
 

 

 حول زيادة المعاشات التقاعدية األسئلة األكثر شيوعا  

 

 % على إجمالي المعاش المستلم؟ 3. هل يتم احتساب الزيادة ١س

 . تحسين المعيشةوة عال  بدون األساسي  % على المعاش 3جـ. يتم احتساب الزيادة 

 

% عن السنة  3، هل يتم احتساب الزيادة ٢٠٢١في شهر يوليو   . في حال استحقاقي للمعاش٢س

 الكاملة؟ 

  يوليو فإذا انتهت خدمة الموظف في  ،% عن الشهور التي يستحق عنها المعاش3حسب الزيادة ت  جـ.  

 معاش. الالتي استحق عنها    فقط  أشهر  6 مدة عن 2022 لسنةفإنه يستحق الزيادة  2021

 

 بالكامل؟  1500% عن 3دينار، فهل استحق الزيادة  1500. أنا متقاعد واستلم معاش ٣س

 عن ذلك. حتى لو زادت ، ادينار   30جـ. ت صرف الزيادة بحد أقصى ال يتجاوز 

 

 ؟ ةد هل تُصرف الزيادة عن المعاشين كال  على ح   أنا متقاعدة من القطاعين العام والخاص .٤س

وسنة  ٢٠٢١سنة  من عن كل ،اينار  د 30قصى  أالمعاشين مع ا بحد  مجموع  ت صرف الزيادة عنجـ. 

٢٠٢٢. 

 

دينار، ما هو مقدار الزيادة    1500ومعاشي التقاعدي    1/5/2019. أنا متقاعد اعتبارا  من  ٥س

 ؟2022التي ستضاف على معاش شهر مايو 

  60ليكون مجموع الزيادة في المعاش )  ،2022سنة  و  2021لكل من سنة    ا دينار    30جـ. ت ضاف  

 . 2022اعتبارا  من معاش مايو  ( ادينار  

 

دينار، والمعاش من القطاع الخاص   ١٠٠٠إذا كان المعاش من القطاع الحكومي أكثر من    .٦س

الزيادة    ٣٠٠ تُصرف  هل  على    ٣٠دينار،  المعاش  دينار  عن  الزيادة  تُصرف  وال  العام  المعاش 

 ؟الخاص

% لسنة  ٣دينار، و  ٣٠بحد أقصى    ٢٠٢١% لسنة ٣يجمع المعاشين مع ا أوال ، وتحسب الزيادة  جـ. 

 نسبة المعاش.  المعاشين حسب وتوزع الزيادة بين  دينار، ٣٠بحد أقصى  ٢٠٢٢

 

 

 

 



 

 

 

شهور    ٤؟ وعن  ٢٠٢١لعام  ا  شهر    ١٦عن  الزيادة  استحق  هل    ٢٠٢٠متقاعد في مارس    .٧س

 ؟ ٢٠٢٢لعام 

ا، وتحسب  ١٦عن  ٢٠٢١تستحق الزيادة لعام نعم، جـ.  الزيادة عن المعاش التقاعدي المستحق  شهر 

ديسمبر   شهر  و٢٠٢٠في  مضر  ١٢على  قسم  ي،  ا  عنها  ب ا  وشهر  استحق  التي  األشهر  عدد  في 

ا، ثم   ١٦عن وت صرف  المعاش،  شهور.  ٤عن  ٢٠٢٢ ت ضاف الزيادة لسنة  شهر 

 

 :مثال

 دينار ٣٠ الزيادة % = ٣×  دينار ١٠٠٠ المعاش

 دينار   ٢.٥=  ١٢÷٣٠ =  للشهرقيمة الزيادة 

 دينار   ٢٥شهور =  ١٠ × ٢.٥= ٢٠٢١الزيادة لعام 

 دينار  ٤٠٠ = ١٦×  ٢٥=  شهر ١٦عن تُصرف الزيادة 

 دينار   ١٢٠=  ٤×  ٣٠= ٢٠٢٢لعام  الزيادة 

 دينار  ٥٢٠=  ١٢٠ +٤٠٠=  مجموع مبلغ الزيادة

 

 

 ؟الماذ ،% ٣الزيادة لم تتضمن عند صرف المعاشات لشهر أبريل . ٨س

 ضمن مبلغ األثر الرجعي.لشهر أبريل تم  إضافة الزيادة جـ. 

 

المستحقة  .  ٩س الزيادة  المعاشات لشهر    ٢٠٢٢وسنة    ٢٠٢١لسنة  هل يتم إضافة  مايو ضمن 

 ؟ ٢٠٢٢

لشهر  ضمن المعاشات    ٢٠٢٢وسنة    ٢٠٢١عن سنة  التي ص رفت  نعم، سوف ت ضاف الزيادة  جـ.  

 . ٢٠٢٢مايو 

 

ثم توقف في    ٢٠٢٢سنة  خالل األشهر المتبقية من  الزيادة عن المعاش  هل تستمر هذه  .  ١٠س

 ؟ ٢٠٢٣سنة 

المعاش  سوف  جـ.   المعاش  ، ويصبح  ٢٠٢٢سنة  وزيادة    ٢٠٢١زيادة سنة  بعد إضافة  يستمر  هو 

 . المستحق 

 

 ؟ % ٣لماذا لم أحصل على الزيادة  ٢٠٢٢أنا متقاعد من يناير . ١١س

 %. ٣ال تشملهم الزيادة  ٢٠٢٢، متقاعدي ٢٠٢١للمتقاعدين خالل سنة  ٢٠٢٢ت صرف زيادة جـ. 

 

 

 



 

 

 

 

% بناء  على القرار  3%، هل استحق الزيادة  40صابي جزئي  إ. أنا صاحب معاش عجز  ١٢س

 األخير؟ 

 من الزيادة.  اة صابي الجزئي مستثنن معاشات العجز ال إحيث  ، جـ. ال تستحق الزيادة

 

 ؟ العجز الكلي المنهي للخدمة هل ت صرف لهم الزيادة معاش .١٣س

 كلي.  عجز  إصابة العمل التي نتج عنها لمعاشات  نعم ت صرف الزيادة جـ. 

 

 ؟ هل تُصرف الزيادة للمستحقين وباثر رجعي من تاريخ الوفاة. ١٤س

دينار كحد   ٣٠بما ال يتجاوز مبلغ  حسب نسبة استحقاق المعاشللمستحقين نعم، ت صرف الزيادة جـ. 

 . أقصى

 

 ؟عن المتوفين كاملةهل تُصرف الزيادة للمستحقين . ١٥س

 دينار كحد أقصى.  ٣٠بما ال يتجاوز مبلغ  مستحقنصيب كل حسب للمستحقين  ت صرف الزيادة  جـ. 

 

  معاشين   بين  الذي يجمعالمتوفي    زوجهاها نصيب من معاش  أرملة لإذا كانت المستحقة.  ٦١س

 ؟ القطاع الخاص، هل تستحق الزيادة عن المعاشين أو المعاش األكبروالقطاع العام  في

  30  مجموعها  في   يتجاوز  ال   بما   لها   المستحق  النصيب   حسب   معاش   كل  عن  الزيادة   تستحق  جـ. 

 .  2022 لسنة  أقصى كحد  دينار 30 و 2021 لسنة   أقصى كحد  دينار


