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 6991 لسنة 8 رقم العمل بقانون الملحق 3 رقم الجدول

 6339 صفحة 4663 رقم الرسمية الجريدة عدد في 6991-4-61 بتاريخ منشور

  6991-4-61 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 (3جدول رقم )

 المعاش في المستحقة االنصبة جدول

رقم 
 الحالة

 األخوة الوالدان األوالد األرامل المستحقون

أرملة أو أرامل أو زوج  1
 مستحق أو أكثر من ولد.

   ()نصف ½ )نصف( ½

أرملة أو أالامل أو زوج  2
 مستحق وولد واحد.

سدس للواحد  )ثلث( 1/3 )نصف( ½
 أو اإلثنٌن

 

أرملة أو أرمل أو زوج  3
 مستحق وولد واحد

   (ثلث) 1/3 )نصف( ½

 زوج أو أرامل أو أرملة 4
 ولد من وأكثر مستحق
 .مستحقٌن ووالدٌن

سدس للواحد  )نصف( ½ )ثلث( 1/3
 أو اإلثنٌن

 

أرملة أو أرامل أو زوج  5
مستحق ووالدٌن مع عدم 

 وجود أوالد

سدس لكل   )نصف( ½
 منهما

 

أكثر من ولد ووالدٌن مع  6
عدم وجود أرملة أو زوج 

 مستحق

سدس للواحد  أرباع ¾ 
 أو اإلثنٌن

 

ولد واحد ووالدٌن مع عدم  7
وجود أرملة أو زوج 

 مستحق

سدس لكل  نصف() ½ 
 منهما

 

والدان مع عدم وجود أرملة  8
 أو زوج مستحق

ثلث  1/3  

للواحد أو 
 اإلثنٌن

 

وجود أخ أو أخت مع عدم  9
أرملة أو زوج مستحق وال 

 أوالد وال والدٌن.

 سدس 1/6   
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أكثر من أخ أو أخت مع  11
عدم وجود أرملة أو زوج 
مستحق وال أوالد وال 

 والدٌن

ثلث  1/3   

 بالتساوي

 

 :مالحظات

 الذي المعاش صاحب اوالد الى نصٌبها ٌؤول معاشا استحقاقها بعد ارملة وفاة او زواج حالة فً .1

 مجموع ٌجاوز اال وٌشترط بالتساوي بٌنهم وٌوزع وفاتها او زواجها وقت معاشات ٌقاضون

 حالة فً المستحق الزوج على الحكم هذا وٌسري( 6) رقم بالحالة الموضحة النسب لهم المستحق

 وفاته.

 .االرملة الى الباقً ٌرد دخل وجود نتٌجة السدس عن( 4) رقم حالة فً للوالدٌن ٌمنح ما قل اذا  .2

 تزوجت او توفٌت قد كانت فاذا االرملة الى نصٌبه ٌؤول( 4) رقم الحالة فً الوالدٌن احد وفاة عند .3

 .(6) رقم بالحالة الموضحة النسب لهم المستحق مجموع ٌجاوز اال على االوالد الى النصٌب هذا آل


