التجاوز عن استرداد ما تبقى من مبالغ صرفت بالمخالفة ألحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش
والدخل

القسم األول
احكام التجاوز
يراعى فى تطبيق أحكام التجاوز عن استرداد ما تبقى من مبالغ صرفت بالمخالفة ألحكام حظر
الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل :
أوال  :ما تضمنه قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
 2019فى المادتٌن  104و .162
ثانيا  :ما تضمنته الالئحة التنفٌذٌة للقانون الصادرة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 2437
لسنة  2021فى المادتٌن  265و . 317
ثالثا ٌ :سرى هذا التجاوز على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمٌن االجتماعى الصادر
بالقانون رقم  79لسنة  1975حٌث تضمنت المادة  112منه اإلستنناء من ححاام
حظر الجمع.
رابعا  :يسرى هذا التجاوز على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين االجتماعى على
أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم  108لسنة  1976حيث :
 - 1تضمنت المادة  32منه " إذا توفى المؤمن علٌه حو صاحب المعاش  ،اان
للمستحقٌن عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا لألنصبة واألحاام المنصوص
علٌها فى قانون التأمٌن االجتماعى رقم  79لسنة ."1975
 - 2تضمنت المادة  49منه " تسرى على التأمٌن المنصوص علٌه فى هذا القانون
ححاام القانون رقم  79لسنة  1975بإصدار قانون التأمٌن االجتماعى فٌما لم
ٌرد فٌه نص خاص فى هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع ححاامه".
خامسا  :يسرى هذا التجاوز على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين االجتماعى
للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنة  1978حيث :
 - 1تضمنت المادة  32منه " إذا توفى المؤمن علٌه حو صاحب المعاش اان
للمستحقٌن عنه الحق فى تقاضى معاشاتهم وفقا ألحاام الباب التاسع من قانون
التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975والجدول رقم ()3
ومالحظاته المرافق له" .
 - 2تضمنت المادة  49منه " تسرى على التأمٌن المنصوص علٌه فى هذا القانون
ححاام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة المنصوص علٌه بقانون التأمٌن
االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص
فى هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع ححاامه".
سادسا  :ال ٌسرى هذا التجاوز على المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمٌن االجتماعً
الشامل الصادر بالقانون رقم  112لسنة  1980حٌث تضمن الباب الرابع منه " فً
المستحقٌن وشروط استحقاقهم" األحاام الخاصة بالمستحقٌن دون اإلحالة الى قانون
التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
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القسم الثانى
نصوص المواد
فيما يلى نصوص المواد المشار اليها :
أوال  :تضمن قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
مادة ()104
استنناء من ححاام حظر الجمع المنصوص علٌها فى المادتٌن (ٌ )103 ، 102جمع المستحق
بٌن المعاشات حو بٌن الدخل من العمل حوالمهنة والمعاش فى الحدود اآلتٌة:
ٌ -1جمع المستحق بٌن المعاشات فى حدود قٌمة الحد األدنى للمعاش المقرر بالفقرة األخٌرة من
المادة ( )24من هذا القانون ،وٌامل 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 بأحاام هذا القانون ،اما
تجمع بٌن معاشها عن زوجها وبٌن دخلها من العمل حو المهنة وذلك دون حدود.
ٌ -4جمع األرمل بٌن معاشه عن زوجته وبٌن معاشه بصفته منتفعا ً بأحاام هذا القانون ،اما
ٌجمع بٌن معاشه عن زوجته وبٌن دخله من العمل حو 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 ()162
ٌتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالػ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة ألحاام
حظر الجمع بٌن المعاشات حو بٌن المعاش والدخل وفقا ً لال من قانون التأمٌن االجتماعً
الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975وقانون التأمٌن االجتماعً على حصحاب األعمال ومن
فى حامهم الصادر بالقانون رقم  108لسنة  1976وقانون التأمٌن االجتماعً على العاملٌن
المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنة  ،1978وذلك فى الحدود التى حجاز فٌها
هذا القانون الجمع بٌن حانر من معاش حو بٌن المعاش والدخل.
ثانيا  :تضمنت الالئحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437
لسنة 2021
مادة ()265
ٌستننى من قاعدة حظر الجمع بٌن المعاشات المشار إلٌها بالمادة ( )264من هذه الالئحة ما
ٌأتً:
 -1تجمع األرملة بٌن المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون
حدود.
ٌ -2جمع األرمل بٌن المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجة بدون
حدود.
ٌ -3جمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌهم بدون حدود.
ٌ -4جمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
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ٌ -5جمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة والمعاش المستحق عن الشهٌد بدون حدود.
ٌ -6جمع المستحقون فً ؼٌر الحاالت الواردة فً البنود حرقام ( )4،3،2،1من هذه المادة بٌن
المعاشات المستحقة فً حدود قٌمة الحد األدنى للمعاش المقرر بالفقرة األخٌرة من المادة
( )24من القانون ،وٌامل المعاش إلى هذا المقدار وف ًقا للترتٌب المنصوص علٌه بالمادة
( )264من هذه الالئحة.
مادة ()317
فً حالةة صةرؾ مبةالػ بالمخالفةة ألحاةام حظةر الجمةع بةٌن المعاشةات حو بةٌن المعةاش والةدخل
المعمول بها قبل ٌ ،2020/1/1تجاوز عن استرداد ما تبقى من هذه المبالػ ،وٌتحدد المبلػ الذي
ٌتم التجاوز عن تحصٌله فً هذه الحاالت باتباع اآلتً:
 -1فً حالة الجمع بٌن المعاشات:
أٌ -ةةةتم إعةةةادة التوزٌةةةع بةةةافتراض حن الحةةةدود الجةةةائز الجمةةةع فٌهةةةا بةةةٌن المعاشةةةات هةةةً
المنصوص علٌها فً البند ( )1من المادة ( )104من القانون.
بٌ -تم حساب الفرق بةٌن المبةالػ التةً تةم صةرفها بالمخالفةة لحةدود الجمةع بةٌن المعاشةات
المعمول بها قبل  ،2020/1/1وبٌن الحدود الجائز الجمع فٌها بةٌن المعاشةات المشةار
إلٌها فً البند (ح).
جٌ -تم تحصٌل رصٌد الدٌن فً  2020/1/1وذلك فً حدود الفرق المشار إلٌةه فةً البنةد
(ب) وما زاد عن ذلك ٌتم التجاوز عن تحصٌله.
 -2فً حالة الجمع بٌن المعاش والدخل:
ٌتم التجاوز عن تحصٌل المبالػ التً صرفت قبل  2020/1/1بالزٌادة على الحدود الجائز
الجمع فٌها بٌن المعاش والدخل المنصوص علٌهةا فةً البنةد ( )2مةن المةادة ( )104مةن القةانون
وف ًقا للقواعد المشار إلٌها بالبند ( )1من هذه المادة.
ثالثا  :تضمن قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
مادة ()112
إستنناء من ححاام حظر الجمع المنصوص علٌها بالمادتٌن (110وٌ )111جمع المستحق بٌن
الدخل من العمألوالمهنة والمعاش حوبٌن المعاشات فى الحدود اآلتٌة :
ً
ٌ -1جمع المستحق بٌن الدخل والمعاش فى حدود مائة جنٌه شهرٌا ،وذلك مع عدم اإلخالل
بالحق فى الجمع بٌن المعاش والدخل بما ٌزٌد على الحد المذاور بالنسبة لحاالت
االستحقاق السابقة على  1975/9/1واان للمستحق هذا الحق.
ٌ -2جمع المستحق بٌن المعاشات فى حدود مائة جنٌه شهرٌا ً وٌامل المعاش إلى هذا المقدار
بالترتٌب المنصوص علٌه فى المادة ( )110من هذا القانون.
ٌ -3جمع األوالد بٌن المعاشٌن المستحقٌن عن والدٌهم دون حدود.
ً
وٌسرى هذا الحام فى شأن اإلعانة المستحقة للولد العاجز عن الاسب  ،وفقا للمادة 103
مارراً عن المعاشٌن المشار إلٌهما.
 -4تجمع األرملة بٌن معاشها عن زوجها وبٌن معاشها بصفتها منتفعة بأحاام هذا القانون،
اما تجمع بٌن معاشها عن زوجها وبٌن دخلها من العمألوالمهنة وذلك دون حدود.
 -5مع مراعاة المادة (ٌ )71جمع المستحق بٌن المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك
بدون حدود.
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رابعا  :تضمن قانون التأمين االجتماعى على أصحاب األعمال
ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم  108لسنة 1976
مادة ()32
إذا توفى المؤمن علٌه حو صاحب المعاش  ،اان للمستحقٌن عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا
لألنصبة واألحاام المنصوص علٌها فى قانون التأمٌن االجتماعى رقم  79لسنة . 1975
وٌقصد بالمستحقٌن األرملة حواألرامل والزوج واألبناء والبنات والوالدٌن واإلخوة واألخوات
الذٌن تتوافر فٌهم فى تارٌخ وفاة المؤمن علٌه حو صاحب المعاش شروط االستحقاق المنصوص
علٌها فى القانون رقم  79لسنة  1975بإصدار قانون التأمٌن االجتماعى .
مادة ()49
تسرى على التأمٌن المنصوص علٌه فى هذا القانون ححاام القانون رقم  79لسنة 1975
بإصدار قانون التأمٌن االجتماعى فٌما لم ٌرد فٌه نص خاص فى هذا القانون وبما ال ٌتعارض
مع ححاامه .
خامسا  :تضمن قانون التأمين االجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون
رقم  50لسنة 1978
مادة ()32
إذا توفى المؤمن علٌه حو صاحب المعاش اان للمستحقٌن عنه الحق فى تقاضى معاشاتهم وفقا
ألحاام الباب التاسع من قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
والجدول رقم ( )3ومالحظاته المرافق له .
و ٌقصد بالمستحقٌن األرملة حو األرامل والزوج واألبناء والبنات والوالدٌن واالخوة واألخوات
الذٌن تتوافر فٌهم فى تارٌخ وفاة المؤمن علٌه حو صاحب المعاش شروط االستحقاق المنصوص
علٌها بقانون التأمٌن االجتماعى المشار إلٌه بالفقرة السابقة .
مادة ()49
تسرى على التأمٌن المنصوص علٌه فى هذا القانون ححاام تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المنصوص علٌه بقانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975فٌما لم ٌرد
بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما ال ٌتعارض مع ححاامه .
سادسا  :تضمن قانون نظام التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم  112لسنة
1980
الباب الرابع
في المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة ()13
إذا توفى المؤمن علٌه حو صاحب المعاش اان للمسةتحقٌن عنةة الحةق فةً تقاضةى معاشةات وفقةا
لألنصبة المقررة بالجدول المرافق .
وٌقصد بالمستحق للمعاش :
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 1ـ األرملة ؛ وٌعتبر فً حامها زوج المؤمن علٌها العاجز عجزا الٌا .
 2ـ االبن الذي لم ٌبلػ الحادٌة والعشرٌن ؛ وٌستننى من هذا الشرط الحاالت آالتٌة:
( ح ) العاجز عجزا الٌا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعلٌم التً ال تجاوز مرحلة الحصةول علةى مؤهةل اللٌسةانس
حو الباالورٌوس حو ما ٌعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرٌن .
 3ـ البنت ؼٌر المتزوجة .
وفى جمٌع الحةاالت ٌشةترط السةتحقاق المعةاش حال ٌاةون لةدى المسةتحق حي دخةل مةن عمةل حو
مهنة.
مادة ()14
إذا توافرت فً المستحق شروط االستحقاق ألانر من معاش وفقا ألحاام هذا القانون وألحاام
حي من قوانٌن التأمٌن االجتماعً حو قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة استحق
المعاش األخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون حدى إلٌه الفرق ؛
وٌخفض هذا الفرق بمقدار ما ٌحصل علٌة من زٌادات فً المعاش األخر .
وإذا توافرت للمستحق شروط االستحقاق الانر من معاش وفقا الحاام هذا القانون حدى إلٌه
المعاش األابر .
مادة ()15
ٌقطع معاش المستحق فً الحاالت آالتٌة :
 1ـ وفاة المستحق .
 2ـ زواج األرملة حو البنت .
 3ـ مزاولة حى عمل حو مهنة .
 4ـ بلوغ اإلبن الحادٌة والعشرٌن إال إذا توافرت فً شأنه إحدى الحاالت المنصوص علٌها فً
البند ( )2من المادة ( ، )13وٌستمر صرؾ المعاش للطلبة الذٌن ٌبلؽون سن السادسة
والعشرٌن خالل السنة الدراسٌة حتى نهاٌة تلك السنة .
 5ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر حابر .
مادة ()16
فً حالة قطع معاش ححد المستحقٌن اله حو بعضه ٌؤول إلً باقً المستحقٌن من فئة هذا
المستحق ؛ وفى حالة عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من هذه الفئة ٌتم الرد على باقً المستحقٌن
بالفئة األخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصٌب المستحق الذي ٌرد علٌة جزء من المعاش
الحد األقصى للنصٌب المحدد له بالجدول .
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