

 إدة  أمو

 

 إدة  م  اش وإدة        ) س(دة ا  اش    مًا

  :  وأم ا دون اس 

     و ا ا  شا ز دةاإًة    ما ا م

 ن م ،ش ٢/٣ا١٤١٩,٩٣( ا .( 

   سدون ا ا م  دةإ )،ل ع، ص ( ما إ د

 د وت ا اءإ  ا١/١٤= ، ل ١/١٢= ، ع ١/١٠= ص (ا.(  

  ت رد ا  سدون ا دة اإ       ء اا ز ش

 ا ا       -م اا    ا -  اشش 

١٥٢,١٣+١٧٧,٤٩+٢١٢,٩٩+ ١٤١٩,٩٣( -٢١٢٩,٩٠= ذات ا =(

٥٥,٧٨=٣÷١٦٧,٣٦ 

       دا  سدون ا  ا ا ٢٦٨,٧٧= ص(أ ،

   م أى   ن    وو) ٢٠٧,٩٢=، ل٢٣٣,٢٨=ع

  دة ا)س.(  

٢٠/١٢/٢٠١٤ 
اض أن ا س 

  ش 

 إدة  م  اش وإدة        ) س(دة ا  اش    مًا

 ء ة ا  ادة  ت رد  وأم ا دون اس 



 

١٤٩ 
 

ر  ن  ت  

دة  م ر 

 ٧٠٠ا . 

 

  ةا  شا:  

  ةا  ا م  ود ا)س ( اا  شا   و م ،

  ).٧١٩,٩٣(  ذ ا ش  اق 

    ء اا ز شت رد ا  سدون ا دة اإ 

واة ود ا     ) س(  م ا –      اش ش 

     اا ما  و   تس ادون ا -   

ذات ا  ا ا. 

 =٢٨٩,١٢=  ٣÷  ٨٦٧,٣٦) = ١٥٢,١٣+  ١٧٧,٤٩+  ٢١٢,٩٩+  ٧١٩,٩٣( - ٢١٢٩,٩٠  

  دا  سدون ا ا م ٤٦٦,٦١=، ع٥٠٢,١١= ص(أ ،

د أ   إاء  ا) ع، ل(،   ذ أن أ م ان )٤٤١,٢٥=ل

  دة ا  م )س(ا، وًم  ا ن م)ص (     اءإ 

    دة ا   ن  د زادس(ا (     ظا  ا)ص (  

    دة ا   م يس(ا (  و)ء    ) ٤٤٢,٠٩رد ا  ،دةدون ز

م  ن اا  )،وى) ل ع.  

١/١/٢٠١٧ رق اا طًدة          موإ ا ا م  دةإ  ر شا  دة ا



 

١٥٠ 
 

ر  ن  ت  

  :  و أم ا دون اس 

  ا ا  شا ز دةإ )رس -ا ا ( . 

   سدون ا ا م  دةإ )ص، ع، ل ( ما إ د

 و ا١/١٤= ، ل ١/١٢= ، ع ١/١٠= ص (ا.( 

  ا   تا  ود ا ةا دةإ  )س،ص.(  

١/٣/٢٠١٧  
 اض زواج ا

  ) س(

     ش ا  )س (   واج    عش ارد ا ا  ً  

ا  ذات ا وا اا أم ، وذ  اك ء  

      ش ا رد ذ  وم ، ش ا   ش اس(ا (

 وي ) ص،ع،ل(  ات 

٢١٠,٦٧=  ٣÷ ) ١٨٤,٠٨+٢١٤,٧٦+٢٥٧,٧٢( - ١٢٨٨,٥٩.  

  



 

١٥١ 
 

  )٢٢(مثال رقم 

 ر٥/١/٢٠١٦     ون ا شا  مش وا  ةو و

١٧٠٠,٠٠  ا ش أرا وا ٣/٤  ا ش وأش ١/٤اا.  

 ر٢٥/٣/٢٠١٧و ا ط، ه ا  م   ؟  

  ن  ا  

  ا اش اض  م  ر   ١

وذ  إ    ر وة  اش،   

      إ أ ش وا  ش 

 ر  داتقزا ) ز 

وا را   شا.(  

٩٣٥,٠٠=  ٢÷  ١٨٧٠,٠٠  

:     شا  ش دةز 

  دة ا١/٧/٢٠١٦ا. 

٩٣٥,٠٠  

٢        ش ات رد ا  دة اإ

    وا ا ر     ش  

ود ا   اةأ ا أو 

وذ   وز ،         ات 

 .ش  اش

  إدة  ت    

   ش ارد ا

 ا راًن  م

ش  اش  

    م زع

.  

٣      ت وذا  ود ا 

 و أس  اش ا  ه  

 . 

  اة ود 

 مًا ا  ات 

ن ا   ش  

أ.  



 

١٥٢ 
 

  )٢٣(مثال رقم 

  ل را  اض)ة    ) ٢٢و و أم   ر ر٢٠/٥/٢٠١٧ا،     

  ز اش  ه ا؟

١. رش ا  .  

٢.     م  شا  ش   ش اء ا كا 

را.  

و  وز   ) ا )  رد اء ا  م ار   اود    .٣

 ٢/٣(ا من ا ا  ) ٣(ر  أ م  ول 

  ).اش

٤.          ا ا  اوا را م  ء ارد ا 

ا  ا.  

٥.  ما و  :  

 ش ٢/٣(اا.(  

 ش ١/٣(اا.(  



 

١٥٣ 
 

  )٢٤(مثال رقم 

 ر٥/١/٢٠١٦     ون ا شا  مش وا  ةو و

  . وا  اش أر وان ١٥٠٠,٠٠

  ر٢٠/٣/٢٠١٦  م ا ا   رد و رة او و

  .ش  اش

  ر٢٥/٣/٢٠١٧و ا ط.  

  رى ١٥/٥/٢٠١٧وإ و ا. 

  ر٢٠/٦/٢٠١٧و ما ا و.  

    نش ا رد  ؟ وه ا  ا م   

   ؟ 

 
ً
  :تقدير نصيب االبنة: أوال

  ن  ا  

  ااش اض م  ر   ١

إ  وذ ،  ر وة  اش  

      إ أ ش وا  ش 

 ز اش ( زدات  ر اق

وا را  .(  

٨٢٥,٠٠=  ٢÷  ١٦٥٠,٠٠  

:   شا  ش دةز 

  دة ا١/٧/٢٠١٦ا. 

٨٢٥,٠٠  

٢      ش ات رد ا  دة اإ

 وا ا ر  ش أ  

ود ا    اةا أو 

وذ   وز   ش        ،ات

 . اش

  إدة  ت رد    

  ر  ش اا

 ااًش  م ن

  م زع شا 

 .  

٣          ت وذا  ود ا 

  وأس  اش ا  ه 

. 

   ود ا ةا  

ن ا   مًا  ات  

ش أ  .  

  



 

١٥٤ 
 

 
ً
  :قطع معاش األخت األوىل: ثانيا

     م  ما ا    ش ا رد  ه ا

  .ا ام م اش

 
ً
  :قطع معاش األخت الثانية: ثالثا

 رد وأ  اءدون إ ش ا   ه ا، اًم     م

  .رد   اة واات   اود



 

١٥٥ 
 

  ) ٢٥(مثال رقم 

 ر٥/١٢/٢٠١٦  ون ا شا  مش وا  ةو و

١٢٠٠,٠٠  ت ام مو و  :  

  أر.  

  اره ) س( ا زو  ش و ٧٠٠,٠٠ . 

  ةوا.  

 ز  ؟ه ا  شا  

 ه ا  شا ز و  :  

ا  
 اش 

ا  

اش 

 ا

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

  دا

 ا

 ا 

ا  

 ا

 ا

ا  

ر٨٠٠,٠٠  ٦٠٠,٠٠  ٤٠٠,٠٠  - ٤٠٠,٠٠  ا  

 ٧٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠  )س(ا  -  -  -  

  ٤٠٠,٠٠    ٢٠٠,٠٠  -  ٢٠٠,٠٠  واة

١٢٠٠,٠٠        ١٢٠٠,٠٠  إ  

  :مالحظات

ا ) ٣( ت اول ر ) ٥( ر  و ز اش  .١

 ن رم درا ا ن ام٧٩  ١٩٧٥. 

٢.       تا  ود ا ةا )س (     ذ  

 اا  شا  ااًم     وج أا  شا  ن م

اا  شا  م . 

٣.  ش ا رد ا  )س ( عاً  ا ا )را(، 

ا من ) ٣(ش ار أ م  ول ر   مًاو

و ا د اا ر    )ش  ٢/٣ا(،      ا

 إ ٢/٣م  م  ش٨٠٠,٠٠ا  ً   ةاا  ورد ا

 م ٤٠٠,٠٠ ً. 



 

١٥٦ 
 

  ) ٢٦(مثال رقم 

 ر١٢/١٢/٢٠١٦ و ةو         ون ا شا  مش وا 

١٢٠٠ و ت ام مو    :  

-  س(ا (  اره زو  ش ٥٠٠و    

-  ص(ا (   ش واره  زو٣٠٠    

 ر٢٠١٧/ ٥/٣و  ا و)س .(  

ا   شا ز   ؟ اث ا  

ه ا  شا ز اث و   :  

  : وفاة صاحب املعاش ١٢/١٢/٢٠١٦تاريخ  يف

 ا

 ا

 

  دا

 ا

 ذات 

ا 

 ا ا

ا ود  ة

 ا و اد

اش 

ا 

) أو

أ(  

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ - ١٠٠  س(ا( 

٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ - ٣٠٠  ص(ا( 

١٢٠٠    ٤٠٠ إ 

  : مالحظات

١.     ر  ش وا ز )٧ (     ول رت ا )ن   ) ٣م ا

 ا ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥.  

٢. ذات ا   تا  ود ا ةا  ذات ا .  

ن      مًا ) ص س،(  ا  ً      رد ش اع   .٣

 .ا م   اة ود ا  ات

  

  

  

  

  



 

١٥٧ 
 

  ): س(زواج االبنة  ٢٠١٧/ ٥/٣تاريخ  يف

 ا ا 

  دا

 ا

 ذات 

ا 

 

اش 

ا 

ا 

  ١٠٠  س(ا( 

٣٠٠  ١٠٠ ٤٠٠  ص(ا( 

٤٠٠  ٤٠٠ إ 

  : مالحظات

١.  ش ا  )واج) س. 

،   ا  ذات ا  ً ا رد اش اع  .٢

 ش ا س(رد ( عاً  ا )ص.( 



 

١٥٨ 
 

  )٢٧(مثال رقم 

 ل را  ض)٢٦ ( أن ا)وج ) سا  ش     

    ز اش   ا؟ 

  :   اث وا  ز اش  ه

  : وفاة صاحب املعاش ١٢/١٢/٢٠١٦تاريخ  يف

 ا

 ا

 

  دا

 ا

 ذات 

ا 

 ا

  ا

اود  ة

 و ا

 اد

اش 

ا 

) أو

أ(  

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ - ٦٠٠ ٣٠٠ ٨٠٠ ا )س( 

٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠  ٣٠٠ ا )ص( 

١٢٠٠    ١١٠٠ إ 

  : مالحظات

١. ش وا ز  ر  )٧ (     ول رت ا )ن   ) ٣م ا

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥.  

٢.   تا  ود ا ةا )ص (    ا ذ  ً 

 اا  شا اًم   نزو        شا  م  أ

اا. 

٣.   ً عش ارد ا ا     اا ا ا  

  ش ا رد   ص(أم (  عا ً    ا )س (   

  م وز أ ول ر)در   )٣ا ا ن ام ا

 ن رم٧٩  ش ٢/٣( ١٩٧٥ا.(  



 

١٥٩ 
 

  ): س(زواج االبنة  ٢٠١٧/ ٥/٣يف تاريخ  

 ا

 ا

 

 رد م

ا )س( 

  شا

ا 
ا 

  ٨٠٠ ا )س( 

٣٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ا )ص( 

١١٠٠  ٨٠٠ إ 

  : مالحظات

١.  ش ا  )واج) س. 

 ا  ذات ا  ً    ا رد اش اع  .٢

 ش ا س(رد ( عاً  ا )د ) صةدون إ  اود   ة

 .ا  ات  ة أى 

٣.   ق اد اا   ص(م (      ول ر  م أ)٣ (

  ن رم درا ا ن ام ٧٩ا  ١٩٧٥   

  ).اش ٢/٣(



 

١٦٠ 
 

  )٢٨(مثال رقم 

 ر٢/٩/٢٠١٦ و ةو  ون ا شا  مش وا ٣٠٠٠ 

  و ت ام مو :  

- را  ره م  ش ٢٠٠٠و .  

- ا )س ( ، ره زو  ش ١٠٠٠و .  

 ر٢٦/٨/٢٠١٧و  و  ن إو رة اشو شا  

٣٤٥٠  ، م  رش ا٢٣٠٠و ً.  

       ا م اث ؟ وا   شا ز   )س (     

اوا اش ا؟  ة  

  و ه ا  شا ز :   

  :وفاة صاحب املعاش ٢/٩/٢٠١٦تاريخ  يف

 ا

 ا

 

  دا

ا 

 ا

  ا

اود  ة

 و ا

 اد

اش 

ا 

) أو

أ(  

 

اش 

ا 

ا 

١٥٠٠ -  ١٠٠٠ ٢٢٥٠ را 

١٥٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠  ٥٠٠ ا )س( 

٣٠٠٠    ٢٧٥٠ إ 

  : مالحظات

١.  ر  ش وا ز )١(      ول رت ا )ن   ) ٣م ا

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥. 

٢.   تا  ود ا ةا )س (       ق اا ذ 

ن م  اش  اوج أ  م ً        اش مًا) س(

اا  شا. 

٣.  ش ا رد ا  )ع ) ساً      ا  ا 

 ا)را (اوًم         ول ر  م أ رش ا)٣ (



 

١٦١ 
 

   ا ن ام ا     ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥   

 .شا ٣/٤ا   م إ ) اش ٣/٤(

  :رملةوفاة األ ٢٦/٨/٢٠١٧تاريخ  يف

 أ
ً
  ٣٤٥٠ إمجاىل    :يف معاش الوالد) س(نصيب االبنة : وال

 ا

 ا

 

 رد م

  را

ا 

ش اا 

)أ أو( 

 

اش 

ا 

ا 

      ٢٥٨٧,٥  را  

٥٧٥ - ٢٥٨٧,٥ ٢٣٠٠ ا )س( 

٣١٦٢,٥   ٢٣٠٠ إ 

  : مالحظات

 .  ش ار ة .١

 ا  ا   ً      ا رد ش ار اع      .٢

 س(ا ا (اوًم   ش ا)ول     ) س  م أ

 ٣(ر (ا ن ام ا  ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥  

اة  إدة  اش،     ٢/٣ا   م إ ) اش ٢/٣(

 .ود ا    اوج ة أى

 
ً
   ٢٣٠٠إمجاىل معاش الوالدة     :يف معاش الوالدة) س(نصيب االبنة : اثاني

أن ا  )س (ا ا ة        ا ةاا  شا ٢/٣ 

 ش١٥٣٣,٣٣=  ٢/٣×  ٢٣٠٠ا ً.  

   أم   دةإاة        ةاا  شا  م  ود ا

        وا  شا  ا   وجا  شا  م ،   وذ

 اردء ا  )ده ) ٣ا در      ١١٢ا ا ن ام 

 ن رم٧٩  ١٩٧٥ .  

). اود  ا ا  وا دون ود(



 

١٦٢ 
 

  )٢٩(مثال رقم 

 ل را  ض)٢٨ ( ش ا أن)س (    م زو ٢/٩/٢٠١٦ 

)١٨٠٠ (و ، ٢٦/٨/٢٠١٧ )٢٠٧٠,٠٠ (.  

  ا م و ه ا  شا ز  )ة ) سو ر 

  ر وة ااة؟  اا و

  و ه ا  شا ز :   

  ):الوالد(وفاة صاحب املعاش  ٢/٩/٢٠١٦تاريخ  يف

 ا

 ا

 

  دا

ا 

 ا

  ا

اود  ة

 و ا

 اد

اش 

ا 

) أو

أ( 

 

اش 

ا 

ا 

١٥٠٠ -  ١٥٠٠ ٢٢٥٠ ار 

  - ١٥٠٠ ١٨٠٠ ا )س( 

٣٠٠٠    ٢٢٥٠ إ 

  : مالحظات

١. ش وا ز ر   )١ (     ول رت ا )ن   ) ٣م ا

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥. 

٢.     تا  ود ا ةا )ق      ) سا  ذ  

 ش ) س(اا اًم      م  وج أا  شا  ن م

اا  شا. 

٣.    ش ا رد ا  )ع  ) سا ً      ا  ا 

 ا)را (اوًم         ول ر  م أ رش ا)٣ (

   ا ن ام ا    ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥   

 .اش ٣/٤ا   م إ ) اش ٣/٤(

  



 

١٦٣ 
 

  :رملةوفاة األ ٢٦/٨/٢٠١٧تاريخ  يف

 أ
ً
  ٣٤٥٠إمجاىل         :يف معاش الوالد) س(نصيب االبنة : وال

 ا

 ا

 

  دا

ا 

 ا

  ا

اود  ة

 و ا

 اد

اش 

ا 

) أو

أ(  

 

اش 

ا 

ا 

٢٣٠٠,٠٠ ٢٠٧٠,٠٠ ٢٣٠,٠٠ - ٢٣٠,٠٠ ا )س( 

  : مالحظات

 ق اا  د ا)س ( اا  شو  :  

١.  ر م           وز   شا  ش  ا  شء ا

   ول ر  م ٣(أ ( ا ن ام ا  درا

 ن رم٧٩   ١٩٧٥     ن م  ش   ٢/٣، وا اًم   

  .دة

٢.  ا م  ود ا  )س (     وم اا  شا 

 ق اا ذ   وجا  شس(ا (ً   شا  اًن  م

اا  شا  م  وج أا  شا  م . 

  ٢٣٠٠إمجاىل     :يف معاش الوالدة) س(نصيب االبنة : ثانيا

 أن ا )س (     اش ا  ها ا ،ة   ش   ٢/٣ا

١٥٣٣,٣٣=  ٢/٣×  ٢٣٠٠ .  

   أم   دةإاة        ةاا  شا  م  ود ا

    وذ وا  شا  ا   وجا  شا  م 

  اردء ا)د) ٣ا ن  ١١٢ ةم درا ا ن ام 

 ٧٩ر  ١٩٧٥.  

) ا  دوا ود دون وا  ا.(  



 

١٦٤ 
 

  )٣٠(مثال رقم 

 ر١٨/١٠/٢٠١٦         ون ا شا  مش وا  ةو و

٣٠٠٠ ً   و ت ام مو:  

- را .  

-  ره ) س(ا وجا  ش  ٨٠٠و ً .  

 ر١٥/٣/٢٠١٧و رة او و ؟ ه ا  شا ز   ،  

  و ه ا  شا ز :  

  : وفاة صاحب املعاش ١٨/١٠/٢٠١٦تاريخ  يف

 ا

 ا

 

  دا

 ا

 ذات 

ا 

 ا

  ا

اود  ة

 و ا

 اد

اش 

ا 

) أو

أ(  

  شا

ا 
ا 

٢٢٥٠    ٢٢٥٠ را 

 أن ا  قا و )س (      و ا  ش  

 د  وج(اش ا (خ   ٨٠٠ا  شا  م  أ 

 ش  أن ما  خا ش  ١/٤٧٥٠(ا .(  

ا من ) ٣( ت اول ر ) ٤( ر  وو ز اش 

  ن رم درا ا ٧٩ا   ١٩٧٥   را ش   ٣/٤ا

 ول ر   م ٣(أ (ا ن ام ا.  

  : رملةوفاة األ ١٥/٣/٢٠١٧تاريخ  يف

  ش و      ش  أم      أى  أو رد 

 من ا  ١١٠ ة  م  اش   اد 

ا   دإ ، وة    شق اا و    ةو ر

را.  

طق أو (ا وا اق ة   ق ا و  اة إدة 

 (دة  وا  وة اا در     ١١٤ا ا ن ام 

 ن رم٧٩  ١٩٧٥.  



 

١٦٥ 
 

  )٣١(مثال رقم 

 ر١/١٢/٢٠١٠       ون ا شا  مش وا  ةو ٣٠٠٠,٠٠ و 

  و ت ام مو :  

- ا )س ( ،ر وجا  ش ٢٠٠٠,٠٠ه و ً )وج ٣/٤ا  شا (  

- ا )و) صا و م ا.  

 رش  ٢٥/١٠/٢٠١٥وا  ش إ و ٤٥٠٠أ ،    د را ا

ا  اش زوج ا  ء )وج أو) سا  م ره  ١/٢ش وا

٢٢٠٠,٠٠ .  

    ز اش   ا ؟ 

  و ه ا  شا ز :  

  : وفاة صاحب املعاش ١/١٢/٢٠١٠تاريخ  يف

 ا

 ا

 

  دا

 ا

 ذات 

ا 

 ا

  ا

اود  ة

 ا و اد

اش 

ا 

) أو

أ(  

  شا

ا 
ا 

  - ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ا 

١٥٠٠  -    ١٥٠٠  ا  

 أن ا  قا و )ش ) س   ش   ذو أو

اا  شا   وى أ.  

 ، و ا و ا) ص(   ،  و ا)س( اق ا  مًا

ا  و ا )ش  ١/٢) ص١٥٠٠ا ً ، ا ا     ول ر  

)٣ (ا ن ام ا  ن رم در٧٩ا  دة ١٩٧٥ .  

  ):س(ولوية األعلى لالبنة تاريخ نقص معاش األ ٢٥/١٠/٢٠١٥تاريخ  يف

  :جنيها ٤٥٠٠إمجاىل املعاش  

١.  ق اا  د ا)س ( ر مو   شا  ش )  م

  ).٢٢٥٠,٠٠اش 



 

١٦٦ 
 

٢.  ا م  ود ا  )ش    ) سا  وم اا  شا 

  .٥٠,٠٠=  ٢٢٠٠,٠٠ – ٢٢٥٠,٠٠=  اوج 

 ق اا ذ  س(و (ً  شا اًوج      ما  شا  ن م

اا  شا  م  أ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

١٦٧ 
 

  ) ٣٢(مثال رقم 

 ر١٠/١٠/٢٠١٦     ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

 أر.  

 أ  )س (و .  

 ٥/١٢/٢٠١٦ر رة او و.  

 ر٤/٣/٢٠١٧  ا  ص(ط.(  

    ااث ا؟   ز اش

  :  و ز اش  ه ااث 

ر  ن  را  
ا  

  )س(

ا  

  )ص(
إ  

 ١٢٠٠,٠٠  ٣٠٠,٠٠ ٩٠٠ وة  اش ١٠/١٠/٢٠١٦

٥/١٢/٢٠١٦ رة ا٦٠٠,٠٠  ٦٠٠  و 

٤/٣/٢٠١٧   ق ا١٢٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠  )ص(ط 

  :مالحظات

ا من ا    ) ٣( ت اول ر   ) ٣( ر  و ز اش  .١

 ن رم درا ٧٩ا  ١٩٧٥   را ٣/٤    ش واا

 ش ١/٤) س(اا. 

 .  ش ار ة .٢

ا)   ا  ا ا  ً    ا رد ش ار اع  .٣

ا من ا ) ٣(ش ا أ م  ول ر   مًاو) س

ا  ن رم در٧٩ا   ش  ١/٢( ١٩٧٥ا (    إ م   ا

 .اش ١/٢

   



 

١٦٨ 
 

  ):ص(تقدير نصيب االبنة  .٤

  ن  ا  

  ا اش اض   م   ر   ١

وذ  إ ، ر وة  اش 

         إ أ ش وا  ش 

 ز  ( زدات  ر اق  

وا را   شا.(  

٦٠٠,٠٠=  ٢÷  ١٢٠٠,٠٠ 

٦٠٠,٠٠  

٢     ش ات رد ا  دة اإ

  وا ا ر  ش  

ود ا      اةأ ا أو 

وذ   وز   ش       ،ات

 . اش

  إدة  ت    

   ش ارد ا

 ا راًن  م

ش  اش  

    م زع

.  

٣         ت وذا  ود ا 

 و أس  اش ا  ه     

 . 

  اة ود  

 مًا ا  ات   

ن ا   ش 

  .آ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

١٦٩ 
 

  ) ٣٣( مثال رقم 

 ر١٠/١٠/٢٠١٦     ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

- ا  )س (و . 

 ر٤/٣/٢٠١٧  ا  ص(ط.(  

 ز  ؟اث اا   شا  

  :  و  ز اش  ه ااث

ر  ن  
ا  

  )س(

ا  

  )ص(
إ  

 ٦٠٠,٠٠  ٦٠٠,٠٠ وة  اش ١٠/١٠/٢٠١٦

٤/٣/٢٠١٧   ق ا١٤٠٠,٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠,٠٠ )ص(ط 

  :مالحظات

ا من   ) ٣( ت اول ر     ) ١١( ر    و  ز اش   .١

 ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥،   ا )س (  م

 ول ر   م ش أ٣(ا (   ا ن ام ا

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥. 

  ):ص(تقدير نصيب االبنة  .٢

  ن  ا  

  ا اش اض   م   ر   ١

وذ  إ ، ر وة  اش 

         إ أ ش وا  ش 

 ٢/٣ ( زدات  ر اق

  ).اش دة

٨٠٠,٠٠=  ٢/٣×  ١٢٠٠,٠٠ 

٨٠٠,٠٠  

٢     ش ات رد ا  دة اإ

  وا ا ر  ش  

  إدة  ت    

   ش ارد ا



 

١٧٠ 
 

  ن  ا  

ود ا      اةأ ا أو 

وذ   وز   ش       ،ات

 . اش

 ا راًن  م

   أ ا ما

  .ش  اش

٣         ت وذا  ود ا 

 و أس  اش ا  ه     

 .  

  اة ود  

 مًا ا  ات   

ن ا   ش 

  .آ

   



 

١٧١ 
 

  ) ٣٤( مثال رقم 

 ر٢/١/٢٠١٧           ون ا شا  مش وا  ةو ١٢٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

- را . 

-  ره ) س(ا   د و و٤٠٠  . 

 ر٥/٣/٢٠١٧و  ا ره ) ص ( ط   د ٢٠٠و .  

 ز  ؟اث اا   شا  

  :  و ز اش  ه ااث 

  : صاحب املعاش ةوفا ٢/١/٢٠١٧تاريخ  يف

 ا

 اف

  دا

ا 

ا اف  

ا ود  ة

 ا و اد

  ا

ا 

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ - ٦٠٠ ٤٠٠ ٩٠٠ را 

٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠  ٢٠٠ ا )س( 

١٢٠٠    ١١٠٠ إ 

  :مالحظات

ا من ) ٣( ت اول ر ) ١( ر  و ز اش  .١

    ن رم درا ا ٧٩ا  ١٩٧٥    م را 

 ش واش) س(اا م. 

٢.   ش واا  ود ا ةا )س (     فا ا 

ن م  اش أ       مًا    ً ذ ا ف اش      

  ىا ا . 

٣.  ش ا رد ا  )ف ) ساً    ا ا  ا 

)را (اوًم     ول ر  م أ رش ا)٣ ( ا

ا ن ام     ن رم در٧٩ا   ش  ٣/٤( ١٩٧٥ا (   ا

 إ م ش  ٣/٤ف(ا .( 



 

١٧٢ 
 

  : )ص(طالق االبنة  ٥/٣/٢٠١٧ريخ تا يف

 ا

 اف

  دا

ا 

ا اف  

ا ود  ة

 ا و اد

  ا

ا 

  شا

ا 
ا 

٦٠٠ - ٦٠٠ ٣٠٠ ٩٠٠ ا ر 

٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠  ٢٠٠ ا )س( 

٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠   ١٠٠  ا  ) ص (  

١٥٠٠    ١٢٠٠ إ 

  :مالحظات

١.   ا  ا  ) ص (و  : 

  ن  ا  

 ر  ااش اض م  ر   ١

وذ  إ  ش     ، وة  اش

    داتز  إ أ ش وا 

  ).٢÷ م اش ( ر اق

٣٠٠,٠٠=  ٢÷  ٦٠٠,٠٠ 

٣٠٠,٠٠  

٢         ش ات رد ا  دة اإ

  وا ا ر  ش أ  

ود ا     اةا أو 

وذ   وز   ش   ،ات

 . اش

  رد  أن ش   

 م زع شا 

 .  

 ود ا  ات وذ  أس   ٣

 .  و اش ا  ه 

    ود ا ةا  

ن ا   مًا ات 

ش أ .  

٢.      ش واا  ود ا ةا )ص (   د إة  اود   ة

ا  ا ش وا )س (   دة  ا و١٨٤      ا ار وز 

 ٥٥٤ر  ار ٢٠٠٧   ر ا ٣١٠ وز  ٢٠١٧    ذ  وم



 

١٧٣ 
 

ن ا ا  اش       مًا  ً اق   ف اش  

  أ   ىا ا. 

  ًا   رد ش اف      ًق ا ف اش  مًا .٣

 .  ا  اى

٤.  ش ا رد ا  )ف ) ساً    ا ا  ا 

)را (         ش   فا ش اء ا كا  وذ

  رد  ار     ٣٠٠=  ١٠٠ – ٤٠٠) ا اف  ص(اش 

  ول ر  م ٣(أ (   ا ن ام ا)٣/٤ 

شا (ف . 

 

  

   



 

١٧٤ 
 

  ) ٣٥( مثال رقم 

  : أن )  ٣٤(ال ر  اض 

-  ا ٧٠٠) س ( د   

-  ا ٢٠٠) ص ( د   

 ا م   )ش؟) صا   

  : )ص(طالق االبنة  ٥/٣/٢٠١٧ريخ تا يف

 ا

 اف

  دا

ا  

 

 ا

   اف

اود  ة

 ا و اد

 ا

ا  

 

اش 

ا 

ا 

 

م  

 

  وأ

٦٠٠ - ٦٠٠  ٢٠٠ ٨٠٠ را 

    ٦٠٠ ٧٠٠ ا )س( 

٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠ ٣٠٠   ٤٠٠  ا  ) ص(  

١٥٠٠    ١٢٠٠ إ 

  :مالحظات

١.   ا  ا  ) ص (و  ل ر ء )٣٤.( 

٢.      ش واا  ود ا ةا )ص (   د إة  اود   ة

 ش واا  ا  ) ا) س  دة  و١٨٤      ا ار وز 

 ٥٥٤ر  ٢٠٠٧  ر ا ار وز  ٣١٠  ٢٠١٧    ذ  وم

 ق اا )ش  ) سف ا اًم       ا  ش أا  ن م

 ق اا م  ،  ىش   ) ص(اف ا ً  اًم   ن م

 . ا اى    اش أ

٣.  ش ا رد ا  )س ( فاً  ا )ف  ) ص ا

ً شا  ش  اش اء ا كا  وذ. 

٤.  ش ا رد ا  )ف ) صاً   ا ا  ا 

)را(. 



 

١٧٥ 
 

  ) ٣٦( مثال رقم 

  : أن )٣٤(ر ال  ض 

-  ا ٤٠٠) س(د   

-  ا ٧٠٠) ص(د   

  :  و ز اش  ه ااث 

  : صاحب املعاش ةوفا ٢/١/٢٠١٧تاريخ  يف

 ا

 اف

  دا

ا 

ا اف  

ا ود  ة

 ا و اد

  ا

ا 

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ - ٦٠٠ ٤٠٠ ٩٠٠ را 

٦٠٠ ٤٠٠  ٢٠٠ -  ٢٠٠ ا )س( 

١٢٠٠    ١١٠٠ إ 

  

  )  : ص ( طالق االبنة  ٥/٣/٢٠١٧تاريخ  يف

 ا

 اف

  دا

ا 

 ا

   فا

اود  ة

 ا و اد

  ا

ا 

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ - ٦٠٠ ٤٠٠ ٩٠٠ را 

٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠  ٢٠٠ ا )س( 

       ٣٠٠  ٧٠٠  ا  ) ص(  

١٥٠٠    ١١٠٠ إ 

  :مالحظات

١.   ا ا  )ص (و  ل ر ء )٣٤.( 

٢.      ش واا  ود ا ةا )ص (   د إة  اود   ة

 ش واا  ا  ) دة ) سا  ١٨٤و      ا ار وز 



 

١٧٦ 
 

 ٥٥٤ر  ٢٠٠٧  ر ا ار وز  ٣١٠  ٢٠١٧    ذ  وم

 ق اا )ش ) صف ا اًم       ا  ش أا  ن م

  ق اا م  ،  ىش   ) س(اف ا ً  اًم   ن م

 . ا اى   أ اش 

ه  اش ا   رد   دة  ش ) ص(ن م ا  مًا .٣

ا  . 

٤.  ش ا رد ا  )ف ) ساً    ا ا  ا 

)را(       ول ر  م ود أ )٣ (    ن ام ا

 ن رم درا ٧٩ا  ٣/٤( ١٩٧٥   شفا(. 

 
   



 

١٧٧ 
 

  ) ٣٧( مثال رقم 

  : نأ) ٣٤(ل ر ا ض 

-  ا ٧٠٠) س(د .  

- ا )ص (  د  . 

  :  و ز اش  ه ااث 

  : صاحب املعاش ةوفا ٢/١/٢٠١٧تاريخ  يف

 ا

 اف

  دا

ا 

ا اف  

 اود  ة

 ا و اد

  ا

ا 

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ - ٦٠٠ ٦٠٠ ٩٠٠ ار 

  -   ٦٠٠ ٧٠٠ ا )س( 

١٢٠٠    ٩٠٠ إ 

  

  : )ص(طالق االبنة  ٥/٣/٢٠١٧تاريخ  يف

 ا

 اف

  دا

ا 

ا اف  

ا ود  ة

 ا و اد

  ا

ا 

 

اش 

ا 

ا 

٦٠٠ - ٦٠٠  ٦٠٠ ا ر 

     ٦٠٠ ٧٠٠ ا )س( 

٣٠٠  -   ٣٠٠ ٣٠٠   ٦٠٠  ا  ) ص (  

١٥٠٠    ١٢٠٠ إ 

  

   



 

١٧٨ 
 

  :مالحظات

١.   ا  ا )ص (و  ل ر ء )٣٤.( 

٢.  دإة اة  ش واا  ود ا )دة  ) سا  ١٨٤و 

 ر ا ار وز ٥٥٤  ٢٠٠٧      ر ا ار وز  ٣١٠   

٢٠١٧   ق اا  ذ  ش ) س(ومف ااًم   ن م

  ىا ا  ش أا. 

٣.    ش ا رد ا  )ف  ) سا ً      ذات ا  ا 

وذ  اك ء اش ا دة  ش   ) ا ص(

 .اش

   



 

١٧٩ 
 

  ) ٣٨(مثال رقم 

 ر١٥/٨/٢٠١٧        ون ا شا  مش وا  ةو ٢٤٠٠,٠٠و 

 ت ام مو و  :  

 أ )س (و . 

   ن اً     ١٥٠٠ش  اوج  م ا       د ى

  أ د وواو .  

ا   ؟ ا   شا  

ا  ا و   

ا )س ( 

  أ  ء  

 
ا د  

 

 ل واد

ا 

 ود أو

 اش 

 ا 

  

    

 

١٥٠٠       

  :مالحظات

ا د رم أ  ر  ي ) وجا  ش١٥٠٠) ا   

  م   شخ اا  )ش  ١/٢١٢٠٠         )         ا    

 أو م  أ ن د  شا م ا   ا و     دة اردةا 

١٧٧  ر ا ار وز ٥٥٤  ٢٠٠٧،  و    شا.  

    



 

١٨٠ 
 

  ) ٣٩(مثال رقم 

 ١١٠٠م ا       اوج   أن ش ا) ٣٨(ال ر  ض 

ً.  

    ز اش   ا ؟

  شا ز  ا و  :  

ا  ا و   

ا )س( 

  أ ء  

 
ا د 

 

 ل واد

ا 

 ودأو

 اش 

ا 

  

   

 

١١٠٠   ١٢٠٠ 

  :مالحظات

١. ا د رم أ  ر  ي)  وجا  ش١١٠٠) ا  ً    م  

، اش   م أن د أ وً  ١٢٠٠) اش ١/٢(  اخ اش

 و م تا ا و  دة اردةا ١٧٧       ر ا ار وز ٥٥٤ 

 ٢٠٠٧   و شا.  

٢. ا ا م    تا  ود ا ا لش دون إا

   ا    تش ا أن          ود ا  ا ت ا

  ت ط١١٠ا   ا ن ام       ن رم در٧٩ا   

١٩٧٥.  

   



 

١٨١ 
 

  ) ٤٠( مثال رقم 

  م ه  اوج  دو أ) ٣٩(ال ر   ن ش اأض 

    ز اش   ا ؟

  ).٣٩( ء ل ر  و ز اش 

  ) ٤١( مثال رقم 

 من ا     ون  ) ٤٠(ال ر    اوج ن ش اأض 

ا  ل وب اأ    ن رم درا ١٠٨  ١٩٧٦.  

  شا ز   ؟ ا  

  شا ز  ا و  :  

 ا  ا و    

ا )س ( 

  أ  ء  

 
ا د  

 

 ل واد

ا 

 ود أو

 اش 

 ا 

  

    

 

١١٠٠    ١٠٠ 

  :مالحظات

  أا ن د أ م    شا   م ا  و  ا و  

  و  ٢٠٠٧   ٥٥٤ار وز ا ر   ١٧٧ ااردة دة

 .اش

  ت طا  ود ا ها     دة اردةت او ن    ١١٠م 

ا اا أن م و ،    م  أ أ  شا  

 ١٠٠ = )١١٠٠ - ١٢٠٠( اق  اش  أ    اش  اوج،

  .  



 

١٨٢ 
 

  ) ٤٢( مثال رقم 

 ر١٥/١٠/٢٠١٥          ون ا شا  مو   ةو ٣٦٠٠و   

  و ت ام مو :  

-  م  ش  و ا٢٠٠٠ا . 

 : ه ا     ز اشآااة و  د أو ش  -

  : ه ا و     ز اش

ا  

 

اش 

ا  

اش 

ا 

)) أو

أ((  

 ا

  ا

اة ود 

  ا و اد

   دا

ا  ذات 

ا  

 ا ا

ا  

ا٢٠٠٠ ٩٠٠  ا  -  -  -  

  ١٨٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  - ٩٠٠  ااة

١٨٠٠        ١٨٠٠  إ  

  : ت

ا من   ) ٣( ت اول ر     ) ١٠( ر    و  ز اش   .١

   ن رم درا ا ٧٩ا   ش      ١٩٧٥ا ر اا 

 .وا ااة ر اش

 اة ود ا  ات ا   ذ  ا  اش    .٢

ا  شا  م  أ م   ن اًم ا  . 

 ا  ذات ا  ً     ا رد ش اا اع     .٣

ا من ا   ) ٣(ول ر أ م   ااة ) ااة(

 ن رم درا ٧٩ا  ش(١٩٧٥ا م.( 

   



 

١٨٣ 
 

  ) ٤٣( مثال رقم 

 ض  ل ر )٤٢  ( ر ة أخ ١٨/٢/٢٠١٨أماا أ    

 ى ا  ش؟ا  

 خا     ةو ة وا     م شا     و  ا

   و ر.  

  و   و  ر دة أي١١٤ ا  ن ام 

ا  ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥        ق اا و ا  وذ

م  ر وة ا  و  ء م  ا ام  ا اول     

ما ا  ولب اا  ولا ا  .  

   



 

١٨٤ 
 

  ) ٤٤( مثال رقم 

 را ١٨/٩/٢٠١٦  ةو و  ون ا شا  مش و  

١٢٠٠   و ت ام مو   :  

- أر . 

-  س ( ا (  زو  ش  و و ٧٥٠  . 

-  ص ( أ (و  . 

 ر١٣/١١/٢٠١٦ د ا   دوا  شا     ا  ) س (    وجا

م وأ   وجش ا٥٠٠  .  

 ر١٥/١/٢٠١٧ ا و ش  ا  مو ،وج ) س ( را ٥٠٠ .  

  ردة  ٢٠/٥/٢٠١٧  و را ط   ولوج اا  شا ،

   ااث ا؟    ز اش

ز  شا     اث وه ا :  

ر  ن  

 ش 

 

  اش

 را  
ا  

  )س(

 ا  

 )ص(
إ  

 ١٢٠٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠    ٩٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ وة  اش ١٨/٩/٢٠١٦

١٣/١١/٢٠١٦ 
 ش ا م  

  اوج ) س( 
٩٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠    ١٢٠٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠ 

١٥/١/٢٠١٧   ر٧٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ - ١٢٠٠,٠٠ زواج ا 

٢٠/٥/٢٠١٧  رق ا١٥٠٠,٠٠ ٣٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ ١٢٠٠,٠٠ ط 

  :حتليل

ر  ن  ت  

١٨/٩/٢٠١٦ 

وة 

 

 اش

) ٣( ت اول ر ) ١( ر  و ز اش  -

 ن رم درا ا ن ام ٧٩ا  ١٩٧٥. 

-      وا را را ا  نن اا )  س(ووا

 شا.  



 

١٨٥ 
 

ر  ن  ت  

-   تا  ود ا ةا )س (   ذ  

  اا  شا  ااًم ن م    شا

م  وج أا  اا  شا . 

-     قا و  )ص (    ز و ا 

   ر  ش و٣(ا (   ول رت ا )٣ ( ا

 ا ن ام  ن رم درا ٧٩  ١٩٧٥ 

 را ٣/٤  ا ش واش ١/٤اا.  

١٣/١١/٢٠١٦ 

 م

ش 

 س(ا (

  اوج 

د ا     ق اش ) س(ا       را ا

  شا  ء دو.  

١٥/١/٢٠١٧ 
زواج 

 را 

   ش اواج ر. 

  عا رش ا رد ً  ا  ) ص(   ود

    م أ  ول ر)٣ (   ن ام ا

 ش(اا م.( 

   تا  ود ا ةا دةإ )س (م   

  .اش١٠٠ (  =  ٥٠٠-٦٠٠( اش  اوج 

٢٠/٥/٢٠١٧ 

طق  

 را  

 

  ز دةإ  ا ا  شس(ا وا را( 

 ا  دا  ده ا ر زا  اتة وا . 

   دةإ   وا را   شا ز ذ  م

ود ا ةا   تا )س ( م     شا

 . اوج

  ا م  )ص (    ول ر  م أ إ)٣ (

ا ن ام ا  ن رم در٧٩ا   ١٩٧٥ 

  ). ر اش(



 

١٨٦ 
 

  اجلداول املرفقة باملنشور

  



 

١٨٧ 
 

  بقواعد حساب زيادات املعاش ) ١(جدول رقم 

  :تطور زيادات املعاش -١

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

 ٧ق % ١٠

 ١٩٧٧ 
٠١/٠٧/١٩٨١ ٠١/٠١/١٩٧٧ 

 ش اا

وا 
 ون ون

 وز اش 

 دة اا و

 ا ا

١٦٦,٦٧ 

 ٤٤ق % ١٥

 ١٩٧٨ 
٠١/٠٧/١٩٧٨ 

٠١/٠١/١٩٧٩ 

 ا أاد 

اط ن 

ر اق 

 ١/٧/١٩٧٨ 

 ش اا

 أو (وا

 إ  قا

اش وادات 

  ه 

  ١٢ادة و

أ أ( 

٦ ٢ 

 وز اش 

 دة اا و

 ا ا

١٦٦,٦٧ 

 ٩٣ق % ١٠

 ١٩٨٠ 
٠١/٠١/١٩٧٥ ٠١/٠١/١٩٨٠ 

 ش اا

وا 
٦ ٢ 

 وز اش 

 دة اا و

 ا ا

١٦٦,٦٧ 

 ٦٢ ق% ١٠

 ١٩٨٠ 
٠١/٠٧/١٩٨١ ٠١/٠١/١٩٨٠ 

 ش اا

 وا +

ق % ١٠+ ء 

ق % ١٥+  ٧/٧٧

ق % ١٠+  ٤٤/٧٨

٩٣/٨٠ 

٦ ٣   



 

١٨٨ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

ق % ٥

١٣٧ 

١٩٨٠ 

٠١/٠٧/١٩٨٠ ٠١/٠٧/١٩٨٠ 

 ش اا

 وا  +

+  ٧/٧٧ق % ١٠

 ٤٤/٧٨ق % ١٥

٤ ٢ 

 وز اش 

ا و ادة 

 ا ا

١٦٦,٦٧ 

 ٦١ق % ١٠

 ١٩٨١ 

) 

١/٧/١٩٨١( 

٠١/٠٧/١٩٨١ ٠١/٠٧/١٩٨١ 

 ش اا

 وا +

ق % ١٠+ ء 

ق % ١٥+  ٧/٧٧

ق % ١٠+  ٤٤/٧٨

١٠+ ٩٣/٨٠ %

ق % ٥+ ٦٢/٨٠ق

أو اق (١٣٧/٨٠

 إ 

اش وادات 

  ه 

  ٢٠ادة و

أ أ( 

١٠ ٣   

 ١٩٨١  ٦١ادة اا ق 

١٠ % إ

أو 

 ر

 اق

 ١/٧/١٩٨١ 

 ٣٠/٦/١٩٨٧ 
ش أ ون ون 

 وز اش 

 دة اا و

 ا ٢٠٠ا 

 ازراء ( 

اوم (  و

ه ادة 

 ت اا

دة  و٥٤  

 ن ام



 

١٨٩ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

ا 

١٠ % إ

م 

 ر

 اق

 ١/٧/١٩٨١ 

 ٣٠/٦/١٩٨٧ 
ش أ ٦ ٣ 

 وز اش 

 دة اا و

 ا ٢٠٠ا 

 ازراء ( 

اوم (  و

ه ادة 

 ت اا

دة  و٥٤  

 ن ام

ا 

 ١١٦ق 

١٩٨٢ 
 ت ٤ف ش  ٠١/٠٧/١٩٨٧ ٠١/٠٧/١٩٨٢

  ه 

ادة ات 

 او 

 من  ٥٤دة 

ا ا 

  ٩٨ق 

١٩٨٣ 
 ت ٥ف ش  ٠١/٠٧/١٩٨٧ ٠١/٠٧/١٩٨٣

  ه 

ادة  اش 

 ٩ا وول 

 ١/٧/١٩٨٣  

ا اى 

 ت اوا

دة  و٥٤ 



 

١٩٠ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

 ٤٧ق %  ١٠

 ١٩٨٤ 

ت 

اق 

 ٤/١٩٨٤ 

- ٢٠ %

ت 

اق 

 ١/١٩٧٥ 

) 

و( 

٠١/٠٤/١٩٨٤ ٠١/٠٤/١٩٨٤ 

ع اش 

وادات 

ا  

٤/١٩٨٤ 

 ون ون

  ه 

ادة  اش 

  ا (ا 

 ٩وول ) اى

 ١/٧/١٩٨٣ 

 ١٩٨٧  ١٠٧ادة اد  ق 

١٠ % إ

أو 

ر إق 

 اش

 ١/٧/١٩٨٧ 

 ٣٠/٦/١٩٩٢ 

ش أ ون ون  شوز ا 

 و دة اا

 ا ٥٠٠ا 

 ازراء (

اوم( 

١٠ % إ

م 

ر إق 

 اش
ش أ ٦ ٣ 

 ت ٩
ر إق 

 اش
 ت ٩ف ش 

 ١٠٢ق % ٢٠

 ١٩٨٧ 
٠١/٠٧/١٩٨٧ ٠١/٠٧/١٩٨٧ 

 ش اا

  داز و

و  وء 

ب ادة 

) ش اا

ا موإ (

 اوق 

) = ٢٠د (

   ون ٦



 

١٩١ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

اش اى 

  

 %٢٠× اوق 

  ر 

  دةا

دما : 

د (اوق 

اش  ) =٢٠

   ىا

ق + (اوق 

 ا ر دما

ش اوق × 

) إ اش/ 

 ×٢٠% ، 

  امد (ا٢١ (

إ ادة = 

 اوق  –

 )٢٠د (

 ١٥٠ق  % ١٥

 ١٩٨٨ 
٠١/٠٧/١٩٨٨ ٠١/٠٧/١٩٨٨ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ون ون

 ١٢٤ق % ١٥

 ١٩٨٩ 
٠١/٠٧/١٩٨٩ ٠١/٠٧/١٩٨٩ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ون ون



 

١٩٢ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

 ١٤ق % ١٥

 ١٩٩٠ 
٠١/٠٧/١٩٩٠ ٠١/٠٧/١٩٩٠ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٥٥,٩٥ ون

 ١٤ق % ١٥

 ١٩٩١ 
٠١/٠٦/١٩٩١ ٠١/٠٦/١٩٩١ 

ا اش 

 وا

 داز و 

٣١/٥ 

   ٦٤,٣٥ ون

 ٣٠ق % ٢٠

 ١٩٩٢ 
٠١/٠٧/١٩٩٢ ٠١/٠٧/١٩٩٢ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٩٨,٦٥ ون

 ٣٠ق % ٢٥

 ١٩٩٢ 
٠١/٠٧/١٩٩٢ 

ات 

  ا

٧/١٩٩٢  ا 

  ادة

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

٣٥ ٢٠ 

 ا ا

وا  

  قا ر

)ول  و

ا ) ا 

ازراء وما. 

 ١٧٥ق % ١٠

 ١٩٩٣ 
٠١/٠٧/١٩٩٣ ٠١/٠٧/١٩٩٣ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٥٩,١٩ ون

 ٢٠٤ق  % ١٠

 ١٩٩٤ 
٠١/٠٧/١٩٩٤ ٠١/٠٧/١٩٩٤ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٦٥,١١ ون



 

١٩٣ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

 ٢٤ق  % ١٠

 ١٩٩٥ 
٠١/٠٧/١٩٩٥ ٠١/٠٧/١٩٩٥ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٧١,٦٢ ون

 ٨٦ق  % ١٠

 ١٩٩٦ 
٠١/٠٧/١٩٩٦ ٠١/٠٧/١٩٩٦ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٧٨,٧٨ ون

 ٨٣ق  % ١٠

 ١٩٩٧ 
٠١/٠٧/١٩٩٧ ٠١/٠٧/١٩٩٧ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٨٦,٦٦ ون

 ٩١ق  % ١٠

 ١٩٩٨ 
٠١/٠٧/١٩٩٨ ٠١/٠٧/١٩٩٨ 

ا اش 

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٩٥,٣٣ ون

 ٢٠ق  % ١٠

 ١٩٩٩ 
٠١/٠٧/١٩٩٩ ٠١/٠٧/١٩٩٩ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ١٠٤,٩ ون

 ٨٣ق  % ١٠

 ٢٠٠٠ 
٠١/٠٧/٢٠٠٠ ٠١/٠٧/٢٠٠٠ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ١١٥,٤ ون

 ١٩ق % ١٠

 ٢٠٠١ 
٠١/٠٧/٢٠٠١ ٠١/٠٧/٢٠٠١ 

 ش اا

 وا

 داز و 

 ون ١٠

 ء اا 

ا دة 

  اًرا



 

١٩٤ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

١٦/٨/٢٠١٢ ٣٠/٦ 

 ١٥٠ق  % ١٠

 ٢٠٠٢ 
٠١/٠٧/٢٠٠٢ ٠١/٠٧/٢٠٠٢ 

 ش اا

 وا

 و داز 

٣٠/٦ 

 ون ١٠

 ء اا 

ا دة 

  اًرا

١٦/٨/٢٠١٢ 

 ٩١ق  % ١٠

 ٢٠٠٣ 
٠١/٠٧/٢٠٠٣ ٠١/٠٧/٢٠٠٣ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

 ون ١٠

 ء اا 

ا دة 

  اًرا

١٦/٨/٢٠١٢ 

 ٨٨ق  % ١٠

 ٢٠٠٤ 
٠١/٠٧/٢٠٠٤ ٠١/٠٧/٢٠٠٤ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

 ون ١٠

 ء اا 

ا دة 

  اًرا

١٣/٦/٢٠٠٨ 

 ١٧٦ق % ٢٠

 ٢٠٠٥ 
٠١/٠٧/٢٠٠٥ ٠١/٠٧/٢٠٠٥ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

 ون ون

 ء اا 

 و ا

 ًرااا  

١/٧/٢٠١٢ 

 ١٦٠ق % ١٠

 ٢٠٠٦ 
٠١/٠٧/٢٠٠٦ ٠١/٠٧/٢٠٠٦ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

 ون ١٠

 ء اا 

 و ا

 ًرااا  

١/٧/٢٠١٣ 

 ١٦٩ق % ١٠

 ٢٠٠٧ 
٠١/٠٧/٢٠٠٧ ٠١/٠٧/٢٠٠٧ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ٧٠ ون



 

١٩٥ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

 ١١٤ق % ٣٠

 ٢٠٠٨ 
٠١/٠٥/٢٠٠٨ ٠١/٠٥/٢٠٠٨ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٤ 

 ون ون

 ء اا 

 و ا

 ًرااا  

١/٧/٢٠١١ 

 ١٤٧ق % ١٠

 ٢٠٠٩ 
٠١/٠٧/٢٠٠٩ ٠١/٠٧/٢٠٠٩ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ون ون

 ١٢٧ق % ١٠

 ٢٠١٠ 
٠١/٠٧/٢٠١٠ ٠١/٠٧/٢٠١٠ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 

   ون ون

 ٥٥ق % ١٥

 ٢٠١١ 
٠١/٠٤/٢٠١١ ٠١/٠٤/٢٠١١ 

 ش اا

وا 

 داز و 

   ون ون ٣١/٣

 ش اا

 امات او

 ٣١/٣ 

 ١١٠ق % ١٠

 ٢٠١٢ 
٠١/٠١/٢٠١٢ ٠١/٠١/٢٠١٢ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣١/١٢ 
   ون ٦٠

 ش اا

 امات او

 داوز 

٣١/١٢ 



 

١٩٦ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

 ٨١ق % ١٥

 ٢٠١٢ 
٠١/٠٧/٢٠١٢ ٠١/٠٧/٢٠١٢ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 
   ون ٥٠

 ش اا

 امات او

 داوز 

٣٠/٦ 

 ٤٣٣ق % ١٠

 ٢٠١٣ 
٠١/٠٧/٢٠١٣ ٠١/٠٧/٢٠١٣ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 
   ون ٥٠

 ش اا

 امات او

 داوز 

٣٠/٦ 

 ٧٠٤ق % ١٠

 ٢٠١٣ 
٠١/٠١/٢٠١٤ ٠١/٠١/٢٠١٤ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣١/١٢ 
   ون ٥٠

 ش اا

 امات او

 داوز 

٣١/١٢ 

 ١٩٠ق % ١٠

 ٢٠١٤ 
٠١/٠٧/٢٠١٤ ٠١/٠٧/٢٠١٤ 

 ش اا

 وا

 داز و 

   ون ون



 

١٩٧ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

٣٠/٦ 

 ش اا

 امات او

 داوز 

٣٠/٦ 

 ١٩٧ق % ٥

 ٢٠١٤ 
٠١/٠٧/٢٠٠٧ ٠١/٠١/٢٠١٥ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦/٢٠٠٧ 

 ون ون

  ق و

  درةدة ا

١/٧/٢٠٠٧  ١٠ %

 ١٥إ % -  و

 ب ادات 

 زدة  اًرا

٢٠٠٨  و 

 ٢٩ق % ١٠

 ٢٠١٥ 
٠١/٠٧/٢٠١٥ ٠١/٠٧/٢٠١٥ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 
   ون ون

 ش اا

اام وات 

 داوز 

٣٠/٦ 

 ٦٠ق % ١٠

 ٢٠١٦ 
٠١/٠٧/٢٠١٦ ٠١/٠٧/٢٠١٦ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٢٣ ١٢٥ ٣٠/٦   

 ش اا

 امات او

 داوز 



 

١٩٨ 
 

 بيان

تاريخ 

اإلستحقاق 

 الزيادة

إلستحقاق الزيادة 

جيب أن يكون 

تاريخ الستحقاق 

 قبل

وعاء حساب 

 الزيادة

احلد 

 األدنى

احلد 

 األقصى
 مالحظات

٣٠/٦ 

 ٨٠ق % ١٥

 ٢٠١٧ 
٠١/٠٧/٢٠١٧ ٠١/٠٧/٢٠١٧ 

 ش اا

 وا

 داز و 

٣٠/٦ 
٥٥٠,٥ ١٥٠    

 ش اا

 امات او

 داوز 

٣٠/٦ 

  

  : غالء املعيشة -٢

  :  اء  ات ا  - أ 

 . ٩٣,٢٥إذا م  اش أ  أو وى  )١(

)٢(   ت ا١/١٢/١٩٥٠ا. 

 :إ إذا ات او ا ١/٩/١٩٧٥اق اش  ت  )٣(

  .١/٩/١٩٧٥ا  ا  )  أ ( 

 :أن ن  اق أ اب ا) ب ( 

  ا ا  غ. 

 ري ار ا. 

  ا ا. 

  ه اا. 

)٤( ق ات إ  ش١/٧/١٩٨٧. 

 :ا ب اء  -ب 



 

١٩٩ 
 

)١(     ممش اا  م ٥  ≤إذا      ا ءا  ٦٧,٥ %    

ممش اا. 

)٢(     ممش اا  م و   ٥ >إذا ≥ ١٠     ا ءا  

٤٧,٢٥ %ممش اا  . 

)٣(   ممش اا  م و  ١٠ > إذا ≥ ٢٠    ا ءا  

٣٢,٨١٢٥ % أ  ممش اا  ٥,٦٩ . 

)٤(    ممش اا  م و  ٢٠ >إذا ≥ ٣٠    ا ءا  

١٦,٥٧٥ % أ  ممش اا  ٥,٥٢٥ . 

)٥(    ممش اا  م ٣٠ >إذا   ٤٠ ≤و    ا ءا  

٦,١٦ % أ  ممش اا  ٥,٢ . 

)٦(    ممش اا  م و  ٤٠ >إذا ≥ ٥٠    ا ءا  

٥,٧٧٥ % أ  ممش اا  ٤,٨٨ . 

)٧(    ممش اا  م و  ٥٠ >إذا ≥ ٧٠     ا ءا 

٥,١٣٣ % أ  ممش اا  ٤,٣٤ . 

)٨(    ممش اا  م و  ٧٠ >إذا ≥ ٩٠    ا ءا  

٣,٨٥ %أ  ممش اا  ٣,٢٥ . 

ادم   و ز أن  ع اش ا  إ إم اء  اش  

ما إ .  

ـاكل مخس سـنوات % ٥زيادة املعاش اإلصابى بواقع  -٣
ً
مـن قـانون  ٥١ألحكـام املـادة  وفق

 :التأمني االجتماعي

             شا  ءا دةا و ، ا ش اا  

  راا وذ  دة اا ا١/٧/١٩٨١ أو ، و أدم  ون دة

 را ا ش اوز ا و  أ . 

بسـيناء وقطـاع غـزة وحمافظـات للعاملني املـدنيني وأصـحاب املعاشـات (إعانة التهجري  -٤

ا) القناة
ً
  :)١٩٨٨لسسنة  ٨تعليمات ( ١٩٨٨لسنة  ٥٨ألحكام القانون رقم  وفق

أو :  ت واب ات أ      ام ا 

١٨/٤/١٩٨٨:  



 

٢٠٠ 
 

  ٢٥ %  أ  شا ٢٠       ش اا ف إو 

٣٠/٦/١٩٨٧ أ  م  يش وا  ءا و.  

م : ء ات امًران  ام ا ر ٥٨  ١٨/٤/١٩٨٨( ٨٨:(  

  اد او ،را ا  اا ة ا رأ إ ا مف إ

        ا  ش اا  دةار ا ا ش ا ا ا

  .ام  اب و اام ا  ه ادة

ارفع املعاش  -٥
ً
مـن قـانون التأمينـات االجتماعيـة واملعاشـات  ١٩ألحكـام املـادة  وفق

، )٢٠١٣لسـنة  ٧٩ألغى بالقرار بقانون رقم ( ٢٠١٠لسنة  ١٣٥الصادر بالقانون رقم 

لسـنة  ٧٩الصـادر بالقـانون رقـم  جتماعيمن قانون التأمني اال ١٦٥وأحكام املادة 

١٩٧٥:  

 من   ١٩ ادة    و  زدة ات    ١/٧/٠٢٠١   اًرا 

      ن رم درت اوا ت ا١٣٥ا   ٢٠١٠    ىوا

 ن رم ءه٧٩إ  ٢٠١٣.  

 وا وا واة   ت اد  ١/٧/٢٠١٣  اًراو

  ٧٩من ر   ادر     من ا ا    ١٦٥ ادة   

١٩٧٥  واا و  يا ام:  

١-  ن رم درا ا ن ام٧٩  ١٩٧٥.  

من ا ا  أب ال و   ادر    -٢

 ن رم١٠٨  ١٩٧٦.  

٣-  ا  ا ن ام  ن رم دررج اا 

٥٠  ١٩٧٨. 

٤-  ن رم درا ا ا ا ن مم١١٢  ١٩٨٠.  

ق  ) ٣،  ٢،  ١(ود  ادة  ام ار ا  اد    

     ن اش ا  )    ا ة ا ا ا م (

 إ ة    ر اق، و  امع       إ  اش % ٣٣و

  .واة  ر اش، و  إ اود ام ش



 

٢٠١ 
 

 ش ا وو   ا ا ن مم    ا

   ن رم در١١٢ا   ١٩٨٠          قا ا دةا  د

ن اش ا  ش اواو  ا ن مم 

ا ر اا ا.  

  :يف حتديد قيمة زيادة املعاشات املشار إليها وصرفها ما يلي ىويراع

 ار ر  ازراء ال    د  ش ان ا ًء -١

ا ر  درق او  دة ر)٥ (ن ان ام . 

٢-  ا  ب ءد و٣٣ % إ       أو   ش اا  

    أن  ،قا ر  شا :   

را    ١٠٣ ادة ر  و ارة  ش ا ا إم ا -أ

ا ن ام.  

ا ارة  ز اداري و ووات ادارة ا وات   -ب

    ر را ار ر  ت و اب ا و ٤٥٨ا   

٩٩٨١. 

٣-        شر ا شا   دةه ا  ةا 

دا   ة وق واا. 

 . ة واة  ر اشإ  ه ادة  -٤

 دة  اش   و  ادات ا  اف ف ادة  -٥

، وم ف ادة و أول ا     ا أو او

ا مء ا أو امء او ا أو ر اق اش  اة 

  .اة  اال

 :وال تستحق الزيادة حلاالت اإلستحقاق اآلتية

 ا  م إى     دا     ا ش ا ا ا -أ

 .ش  ا وا واةق ات 

 . اي     ا أو ا  اش ا -ب



 

٢٠٢ 
 

 من ا ا      ١٦٥و  ادة اص   ادة  -ج

 ن رم در٧٩ا  ١٩٧٥   ش اا دة ا 

 من ات ا وات ادر من ر  ١٩ارة دة 

١٣٥  ٢٠١٠. 

ا  دةه ا  ا اما تو.  

 

   



 

٢٠٣ 
 

  )٢(جدول رقم 

  بيان بتدرج الزيادات السنوية للمعاشات املستحقة

ا
ً
  ١٩٨٠لسنة  ١١٢ألحكام القانون رقم  وفق

  

  القانون

  

  التاريخ

  

  نسبة الزيادة

  

  قيمة الزيادة

  )جنيه(

 إليه الزيادة
ً
  املعاش مضافا

معاش 

١١٢/٨٠  

  )جنيه(

معاش 

  السادات

  )جنيه(

٦,٠٠      ١/١/٧٦  ١١٢/٧٥    

٦,٦٠    %١٠  ١/١/٧٧  ٧/٧٧    

٨,٠٠      ١/٧/٧٨  ٤٤/٧٨    

١٠,٠٠  ١٠,٠٠      ١/٧/٨٠  ١١٢/٨٠  

١٢,٠٠      ١/٧/٨١  ٦١/٨١    

١٥,٠٠  ١٧,٠٠  ٥,٠٠    ١/٦/٩١  ١٦/٩١  

١٨,٠٠  ٢١,٠٠    %٢٠  ١/٧/٩٢  ٣٢/٩٢  

    ٢٥,٠٠  ٤,٠٠  ١١٢ش   ١/٧/٩٣  ١٧٦/٩٣

  ٢٠,٠٠    ٢,٠٠  ش ادات    

٢٤,٠٠  ٣٠,٠٠    %٢٠  ١/٧/٩٤  ٢٠٦/٩٤  

٢٩,٠٠  ٣٦,٠٠    %٢٠  ١/٧/٩٥  ٢٦/٩٥  

٣٧,٠٠  ٤٥,٠٠    %٢٥  ١/٧/٩٦  ٨٨/٩٦  

٤٧,٠٠  ٥٧,٠٠    %٢٥  ١/٧/٩٧  ٨٥/٩٧  

٥٢,٠٠  ٦٣,٠٠    %١٠  ١/٧/٩٨  ٩٢/٩٨  

١/١/٩٩  ٤٥٨/٩٨    

١٠,٠٠  

  

  

٦٢,٠٠  ٧٣,٠٠  

٦٨,٠٠  ٨٠,٠٠    %١٠  ١/٧/٩٩  ٢٢/٩٩  



 

٢٠٤ 
 

  

  القانون

  

  التاريخ

  

  نسبة الزيادة

  

  قيمة الزيادة

  )جنيه(

 إليه الزيادة
ً
  املعاش مضافا

معاش 

١١٢/٨٠  

  )جنيه(

معاش 

  السادات

  )جنيه(

  ١٣٥/٢٠١٠ ق

  
١/٧/٢٠١٠  

  ر 

  ات

 إ

١٢٣,٦٠ 

    

  ١٢٣,٦٠    

  ج.ق

 ٥٥/٢٠١١  
١٥  ١/٤/٢٠١١%        

١٣٥/٢٠١٠  

  

١/٧/٢٠١١  

  

 أ 

اش 

 ًرااا 

 ١/٧/٢٠١١  

١٤٤  

    

  ١٤٤   
  

  

ر  .ق

 ا ا

ات ا  

١١٠/٢٠١٢  

١/١/٢٠١٢  

  

  

١٠%  

  

 أدم 

 ٦٠دة 

  

    

١٣٥/٢٠١٠  

  

  

١/٧/٢٠١٢  

 أ 

اش 

 ًرااا 

 ١/٧/٢٠١٢  

٢٩١   

    

   

  

  

  

  

٢٩١  
  

  



 

٢٠٥ 
 

  

  القانون

  

  التاريخ

  

  نسبة الزيادة

  

  قيمة الزيادة

  )جنيه(

 إليه الزيادة
ً
  املعاش مضافا

معاش 

١١٢/٨٠  

  )جنيه(

معاش 

  السادات

  )جنيه(

  %١٥  ١/٧/٢٠١٢  ٢٠١٢/ ٨١ق 
 أدم   

   ٥٠دة 
    

  ١/٧/٢٠١٣   ١٦٥دة  

  أ 

اش 

 ًرااا 

 ١/٧/٢٠١٣  

 ٣٠٠   

    

      

  ج.ق

٤٣٣/٢٠١٣  
١٠  ١/٧/٢٠١٣%  

 أدم 

 ٥٠دة 

  

    

  ج.ق

٧٠٤/٢٠١٣  
١٠  ١/١/٢٠١٤%  

 أدم 

 ٥٠دة 

  

    

  ١/١/٢٠١٤   ١٦٥دة  

  أ 

اش 

 ًرااا 

 ١/١/٢٠١٤  

٤٥٠   

    

      

  ج.ق

٢٠١٤/  ١٩٠  
١٠  ١/٧/٢٠١٤%        

        %١٠  ١/٧/٢٠١٥  ٢٩/٢٠١٥ ج.ق



 

٢٠٦ 
 

  

  القانون

  

  التاريخ

  

  نسبة الزيادة

  

  قيمة الزيادة

  )جنيه(

 إليه الزيادة
ً
  املعاش مضافا

معاش 

١١٢/٨٠  

  )جنيه(

معاش 

  السادات

  )جنيه(

  ١/٧/٢٠١٦  ٦٠/٢٠١٦ ق

 أ 

اش 

 ًرااا 

 ١/٧/٢٠١٦  

 ٥٠٠   

    

      

  %١٠  ١/٧/٢٠١٦  ٦٠/٢٠١٦ ق

 أدم 

 ١٢٥دة 

   أو

 ع 

  ا

 اش 

 دا٥٠٠وز 

 أ 

أ  

    

  %٥١  ١/٧/٢٠١٧  ٨٠/٢٠١٧ ق

 أدم 

 ١٥٠دة 

  

    

  

  
  



 

٢٠٧ 
 

  النماذج املرفقة باملنشور



 

٢٠٨ 
 



 

٢٠٩ 
 

  



 

٢١٠ 
 

  



 

٢١١ 
 

  



 

٢١٢ 
 

  



 

٢١٣ 
 

  



 

٢١٤ 
 

  



 

٢١٥ 
 

  



 

٢١٦ 
 

  



 

٢١٧ 
 

  

  



 

٢١٨ 
 

  

  



 الرقم التأمیني 

ــــــــف   رقم المـل

 / .............................اسم صاحب المعاش 

  يف أي نقابة مهنية

ا .................... /م:  

دون و  ف أ  إ   نأ 

وا غ    أب اق دي إ  اش أو و أو  ل      

  

  

  )١(نموذج رقم 

 مقدمـــــــه

ا ا:  

ا  :  

ا:  

  :اان

  

  

  )      ول دو    

  .أمام كل بند) ال(أو ) نعم(یراعى اإلجابة 

    

٢١٩ 

  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

  إقرار 

يف أي نقابة مهنية) القيد/ عدم القيد (بـ 

........................ )ا//ة/واأخ/وا/أ( ا

 ي م  .  

ت اى ا .  

إ  ف أ  دون و يو  اء مت   د

ه ا ف .  

وا غ    أب اق دي إ  اش أو و أو  ل      

ا ر  ا  .  

  ،،،ار  إوا 

  

    /     /     :٢٠  

  

  

ا:  

ا:  

ا ا

 اا

 را

اان

 مت التوقيع أمامي

  

  :موضح به ما يلييف حالة القيد بأي نقابة مهنية يرفق بيان من النقابة املختصة 

   . ا اول

 ا.  

 ن ام ن إذا ال اا   ء ام   

یراعى اإلجابة * 
 

 

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

 أم أ /........................

   ي م  
    

  ت اى ا 

و  اء مت   د

ًدو ً ه ا ف 

وا غ    أب اق دي إ  اش أو و أو  ل      

ا ر  ا  

 ا    /     /     :

مت التوقيع أمامي

ا ا ظا:  

ظا:  

ا:  

را:  

يف حالة القيد بأي نقابة مهنية يرفق بيان من النقابة املختصة 

 ر ع اول وما

  ن إذا  ول

  ن ام ن إذا

ا (. 



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 ............................. /اسم صاحب المعاش 

................................................................... :.  

.................................................................................... /  

..........................................................................  

................................ :.  

    راا ا ٢٠     /     / ، وم.  

ا                            رر ا   

............................  

  

  

  

م��ن وزارة التربی��ة والتعل��یم أو التعل��یم الع��الي بحس��ب األح��وال بخ��اتم ش��عار   

  )٢(نموذج رقم 

    

٢٢٠ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

  شهــادة إثبات قيد 

  /................................................................... :

.................................................................................... /

 ا /..........................................................................

      راا ل ا  اً٢٠/       ٢٠ ................................ :

      راا ا ا ن ا      /     /٢٠    راا ا وم ،

    /    /     :٢٠            ا                            رر ا 

  

  

م��ن وزارة التربی��ة والتعل��یم أو التعل��یم الع��الي بحس��ب األح��وال بخ��اتم ش��عار    الش��ھادةإذا كان��ت جھ��ة التعل��یم خاص��ة تعتم��د  

 
  

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

  

 ر  / 

 ن ا.................................................................................... /

) اخ/ ا ( ا

      راا ل ا  اً

      راا ا ا ن ا 

  ا    /    /     :

إذا كان��ت جھ��ة التعل��یم خاص��ة تعتم��د  * 

  .الجمھوریة



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 / .............................اسم صاحب المعاش 

 مكرر ١١٩خرى خبالف املدونة بالنموذج رقم 

 ا .................................. /

ار، وا ا  ر وا 

       نأ  دون و

 أي  ش.  

  .د  ودا ى اك

م ة.  

ل آىأي د.  

  

  )٣(نموذج رقم 

 مقدمـــــــه

:  

  :  

:  

  :  

  

 .أمام كل بند) ال(أو ) بنعم(یراعى اإلجابة 

    

٢٢١ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

 إقرار

خرى خبالف املدونة بالنموذج رقم آبعدم احلصول على أية دخول 
  

ا ) أ/ أخ / ......................................... (

ر وا  ا اار، و ١١٩ى ف اوم ذج آم   أ دل 

       ف أ  دى إ   تم ءا 

ه ا ف .  

ى ا ا  د                                              . أي  ش

 أو م  او  ك.                            دى ا ودا  د

                                                     .م ة

                                                              .ل آأي د

  ،،،ار  إوا 

   /    /     :٢٠  

  

  

  

  
  

  

ا :  

 ا:  

 ا ا:

 اا   :

 ا ر:

:  اان 

 مت التوقيع أمامي

  

یراعى اإلجابة * 

 

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

بعدم احلصول على أية دخول 

  أم أ) ......................................... /

م   أ دل 

       ف أ  دى إ   تم ءا 

ًدو ً ه ا ف 

ى ا ا  د

 أو م  او  د

.                                                     راد  أرض ز

.                                                              د  ر

:     /    /   ً  ا

مت التوقيع أمامي

ا ا ظا :  

ظا :  

 ا:  

  را  :  



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 / .............................اسم صاحب المعاش 

 على معاش آخر) عدم احلصول

 ...................................... /

    أزاول أي و ،  أو   ي أ  م ر  أو ر                

 ف أ  دي إ   تم ءا    نأ  دون و

أو و أو  ل    وا غ    أب اق دي إ  اش   

  ...................................:

ا  ........................... :  

  

  

  )٤(رقم نموذج 

 مقدمـــــــه

  

  

 ا ا:  

ا   :  

ا :  

  :  اان 

  

 )نظر خلفه ا( 

    

٢٢٢ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

 إقرار

عدم احلصول/ احلصول (بعدم االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو 

) ............................ /أخ/ا/ /أ ( ا ...................................... /

    أزاول أي و ،  أو   ي أ  م

ش آ .  

 ف أ  دي إ   تم ءا 

ه ا ف .  

وا غ    أب اق دي إ  اش   

ا ر  ا  .  

  بيانات تستويف يف حالة احلصول على معاش آخر

ش اا ر  ...................................... :ا ر 

 .............................. /و  ............... :ور ا

  ،،،ار  إوا 

   /    /     :٢٠  

  

ا :  

 ا:  

 ا ا

 اا

 را

اان 

 التوقيع أمامي

  

  

 

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

بعدم االلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو 

 أم أ) ............................ /

    أزاول أي و ،  أو   ي أ  م

 ش آ ( أ/ أ(و 

و  ف أ  دي إ   تم ءا 

ًدو ً ه ا ف 

وا غ    أب اق دي إ  اش   

ا ر  ا  

بيانات تستويف يف حالة احلصول على معاش آخر

ش اا ر 

 ا  .............................. /

  

:     /    /   ً  ا

 

  

  

التوقيع أماميمت 

ا ا ظا :  

ظا :  

 ا:  

  را  :  

 



   

٢٢٣ 
 

  إردات 

  ا ش آ  لا  : 

إذا ن اش  أ و ا ا  ع ا أو   

ا ع ال ا واص  ر ا أو ا ا  ذج  

         ش اا  لا  و   ا ا و    ن 

رر ا   ش.  

  

 



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 / .............................اسم صاحب المعاش 

  بعدم زواج البنت أو األخت منذ الرتمل أو الطالق وحىت تاريخ تقديم

 .................................... /

ر و.  

دون و  ف أ أ  ن

إ  اش أو و أو  ل      

  

  

  )٥(نموذج رقم 

 مقدمـــــــه

 ا ا:  

ا   :  

 :  

  :  اان 

  

    

٢٢٤ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

 إقرار

بعدم زواج البنت أو األخت منذ الرتمل أو الطالق وحىت تاريخ تقديم

  طلب الصرف 

  

) ................................... /  / أ (  ا .................................... /

  /ط ( ر        /      /٢٠ ر و

ف أ  دون و إ  ي اء مت   د

ه ا ف .  

إ  اش أو و أو  ل       يوا غ    أب اق د

ا ر  ا  .  

  ،،،ار  إوا 

  

   /    /     :٢٠  

  

  

  

  

  

ا :  

 ا:  

 ا ا

 اا

 را 

اان 

 مت التوقيع أمامي

  

 
  

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

بعدم زواج البنت أو األخت منذ الرتمل أو الطالق وحىت تاريخ تقديم

  أم أ) ................................... /

  وجأ  م) 

د و   تم ءا 

ًدو ً  ه ا ف 

وا غ    أب اق د

ا ر  ا  

:     /    /   ً  ا

مت التوقيع أمامي

ا ا ظا :  

ظا :  

 ا:  

  را  :  



  : يـنـیـالرقم التأم                                                
  : رقـــم المـلــف                                                          

العامل طرفكم مع اعتم�اده بخ�اتم الجھ�ة وذل�ك عل�ى النح�و / ..................................... 

غلیھا البدالت التي لھا صفة الثبات والدوریة، بدالت اإلقامة، البدالت الوظیفیة التي یقتضیھا أداء وظائف بذاتھا وتستلزم منع شا
  

 .)إن وجدت( الموضح عالیھ إلخ، وتحدد في الجدول كل شھر على حدة خالل سنة سابقة على التاریخ

  .)إن وجدت( على التاریخ الموضح عالیھ خالل سنة سابقة

  .وذلك على النحو الموضح بالجدول

  :ة الخاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیةیلحكوملجھات ابالنسبة للعاملین با

  التاریخ
 األجر الوظیفي

  شھري
  األجر المكمل  األشھر عن عام سابق

    شھر -١    /     /
    شھر -٢
    شھر -٣
    شھر -٤
    شھر -٥
    شھر -٦
    شھر -٧
    شھر -٨
    شھر -٩

    شھر - ١٠
    شھر - ١١
    شھر - ١٢

    الضرائب سنوي    الضرائب شھري

المؤمن علیھ في 
اشتراكات التأمین 
  االجتماعي شھري

  
حصة المؤمن علیھ في 

اشتراكات التأمین 
  االجتماعي سنوي

  

  خاتم الجھة  العاملینمدیر شئون 

    

  بیان دخل – )٦(نموذج رقم 

٢٢٥ 

                                          الھیئة القومیة للتأمین االجتماعي                                                                        
                   .                                                                                      

/ ..................................... من قانون التأمین االجتماعي، نرجو التفضل باستیفاء ھذا النموذج بشأن مفردات مرتب السید  

  :الحكومیة بالجھات غیربالنسبة للعاملین بالحكومة غیر الخاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة والعاملین 
 .األساسي الشھري في التاریخ الموضح عالیھیوضع كامل األجر 
: 

البدالت التي لھا صفة الثبات والدوریة، بدالت اإلقامة، البدالت الوظیفیة التي یقتضیھا أداء وظائف بذاتھا وتستلزم منع شا(ما یستحق من عناصر األجر غیر المرتبطة بإنتاجیة المؤمن علیھ كالبدالت 
  .إلخ، وتحدد شھري في التاریخ المشار إلیھ عالیھ... والعالوات الخاصة والعالوات االجتماعیة 

إلخ، وتحدد في الجدول كل شھر على حدة خالل سنة سابقة على التاریخ... عناصر األجر المرتبطة بإنتاجیة المؤمن علیھ كالحوافز والمكافآت واألجور اإلضافیة 
  :بالنسبة للعاملین بالحكومة الخاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة

  .الشھري في التاریخ الموضح عالیھ الوظیفىیوضع كامل األجر 
خالل سنة سابقة ةیوضع كامل األجر المكمل الشھري لكل شھر على حد) وھو باقي األجر بخالف األجر الوظیفي

وذلك على النحو الموضح بالجدول یراعى وضع كافة أنواع الضرائب المستحقة على المذكور وال یتم ذكر أیة استقطاعات أخرى بخالفھا

بالنسبة للعاملین با -٢    :الجھات غیر الحكومیةو )ین ألحكام قانون الخدمة المدنیة

األجر المتغیر غیر 
  المرتبط باإلنتاج شھري

  األشھر عن عام سابق
المرتبط  األجر المتغیر

  باإلنتاج
  

التاریخ

/     /    شھر -١
    شھر -٢
    شھر -٣
    شھر -٤
    شھر -٥
    شھر -٦
    شھر -٧
    شھر -٨
    شھر -٩

    شھر - ١٠
    شھر - ١١
    شھر - ١٢

الضرائب شھري    الضرائب سنوي

حصة المؤمن علیھ في 
اشتراكات التأمین 
  االجتماعي سنوي

  
المؤمن علیھ في حصة   

اشتراكات التأمین 
االجتماعي شھري

مدیر شئون   الموظف المختص  في اتحریرً 

/     /  
  

  

 

الھیئة القومیة للتأمین االجتماعي                                                                                 
.                   ........... ــــصندوق العاملین ب                     

  مدیر شئون العاملین بــ/ السید األستاذ
  وبعد ،،،.. تحیة طیبة                         

من قانون التأمین االجتماعي، نرجو التفضل باستیفاء ھذا النموذج بشأن مفردات مرتب السید   ١١١تنفیذاً ألحكام المادة 
  : التالي

 :مع مراعاة ما یلى
بالنسبة للعاملین بالحكومة غیر الخاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة والعاملین  .١

یوضع كامل األجر :  األجر األساسي )١
:یمثل مجموع ما یلي األجر المتغیر )٢

ما یستحق من عناصر األجر غیر المرتبطة بإنتاجیة المؤمن علیھ كالبدالت   -أ 
والعالوات الخاصة والعالوات االجتماعیة ) من مزاولة المھنة

عناصر األجر المرتبطة بإنتاجیة المؤمن علیھ كالحوافز والمكافآت واألجور اإلضافیة   -ب 
بالنسبة للعاملین بالحكومة الخاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة .٢

یوضع كامل األجر : األجر الوظیفي )١
وھو باقي األجر بخالف األجر الوظیفي: (األجر المكمل )٢

  :بالنسبة للضرائب .٣
یراعى وضع كافة أنواع الضرائب المستحقة على المذكور وال یتم ذكر أیة استقطاعات أخرى بخالفھا            

  

  
 

ین ألحكام قانون الخدمة المدنیةغیر الخاضع(ة یلحكوملجھات ابالنسبة للعاملین با -١

  شھري األجر األساسي  التاریخ
المرتبط باإلنتاج شھري

/     /      

    الضرائب شھري

حصة المؤمن علیھ في 
اشتراكات التأمین 
  االجتماعي شھري

  

  عتماد الجھةا



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 / .............................صاحب المعاش 

  

 ...............................................  

 ........................................... /  غ ا 

 راء اام–     قا–   او

) ....................................... /أخ/ ا (

 .    ا   .  

  

  

 .أمام كل بند) أو  (یراعى اإلجابة بعالمة 

  )٧(نموذج رقم 

 مقدمـــــــه

  

  

 ا ا:  

ا   :  

 ا ر:  

  : اان 

  

 )نظر خلفها(

   

٢٢٦ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

صاحب المعاش اسم 

  طلب

  األخ / صرف منحة قطع معاش االبن 

  

............................................... ):مكتب/منطقة

  ،،، وبعدحتية طيبة 

 ش ا   ........................................... /

درا  أي  لا ٢٦ / ٢٤ / و  (–  راء اام

  

  .رء ف    اش

  رارـــإق

 ............................................. /ن ا) ....................................... /

...................................... /.  

  ي  .    درا    

  ،،،ار  إوا 
  

٢٠  

  

  

  

  

  

یراعى اإلجابة بعالمة * 

ا :  

 ا:  

 ا ا

 اا

 ا ر

اان 

 مت التوقيع أمامي

  

  

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

منطقة(السيد مدير عـــام 

    ر     /    /٢٠  ش ا  

)٢١ درا  أي  لا و

 – ا  زوال.(  

رء ف    اش

 أم أ ............................................. /

 ا...................................... /

    ي  

٢٠:     /    /   ً  ا

مت التوقيع أمامي

ا ا ظا :  

ظا :  

 ا:  

  را  :  



 

٢٢٧ 
 

  إرشادات

  :يف حالة بلوغ االبن أو األخ سن قطع املعاش

١.   غ٢١ : 

اء إار   ا ف أو ا  اق ي   و ال       .أ 

  أي ا   و ،درا.  

إار  ا ف أو ا  اق  أو او  و ال            اء  .ب 

ش آ  . 

 .رة  ا ا   أن ن ر  .ج 

٢.   غ٢٦أو  ٢٤ : 

اق ي   و         اء إار   ا ف أو ا    .أ 

ا.  

إار  ا ف أو ا  اق  أو او  و  ال           اء  .ب 

ش آ  . 

 .رة  ا ا   أن ن ر  .ج 

 :يف حالة التحاق االبن أو األخ بعمل أو مزاولة مهنة

١.  ب  ا   / قا ا ر  . 

ب   ا ع اص ر ا اق  أو ن ا ة ااك           .٢

أ ص أوا ل اع ا  ا وق ا ا . 

٣.   رة أو ا   رةدرج ا لا   ة ا.  

٤.     ب أو را  ة أو اا ا ا ر  ا او ا  ب

ول ا  ا ر ا ا . 

٥.      رىا ا  أو اا ر  ا او ا  ب  

رل         اع ا  ا وق ا اك اة ا ا ن أو

أ ص أوا ا . 

٦. ر ن أن   ا ا  رة. 

 :يف حالة زوال حالة العجز لالبن أو األخ

١.  ا  ا ار اا  وال ا . 

٢. ر ن أن   ا ا  رة. 



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 / .............................اسم صاحب المعاش 

 ...............................................  

 ........................... / (  ا

  

  

  

  )٨(نموذج رقم 

 مقدمـــــــه

  

  :  

  

  

    

٢٢٨ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

  طلب

  صرف منحة الزواج

  
  

............................................... ):مكتب/منطقة(

  ،،، حتية طيبة وبعد

٢٠  و) ا /ا ........................... / (

ا  شا...................../......................  

واج اا   ف ءر. 

  

  

   /    /     :٢٠  

  

  

  

  

  

ا  عطا  واجا  رة. 

 او أو  قا  ارإ. 

ا :  

 ا:  

 ا ا:  

 ا ا  :

 ا ر:  

:  اان 

 
 

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

(السيد مدير عــام 

    ر /    /    ٢٠

ا  شا

واج اا   ف ءر

:     /    /   ً  ا

 :ت

١. ا  عطا  واجا  رة

٢.  او أو  قا  ارإ



 الرقم التأمیني 

 رقم المـلــــــــف

 / .............................اسم صاحب المعاش 

  بعدم زواج األرمل أو األرملة وعدم احلصول على معاش عن الزوج األخري 

ا  أر/ا أر / (

 ( ر        /      /٢٠   و

  . زو آى  ر  ط اف

ف أ  دون و  أن       

      ا   ل شا  إ

  )٩(نموذج رقم 

 مقدمـــــــه

 ا ا:  

ا   :  

 :  

  :  اان 

  

    

٢٢٩ 

  صندوق التأمین االجتماعي للعاملین  
الرقم التأمیني 

رقم المـلــــــــف

اسم صاحب المعاش 

 إقرار

بعدم زواج األرمل أو األرملة وعدم احلصول على معاش عن الزوج األخري 

  

) ................................... /ا  أر

 ....................................  وجأ  م)  /ط (

وج اا  ش ا و ،ر.  

  : بيان يستوفى بالنسبة لألرمل

  فا ط  ر  ىآ زو

       دي إ   تم ءا  و        نأ  دون و  ف أ

ه ا ف .  

إ  اش ل   ا       يوا غ    أب اق د

  ،،،ار  إوا 

  

   /    /     :٢٠  

  

  

ا :  

 ا:  

 ا ا

 اا

 را 

اان 

 مت التوقيع أمامي

  

 
 

 

 الهیئة القومیة للتأمین االجتماعي

صندوق التأمین االجتماعي للعاملین    

 ......................  ـــــــــب

بعدم زواج األرمل أو األرملة وعدم احلصول على معاش عن الزوج األخري 

 أم أ) ................................... /

 ....................................

وج اا  ش ا و ،ر

بيان يستوفى بالنسبة لألرمل 

 م أ   

       دي إ   تم ءا  و

 ف ه اً  ودًل 

وا غ    أب اق د

ا ر .  

:     /    /   ً  ا

  

  
مت التوقيع أمامي

ا ا ظا :  

ظا :  

 ا:  

  را  :  



 

٢٣٠ 
 

  اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

  _________________منطقة 

  _________________مكتب 

  طلب صرف معاش 

   ) ١٩٨٠لسنة  ١١٢وفقا للقانون رقم ( 

  بيانات املؤمن عليه

  ا ا :   ش أ   ا   :م/  

   :ر اش ا   : اان 

 ا ر :  ا ش ا  
  جنیه  ملیم

    

  : ر اش ا   )وة/ ) :  /  اق اش 

    :ف اش ا   ١٩/      /          ر اد                         

    ت ا ة أووث ا أو ا ر/   /  ١٩   ا   

  ف  ا ا  (                                 )  

 ) ع ا أو ا  ا (          ر٢٠٠          /         /ا  

  بيانات املستحقني يف حالة وفاة املؤمن علية أو صاحب املعاش

ع  اا  
 اا در

  رث
  ر اد

  ا 

 أو   

 اش 

ا إن 

و  

ان 

ا  

 ا ا

 ف 

   

ا أو 

ا أو 

ا  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 ذج ر)٣ ( ار وزاري ر٢٥٠  ١٩٨٠  



 

٢٣١ 
 

  شهادة
  

       ن ا هأدم ا  م     ا ا ت ام   و    ور 

 ت  _______________________: اوان ا و اردةا  ا ا

.  

  

  ا_________________________   ا  

__________________________  

 ا_________________________  ا  

_________________________  

 ا  ا  نا_______________  وا  _____________________   

ا  :___________________      أ و ونو .   

                                                                                                             

  

 ا ر  

(                         )  

  جب تقدميها مع طلب الصرفااملستندات الو

طا ا ا اا   م ا ا          ا ة  )١(

ا    يا ت قا  .  

  .دة اة أو رة  وة أو ج ر   ت اة )٢(

  .دات إدار   ط ف ر ازة  ت اة )٣(

)٤(   دةت ا  ا ا ا  ا.  

)٥(      وزوار وء اا  ا  ي  راا ا  دة٢١ 

ا ا    ه . 

 خاتم شعار الجمهوریة  



  

٢٣٢ 
 

  :رســــالفه

  الصفحة  املـوضـــوع

  ١  .الصلةالنصوص التشريعية ذات   :القسم األول

  :القسم الثانى
ــأمني  ــوانني الت ــا لق

ً
ــاش وفق ــتحقاق يف املع ــة لالس ــام املنظم األحك

  .االجتماعي املختلفة
١٩  

  :الباب األول

ــأمني  ــوانني الت ــا لق
ً
ــاش وفق ــتحقاق يف املع ــة لالس ــام املنظم األحك

لسـنة  ١٠٨، ١٩٧٥لسـنة  ٧٩الصـادرة بـالقوانني أرقـام  جتمـاعياال

  .١٩٧٨لسنة  ٥٠، ١٩٧٦

١٩  

  :الفصل األول
  قواعد توزيع املعـاش علـى املسـتحقني يف تـاريخ وفـاة املـؤمن عليـه 

  .أو صاحب املعاش
١٩  

  ١٩  .ت ا ش وو اق  :املبحث األول

  ١٩  .ت ا  :املطلب األول

  ٢٠  .او ا اا ا ق اش  :املطلب الثانى

  ٢١  .او ا ق اش    ت ا  :املطلب الثالث

  :املبحث الثانى
 تا   شا ز   ةو ر  قا و

  .ا  أو  اش
٢٦  

  :املطلب األول
     ول را  ش وا ز)ن   ) ٣م ا  ا

ا.  
٢٦  

  ٢٨  .أ   :املطلب الثانى

  :املبحث الثالث
 من  ١١٠اة ود ا  ات و  ادة 

ا ا.  
٢٩  

  ٢٩  . من ا ا ١١٠ا  أ ادة   :املطلب األول



  

٢٣٣ 
 

  الصفحة  املـوضـــوع

  ٣١  .اة ود ا  اتار   :املطلب الثانى

  :املطلب الثالث
   ود ا ةا م د يا ا م 

 ا  ت و٥ا ا ا .  
٣٢  

  ٣٤  .أ   :املطلب الرابع

  :املبحث الرابع
 د واا     ىش اا  م ً أو ً

  .اة ود ا  ات
٣٦  

  :املبحث اخلامس
    و  أو   ش واا  ود ا ةا

  . من ا ا ١١١ ادة 
٣٨  

  ٣٨  .ا   ى ا  :املطلب األول

  ٤١  .او ا ا    :املطلب الثانى

  ٤٣  .ا  ا ى ا واو ا  آن وا  :املطلب الثالث

  ٤٤  .أ   :املطلب الرابع

  :املبحث السادس
         م ً أو ً  ىش اا   د واا

ش واا  ود ا ةا.  
٤٥  

  ٤٦  .قطع املعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع  :الفصل الثانى

  ٤٦  . اش  :املبحث األول

  ٤٦  .ت  اش  :املطلب األول

  ٤٧  .ر  اش  :املطلب الثانى

  ٤٨  .أ   :املطلب الثالث



  

٢٣٤ 
 

  الصفحة  املـوضـــوع

  ٤٩  .أ  وف  اواج أو  ا  :املبحث الثانى

  :الثالثاملبحث 
     م ً  يش اا   د واا

  .أ  اش
٥٠  

  :الفصل الثالث
اســتحقاق املعــاش يف تــاريخ الحــق لتــاريخ وفــاة املــؤمن عليــه أو 

  .املعاش السابق قطعهيف  صاحب املعاش وعودة احلق
٥١  

  ٥١  .اان دون اس ق    :املبحث األول

  ٥١  .ت اق  :املطلب األول

  ٥٢  . ا ا  اش  :املطلب الثانى

  ٥٤  .اق  ا أو اخ ش  اق  ا ا  :املبحث الثانى

  ٥٤  .و اق اش  :املطلب األول

  ٥٥  .ا  اش  ه ات ا   :املطلب الثانى

  ٥٦  .دة ا  اش ا   :املبحث الثالث

  :املطلب األول

ات ا د  ا  اش ا  ور دة      

 ا دة       وا  مة اا ١١٤     ن ام 

ا.  

٥٦  

  ٥٨  . أم ا  دة ا  اش  :الثانىاملطلب 

  ٦٠  .أحكام عامة  :الفصل الرابع

  ٦٠  .ر ف اش  :املبحث األول

  ٦٠ر ء ف اش   ر وة ا  أو          :املطلب األول



  

٢٣٥ 
 

  الصفحة  املـوضـــوع

  . اش

  :املطلب الثانى
 ا ات  م و    ر ء ف اش 

  .اق اش  ر وة ا  أو  اش
٦٢  

  ٦٤  .رد اش ا  :املبحث الثاني

  :املطلب األول
  ش أ   يا ش ارد ا وأ ا

 أو   ا.  
٦٤  

  :الثانىاملطلب 
ا ز ورد اش ا اح اء ارة أو  

رت اا.  
٦٦  

  ٧١  .أ اق وف إم ا  :املبحث الثالث

  ٧٢  .ز زدات اش  ا  :املبحث الرابع

  ٧٣  .ات  اش  :املبحث اخلامس

  ٧٣  .ا ا   ش ا  :املطلب األول

  :املطلب الثانى
      ون و ا ا  وزت ا

  .زوإاءات او
٧٩  

  ٨٠  .ت  ا ا ون و    :املطلب الثالث

  ٨١  .التأمينيةاملستندات املطلوبة لصرف احلقوق   :الفصل اخلامس

  :املبحث األول
اات ا  ر وة ا  أو  اش أو 

أ .  
٨١  

  ٨١  .اات ا   وة ا  أو  اش  :املطلب األول

  ٨٥  .اشاات ا    ا  أو    :املطلب الثاني



  

٢٣٦ 
 

  الصفحة  املـوضـــوع

  :املبحث الثانى
  ر  قا و ا   ات اا

  .ر وة ا  أو  اش
٨٦  

  :املبحث الثالث
اات ا   ل ا  ش آ أو  

د.  
٨٨  

  ٨٩  . اش وف ا اات ا  ت  :املبحث الرابع

  ٩٢  .اات ا ف اش  ت دة ا  :املبحث اخلامس

  ٩٣  .أ   :املبحث السادس

  :الباب الثاني
ــا ألحكــام قــانون نظــام ل األحكــام املنظمــة

ً
الســتحقاق يف املعــاش وفق

  .١٩٨٠لسنة  ١١٢التأمني االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 
٩٤  

  ٩٤  .قواعد توزيع املعاش على املستحقني  :الفصل األول

  ٩٤  .ت ا ش وو اق  :املبحث األول

  ٩٤  .ت ا  :املطلب األول

  ٩٤  .او ا اا ا ق اش  :املطلب الثانى

  ٩٥  .ق اش    ت ااو ا   :املطلب الثالث

  ٩٧  .ز اش   ات  و اق  :املبحث الثانى

  :املبحث الثالث
  امن ١٤ ادة  واة ود ا  ات 

١١٢ ر  ١٩٨٠.  
٩٨  

  ٩٩  .اش اى ً  أو ً اد وا    :املبحث الرابع

  ١٠٠  . از ا  اش وا   أو   :املبحث اخلامس



  

٢٣٧ 
 

  الصفحة  املـوضـــوع

  ١٠١  .قطع املعاش  :الفصل الثانى

  ١٠١  .ت  اش  :املبحث األول

  ١٠٢  .ر  اش  :املبحث الثانى

  ١٠٣  .اشأ      :املبحث الثالث

  ١٠٤  .أحكام عامة  :الفصل الثالث

  ١٠٤  .ر ف اش  :املبحث األول

  ١٠٥  .رد اش ا  :املبحث الثانى

  ١٠٦  .ز زدات اش  ا  :املبحث الثالث

  ١٠٧  .ات  اش  :املبحث الرابع

  ١٠٨  .لصرف احلقوق التأمينيةاملستندات املطلوبة   :الفصل الرابع

  ١٠٩  .إجراءات وتاريخ بداية العمل باملنشور  :الباب الثالث

  ١١٠  .األمثلة التطبيقية  :القسم الثالث

  ١٨٦  .اجلداول املرفقة باملنشور

  ٧٢٠  .النماذج املرفقة باملنشور

  

  

  

  


	شهادة 



