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مقدمة
نتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع المستحقٌن فً المعاش فً قانون التؤمٌنات
االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وذلك فى حالة وفاة المإمن
علٌه أو صاحب المعاش  ،حٌث ٌقرر القانون المشار الٌه حقا فى المعاش ألفراد أسرته ،
ونتناول فٌما ٌلى دراسة القواعد واألحكام التى ٌنظم بها هذا القانون معاش المستحقٌن  ،مع
االستعانة باألمثلة التطبٌقٌة  ،و ذلك علً النحو التالى :
المطلب األول :فئات المستحقٌن وشروط االستحقاق
الفرع األول :فئات المستحقٌن
الفرع الثانى :شروط االستحقاق
البند األول :الشروط العامة لالستحقاق
البند الثانى :الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقٌن
المطلب الثانى :توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن
المطلب الثالث :المعاش اآلخر وشروط استحقاق المعاش
المطلب الرابع :المعاش والدخل من عمل أو مهنة
المطلب الخامس :قطع المعاش
المطلب السادس :أٌلولة المعاش من مستحق لمستحق أخر
المطلب السابع :عودة الحق فى المعاش
المطلب الثامن :حاالت توافر شروط استحقاق المعاش بعد تارٌخ وفاة المإمن علٌقه أو صقاحب
المعاش
المطلب التاسع :منحة زواج البنت أو األخت ومنحة قطع معاش اإلبن أو األخ
المطلب العاشر :أحكام خاصة بصرؾ المعاشات
المطلب الحادى عشر :األحكام االنتقالٌة
الجداول:
جدول رقم  : 7توزٌع المعاش على المستحقٌن
المرفقات:
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
أمثلة تطبٌقٌة:
أوال :خطوات توزٌع المعاش فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش
ثانٌااا :تحقققق شققروط اإلسققتحقاق ألحققد المسققتحقٌن بعققد وفققاة المققإمن علٌققه أو صققاحب
المعاش
و هللا الموفق و الهادى إلى سواء السبٌل
لٌلً محمد الوزٌرى
محمد حامد الصٌاد
رئٌس مجلس إدارة
مستشار التؤمٌن االجتماعى
الهٌئة العامة للتؤمٌن والمعاشات (سابقا)
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)
W : www.elsayyad.net
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المطلب األول
فبات المستحقٌن وشروط االستحقاق
الفرع األول
فبات المستحقٌن
ٌقصد بالمستحقٌن فى المعاش أفراد الفئات اآلتٌة من أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش
الذٌن تتوافر فى شؤنهم فى لحظة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش شروط االستحقاق التى
حددها قانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات :
 -1فئة األزواج  :األرملة  ،األرمل
 -2فئة األوالد  :األبناء  ،البنات
 -3فئة الوالدٌن  :األب  ،األم
 -4فئة اإلخوة واألخوات  :األخ  ،األخت
وذلك حتى لو اختلفت دٌانتهم مع المإمن علٌه أو صاحب المعاش
تارٌخ استحقاق صرؾ المعاش للمستحقٌن:
ٌصرؾ المعاش لمن توافرت فى شؤنهم شروط استحقاق المعاش فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو
صاحب المعاش من أول الشهر الذى وقعت فٌقه الوفقاة ولقو كقان تقارٌخ الوفقاة الٌقوم األخٌقر مقن
الشهر .
الفرع الثانى
شروط االستحقاق
البند األول
الشروط العامة لالستحقاق
تتحدد الشروط العامة الستحقاق المستحق للمعاش فٌما ٌلى :
 -1وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  ،والوفاة قد تكون ٌقٌنٌة ثابتة بالشهادة الدالة على
ذلك  ،وقد تكون حكمٌة تقطع الدالئل بحدوثها دون أن ٌثبت ذلك حقٌقة  ،ففى حالة فقد
المإمن علٌه أو صاحب المعاش تصرؾ للمستحقٌن عنه إعانة شهرٌة تعادل ما ٌستحقونه
من معاش بافتراض وفاته .
 -2ثبوت حٌاة المستحق لحظة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  ،وٌعتبر فى حكم ذلك
.
الحمل المستكن إذا انفصل حٌا
 -3أال ٌكون المستحق قد قام بقتل المإمن علٌه أو صاحب المعاش عمدا أو تسبب عمدا فى قتله
وذلك فى ؼٌر حاالت الدفاع الشرعى  ،ونستند فى هذا الشرط لألحكام المنظمة لعقد التامٌن
بالقانون المدنى  ،وذلك ألنه إذا كان قانون التامٌنات االجتماعٌة والمعاشات قد سكت عن
أثر قتل المستفٌد المإمن له عمدا أو بتحرٌض منه على استحقاق المعاش  ،إال انه سكوت
ؼٌر مقصود به – بال رٌب – تقرٌر أحقٌة القاتل فى معاش عن المإمن له لما فى ذلك من
تعارض مع القواعد الحاكمة للعالقة التؤمٌنٌة والتى تؤبى أن ٌستفٌد القاتل من قتل من أزهق
.
روحه – عمدا – بؽٌا وعدوانا  ،وال أن ٌترتب التؤمٌن بموجب فعل إرادى من المستحق له
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البند الثانى
الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فبات المستحقٌن
ٌمٌل قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات نحو التوسع فى فكرة اإلعالة فى تحدٌد المستحقٌن
للمعاش فى حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  ،حٌث:
ٌ -1ؤخذ بمعٌار اإلعالة القانونٌة كمعٌار لتحدٌد بعض المستحقٌن  :األرملة  ،األبناء  ،البنات.
ٌ -2ؤخذ بمعٌار اإلعالة الفعلٌة بالنسبة لفئة أخرى  :اإلخوة واألخوات.
 -3فى بعض الحاالت ال ٌتطلب حتى اإلعالة الفعلٌة وٌفترض توافرها بتوافر الصفة  :الوالدان
والزوج.
أوال :شروط االستحقاق الخاصة بأفراد فبة األزواج :
 -1شروط استحقاق األرملة:
ٌشترط الستحقاق األرملة معاشا عن زوجها المإمن علٌه أو صاحب المعاش توافر
(شرط وحٌد) الزواج موثق :
أ  -أن تكون األرملة قد ارتبطت بالمإمن علٌه أو صاحب المعاش بعقد زواج موثق ،
فعقد الزواج العرفى ال ٌرتب حقوقا للزوجة قبل زوجها وبالتالى فال ٌتصور أن
ٌرتب لها حقا فى المعاش فى الوقت الذى ال ٌكون لها فٌه حق فى اإلرث أو النفقة .
ب  -أو أن ٌكون الزواج ثابتا بحكم قضائى نهائى سواء أقٌمت الدعوى حال حٌاة
الزوج أو بعد وفاته.
ج  -وٌُقبل إثبات الزواج باإلعالم الشرعً أو بشهادة مٌالد أحد األوالد فً الحاالت
التً جرت فٌها العادة على عدم توثٌق الزواج فً الوحدات المحلٌة التً ٌجري فٌها
العرؾ بذلك
د ٌ -جب أن ٌكون الزواج قد استمر حتى وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش فإذا
طلقها قبل وفاته فإنها تعتبر مطلقة  ،وٌستوى أن ٌوقع الزوج الطالق بإرادته
المنفردة أو بحكم القاضى للتطلٌق  ،وٌستوى كذلك أن ٌكون الطالق رجعٌا أو بائنا
بٌنونة صؽرى أو كبرى.
ه  -تعتبر المطلقة طال ًقا رجعًٌا فً حكم األرملة فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
( )1المطلقة التً توفى عنها المإمن علٌه أو صاحب المعاش خالل فترة عدتها
والتً تقدر بمائة ٌوم من تارٌخ الطالق.
( )2المطلقة الحامل التً توفى عنها المإمن علٌه أو صاحب المعاش حتى تضع
حملها.
و ٌ -الحظ أن المعٌار الذى بنى علٌه استحقاق األرملة للمعاش هو اإلعالة القانونٌة ،
فالزوج ٌقع على عاتقه التزام بالنفقة على زوجته وال ٌإثر فى هذا االلتزام وجود
دخل لدٌها آٌا كان مصدره أو مقداره .
 -2شروط استحقاق األرمل:
ٌشترط الستحقاق األرمل معاشا عن زوجته المؤمن علٌها أو صاحبة المعاش :
أ  -أن ٌكون الزواج موثقا ً  ،أو ثاب ًتا بموجب حكم قضائً بات.
وٌُقبل إثبات الزواج باإلعالم الشرعً أو بشهادة مٌالد أحد األوالد فً الحاالت التً
جرت فٌها العادة على عدم توثٌق الزواج فً الوحدات المحلٌة التً ٌجري فٌها
العرؾ بذلك
ً
ب  -أال ٌكون متزوجا بؤخرى فً تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش.
وبمراعاة اآلتى:
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أ -أن ٌكون عقد الزواج قائما فى تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش ،
وٌتوافر هذا الشرط باستمرار عالقة الزوجٌة بٌن المإمن علٌها أو صاحبة المعاش
وزوجها حتى تارٌخ الوفاة.
ب -وتعتبر عالقة الزواج قائمة فً تارٌخ وفاة المإمن علٌها أو صاحبة المعاش خالل
فترة العدة من طالق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة ٌوم من تارٌخ الطالق،أو وفاة
المإمن علٌها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.
ثانٌا :شروط االستحقاق الخاصة بفبة األوالد :
ٌشترط الستحقاق اإلبن و البنت صحة النسب لألب (المإمن علٌه أو صاحب المعاش) أو
األم (المإمن علٌها أو صاحبة المعاش) شرعا  ،وٌرجع فى ذلك إلى قانون األحوال
الشخصٌة  ،وال ٌإثر فى استحقاقهم أن تكون والدتهم قد حرمت من المعاش لزواجها بعقد
عرفى  ،أو كانت هى المإمن علٌها أو صاحبة المعاش وشاب زواجها عٌب  ،وذلك
باإلضافة للشروط اآلتٌة :
)
 -1شروط استحقاق اإلبن :
ٌشترط الستحقاق اإلبن معاشا عن أبٌه أو أمه أن تكون سنه فى تارٌخ وفاة أٌهما اقل
من  21سنة  ،وٌستثنى من هذا الشرط الحاالت اآلتٌة:
أ  -الطالب بؤحد مراحل التعلٌم التى ال تجاوز مرحلة الحصول على اللٌسانس أو
البكالورٌوس أو ما ٌعادلها متى توافرت فى شؤنه الشروط اآلتٌة :
( )1أن ٌكون متفرؼا للدراسة  ،أى ال ٌعمل بعمل تابع أو ٌمارس مهنة  ،سواء كان
منتظما بدور التعلٌم أو ؼٌر منتسب ألى منها وثبت تفرؼه للدراسة وتقدمه
لالمتحان .
( )2أال ٌكون قد بلػ سن السادسة والعشرٌن .
ب -من حصل على مؤهل نهابى ال ٌجاوز مرحلة اللٌسانس أو البكالورٌوس متى
توافرت فى شؤنه الشروط اآلتٌة :
( ) 1أال ٌكون اإلبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة  :حكومٌة  ،قطاع عام  ،قطاع
خاص  ،داخل البالد أو خارجها  ،أو لم ٌزاول مهنة .
( )2أال ٌكون قد بلػ سن السادسة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المإهل
اللٌسانس أو البكالورٌوس وسن الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على
المإهالت األقل  ،والمقصود بالمإهل النهائى المإهل الذى تعتمده الدولة
لاللتحاق بؤحد أجهزتها .
ج  -العاجز عن الكسب  ،وٌقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التؤمٌنات
االجتماعىة والمعاشات " كل شخص مصاب بعجز ٌحول كلٌة بٌنه وبٌن العـمل
أوٌنقص قدرته على العمل بواقع ( )% 50على األقل  ،وٌشترط أن ٌكون هذا
.
العجز ناشئا بالمٌالد أونتٌجة حادث أو مرض ٌصاب به الشخص قبل سن الستٌن".
وٌقدم للهٌئة التؤمٌنٌة السند المثبت لحالة العجز وٌجب أن تدعم هذه المستندات
بقرار من الهٌئة العامة للتامٌن الصحى  ،وهذا القرار ٌقتصر على وجود حالة
.
العجز فقط دون تعرضه لتحدٌد تارٌخ العجز
ولإلبن أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فً قرار الجهة الطبٌة بعدم ثبوت عجزه خالل
شهر من تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز .
وٌقدم الطلب إلً الهٌئة مرفقا بها الشهادات الطبٌة المإٌدة لوجهة نظره مع أداء
عشرون جنٌها كرسم تحكٌم .
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 -2شروط استحقاق البنت:
ٌشترط الستحقاق اإلبنة لمعاش عن أبٌها المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو أمها
المإمن علٌها أو صاحبة المعاش أن تكون ؼٌر متزوجة فى تارٌخ وفاة األب أو األم
بحسب األحوال  ،وتعتبر البنت ؼٌر متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا
كانت فى هذا التارٌخ أرملة أو مطلقة ولو كان طالقها رجعٌا وإذا كانت فى فترة العدة
ٌكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة .
ثالثا :شروط استحقاق فبة الوالدٌن :
سبق أن أشرنا إلى أن قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات ٌكتفى لتوافر شرط اإلعالة
بالنسبة لوالدى المإمن علٌه أو صاحب المعاش بتوافر الصفة وال ٌضٌؾ إلٌها أٌة شروط
خاصة أخرى.
رابعا :شروط استحقاق فبة اإلخوة واألخوات:
توافر شروط استحقاق اإلبن بالنسبة لألخ  ،وتوافر شروط استحقاق البنت بالنسبة لألخت.
واإلعالة الفعلٌة هى المعٌار الذى بنى علٌه استحقاق اإلخوة واألخوات  ،وفى تحدٌد مفهوم
اإلعالة الفعلٌة التى ٌعتد بها قانون التامٌنات االجتماعىة والمعاشات الستحقاق اإلخوة
واألخوات  ،وتضمن مشروع الالئحة التنفٌذٌة للقانون الشروط واألوضاع التى تتحقق
بتوافرها اإلعالة الفعلٌة  ،وذلك على النحو التالى :
 -1أال ٌكون أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش قد توافرت فى شؤنه شروط
االستحقاق فى المعاش الذى ٌطالب األخ أو األخت بنصٌب منه .
 -2أال ٌكون لألخ أو األخت دخل من أى مصدر  -باستثناء المعاش المستحق عن شهٌد -
ٌعادل قٌمة استحقاقه فى المعاش أو ٌزٌد علٌه  ،وال تعتبر المساعدة الضمانٌة من قبٌل
الدخل.
 -3أال ٌكون لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جمٌعا من أى مصدر
ٌعادل قٌمة معاش األخ أو األخت المدعى بإعالته لألخ أو األخت  ،أو ٌزٌد علٌه  ،وال
ٌعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الؽٌر .
 - 4مستند إثبات اإلعالة على الوجه المتقدم ٌتحدد بشهادة إدارٌة (نموذج ٌ )32شهد
محررٌها بصحة البٌانات مع إقرار بتضامنهم مع صاحب الشؤن فى رد ما صرؾ من
مبالػ بؽٌر حق إذا ما تبٌن عدم صحة البٌانات التى وردت بالشهادة .
تضمن النموذج رقم 29
طلـــب
صرؾ الحقوق التأمٌنٌة لإلخـوة واألخــــوات
ٌعاقب بؽرامة التقل عن عشرٌن ألؾ جنٌه والتجاوز خمسٌن ألؾ جنٌه ،كل من
حصل على أموال الهٌبة بؽٌر حق أو قام بإعطاء بٌانات ؼٌر صحٌحة أو امتنع عن
إعطاء بٌانات مما ٌجب اإلفصاح عنها وف ًقا ألحكام هذا القانون أو القرارات أو
اللوابح المنفذة له مع علمه بذلك ( م  166قانون  148لسنه )2019
أقر بصحة البٌانات الواردة بهذا النموذج وتمثل حالتً فً تارٌخ وفاة العائل وال ٌوجد
أٌة دخول أخرى بخالؾ المدونة بالنموذج والمبٌنة تفصٌالً به ،وفً حالة استٌفاء بٌانات
ؼٌر صحٌحة تإدى إلى قٌامى بصرؾ أٌة مبالػ دون وجه حق أكون مسئوالً عن
صرؾ هذه المبالػ.
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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وهذا إقرار منً بذلك.،،،
توقٌع األخ  /األخت

التارٌخ / /
تم التوقٌـــع إمامــً
اسم الموظؾ المختص  :ــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظٌفة :
التـــــــــــــوقـــــٌـــــــــــــــع  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20
/
/
التارٌخ :
إرشادات
ٌشترط الستحقاق اإلخوة واألخوات بالمعاش توافر شروط استحقاق االبن أو البنت
باإلضافة إلى الشروط اآلتٌة:
أ -أال ٌكون أى من أوالد المإمن علٌه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فً المعاش.
ب -أال ٌكون لألخ أو األخت دخالً من أى مصدر ٌعادل قٌمة نصٌبه فً المعاش أو ٌزٌد
علٌه.
ج -أال ٌكون لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جمٌعا من أى مصدر
ٌعادل قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو ٌزٌد علٌه  ،وال ٌعتبر من هذا
الدخل المعاش المستحق عن الؽٌر.
لذلك استٌفابك كافه بٌانات النموذج تمنعك من الوقوع تحت طابله القانون.
ترفق المستندات التالٌة مع النموذج:
ً
.1المستندات المؤٌدة للدخول المدونة بالنموذج وفقا لما ٌلى:
أ  -فً حالة الحصول على معاش آخر أو دخل من عمل لدى الؽٌر ٌراعى استٌفاء
المستندات المإٌدة لذلك ورقم المعاش اآلخر إذا كان مستحق من الهٌئة.
ب  -صافً الدخل الخاضع للضرٌبة إذا كان الدخل من مزاولة مهنة أو نشاط
مستقل.
ج  -بٌان بالقٌمة اإلٌجارٌة للقٌراط إذا كان الدخل من أرض زراعٌة.
د  -بٌان من الضرائب العقارٌة إذا كان الدخل من عقار.
ه  -بٌان برٌع االستثمار إذا كان الدخل من ودائع لدى البنوك.
و  -بٌان معاش إذا كان المعاش مستحق من ؼٌر الهٌئة.
.2اإلقرار المرفق بعدم الحصول على أٌة دخول أخرى بخالؾ المدونة بالنموذج.
.3صور شهادات مٌالد ممٌكنة ألوالد األخ أو األخت أو صور بطاقات الرقم القومً.
 .4ترفق موافقة جهة الصرؾ (بنك – هٌئة البرٌد – شركات االتصاالت (المخافظ
األلكترونٌة) )... -على تحوٌل المعاش الى الحساب الجارى.
مالحظة:
ٌُعاد بحث شروط اإلعالة المشار إلٌها لإلخوة واألخوات المستحقٌن فً المعاش عند كل
تعدٌل ٌطرأ على حالة المعاش ،وعلى األخص فى الحاالت اآلتٌة:
 -1توافر شروط استحقاق المعاش ألحد المستحقٌن.
 -2قطع معاش أحد المستحقٌن.
 -3مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات ألى مستحق فً المعاش.
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المطلب الثانى
توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن
وفى تحدٌد قٌمة المعاش الواجب توزٌعه على المستحقٌن ٌراعى قانون التؤمٌنات االجتماعٌة
والمعاشات الحفاظ لألسرة على المستوى المعٌشى الذى كان ٌتوافر لها أثناء حٌاة العائل  ،وفى
تحدٌد نصٌب كل من المستحقٌن ٌراعى االحتفاظ فى المقام األول بكٌان األسرة .
وفى إطار هذا المبدأ ٌحدد قانون التؤمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات نصٌب كل مستحق من
المعاش وفق:
جدول رقم  : 7توزٌع المعاش على المستحقٌن .
وذلك على الوجه األتى:
 -1نصٌب فبة األزواج فى المعاش :
  4/3المعاش فى حالة عدم توافر شروط االستحقاق فى أى فئة من فئات المستحقٌن  ،أومع وجود فئة اإلخوة واألخوات فقط
  3/2المعاش فى حالة االستحقاق مع فئة الوالدٌن فقط  2/1المعاش فى حالة االستحقاق مع فئة األوالد فقط  3/1المعاش فى حالة االستحقاق مع فئة األوالد وفئة الوالدٌنوفى حالة تعدد األرامل ٌوزع النصٌب بٌنهن بالتساوى
 -2نصٌب فبة األوالد فى المعاش :
 كامل المعاش إذا كانوا أكثر من واحد وال ٌوجد معهم أحد من فئة األزواج أو فئةالوالدٌن
  6/5المعاش إذا كانوا أكثر من واحد مع فئة الوالدٌن فقط  3 /2المعاش للواحد من فئة األوالد فى حالة عدم توافر شروط االستحقاق ألى منفئات المستحقٌن  ،أو مع فئة الوالدٌن فقط
  2 /1المعاش مع فئة األزواج  ،أو مع فئة األزواج وفئة الوالدٌنوٌوزع النصٌب بٌنهم بالتساوى فى حالة التعدد
 -3نصٌب فبة الوالدٌن فى المعاش :
  2/1المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة  ،أو مع فئة اإلخوة واألخوات فقط  3/1المعاش مع فئة األزواج  ،مع عدم وجود فئة األوالد  6/1المعاش مع فئتى األزواج واألوالد  ،أو مع أكثر من واحد من فئة األوالد مع عدموجود فئة األزواج
وٌوزع النصٌب بٌن الوالدٌن بالتساوى
 -4نصٌب فبة اإلخوة واألخوات فى المعاش :
 2/1المعاش إذا لم توجد فئة أخرى مستحقة فى المعاش 4/1المعاش مع فئة الوالدٌن  ،أو مع فئة األزواجوفى حالة التعدد ٌقسم النصٌب بٌنهم بالتساوى .
وٌتساوى فى االستحقاق فى المعاش اإلخوة واألخوات األشقاء مع اإلخوة واألخوات ألب أو
ألم .
 -5توزٌع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن :
ٌوزع المعاش فى حالة وجود حمل مستكن على المستحقٌن فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو
صاحب المعاش بافتراض عدم وجوده  ،وٌعاد توزٌع المعاش على المستحقٌن بما فٌهم
الحمل اعتبارا من أول الشهر التالى للشهرالذى ولد فٌه حٌا وٌصرؾ نصٌبه من هذا
التارٌخ.
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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ومن دراسة توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن نستخلص المبادئ اآلتٌة :
 -1الحفاظ على مستوى معٌشة األسرة  ،فالمعاش ٌوزع بالكامل طالما توافرت شروط
االستحقاق فى أفراد أكثر من فئة .
ٌ -2قتصر توزٌع جزء من المعاش على حالة انفراد فئة واحدة بالمعاش .
 -3امتٌاز فئة األوالد فى حالة انفرادها باستحقاق المعاش بالكامل .
ٌ -4قوم توزٌع المعاش على أساس أن األسرة فى األصل تتكون من الزوج واألوالد  ،وفى
حالة استحقاق الوالدٌن معهما ال ٌتؤثر نصٌب فئة األوالد ولو كان ولدا واحدا .
 -5ال استحقاق فى المعاش لفئة اإلخوة واألخوات طالما توافرت شروط االستحقاق فى فئة
األوالد .

المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

56/10

محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى

ٌناٌر 2022

مذكرات فى التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثامنة بعد المائة

المطلب الثالث
المعاش اآلخر
وشروط استحقاق المعاش
 -1عدم استحقاق المستحق معاشا آخر شرط من شروط االستحقاق :
ٌضٌؾ قانون التامٌنات االجتماعىة والمعاشات شرطا آخر لشروط استحقاق المستحقٌن
للمعاش ٌسرى فى شؤن جمٌع المستحقٌن  ،فٌقرر قاعدة عامة مقتضاها استحقاق المستحق
لمعاش واحد من المعاشات التى ٌتوافر فى شؤنها شروط االستحقاق المقررة بقوانٌن التامٌن
االجتماعى (قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات  ،وقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  90لسنة  ، )1975وٌنظم أحكام تلك القاعدة وفقا
لالتى :
أ  -المعاشات التى تسرى فى شؤنها قاعدة استحقاق معاش واحد هى المعاشات المستحقة
من صندوق التامٌن االجتماعى ومن الخزانة العامة  ،وعلى ذلك :
ال ٌمتد الحظر إلى المعاشات المستحقة من النقابات أو الجمعٌات أو من صنادٌق التؤمٌن
الخاصة فٌجوز الجمع بٌن تلك المعاشات وبٌن المعاش المقرر بقانون التؤمٌنات
االجتماعىة والمعاشات بدون حدود .
ب  -فى حالة تحدٌد المعاش المستحق من بٌن تلك المعاشات التى تتوافر فى شؤنها شروط
االستحقاق للمستحق ٌعتمد قانون التؤمٌنات االجتماعىة والمعاشات على ترتٌب األولوٌة
فى اإلعالة :
( )1المعاش المستحق عن النفس.
( )2المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
( )3المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.
( )4المعاش المستحق عن اإلبن أو اإلبنة.
( )5المعاش المستحق عن األخ أو األخت.
ٌ -2راعى فى تطبٌق ما تضمنه البند : 1
أ – إذا كان المستحق مستحقا لمعاش ثم استحق معاشا آخر من مرتبة أعلى بالترتٌب
السالؾ بٌانه وكان معاش المرتبة األعلى أقل من معاش المرتبة األدنى ربط له المعاش
.
بمعاش المرتبة األعلى وٌكمل له بالفرق بٌن المرتبتٌن من معاش المرتبة األدنى
ب  -إذا استحق المستحق عدة معاشات عن مإمن علٌهم أو أصحاب معاشات من مرتبة
واحدة فٌستحق المعاش األسبق فى االستحقاق أٌا كانت قٌمته  ،وإذا كان المعاش
األحدث أكبر ربط له من المعاش األحدث معاشا بمقدار الفرق بٌن المعاشٌن .
 -3استثناءات من قاعدة عدم الجمع بٌن المعاشات :
أ  -تجمع األرملة بٌن المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق لها عن زوجها
.
بدون حدود
ب ٌ -جمع اآلرمل بٌن المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق له عن زوجته
.
بدون حدود
ج ٌ -جمع األوالد بٌن المعاش المستحق عن األب والمعاش المستحق عن األم بدون حدود.
د ٌ -جمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة عن مإمن علٌه أو صاحب معاش واحد بدون
.
حدود
هـ ٌ -جمع المستحق بٌن المعاش المستحق عن شهٌد والمعاش المستحق له عن مإمن علٌه
أو صاحب معاش بدون حدود.
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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و ٌ -جمع المستحقون فً ؼٌر الحاالت الواردة فً البنود أرقام (أ  ،ب  ،ج  ،د) السابق
بٌانها  ،بٌن المعاشات المستحقة فً حدود قٌمة الحد األدنى للمعاىش ( % 65من الحد
األدنى ألجراالشتراك)  ،وٌكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا ً للترتٌب المنصوص علٌه
بالبند .1
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
 –4متى تطبق حدود الجمع بٌن المعاشات ؟:
تطبق قواعد حدود الجمع بٌن المعاشات :
أ  -فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش.
ب  -عند كل تؽٌٌر ٌطرأ على قٌم المعاشات المستحقة نتٌجة أى من الوقابع اآلتٌة:
()1إعادة توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن فً معاش األولوٌة األعلى أو األدنى.
()2تعدٌل النصٌب المستحق نتٌجة قطع معاش أحد المستحقٌن فً معاش األولوٌة
األعلى أو األدنى.
()3استحقاق معاش ذو أولوٌة أعلى بعد تارٌخ استحقاق المعاش ذو األولوٌة األدنى.
ٌ -5راعً فً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات أن تتم وفقا لما ٌأتً:
أ  -تطبق حدود الجمع بٌن المعاشات على أساس األنصبة المستحقة ولٌس األنصبة
المنصرفة.
ب  -تطبق حدود الجمع بٌن المعاشات على جمٌع المستحقٌن من ذات الفئة فً وقت واحد.
ج  -تطبق حدود الجمع بٌن المعاشات على فبات المستحقٌن بالترتٌب اآلتً:
( )1فئة األخوة واألخوات.
( )2فئة الوالدٌن.
( )3فئة األوالد.
وإذا ترتب على تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات عدم استحقاق فئة األوالد ٌتم بحث
شروط استحقاق المعاش لفئة اإلخوة واألخوات.
 -6رد النصٌب المقطوع كل ًٌا أو جزب ًٌا:
ٌتم رد النصٌب فً المعاش الذي ٌقطع كلًٌا أو جزئًٌا نتٌجة إعمال قواعد حدود الجمع بٌن
المعاشات وف ًقا لما ٌلً:
أ  -رد النصٌب المقطوع كلًٌا أو جزئًٌا على المستحقٌن من ذات الفئة أوالً بالتساوى على أن
ٌكون ذلك على مرحلتٌن كما ٌلً:
المرحلة األولً:
رد المعاش المقطوع كلًٌا على المستحقٌن الذٌن استحقوا أنصبتهم بالكامل أو جزئًٌا.
المرحلة الثانٌة:
رد المعاش المقطوع جزئًٌا على المستحقٌن الذٌن استحقوا أنصبتهم بالكامل فقط.
ب  -فً حالة عدم وجود مستحقٌن من ذات الفئة أو زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى
نصٌب له بالجدول رقم ( )7المرفق بالقانون وف ًقا للحالة فً تارٌخ الرد ٌتم الرد على
المستحقٌن من الفئات األخرى مع مراعاة الترتٌب اآلتى:

المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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فبة المستحق المقطوع معاشه
األرملة أو األرمل

فبة المستحق الذى ٌردعلٌه المعاش
 -1األوالد.
 -2الوالدان.
 -3اإلخوة واألخوات.

األوالد

 -1األرملة أو األرمل.
 -2الوالدان.

الوالدان

 -1األرملة أو األرمل.
 -2األوالد.
 -3اإلخوة واألخوات.

ج  -فً جمٌع األحوال ٌراعى أال ٌزٌد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه عن الحد
األقـصى لنصـٌبه المحـدد بالجدول رقم ( )7المرفق بالقانون.
د ٌ -قصد بالنصٌب المستحق النصٌب بعد مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات  ،وإعمال
قواعد الرد واألٌلولة الناتجة عن ذلك.
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المطلب الرابع
المعاش
والدخل من عمل أو مهنة
كما سبق أن أوضحنا ٌستند نظام التؤمٌن االجتماعى فى تقرٌر معاش للمستحقٌن عن المإمن
علٌه أو صاحب المعاش على أنهم كانوا ٌعتمدون فى معٌشتهم على دخل العائل  ،فإذا ما توافر
للمستحق دخل من عمل أو مهنة بمعنى أن كان من الهٌئة العاملة فى تارٌخ وفاة العائل أو أصبح
بعد ذلك من أفرادها فإنه ٌفقد المبرر فى صرؾ المعاش عن العائل  ،وال ٌإثر ذلك فى استمرار
استحقاقه للمعاش فإذا فقد عمله عاد له الحق فى صرؾ معاشه  ،وٌتناول قانون التؤمٌنات
االجتماعٌة والمعاشات تنظٌم قواعد حظر الجمع بٌن المعاش والدخل على الوجه األتى :
 -1الدخل من العمل لحساب الؽٌر :
إذا كان المستحق ملتحقا بعمل أو التحق بعمل  ،وكان صافى دخله من العمل ٌساوى قٌمة
معاشه أو ٌزٌد علٌه ٌوقؾ صرؾ المعاش إلٌه فإذا نقص صافى هذا الدخل عن المعاش
صرؾ إلٌه من المعاش الفرق  ،وٌقصد بالدخل الصافى كل ما ٌحصل علٌه المستحق مقابل
عمله مخصوما منه اشتراكات التؤمٌن االجتماعى والضرائب فى تارٌخ استحقاقه للمعاش أو
فى تارٌخ التحاقه بالعمل أى التارٌخٌن بعد اآلخر بحسب األحوال  ،وتتم المتابعة فى ٌناٌر
من كل عام .
وٌراعى فى تطبٌق ما تقدم:
أ ٌ -قصد بصافى األجر الذى ٌتم مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش وبٌنه ما ٌلً:
( )1الدخل الصافً الذى ٌتحقق من العمل لدى الؽٌر سواء كان فً القطاع الحكومى أو
القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو القطاع الخاص  ،دائما ً كان أو مإقتا ُ  ،داخل
البالد أو خارجها.
ٌتم تحدٌد الدخل الصافً وف ًقا للخطوات اآلتٌة:
()2
(أ) تحدٌد الدخل بالنسبة للعاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة الخاضعٌن ألحكام
قانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون رقم  81لسنة :2016
 األجر الوظٌفى :فً تارٌخ استحقاق المعاش أو تارٌخ االلتحاق بالعمل أو فً ٌناٌر من كل
عام بحسب األحوال.
 األجر المكمل :وهو باقى األجر وٌحدد بمتوسط ما استحق منه خالل سنة سابقة على تارٌخ
استحقاق المعاش أو أول ٌناٌر من كل عام بحسب األحوال أو األجر فً
تارٌخ االلتحاق بالعمل إذا كان تالًٌا لتارٌخ استحقاق المعاش.
(ب) تحدٌد الدخل بالنسبة لمن ٌتقاضى أجراً أساسٌا ً ومتؽٌراً:
 األجر األساسً :فً تارٌخ استحقاق المعاش أو تارٌخ االلتحاق بالعمل أو فً ٌناٌر من كل
عام بحسب األحوال.
 األجر المتؽٌر ٌمثل مجموع ما ٌلى:× ما ٌستحق من عناصر األجر ؼٌر المرتبطة بإنتاجٌة المؤمن علٌه:
كالبدالت (البدالت التً لها صفة الثبات والدورٌة وهى البدالت التً
تقتضٌها ظروؾ أو مخاطر الوظٌفة  ،بدالت اإلقامة فً المناطق التً
تتطلب ظروؾ الحٌاة فٌها تقرٌر هذا البدل  ،البدالت الوظٌفٌة التً
ٌقتضٌها أداء وظائؾ بذاتها وتستلزم منع شاؼلٌها من مزاولة المهنة)
والعالوات الخاصة والعالوات االجتماعٌة وؼٌر ذلك من عناصر األجر،
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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وتحدد فً تارٌخ استحقاق المعاش أو تارٌخ االلتحاق بالعمل أو فً ٌناٌر
من كل عام بحسب األحوال.
× عناصر األجر المرتبطة بإنتاجٌة المؤمن علٌه:
كالحوافز والمكافآت واألجور اإلضافٌة وؼٌر ذلك من عناصر األجر،
تحدد بمتوسط ما استحق منها خالل سنة سابقة على تارٌخ استحقاق
المعاش أو أول ٌناٌر من كل عام بحسب األحوال أو األجر فً تارٌخ
االلتحاق بالعمل إذا كان تالٌا ً لتارٌخ استحقاق المعاش.
(ج) ٌتم تحدٌد صافى الدخل بخصم ما ٌلً من مجموع الدخل المحسوب وفقاً
للبندٌن (أ) و (ب):
 حصة المستحق فً اشتراكات التؤمٌن االجتماعى عن هذا الدخل. الضرائب المستحقة عن هذا الدخل. المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم  458لسنة .1998(د) بالنسبة لمن ٌتقاضون أجورهم بؽٌر الشهر (عمال المقاوالت – السٌارات –
المخابز  -الصٌد):
ٌعتد بالحد األدنى لألجر المقرر وف ًقا ألحكام قانون العمل  ،وفً حالة عدم
تحدٌد حد أدنى لألجر بقانون العمل ٌعتد بؤجر االشتراك الذي ٌإدي العامل
على أساسه اشتراكات التؤمٌن االجتماعً مع ضرورة خصم حصة العامل فً
اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن هذا األجر.
(هـ) بالنسبة للمستحق من فبة العمالة ؼٌر المنتظمة:
ٌحدد دخله بالحد األدنى لألجر فً قانون العمل  ،وفً حالة عدم تحدٌد
حد أدنى لألجر بقانون العمل ٌعتد بالحد األدنى ألجر االشتراك بالقانون
 ،مع ضرورة خصم حصة العامل فً اشتراكات التؤمٌن االجتماعً عن
هذا األجر.
ب  -تطبق قواعد حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصافى من العمل فى أى من التوارٌخ
اآلتٌة بحسب األحوال:
وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش.
()1
ً
استحقاق المعاش إذا كان الحقا لتارٌخ الوفاة.
()2
تارٌخ االلتحاق بعمل.
()3
ٌناٌر من كل عام.
()4
إعادة توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن.
()5
قطع معاش أحد المستحقٌن وتطبٌق قواعد الرد واألٌلولة.
()6
تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات.
()7
وإذا كان الدخل الصافً من العمل ٌساوى أو ٌزٌد على قٌمة النصٌب المستحق فً
المعاش ٌتم اٌقاؾ صرؾ المعاش.
وإذا قل الدخل الصافً عن قٌمة النصٌب المستحق فً المعاش ٌتم صرؾ الفرق من
المعاش.
 -2الدخل من مهنة:
إذا كان المستحق ٌزاول مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح  ،أى ٌمارس
نشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة  ،صرؾ إلٌه المعاش
بالكامل حتى ٌستكمل تلك المدة  ،وإذا كانت مدة ممارسة المهنة تزٌد على خمس سنوات
متصلة أو متقطعة أوقؾ صرؾ معاشه وإذا توقؾ عن مزاولة المهنة عاد إلٌه الحق فى
صرؾ المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ ترك المهنة .
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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وٌراعى فى تطبٌق ما تقدم:
أ ٌ -راعى بشأن حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من المهنة ما ٌلى:
(ٌ )1قصد بالدخل من المهنة الدخل الذي ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب
نفسه بمهنة منظمة بقوانٌن أو لوائح  ،سواء كانت المهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة وال
ٌعتبر من قبٌل هذا الدخل  ،الدخل الناتج من الممتلكات.
(ٌ )2جمع المستحق بٌن الدخل من مهنة وبٌن نصٌبه فى المعاش لمدة خمس سنوات
متصلة أو متقطعة من تارٌخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
( )3بعد مضى خمس سنوات من مزاولة المهنة ٌتم الجمع بٌن المعاش والدخل فً حدود
الحد األدنى للمعاش ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك)  ،وإذا كان الدخل
من المهنة أكبر من الحد األدنى للمعاش ٌتم إٌقاؾ المعاش  ،وٌتم التعامل على
أساس الدخل الصافً الخاضع للضرٌبة أو الدخل الخاضع إلشتراكات التؤمٌن
االجتماعً أٌهما أكبر.
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
( )4ال ٌشترط لتطبٌق أحكام مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من مهنة التؤمٌن
على المستحق وف ًقا ألحكام القانون.
ب ٌ -راعى بشأن حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من المهنة لحاالت قٌد المستحقٌن
بالنقابات المهنٌة ما ٌلً:
أوالً :النقابات التً أنشأت جدوالً لؽٌر المشتؽلٌن:
ٌ - 1عتبر القٌد فً جداول المشتؽلٌن مزاولة للمهنة اعتبارً ا من تارٌخ القٌد.
ٌ - 2عتبر القٌد فً جدول ؼٌر المشتؽلٌن ترك لمزاولة المهنة اعتبارً ا من تارٌخ
القٌد.
ثانٌاً :النقابات التً لم تنشا جدوالً لؽٌر المشتؽلٌن:
ٌعتبر القٌد فً جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارً ا من تارٌخ القٌد  ،وٌقبل اثبات
العكس بتقدٌم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملؾ
ضرٌبى.
كما ٌعتبر انتهاء العضوٌة بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة.
ثالثا :ال تدخل مدة التمرٌن أو التدرٌب اإلجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة
لجمٌع النقابات.
 -3الدخل من عمل ومن مهنة:
إذا التحق المستحق بعمل لدى الؽٌر وكان فً ذات الوقت ٌزاول مهنة ٌُطبق بشأنه ما
ٌلً:
أ  -إذا لم ٌمض على تارٌخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو
متقطعة:
تطبق القواعد المبٌنة بالبند ( 1الدخل من العمل لحساب الؽٌر).
ب  -إذا مضى على تارٌخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة:
ٌتم إٌقاؾ صرؾ المعاش للمستحق.
 - 4استثناءات من قاعدة عدم الجمع بٌن الدخل والمعاش :
استثنا ًء من قواعد وأحكام حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة ٌراعى ما
ٌلً:
أ  -تجمع األرملة أو األرمل بٌن الدخل من العمل أو المهنة والمعاش المستحق عن الزوج
أو الزوجة بدون حدود.
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ب ٌ -جمع المستحقون فً ؼٌر الحالة السابقة من هذه المادة بٌن الدخل من العمل أو المهنة
والمعاش فً حدود قٌمة الحد األدنى للمعاش ( % 65من الحد األدنى ألجر
االشتراك).
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
 -5تطبق حدود الجمع بٌن الدخل والمعاش على فبات المستحقٌن وفقا ً للترتٌب التالى:
أ  -فئة اإلخوة واألخوات.
ب  -فئة الوالدٌن.
ج  -فئة األوالد.
وفً جمٌع األحوال تطبق حدود الجمع على جمٌع المستحقٌن من ذات الفئة فً وقت واحد.
 –6رد النصٌب الذى ٌتم اٌقافه كلٌا أو جزب ًٌا:
ٌتم رد النصٌب فً المعاش الذي ٌوقؾ كلًٌا أو جزئًٌا نتٌجة إعمال أحكام مراعاة حدود
الجمع بٌن المعاش والدخل  ،وفقا وف ًقا للقواعد المبٌنة بالبند  6من المطلب الثالث السابق ،
مع مراعاة ما ٌلً:
أ ٌ -سمى النصٌب المستحق لكل مستفٌد بعد مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل
وإعمال قواعد الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش الذي ٌوقؾ كلًٌا أو جزئًٌا بالنصٌب
المنصرؾ.
ب – ال ٌتم إعادة تطبٌق أحكام مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات مرة ثانٌة بعد تطبٌق
أحكام الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش الذي ٌوقؾ كلًٌا أو جزئًٌا.
 – 7عودة الحق فى صرؾ المعاش الموقوؾ:
ٌعود الحق فً صرؾ المعاش الموقوؾ كلٌا ً أو جزبٌا ً اعتباراً من أول الشهر التالى
لتحقق إحدى الحاالت اآلتٌة:
أ  -انتهاء العمل لدى الؽٌر.
ب  -ترك مزاولة المهنة.
ً
ً
عند عودة الحق فً صرؾ المعاش الموقوؾ كلٌا أو جزئٌا ٌُعاد تحدٌد األنصبة المنصرفة
لجمٌع المستحقٌن بإعادة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل على أساس األنصبة
المستحقة لهم.
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المطلب الخامس
قطع المعاش
طالما زال سبب تقرٌر الحق فى المعاش للمستحق – اإلعالة – فانه ٌكون من المتعٌن إنهاء
الحق فى المعاش  ،وترتٌبا على ذلك ٌقرر قانون التامٌنات االجتماعىة والمعاشات إنهاء الحق
فى المعاش متى توافرت الحاالت اآلتٌة:
 -1وفاة المستحق:
فاستحقاق المعاش كان لتؽطٌة نفقات معٌشة المستحق وبوفاته لم ٌعد هناك مبرر الستمرار
االستحقاق .
 -2زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخت:
فاستحقاق المعاش ألى من األرملة أو البنت أو األخت كان سببه أن المإمن علٌه أو صاحب
المعاش كان ملتزما باإلنفاق علٌها  ،فإذا زال سبب االستحقاق وانتقال االلتزام باإلعالة إلى
الزوج لم ٌعد هناك مبرر الستمرار استحقاق المعاش .
وتسرى هذه القاعدة فى شؤن األرمل وٌقطع معاشه بزواجه من أخرى حتى ولو كانت ال
تعمل قٌاسا على القاعدة المقررة فى شؤن األرملة .
 -3بلوغ االبن واألخ سن الحادٌة والعشرٌن:
السن التى استكمل ببلوؼها األهلٌة لمباشرة جمٌع حقوقه المدنٌة  ،وباعتبار أنه فى هذه السن
ٌكون قد استكمل أٌضا مقومات ممارسته عمال سواء لحساب الؽٌر أو لحساب نفسه ٌحصل
منه على دخل ٌؽطى نفقات معٌشته  ،وبالتالى زوال حاجته إلى المعاش  ،فإذا ما كان هناك
عارض أدى إلى عدم تحقق سبب قطع المعاش استمر الحق فٌه  ،فٌستمر استحقاقه المعاش
للحاالت اآلتٌة :
أ -العاجز عن الكسب:
بسبب عجز اإلبن أو األخ عن الكسب ٌستمر استحقاقه للمعاش آٌا كانت سنه حتى زوال
حالة العجز  ،وٌإدى المعاش عن الشهر الذى زال فٌه العجز على أساس شهر كامل .
ب -الطالب بأحد مراحل التعلٌم التى ال تجاوز مرحلة اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما
ٌعادلها بشرط :
( )1عدم تجاوزه سن السادسة والعشرٌن وإذا ما بلػ الطالب تلك السن خالل السنة
الدراسٌة استمر استحقاق للمعاش حتى نهاٌة السنة الدراسٌة وذلك مهما كانت مدة
هذه السنة.
( )2أن ٌكون متفرؼا للدراسة.
ج -الحاصل على مؤهل نهابى:
وٌقصد بالمإهل النهائى المإهل الذى تعتمده الدولة لاللتحاق بعمل بؤحد أجهزتها ،
وذلك متى توافرت فى فى شؤن االبن أو األخ الشروط اآلتٌة :
( )1عدم االلتحاق بعمل أو مهنة.
( )2أال ٌكون قد بلػ سـن السادسة والعشـرٌن بالنسبة للحاصلٌن على مإهل اللٌسانس
أو البكالورٌوس  ،وسن الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المإهل األقل.
وقد أراد قانون التؤمٌن بهذا االستثناء حماٌة اإلبن أو األخ الذى حصل على مإهل
خالل الفترة من تارٌخ تخرجه حتى تارٌخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة باإلضافة إلى
عدم دفع المستحق إلى التراخى فى دراسته خوفا من قطع المعاش وبقائه بدون مورد
إذا ما انتهت الدراسة ولم ٌكن قد التحق بعمل .
 -4تطبٌقا لقاعدة عدم جواز الجمع بٌن أكثر معاش من صندوق التؤمٌن ومن الخزانة العامة ،
وكذلك قاعدة ترتٌب األولوٌة فى استحقاق المعاش ٌ ،قطع معاش أى من المستحقٌن إذا ما
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توافرت له شروط استحقاق المعاش من مرتبة أعلى وذلك مع عدم اإلخالل بقواعد الجمع
بٌن المعاشات .
 -5انتفاء شرط من شروط اإلعالة بالنسبة لألخ أو األخت.
وفى حالة قطع معاش المستحق ٌإدى المعاش عن الشهر التى وقع فٌه سبب القطع على أساس
شهر كامل.
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المطلب السادس
أٌلولة المعاش من مستحق لمستحق أخر
تمشٌا مع مبدأ ضمان مستوى المعٌشة المناسب لألسرة ٌقرر النظام أٌلولة المعاش من مستحق
لمستحق آخر فى الحاالت اآلتٌة :
ٌ - 1تم رد النصٌب فً المعاش الذي ٌتم قطعه تطبٌ ًقا ألحكام قطع المعاش على باقً
المستحقٌن من أول الشهر التالى للشهر الذي تحققت فٌه واقعة قطع المعاش  ،وف ًقا للقواعد
المبٌنة بالبند  6من المطلب الثالث السابق.
ٌ - 2راعً فً الحاالت التً ٌعاد فٌها تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات إعادة توزٌع المعاش
بٌن المستحقٌن أوالً قبل تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات.
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المطلب السابع
عودة الحق فى المعاش
األصل أنه طالما توافرت إحدى حاالت قطع معاش المستحق أن ٌنتهى حقه فٌه  ،إال انه قد
تزول أسباب القطع وٌعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى  ،وٌعالج قانون التامٌنات
االجتماعٌة والمعاشات هذه الحاالت على الوجه األتى :
ٌُ - 1عود الحق فً المعاش السابق قطعه  ،وذلك فً األحوال اآلتٌة:
أ  -طالق أو ترمل اإلبنة أو األخت.
ٌعود الحق فى المعاش لإلبنة أو األخت التى قطع المعاش المستحق ألٌتهما بتلك الصفة
لزواجها وذلك فى أى من حالتى الطالق أو الترمل.
وذلك مع مراعاة عدم اإلخالل بقاعدة استحقاق المستحق لمعاش واحد واستثناءاتها.
وٌعود الحق فى هذا المعاش بصرؾ النظر عن طول الفترة الزمنٌة من تارٌخ الزواج
حتى تارٌخ تحقق أى من هاتٌن الحالتٌن أو عدد مرات تحقق أٌهما .
ب  -عجز اإلبن أو األخ عن الكسب.
ٌعود الحق فى المعاش لإلبن أو األخ فى المعاش الذى ربط ألى منهما بهذه الصفة ،
إذا عجز عن الكسب آٌا كان سبب استحقاقه المعاش  ،وأٌا كان سبب انتهاء الحق فٌه ،
وأٌا كان تارٌخ ثبوت حالة العجز طالما كان سببه قد توافر قبل بلوؼه سن الستٌن .
 - 2وذلك بمراعاة:
أ  -توافر شروط اإلعالة بالنسبة لإلخوة واألخوات فً تارٌخ تحقق الواقعة المنشئة
لالستحقاق.
ب ٌُ -عاد توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن فً الحاالت المشار إلٌها من أول الشهر التالى
لتحقق واقعة االستحقاق.
 -3القواعد التى تتبع فى شأن المعاش الذى سٌعود الحق فٌه :
أٌ -عود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى لتارٌخ تحقق الواقعة التى ٌترتب علٌها
عودة الحق فى المعاش  ،وفى حالة الطالق الرجعى ٌرجؤ صرؾ المعاش حتى تنتهى
فترة العدة فإذا استمرت حالة الطالق تم صرؾ المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى
لتارٌخ وقوع الطالق .
ب -تطبق فى شؤن معاش المستحق قاعدة حظر الجمع بٌن المعاشات واستثناءاتها وقواعد
الجمع بٌن المعاش والدخل .
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المطلب الثامن
حاالت توافر شروط استحقاق المعاش
بعد تارٌخ وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش
األصل امتداد رعاٌة قانون التامٌنات االجتماعىة والمعاشات لمن كانوا ٌعتمدون على دخل
المإمن علٌه أو صاحب المعاش فى تارٌخ وفاته  ،إال أن القانون ٌمد الحماٌة إلى أفراد أسرته
الذٌن لم ٌكونوا ٌعتمدون علٌه فى معٌشتهم وقت وفاته إذا مازالت الحالة التى أدت إلى عدم
استحقاقهم فى المعاش وأصبحوا فى حالة تقتضى إعالة المإمن علٌه أو صاحب المعاش لهم لو
كان مازال على قٌد الحٌاة  ،فٌرتب حقا فى المعاش للحاالت اآلتٌة :
 -1البنت واألخت:
التى كانت متزوجة فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش تستحق معاشا فى حالة
طالقها أو ترملها .
 -2االبن واألخ:
الذى لم تتوافر فى شؤنه شروط استحقاق المعاش فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب
المعاش ثم ٌصاب بعجز ٌمنعه من الكسب – بالمفهوم المحدد بقانون التامٌنات االجتماعٌة
والمعاشات فى تارٌخ الحق
القواعد التى تتبع فى هذه الحالة :
ٌ -1ستحق المعاش من أول الشهر التالى لتارٌخ تحقق الواقعة التى ٌترتب علٌها االستحقاق فى
المعاش  ،وفى حالة الطالق الرجعى ٌرجؤ صرؾ المعاش حتى تنتهى فترة العدة  ،فإذا
استمرت حالة الطالق تم صرؾ المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ وقوع
الطالق.
 - 2تطبق فى شؤن معاش المستحق قاعدة حظر الجمع بٌن المعاشات واستثناءاتها وقواعد
الجمع بٌن المعاش والدخل .
ٌ - 3شترط لمنح المعاش بالنسبة لألخت واألخ توافر شروط اإلعالة فى تارٌخ تحقق الواقعة
المنشئة لالستحقاق .
ٌ -4تم تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات أو المعاش والدخل وذلك علً أساس قٌمة النصٌب
فً المعاش المستحق بعد تحدٌده وفقا لما تقدم بٌانه.
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المطلب التاسع
منحة زواج البنت أو األخت
ومنحة قطع معاش االبن أو األخ
 - 1منحة زواج البنت أو األخت :
رعاٌة للبنت واألخت ومعاونة لهما على تؤثٌث بٌت الزوجٌة تمشٌا مع التقالٌد االجتماعٌة
ٌقرر قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات فى حالة قطع معاش البنت أو األخت للزواج
منحة تساوى معاشها عن سنة بما فٌه الزٌادات واإلعانات التى أضٌفت إلٌه  ،وذلك بحد
أدنى مقداره خمسمائة جنٌه
وإذا كان نصٌب البنت أو األخت فى المعاش موقوفا كله أو جزء منه فتحدد قٌمة المنحة
على أساس قٌمة النصٌب المستحق فى المعاش فى تارٌخ واقعة القطع ولٌس النصٌب
المنصرؾ.
وٌدخل فى تحدٌد قٌمة المنحة جزء المعاش الذى آل للبنت أو األخت نتٌجة قطع معاش
مستحق آخر  ،وال ٌدخل فى تحدٌد قٌمة المنحة :
أ  -جزء المعاش المردود على البنت أو األخت نتٌجة إٌقاؾ معاش احد المستحقٌن.
ب  -إعانة العجز.
ج  -المنحة المقررة بقرار رئٌس الجمهورٌة رقم  458لسنة .1998
وال تستحق المنحة إال لمرة واحدة .
 - 2منحة قطع معاش االبن أو األخ :
بهدؾ معاونة اإلبن واألخ على مواجهة ظروؾ حٌاته بعد قطع معاشه تقرر له الحق فى
منحة فى ؼٌر حالتى الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوٌة أعلى  ،تساوى معاشه
عن سنة بحد أدنى خمسمائة جنٌه  ،وتسرى فى شؤن هذه المنحة سائر األحكام األخرى التى
تسرى فى شؤن منحة زواج البنت واألخت سابق اإلشارة إلٌها .
 – 3وفاة مستحق المنحة قبل صرفها:
فً حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من
قبٌل التركة وتصرؾ للورثة الشرعٌٌن.
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المطلب العاشر
أحكام خاصة بصرؾ مستحقات القصر
 -1تصرؾ المعاشات والمبالػ المستحقة للقصر للولى أو الوصى الذى تحدد صفته بشهادة
إدارٌة وفقا للترتٌب األتى :
أ  -للولى الطبٌعى وهو األب  ،وتعتبر األم فى حكم األب فى حالة عدم وجوده وتصرؾ لها
معاشات القصر من أبنائها دون حاجة لصدور قرار وصاٌة .
ب  -للولى الشرعى وهو الجد الصحٌح أى والد األب .
ج  -للوصى الذي ٌتقدم بقرار تعٌٌنه وصٌا.
وفً جمٌع الحاالت ٌتعٌن إبالغ المحكمة المختصة ببٌان كامل عمن صرؾ إلٌه حقوق
القصر وما صرؾ الٌه .
 - 2إذا زادت قٌمة المبالػ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على مبلػ ٌحدد بقرار من رئٌس
الهٌئة فٌتعٌن الحظر على صرؾ هذه المبالػ إال بعد الحصول على إذن من نٌابة األحوال
الشخصٌة.
ٌ - 3جوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحدٌد الشخص الذى ٌصرؾ له المعاشات والمبالػ
المستحقة للقصر بالمخالفة للترتٌب السابق  ،وفى هذه الحالة ٌبدأ صرؾ المعاشات للشخص
الذى عٌنته المحكمة اعتبارا من أول الشهر التالى إلخطار الهٌئة التؤمٌنٌة بقرار المحكمة.
 - 4فً حالة تؽٌٌر الوصً أو القٌم أو الولً أو الوكٌل ٌ ،صرؾ المعاش لصاحب الشؤن الجدٌد
اعتباراً من معاش الشهر التالً للشهر الذي قدم فٌه قرار الوصاٌة أو القوامة أو التوكٌل
وكذلك المعاشات التً لم تصرؾ حتى هذا التارٌخ.
5ـ ٌ -ستمر صرؾ المعاشات بعد بلوغ سن الرشد (21سنة) إلى الولى أو الوصى القائم على
شئونهم ما لم ٌتقدم أحدهم لصرؾ المعاش بإسمه .
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المطلب الحادى عشر
االحكام االنتقالٌة
ٌ - 1ستمر صرؾ المعاش لحاالت اإلخوة واألخوات السابقة على  2020/1/1وال ٌتم إعادة
بحث شروط اإلعالة إال عند توافر إحدى الحاالت اآلتٌة:
أ  -توافر شروط استحقاق المعاش ألحد المستحقٌن.
ب  -قطع معاش أحد المستحقٌن.
ج  -مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات ألي مستحق فً المعاش.
 - 2حاالت االستحقاق السابقة على  2020/1/1التً حرم فٌها المستحق من المعاش اآلخر
أو جزء منه تطبٌقا ً لحدود الجمع السابقة ٌ ،طبق بشأنها اآلتى :
أ ٌ -جمع المستحق بٌن المعاشات فى حدود قٌمة الحد األدنى للمعاش ( % 65من الحد
األدنى ألجر االشتراك).
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
ب – ٌكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتٌب اآلتى:
المعاش المستحق عن نفسه.
()1
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
()2
المعاش المستحق عن الوالدٌن.
()3
المعاش المستحق عن األوالد.
()4
المعاش المستحق عن اإلخوة واألخوات.
()5
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مإمن علٌهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة
فٌستحق المعاش األسبق فى اإلستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا ً لما تقدم عن المعاش اآلخر أدى إلٌه الفرق من هذا
المعاش.
ً
ج – ٌتم تطبٌق ما تقدم وفقا للقواعد اآلتٌة:
(ٌ )1جوز للهٌئة إعمال أحكام هذه المادة من تلقاء نفسها أو بتقدٌم طلب من صاحب
الشؤن.
( )2وجود جزء من المعاش ؼٌر موزع فً  2020/1/1أو فً تارٌخ الحق لهذا
التارٌخ  ،وال ٌعتبر فً حكم ذلك جزء المعاش الموقوؾ صرفه.
( )3فً حالة قطع معاش أحد المستحقٌن تطبق أوال قواعد الرد على المستحقٌن
الموجودٌن فً هذا التارٌخ فإذا تبقى جزء ؼٌر موزع بعد ذلك تسرى بشؤنه هذه
األحكام.
( )4فً حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئًٌا أو كلًٌا من المعاش تكون
األولوٌة فً االنتفاع بهذه المادة تبعًا لترتٌب األولوٌات المنصوص علٌها فً البند
ب.
وإذا كان المستحقون المشار إلٌهم من فئة واحدة فٌتم إضافة الجزء ؼٌر الموزع
إلى النصٌب المستحق لهذه الفئة قبل تطبٌق هذه المادة  ،وٌتم تقسٌم الناتج بالتساوى
بمراعاة أال ٌقل نصٌب المستحق وفقا لما تقدم عما كان ٌستحقه.
(ٌ )5ستحق فرق المعاش طبقا ً لما تقدم اعتبارا من  2020/1/1أو من أول الشهر
التالً الذى ٌتوافر فٌه جزء من المعاش ؼٌر موزع بحسب األحوال.
( )6فً حالة تقدٌم طلب من أحد المستحقٌن لالنتفاع بحكم هذه المادة ٌعتبر بمثابة طلب
لجمٌع المخاطبٌن بها وٌتم تحدٌد نصٌب كل منهم وفقا لألحكام المتقدمة.
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 - 3فً حالة صرؾ مبالػ بالمخالفة ألحكام حظر الجمع بٌن المعاشات أو بٌن المعاش والدخل
المعمول بها قبل ٌ ، 2020/1/ 1تجاوز عن استرداد ما تبقى من هذه المبالػ  ،وٌتحدد
المبلػ الذى ٌتم التجاوز عن تحصٌله فً هذه الحاالت باتباع اآلتى:
أ  -فً حالة الجمع بٌن المعاشات:
(ٌ )1تم إعادة التوزٌع بإفتراض أن الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات هً (65
 %من الحد األدنى ألجر االشتراك).
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
(ٌ )2تم حساب الفرق بٌن المبالػ التً تم صرفها بالمخالفة لحدود الجمع بٌن المعاشات
المعمول بها قبل  ، 2020/1/1وبٌن الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات
المشار إلٌها فً البند (.)1
(ٌ )3تم تحصٌل رصٌد الدٌن فً  2020/1/1وذلك فً حدود الفرق المشار إلٌه فً
البند ( )2وما زاد عن ذلك ٌتم التجاوز عن تحصٌله.
ب  -فً حالة الجمع بٌن المعاش والدخل:
ٌتم التجاوز عن تحصٌل المبالػ التً صرفت قبل  2020/1/1بالزٌادة على الحدود
الجائز الجمع فٌها بٌن المعاش والدخل ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك) وفقا ً
للقواعد المشار إلٌها بالبند أ.
مرفق رقم  :1الحدود الجائز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
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الجداول
جدول رقم ()7
جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن
رقم

المستحق

1

أرملة أو زوج
وولد واحد أو
أكثر

2 /1
وٌوزع بالتساوى
فً حالة التعدد

2

أرملة أو زوج
ووالد أو والدٌن

3 /2

3
4

أرملةأ وزوج
وأخت أو أخ أو
أكثر
أرملةأ وزوج
فقط

األرملة أو الزوج

4/3
4/3

االنصبة المستحقة فً المعاش
الوالدٌن
األوالد
2 /1
وٌوزع
بالتساوى فً
حالة التعدد
3 /1
ألٌهما أو
كلٌهما
بالتساوى

األخوة واألخوات
-

-

-

-

4 /1
ً
ألٌهم أو لهم جمٌعا بالتساوى

-

-

-

6/1
ألٌهما أو
كلٌهما
بالتساوى
-

-

-

-

5

أرملة أو زوج
وولد أو اكثر
ووالد أو والدٌن

3 /1

2 /1

6

ولد واحد

-

7

أكثر من ولد

-

 3/2المعاش
كامل المعاش
وٌوزع
بالتساوى

8

ولد واحد و والد
أو والدٌن

-

3/2

9

اكثر من ولد و
والد أو والدٌن

-

6/5

10

والد واحد أو
والدٌن

-

-

11

أخ أو أخت
أوأكثر

-

-

-

12

والد واحد أو
والدٌن و أخ
أوأخت أوأكثر

-

-

2 /1
ألٌهما أو
كلٌهما
بالتساوى
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3 /1
ألٌهما أو
كلٌهما
بالتساوى
6 /1
ألٌهما أو
كلٌهما
بالتساوى
2 /1
ألٌهما أو
كلٌهما
بالتساوى

-

-

-

 2/1ألٌهم أو لهم جمٌعا ً
وٌوزع بٌنهم بالتساوى
¼ ألٌهم أولهم جمٌعا ً
بالتساوى
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المرفقات
مرفق رقم 1
الحدود الجابز الجمع فٌها بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل
ٌناٌر/
السنة
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

الحد األدنى ألجر
االشتراك
السنوي
الشهرى
جنٌه
جنٌه
12000
1000
14400
1200
16800
1400
20400
1700
24000
2000
27600
2300
32400
2700
38400
3200

الحدود الجابز الجمع
فٌها بٌن المعاشات
وبٌن المعاش والدخل
جنٌه
0650
0780
0910
1105
1300
1495
1755
2080

ٌالحظ:
زٌققادة الحققد األدنققى بواقققع  % 15فققً أول ٌنققاٌر مققن كققل عققام منسققوبة إلٌققه فققً شققهر دٌسققمبر
السققابق لمققدة سققبع سققنوات اعتبققارً ا مققن  2020/1/1ثققم ٌققتم زٌققادة هققذا الحققد بنسققبة التضققخم ،
وٌراعً جبر الحد األدنى الشهرى الى أقرب مائة جنٌه.
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أمثلة تطبٌقٌة
أوال :خطوات توزٌع المعاش فً تارٌخ وفاة
المؤمن علٌه أو صاحب المعاش
تمر عملٌة توزٌع المعاش فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش بعدة خطوات وذلك
علً الترتٌب التالً:
الخطوة األولً  :مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ .
الخطوة الثانٌة  :تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع .
الخطوة الثالثة  :توزٌع المعاش علً فئات المستحقٌن .
الخطوة الرابعة  :توزٌع نصٌب كل فئة علً المستحقٌن بهذه الفئة بالتساوي .
الخطوة الخامسة  :مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات .
الخطوة السادسة  :تطبٌق قواعد الرد واألٌلولة علً النصٌب فً المعاش الذي ال ٌستحق جزئٌا
أو كلٌا نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات .
الخطوة السابعة  :مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
الخطوة الثامنة  :تطبٌق قواعد الرد واألٌلولة علً النصٌب فً المعاش الذي ٌتم إٌقافه جزئٌا
أو كلٌا نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
وفٌما ٌلً خطوات توزٌع المعاش و بعض األمثلة العملٌة :
الخطوة األولى :مراجعة شروط االستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرؾ :
مثال رقم (: )1
توفً مإمن علٌه وتقدم المستحقون عنه بطلب الصرؾ متضمنا البٌانات الموضحة بالجدول
اآلتً وقد تم مراجعة شروط استحقاق كل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ ،حٌث تم تحدٌد
من تتوافر فٌهم شروط االستحقاق ومن ال تتوافر فٌهم هذه الشروط وفقا لما هو موضح قرٌن
كل منهم كما ٌلً :
م

صلة

البٌان

القرابة
ٌتقققوافر فٌهقققا الشقققرط الوحٌقققد
(الزواج موثق)
الزواج ؼٌر موثق
سقققنه فقققً تقققارٌخ الوفقققاة 18
سنة وملتحق بعمل

1

أرملة

2

أرملة

3

ابن

4

ابن

سقققنه فقققً تقققارٌخ الوفقققاة 25
سققنة وطالققب بققدبلوم تجققاري
ومتفرغ للدراسة

5

ابن

سقققنه فقققً تقققارٌخ الوفقققاة 25
سقققنة وحاصقققل علقققً دبلقققوم
تجارة ولم ٌعمل

االستحـقاق
ال
ٌستح
ٌستحق
ق
نعم

مالحـظا ت
لتوافر شرط االستحقاق الوحٌد

نعم
نعم
نعم

نعم
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لعدم توافر شرط االستحقاق الوحٌد
حٌث لم ٌبلػ  21سنة وبمراعاة أن الدخل من
العمل ال ٌحول بٌنه وبٌن االستحقاق
لتوافر شروط االستثناء الخاصة بالطالب
(اقل من 26سنة  ،متفرغ للدراسقة  ،بمرحلقة
تعلٌمٌققققققة ال تجققققققاوز مرحلققققققة اللٌسققققققانس أو
البكالورٌوس)
لتجققاوزه  24سققنة حٌقققث أن مإهلققه متوسقققط
وذلك رؼم انه لم ٌعمل
محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى
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م

صلة

ٌناٌر 2022

االستحـقاق
ال
ٌستح
ٌستحق
ق

البٌان

القرابة
6

ابن

7
8

بنت
بنت

سقققنه فقققً تقققارٌخ الوفقققاة 25
سقققققققققنة وحاصقققققققققل علقققققققققً
بكالورٌوس تجارة ولم ٌعمل
متزوجة
آنسة (لم ٌعقد قرانها)

نعم

9

بنت

مطلقة وتعمل

نعم

بنت

مترملققققة ولهققققا معققققاش عققققن
زوجها

نعم

11

والد

له معاش عن نفسه

نعم

12

والدة

متزوجقققققة مقققققن ؼٌقققققر والقققققد
المققإمن علٌققه ولهققا دخققل مققن
عمل

نعم

10

13
14

أخ
أخت

مالحـظا ت
حٌث أنقه حاصقل علقً بكقالورٌوس ولقم ٌبلقػ
 26سنة ولم ٌعمل

نعم
نعم

لكونها متزوجة
لكونها ؼٌر متزوجة
لكونها ؼٌر متزوجة وبمراعاة أن القدخل مقن
عمققل ال ٌحققول بٌنهققا وبققٌن اسققتحقاق المعققاش
عن والدها
لكونهقققا ؼٌقققر متزوجقققة وبمراعقققاة أن تطبٌقققق
حدود الجمع بٌن المعاشات سٌتم مراعاته فقً
خطوة الحقة بعقد تحدٌقد نصقٌبها فقً المعقاش
عن والدها
حٌث ال توجد شروط محددة الستحقاق الوالقد
وبمراعقققققاة أن تطبٌقققققق حقققققدود الجمقققققع بقققققٌن
المعاشقات سقٌتم فققً خطقوة الحقققة بعقد تحدٌققد
نصٌبه فً المعاش عن ابنه
حٌث ال توجد شروط محقددة السقتحقاقها وأن
الققققدخل مققققن عمققققل ال ٌحققققول بٌنهققققا وبققققٌن
استحقاقها فً المعاش

عاجز عن الكسب

نعم

وذلك لوجود أوالد مستحقٌن فً المعاش

مترملقققة وال تسقققتحق معقققاش
عن زوجها

نعم

وذلك لوجود أوالد مستحقٌن فً المعاش

وعلً ذلك فإنه ٌكون قد ترتب علً تطبٌق شروط استحقاق كل من وردت أسماإهم بطلب
الصرؾ وعددهم  14مستفٌد  -توافر شروط االستحقاق فً عدد  9مستفٌدٌن وعدم توافر
شروط االستحقاق بالنسبة للباقً منهم وعددهم  5مستفٌدٌن .
الخطوة الثانٌة :تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع :
مثال رقم (: )1
فى المثال رقم ( )1من الخطوة األولى ـ ترتب على تطبٌق شروط استحقاق كل من وردت
أسماإهم بطلب الصرؾ استحقاق الفئات اآلتٌة :
الفبة
األرامل
األوالد
الوالدٌن

عدد المستحقٌن
1
6
2
9
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وعلً ذلك فان رقم الحالة المناسب من جدول توزٌع المعاش (الجدول رقم  7المرفق) فً هذا
المثال هً الحالة رقم (. )5
مالحظة هامة :
فً تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع فً تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش
ال ٌإخذ الحمل المستكن فً االعتبار  -وعند انفصاله حٌا ٌعاد تحدٌد رقم الحالة المناسب فً
ضـــوء ذلك باعتباره أحد المستحقٌن حٌث ٌستحق المعاش من تارٌخ إنفصاله حٌا علً أن ٌعاد
توزٌع المعاش من أول الشهر التالً لتارٌخ إنفصاله  ،أما إذا انفصل مٌتا فان رقم الحالة السابق
تحدٌده ٌعاد النظر فٌه أٌضا فً ضوء باقً فئات المستحقٌن بالحالة
( حٌث قد ٌترتب علً انفصاله مٌتا توافر شرط اإلعالة لالخوة واألخوات )
الخطوة الثالثة :توزٌع المعـاش علً فـبـات المســتحقـٌن
مـثال رقم ()1
فً المثال رقم ( )1من الخطوة الثانٌة انتهٌنا إلى أن رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع هو
( الحالة رقم . ) 5
وعلً ذلك فانه ٌكون توزٌع المعاش بٌن فبات المستحقٌن كما ٌلى :
الفبة
األرامل
األوالد
الوالدٌن

النسبة من المعاش
3/ 1
2/ 1
6/ 1

وبفرض أن معاش المإمن علٌه أو صقاحب المعقاش مققداره  1800جنٌقه  ،فقإن نصقٌب
كل فئة من هذا المعاش ٌكون كما ٌلى :
الفبة
األرامل
األوالد
الوالدٌن
االجمالً

النصٌب المستحق
جنٌه
600
900
300
1800

الخطوة الرابعة :توزٌع نصٌب كل فبة علً المستحقٌن بهذه الفبة بالتساوي
مثال رقم ()1
فً المثال رقم ( )1من الخطوة الثانٌة والذي تم استكماله فً المثال رقم ( )1من الخطوة الثالثة
توصلنا إلى أن فئات المستحقٌن و أعداد المستحقٌن بكل فئة من المعاش كمـا ٌـلً :
الفبة
األرامل
األوالد
الوالدٌن

عدد المستحقٌن
1
6
2

النصٌب المستحق
 600جنٌه
 900جنٌه
 300جنٌه
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وٌتم توزٌع نصٌب كل فئة بٌن المستحقٌن بها بالتساوى كما ٌلى :
=  600 = 1 ÷ 600جنٌه
نصٌب األرملة
=  150 = 6 ÷ 900جنٌها
نصٌب كل ابن وابنة
نصٌب كل من الوالد والوالدة =  150 = 2 ÷ 300جنٌها
الخطوة الخامسة :مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات
" تجدر اإلشارة إلً أن قٌمة  10جنٌهات ( منحة ماٌو) ال تدخل فً حدود الجمع بٌن
المعاشات  ،وإنما ٌحدد النصٌب المستحق منها علً أساس النصٌب المستحق الصرؾ من
المعاش بعد تطبٌق حدود الجمع – منسوبا إلً قٌمة معاش المإمن علٌه أو صاحب المعاش " .
وفٌما ٌلً قواعد الجمع بٌن المعاشات :
أوال  :إذا كانت المعاشات المستحقة من الخزانة العامة أو وفقا ألي من القوانٌن اآلتٌة :
 - 1قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2019
 - 2قانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  90لسنة
.1975
ٌتبع بشأنها اآلتً :
 -1ال ٌستحق من هذه المعاشات إال معاش واحد فقط .
 -2تكون أولوٌة االستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش بمعنً أن تكون
أولوٌة االستحقاق كما ٌلً:
أ  -المعاش المستحق عن النفس .
ب  -المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
ج -المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة .
د  -المعاش المستحق عن االبن أو االبنة .
ه  -المعاش المستحق عن األخ أو األخت .
 -3إذا تساوت األولوٌة بالنسبة للمعاشٌن :
تكون األولوٌة فً االستحقاق للمعاش األسبق (الذي استحق أوال) وٌقصد بذلك
المعاش الذي تكون واقعة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش قد وقعت أوال .
 -4إذا كان المعاش ذو األولوٌة األقل قٌمته اكبر :
أٌ -ستحق فً هذه الحالة المعاش ذو األولوٌة األكبر .
ب -وٌستحق من المعاش ذو األولوٌة األقل الفرق بٌن قٌمته وقٌمه المعاش ذو
األولوٌة األكبر.
وذلك حتى ال ٌضار المستفٌد الذي ٌكون قٌمه نصٌبه فً المعاش ذو األولوٌة األكبر
اقل قٌمه من قٌمة نصٌبه فً المعاش ذو األولوٌة األقل .
ٌ -5كون للمستفٌد الحق فً الجمع بٌن المعاشات فً حدود ( % 65من الحد األدنى
ألجراالشتراك):
وٌراعً فً تطبٌق كل من هذا البند و البند رقم  4السابق  -تحدٌد حدود الجمع بٌن
المعاشات كما ٌلً :
ٌكون الجمع بٌن المعاشات فً حدود ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك) أو
المعاش األكبر أٌهما اكبر  ،بمعنً أن ٌكون :
أ -الجمع بٌن المعاشات فً حدود المعاش األكبر إذا كان أحد المعاشٌن أو كلٌهما
اكبر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك).
ب -الجمع بٌن المعاشات فً حدود ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك) إذا كان
كل من النصٌبٌن فً المعاشٌن قٌمته اقل من أو ٌساوي ( % 65من الحد األدنى
ألجراالشتراك).
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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ولزٌادة اإلٌضاح:
وبافتراض أن الحد األدنى ألجر االشتراك  1000جنٌه فى تارٌخ استحقاق المعاش
 ،وبالتالى ٌكون  % 65منه =  650جنٌها  ،نبٌن ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
مثال
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8

النصٌب فً المعاش ذو
األولوٌة
األولوٌة
األقل
األكبر
660
780
780
660
270
780
780
270
440
370
370
440
230
650
650
230

ٌستحق فً المعاش ذو
األولوٌة
األولوٌة
األقل
األكبر
--780
120
660
--780
510
270
280
370
210
440
650
420
230

حدود الجمع المطبقة
الحد
القٌمة
780
780
780
780
650
650
650
650

المعاش األكبر
المعاش األكبر
المعاش األكبر
المعاش األكبر
 650جنٌها
 650جنٌها
 650جنٌها
 650جنٌها

ٌ -6كون الجمع بٌن المعاشات بدون حدود فً الحاالت اآلتٌة :
أ -المعاش المستحق لألرملة عن نفسها بصفتها كانت مإمن علٌها أو صاحبة معاش
والمعاش المستحق لها عن زوجها  ،وكذلك بالنسبة للزوج .
ب -المعاش المستحق لإلبن أو اإلبنة عن كل من الوالد والوالدة .
ج  -المعاش المستحق ألي من المستفٌدٌن عن مإمن علٌه أو صاحب معاش واحد -
وذلك بالنسبة لحاالت استحقاق بعض المإمن علٌهم ألكثر من معاش كما فً
الحاالت اآلتٌة :
( )1قبل صـدور القـانون  79لسنة  1975كان للعاملٌن بالحكومة قانون
خاص بهـم ( 50لسنة  ، ) 1963وكان للعاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص
قانون آخر ( 63لسنة  ، ) 1964وكان القانون األخٌر ٌخضع لتؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة المنصوص علٌه فٌه جمٌع العاملٌن بالقطاع
الخاص أٌا كان السن  -وبالتالً فقد ٌستحق أحد المإمن علٌهم من العاملٌن
السابقٌن بالحكومة لمعاش تقاعد ثم ٌلتحق بعمل بالقطاع الخاص فٌخضع لهذا
القانون  -وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له ٌكون قد اصبح
صاحب معاشٌن أحدهما وفقا للقانون رقم  50لسنة  1963واألخر وفقا
للقانون رقم  63لسنة  ، 1964وعلً ذلك فانه فً حالة وفاة صاحب المعاش
المشار إلٌه ٌكون ألي من المستفٌدٌن عنه الحق فً الجمع بٌن نصٌبه فً كل
من المعاشٌن بدون حدود .
( )2قبل تعدٌل قوانٌن التؤمٌن االجتماعً الصادرة بالقوانٌن أرقام  79لسنة
 108 ، 1975لسنة  50 ،1976لسنة  1978السابق اإلشارة إلٌها اعتبارا
من  1984/4/1بحٌث أصبحت مدد االشتراك وفقا لها جمٌعا مع مدد
االشتراك وفقا لقانون التقاعد والتؤمٌن والمعاشات الصادربالقانون رقم 90
لسنة  1975وحده واحدة فً تحدٌد الحقوق التؤمٌنٌة والذى بناء علٌه صدر
القرار الجمهورى رقم  62لسنة  1986لمعالجة تسوٌة المستحقات عن مدد
االشتراك فً أكثر من قانون  ،فقد كان من الممكن قبل 1984/4/1ان
ٌحصل مإمن علٌه علً أكثر من معاش وفقا لكل من هذه القوانٌن  ،وذلك
المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
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نتٌجة لخضوعه ألكثر من قانون من هذه القوانٌن علً التوالً وعدم تقدٌمه
طلب لتحوٌل االحتٌاطً عن مدة االشتراك بالقانون األول إلى مدة االشتراك
بالقانون األخٌر ( مثال معاش طبقا للقانون رقم  79لسنة  1975ثم معاش
طبقا للقانون رقم  108لسنة  ، ) 1976وعلً ذلك فإنه فً حالة وفاة
صاحب المعاش المشار إلٌه ٌكون ألي من المستفٌدٌن عنه الحق فً الجمع
بٌن نصٌبه فً كل من المعاشٌن بدون حدود .
ٌ -7راعً فً حاالت الجمع بٌن المعاشات بدون حدود :
فً حالة استحقاق المستفٌد بدون حدود وفقا لما سبق بٌانه بالبند ( )6السابق  ،لمعاش
آخر  -تطبق بشؤنه قواعد الجمع المبٌنة بالبندٌن ( )5 ، 4السابقٌن  ،بمعنً انه فً
هذه الحالة تطبق حدود الجمع الموضحٌن بالبندٌن المشار إلٌهما بمراعاة التعامل مع
المعاشٌن اللذٌن تم الجمع بٌنهما بدون حدود باعتبارهما وحدة واحدة  -وترتٌبا علً
ذلك فإنه :
أ -إذا كان مجموع المعاشٌن اللذٌن ٌجمع بٌنهما بدون حدود اكبر من او ٌساوي
( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها) وكان :
( )1المعاش اآلخر أولوٌته أقل :
(أ) وقٌمته أقل منهما أو مساو لهما ٌستـمر استحقاقه لهما وال ٌستحق
المعاش اآلخر
مثال رقم ()9
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تستحق المعاشٌن عقن الوالقدٌن وال ٌسقتحق
بنت معاش عن معاش عن والدة
 1000عن ابن 400
معاش االبن.
400
والد 600
(ب) وقٌمته أكبرمنهما ٌستمر استحقاقه لهما وٌستحق من المعاش اآلخر
الفرق بٌنه وبٌن مجموع المعاشٌن المشار إلٌهما .
مثال رقم ()10
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققتحق المعاشقققٌن عقققن الوالقققدٌن
عن ابن
بنت معاش عن معاش عن والدة
وتسقتحق مققن معققاش االبققن 400
1000
1400
400
والد 600
جنٌه.
( )2المعاش اآلخر أولوٌته اكبر :
(أ) وقٌمته اكبر منهما أو مساو لهما ٌ -ستحق المعاش اآلخر وال ٌستحق
المعاشٌن المشار إلٌهما .
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مثال رقم ()11
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
بنت معاش عن معاش عن والدة
1000
400
والد 600

ٌناٌر 2022

المعاش االخر
(جنٌه)

الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)

عن زوج
1500

تستحق معاش الزوج وال تستحق
المعاشٌن عن الوالدٌن.

(ب) وقٌمته اقل منهما ٌ -ستحق المعاش اآلخر  ،وٌستحق من المعاشٌن
المشار إلٌهما الفرق بٌن مجموعهما وبٌن المعاش اآلخر  ،وفً هذه
الحالة ٌراعً أن ٌبدأ باستحقاق الفرق من المعاش األسبق فً
االستحقاق (بمراعاة حدود الجمع)  ،ثم ٌستكمل من المعاش األخٌر إذا
تطلب األمر ذلك .
مثال رقم ()12
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققتحق معققاش الققزوج وتسققتحق
مقققن معقققاش والقققدٌها  600جنٌقققه
وتكققون األولوٌققة فققً اإلسققتحقاق
عن زوج
بنت معاش عن معاش عن والدة
1000
مقققققققن المعقققققققاش األسقققققققبق فقققققققى
400
400
والد 600
االسققققققتحقاق (بمراعققققققاة حققققققدود
الجمع).
ملحوظة :
ال ٌتصور هنا أن ٌكون المعاشٌن اللذٌن ٌتم الجمع بٌنهما من أولوٌتٌن
مختلفتٌن  ،حٌث أن الحالة الوحٌدة للجمع بٌن المعاشٌن من أولوٌتٌن
مختلفتٌن بدون حدود هً حالة المعاش المستحق لألرملة عن نفسها وعن
زوجها  ،وال ٌتصور أن ٌكون المعاش اآلخر أولوٌته أعلى من ذلك .
ب -إذا كان مجموع المعاشٌن الذٌن ٌجمع بٌنهما بدون حدود أقل من ( % 65من
الحد األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها) وكان:
( )1المعاش اآلخر أولوٌته اقل :
(أ) قٌمته اقل منهما أو مساو لهما .
 ٌستمر استحقاقه لهما . بالنسبة للمعاش اآلخر  ،فانه إذا كان مجموعه مع المعاشٌن المشارإلٌهما.
× أقل من أو مساو ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك –
 650جنٌها) ٌ -ستحق المعاش اآلخر .
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مثال رقم ()13
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
بنت معاش عن معاش عن والدة
500
200
والد 300

المعاش االخر
(جنٌه)

الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)

عن ابن 80

تسقققتحق معقققاش الوالقققدٌن وتجمقققع
بٌنهما وبٌن معاشها عن ابنها

× أكبر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها)
 ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق بٌن ( % 65من الحد األدنىألجراالشتراك –  650جنٌها)  -ومجموع المعاشٌن المشار
إلٌهما .
مثال رقم ()14
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تستحق معقاش الوالقدٌن وتسقتحق
بنت معاش عن معاش عن والدة
عن ابن  300مققن معققاش االبققن الفققرق المكمققل
500
200
والد 300
للحد األدنى ( 150جنٌها) .
(ب) قٌمته أكبر منهما :
 قٌمته اقل من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650جنٌها)
× ٌستمر استحقاقه لهما
× بالنسبة للمعاش اآلخر  ،فانه إذا كان مجموعه مع المعاشٌن
المشار إلٌهما :
 أقل من أو مساو ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك –
 650جنٌها).
ٌستحق المعاش اآلخر .
مثال رقم ()15
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسقققتحق معقققاش االبقققن ومعاشقققها
بنت معاش عن معاش عن والدة
عن ابن 350
300
عن والدٌها
100
والد 200
 أكبر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650
جنٌها).
ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق بٌن ( % 65من الحد األدنى
ألجراالشتراك –  650جنٌها) وبٌن مجموع المعاشٌن المشار
إلٌهما
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مثال رقم ()16
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
بنت معاش عن
والد 200

معاش عن والدة
100

300

الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)

تسققققتحق معاشققققها عققققن والققققدٌها
وتستحق من معقاش االبقن الفقرق
بقققٌن ( % 65مقققن الحقققد األدنقققى
عن ابن 500
ألجراالشقققتراك –  650جنٌهقققا)
وهذٌن المعاشقٌن أي تسقتحق مقن
معاش االبن  350جنٌها

 قٌمته اكبر من أو مساو ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650جنٌها).
× ٌستمر استحقاقه لهما .
× ٌستحق من المعاش اآلخر الفرق بٌنه وبٌن مجموع المعاشٌن
المشار إلٌهما .
مثال رقم ()17
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققققتحق معاشققققها عققققن والققققدٌها
وتستحق من معقاش االبقن الفقرق
بنت معاش عن معاش عن والدة
عن ابن  800بٌنه وبٌن معاشٌها عقن والقدٌها ،
300
100
والد 200
أي تسققققتحق مققققن معققققاش االبققققن
 500جنٌه.
( )2المعاش اآلخر أولوٌته أكبر :
(أ) قٌمته أكبر منهما:
 ٌستحق المعاش اآلخر . بالنسبة للمعاشٌن المشار إلٌهما فانه إذا كان مجموعهما مع المعاشاآلخر :
× أقل من أو مساو ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650
جنٌها).
ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما .
مثال رقم ()18
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تستحق معاشها عن والدٌها وعقن
عن زوج
بنت معاش عن معاش عن والدة
300
الزوج
300
100
والد 200
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× أكبر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها)
وكان المعاش اآلخر .
 أكبر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650
جنٌها).
وال ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما .
مثال رقم ()19
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققتحق المعققاش عققن زوجهققا وال
عن زوج
بنت معاش عن معاش عن والدة
300
تستحق معاشٌها عن الوالدٌن
800
100
والد 200
 اصؽر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650
جنٌها).
ٌ ستحق من المعاشٌن المشار إلٌهما الفرق بٌن ( % 65من
الحد األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها).
والمعاش اآلخر وذلك بمراعاة أن ٌبدأ باستحقاق الفرق من
المعاش األسبق فً االستحقاق ثم ٌستكمل من المعاش األخٌر
إذا تطلب األمر ذلك .
مثال رقم ()20
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققققتحق المعققققاش عققققن زوجهققققا
وتسققققتحق مققققن معققققاش الوالققققدٌن
ماٌكمققققل ال ( % 65مققققن الحققققد
عن زوج
بنت معاش عن معاش عن والدة
300
األدنققققى ألجراالشققققتراك – 650
500
100
والد 200
جنٌهققققا) وٌبققققدأ اإلسققققتحقاق مققققن
المعاش األسبق
ملحوظة :
ال ٌتصور هنا أن ٌكون المعاشان اللذان ٌتم الجمع بٌنهما بدون
حدود من أولوٌتٌن مختلفتٌن حٌث الحالة الوحٌدة للجمع بٌن
المعاشٌن من أولوٌتٌن مختلفتٌن بدون حدود هً حالة المعاش
المستحق لألرملة عن نفسها وعن زوجها  ،وال ٌتصور أن
ٌكون المعاش اآلخر أولوٌته أعلى من ذلك .
(ب) قٌمته اقل منهما :
 ٌستحق المعاش اآلخر . بالنسبة للمعاشٌن المشار إلٌهما  ،فؤنه إذا كان مجموعهما مع المعاشاآلخر :
× أقل من أو مساو ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك – 650
جنٌها).
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ٌستحق المعاشٌن المشار إلٌهما .
مثال رقم ()21
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققققتحق المعققققاش عققققن زوجهققققا
عن زوج
بنت معاش عن معاش عن والدة
300
وتستحق المعاشٌن عن الوالدٌن
200
100
والد 200
× أكبر من ( % 65من الحد األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها).
ٌ ستحق من المعاشٌن المشار إلٌهما الفرق بٌن ( % 65من الحد
األدنى ألجراالشتراك –  650جنٌها) والمعاش اآلخر  -وذلك
بمراعاة أن ٌبدأ باستحقاق الفرق من المعاش األسبق فً
االستحقاق ثم ٌستكمل من المعاش التالً فً اإلستحقاق إذا تطلب
األمر ذلك
مثال رقم ()22
المعاشات التً ٌجمع بٌنها بدون حدود
المعاش االخر
الجمع بٌن المعاشات (جنٌه)
المعاش الثانً اإلجمالً
المعاش األول
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
تسققققتحق المعققققاش عققققن زوجهققققا
وتسققققتحق مققققن المعاشققققٌن عقققققن
عن زوج
بنت معاش عن معاش عن والدة
الوالققققدٌن الفققققرق بٌنهمققققا وبققققٌن
300
500
100
والد 200
معققاش الققزوج وٌبققدأ االسققتحقاق
من المعاش االسبق
ملحوظة :
ال ٌتصور هنا أن ٌكون المعاشان اللذان ٌتم الجمع بٌنهما بدون حدود
من أولوٌتٌن مختلفتٌن حٌث الحالة الوحٌدة للجمع بٌن المعاشٌن من
أولوٌتٌن مختلفتٌن بدون حدود هً حالة المعاش المستحق لألرملة
عن نفسها وعن زوجها  ،وال ٌتصور أن ٌكون المعاش اآلخر
أولوٌته أعلى من ذلك .
ٌ -8كون الجمع بٌن النصٌب فً المعاش المستحق عن شهٌد ( أٌا كانت صلة القرابة
به ) وبٌن أي من المعاشات األخرى المستحقة وفقا ألى من القوانٌن المشار إلٌها
فً بداٌة هذه الخطوة الخامسة بدون حدود.
وعلً ذلك فإنه ٌمكن القول أنه فى حالة استحقاق أكثر من معاش بٌنها معاش مستحق
عن شهٌد ( أٌا كانت صلة القرابة به ) فإن المعاش المستحق عن الشهٌد ال ٌإخذ فً
االعتبار فً تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات  ،وٌمكن إٌضاح ذلك فى األمثلة
اآلتٌة:
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مثال
رقم
23
24
25
26
27
28
29

النصٌب المستحق عن
شهٌد
مستحق
قٌمته
عن
(جنٌه)
أخ
1000
زوج
1000
ابن
2000
والد
0500
أخ
2000
ابن
3000
ابن
2000

ٌناٌر 2022

المعاش االخر
مستحق
عن
أخ
أخ
زوج
أبن
نفسه
أخ
ابن

قٌمته
(جنٌه)
3000
4000
4000
3000
4000
4000
4000

ٌستحق عن
معاش الشهٌد
( جنٌه)
1000
1000
2000
0500
2000
3000
2000

المعاش االخر
( جنٌه)
3000
4000
4000
3000
4000
4000
4000

ثانٌا ً  :مالحظات هامة :
ٌ -1راعى فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات المبٌنة تفصٌالً فً هذه
الخطوة ( الخطوة خامسا ) أن تتم وفقا ً لما ٌلً:
أ – تطبق على المعاش فقط دون النصٌب فً ال  10جنٌهات ( منحة ماٌو )  ،التً
ٌحدد المستحق الصرؾ منها فً ضوء النصٌب المستحق الصرؾ من كل معاش
منسوبا إلى قٌمة المعاش الكامل .
ب  -تطبق على جمٌع المستحقٌن من ذات الفئة فى وقت واحد  ،وذلك حتى ال ٌكون أحد
المستحقٌن فى الفئة الواحدة أفضل من باقً المستحقٌن فى هذه الفئة .
ً
ج ٌ -راعى فً تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات المبٌنة تفصٌال فى هذه
الخطوة الخامسة أن تتم على فئات المستحقٌن بالترتٌب اآلتً :
( )1فئة األخوة واألخوات .
( )2فئة الوالدٌن .
( )3فئة األوالد .
( )4فئة األزواج .
وذلك حتى تستفٌد الفئة األعلى فى أولوٌة االستحقاق من تعدٌل توزٌع المعاش
المترتب على استبعاد إحدى فئات المستحقٌن األقل فى أولوٌة االستحقاق من
االستحقاق فى المعاش نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات .
ٌ -2راعى فً حالة ما إذا ترتب على تطبٌق الخطوة الخامسة من خطوات توزٌع المعاش
(مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات التى سبق بٌانها تفصٌالً  ،عدم استحقاق بعض
فئات المستحقٌن مع وجود فئة أخرى لم تكن قد استحقت فى المعاش نتٌجة وجود إحدى
هذه الفئات بٌن المستحقٌن  ،فإنه ٌعاد مراجعة شروط االستحقاق للفئة األخٌرة فى ضوء
ما أسفر عنه تطبٌق خطوة حدود الجمع بٌن المعاشات  ،وٌكون ذلك فى حالة عدم
استحقاق األخ أو األخت فى المعاش لوجود ابن أو ابنة توافرت بشؤنهما أو أى منهما
الشروط الخاصة لالستحقاق السابق بٌانها بالنسبة لكل منهما فً الخطوة األولً
(مراجعة شروط اإلستحقاق لكل من وردت أسماإهم بطلب الصرؾ)  ،وذلك رؼم
توافر باقً الشروط األخرى المطلوبة الستحقاق األخ أو األخت المبٌنة بالخطوة المشار
إلٌها.
فى هذه الحالة فإنه إذا ما ترتب على تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات أن أصبح
األبناء والبنات ؼٌر مستحقٌن فى المعاش فإنه ٌعاد بحث شروط استحقاق األخوة
واألخوات فى ضوء ذلك .
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ٌ - 3راعى بالنسبة للحاالت التى ٌوجد بها حمل مستكن وٌتم توزٌع المعاش فى تارٌخ وفاة
المإمن علٌه أو صاحب المعاش بٌن المستحقٌن دون تحدٌد نصٌب لهذا الحمل  ،ثم ٌعاد
التوزٌع فى حالة انفصاله حٌا ً أو مٌتا ً بحسب األحوال وفقا ً لما سبق بٌانه فً الخطوة
ثانٌا ( تحدٌد رقم الحالة المناسب من جدول التوزٌع )  ،فإنه أٌضا ً ٌعاد تطبٌق قواعد
الجمع بٌن المعاشات فى ضوء ذلك .
وفً حالة إنفصاله حٌا ٌستحق المعاش من تارٌخ إنفصاله  ،علً أن ٌعاد توزٌع المعاش
من أول الشهر التالى لتارٌخ إنفصاله .
 - 4فى حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاشٌن  ،وبمراعاة ما سبق بٌانه بالبند  7من
أوال من هذه الخطوة الخامسة  ،فإنه ٌتم ترتٌب المعاشات المستحقة تبعا ً ألولوٌة صلة
القرابة.
الخطوة السادسة  :تطبٌق قواعد الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذي ال ٌستحق كلٌا ً أو
جزبٌا ً :
ٌترتب على تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات السابق بٌانها تفصٌالً فى الخطوة خامسا ً عدم
استحقاق بعض المستحقٌن لنصٌبهم فى المعاش كلٌا ً أو جزئٌا ً وٌستتبع ذلك رد النصٌب فً
المعاش الذى ال ٌستحق كلٌا أو جزئٌا على باقً المستحقٌن وذلك بمراعاة اآلتى :
أوالً  :القواعد العامة :
ٌ -1تم الرد على باقً المستحقٌن من ذات الفبة وٌتم توزٌع النصٌب المعاد توزٌعه
علٌهم بالتساوى دون تفرقه بٌن ذكر وأنثى .
ٌ -2راعى عند الرد على باقً المستحقٌن من ذات الفبة أن ٌكون ذلك على مرحلتٌن
كما ٌلً :
أ  -المرحلة األولى :
ٌكون الرد على المستحقٌن الذٌن استحقوا نصٌبهم بالكامل أو جزئٌا ً  ،بمعنى أال
ٌتم الرد على أى من المستحقٌن من هذه الفئة الذٌن أصبحوا ؼٌر مستحقٌن
نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات .
ب  -المرحلة الثانٌة :
ٌكون الرد على المستحقٌن الذٌن استحقوا أنصبتهم بالكامل فقط  ،بمعنى أال ٌتم
الرد على أي من المستحقٌن من هذه الفئة الذٌن أصبحوا مستحقٌن جزئٌا ً :
 -3فى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من ذات الفبة ٌتم توزٌع النصٌب المعاد
توزٌعه على باقً المستحقٌن من الفبات األخرى بمراعاة الترتٌب الموضح بالجدول
التالً :
الفبة ؼٌر المستحقة للنصٌب جزبٌا ً أو
كلٌا ً
 - 1فئة األوالد .
فئة األزواج .
 - 2فئة الوالدٌن .
 - 3فئة األخوة واألخوات.
 - 1فئة األزواج .
فئة األوالد .
 - 2فئة الوالدٌن .
 - 1فئة األزواج .
فئة الوالدٌن .
 - 2فئة األوالد .
 - 3فئة األخوة واألخوات.

الفبة التً ٌتم الرد علٌها
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مالحظة :
ً
ً
لم ترد فئة األخوة واألخوات ضمن الفئة ؼٌر المستحقة للنصٌب جزئٌا أو كلٌا فى هذا
الجدول  ،وذلك ألن األخوة واألخوات ٌستحقون مع فئتً األزواج والوالدٌن فقط ،
و تحصل كل من هاتٌن الفئتٌن عند استحقاقها مع األخوة واألخوات على الحد األقصى
المقرر لهما بجدول التوزٌع وذلك كما ٌلً :
واألخوة . 4/1
ٌكون لألزواج 4/3
 أزواج مع أخوةواألخوة . 4/1
ٌكون للوالدٌن 2/1
 والدٌن مع اخوةوعلى ذلك فإنه ال ٌكون هناك محل للرد من األخوة واألخوات إلى هاتٌن الفئتٌن فى حالة
عدم استحقاق األخوة واألخوات كلٌا ً أو جزئٌا ً نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات .
ٌ -4تحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب
المحدد له بجدول التوزٌع:
بمعنى أنه ٌراعى أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه الحدود اآلتٌة :
فبة المستحق
األزواج ( واحد أو اكثر ) .
ولد واحد فقط .
أكثر من ولد .
الوالدٌن ( واحد أو أثنٌن ) .
األخوة واألخوات ( واحد أو أكثر ) .

الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع
 4/3المعاش .
 3/2المعاش .
كامل المعاش بمراعاة أال ٌزٌد نصٌب الواحد منهم على  3/2المعاش.
 2/1المعاش .
 2/1المعاش .

ٌ -5تحدد نصٌب الفبة التً ٌتم الرد علٌها بمراعاة الحد األقصى المشار إلٌه بالبند ()4
السابق حتى لو وجدت فبات أخرى ؼٌر مستحقة جزبٌا ً فى الحالة الجاري توزٌع
معاشها .
 -6فى حالة زٌادة نصٌب الفبة التً ٌتم الرد علٌها على الحد األقصى للنصٌب المحدد
لها بجدول التوزٌع فإنه ٌتم رد هذه الزٌادة على الفبة التالٌة وذلك بمراعاة
األولوٌات السابق إٌضاحها .
ٌ -7سمى النصٌب المستحق لكل مستفٌد بعد تطبٌق الخطوة السادسة من خطوات
توزٌع المعاش التً تم إٌضاحها تفصٌالً بهذه الخطوة  ،نصٌبا ً مستحقا ً .
 -8تطبق قواعد الجمع عند تحدٌد مدي توافر شروط االستحقاق أول مرة بؽض النظر
عما ٌطرأ علً نصٌب المستحق من زٌادات أخرى.
 -9بالنسبة للمنحة المقررة من ( 1999/1/1منحة ماٌو) ألصحاب المعاشات
والمستحقٌن عنهم  ،فإنها ال تدخل فً حدود الجمع بٌن المعاشات  ،وٌحدد
المستحق الصرؾ من هذه المنحة عن كل معاش فً ضوء النصٌب المستحق
الصرؾ منه منسوبا إلً قٌمة المعاش الكامل .
ثانٌا :أمثلة شاملة على الخطوتٌن الخامسة والسادسة ( حدود الجمع بٌن المعاشات والرد
واألٌلولة) :
قد ٌكون من المناسب فى نهاٌة هذه الخطوة ( السادسة ) إضافة بعض األمثلة الشاملة
على حدود الجمع بٌن المعاشات والرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق
جزئٌا ً أو كلٌا ً على باقً المستحقٌن وفقا ً لما سبق بٌانه تفصٌالً فى هذه الخطوة .
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مثال رقم (: )1
توفٌت مإمن علٌها عن معاش مقداره  3000جنٌه وعن بنت مترملة لها معاش عن
زوجها مقداره  1000جنٌه  ،ووالد له معاش سابق عن ابن مقداره  400جنٌه  ،وعلى
ذلك فإنه :
 - 1تم توزٌع المعاش بٌن البنت والوالد على النحو التالى :
البنت  3/2المعاش =  2000جنٌه .
الوالد  3/1المعاش =  1000جنٌه .
 - 2تم تطبٌق حدود الجمع أوالً على الوالد باعتباره الفئة األدنى من حٌث أولوٌة القرابة
عن البنت وفقا ً لما سبق إٌضاحه عن أولوٌات االستحقاق  ،وعلى ذلك فقد استحق
للوالد من معاش المإمن علٌها =  ( 1000حدود الجمع  :المعاش األكبر) 400 -
( معاش سابق عن ابن ) =  600جنٌه .
 - 3تم رد الجزء الذي لم ٌستحقه الوالد على البنت لٌصبح نصٌبها =
 ( 2000النصٌب األصلى )  ( 400 +الجزء المردود ) =  2400جنٌه .
 - 4نظراً ألن الحد األقصى للنصٌب الذي ٌستحق للبنت =  3/2المعاش  ،فقد تم تخفٌض
هذا النصٌب إلى  2000 = 3/2 × 3000جنٌه .
 - 5حٌث تستحق البنت معاش عن زوجها =  1000جنٌه  ،فقد تم تطبٌق حدود الجمع
بٌن المعاشات بالنسبة لها كما ٌلً ( 2000 = :حدود الجمع  :المعاش األكبر) -
 ( 1000معاش عن زوجها ) =  1000جنٌه.
 - 6تم تحدٌد الفائض نتٌجة تطبٌق حدود الجمع وبعد مراعاة الحد األقصى لمعاش البنت
والذي حدد كما ٌلً :
=  ( 2400جملة نصٌب البنت قبل مراعاة الحد األقصً لنصٌبها فً جدول التوزٌع)
  ( 1000النصٌب المستحق لها عن الزوج) =  1400جنٌه . - 7تم رد هذا الفائض على الوالد لٌصبح نصٌبه =  ( 600نصٌبه بعد مراعاة حدود
الجمع)  ( 1400 +الجزء المردود ) =  2000جنٌه .
 - 8نظراً ألن الحد األقصً للنصٌب الذي ٌستـحق للوالد  2/1المعاش  ،فقد تم تخفٌـض
هذا النصٌب إلى  1500 = 2/1 × 3000جنٌه .
 - 9وحٌث ٌستحق الوالد معاش سابق عن ابن  400جنٌه .
 - 10فإنه ٌستحق من معاش أبنته =  ( 1500النصٌب بعد رد فائض معاش الزوج ) -
 ( 400المعاش المستحق له عن ابن ) =  1100جنٌه
 - 11على ذلك ٌكون توزٌع المعاش النهائً بٌن البنت والوالد كما ٌلً :
البنت  1000جنٌه  +الوالد  1100جنٌه =  2000جنٌه .
وٌكون هناك جزء من المعاش ؼٌر موزع =  900جنٌه .
وٌمكن تلخٌص توزٌع المعاش فى هذه الحالة كما ٌلى :

المستحقون فً المعاش فً قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

56/43

محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى

مذكرات فى التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثامنة بعد المائة

م

خطوات التوزٌع

1
2
3

التوزٌع المبدئى
المعاش اآلخر للوالد
ٌتم رد فائض حدود الجمع بالنسقبة
للوالقققققققد (  ) 600-1000علقققققققى
البنت

ٌناٌر 2022

البنت
(جنٌه)
2000
400 +
2400

 4الحققد األقصققى لنصققٌب البنققت فققى
المعاش (3000 × )3/2
 5المعاش اآلخر للبنت
ٌ 6تم رد فائض حدود الجمع بالنسقبة
للبنقققت (  ) 1000 - 2400علقققى
الوالد
 7المسقققتحق للبنقققت وجملقققة نصقققٌب
الوالد
 8الحققد األقصققى لنصققٌب الوالققد فققى
المعاش (3000 × )2/1
 9المعاش اآلخر للوالد
 10المستحق للوالد
 11التوزٌع النهائً وفائض التوزٌع
()110 - 200

الوالد جملة الموزع فابض التوزٌع
(جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
3000
1000
400 -

3000

600

2000
1000-

1000

+
1400
2000

3000

1000

1500
 4001100
1100

2100

900

مالحظات :
 - 1تم تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات أوالً على الوالد باعتباره الفئة األدنى فى
األولوٌة عن البنت.
 - 2تم رد فائض حدود الجمع بٌن المعاشات الناتج عن تطبٌقه على الوالد أوالً إلى
البنت.
 - 3روعً أال ٌجاوز نصٌب البنت بعد رد فائض حدود الجمع بٌن المعاشات على
الحد األقصى لنصٌب فئة األوالد (فً حالة وجود ولد واحد) بجدول التوزٌع وهو
 3/2المعاش .
 - 4تم تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات على البنت .
ً
 - 5تم رد فائض حدود الجمع بٌن المعاشات عند تطبٌقه على البنت ثانٌا إلى الوالد.
 - 6روعً أال ٌجاوز نصٌب الوالد بعد رد فائض حدود الجمع بٌن المعاشات علٌه
على الحد األقصى لنصٌب فئة الوالدٌن بجدول التوزٌع وهو  2/1المعاش .
 - 7فائض التوزٌع ( 900جنٌه) ال محل إلعادة رده على البنت حٌث بلػ استحقاقها
من المعاش الحد األقصى المقرر بجدول التوزٌع .
 - 8النتٌجة النهائٌة للتوزٌع استحقاق كل من البنت والوالد الحد األقصى للنصٌب
المقرر لكل منهما بجدول التوزٌع وذلك بمراعاة تخفٌضه بمقدار المعاش االخر
المستحق لكل منهما (األعلً فً األولوٌة) تطبٌقا ً لحدود الجمع بٌن المعاشات .
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مثال رقم (: )2
توفً مإمن علٌه عن معاش مقداره  6000جنٌه وعن ابن  ،وزوجة متوافر فٌها شروط
االستحقاق ووالد  ،لكل منهم معاش مستحق عن نفسه :
االبن =  1200جنٌه .
الزوجة =  800جنٌه .
الوالد =  400جنٌه .
وبمراعاة قواعد التوزٌع وتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات وقواعد الرد واألٌلولة وفقا ً
لما سبق إٌضاحه تفصٌالً  ،وبمراعاة الخطوات السابق بٌانها بالمثال السابق  ،فإنه ٌمكن
تلخٌص توزٌع المعاش فى هذه الحالة كما ٌلى:
م

خطوات التوزٌع

1
2
3

التوزٌع المبدئً
المعاش اآلخر للوالد
ٌتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة للوالد ( )600 - 1000علقى
الزوجة
نصٌب الزوجة بعد الرد  2400جنٌهقا لقم ٌجقاوز الحقد األقصقى
( )4/3المعاش ( 4500 = )6000جنٌه.
وتجمع بٌنه وبٌن معاشها عن نفسها بدون حدود

4

االبن
(جنٌه)
3000

الزوجة
(جنٌه)
2000

الوالد
(جنٌه)
1000
400 -

جملة الموزع
(جنٌه)
6000

400 +
3000

2400

600

6000

مثال رقم (: )3
توفً مإمن علٌه عقام  2020عقن معقاش مققداره  2400جنٌقه  ،وكقان المسقتحقون عنقه بنتقٌن
مترملتٌن فقط .
وبالتالً فإنه بتطبٌق خطوات توزٌع المعاش حتً الخطوة الرابعة ـ ٌكون نصٌب كقل مقنهن مقن
المعاش  1200جنٌه .
فققإذا مققا افترضققنا أن لكققل مققنهن معققاش عققن زوجهققا مقققداره  1400جنٌققه وحٌققث أن المعققاش
المستحق عن الزوج أولوٌته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .
وحٌث أن المعاش المستحق عن الزوج قٌمته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .
وحٌققث أن كققال مققن المعاشققٌن تزٌققد قٌمتققه عل قى  650جنٌهققا ( % 65مققن الحققد األدنققى ألجققر
االشتراك) .
فإنه بتطبٌق حدود الجمع السابق بٌانها ٌستحق المعاش عن الزوج فقط وال ٌسقتحق المعقاش عقن
الوالد  ،وذلك بالنسبة لكل من البنتٌن ـ حٌث تم تطبٌق حدود الجمع بالنسبة لهمقا باعتبارهمقا مقن
فئة واحدة فى آن واحد .
ملحوظة :
القول بؽٌر ذلك ٌإدي إلً نتٌجة ؼٌر منطقٌة ـ حٌث أنه إذا مقا طبققت حقدود الجمقع علقى إحقدي
البنتٌن أوال واعتبارها بذلك ؼٌر مسق تحقة  ،ثقم التعامقل مقع البنقت األخقري باعتبارهقا المسقتحقة
الوحٌدة  ( ،أى تستحق ثلثى معاش الوالد بحٌقث ٌكقون نصقٌبها منقه 1600 = 3/2 × 2400
جنٌققه  ،وحٌققث نصققٌبها عققن زوجهققا  1400جنٌققه فإنهققا بققذلك تسققتحق  200جنٌققه مققن معققاش
والدها باإلضافة إلى معاشها عن زوجها  ،وبذلك تكون قد تحقق لهقا وضقع أفضقل مقن شققٌقتها
التً لم تستحق سوى معاش زوجها فقط .
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الخطوة السابعة  :مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة :
أوالً  :الدخل من عمل :
ٌراعً بالنسبة للدخل من عمل ما ٌلً :
ٌ -1قصد به الدخل الذي ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب الؽٌر  ،سواء كان
هذا الؽٌر حكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص .
ٌ -2تم التعامل معه على أساس الدخل الصافً من العمل  ،وٌمثل مجموع ما ٌحصل
علٌه المستحق من أجر مخصوما ً منه :
أ  -حصة المستحق فى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى عن هذا الدخل .
ب  -الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .
ٌ -3تم تحدٌده بالنسبة لألجر األساسى بالدخل الصافى المستحق فى تارٌخ وفاة المإمن
علٌه أو صاحب المعاش .
ٌ -4راعى فى تحدٌده بالنسبة لألجر المتؽٌر :
أ  -عناصر األجر ؼٌر المرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌه = ما ٌستحقه منها فى تارٌخ
الوفاة كالبدالت  ،العالوات الخاصة  ،العالوات االجتماعٌة …………….
الخ.
ب  -عناصر األجر المرتبطة بإنتاجٌة المإمن علٌه = متوسط ما استحق منها
خالل سنة سابقة على تارٌخ الوفاة كالحوافز  ،المكافآت  ،األجور اإلضافٌة
………… الخ.
 -5إذا كان الدخل الصافى من العمل ٌساوى أو ٌزٌد على قٌمة النصٌب المستحق فى
المعاش ٌ ،وقؾ صرؾ المعاش .
 -6إذا قل الدخل الصافى من العمل عن قٌمة النصٌب المستحق فى المعاش ٌ ،صرؾ
من المعاش الفرق بٌنه وبٌن الدخل .
ٌ -7جمع المستحق بٌن الدخل الصافً من العمل ونصٌبه فى المعاش شهرٌا فى حدود
( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك) .
 -8بمراعاة البندٌن  6 ،7السابقٌن تكون حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصافى من
عمل كما ٌلى  % 65( :من الحد األدنى ألجر االشتراك) أو قٌمة المعاش أٌهما
أكبر .
وٌكون الجمع فى حدود ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك) إذا ما كانت قٌمة
المعاش أقل من أو ٌساوي ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك)  ،وٌكون
الجمع فى حدود المعاش إذا ما كانت قٌمة المعاش أكبر من ( % 65من الحد
األدنى ألجر االشتراك).
ولزٌادة اإلٌضاح:
وبافتراض أن الحد األدنى ألجر االشتراك  1000جنٌه فى تارٌخ استحقاق المعاش
 ،وبالتالى ٌكون  % 65منه =  650جنٌها  ،نبٌن ذلك فى األمثلة اآلتٌة :

1
2
3

المعاش
(جنٌه)

صافً الدخل من
عمل (جنٌه)

مستحق الصرؾ من
المعاش (جنٌه)

1200
1000
1500

1000
1000
2000

200
--
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حد الجمع المطبق
(جنٌه)
ال ٌتصور تطبٌق الجمع بٌن صافى
الدخل والمعاش فى حدود  650جنٌها
لتجاوز األجور خذا الحد.
قٌمة المعاش
قٌمة المعاش
قٌمة المعاش
محمد حامد الصٌاد – لٌلى محمد الوزٌرى

ٌناٌر 2022

مذكرات فى التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثامنة بعد المائة

 -9تجمع األرملة بٌن نصٌبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من العمل
بدون حدود.
ٌ -10جمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من العمل
بدون حدود.
ثانٌا  :الدخل من مهنة :
ٌراعى بالنسبة للدخل من مهنة ما ٌلً :
ٌ -1قصد به الدخل الذي ٌحصل علٌه المستحق نتٌجة لعمله لحساب نفسه  ،سواء كان
ذلك بمزاولته مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح .
ٌ -2تم التعامل معه على أساس الدخل الصافى من المهنة الخاضع للضرٌبة .
ٌ -3تم تحدٌده بالدخل الصافً فى تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش وذلك على
أساس آخر قرار ضرٌبى سابق على هذا التارٌخ .
ٌ -4جمع المستحق بٌن الدخل الصافً من المهنة ونصٌبه المستحق فى المعاش بدون
حد أقصى وذلك لمدة خمس سنوات (متصلة أو متقطعة) من تارٌخ مزاوله المهنة
وعلى ذلك فإنه:
أ -ال ٌتمتع المستحق بهذه المٌزة إذا كان قد زاول المهنة لمدة خمس سنوات (متصلة
أو متقطعة) فؤكثر سابقة على تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .
بٌ -تمتع المستحق بهذه المٌزة بمقدار المدة المتبقٌة الستكمال خمس سنوات (متصلة
أو متقطعة) إذا كان قد زاول المهنة لمدة تقل عن خمس سنوات سابقة (متصلة أو
متقطعة) على تارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش .
ج ٌ -تمتع المستحق بهذه المٌزة لمدة خمس سنوات (متصلة أو متقطعة) إذا كان
تارٌخ بدء مزاولته المهنة تالى أو مساوى لتارٌخ وفاة المإمن علٌه أو صاحب
المعاش .
ٌ -5جمع المستحق بٌن الدخل الصافى من المهنة ونصٌبه المستحق فى المعاش شهرٌا ً فى
حدود ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك) عن المدة التالٌة الستكمال خمس
سنوات (متصلة أو متقطعة) فى مزاولة المهنة .
 -6بمراعاة البندٌن  5 ، 4السابقٌن تكون حدود الجمع بٌن المعاش والدخل الصافً من
مهنة كما ٌلً :
أ  -بدون حدود لمدة خمس سنوات (متصلة أو متقطعة) من تارٌخ مزاولة المهنة ،
وٌمكن إٌضاح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
مثال رقم
01
02
03
04
05
06
07
08

المعاش
(جنٌه)
400
500
400
700
400
1200
2000
1500

صافً الدخل من
المهنة (جنٌه)
500
400
700
400
1200
400
1500
2000
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مستحق الصرؾ من
المعاش (جنٌه
400
500
400
700
400
1200
2000
1500
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ب -فى حدود ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك) فقط شهرٌا ً بعد انتهاء
الخمس سنوات (متصلة أو متقطعة) من تارٌخ مزاولة المهنة  ،وٌمكن إٌضاح
ذلك فى األمثلة اآلتٌة بفرض التطبٌق عام :2020
مثال رقم
09
10
11
12
13
14
15
16

المعاش
(جنٌه)
100
500
400
700
400
1200
2000
1500

صافً الدخل من
المهنة (جنٌه)
500
400
700
400
1200
400
1500
2000

مستحق الصرؾ من
المعاش (جنٌه)
100
250
250
-250
---

 - 7تجمع األرملة بٌن نصٌبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من المهنة
بدون حدود.
ٌ - 8جمع الزوج بٌن نصٌبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من المهنة بدون
حدود.
ثالثا ً  :مالحظات هامة :
ٌ - 1راعى فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة
المبٌنة فى هذه الخطوة أن تتم وفقا ً لما ٌلً :
أ  -تطبق على جمٌع المستحقٌن من ذات الفئة فى وقت واحد  ،وذلك حتى ال ٌكون
أحد المستحقٌن فى الفئة الواحدة أفضل من باقى المستحقٌن فى هذه الفئة.
ب ٌ -راعى فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل
أو مهنة المبٌنة تفصٌالً فى هذه الخطوة ( السابعة ) أن تتم على فبات
المستحقٌن بالترتٌب اآلتً:
( )1فئة األخوة واألخوات .
( )2فئة الوالدٌن .
( )3فئة األوالد .
( )4فئة األزواج .
وذلك حتى تستفٌد الفئة األعلى فى أولوٌة االستحقاق من تعدٌل توزٌع المعاش
المترتب على إٌقاؾ الصرؾ جزئٌا ً أو كلٌا ً إلحدى فئات المستحقٌن األقل فى
أولوٌة االستحقاق نتٌجة لتطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو
مهنة .
ٌ - 2راعى فى تطبٌق خطوة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة
المبٌنة تفصٌالً فى هذه الخطوة ( السابعة ) التفرقة بٌن الدخل من عمل أو الدخل
من مهنة  ،وذلك الختالؾ قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل عن قواعد
الجمع بٌن المعاش والدخل من مهنة وفقا ً لما سبق إٌضاحه .
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الخطوة الثامنة  :الرد واألٌلولة للنصٌب فى المعاش الذي ٌتم إٌقافه جزبٌا ً أو كلٌا ً :
ً
ٌترتب على تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق بٌانها تفصٌال فى
الخطوة سابعا ً عدم استحقاق صرؾ المعاش المستحق لبعض المستحقٌن كلٌا ً أو جزئٌا ً  ،وٌستتبع
ذلك رد النصٌب فى المعاش الذى ال ٌستحق صرفه كلٌا ً أو جزئٌا ً على باقى المستحقٌن  ،وذلك
بمراعاة اآلتً :
أوالً  :القواعد العامة :
ٌ -1تم الرد على باقً المستحقٌن من ذات الفبة وٌتم توزٌع النصٌب المعاد توزٌعه
علٌهم بالتساوي دون تفرقة بٌن ذكر أو أنثى .
ٌ -2راعى عند الرد على باقً المستحقٌن من ذات الفبة أن ٌكون ذلك على مرحلتٌن
كما ٌلى :
أ  -المرحلة األولى ٌ ،كون الرد على المستحقٌن الذٌن استحقوا صرؾ نصٌبهم
بالكامل أو جزئٌا ً  ،بمعنى أال ٌتم الرد على أي من المستحقٌن من هذه الفئة
الذٌن أصبحوا ؼٌر مستحقٌن للصرؾ كلٌا ً نتٌجة تطبٌق حدود الجمع بٌن
المعاش والدخل .
ب  -المرحلة الثانٌة ٌ ،كون الرد على المستحقٌن الذٌن استحقوا صرؾ نصٌبهم
بالكامل فقط بمعنى أال ٌتم الرد على أى من المستحقٌن من هذه الفئة الذٌن
أصبحوا مستحقٌن للصرؾ جزئٌا ً .
 - 3فى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من ذات الفبة الموقوؾ نصٌبها ٌتم توزٌع
النصٌب المعاد توزٌعه على باقً المستحقٌن من الفبات األخرى بمراعاة الترتٌب
الموضح بالجدول التالً :
الفبة ؼٌر المستحقة الصرؾ للنصٌب جزبٌا ً
أو كلٌا ً
فئة األزواج
فئة األوالد
فئة الوالدٌن

الفبة التً ٌتم الرد علٌها
 - 1فئة األوالد .
 - 2فئة الوالدٌن .
 - 3فئة األخوة واألخوات .
 - 1فئة األزواج .
 - 2فئة الوالدٌن .
 - 1فئة األزواج .
 - 2فئة األوالد .
 - 3فئة األخوة واألخوات .

ٌ - 4تحدد نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه بما ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب
المحدد له بجدول التوزٌع
بمعنى أنه ٌراعى أال ٌجاوز نصٌب المستحق الذي ٌتم الرد علٌه الحدود اآلتٌة :
فبة المستحق

الحد األقصى للنصٌب المحدد بجدول التوزٌع

األزواج ( واحد أو أكثر )
أبن واحد فقط .
أكثر من أبن .
الوالدٌن ( واحد أو أثنٌن ) .
األخوة واألخوات ( واحد أو اكثر ) .

 4/3المعاش .
 3/2المعاش .
كامل المعاش بمراعاة أال ٌزٌد نصٌب الواحد منهم على  3/2المعاش.
 2/1المعاش .
 2/1المعاش .
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مالحظة :
ً
لم ترد فئة األخوة واألخوات ضمن الفئة ؼٌر المستحقة الصرؾ للنصٌب جزئٌا أو
كلٌا ً فى الجدول المبٌن بالبند ( )3السابق وذلك ألن األخوة واألخوات ٌستحقون مع
فئتً األزواج والوالدٌن فقط  ،وتحصل كل من هاتٌن الفئتٌن عند استحقاقها مع
األخوة واألخوات على الحد األقصى المقرر لهما بجدول التوزٌع وذلك كما ٌلً :
واألخوة . 4/1
ٌكون لألزواج 4/3
 أزواج مع أخوةواألخوة . 4/1
ٌكون للوالدٌن 2/1
 والدٌن مع اخوةوعلى ذلك فإنه ال ٌكون هناك محل للرد من األخوة واألخوات إلى هاتٌن الفئتٌن فى
حالة عدم استحقاق الصرؾ لألخوة واألخوات كلٌا ً أو جزئٌا ً نتٌجة تطبٌق حدود
الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
ٌ - 5تحدد نصٌب الفبة التً ٌتم الرد علٌها بمراعاة الحد األقصى المشار إلٌه بالبند 4
السابق حتى ولو وجدت فبات أخرى مستحقة الصرؾ جزبٌا ً فى الحالة الجاري
توزٌع معاشها .
 - 6فى حالة زٌادة نصٌب الفبة التً ٌتم الرد علٌها على الحد األقصى للنصٌب المحدد
لها بجدول التوزٌع فإنه ٌتم رد هذه الزٌادة على الفبة التالٌة وذلك بمراعاة
األولوٌات السابق إٌضاحها.
ٌ - 7سمى النصٌب المستحق الصرؾ لكل مستفٌد بعد تطبٌق الخطوة الثامنة من
خطوات توزٌع المعاش التً تم إٌضاحها تفصٌالً بهذه الخطوة  ،نصٌبا ً منصرفا ً .
 -8بالنسبة للمنحة المقررة من ( 1999/1/1منحة ماٌو) ألصحاب المعاشات
والمستحقٌن عنهم – فإنها ال تدخل فً حدود الجمع بٌن المعاش والدخل  ،وٌحدد
المستحق الصرؾ من هذه المنحة فً ضوء النصٌب المستحق الصرؾ من
المعاش منسوبا إلً قٌمة المعاش الكامل .
ثانٌا ً  :أمثلة شاملة علً الخطوتٌن الساابعة والثامناة (حادود الجماع باٌن المعااش والادخل مان
عمل أو مهنة والرد واألٌلولة)
قد ٌكون من المناسب فى نهاٌة هذه الخطوة ( الثامنة ) إضافة بعض األمثلة الشاملة على
حدود الجمع بٌن المعاش والدخل من عمل أو مهنة والرد واألٌلولة للنصٌب الذي ال
ٌستحق الصرؾ جزئٌا ً أو كلٌا ً على باقى المستحقٌن وفقا ً لما سبق بٌانه تفصٌالً فى هذه
الخطوة .
مثال رقم (: )1
توافر فى إحدى المستحقات شروط استحقاق أكثر من معاش على النحو التالى :
 850جنٌها .
معاش أخ مقداره
معاش أخ آخر مقداره  1560جنٌها .
وكانت تعمل بؤجر صافى مقداره  700جنٌه
فى هذه الحالة تستحق معاش األخ األول بالكامل ومقداره  850جنٌها  ،وتستحق من
معاش األخ الثانً الفرق بٌنه وبٌن ما استحقته من معاش األخ األول  ،أي - 1560 :
 710 = 850جنٌها
وحٌث تعمل بؤجر صافً مقداره  700جنٌه  ،فإنها تستحق الصرؾ من المعاشقٌن الفقرق
بٌنهما وبٌن الدخل من العمل  ،أي  860 = 700 - 1560 :جنٌها .
وعلى ذلك فإنه تستحق الصرؾ من المعاش األول الفرق بٌن
 ( 850حدود الجمع بٌن المعاش والدخل )  ( 700 -قٌمة المعاش المستحق من األخ
األول ) =  150جنٌها
وتستحق الصرؾ من المعاش الثانً :
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 ( 860مققا تسققتحق صققرفه مققن المعاشققٌن )  ( 150 -مققا اسققتحقت صققرفه مققن المعققاش
األول) =  710جنٌها .
وٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ لهذه األخت من المعاشٌن كما
ٌلى :
المعاش
المستحق
عن
األخ األول
األخ الثانً
اإلجمالً

النصٌب
(جنٌه)
850
1560
2410

المعاش
اآلخر
(جنٌه)
--850
850

المستحق
(جنٌه)
850
710
1560

الدخل من
العمل
(جنٌه)
700
--700

المنصرؾ
(جنٌه)
150
710
860

حدود الجمع بٌن
المعاش والدخل من
عمل (جنٌه)
850
710
1560

مثال رقم (: )2
بفرض أن المعاشات المستحقة فى المثال رقم ( )1كانت كما ٌلً - :
معاش عن والد  850جنٌها .
معاش عن والده  1560جنٌها .
وكانت أٌضا ً تعمل بؤجر صافً  700جنٌه .
فى هذه الحالة ٌكون لها الحق فى الجمع بٌن المعاشٌن ( باعتبارهما عن والدٌن ) بدون
حدود .
أي تستحق  ( 850معاش الوالد )  ( 1560 +معاش الوالدة ) =  2410جنٌها .
وحٌث تعمل بؤجر صافً مقداره  700جنٌه .
فإنها تستحق الصرؾ من المعاشٌن  1710 = 700 - 2410جنٌها .
وتستحق الصرؾ من المعاش األول عن الوالد :
 ( 850حدود الجمع بٌن المعاش والدخل )  ( 700 -الدخل من عمل ) =  150جنٌها .
وتستحق من معاش الوالدة الفرق بٌن المستحق الصرؾ لها من المعاشٌن ومقداره
 1710جنٌها وما استحقت صرفه من معاش الوالد ومقداره  150جنٌها  ،أي تستحق
الصرؾ من معاش الوالدة =  1410جنٌها .
وٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌلً :
المعاش
المستحق عن
الوالد
الوالدة
اإلجمالً

النصٌب المستحق
(جنٌه)
850
1560
2410

ادخل من عمل
(جنٌه)
700
--700

المنصرؾ
(جنٌه)
150
1560
1710

حدود الجمع بٌن المعاش
والدخل من عمل (جنٌه)
850
1560
2410

مثال رقم (: )3
بفرض أن المعاشات المستحقة فى المثال رقم ( )1كانت كما ٌلً :
معاش عن زوج  850جنٌها .
معاش عن والد  1560جنٌها .
وكانت أٌضا ً تعمل بؤجر صافً  700جنٌه .
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فى هذه الحالة تستحق من معاش الوالد الفرق بٌنه وبٌن معاش الزوج أى تستحق من
 710 = 850 - 1560جنٌها .
معاش الوالد =
وحٌث أنها تجمع بٌن معاشها عن زوجها ودخلها من العمل بدون حدود  ،فإنها تستحق
صرؾ معاشها عن زوجها كما هو أي =  850جنٌها  ،وتستحق الصرؾ من معاش
الوالد الفرق بٌن مجموع المستحق لها من المعاشٌن ( 156جنٌها )
ومجموع دخلها من العمل ( 70جنٌها ) ومعاشها عن زوجها ( 85جنٌها ) .
أي  1 = ) 85 + 70 ( - 156جنٌه .
وٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌلً :
المعاش عن
المستحق

النصٌب
(جنٌه)

الزوج
الوالد
اإلجمالً

850
1560
2410

المعاش
اآلخر
(جنٌه)
--850
850

الدخل من
عمل
(جنٌه
700
700

المستحق
(جنٌه
850
710
1560

المنصرؾ
(جنٌه)
850
10
860

حدود الجمع بٌن
المعاش والدخل
من عمل (جنٌه)
--710
710

مثال رقم (: )4
توافرت فى أحد المستحقٌن شروط استحقاق معاشٌن
األول عن والد  1200جنٌه .
الثانً عن أخ  1800جنٌه .
وكان ٌعمل بدخل صافً مقداره  500جنٌه.
بمراعاة ما سبق إٌضاحه باألمثلة السابقة  ،فإنه ٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق
والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌلً :
المعاش
المستحق
عن
الوالد
األخ
اإلجمالً

النصٌب
(جنٌه)
1200
1800
3000

المعاش
اآلخر
(جنٌه)
--1200
1200

المستحق
(جنٌه)
1200
600
1800

الدخل من
عمل
(جنٌه)
500
--500

المنصرؾ
(جنٌه)
700
600
1300

حدود الجمع بٌن
المعاش والدخل
من عمل (جنٌه)
1200
600
1800

مثال رقم (: )5
بفرض أن قٌمة المعاشٌن المستحقٌن فى المثال السابق رقم ( )4كانا كما ٌلى :
 200جنٌه عن الوالد  800 ،جنٌه عن األخ .
فإنه ٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌلى:
حدود الجمع بٌن
المستحق الدخل من المنصرؾ
المعاش
المعاش النصٌب
المعاش والدخل من
(جنٌه)
عمل
(جنٌه)
اآلخر
(جنٌه
المستحق
عمل (جنٌه)
(جنٌه)
(جنٌه)
عن
650
150
500
200
--200
الوالد
150
150
--600
200
800
األخ
800
300
500
800
200
1000
اإلجمالى
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مثال رقم (: )6
فى المثال السابق رقم ( )4بفرض أن الدخل من عمل كان  400جنٌه.
فإنه ٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من
ٌلى:
المعاش المستحق الدخل من المنصرؾ
النصٌب
المعاش
(جنٌه)
عمل
(جنٌه)
اآلخر
(جنٌه)
المستحق عن
(جنٌه)
(جنٌه)
200
400
200
--200
الوالد
200
--600
200
800
األخ
400
400
800
200
1000
اإلجمالى

المعاشٌن كما
حدود الجمع بٌن
المعاش والدخل
من عمل (جنٌه)
600
200
800

مثال رقم (: )7
فى المثال رقم ( )5بفرض أن الدخل من عمل كان  200جنٌه.
فإنه ٌمكن تلخٌص النصٌب المستحق والنصٌب المنصرؾ فى كل من المعاشٌن كما ٌلً:
المعاش
المستحق عن

النصٌب
(جنٌه)

المعاش
اآلخر
(جنٌه)
--200
200

المستحق
(جنٌه)
200
600
800

الدخل من
عمل
(جنٌه)
200
--200

المنصرؾ
(جنٌه)

200
الوالد
800
األخ
1000
اإلجمالً
مالحظات هامة :
فى حالة استحقاق أكثر من معاش مع وجود دخل من عمل ٌ ،راعى :
 - 1تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاشات أوالً .
 - 2تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاشات والدخل من عمل ثانٌا ً .
 - 3عند تطبٌق قواعد الجمع بٌن المعاش والدخل بالنسبة للمعاش ذو األولوٌة األقل ٌإخذ
فى االعتبار جملة االستحقاق فى المعاشٌن مع الدخل من العمل  ،وٌستحق الصرؾ
من هذا المعاش الفرق بٌن جملة المستحق الصرؾ من المعاشٌن وما استحق
الصرؾ من المعاش ذو األولوٌة األعلى .
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200
400
600

حدود الجمع بٌن
المعاش والدخل من
عمل (جنٌه)
400
400
800
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ثانٌا :تحقق شروط اإلستحقاق ألحد المستحقٌن
بعد وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش
مثال رقم (: )1
توفً مإمن علٌه قى ٌناٌر  2020عن معاش مقداره  1600جنٌه  ،وخمس بنات بٌاناتهن كما
ٌلً:
 -1اإلبنة األولً :متزوجة.
 -2البنات من الثانٌة إلً الخامسة :كل منهن مترملة وتستحق معاش عن زوجها مقداره 300
جنٌه.
وقد تم تحدٌد نصٌب كل من البنات المترمالت فى معاش الوالد كما ٌلً400 = 4/1600 :
جنٌه.
وبمراعاة قواعد الجمع بٌن المعاشات  ،والحق فى الجمع بٌنها فى حدود ( % 65من الحد
األدنى ألجر االشتراك)  ،وبإعتبار أن المعاش المستحق عن الزوج مقداره  300جنٌه  ،وهو
ذو أولوٌة أعلً من معاش الوالد  ،تصبح كل منهن مستحقة فً معاش الوالد  350جنٌها.
ونلخص ما تقدم فٌما ٌلى:
حدود الجمع
تستحق من
النصٌب فى
البنت
معاش الوالد معاش الزوج معاش الوالد معاش الزوج
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
1
650
300
350
300
400
2
650
300
350
300
400
3
650
300
350
300
400
4
650
300
350
300
400
5
مثال رقم (: )2
بافتراض أنه بعد شهر من تارٌخ وفاة المإمن علٌه فى المثال رقم ( )1ترملت البنت األولى ،
وإستحقت معاش عن زوجها مقداره  300جنٌه أٌضا.
ٌعاد توزٌع معاش الوالد بٌن جمٌع البنات لٌصبح نصٌب كل منهن  320 = 5/1600جنٌها.
وتجمع كل منهن بٌن المعاش المستحق عن الزوج والمعاش المستحق عن الوالد حٌث لم ٌتجاوز
المجموع ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك) وهو  650جنٌها.
ونلخص ما تقدم فٌما ٌلى:
حدود الجمع
تستحق من
النصٌب فى
البنت
معاش الوالد معاش الزوج معاش الوالد معاش الزوج
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
650
300
320
300
320
1
650
300
320
300
320
2
650
300
320
300
320
3
650
300
320
300
320
4
650
300
320
300
320
5
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مثال رقم (: )3
توفً مإمن علٌه قى ٌناٌر  2020عن معاش مقداره  3200جنٌه  ،وخمس بنات بٌاناتهن كما
ٌلً:
 - 1اإلبنة األولً :متزوجة.
 - 2البنات من الثانٌة إلً الرابعة :كل منهن مترملة وتستحق معاش عن زوجها مقداره 750
جنٌها.
وقد تم تحدٌد نصٌب كل من البنات المترمالت فى معاش الوالد كما ٌلً800 = 4/3200 :
جنٌه.
وبمراعاة قواعد الجمع بٌن المعاشات  ،والحق فى الجمع بٌنها فى حدود المعاش األكبر ،
وبإعتبار أن المعاش المستحق عن الزوج مقداره  750جنٌها  ،وهو ذو أولوٌة أعلً من معاش
الوالد  ،تصبح كل منهن مستحقة فً معاش الوالد  50جنٌها.
ونلخص ما تقدم فٌما ٌلى:
حدود الجمع
تستحق من
النصٌب فى
البنت
معاش الوالد معاش الزوج معاش الوالد معاش الزوج
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
1
المعاش األكبر
750
50
750
800
2
المعاش األكبر
750
50
750
800
3
المعاش األكبر
750
50
750
800
4
المعاش األكبر
750
50
750
800
5
مثال رقم (: )4
بافتراض أنه بعد شهر من تارٌخ وفاة المإمن علٌه فى المثال رقم ( )3ترملت البنت األولى ،
وإستحقت معاش عن زوجها مقداره  750جنٌها أٌضا.
ٌعاد توزٌع معاش الوالد بٌن جمٌع البنات لٌصبح نصٌب كل منهن  640 = 5/3200جنٌها.
وبمراعاة قواعد الجمع بٌن المعاشات  ،والحق فى الجمع بٌنها فى حدود المعاش األكبر ،
وبإعتبار أن المعاش المستحق عن الزوج مقداره  750جنٌها  ،وهو ذو أولوٌة أعلً من معاش
الوالد وأكبر منه  ،تصبح كل منهن ؼٌر مستحقة فً معاش الوالد.
ونلخص ما تقدم فٌما ٌلى:
حدود الجمع
تستحق من
النصٌب فى
البنت
معاش الوالد معاش الزوج معاش الوالد معاش الزوج
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
المعاش األكبر
750
750
640
1
المعاش األكبر
750
750
640
2
المعاش األكبر
750
750
640
3
المعاش األكبر
750
750
640
4
المعاش األكبر
750
750
640
5
مثال رقم (: )5
بافتراض أنه بعد شهر من تارٌخ وفاة المإمن علٌه فى المثال رقم ( )3ترملت البنت األولى ،
وإستحقت معاش عن زوجها مقداره  600جنٌه.
ٌعاد توزٌع معاش الوالد بٌن جمٌع البنات لٌصبح نصٌب كل منهن  640 = 5/3200جنٌها.
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وبمراعاة قواعد الجمع بٌن المعاشات  ،وبإعتبار أنه بالنسبة للبنات األربع من الثانٌة الى
الخامسة المعاش المستحق عن الزوج مقداره  750جنٌها  ،وهو ذو أولوٌة أعلً من معاش
الوالد وأكبر منه  ،تصبح كل منهن ؼٌر مستحقة فً معاش الوالد.
فٌن حٌن أنه بالنسبة للبنت األولى المعاش المستحق عن الزوج مقداره  600جنٌه  ،وهو ذو
أولوٌة أعلً من معاش الوالد وأقل من حدود الجمع بٌن المعاشات ( % 65من الحد األدنى
ألجر االشتراك)  ،تصبح مستحقة فً معاش الوالد الفرق وهو  40جنٌها  ،وباعتبارها
المستحقة الوحٌدة فى معاش الوالد ٌكون استحقاقها ثلثى معاشه أى = 3 / 2 × 3200
 2133.34وهو أكبر من معاش الزوج ( 600جنٌه)  ،وبالتالى تستحق من معاش الوالد
الفرق وهو  1533.34جنٌه.
ونلخص ما تقدم فٌما ٌلى:
حدود الجمع
تستحق من
النصٌب فى
البنت
معاش الوالد معاش الزوج معاش الوالد معاش الزوج
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
جنٌه
المعاش األكبر
600
1533.34
600
640
1
المعاش األكبر
750
750
640
2
المعاش األكبر
750
750
640
3
المعاش األكبر
750
750
640
4
المعاش األكبر
750
750
640
5
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