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 .مرمةةة ال /ابنة المتقاعد
 

 وزارة املالية                                             دائمرة صمرف معاشات التقاعد                                          اجلمهورية اللبنانية
 مديمرية الصمرفيات

 

 طةب إعادة تخصيص معاش تقاعدي
 ة المرمةة/المتقاعدة بنال

 

 :الحالة الولى
   أو في حال لديها ولد أو أوالد ذكومر قاصمرين ,أو في حال لديها أوالد إناث فقط, المرمةة أوالدفي حال لم يكن لالبنة 

 :التاليةالمستندات  يجب تأمين
 معةومات إضافية المستند المطةوب

عةى صحة صادق م  و  ةوقع من المستفيدم  عن الدائمرة و صادمر ( 8ت)نموذج  .المرمةة ة/البنة المتقاعد إقمرامر من مستفيد
 .مختامر المحةةمن قبل  هاتوقيع

البنة  حمركة دخول وخمروج من المن العام الةبناني
 .المرمةة ة/المتقاعد

باإلضافة إلى صومرة عن , تقديم الطةب تامريخ لغاية 10/10/0991من تامريخ 
 ..جوازات السفمر وعن تأشيمرات الدخول

واضحين عةى  اوتوقيعه ةاسم المستفيدوأن يكون  الحساب منفمرد أن يكون عةى .المرمةة ة/البنة المتقاعد طةب توطين معاش
 .طةب التوطين

ة /المتقاعد ابنةومرة طبق الصل عن وثيقة زواج ص
 .منّفذة في دوائمر النفوس مرمةةال 

 .في حالة حصول الزواج في لبنان

صادمرة عن مرمةة ال ة /المتقاعدابنة وثيقة زواج 
وفقًا ومصدقة في الخامرج السةطات المختصة 

 .لألصول

 .حالة حصول الزواج خامرج لبنان في
الةبنانية في البةد أو القنصةية لسفامرة عةى وثيقة الزواج من قبل ايتم التصديق ) 

 .(في لبنانوالمغتمربين وزامرة الخامرجية  من قبلثم ومن  الذي صدمرت الوثيقة عنه
 ابنةزوج صومرة طبق الصل عن وثيقة وفاة 

 .النفوس منّفذة في دوائمرالمرمةة ة /المتقاعد
 .في حالة حصول الوفاة في لبنان

صادمرة عن  المرمةةة /المتقاعد ابنةزوج وثيقة وفاة 
وفقًا  مصدقةفي الخامرج السةطات المختصة 

  .لألصول

 .خامرج لبنانالوفاة حالة حصول  في
البةد الةبنانية في أو القنصةية لسفامرة من قبل ا وفاةعةى وثيقة اليتم التصديق ) 

 .(في لبنانوالمغتمربين وزامرة الخامرجية  من قبلثم ومن  الذي صدمرت الوثيقة عنه

   .ةمرمةال ة /المتقاعدإخمراج قيد عائةي لزوج ابنة 

 .أشهمرعن ثالثة إصدامرها  ال يزيد تامريخنسخة أصةية وجديدة 
 : في حال صدومر هذا المستند عن بةد أجنبي
الةبنانية أو القنصةية لسفامرة من قبل ا يجب أن يكون هذا المستند مصادق عةيه

في والمغتمربين وزامرة الخامرجية  من قبلثم ومن  عنه المستند في البةد الذي صدمر
 .لبنان

 :في حال البةد الجنبي ال يصدمر بيان قيد عائةي
مرسمية صادمرة عن السةطات الجنبية تفيد بأن البةد الجنبي ال تأمين إفادة  -
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أو القنصةية لسفامرة م صادق عةى اإلفادة من قبل ا ,يصدمر بيانات قيد عائةية
وزامرة الخامرجية  من قبلثم ومن  عنه ت اإلفادةالةبنانية في البةد الذي صدمر 

 . في لبنانوالمغتمربين 
إفادة مرسمية صادمرة عن السةطات الجنبية المختصة بموضوع حصمر اإلمرث  -

وتوزيع التمركة م صادق عةى  تتضمن تحديد ومرثة الزوج الجنبي المتوفي
اإلفادة من قبل السفامرة أو القنصةية الةبنانية في البةد الذي صدمرت اإلفادة 

 .عنه ومن ثم من قبل وزامرة الخامرجية والمغتمربين في لبنان
بعدم وجود دخل أو المرمةة ة /المتقاعدابنة تعهد 

  .مال من الزوج
 .ومنظم لدى الكاتب بالعدل البنةوقع من ام  عن الدائمرة و صادمر  (00ت) نموذج

عن الموال المتمروكة " طةب إفادة مفصةة"نموذج 
 قيمة التمركة وقيمة حصة ابنة يبين وغيمر المنتقةة

  .منها المرمةةة /المتقاعد

 .ة في لبنان/في حال وفاة زوج ابنة المتقاعد
 .في وزامرة المالية مديمرية الوامرداتمستند صادمر عن 

 

كتاب من السةطات المختصة صادمر عن البةد الذي 
ي فاد فيه , ة المرمةة/توفي فيه زوج إبنة المتقاعد

 .الموال المتمروكة والمنتقةة إلى المرمةةقيمة عن 

 .ة في الخامرج/حال وفاة زوج ابنة المتقاعدفي  
الةبنانية في البةد الذي أو القنصةية لسفامرة عةى الكتاب من قبل ايتم التصديق )

 .(في لبنانوالمغتمربين وزامرة الخامرجية  من قبلثم ومن  عنه الكتابصدمر 

صاحب العمل  أصةية صادمرة عنإفادة تمرك عمل 
 .المرمةة ة/البنة المتقاعد باليوم والشهمر والسنة

 .سابقًا عماًل مأجومراً  تقد تعاطة المرمةة /المتقاعدابنة  تفي حال كان

في وزامرة  أمرباح وخسائمر من مديمرية الوامرداتإفادة 
فادة بعدم توزيع أمرباح الشمركةو المالية  تقمريمر أو , ا 

دمرس التوقف عن العمل الصادمر عن المالية 
 .المختصة

أو مةك مؤسسة فمردية تصاحبة مهنة أو , ة المرمةة/المتقاعد كانت ابنةفي حال 
 .تمةك أسهم أو حصص في شمركة

ممامرسة المهنة أو عدم  إفادة من النقابة بعدم
تحقيق أي دخل وعدم تقاضي أي معاش تقاعدي 

باإلضافة إلى تصامريح الدخل السنوية , من النقابة
 .لالبنة المطةقة الم قدمة إلى وزامرة المالية

 .مسجةة في إحدى النقاباتالمرمةة ة /في حال كانت ابنة المتقاعد

في البةد إفادات أصةية من السةطات المختصة 
موقعة مرسميًا ومصدقة من قبل السفامرة أو الجنبي 

القنصةية الةبنانية في الخامرج ومن قبل وزامرة 
 : الخامرجية و المغتمربين في لبنان

 . الجنبيأن المستفيدة غيمر متزوجة في البةد  -
أن المستفيدة ال تتعاطى أي عمل مأجومر وال  -

مؤسسة  ةمهنة حمرة, وال تمةك أي ةتمامرس أي
شمركة, وليس لها أي  ةوليست شمريكة في أي

 .في البةد الجنبي دخل خاص
أن المستفيدة ال تتقاضى أي معاش أو أي  -

خامرج المراضي الةبنانية أو تمةك  مقيمةالمرمةة  ة/المتقاعدابنة كانت في حال 
 .أجنبيةجنسية 
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تعويض أو ما شابه من السةطات المرسمية أو 
 .في البةد الجنبي جهة كانت ةمن أي
 

 :الحالة الثانية
إلى المستندات  باإلضافةطةب ي  , قاصمرذكمر عدم وجود ولد و  بالغ سن المرشدلمرمةة ولد ذكمر لإلبنة ا كان في حال

 :المستندات التالية, المذكومرة أعاله
حمركة دخول وخمروج من المن العام الةبناني البن 

 .ةمرمةة ال /ابنة المتقاعد
 .تقديم الطةب تامريخ لغايةو  08ـالسن  ة المرمةة/ابنة المتقاعد ابنبةوغ من تامريخ 

مصّدقة وفقًا لألصول أو جامعية إفادات مدمرسية 
غ من العممر بين لوالبا ةمرمةة ال /المتقاعد ابنةالبن 

 .51والـ 08الـ

 .ةدمراسة في لبنان أو خامرج لبنانل ةمرمةة ال /ابن ابنة المتقاعدمتابعة في حال 
  .(دليل تصديق اإلفادات المدمرسية والجامعيةيمرجى ممراجعة )

في وزامرة الدائمة الةجنة الطبية صادمر عن قمرامر 
يفيد  ةمرمةة ال /البن ابنة المتقاعد العامة الصحة

 .بأنه عاجز عن كسب العيش

ة المرمةة والبالغ سن المرشد يعاني من إعاقة /في حال كان ابن ابنة المتقاعد
 .جسدية أو عقةية

في البةد أصةية من السةطات المختصة  ةإفاد
موقعة مرسميًا ومصدقة من قبل السفامرة أو الجنبي 

القنصةية الةبنانية في الخامرج ومن قبل وزامرة 
 :  الخامرجية والمغتمربين في لبنان

الذي يتابع  مرمةةة ال /ابن ابنة المتقاعدأن  -
تعاطى أي عمل مأجومر وال يال  فقط دمراسته

مؤسسة  ةمةك أييمهنة حمرة, وال  ةمامرس أيي
شمركة, وليس له أي دخل  ةفي أي اوليس شمريك

 .في البةد الجنبي خاص

خامرج  مقيما فقطالذي يتابع دمراسته  المرمةة ة/متقاعدكان ابن ابنة الفي حال 
 .المراضي الةبنانية

 

 :مالحظة
 .يمكن طلب مستندات إضافية بحسب كل حالة في حال ارتأت اإلدارة ذلك


