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 :الحاالت األتٌةتتلخص حاالت اعادة توزٌع المعاش فى 
 انفصال الحمل المستكن حٌا. أوال :
 .زوال سبب إٌقاف المعاش كله أو بعضه ثانٌا:
 :فى الحاالت األتٌة الحق فً المعاش السابق قطعهعودة  ثالثا :
 .طالق أو ترمل البنت أو األخت - 1        

 .عجز االبن أو األخ عن الكسب - 2
 تارٌخ وفاة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش الحق لتارٌخ فًاستحقاق المعاش شروط رابعا : توافر 

 :فى الحاالت األتٌة
 .طالق أو ترمل البنت أو األخت - 1        

 .عجز االبن أو األخ عن الكسب - 2
 

أوال : قانون التأمٌنات 
 االجتماعٌة والمعاشات

 148الصادر بالقانون رقم  
 2019لسنة 

ثانٌا : الالئحة التنفٌذٌة لقانون 
 التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 148الصادر بالقانون رقم 
  2019لسنة 

الصادرة بقرار رئٌس مجلس 
( لسنة 2437الوزراء رقم )

2021  

نه القانون على ما تضم بناءثالثا : 
 والالئحة
 ٌراعى

 :263مادة  
ٌتتتم توزٌتتع المعتتاش علتتى فئتتات 
المستتتتتحقٌن التتتتذٌن تتتتتتوفر فتتتتً 
شتتتأنشم شتتتروط االستتتتحقاق فتتتً 
تتتتارٌخ وفتتتاة المتتتؤمن علٌتتته أو 
تتتا للنستتتب  صتتتاحب المعتتتاش وفقس

( 7التتتتتتواردة بالجتتتتتتدول رقتتتتتتم )
المرافق للقانون مع مراعتاة أنته 
عنتتد توزٌتتع المعتتاش فتتً تتتارٌخ 

علٌتتته أو صتتتاحب وفتتتاة المتتتؤمن 
المعتتاش ال ٌقتتدر نصتتٌب للحمتتل 

تتتا وعنتتتد  المستتتتكن  ٌس انفصتتتاله ح
باعتبتتتار   ٌعتتتاد توزٌتتتع المعتتتاش

ا متن أول  أحد المستحقٌن اعتبارس
الشتتتشر التتتتالً لتتتتارٌخ انفصتتتاله 

ا. ٌس  ح

عند توزٌع المعتاش فتً تتارٌخ وفتاة 
المتتؤمن علٌتته أو صتتاحب المعتتاش ال 
ٌقدر نصٌب للحمتل المستتكن  وعنتد 

تتتا انفصتتتاله  ٌس ٌعتتتاد توزٌتتتع المعتتتاش ح
ا من  باعتبار  أحد المستحقٌن اعتبارس
أول الشتتشر التتتالً لتتتارٌخ انفصتتاله 

تتتا ٌس تتتا وٌوجتتتد ح   أمتتتا إذا انفصتتتل مٌتس
بالحالتتة إختتتوة وأختتتوات تتتتم  إرجتتتاء 
بحتتتتتط شتتتتتروط استتتتتتحقاقشم لحتتتتتٌن 
انفصتتال الحمتتل المستتتكن ٌتتتم بحتتط 
شتتروط استتتحقاقشم وتقتتدٌر النصتتٌب 

فتتتتاة المستتتتتحق لشتتتتم فتتتتً تتتتتارٌخ و
 المؤمن علٌه أو صاحب المعاش.

 :106مادة 
فً حالة إٌقاف أو قطع معاش 
 أحد المستحقٌن كله أو بعضه
ٌئول إلى باقً المستحقٌن من 
فئة هذا المستحق  وفً حالة 
عدم وجود مستحقٌن آخرٌن من 
هذ  الفئة ٌتم الرد على باقً 
المستحقٌن بالفئات األخرى فإذا 

تطبتتتتق قواعتتتتد حتتتتدود الجمتتتتع بتتتتٌن  
 اآلتٌة:المعاشات فً التوارٌخ 

تتتتارٌخ وفتتتاة المتتتؤمن علٌتتته أو  .1
 صاحب المعاش.

أول الشتتتتتتشر التتتتتتتالً لتتتتتتتتارٌخ  .2
تتتا   ٌس انفصتتال الحمتتتل المستتتتكن ح
وفتتتً هتتتذ  الحالتتتة ٌعتتتاد تطبٌتتتق 
حدود الجمع بٌن المعاشات التً 
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أوال : قانون التأمٌنات 
 االجتماعٌة والمعاشات

 148الصادر بالقانون رقم  
 2019لسنة 

ثانٌا : الالئحة التنفٌذٌة لقانون 
 التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 148الصادر بالقانون رقم 
  2019لسنة 

الصادرة بقرار رئٌس مجلس 
( لسنة 2437الوزراء رقم )

2021  

نه القانون على ما تضم بناءثالثا : 
 والالئحة
 ٌراعى

زاد نصٌب المردود علٌه على 
أقصى نصٌب له بالجدول رقم 

( المرافق لشذا القانون وفقا 7)
للحالة فً تارٌخ الرد رد الباقً 

فئة التالٌة وذلك بمراعاة على ال
الترتٌب الذي ٌرد بالالئحة 
التنفٌذٌة لشذا القانون فً هذا 

 الشأن.
وفً حالة زوال سبب إٌقاف 

ألحد  المعاش كله أو بعضه
ٌعاد توزٌع المعاش المستحقٌن 

بٌن جمٌع المستحقٌن فً تارٌخ 
 زوال السبب.

وٌتحدد نصٌب المستحق الذي 
ٌرد علٌه جزء من المعاش بما 
ال ٌجاوز الحد األقصى للنصٌب 

( 7المحدد بالجدول رقم )
 المرافق لشذا القانون.

وفً حالة قطع معاش الوالدٌن 
( من الجدول 2فً الحالة رقم )

( المرافق ٌئول الباقً 7رقم )
من نصٌبشما بعد الرد على فئة 
األرامل إلى األخوة واألخوات 
الذٌن تتوافر فً شأنشم شروط 

هذا  استحقاق المعاش فً
 التارٌخ وذلك فً حدود الربع.

وفً حالة قطع معاش فئة 
األرامل فً الحالة المشار إلٌشا 
بالفقرة السابقة ٌئول ربع 
معاش صاحب المعاش إلى 
اإلخوة واألخوات الذٌن تتوافر 
فً شأنشم شروط استحقاق 

 المعاش فً هذا التارٌخ

سبق أن روعٌت فً تارٌخ وفاة 
المتتتتتتتؤمن علٌتتتتتتته أو صتتتتتتتاحب 
المعتتاش  وٌعتتتد بقٌمتتة المعتتاش 
اآلختتتر فتتتً أول الشتتتشر التتتتالً 
لتارٌخ انفصتال الحمتل المستتكن 

ا. ٌس ح
  

تارٌخ استحقاق المعاش إذا كان  .3
ا لتتارٌخ وفتاة المتؤمن علٌته  ٌس تال

 أو صاحب المعاش.
تتتتتارٌخ استتتتتحقاق المعتتتتاش ذو  .4

األولوٌتتتتة األعلتتتتى بعتتتتد تتتتتارٌخ 
استتتحقاق المعتتاش ذو األولوٌتتة 

 األدنى. 
بتتتتتٌن إعتتتتتادة توزٌتتتتتع المعتتتتتاش  .5

المستحقٌن فتً معتاش األولوٌتة 
 األدنى . األعلى أو

تعدٌل النصٌب المستتحق نتٌجتة  .6
قطع معاش أحد المستتحقٌن فتً 
معتتتتتتاش األولوٌتتتتتتة األعلتتتتتتى أو 

 األدنى.

ٌتم رد النصٌب فً المعاش الذي ٌتم  
قطعه وفقسا ألحكام قطع المعاش علتى 
بتتتاقى المستتتتحقٌن متتتن أول الشتتتشر 
التالً للششر الذي تحققت فٌه واقعة 

تتا لقواعتتد التترد  متتع قطتع المعتتاش وفقس
 مراعاة ما ٌلً:

ال ٌحتتتتتتاي تطبٌتتتتتق قواعتتتتتد رد  .1
المعاش إلى تقدم أصحاب الشأن 

 بطلب لتنفٌذ ذلك.
ٌراعتتً فتتً الحتتاالت التتتً ٌعتتاد  .2

فٌشتتا تطبٌتتق حتتدود الجمتتع بتتٌن 
إعادة توزٌتع المعتاش المعاشات 

بٌن المستحقٌن أوالس قبل تطبٌتق 
 حدود الجمع بٌن المعاشات.

تطبتتتتق قواعتتتتد حتتتتدود الجمتتتتع بتتتتٌن  
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أوال : قانون التأمٌنات 
 االجتماعٌة والمعاشات

 148الصادر بالقانون رقم  
 2019لسنة 

ثانٌا : الالئحة التنفٌذٌة لقانون 
 التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 148الصادر بالقانون رقم 
  2019لسنة 

الصادرة بقرار رئٌس مجلس 
( لسنة 2437الوزراء رقم )

2021  

نه القانون على ما تضم بناءثالثا : 
 والالئحة
 ٌراعى

المعتتاش والتتدخل الصتتافً متتن العمتتل 
فتتً أي متتن التتتوارٌخ اآلتٌتتة بحستتب 

 األحوال:
وفتتتاة المتتتؤمن علٌتتته أو صتتتاحب  -1

 المعاش.
تتا  -2 استتتحقاق المعتتاش إذا كتتان الحقس

 لتارٌخ الوفاة.
 تارٌخ االلتحاق بعمل. -3
 ٌناٌر من كل عام. -4
بتتتتتتٌن إعتتتتتتادة توزٌتتتتتتع المعتتتتتتاش  -5

 المستحقٌن.
قطتتتتع معتتتتاش أحتتتتد المستتتتتحقٌن  -6

 الرد واألٌلولة.وتطبٌق قواعد 
تطبٌتتتتتتق حتتتتتتدود الجمتتتتتتع بتتتتتتتٌن  -7

 المعاشات.

 :281مادة  
ٌُستحق المعاش للحاالت التً لم 
تتتتتتتتوفر فتتتتتتً شتتتتتتأنشا شتتتتتتروط 
االستتتتتحقاق فتتتتً تتتتتارٌخ وفتتتتاة 
المتتتتتتتؤمن علٌتتتتتتته أو صتتتتتتتاحب 
ٌُعتتتود الحتتتق فتتتً  المعتتتاش  كمتتتا 
المعاش السابق قطعه  وذلك فً 

 األحوال اآلتٌة:
طتتتتالق أو ترمتتتتل االبنتتتتة أو  -1

 األخت.
عجتتتتز االبتتتتن أو األخ عتتتتن  -2

 الكسب. 
وذلتتتتك بمراعتتتتاة تتتتتوفر شتتتتروط  

اإلعالتتتتتتتتة بالنستتتتتتتتبة ل ختتتتتتتتوة 
واألختتتتوات فتتتتً تتتتتارٌخ تحقتتتتق 

 الواقعة المنشئة لالستحقاق.

 

   

 :107مادة 
بٌن ٌعاد توزٌع المعاش 

المستحقٌن من أول الششر 

 :282مادة 
بتتتتتٌن ٌُعتتتتتاد توزٌتتتتتع المعتتتتتاش 

المستحقٌن فتً الحتاالت المشتار 

بتٌن المستتحقٌن عاد توزٌع المعاش ٌُ 
التتتتتذٌن المستتتتتتحقٌن  فتتتتتً حتتتتتاالت  

استتتتتتحقاق تتتتتتتوافر فتتتتتٌشم شتتتتتروط 
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أوال : قانون التأمٌنات 
 االجتماعٌة والمعاشات

 148الصادر بالقانون رقم  
 2019لسنة 

ثانٌا : الالئحة التنفٌذٌة لقانون 
 التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 148الصادر بالقانون رقم 
  2019لسنة 

الصادرة بقرار رئٌس مجلس 
( لسنة 2437الوزراء رقم )

2021  

نه القانون على ما تضم بناءثالثا : 
 والالئحة
 ٌراعى

التالً لتحقق إحدى الوقائع 
 اآلتٌة:

طالق أو ترمل البنت أو  -1
 األخت.

عجز االبن أو األخ عن  -2
 الكسب.

وتتضمن الالئحة التنفٌذٌة لشذا 
القانون قواعد وإجراءات تنفٌذ 

 أحكام هذا الباب.
 
 
 
 

( متتتن هتتتذ  281إلٌشتتتا بالمتتتادة )
الالئحتتة متتن أول الشتتشر التتتالً 

 لتحقق واقعة االستحقاق.
 
 
 
 
 
 

وفتتتتاة الحتتتتق لفتتتتً تتتتتارٌخ  المعتتتتاش
   المتتؤمن علٌتته أو صتتاحب المعتتاش

 فً الحاالت اآلتٌة: وذلك
طتتالق أو ترمتتل االبنتتة أو األختتت   .1

بعد وفاة المؤمن علٌه أو صتاحب 
 المعاش.

عجز االبتن أو األخ عتن الكستب .  2
بعد وفاة المؤمن علٌه أو صتاحب 

 المعاش. 
من أول الشتشر التتالى لتحقتق واقعتة 

 االستحقاق وفقسا لما ٌلً:
علتتتتتتى ٌُعتتتتتتاد توزٌتتتتتتع المعتتتتتتاش . 1

المستتتحقٌن التتذٌن تتتتوافر فتتٌشم 
شتتتروط االستتتتحقاق فتتتً تتتتارٌخ 
وفتتتاة المتتتؤمن علٌتتته أو صتتتاحب 

التتذٌن تتتوافرت فتتٌشم   والمعتتاش 
شتتتروط االستتتتحقاق فتتتً تتتتارٌخ 
الحق لتارٌخ وفتاة المتؤمن علٌته 
تتا ألحكتتام  أو صتتاحب المعتتاش وفقس

المرافتتتق بقتتتانون  7جتتتدول رقتتتم 
التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
2019. 

ٌستمر صرف المعاش المستتحق . 2
بأكبر من معاش صاحب المعتاش 

تحقاق الستابقة علتى لحاالت االس
وفقتتاس ألحكتتام المتتادة  1/1/2020

متتتتتتتتن قتتتتتتتتانون التتتتتتتتتأمٌن  114
االجتماعى الصادر بالقانون رقتم 

حتتتتى تحقتتتق  1975لستتتنة  79
إحتتدى الوقتتائع التتتى متتن  شتتأنشا 
إعتتتتتادة توزٌتتتتتع المعتتتتتاش بتتتتتٌن 
المستتتتحقٌن أو استتتتشالك الجتتتزء 
الزائتتتتتد عتتتتتن معتتتتتاش صتتتتتاحب 
المعتتتتاش نتٌجتتتتة عملٌتتتتات التتتترد 
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أوال : قانون التأمٌنات 
 االجتماعٌة والمعاشات

 148الصادر بالقانون رقم  
 2019لسنة 

ثانٌا : الالئحة التنفٌذٌة لقانون 
 التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 148الصادر بالقانون رقم 
  2019لسنة 

الصادرة بقرار رئٌس مجلس 
( لسنة 2437الوزراء رقم )

2021  

نه القانون على ما تضم بناءثالثا : 
 والالئحة
 ٌراعى

 واألٌلولة.

بٌن المستحقٌن ٌُعاد توزٌع المعاش   
ق فً فً الحاالت التً ٌعود فٌشا الح

ن أول  مالمعاش السابق قطعه
الششر التالى لتحقق واقعة 

 :االستحقاق
 االبنة واألخت:.1

ٌعود الحق فتً المعتاش لالبنتة أو 
األختتتتتتت التتتتتتتً قطتتتتتتع المعتتتتتتاش 
المستتتتحق ألٌتشمتتتا بتلتتتك الصتتتفة 
لزواجشتتتتتا وذلتتتتتك فتتتتتً أى متتتتتن 

 اآلتٌتٌن: الحالتٌن
 الطالق. -أ 
 الترمل. -ب 

وٌراعتتتى بالنستتتبة لثختتتت بحتتتط 
شروط اإلعالة فً تارٌخ الطتالق 

 أو الترمل.
االبن أو األخ فً حالة العجتز عتن .2

 الكسب:
ٌعود الحق فً المعتاش لالبتن أو 

 األخ إذا عجز عن الكسب.
بحتتتتط  وٌراعتتتتى بالنستتتتبة لتتتتثخ
ثبتتوت شتتروط اإلعالتتة فتتً تتتارٌخ 

 .العجز
إعادة توزٌع المعاش ٌراعى عند و

 ما ٌلً:
علتتتتتى ٌُعتتتتتاد توزٌتتتتتع المعتتتتتاش  .1

المستتتحقٌن التتذٌن تتتتوافر فتتٌشم 
شتتتروط االستتتتحقاق فتتتً تتتتارٌخ 
وفتتاة المتتؤمن علٌتته أو صتتاحب 

والتذٌن تتوافرت فتٌشم   المعاش 
شتتتروط االستتتتحقاق فتتتً تتتتارٌخ 
الحق لتارٌخ وفاة المؤمن علٌته 
أو صاحب المعتاش وفقستا ألحكتام 

المرافتتق بقتتانون  7م جتتدول رقتت
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أوال : قانون التأمٌنات 
 االجتماعٌة والمعاشات

 148الصادر بالقانون رقم  
 2019لسنة 

ثانٌا : الالئحة التنفٌذٌة لقانون 
 التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات 

 148الصادر بالقانون رقم 
  2019لسنة 

الصادرة بقرار رئٌس مجلس 
( لسنة 2437الوزراء رقم )

2021  

نه القانون على ما تضم بناءثالثا : 
 والالئحة
 ٌراعى

التأمٌنتتتتتتتتتتتتتتات االجتماعٌتتتتتتتتتتتتتتة 
والمعاشتتتتات الصتتتتادر بالقتتتتانون 

 .2019لسنة  148رقم 
ٌستمر صرف المعاش المستحق  .2

بأكبر من معاش صاحب 
المعاش لحاالت االستحقاق 

وفقاس  1/1/2020السابقة على 
من قانون  114ألحكام المادة 

التأمٌن االجتماعى الصادر 
 1975لسنة  79بالقانون رقم 

حتى تحقق إحدى الوقائع التى 
من  شأنشا إعادة توزٌع المعاش 
بٌن المستحقٌن أو استشالك 
الجزء الزائد عن معاش صاحب 
المعاش نتٌجة عملٌات الرد 

 واألٌلولة.

 
 
 


