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الفقرة األخيرة من مادة ()24
وفى حاالت استحقاق المعاش وفقا ً للبنود (  )5، 4 ، 3 ، 2،1من المادة (  )21من هذا القانون
ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش المستحق عن  %65من الحد األدنى ألجر االشتراك فً تارٌخ
استحقاق المعاش.
مادة ()98
إذا توفى المؤمن علٌه أو صاحب المعاش كان للمستحقٌن عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا ً
لألنصبة المقررة بالجدول رقم (  )7المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فٌه الوفاة.
وٌقصد بالمستحقٌن األرمل واألرملة واألبناء والبنات والوالدٌن واإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر
فٌهم فى تارٌخ وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش شروط اإلستحقاق المنصوص علٌها فى
هذا الباب.
مادة ()99
ٌشترط الستحقاق األرملة واألرمل أن ٌكون الزواج موث ًقا أوثاب ًتا بحكم قضائً بات ،وأال
ٌكون األرمل متزوجا ً بأخرى.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحاالت التى ٌقبل فٌها إثبات الزواج بؽٌر الوسائل المحددة
بالفقرة السابقة ووسائل هذا اإلثبات.
مادة ()100
ٌشترط إلستحقاق اإلبنة أال تكون متزوجة.
وٌشترط الستحقاق اإلبن أال ٌكون قد بلػ سن الحادٌة والعشرٌن ،و ٌستثنى من هذا الشرط
الحاالت اآلتٌة :
 - 1العاجز عن الكسب.
 - 2الطالب بإحدي مراحل التعلٌم التى ال تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل اللٌسانس أو
البكالورٌوس أو ما ٌعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرٌن ولم ٌلتحق بعمل أو
لم ٌزاول مهنة.
 - 3من حصل على مؤهل نهائً ال ٌجاوز المرحلة المشار إلٌها بالبند السابق ولم ٌلتحق بعمل
أو لم ٌزاول مهنة ولم ٌكن قد بلػ سن السادسة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على مؤهل
اللٌسانس أوالبكالورٌوس وسن الرابعة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المؤهالت األقل.

محمد حامد الصياد

2019 / 10 / 08
5/ 1

w: www.elsayyad.net

المستحقون فى المعاش
في قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()101
ٌشترط إلستحقاق األخوة واألخوات باإلضافة إلى شروط استحقاق األبناء والبنات أن ٌثبت
إعالة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش إٌاهم وفقا ً للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة
التنفٌذٌة.
وٌتم إعادة بحث شروط اإلعالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة عند كل تعدٌل ٌطرأ على حالة
المعاش.
مادة ()102
إذا توافرت فى أحد المستحقٌن شروط اإلستحقاق ألكثر من معاش من الهٌئة ومن الخزانة
ً
واحدا  ،وتكون أولوٌة االستحقاق وف ًقا للترتٌب اآلتى :
العامة فال ٌستحق منها إال معا ًشا
 - 1المعاش المستحق عن نفسه.
 - 2المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
 - 3المعاش المستحق عن الوالدٌن.
 - 4المعاش المستحق عن األوالد.
 - 5المعاش المستحق عن اإلخوة واألخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن 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.
على أن ٌتم تحدٌد مدى استحقاق الفرق من المعاش االخر وقٌمته فً ضوء تطور قٌمة كل
الالئحة التنفٌذٌة لهذا
من المعاشٌن فً أي تارٌخ الحق إعماال لنصوص هذا الباب ،وتحدد
القانون ضوابط وإجراءات تطبٌق هذه المادة.
مادة ()103
ٌوقؾ صرؾ معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة :
 - 1االلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاؾ ٌساوى قٌمة المعاش أو ٌزٌد علٌه،
فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرؾ إلٌه الفرق فى تارٌخ التحاقة بالعمل ثم فى ٌناٌر
من كل سنة ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
 - 2مزاولة مهنة تجارٌة أو ؼٌر تجارٌة منظمة بقوانٌن أو لوائح لمدة تزٌد على خمس
سنوات متصلة أو متقطعة  ،وٌعود الحق فى صرؾ المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه
المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتارٌخ ترك المهنة ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون حاالت وشروط مزاولة المهنة .
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مادة ()104
ٌ )103 ، 102جمع
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص علٌها فى المادتٌن (
المستحق بٌن المعاشات أو بٌن الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود اآلتٌة:
ٌ - 1جمع المستحق بٌن المعاشات فى حدود قٌمة الحد األدنى للمعاش المقرر بالفقرة األخٌرة
من المادة (  )24من هذا القانون ،وٌكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتٌب
المنصوص علٌه فى المادة (  )102من هذا القانون.
ٌ - 2جمع المستحق بٌن الدخل والمعاش فى حدود قٌمة الحد األدنى للمعاش المقرر بالفقرة
األخٌرة من المادة (  )24من هذا القانون.
 - 3تجمع األرملة بٌن معاشها عن زوجها وبٌن معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون،
كما تجمع بٌن معاشها عن زوجها وبٌن دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ٌ - 4جمع األرمل بٌن معاشه عن زوجته وبٌن معاشه بصفته منتفعا ً بأحكام هذا القانون ،كما
ٌجمع بٌن معاشه عن زوجته وبٌن دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ٌ - 5جمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌهم دون حدود.
ٌ - 6جمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
مادة ()105
ٌقطع معاش المستحق من أول الشهر التالً للشهر الذي تتحقق فٌه إحدى الحاالت اآلتٌة :
 - 1وفاة المستحق.
 - 2زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخـــت.
 - 3بلوغ االبن أو األخ سن الحادٌة والعشرٌن  ،وٌستثنى من ذلك الحاالت اآلتٌة :
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
أو تارٌخ بلوؼه سن السادسة
(ب) الطالب حتى تارٌخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة
والعشرٌن أٌهما أقرب ،وٌستمر صرؾ معاش الطالب الذي ٌبلػ سن السادسة والعشرٌن
خالل السنة الدراسٌة حتى نهاٌة تلك السنة.
(ج) الحاصل على مؤهل نهائً حتى تارٌخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تارٌخ بلوؼه
سن السادسة والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على اللٌسانس أو البكالورٌوس وسن الرابعة
والعشرٌن بالنسبة للحاصلٌن على المؤهالت النهائٌة األقل أي التارٌخٌن أقرب.
- 4توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتٌن (  )104 ،102من هذا القانون.
وتصرؾ لإلبن أو األخ فى حالة قطع المعاش لؽٌر الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوٌة
أعلى ،ولإلبنة أو األخت فى حالة قطع المعاش للزواج ،منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى
مقداره خمسمائة جنٌه  ،وال تصرؾ هذه المنحة إال لمرة واحدة ،وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون قواعد وإجراءات صرؾ هذه المنحة.
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مادة ()106
فى حالة إٌقاؾ أو قطع معاش أحد المستحقٌن كله أو بعضه ٌؤول إلى باقى المستحقٌن من
فئة هذا المستحق  ،وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذه الفئة ٌتم الرد على باقى
المستحقٌن بالفئات األخرى فإذا زاد نصٌب المردود علٌه على أقصى نصٌب له بالجدول رقم
( )7المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تارٌخ الرد رُد الباقى على الفئة التالٌة وذلك بمراعاة
الترتٌب الذى ٌرد بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون فى هذا الشأن.
وفى حالة زوال سبب إٌقاؾ المعاش كله أوبعضه ألحد المستحقٌن ٌعاد توزٌع المعاش بٌن
جمٌع المستحقٌن فى تارٌخ زوال السبب.
وٌتحدد نصٌب المستحق الذى ٌرد علٌه جزء من المعاش بما ال ٌجاوز الحد األقصى
للنصٌب المحدد بالجدول رقم (  )7المرافق لهذا القانون.
وفى حالة قطع معاش الوالدٌن فى الحالة رقم (  )2من الجدول رقم (  )7المرافق ٌؤول
الباقى من نصٌبهما بعد الرد على فئة األرامل إلى األخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شأنهم
شروط استحقاق المعاش فى هذا التارٌخ وذلك فى حدود الربع.
و فى حالة قطع معاش فئة األرامل فى الحالة المشار إلٌها بالفقرة السابقة ٌؤول ربع معاش
المورث إلى اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التارٌخ.
مادة ()107
ٌعاد توزٌع المعاش بٌن المستحقٌن من اول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالٌة:
 .1طالق أو ترمل البنت أو األخت.
 .2عجز اإلبن أو األخ عن الكسب.
وتتضمن الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفٌذ أحكام هذا الباب.
مادة ()108
تسري أحكام هذا الباب على المستحقٌن عن المعاملٌن بقوانٌن المعاشات الخاصة وذلك فٌما لم
ٌرد بشأنه نص خاص.
مادة ()161
تسري حدود الجمع بٌن المعاشات أو بٌن المعاش والدخل المنصوص علٌها فى هذا القانون على
حاالت االستحقاق السابقة على تارٌخ العمل به التى حرم فٌها المستحق من المعاش اآلخر أو
جزء منه تطبٌقا ً لحدود الجمع السابقة ،وذلك فى حدود الجزء ؼٌر الموزع من المعاش.
مادة ()162
ٌتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالػ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة ألحكام
حظر الجمع بٌن المعاشات أو بٌن المعاش والدخل وفقا ً لكل من قانون التأمٌن االجتماعً
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الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975وقانون التأمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال ومن
فى حكمهم الصادر بالقانون رقم  108لسنة  1976وقانون التأمٌن االجتماعً على العاملٌن
المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنة  ، 1978وذلك فى الحدود التى أجاز فٌها
هذا القانون الجمع بٌن أكثر من معاش أو بٌن المعاش والدخل.
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