
 

 

 الخاص-2022( لسنة 14ن رقم )القانو حول األسئلة األكثر شيوعا  

 ؟وفق ا للقانون الجديدالتعديالت تسري عليهم الذين ال  الستحقاق المعاش تعريف المؤهلين. 1س

 :القانون من صدورالتعديالت خالل سنة من المستثنون المعاش  الستحقاقالمؤهلون جـ. 

 التقاعد ، ولم يالغوا ـسن  االنـساة للمرةة  ـسنة  15ـسنة االنـساة للرجل و    20مدة خدمة    من لديه ✓

 للمرةة. ةسن 55و  سنة للرجل 60

 للمرةة. 55و للرجل  60سن  والغسنوات  10مدة خدمة  من لديه ✓

ــن    10مدة خدمة  المنتهية خدماتهم ولديهم   ✓ ــتحقون المعاش االو  س ــنوات ويس  للرجل  60س

 للمرةة. 55و

 

سنوات   10انتهاء الخدمة ولديه مدة اشتراك  االعتبارية عند  هل يستحق المؤمن عليه المدة  .  2س

 ؟القانون من صدورخالل سنة  للمرأة( 55للرجل و  60)عند بلوغه سن التقاعد 

سنة خالل  التقاعد  إذا الغ سن  خدمته  وتضاف إلى مدة المدة االعتاارية    المؤمن عليهيستحق    نعم،جـ.  

 .القانونصدور  من

 

 ؟من صدور القانونمن أجل استحقاق المعاش خالل سنة هل تُجبر كسور السنة . 3س

ــ.   إذا كان المؤمن عليه لديه مدة اشتراك ةجل استحقاق المعاش، مثالً:  نعم، تجار كسور السنة من  جــ

ــنة ويوم واحد تجار إلى    19 ــنة  20س ــتراك  س ــنة ويوم واحد   14، وإذا كانت المرةة لديها مدة اش س

 سنة. 15تجار إلى 

 

في االسنتثناء الوارد  يشنملهم  القانون هل  صندور  سننة من  عليه خالل  المؤمن    وفاةحدثت  إذا   .4س

 ؟القانون

 .القانون من صدور خالل سنة  حدثت إذا العجز والوفاة  حاالت  تُستثنى ،نعمجـ. 

 

كسنننور السننننة عند سننننة وشنننهرينج هل تجبر    23إذا كان المؤمن عليه لديه مدة اشنننتراك  .  5س

 ؟القانون صدورالمعاش خالل سنة من  حساب

 .كما هو مطاَّق في القانون قال التعديلوتُعامل  ،السنةجار كسور تُ  ال، كالجـ. 

 

شننهورج هل تجبر كسننور السنننة عند   7سنننة و  26إذا كان المؤمن عليه لديه مدة اشننتراك  .  6س

 ؟القانون صدورحساب المعاش خالل سنة من 

 .وتُعامل كما هو مطاَّق في القانون قال التعديل ،السنةجار كسور تُ ال ، كالجـ. 

 



 

 

 

سننننة وشنننهرينج هل تجبر كسنننور السننننة عند   23إذا كان المؤمن عليه لديه مدة اشنننتراك    .7س

 ؟القانون صدورحساب المعاش بعد مضي سنة من 

ـشهور،  6التي تقل عن   ويتم اـسترجا  قيمة االـشتراكات عن المدة  ،الـسنةجار كـسور  تُ ال  ، كالجــــــ.  

ــتكمال المدة االتثمين االختيار) ومواصــلة  .شــهور فثكثر  6وتُجار إذا الغت   ةو شــرا    ويجوز له اس

 (.المدة

 

. هل يتم بمواصننلة االشننتراكاتج ولم يرغب المؤمن عليه  في حالة اسننترجاك كسننور السنننة  .8س

 ؟عن كسور السنة كاملةاسترجاك االشتراكات 

ــ. ددت   شـتراكات االكامل  ه  تسـترج  للمؤمن علي،  نعم  جــــ وحصـة صـاح    كسـور السـنة  عنالتي سـُ

 العمل وحصة المؤمن عليه(.

 

شننهورج وتقد م ببلب صننرف مبلد الدفعة   7سنننة و  11إذا كان المؤمن عليه لديه مدة خدمة  .  9س

 ؟سنة 12الواحدةج هل تجبر كسور السنة إلى سنة وتصرف المكافأة على أساس 

ــ.   الواحدة على ةساس مدة االشتراك الفعلية في ، وتُصرف مكافثة الدفعة السنةجار كسور  تُ ال  ، كالجـ

  التثمين.

 

ومدة خدمة افتراضنننية تعادل شنننهورج    7سننننة و  11إذا كان المؤمن عليه لديه مدة خدمة  .  10س

 ؟تحسب هذه المدة االفتراضية ضمن حساب مبلد الدفعة الواحدةهل سنتين سدد عنها اشتراكج 

ــ.   الدفعة الواحدة تُصـرف للمدة الفعلية المسـدد عنها اشـتراك، ويُسـترج  مالغ   تعويض عند  ، كالجــــ

  .شرا  الخدمة االفتراضية اقيمة ما تمَّ سداده

 

 ج2020( لسنننننة  21)المؤمن عليه انتهت خدمته قبل نفاذ المرسننننوم بقانون رقم  إذا كان  .  11س

ا عند بلوس سنن السنتين بعد ج هل  60سننواتج ولم يبلد سنن   10ولديه مدة اشنتراك   يسنتحق معاشن 

 ؟إذا كان لديه معاش آخر من القباك الحكومينفاذ القانون 

 هذه الفترة. خالل  عملاث)  التحاقه عدماشرط المعاش صرف  يستحق نعم،جـ. 

 

سنننننننةج ومندة  60مناذا يسنننننتحق من انتهنت خندمتنه قبنل صننننندور القنانون والعمر أقنل من .  12س

 ؟2024في يناير  60سنوات وتاريخ بلوس سن  10االشتراك 

 يستحق المعاش التقاعد) االشروط التالية:جـ. 

 سنوات وةكثر 10مدة  ✓

 عدم عودة المؤمن عليه إلى العمل ✓

ــندوق  خر إال في حالة انتها  الخدمة   ✓ ــوم   قبلعدم الجم  م  معاش من صـ ــدور المرسـ صـ

 .2020( لسنة 21اقانون رقم و



 

 

ج 2020( لسنننننة  21بقانون رقم )إذا كان المؤمن عليه انتهت خدمته قبل نفاذ المرسننننوم  .  31س

ج وعمل خالل هذه الفترة في القباك الحكوميج 60سنننواتج ولم يبلد سننن    10ولديه مدة اشننتراك  

 ؟القباك الخاص. هل يجوز صرف المعاش لهيبلب صرف المعاش من  60وعند بلوس سن 

ــ.   القطا  من  المستحق  ال يجوز الجم  اين المعاش    2020( لسنة  21و  اقانون رقم  للمرسوموفقًا  جــ

 اآلتي: اين خيَّريُ  وعليه .القطا  العامالخاص والرات  من 

 من تاريخ صرف المعاش. العامفي القطا  صرف المعاش وإيقاف االشتراك  ✓

 .العامإلى مدة الخدمة في القطا  ةو ضم مدة الخدمة في القطا  الخاص  ✓

 

 ؟الجديدالقانون في المعاش مدد استحقاق التي برأت على ماهي التعديالت . 41س

   :هيالمدد التي طرةت على التعديالت جـ. 

 .الستينسن قال الو   للرجل والمرةة االنساة المعاشالستحقاق سنة  20 ✓

 .60 سناالو   والمرةة للرجلاالنساة  الستحقاق المعاش سنة 15 ✓

مدة لديهم  دون ةن تتوفر    سنننننة 60قبل بلوس سننننن  الرجل والمرةة    من كالً إذا انتهت خدمة   ✓

إذا دفعة الواحدة تعويض  ادالً من    60ســـن  االو     االشـــتراك، يجوز طل  صـــرف المعاش

ولديه مدة خدمة  ،60ـسن  قال الو     المؤمن عليه  وفاةحالة    وفي  ـسنة.  15كانت مدة الخدمة  

  .عنهللمستحقين  المعاشيُصرف  سنة، 15

 

 ؟القانون الجديدالوفاة في أو  العجزاحتساب معاش يتم كيف . 51س

 :يكون كالتالي للقانون الجديد وفقًا المعاش احتسا  جـ. 

 .متوسب السنة األخيرةادالً من  األجر الشهري األخيرةساس حسا  المعاش على  ✓

 سنوات(. 3إلغا  المدة االعتاارية و ✓

 األجر الشهري األخير.من  %40 للمعاشالحد األدنى  ✓

 

هل هناك سننة للمرأةج    60إلى ورفع سنن التقاعد   بالمرأة  للرجلعند مسناواة سنن التقاعد .  61س

 ؟سنة 60إلى  55من تدرج لرفع سن التقاعد 

ــ.   ج لرف   ،  كالجــــ  صـدوراعد  سـنة    مدتهاللتقاعد   توجد فترة سـما سـن التقاعد، ولكن  ال يوجد تدرُّ

 .2023أبريل  18تنتهي اتاريخ  القانون

 

 ؟سنوات 3المتوسب على أساس متى يبدأ حساب . 71س

 .2024يناير  سنوات اعتااًرا من 3حسا  المتوسط على ةساس يادة جـ. 

 

أي القانون يُحسنننب المعاش على   صننندوربعد  خدمة المؤمن عليه خالل سننننة  عند انتهاء  .  81س

 ؟متوسب

 .2024يناير  قالإذا كان انتها  الخدمة المعاش على ةساس المتوسط للسنتين األخيرتين يُحس   جـ.  



 

 

 وتنتهي  جالستحقاق المعاشإذا كان المؤمن عليه مشترك في التأمين االختياري )مواصلة(  .  91س

 ؟. كيف يتم معالجة ذلكالقانون صدورمدة االشتراك بعد الفترة المحددة بسنة من 

 القانون الجديد. ةساسالمعاش على يُحس  جـ. 

 

 ؟ومتى يبدأ تببيقها عليه؟المؤمن كم تبلد زيادة االشتراكات على . 20س

 .وولمرة واحدة( 2023يناير  اعتااًرا من %1 انساة حصة المؤمن عليه اشتراكات تزاد جـ. 

 

 ؟تببيقهاكم تبلد زيادة االشتراكات على صاحب العمل ومتى يبدأ . 12س

 %1  ومن ثمَّ   2022  مايومن ـشهر  اعتااًرا  %  2ـصاح  العمل اواق   تزاد االـشتراكات على  جــــــ.  

 .2028يناير في  %17 ةن تصل إلىإلى  يناير لكفي  %1 ازيادة  يتدرجثمَّ  2023 ينايرمن 

 

التي لحسنننننابهم الخناصج مناهي الزينادة في االشنننننتراكنات المؤمن عليهم النذين يعملون . 22س

 ؟يتحملها

 2022مايو  ـشهر   من  %2انـساة  االـشتراكات  تزاد    %ج15  انـساة  االـشتراكات   يـسددون  حاليًاجــــــ.  

عن %  1  انـساةاالـشتراكات    تُزاد   2023يناير   ـشهر  ومن  .حـصة ـصاح  العمل  عن  %17  لتـصا 

عن   %1ثمَّ يتدرج انساة   ،حـصة ـصاح  العمل %1إلى  ااإلـضافة    %7  لتـصا المؤمن عليه    حـصة

 %.24لتصا   2028يناير حتى حصة صاح  العمل 

 

 ؟في الخارجق زيادة االشتراكات على المشتغلين لحسابهم الخاص والعاملين . هل تبب  32س

 .امن فيهم مد الحماية التثمينية لجمي على اتطاَّق زيادة االشتراكات نعم، جـ. 

 

 ؟بالزيادة المقررة أصحاب العمل كيف يتم إشعار. 42س

 .اإللكترونياالاريد  تهممخاطايتم إخطارهم عن طريق جـ. 

 

 ؟%90متى يستحق المؤمن عليه المعاش اإلضافي بنسبة . 52س

ــ.   تراك المؤمن عليه  جــــ تحق    45إذا كانت مدة اـش نة يـس ، ليصـا  %10المعاش اإلضـافي اواق   ـس

 .%90المعاش والمعاش اإلضافي 

 

 ؟معاش إضافيإلى خدمة سنة  40بعد  مدةال إلزامي ا تحويليعتبر هل . 62س

 اختياريًا اناً  على رغاة المؤمن عليه.كال، يكون جـ. 

 

يُسنتثنى المشنتركون في التأمين االختياري من تببيق التعديل الوارد في القانون الجديد هل  .  72س

 ؟عند استحقاق المعاش

 .القانون صدورإذا كان مؤهالً الستحقاق المعاش عند ، نعمجـ. 



 

 

 ؟يستحق  ماذا سنة. ( 46مدة خدمة )المؤمن عليه لديه إذا كان . 82س

ــ.   الخيار وله  (  ســنة خدمة  40عن  %  80والحد األقصــى  المؤمن عليه معاش تقاعد)    يســتحقجـــــ

 كالتالي:

في حسـا  التي ال تدخل    (سـنوات  6والزائدة   المدةعن    %15 الواحدةالدفعة   مكافثة  صـرف .1

  .المعاش

ااإلضـافة ،  %90المعاش  ليصـا     %10اواق   سـنوات(    5عن واإلضـافي  المعاش   صـرف .2

 .فقط واحدةعن سنة  %15 الدفعة الواحدةإلى مكافثة 

 

عند انتهاء ؟ وتُعامل  سنننة  40  خدمة  مدةبعد    هل تدخل مدة الخدمة االفتراضننية المشننتراة.  92س

 ؟أساس أنها المدة الزائدةالخدمة على 

 .فعلية سدد عنها المؤمن عليه اشتراكمدة المدة الزائدة يج  ةن تكون ، كالجـ. 

 

هذه مدة خدمة اسنننننتلم عنهنا تعويع الدفعنة الواحدةج هل تدخل  إذا كان المؤمن علينه لديه  .  30س

 ؟مدة الخدمة الستحقاق المعاش اإلضافيالمدة إذا لم يتم استرجاعها ضمن 

ــ.   ــترجا  قيمتها  المصــروف عنها تعويض الدفعة الواحدة    مدة الخدمة كال،جـــــ ال تدخل ولم يتم اس

 .مدة الخدمة ضمن

 

سنننة حتى بلوس سننن   40  اشننتراك مع الخدمة االفتراضننيةإذا كان المؤمن عليه لديه مدة  .  13س

إذا  سننةج هل يجوز له بلب صنرف المعاش اإلضنافي  65بلوس سنن   ىسنتمر في الخدمة حتاج و60

 ؟سنة 45مدة الخدمة بلغت 

 .سنة 65إلى سن  60خالل المدة من سن  ااعتاار المعاش اإلضافي ،نعمجـ. 

 

 ؟سنة 65 سن إلى 60 سن العمر منمرتبب بالعمل خالل هل المعاش اإلضافي . 23س

 .سنة 45الفعلية مرتاط اسنوات الخدمة اإلضافي المعاش كال، جـ. 

 

سنننة. هل   41سنننة وأصننبحت مدة االشننتراك الفعلية   65إذا عمل المؤمن عليه حتى سننن  .  33س

 %؟10يحصل على المعاش اإلضافي 

ــ.   والمدة الزائدة سنة  سنة خدمة،  40عن    %80  ىحد ةقصكال، يحصل على المعاش التقاعد) اجـــ

 .%2 اواق  إذا رغ  في ذلكمعاش إضافي  يستحق عنهاواحدة 

 

سنةج ماذا يحصل عند   66وبلد سن  سنواتج    3سنة بمقدار    45إذا زادت مدة الخدمة عن  .  43س

 ؟تسوية المعاش

ــ.   عن مدة   %10، ومعاش إضـافي اواق   %80اواق     سـنة خدمة  40  معاش عن  يحصـل علىجــــ

 فقط.الخمس سنوات األخيرة، ومكافثة الدفعة الواحدة عن سنتين 



 

 

سننن   ببلوسسنننة   45ج إذا كان المؤمن عليه لديه  بالنسننبة لحسنناب المعاش على المتوسننب.  53س

على   ؟ والمعاش اإلضنننافي60المتوسنننب ببلوس سنننن % على 80سننننةج هل يُحسنننب المعاش    65

 ؟سنة 65-60أساس المتوسب خالل الفترة من 

 .على المتوسط األخير %10والمعاش اإلضافي  %80يُحس  المعاش التقاعد) كال، جـ. 

 

 ؟بعد سن الستين يجوز شراء الخدمة االفتراضيةهل . 63س

 .الستينال يجوز الشرا  اعد سن كال، جـ. 

 

 ؟عليه% 150الجديدج هل يتم تببيق عدم تجاوز متوسب األجر  متقاعد بعد نفاذ القانون. 73س

في كل حاالت حسـا  المعاش التقاعد)   %150يتم حسـا  المتوسـط احيال ال يتجاوز  ،  نعمجــــــ.  

 .ذلك اعد القانون الجديد ةو  صدورقال سواً  

 

 ؟بمراعاة المؤهلين الستحقاق المعاشمتى تنتهي السنة المحددة . 83س

 .18/4/2023اتاريخ  (القانون صدوروسنة من تنتهي الفترة جـ. 

 

ب مدة الخدمة إذا بلغتهل . 93س  ؟سنة 41إلى  شهور 6 وسنة  40 تُقر 

 سنة. ٤٠شهور فثكثر احد ةقصى  ٦كسور السنة إذا الغت  تجاركال،  جـ.

 

لتحديد حالتها الصحية في حالة العجز الببيعي متى يحق للمرأة تحويلها إلى اللجان الببية  .  40س

 ؟بعد صدور القانون الجديد

حتى الو  اشثن تقرير حالتها الصحية في حالة العجز الطايعي    تُحال المرةة إلى اللجان الطايةجــــــ.  

 ةسوةً االرجل. 60سن 

 

مختلفنة   وتنأمينينةمن قوانين تقناعندينة المسنننننتحقنة الجمع بين المعناشنننننات عندم هنل يُبب ق . 14س

 ؟بالنسبة للمستحقين على الحاالت القائمة حالي ا

 .فقط يُطاَّق على الحاالت الجديدةكال، جـ. 

 

الخاصج وأرغب في التقاعد  القباك  القانون في  صندورعند   سننة  15مدة الخدمة  إذا كانت  .  24س

وأسنتفيد من   القانون السنابقبب ق علي   ج هل يُ 2024في يناير   مرور سننة من صندور القانونبعد  

 ؟بسنة من صدور القانون المهلة المحددة

 يد يج  ان تكون خالل سنة من صدور القانون.القانون الجد من تعديالت  االستثنا كال، جـ. 

 

 

 



 

 

شنننننهور حتى تناريخ   10سنننننننة و  13مندة خندمنة    هناج ولنديالقبناك الخناصمؤمن عليهنا في  .  34س

. 2022على القانون السنابق في شنهر يوليو  للتقاعد المدة المؤهلة  بلد  تو جالجديدقانون  ال  صندور

 ؟يجوز لي استحقاق المعاش وفق ا للقانون السابقهل 

ــ.   الحاالت التي ةجاز لها القانون التقاعد خالل الفترة االنتقالية المحددة اـسنة من   نعم، لكونها منجــــ

 .تاريخ نفاذ القانون

 

القباك العام إذا التي عمل خاللها في مدة لكيف يتم تحديد تكلفة ضنم مدة الخدمة السنابقة ل.  44س

 بلب المؤمن عليه ضمها إلى مدة خدمته الحالية في القباك الخاص؟

ــرط ةال يقل عن المالغ يتم   ــااقة وفقاً للجدول المرافق للقانون اشــ ــم مدة الخدمة الســ تحديد تكلفة ضــ

%( من تاريخ اســـتالم المالغ وحتى تاريخ 5الســـااقة مضـــافاً إليه فائدة و الخدمة المســـتلم عن مدة

 استرجاعه.

 

 ؟للجدول المرافقهل يجوز ضم جزء من مدة الخدمة السابقة بما يعادل تكلفتها وفقا  . 54س

 نعم يجوز ضم جز  من مدة الخدمة السااقة اما يعادل تكلفتها وفقاً للجدول.

 

ويوم واحد بعد نفاذ القانون بمدة شهرين هل   ةسن  14. المؤمن عليها التي لديها مدة خدمة  46س

  يجوز لها التقاعد وفقا  للقانون السابق؟

ــ. نعم، يجوز لها التقاعد وفقاً   من   ةللقانون السااق وذلك ااستكمال المدة المؤهلة للمعاش خالل سنجــ

 صدور القانون.

 

شراء مدة خدمة   لها  هل يجوز  عند نفاذ القانون  ةسن12. مؤمن عليها التي لديها مدة خدمة  47س

 ؟خالل سنة من صدور القانونسابقة الستكمال المدة المؤهلة الستحقاق المعاش 

من   ةخالل سـن السـتحقاق المعاشجــــــ. نعم، يجوز شـرا  الخدمة السـااقة السـتكمال المدة المؤهلة  

 صدور القانون. 

 

. إذا رغب المؤمن عليه بشنراء الخدمة السنابقة السنتكمال المدة المبلوبة للتقاعد خالل سننة 48س

  شراء الخدمة السابقة وفق القانون السابق؟احتساب تكلفة من صدور القانون هل يتم 

ــ. كال، يتم   واسـتحقاق المعاش على  ،شـرا  مدة الخدمة السـااقة وفقاً للقانون الجديد حسـا  تكلفة  جــــ

 من صدور القانون. ةالقانون السااق إذا كان انتها  الخدمة خالل سنةساس 

 

. هل يجوز شراء جزء من المدة السابقة من أجل استكمال المدة المؤهلة الستحقاق المعاش 49س

 سنة من صدور القانون؟ خالل

 من صدور القانون. ةجـ. نعم، يجوز شرا  المدة المكملة الستحقاق المعاش خالل سن

 



 

 

  استكمال المدة المؤهلة الستحقاق المعاش وذلك بشراء مدة خدمة افتراضية؟ ز. هل يجو50س

الستحقاق   ةال إذا كان المؤمن عليه لديه مدة مؤهلإجـــ. كال، ال يجوز حسا  مدة الخدمة االفتراضية  

 المعاش.

 

من صندور القانونج   ةويوم واحد خالل سنن  ةسنن  14. إذا كان المؤمن عليها لديها مدة خدمة  51س

  ؟ةسن 15وتستفيد من تقريب المدة الفعلية إلى  ةهل يجوز لها شراء خدمة افتراضي

ســنة من ةجل اســتحقاق المعاش ومن ثم تحســ  مدة شــرا    15جـــــــ. نعم، يجوز تقري  المدة إلى 

 الخدمة االفتراضية ضمن مدة الخدمة المؤهلة الستحقاق المعاش. 

 

 وشنننهر واحدسننننوات    9. مؤمن عليها مازالت على الخدمة ولديها فترة حالية في التأمين 52س

 ؟خالل المهلة المحددة بسنة من صدور القانونهل تستبيع التقاعد  55العمر تبلد من و

ــ. نعم، تـستطي    ـسنوات، وإـضافة   10  جار مدة الخدمة إلىاعد    الحـصول على المعاش التقاعد)جــــ

  سنة حس  القانون السااق. 15عتاارية لتكون اجمالي المدة مدة خمس سنوات ا

 

 لتكون  2023سنة في شهر يناير    55عمر  من التبلد  س. مؤمن عليها مازالت على الخدمة و53س

المحددة بسننننة من صننندور   المهلةسننننة هل تسنننتبيع التقاعد وتسنننتفيد من    12لديها مدة خدمة  

 ؟القانون

تطي  التقاعد   ــ. نعم، تـس نوات اعتاارية ا ذلكو  والحصـول على المعاش التقاعد)جــــ إضـافة خمس ـس

 سنة. 17كون مجمو  المدة يل

 

 2023سنننننننة في شنننننهر ينناير   60يبلد من العمر  سننننن . مؤمن علينه منازال على الخندمنة و54س

إضنننافة المدة االعتبارية في حال التقاعد خالل من  هل يسنننتفيد    جسننننة  26  وسنننتكون مدة خدمته

 ؟المهلة المحددة بسنة من صدور القانون

ــ. نعم    30يستفيد من إضافة المدة االعتاارية اما ال يجاوز مجمو  مدة الخدمة الفعلية والمضافة  جـــ

 سنة، وعليه ستكون المدة المضافة ةرا  سنوات.

 

 

 

 

 


