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 الفهرس
 

 1 المراجع أوال

 المعاملة التأمٌنٌة لمطلقة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش المستحقة قبل ثانٌا
   2015/  7/  1وذلك اعتبارا من   ، 2015/  7/  1

8 

 
 

 أوال : المراجع
 

 المحتوٌات المرجع

قانون 
التأمٌن 

االجتماعى 
الصادر 

بالقانون رقم 
لسنة  79

1975 

لسنة  117بالقانون رقم قبل التعدٌل 
 (2015/  7/  1)قبل  2015

لسنة  117بالقانون رقم بعد التعدٌل 
 (2015/  7/  1)من  2015

 (104مادة)
صاحب  أو إذا توفى المؤمن علٌه

عنه الحق  للمستحقٌنالمعاش كان 
فى تقاضى معاش وفقاً لألنصبة 
( 3واألحكام المقررة بالجدول رقم )

المرافق من أول الشهر الذى حدثت 
 فٌه الوفاة.

األرملة  بالمستحقٌنوٌقصد 
والزوج واألبناء والبنات  والمطلقة

والوالدٌن واألخوة واألخوات ، الذٌن 
تتوافر فٌهم فى تارٌخ وفاة المؤمن 

صاحب المعاش شروط  أو علٌه
المنصوص علٌها فى  االستحقاق

 المواد التالٌة.

 (104)مادة
إذا توفى المؤمن علٌهأوصاحب 

عنه الحق  للمستحقٌنالمعاش كان 
فى تقاضى معاش وفقاً لألنصبة 
( 3واألحكام المقررة بالجدول رقم )

المرافق من أول الشهر الذى حدثت 
 فٌه الوفاة.

األرملة  بالمستحقٌنوٌقصد 
والزوج واألبناء والبنات والوالدٌن 
واألخوة واألخوات ، الذٌن تتوافر 
فٌهم فى تارٌخ وفاة المؤمن 
علٌهأوصاحب المعاش شروط 

المنصوص علٌها فى  اإلستحقاق
 المواد التالٌة.

 (105مادة )
 أو األرملة الستحقاقٌشترط 

 أو أن ٌكون الزواج موثقاً  المطلقة
بناء على ثابتاً بحكم قضائى نهائى 

  دعوى رفعت حال حٌاة الزوج

ولوزٌر التأمٌنات بقرار ٌصدره 
تحدٌد مستندات أخرى إلثبات الزواج 
فى بعض الحاالت التى ٌتعذر فٌها 

  اإلثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما ٌشترط بالنسبة لألرملة 

 أن..................
......................................... 
 ما ٌأتى : للمطلقةالنسبة وٌشترط ب

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

 (105)مادة 
أن  األرملة الستحقاقٌشترط 

ٌكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم 
قضائى نهائى ، ولوزٌر التأمٌنات 
بقرار ٌصدره تحدٌد مستندات أخرى 
إلثبات الزواج فى بعض الحاالت 
التى ٌتعذر فٌها اإلثبات بالوسائل 

 سالفة الذكر.
 

 (113مادة )
فى  المستحقٌقطع معاش   

 الحاالت اآلتٌة : 

 (113) مادة
فى  المستحقٌقطع معاش   

 الحاالت اآلتٌة : 
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 المحتوٌات المرجع

 وفاة المستحق.  -1
 أو المطلقة أو زواج األرملة -2

 األخت وتستحق البنت أو البنت
األخت فى هذه الحالة منحة  أو

تساوى المعاش المستحق لها 
عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 
مائتا جنٌه وال تستحق هذه 

 المنحة إال مرة واحدة.
............... 
............... 

 وفاة المستحق.  - 1
أوالبنت  المطلقةزواج األرملة أو - 2

أواألخت وتستحق البنت أواألخت 
فى هذه الحالة منحة تساوى 
المعاش المستحق لها عن مدة سنة 
بحد أدنى مقداره مائتا جنٌه وال 
 تستحق هذه المنحة إال مرة واحدة.

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

  ( :3مالحظات الجدول رقم )
والززوج المسزتحق  المطلقةةتعتبر  - 1

 فى حكم األرملة.

 ( :3مالحظات الجدول رقم )
ٌعتبرالزززوج المسززتحق فززى حكززم  - 1

  األرملة.
قرار 

وزارى رقم 
لسنة   554

2007 
 بشأن

القواعد 
المنفذة 
لقانون 
التأمٌن 
 االجتماعى
الصادر 

بالقانون رقم 
لسنة  79

1975 
 

 117بالقانون رقم قبل التعدٌل 
/  7 / 1)قبل  2015لسنة 

2015) 

لسنة  117بالقانون رقم بعد التعدٌل 
 (2015/  7/  1)من  2015

 (182مادة )
ٌتم رد النصٌب فى المعاش الذى 
ٌقطع أو ٌوقف كلٌاً أو جزئٌاً  نتٌجة 
إعمال القواعد الواردة بالمواد 

من ذات  المستحقٌنالسابقة على 
الفئة أوالً وفى حالة عدم وجود 

من ذات الفئة ٌتم الرد  مستحقٌن
من الفئات  المستحقٌنعلى 
مع مراعاة الترتٌب اآلتى اآلخرى 

: 
 
 
 
 
 
 
 

فئة 
 المستحق
الموقوف 

أوالمقطوع 
 معاشه

 الذى المستحقفئة 
 المعاش علٌه ٌرد 
 
 

أو  األرملة
األرمل أو 

  المطلقة

 األوالد-1
 الوالدان-2
 و األخوات اإلخوة-3

 (182مادة )
ٌتم رد النصٌب فى المعاش الذى ٌقطع 
أو ٌوقف كلٌاً أو جزئٌاً  نتٌجة إعمال 
القواعد الواردة بالمواد السابقة على 

من ذات الفئة أوالً بالتساوي  المستحقٌن
علً أن ٌكون ذلك علً مرحلتٌن كما 

 ٌلً :
 المرحلة األولً : 

الذٌن  المستحقٌنٌكون الرد علً 
 نصٌبهم بالكامل أو جزئٌا .  استحقوا

 المرحلة الثانٌة :
الذٌن  المستحقٌنٌكون الرد علً 

 انصبتهم بالكامل فقط . استحقوا
من  مستحقٌنوفى حالة عدم وجود 
من  المستحقٌنذات الفئة ٌتم الرد على 

مع مراعاة الترتٌب الفئات اآلخرى 
 اآلتى :

 المستحقفئة 
الموقوف 

أوالمقطوع 
 معاشه

الذى  المستحقفئة 
 المعاش علٌه ٌرد

أو  األرملة
األرمل أو 

 المطلقة 
)السابق استحقاقها 

 (1/7/2015قبل 

 األوالد-1
 الوالدان-2
 االخوة واالخوات -3
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 المحتوٌات المرجع

 األوالد
 أو  األرملة-1

 المطلقةاألرمل أو 
 الوالدان-2

 الوالدان

أواألرمل أو  األرملة-1
  المطلقة

 األوالد-2
  األخواتاإلخوة و-3

أو  األرملة-1 األوالد
 .األرمل

 الوالدان-2

  أواألرمل األرملة-1 الوالدان
 األوالد-2
  األخواتاإلخوة و-3

وٌراعى عـدم تجـاوز نصـٌب 
الحد األقـصى لنصـٌبه  المسـتحق

( المرفق 3المحـدد بالجدول رقم )
 بقانون التأمٌن االجتماعى .

وتطبق حدودالجمع عند تحدٌد مدى 
أول مرة  اإلستحقاقشروط توافر 

بغض النظر عما طرأ على نصٌب 
من زٌادات أخرى أو  المستحق

   نتٌجة الرد واألٌلولة.

وٌراعى عـدم تجـاوز نصـٌب 
الحد األقـصى لنصـٌبه  المسـتحق

( المرفق 3المحـدد بالجدول رقم )
 بقانون التأمٌن االجتماعى .

 
تعلٌمات 
الصندوق 
الحكومى 

 5رقم 
لسنة 
2011 

بشأن قواعد تطبٌق حدودالجمع بٌن المعاش والدخل عند بحث شروط 
 فً المعاش المطلقةاستحقاق 

 المادة األولى
على أجهزة الحقوق التأمٌنٌة بالمركز الرئٌسً والمناطق التأمٌنٌة عند بحز  

 لمطلقة المؤمن علٌه أو صاحب المعةاشحدود الجمع بٌن المعاش والدخل شرط 
 :ما ٌلىمراعاة 

أال ٌكزون لززدٌها دخززل مززن أى نززوي ٌعززادل قٌمززة اسززتحقاقها فززى المعززاش أو  -1
ٌزٌد علٌه بشرط أال ٌقتصر األمر على الدخل من عمزل أو مهنزة ، وإنمزا 
ٌشمل كافة أنواي الدخل أٌا كان مصدره حتى ولو كان معاشاً مستحقاً عن 

قرابزة أٌاً كانت درجـزـة ال -بإستثناء المعاش المستحق عن شهٌد  -الغٌر   
بالمستحق عنه هزذا المعزاش مزع مراعزاة عزدم تطبٌزق أحكزام المزواد أرقزام 

مززن قززانون التززأمٌن اإلجتمززاعى الصززادر بالقززانون  112و  111و  110
 علٌها. 1975لسنة  79رقم 

إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش ٌربط لها من المعزاش بمقزدار الفزرق  -2
 بٌن المعاش والدخل.

الدخل والمعاش تقل عن ثالثٌن جنٌها شهرٌا فٌربط إذا كانت قٌمة كل من  -3
لها من  المعاش بالمقدار الذى ال ٌجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثالثزون 

 جنٌهاً شهرٌاً.
فزى  المطلقةةوٌراعى تطبٌق هذه القواعد كلما زاد الزدخل الزذى تحصزل علٌزه 

 أى وقت بعد الربط.
_______________________________ 

إذا توافرت فى أحد المستحقٌن شروط االستحقاق ألكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقٌن أو من أحدها  (110مادة )

 ..........أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فال ٌستحق منها إال معاشاً واحداً وتكون أولوٌة االستحقاق وفقاً للترتٌب اآلتى :

 .....................................ٌوقف صرف معاش المستحق فى الحاالت اآلتٌة :  (111مادة )

 ( ٌجمع المستحق بٌن الدخل من العمل111و110( إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص علٌها بالمادتٌن )112مادة )
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 المحتوٌات المرجع
 .................................. بٌن المعاشات فى الحدود اآلتٌة : أو المهنة والمعاش أو

 لمزٌد من التفاصٌل راجع :
  2018سبتمبر الكتاب الرابع : 

 الباب الثالث 
 الجدٌد فى أحكام توزٌع المعاش

 وأثره فى حاالت االستحقاق السابقة
 الفصل الثانً

 قواعد تطبٌق تعدٌل حدود الجمع
 جنٌه 100ن المعاشات و بٌن المعاش والدخل إلى ٌب 

 ( 1990 )اعتبارا من أول ٌولٌو
 على حاالت االستحقاق السابقة على هذا التارٌخ

 :أوال : التطور التارٌخً لحدود  الجمع بٌن المعاشات وبٌن المعاش والدخل 
 :مالحظة 

لسنة  79فً المعاش بالقانون رقم  المطلقةتجدر اإلشارة أنه منذ تقرر حق 
نٌها دون ج 30فإن حدود الجمع بالنسبة لها ما زالت  1975/ 1/9من  1975

تغٌٌر ، وذلك باعتبارها تدخل ضمن شروط استحقاقها للمعاش المحددة  
         بالقانون.

 
 2013سبتمبر المذكرة الثامنة : 

 المستحقون فً المعاش
 فً قانون التأمٌن االجتماعً

 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 المطلب األول

 وشروط االستحقاق (1)فئات المستحقٌن 
 الثانىالفرع 

 شروط االستحقاق
 البند الثانى

 الشروط الخاصة بكل نوع من أفراد فئات المستحقٌن
 : المطلقةشروط استحقاق  -3

دخل من أى نوي ٌعادل قٌمة استحقاقها فى المعاش  للمطلقةأال ٌكون  -ه
أو ٌزٌد علٌه ، وٌشمل هذا الحظر الدخل بوجزه عزام سزواء كزان مزن 

ة أو النشزاط التجزارى أو إٌزرادات المزال العمل التزابع أو المهزن الحزر
الثابززت أو المنقززول أو معززاش سخززر باسززتثناء المعززاش المسززتحق عززن 

عزن قٌمزة مزا تسزتحقه مزن المعزاش  المطلقةة، وإذا قل دخل ( 1)شهٌد 
استحقت المعاش بمقدار الفرق بٌن الدخل بوجه عزام سزواء كزان مزن 

أو إٌزرادات المزال  العمل التزابع أو المهزن الحزرة أو النشزاط التجزارى
الثابت أو المنقول أو المعاش اآلخر باسزتثناء المعزاش المسزتحق عزن 
شززهٌد وٌسززتثنى مززن ذلززك إذا كززان كززل مززن المعززاش والززدخل اقززل مززن 
ثالثززٌن جنٌهززا شززهرٌا فٌكززون لهززا حززق الجمززع بززٌن المعززاش والززدخل 
بالرغم من تساوى قٌمة الدخل مع المعاش أو زٌادة قٌمة الدخل على 

 ش وذلك بحد أقصى مقداره ثالثون جنٌها شهرٌا .المعا
 المطلب الثالث
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 المحتوٌات المرجع

 المعاش اآلخر
 وشروط استحقاق المعاش

 استثناءات من قاعدة عدم الجمع بٌن المعاشات : -2
، وتجمزع  جنٌهزا شزهرٌا 30من معاش فى حزدود  بٌن أكثر المطلقةتجمع  -ح

 بٌن هذا الحد والمعاش المستحق عن شهٌد بدون حدود 
 المطلب الرابع

 المعاش
 والدخل من عمل أو مهنة

 المطلب الخامس
 قطع المعاش

، فاستحقاق المعزاش ألى  أو البنت أو األخت المطلقةزواج األرملة أو  - 2
منهن كان سببه أن المؤمن علٌه أو صاحب المعاش كان ملتزما باإلنفزاق 

الززوج لزم  علٌها فإذا زال سبب االستحقاق وانتقزال االلتززام باإلعالزة إلزى
 ٌعد هناك مبرر الستمرار استحقاق المعاش .

وتسرى هذه القاعدة فى شأن الزوج وٌقطع معاشه بزواجه من أخرى         
 حتى ولو كانت ال تعمل قٌاسا على القاعدة المقررة فى شأن األرملة .

المرصد 
 الفنى
ٌناٌر 
2016 

 من بٌن فئات المستحقٌن بالمعاش المطلقةعدم اعتبار   - 4
لسنة  79من قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  104وفقا للمواد 

 .2015لسنة  117بالقانون رقم معدلتٌن  1975
لحٌن  2015/  7/  1المعاش للحاالت السابق استحقاقها قبل  صرفوٌستمر 

من قانون التأمٌن  113تحقق أحد أسباب قطع المعاش وفقا ألحكام المادة 
 االجتماعى

تعلٌمات 
الصندوق 
 2الحكومى 
لسنة 
2016 
 بتارٌخ

1/6/2016 

 بشأن تحدٌد فئات المستحقٌن فً المعاش 
  صاحب المعاشمطلقة المؤمن علٌه أو مع عدم إعتبار 

 من ضمن المستحقٌن الذٌن ٌتم توزٌع المعاش علٌهم
 المادة الثانٌة

لمطلقة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش السابق المعاش  صرفٌستمر 
والمستحقة قبل تارٌخ العمل بهذه التعلٌمات حتى تحقق  استحقاقها فى المعاش

 احدى وقائع قطع المعاش.
 المادة الثالثة

 1/7/2015مات اعتبارا من ٌعمل بهذه التعلٌ

 2منشور 
لسنة 
2018 
 

 2018لسنة  2منشور 
 منشور عام وزارة التضامن االجتماعً

 بشأن المستحقٌن للمعاش 2018لسنة  2رقم 
 القسم الثانى:

ةةا لقةةوانٌن التةةأمٌن االجتمةةاعً  األحكةةام المنظمةةة لالسةةتحقاق فةةً المعةةاش وفق 
 المختلفة.

 الباب األول:
لالستحقاق فً المعاش وفق ا لقوانٌن التأمٌن االجتماعً األحكام المنظمة 

لسنة  50، 1976لسنة  108، 1975لسنة  79الصادرة بالقوانٌن أرقام 
1978. 

 الفصل األول 
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 المحتوٌات المرجع

 قواعد توزٌع المعاش على المستحقٌن فً تارٌخ وفاة المؤمن علٌه 
 أو صاحب المعاش.
 المبحث الرابع

 الرد واألٌلولة للنصٌب فً المعاش
 الذي ال ٌستحق كلٌا  أو جزئٌا  

 نتٌجة مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات
 : قواعد عامة فً الرد واألٌلولة

زا نتٌجزة إعمزال قواعزد حزدود  ًٌ ا أو جزئ ًٌ ٌتم رد النصٌب فً المعاش الذي ٌقطع كل
 الجمع بٌن المعاشات وفًقا لما ٌلً:

 ........................استهالك جزء المعاش - 1
............................................ 

مطلقة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش من رد المعاش ال ٌتم إفادة  - 4
ا من   1/7/2015المقطوع اعتبار 

 الفصل الثانً
 قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع

 المبحث األول
 قطع المعاش
 المطلب الثالث
 أحكام عامة

 ونهاٌة السنة الدراسٌة ......................تتحدد بداٌة  .1
مةن  105لمطلقة )المطلقات المستحقات قبل تعدٌل المادة اٌقطع معاش  .4

 (2015لسنة  117قانون التأمٌن االجتماعً وفق ا ألحكام القانون رقم 
طالما استحقت أي دخل أو معاش سخر ٌساوى أو ٌزٌد علً قٌمة معاشها 

ا كانت صلة  ًٌ قرابتهزا بصزاحب المعزاش اآلخزر باسزتثناء المعزاش الحالً أ
 المستحق عن شهٌد.

 الفصــل الثالــث 
 أحكــــام عــامــــة
 المبحث الثالث

 توزٌع زٌادات المعاش على المستحقٌن
حساب زٌزادات المعزاش المسزتحقة علزى معزاش صزاحب المعزاش وتوزٌعهزا علزى 

 المستحقٌن:
 تحدٌد وعاء حساب زٌادة المعاش: -1

وعزاء حسززاب الزٌزادة بمعزاش صززاحب المعزاش فزً الٌززوم السزابق علززى ٌحزدد 
 تارٌخ استحقاق الزٌادة.

 وتدخل الزٌادة ضمن معاش صاحب المعاش عند حساب الزٌادات التالٌة.
 توزٌع قٌمة الزٌادة على المستحقٌن:  -2

وٌزتم ذلزك وفًقزا للمعادلزة  بنسبة المنصةرف مةن المعةاشٌتم توزٌع زٌادة المعاش 
 اآلتٌة:

 قٌمة الزٌادة لكل مستحق = 
 المعاش المنصرف للمستحق                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × إجمالى زٌادة المعاش 
  إجمالى معاش صاحب المعاش أو المعاش المنصرف أٌهما أكبر  

 الباب الحادي عشرقانون 
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 المحتوٌات المرجع

التأمٌنات 
االجتماعٌة 
 والمعاشات
الصادر 

بالقانون رقم 
لسنة  148

2019 
 

 األحكام االنتقالٌة والوقتٌة
 155مادة 

تئول أموال صندوقً التأمٌن االجتماعً المنصوص علٌهما بقانون التأمٌن 
بموجب إلى الصندوق المنشأ  1975لسنة  79االجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 ( من هذا القانون.5المادة )
وتنقل الحقوق وااللتزامات التً ترتبت على تنفٌذ القوانٌن المتعلقة بالتأمٌن 

 ( من هذا القانون.5االجتماعً إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة )
وتتولى لجنة الخبراء تحدٌد رصٌد أول المدة فً حسابات التأمٌن االجتماعً، 

 رئٌس الهٌئة بعد موافقة مجلس اإلدارة.وٌصدر بها قرار من 
وٌلتزم الصندوق المشار إلٌه والخزانة العامة، كل فٌما ٌخصه ووفق أحكام 

والحقوق التً  بقٌمة الحقوق المقررة بهاالقوانٌن المتعلقة بالتأمٌن االجتماعً، 
ٌقررها القانون المرافق ألصحاب المعاشات والمستحقٌن المعاملٌن بتلك القوانٌن 

 بل العمل بأحكامه.ق

الالئحة 
التنفٌذٌة 
لقانون 
التأمٌنات 
االجتماعٌة 
 والمعاشات
الصادر 

بالقانون رقم 
لسنة  148

2019 
ة الصادر

بقرار رئٌس 
مجلس 
 الوزراء

 2437رقم 
لسنة 
2021 
 

 الباب الثامن
 المستحقون فى المعاش

 ) الفصل األول (
 شروط استحقاق المعاش وقواعد توزٌعه

 :( 268مـادة )
زا نتٌجزة إعمزال قواعزد  ًٌ زا أو جزئ ًٌ ٌتم رد النصٌب فى المعزاش الزذى ٌقطزع كل

 حدود الجمع بٌن المعاشات وفًقا لما ٌأتى :
ززا علززى  -1 ًٌ ززا أو جزئ ًٌ  مززن ذات الفئززة لمسةةتحقٌنارد النصززٌب المقطززوي كل

 على أن ٌكون ذلك على مرحلتٌن كما ٌأتى : أوالً بالتساوى
ا على  المرحلة األولى : ًٌ  المستحقٌن الذٌن استحقوارد المعاش المقطوي كل

ا . ًٌ  أنصبتهم بالكامل أو جزئ
زززا علزززى  المرحلةةةة الثانٌةةةة : ًٌ المسةةةتحقٌن الةةةذٌن رد المعزززاش المقطزززوي جزئ

 أنصبتهم بالكامل فقط . استحقوا
 ) الفصل الثانى (

 قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع
 ( :278مادة )

 فى الحاالت اآلتٌة :  المستحقٌقطع معاش 
 وفاة المستحق .  -1
 زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخـت . -2
 بلوغ االبن أو األخ سن...................................... - 3

             ........................... 
 ( :280مـادة )

تطبًٌقا ألحكام قطع المعاش علزى ٌتم رد النصٌب فى المعاش الذى ٌتم قطعه 
مززن أول الشززهر التززالى للشززهر الززذى تحققززت فٌززه واقعززة قطززع  المسةةتحقٌن بززاقى

 ( من هذه الالئحة . 268المعاش وفًقا لقواعد الرد واألٌلولة الواردة بالمادة )
وٌراعى فى الحاالت التى ٌعاد فٌها تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات إعادة 

 تطبٌق حدود الجمع بٌن المعاشات .أوالً قبل  لمستحقٌنا توزٌع المعاش بٌن
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 المعاملة التأمٌنٌة لمطلقة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش:  ثانٌا

   2015/  7/  1المستحقة قبل 
   2015/  7/  1وذلك اعتبارا من  

 
 .من ضمن المستحقٌن الذٌن ٌتم توزٌع المعاش علٌهمها عدم إعتبار -1
 حتى تحقق احدى وقائع قطع المعاش. لهاصرف المعاش ٌستمر  -2
تستحق الزٌادة الدورٌة للمعاشات بنسبة المنصرف لها الى إجمالى معاش صاحب المعاش  -3

 أو المعاش المنصرف أٌهما أكبر.
 .من رد المعاش المقطوي تهاال ٌتم إفاد -4
طالما استحقت أي دخل أو معاش سخر ٌساوى أو ٌزٌد علً قٌمة معاشها  هاٌقطع معاش -5

ا كانت صلة قرابتها بصاحب المعاش اآلخر باستثناء المعاش المستحق عن شهٌد. ًٌ  الحالً أ
فإن حدود  1975/ 1/9من  1975لسنة  79فً المعاش بالقانون رقم  هامنذ تقرر حق -6

أن جنٌها دون تغٌٌر ، وذلك باعتبار  30أى نوي دخل من بٌن نصٌبها فى المعاش والالجمع 
         شروط استحقاقها للمعاش المحددة  بالقانون. ذلك من

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


