انقاَىٌ رقى (  ) 43نسُح 1974و
تإصذار قاَىٌ ذقاعذ انعسكزٌني
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القانون رقم( )43لسنة  1974م
بإصدار قانون تقاعد العسكريين

باسم الشعب،
مجمس قيادة الثورة .

بدد اططعد علد ا طفد اددسكرؼدد.د

 -ك علدقانكفد اسقا دد اصادردفيد 17دذؼد احجةد 1386ىػ.د امك فقد 28دمارسد

1967ـ.دك اقك نيفد امبداةداو .د

 -ك علد اقانكفدرقـد72دادنةد1973ـ.د شأفد اضمافد اجسما ي .د

 ك علد اقانكفدرقـد40دادنةد1974ـ.د شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة .د -كبناءد علدماد رضودرئيسدمجعسد اكزرءدكمك فقةدرأؼدىذ د امجعس .د

أصدر القانون اآلتي

مادة (  : )1يبملد أحكاـدقانكفدسقا دد ابدكرييفد امرفقدكيعغلدكلدحكـديخاافد
أحكامو،دكذاؾد ااند ةدإالد امنسفبيفد امكجكديفدفيد اخدمةد ااقك تد امدعحةد

كقتد ابملد أحكامودأكد اذيفديعسحقكفدبياد بددذاؾ .د

مادة ( )2د:د إالدأفديسـدصدكرد اقررتد اسنظيميةد اطزمةداسنفيذدىذ د اقانكفديدسمرد
ابملد ااعك ئحدك اقررتد احاايةد ااقدرد اذؼداديسبارضدمعدأحكاـدىذ د

اقانكفد .د

اردمفدأكؿد اشيرد
مادة ( : )3ينشردىذ د اقانكفدفيد اجريدةد اردمية،دكيبملد ود س ً
اميطدؼد اساايداساريخدنشره .د

مجمس قيادة الثورة

الرائد /عبد السالم أحمد جمود
رئيس مجمس الوزراء

صدردفيد8درجبد1494ىػ .د

امك فقد27ديكايود1974ـ .دد
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قانون تقاعد العسكريين
الباب األول

األحكام األساسية

مادة (: )1دسدرؼدأحكاـدىذ د اقانكفد عل :د

دأ  -اض اطد اذيفديؤدكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد صفةدد ئمةد امنصكصد
عييـدفيدقانكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة .د

دب -دض اطد اصفدك اجنكدد امسطك يف.

مادة ( : )2ادسدرؼدأحكاـدىذ د اقانكفد علد امجنديفد ااازـدأكد اسكعيفد
ك امدسد يفدمفد احسياطدأكد اسقا ددكأفردد امقاكمةد اشببيةدكطع ةد اكعياتد
ك امباىدد ابدكريةد ك امدنييفد ابامعيفد ااقك تد امدعحةدإادفيد احدكدد
ك األكضاعد اسيدينصدفييادصرحةد علدذاؾ .د

مادة (: )3ديقفددريافدأحػكاـدىذ د اقػانكفد علد امنسفعد أحكامو،دإذ دنقلدإالدخارجد
اقك تد امدعحة .د
مادة ()4
 1د-يقسطعدمفدمرس اتد امنسفبيفد امشاردإاييـدفيد امادةد(
امائة)دشيردياًّا.

)1د (%5خمدةدفيد

 2د-كيبدأد اقسطاعد ااند ةدإالد امنسفبيفد احااييفدمفدساريخد ابملدبيذ د اقانكفد
أمادمفديبينكفد بددىذ د اساريخدفيبدأد اقسطاعد ااند ةدإاييـدمفدساريخد
دسحقاقيـداعرسبدكيدسمرد اقسطاعدحسلدساريخد نسياءدخدمةد امنسفع.

 3د-كيحدبد اقسطاعد علدأداسد ارسبد ألداديد اذؼديدسحقود امنسفعدشيرياًّاد
فإذ دخفضد ارسبدألؼددببدفيككفد اقسطاعد علدأداسد ارسبد امخفض.

 4د-سؤدؼد اخزنةد ابامةدم ااغدادسقلد فد½د 7د(%د بةدكنصفدفيد امائة)د
ف.
مفدمجمكعدمرس اتد امنسفبيفد أحكاـدىذ د اقانك د

كمادسؤدؼد اخزنةد ابامةد ام ااغد اسيدسصرؼدفيدحااتد ادسشياددأكد افقددددددد

ف .د
أكد اصا ةدفيد ابعمياتد احربيةدكمادفيدحكميادكفقاًدألحكاـدىذ د اقانك د
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مادة ()5د:د سحاؿدإالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يد ام ااغد اسيدسقسطعدمفد
رك سبد امنسفبيفدك ام ااغد اسيدسؤديياد اخزنةد ابامةدط قاًدألحكاـد امادةد
ادا قة .د

كسديرد اييئةد امذككرةدىذهد ام ااغدكماديجرؼد اصرؼدمنيادكفقاًداعقك ددد

ك اجرء تد امبمكؿدبيادفيدحدا اسيادكذاؾدمعدمر اةدأفدسمدؾدسعؾد اييئةدد

حدا اًدمدسقطًدخاصاًدبسقا دد ابدكرييف .د

مادة ( : )6يفحصد امركزد اماايداحدابدسقا دد ابدكرييفد مبرفةدخبيردفيد

رياضياتد اسأميفد( كسك رؼد)دأكدأكثردكلدأربعددنك تد علد ألقل،دكيبادد

انظردفيدسقييـد امنافعدك اشسركاتد اسيدحددىادىذ د اقانكفدفيدضكءدىذ د

افحص .د
مادة ( : )7ادسؤدػدمفدأمك ؿد اسقا دد امشاردإاييادفيد امادةد ار بةدإاد ام ااغد
امنصكصد لػد دسحقاقيادكفقاًدألحكاـدىذ د اقانكف،دفإذ دمنحد امنسفعدأكد

امدسحقد نودمباشاًدأكدغيرهدخطفاًدألحكامودفيؤدػدمفد اخزنةد ابامةدأكد

خزنةد اجيةد امعسزمةد و .د

مادة ( : )8يجكزد قرردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسرحد اقائدد اباـداعقك تد
امدعحةدمنحدمباشاتدأكدمكافآتد دسثنائيةدأكدإضافيةداعخاضبيفدألحكاـد

ىذ د اقانكفدممفديؤدكفدخدماتدجعيعةداعكطفدميمادكافدنكعدخدمسيـدأكدمدسياد
أكداعمدسحقيفد نيـ .د

كسدرؼد علدىذهد امباشاتدأكد امكافآتدأحكاـدىذ د اقانكفد ااند ةدإالدد
امنسفعدأكد امدسحقيفد نود بددكفاسودكذاؾدمعدمر اةد اقك دد اك ردةد ااقرردد
امشاردإايو .د
مادة ( : )9يحدبد امباشدأكد امكافآتدفيد ألحك ؿد امنصكصد عييادفيدىذ د

اقانكفد علدأداسدآخردرسبدأداديد دسحقود امنسفعد ندد نسياءدخدمسودفإذ د
نسيتد اخدمةدأثناءدفسرةد احااةدإالدقائمةدنصفد ارسب،دحدبد امباشدأكد
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امكافآتد علدأداسد ارسبد ادابقد علدساريخد احااةدإالد اقائمةد

امذككرة( .)1د

ك ذ دزيدد ارسبد بدد نسياءد اخدمة،د سخذد ارسبد اجديددأداداًدا ادةدحدابددد
امباشد امقرردكفقاًدألحكاـدىذ د اقانكف،دكذاؾدمعدمر اةدإضافةد دددمفدد
ابطك تد ادنكيةداعمرسبد اجديدد قدرد ددد ابطك تد ادنكيةد اسيد دسحقيادد
امنسفعدفيدرس ود ادابقدكسدسحقد ازيادةد اناشئةد فدإ ادةدحدابد امباشدد

مفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد ابملد ااقانكفد اذؼد دسحدثد ازيادة .د

مادة ( : )10اديجكزدأفديزيدد امباشد علد %80دمفد ارسبد اذؼددكؼد عيودفيمادد

دددددددد د د احااتد اسيدينصدفييادىذ د اقانكفد علدخطؼدذاؾ.

 1د-كاديجكزدفيدجميعد ألحك ؿدأفديقلدمباشد امنسفعد فد احدد ألدنلدامباشد
اشيخكخةد امنصكصد عيودفيدقانكفد اضمافد اجسما ي.

 2د-كيدسحقد امنسفعدفضطًد فد امباشدمكافأةد فدمدةدخدمسود ازئدةد علدثمافد
ك شريفددنةدكأرببةدأخماسد ادنةدسحدددبك قعدرسبدشيرد فدكلددنة (.)2
 3د-كيبفلد امنسفعدك امدسحقكفد نودمفدجميعد اضرئبدك اردكـد ماديدسحقكنود
ف.
ط قاًدايذ د اقانك د

كمادسبفلد اطع اتدك امدسند تدك ألكرؽد اخاصةد صرؼدم ااغدكفقاًدألحكاـدد
ىذ د اقانكفدمفد اضرئبدك اردكـد ابامةدك امحعية .د

مادة ( : )11إذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد دـد اعياقةد اصحيةدابجزدكعيدمفد
جرءدإصابسودبجرحدأكد اىةدأكدمرضدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد

احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد( )26دأكد دببد اخدمة،دككافدافقدد

قدرسود علدخدمةدنفدودنسيجةد اصا ةدأكد امرض،ديحساجدإالد اخدمةد

امدسمرةدمفدشخصدآخر،دجازدأفديزددمباشود ماداديجاكزدخمديفدفيد

()1

داتدىذهد امادةد مكجبد امادةد()2دمفد اقانكفدرقـد1دادنةد2012ـ،د اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد

()2

داتدىذهد امادةد مكجبد اقانكفدرقـد60دادنةد 2012ـد اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد امنشكردفيد

امنشكردفيد اصفحةدمفد469دإالد471د.

اصفحةدمفد472دإالد473د.
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امػائةد حدبددرجةد اخدمةد اطزمةدكماىيسيادكفقاًدامادسحددد اييئةد ابامةد

اعضمافد اجسما ي .د

مادة (: )12ديقصدد مدةد اخدمةد اسقا دية:

دأ -دمدةد اخدمةد افبعيةد اسيدسقضلدفيد اقك تد امدعحةدكسؤدػد نياد
اقسطا اتد اقانكنية.

دب -دمدةد اخدمةد اسيدقضيتدفيد اقك تد امدعحةدأكدفيدأيودجيةدأخرػد
كضمتدإالد اخدمةد اسقا ديةداعمنسفعددك ءدأديتدأكدسؤدػد نياد
اقسطا اتد اقانكنيةدأكدأ فيتدمنيادط قاًداقك نيفددا قة.

دج د-مددد اخدمةد ا س اريةد اسيديسقرردضميادإالدمدةد اخدمةد افبعيةدكفقاًد
ف.
ألحكاـد اقانك د
 1د-كيدس بددمفد اخدمةد اسقا دية:
دأ  -امددد امفقكدةدمفدخدمةد امنسفعدكفقاًداعقك نيفدك ألك مرد ابدكريةدكاكد بدد
ردد س اره.

دب -دنصفدمدةد احااةدإالدقائمةدنصفد ارسب.
دج د-مدةد ا ارةدك ا بثاتدك اجازتد امرخصدبيادميمادكافدنك يادماداـديؤدد
امنسفعد نياد اقسطا اتد اقانكنية.
مادة ( : )13سحدبداعمنسفعدضمفدمدةدخدمسود اسقا دية،د امددد اساايةدمعدإ فائودمفد
أد ءد اقسطا اتد نيا :د

دأ  -امدةد اسيديقضييادكىكدطاابد ااكعياتدأكد امباىدد ابدكريةد امبسرؼدبيادمفد
رئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدكذاؾد د ددنيد ادردةد اسيديردبد
فييا.
دب -دمدةدمداكيةدامدةد اخدمةد افبعيةدفيدزمفد احرب.
دج د-مدةدمداكيةدامدةد ألدر.
دد -دمدةدسبادؿدنصفدمدةد اخدمةد افبعيةدفيد ألماكفد اسيدسحددد قرردمفد
مجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسرحد اقائدد اباـ.
كيجكزد قرردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسرحد اقائدد اباـدإضافةدمدددد
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س اريةدأخرػداعمنسفبيفدكذاؾدفيد احدكددك األكضاعد اسيدينصد عييادذاؾدد
اقرر .د
كاديجكزد اجمعدبيفد امددد امنصكصد عييادفيد افقرةد ألكالدإذ دكانتدد
مسرس ةد علدفسرةدزمنيةدك حدة،دكسحدبداعمنسفعدفيدىذهد احااةد امدةد ألطكؿ .د

مادة ( : )14يبسدد مدةد اخدمةد اسقا ديةد امح سك ةدط قاًدايذ د اقانكفدفيدسطبيقد
أحكامودككذاؾدفيدسطبيقدأحكاـدقانكفد اضمافد اجسما يدأكدأؼدنظاـد

سقا دؼدآخردبديل .د

الباب الثاني

المعاممة التقاعدية العامة

مادة ( :)15معدمر اةدأحكاـد امادةد( )51دمفدىذ د اقانكفدسدسحقد امباشاتدأكد
امكافآتد امقررةد مكجبدأحكامود ندد نسياءد اخدمةدألحدد ألد ابد اك ردةدفيد

قانكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة.د

مادة ( :)16يحاؿد اضا طدإالد اسقا ددمسلدبعغد ادفد آلسية :د
مطزـدثافددددد

40دنة .د

مطزـدأكؿددددد

42دنة .د

نقيبددددددد

44دنة .د

رئدددددددد

48دنة .د

مقدـددددددد

50دنةد

قيدددددددد

55دنة .د

ميدددددددد

56دنة .د

اك ءددددددد

57دنة .د

ؼيقددددددد
ر

58دنة .د

فريقدأكؿدددددد

60دنة .د

مشيرددددددد

64دنة .د

كسككفددفد احااةدإالد اسقا دد ااند ةدإالدض اطد اشرؼدحسلدرس ةدمقدـد
ثنيفدكخمديفددنة .د
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دددددددكماديحاؿدض اطد اصفدك اجنكددإالد اسقا ددمسلدبعغك ددفد اخمديف .د
مادة (:)17
 1د-يجكزد قرردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسرحد اقائدد اباـدكقفدإحااةد
ابدكرييفدإالد اسقا ددكذاؾداعمدةد اسيديحددىادذاؾد اقرر.
 2د-كماديجكزدإذ دد تدظركؼد دسثنائيةدأفدسؤجلدإحااةد ابدكرؼدإالد اسقا دد
بإ قائودفيد اخدمةد بددبعكغود ادفد اقانكنية،دكيككفدذاؾد قرردمفدمجعسد
قيادةد اثكرةد ااند ةدإالد اض اطدك قرردمفدرئيسد ألركافد ابامةداعقك تد
امدعحةد ااند ةدإالدمفد د ىـ،دكيشسرطدفيدجميعد ألحك ؿدأفديصدردقررد
ا قاءدفيد اخدمةدقبلدبعكغد ادفد اقانكنية.
مادة ( :)18يدسحقد امنسفع،د اذؼديحاؿدإالد اسقا ددابعكغود ادفد امقررةداذاؾدأكد

بناءد علدأحكاـد امادةد( )18دمفدقانكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد امشارد
إايو،دمباشاًديحدبد علدأداسد

%80دمفدرس ودمسلدبعغتدمدةدخدمسود

اسقا ديةدخمسد شرةددنةد علد ألقل .د

فإذ داـدسبعغدمػدةد اخدمةدذاؾد اقدر،د دسحقد امنسفعدمكػافأةدسحدبدبك قعدرسبدد
شيريفد فدكػلددنةدمفد ادنك تد ابشرد ألكال،دكرسبدثطثةدأشيرد فدكلدد
دنةدسزيدد علدذاؾ .د
مادة ( :)19إذ دكافد نسياءد اخدمةدادببدمفد ألد ابد امشاردإاييادفيد امادةد( )15د
كاـدينصدىذ د ادببد علدمبامعةدسقا ديةدخاصةدفيدىذ د اقانكفد دسحقد

امنسفعدمباشاًدإذ دبعغتدمدةدخدمسود اسقا ديةد شريفددنةد علد ألقلديحدبد
علدأداسدجزءدمفددسةدكثطثيفدجزءًدمفد ارسبدمضرك اًدفيد ددددنك تد

اخدمة .د

فإذ داـدسبعغدمدةد اخدمةدذاؾد اقدر،د دسحقد امنسفعدمكافأةدسحدبدبك قعدرسبدد
شيردك حدد فدكلددنةدمفد ادنك تد اخمسد ألكال،دكرسبدشيريفد فدكلدد
دنةدمفد ادنك تد ابشرد اساايةدكرسبدثطثةدأشيرد فدكلددنةدسزيدد علدد
ذاؾ.د
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الباب الثالث

المعاممة التقاعدية بسبب الوفاة أو عدم
المياقة الصحية

مادة (:)20

 1د-إذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدنسيجةدإصابسود
مرضدأكد اىةدأكدجرحدأ جزهدكػعياًد فد ابمل،دكاـديكفدذاؾدادببديرجعد

إالد اخدمةدأكدسبمدهدأكددكءددعككو،د دسحقدمبػاشاًديبادؿد %80دمفدرس ود
أياًّادكانتدمدةدخدمسو(.)1

 2د-فإذ دكافد ابجزد فد ابملدجزئياًّادمنحد امنسفعدمباشاًديبادؿد %50دمفدرس ود
أكدمباشاًديحدبدط قاًداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد( )19د بددإضافةدثطثد
دنك تدإالدمدةدخدمسود اسقا ديةدأؼد امباشيفدأكبر.

مادة (:)21
 1د-إذ دكافد نسياءد اخدمةد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدنسيجةد جزد
امنسفعدكعياًّاد فد ابمل،دككافدذاؾدادببديرجعدإالد اخدمةدأكدنسيجةدحادثد
أكدإصا ةدكقبتداعمنسفعدأثناءدسأديسود ابملدكاـديكفدذاؾد دببدسبمدهدأكددكءد
دعككودأكدإىمااود دسحقدمباشاًديبادؿد%90دمفدرس ودأياًّادكانتدمدةدخدمسو.

 2د-فإذ دكافد ابجزد فد ابملدجزئياً،دمنحد امنسفعدمباشاًديبادؿد %60دمفدرس ود
أكدمباشاًديحدبدط قاًداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد( )19د بددإضافةددنك تد

إالدمدةدخدمسود اسقا ديةدأؼد امباشيفدأكبر.
مادة ( :)22يبسبرد ابجزد فد ابملدكعياًّا،دإذ دكانتدندبسود %60د علد ألقلدك اد
جزدجزئياًّا،دكيندبد ابجزدإالددرجةدفقدد اقدرةد علد اسكدبدكنكعد
كافد ً
ابملدك اجزءد امصابدمفد اجدد .د

د
د
()1

داتدىذهد امادةد ااقانكفدرقـد()3دادنةد1988ـد امنشكردفيد اصفحةدمفد433دإالد435د.
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الباب الرابع

المعاممة التقاعدية في حاالت الشيادة والفقد
واإلصابة في العمميات الحربية

مادة (:)23ديصرؼداعمدسحقيفد فد اشييددمباشديبادؿد %150دمفدرس ودكيقصدد
ااشييددفيدسطبيقدأحكاـدىذ د اقانكفدمفديسكفلد دببد ابمعياتد احربيةدفيد

اقساؿدأكدمسأثردبإصا ةد بددنقعودمنودأكدأثناءدأدره.
ميد فد
ً

مادة ( :)24يصرؼداكرثةد اشييددمكافأةدسكزعد عييـدط قاًدألنصبسيـد اشر ية،دكسككفد
فئةد امكػافأةد ااند ةدإالد اضػ اطدأرببةدآاؼددينار،دك ااند ةدإالدضػ اطد
اصفدك اجنكددأافيددينار .د

مادة ( :)25يدسحقد امنسفعد اذؼدسنسييدخدمسودنسيجةد جزهدكعياًّاد فد ابملد دببد
ابمعياتد احربية،دمباشاًديبادؿدرس و،دفإذ دكافد ابجزدجزئياًّاد دسحقدمباشاًد
يبادؿد %70دمفدرس ودأكدمباشاًديحدبدط قاًداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد

()19د بددإضافةدد عددنك تدإالدخدمسود اسقا ديةدأؼد امباشيفدأكبر .د

مادة ( :)26سدرؼدأحكاـد امك دد ،23د ،24د 25د علدمفديسكفلدأكديصابد دببد
اسماريفد اسببكيةدأكد ارمايةد اسببكيةدأكدإنفجارتد ألاغاـدك امفرقباتدأكد دببد
ابررد اجكؼدأكد اغكصدأكد اقفزد اامضطتدإذ دكافد اقياـدبيذهد ابمعياتدقدد
سـدبناءد علدسصديقدمدبقدبيا،دكاـدسكفد اكفاةدأكد اصا ةدادببديرجعدإالد
ً
إىماؿد امنسفع،دأكددكءددعككو.د
مادة ( :)27يدسمردصرؼد ارسبدكجميعد ابطك تد اضافيةد امدسحقةداعمفقكددفيد

ابمعياتد احربيةدأكدإحدػد احااتد امشاردإاييادفيد امادةد ادا قةدأكد دببد

اخدمةدكذاؾدإالدأفدسثبتدحياسودأكدمكسو،دكيسـد اصرؼدإالد امدسحقيفد نود
كلد قدردماديبادؿدحصسودفيد امباش .د
مادة ( :)28يثبتدمكتد امفقكدد قرردمفد اقائدد اباـدإذ د نقضتدأربعددنك تدمفد

ساريخد افقدددكفدأفدسبرؼدحياسودأكدمكسو،دكيبسبرد امفقكددفيدحكـد اشييددأكد
امسكفلد دببد اخدمةدحدبد ألحك ؿ دمفدساريخدصدكرد اقررد امشاردإايو .د
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اردمفدساريخدثبكتدمكسود
مادة ( :)29يربطد امباشداعمدسحقيفد فد امفقكدد س ً
حكماً،دماداـدسسحققدكفاسودقبلدذاؾ،د مر اةدماديأسي :د

دأ -إذ دكافد افقدد دببد اخدمة،دربطد امباشدط قاًداعمادةد( .)21

دب -أمادإذ دكافد افقددفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد احااتد امنصكصد
عييادفيد امادةد( )26دربطد امباشدط قاًداعمادةد( )23د طكةد علدصرؼد

امكافأةد امنصكصد عييادفيد امادةد(.)24

مادة ( :)30إذ د سضحدأفد امفقكدد علدقيدد احياة،دأكقفدصرؼدرس ودإالد

امدسحقيفد نودكسدكػدحااسودفيدضكءدمادسدفرد نود اسحقيقاتد ابدكريةدفإذ د

ثبتد دـددطمةدمكقفود سبردغيا ودمدةدخدمةدمفقكدةدككافداعدكاةدحقد

ارجكعد عيود مادصرؼدإالد امدسحقيفد نودأكد ارجكعد علدىؤاءد امدسحقيفد

مادصرؼدإاييـ،دأمادإذ دكافدمكقفوددعيماًد سبردغيا ودمدةدخدمةدفبعيةدككقعد
صحيحاًدمادسـدمفدصرؼدرس ودإالد امدسحقيفد نو .د

الباب الخامس

تعويض المصابين بعجز ال يمنعيم
من االستمرار في الخدمة

مادة ( :)31يمنحد امصابكفد دببد اخدمةدأكد ابمعياتد احربيةدأكدإحدػد احااتد
امنصكصد عييادفيد امادةد( ،)26د بجزداديمنبيـدمفد ادسمرردفيد

اخدمة،دسبكيضاًديحدبد علدأداسد شرةددنانيرداعضا طدكخمدةددنانيرد
اضا طد اصفدأكد اجندؼد فدكلد %1دمفدند ةد ابجزدكيضا فد اسبكيضد
فيدحااةد اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدإحدػد احااتد امنصكصد عيياد

فيد امادةد( .)26د

مادة ( :)32كلدمفدأصيبدبجرحدأكد اىةدأكدمرضد دببد اخدمةدأكدفيد ابمعياتد
احربيةدأكدفيدإحدػد احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد( )26ديدكغدإنياءد

خدمسودابدـد اعياقةد اصحيةدكمعدذاؾد رؤػدد دس قاؤهدفيد اخدمةدرغـدإصابسو،د
د

يباملد ندد نسياءدخدمسودط قاًداعمادةد( )21دأكد امادةد()25د حدبد ألحك ؿ .د
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الباب السادس

المعاممة التقاعدية لممجندين أو المكمفين والمستدعين من االحتياط أو من
التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية والمدنيين العاممين بالقوات المسمحة

مادة ( :)33سدرؼد علد امجنديفدأكد امكعفيفدك امدسد يفدمفد احسياطدأكدمفد

اسقا ددكأفردد امقاكمةد اشببيةدخطؿدفسرةد دسد ائيـداعخدمةد ابدكريةدأحكاـد

امك ددمفد( )21دإالد( )32دمفدىذ د اقانكفدكسحدبدمدسحقاسيـد علدأداسد
مرسبد اكظيفةد ألصعيةدامفدكافدمنيـدمكظفاًد ااحككمةدأكدإحدػد اييئاتدأكد
امؤدداتد ابامة،دك اد كملد علدأداسد ارسبد امقرردارس ةدقرينودمفد

ابدكرييف،دكلدذاؾدماداـديكفدمنسفباًدبنظاـدسقا دؼدآخرديضمفداودمبامعةد

أفضل .د

مادة ( :)34معدمر اةدأحكاـد امادةد ادا قةديباملدمفديدسشيددأكديسكفلدأكديفقددأكد
يصابدكذاؾدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد احااتد امنصكصد عيياد
فيد امادةد( )26دأكد دببد اخدمةدمفدذكؼد امؤىطتد اجامبيةدمفد ألفردد
امشاردإاييـدفيد امادةد ادا قةدمبامعةدمطزـدثافدمفدحيثد امباشدكمكافأةد
اشيادة،دكيباملد احاصلدمنيـد علدشيادةد اثانكيةد ابامةدأكدماديباداياد
رفاءدكحدةدكيبتدفيدسطبيقدىذ د احكـد اامؤىلد احاصلد عيود
د
مبامعةدرئيسد
افرددكقتدسجنيدهدأكدسكعيفودأكد دسد ائودحدبد ألحك ؿ .د

مادة ( :)35معدمر اةدحكـد امادةد ادا قةديباملد امجندكفدأكد امكعفكفدك امدسد كفد
مفد احسياطدأكدمفد اسقا ددكأفردد امقاكمةد اشببيةدمبامعةدأقرنيـدفيد ارسبد
ندد دسحقاؽدمكافأةد اشيادةدك اسبكيضد فد اصا ات .د

مادة ( :)36يباملد امدنيكفد ابامعكفد ااقك تد امدعحةدمبامعةدأفردد اقك تد امدعحةد
فيدحااتد اشيادةدك افقددك اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد
احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد( )26دكسحدبدمدسحقاسيـد اسقا ديةد
علدأداسدمرس اتدكظائفيـد امدنيةدماداـديككنك دمنسفبيفدبنظاـدسقا دؼدآخرد
يضمفدايـدمبامعةدأفضل .د
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مادة ( :)37سدرؼد علد امجنديفدك امكعفيفدك امدسد يفدمفد احسياطدأكدمفد اسقا دد
كأفردد امقاكمةد اشببيةدك امدنييفد ابامعيفد ااقك تد امدعحةدأحكاـد امادسيفد
()11دك( .)13د

الباب السابع

معاممة طمبة الكميات والمعاىد والمنشآت التعميمية العسكرية
مادة ( :)38يباملدمفديدسشيددأكديفقددأكديصابدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد
احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد ()26أكد دببد اخدمةدمفدطع ةد اكعياتد
ك امباىددك امنشآتد اسبعيميةد ابدكريةدمبامعةدخريجد اكعيةدأكد امبيددأكد
امنشأةد اسبعيميةد اسيدينسدبدإاييادكذاؾدفيدخصكصدمدسحقاسود اسقا دية .د

الباب الثامن

المستحقون لممعاش أو المكافأة عن المنتفع
مادة ( :)39إذ دسكفلد امنسفعد اذؼديدسحقدمباشاًدأكدمكافأةدكافداعمدسحقيفد نود
قسضاءدنصيبدمفد امباشدأكد امكافأةدكفقاًداعندبد امقررةدفيد اجدكؿد

اردمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد اكفاة .د
امرفقدكذاؾد س ً

مادة ( :)40فيدحااةدكفاةد امنسفعدأكدصاحبد امباش،ديدسمردأد ءدصافيد ارسبدأكد
امباشد اذؼدكافديصرؼداو،داعمدسحقيفد نودفيد امك يدد امحددةداصرؼد
ارك سبدك امباشاتد افسرضد دـدكفاسو،دكذاؾد فد اشيرد اذؼدحدثتدفيود
اكفاةدك اشيريفد اسااييفداودكسخصـدىذهد ام ااغدمفدأمك ؿد اسقا د .د
كمادسصرؼد نددكفاةد امنسفعد دببداديرجعدإالدسبمدهدأكددكءددعككود
مصركفاتد زءدمفد اقك تد امدعحةدقدرىاد( )400دأرببمائةددينارد ااند ةدامفدكافد
فيدرس ةدضا طدك ()200ددينارد ااند ةداغيرىـدكسؤدػدىذهد امصركفاتدإالدأرمعةد
امسكفلدفإفداـدسكجددفألرشددأكاده،دك ادفعمفديثبتددفبودمصركفاتد ابزء .د
مادة( :)41سبسبرد ام ااغد امشاردإاييادفيد امادةد ادا قةدمنحة،دكاديجكزد دسرد دىاد
مفدمباشاتدأكدمكافآتد امدسحقيفد فد امنسفع،دكماداديجكزد احجزد عيياد
إططقاًدكسبفلدمفد اضرئبدك اردكـدميمادكافدنك يا .د
400

مادة ( :)42يصرؼد ااكاملدإالدكرثةد امنسفعدماديككفدقددسجمددمفدم ااغد دسحقتد
اودادػد اقك تد امدعحةدقبلدكفاسودكاـدسصرؼدإايودخطؿدحياسو،دكاديجكزد
احجزد عييادإططقداً .د

مادة ( :)43يقصدد اامدسحقيفداعمباشدأكد امكافأةد فد امنسفع،د ألشخاصد آلسيد

بيانيـد امكجكديفد علدقيدد احياةديكـد دسشيادهدأكدكفاسودأكدصدكردقرردبذاؾد
ااند ةداعمفقكد .د

أوالًال:

ألرمعةدأكد ألرملدحسلديسزكجف .د

ثانياًال:

دأ  -اذككردمفد ألكاددحسلدبعكغيـددفد احاديةدك ابشريف.

دب -اذككردمفد ألكاددإذ دكانك دطط اًدبإحدػد اجامباتدأكد أحددمباىدد اسبعيـد
اباايدحسلدبعكغيـددفد اخامدةدك ابشريف.

دج د -اذككردمفد ألكادد امصابكفد بجزدصحيديمنبيـدمفد اكدب،دكسثبتدىذهد
احااةد قرردمفد اعجنةد اطبيةد ابدكريةد امخسصة.
كسسكالد اعجنةد اكشفد عييـدمرةدكلددنسيفدسحدبدمفدساريخد اكشفد ألكؿد
كيثبتد احقدنيائياًّادفيد امباشدمسلدسجاكزد اكادد اباجزددفد ادسيف،دأكدقررتد
اعجنةد اطبيةد دـدإمكافدشفائودأمادإذ دثبتدمفد اكشفد اطبيدأنودشفيد ااقدرد اذؼد
يمكنودمفد ابمل،دأكقفدمباشودمفد ايكـد ألكؿدمفد اشيرد اساايداساريخد اكشفد
عيو .د
ثالثثاًال:

دأ  -ابناتدغيرد امسزكجاتدحسلديسزكجف.

دب -ابناتد امطعقاتدك ابناتد ألرملدكعمادطعقفدأكدسرمعف،دكذاؾدحسلديسزكجفد

مفدجديدد شرطدأادسككفدأرمعةدفرددسدسحقد نودمباشاًدأكبردكفقػاًدألحكاـ ىذ د
اقانكف،دك شرطدأاديككفداعمطعقةدأكد ألرمعةددخلدآخرديداكؼد امباشد
امدسحقدايادأكديزيدد عيو.

د
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رابعثثاًال:

اك اد فدك اخكةدك ألخك تد شرطدأفديثبتد شيادةدردميةدأفدأياًّادمنيـدايسداودد
مكرددآخرديداكؼدحقودفيد امباشدأكديزيدد عيو .د

كيككفد دسحقاؽد امباشداإلخكةدك ألخك تدأكدقطبودكفقاًداألحكاـد اك ردةد اابنددد
ثانياًدمفدىذهد امادةد ااند ةدإالد اخكة،دك اابنددثااثاًد ااند ةدإالد ألخك تدد
كيقطعدمباشد ألـدإذ دسزكجتد غيردك ادد امسكؼػ .د

خامسثاًال:

ازكجدإذ دكافدمصا اًد بجزدصحيديمنبودمفد اكدبدكسطبقد عيود اقك ددد

ك اجرء تد امس بةدفيدشأفد ابجزدمفد ألكادد اذككر .د

مادة (:)44د فيدجميعدأحك ؿدقطعد امباش،ديدرؼد اقطعدمفد ايكـد ألكؿدمفد اشيرد
اساايداسحققد اك قبةد امرس ةداقطعد امباش .د

الباب التاسع

إثبات عدم المياقة الصحية والوفاة
مادة ( :)45كلدإصا ةدينشأد نيادجرحدأكد اىةدأكدكفاةديجبدأفديجرػد نيادسحقيقد
اث اتددببيادبك دطةددعطةد اسحقيقد ابدكريةد امخسصة .د
دددددددكماديجبدإث اتد اصا ةدكمادنجـد نيادبك دطةد اعجنةد اطبيةدد

ابدكريةد امخسصةد اسيديككفد عييادسحديدددرجةد اصا ةدكند ةد ابجزدكعياًّادد
أكدجزئياًّادإفدكجد .د
كسصدؽدرئادةد ألركافد ابامةد علدإجرء تددعطةد اسحقيقدك علدقررد اعجنةدد
اطبيةدكيكسفيدأثناءد ابمعياتد احربيةدبسقريردكسابيدمفدآمرد اكحدةدمكضحاًدد
ود ازمافدك امكافدك اظركؼد اسيدأحاطتد ااصا ةدكمادنسجد نيادمفدجرحدد

أكد اىةدأكدكفاةدكيحاؿدىذ د اسقريردإالدرئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدد
اعسصديقد عيو .د
مادة ( :)46سثبتد دـد اعياقةد اصحيةداعخدمةد قرردمفد اعجنةد اطبيةد ابدكريةد
امخسصةدبناءد علدطعبديقدمود امنسفعدأكدآمردكحدسودأكد اجيةد اطبيةد
امخسصة .د
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كفيد اجياتد انائيةد اسيداديككفدفييادغيردطبيبد دكرؼدك حددأكد اسيدادد

يككفدفييادغيردطبيبدحككميديجكزدإث اتد دـد اعياقةد اصحيةدبسقريرديقدـدد
مفدىذ د اطبيبد علدأفديبسمدد اسقريردمفد اعجنةد اطبيةد امخسصة .د
كيجكزدأفدسنسقلد اعجنةد اطبيةدإالد اجيةد اسيديقيـدفيياد امنسفعدإذ دكانتدد
حااسودادسدمحدبنقعودإالدمقرد اعجنة .د

مادة ( :)47اديجكزداعجنةد اطبيةدأفدسقررد دـد اعياقةد اصحيةدألؼدفرددإادإذ داـد
يكفديرجلدشفاؤهدنيائياًّا .د
د
كادسنسييدخدمةد امنسفعدإادمفدساريخدسصديقد اجيةد ابدكريةد امخسصةد علدد
ذاؾ .د
مادة ( :)48سثبتد اكفػاةدفيد ابمعيػاتد احربيةدط قاًداعقػك ددك اسبعيمػاتد امنظمةداذاؾد
فيد اقك تد امدعحة .د

أمادفيد ألحك ؿد ألخرػدفسثبتد اكفاةد ااشيادةد امثبسةداذاؾد اصادرةدمفدمكسبدد
ادجلد امدنيد امخسص .د
مادة ( :)49إذ دكافد امريضدأكد امصابدخارجد اجميكرية،دسثبتد دـد

اعياقةد

اصحيةدبسقريردمفدطبيبيفدحككمييفدمصدؽد علدسكقيبيمادككظيفسيمادمفد

جيةد اخسصاص،دكاعحككمةدسبييفد اطبيبيفدإذ درأتدضركرةداذاؾ .د
كيجبدفيدجميعد ألحك ؿد سمادد اسقريرد اطبيدمفد اعجنةد اطبيةد ابدكريةدد
امخسصة .د

الباب العاشر
إيقاف وسقوط الحق في المعاش والمكافأة

مادة (:)50

 1د-معدمر اةدحكـد امادةد اساايةدإذ دحكـد علد امنسفعد اادجفدثطثددنك تدأكد
أكثردمعد انفاذدك دسحقدمباشاًدأكدصدرد احكـدبذاؾد علدصاحبد امباشد

كقفد دسحقاقوداذاؾد امباش،دكيمنحد امدسحقكفد نودأنصبسيـدفيد امباشد
امذككردكماداكدكافدىكدقددسكفلدك ندد نسياءدسنفيذد ابقك ةدأكدصدكرد فكد
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اـدأكدخاصدأكد افرجد نو،ديقفد دسحقاقيـدكيبكددإايودحقودفيد امباشد
بسد ءدمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد افرجد نو.
 2د-فإذ دكافد امنسفعديدسحقدمكافأة،دفسؤدػد ااكاملدإايودأكدإالدمفديمثعود
قانكنداً.

 3د-ك ذ دكافد امحككـد عيودأحدد امدسحقيفد فد امنسفعدفيقفدصرؼدمباشودإايود
اردمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد
مدةددجنود علدأفديبكددإايودحقودفيود س ً
افرجد نو .د

مادة (  :)51يحرـدكلدمنسفعدأكدمدسحقد نودمفدحقودفيد امباشدأكد امكافأةدكذاؾد
فيد ألحك ؿد آلسية:د
دأ -إذ دحكـد عيودفيدجريمةدسجدسدضددمصعحةد ا طد .د
دب -إذ د اسحقدبخدمةدحككمةدأجنبيةد غيردإذفدكسابيدمفد ادعطاتد امخسصة .د
دج د-إذ دأدقطتد نودجنديةد اجميكريةد ابربيةد اعيبيةدأكددحبتدمنو .د
دد -دإذ دحكـد عيودنيائياًدمعد انفاذدفيدجريمةدسسبعقد شخصيةد ادكاةدأكد أمنياد

اخارجيدأكد اد خعيدأكدفيدجريمةدمضرةد كيافد ادكاةدأكدفيدجريمةد خسطسد

أمك ؿد امةدأكدرشكةدأكدسزكيردفيدأكرؽدردمية .د
مادة (  :)52اديسرسبد علد ابفكد اباـدفيد ألحك ؿد امنصكصد عييادفيد امادةد
ادا قةد دسرد دد امنسفعدأكد امدسحقد نود امباشد اذؼددبقدأفدحرـدمنو،د
اردمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخدصدكرد ابفك .د
كيصرؼدإايود س ً

أمادفيدحااةدصدكرد فكدخاصدفيد ألحك ؿد امذككرة،دفطديدسردد احقدفيدد
امباشدإادإذ دنصدفيدقررد ابفكد علدغيردذاؾ،دكفيدىذهد احااةدير لدد

حكـد افقرةد ادا قة .د
مادة ( :)53يدقطدنيائياًّاد احقدفيد قسضاءد امباشاتدك امكافآتدك اسبكيضاتد اسيداد
يطاابدبياد امنسفبكفدأكد امدسحقكفد نيـدخطؿدخمسددنك تدمفدساريخد
ادسحقاؽدأكدمفدساريخدأد ءدآخردقدطدفيد امباش،دكذاؾدإادإذ دأثبتد
امنسفعدأكد امدسحقدأفد دـد امطاا ةدبيادكافدألد ابدخارجةد فدإردسو .د
د
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الباب الحادي عشر

أحكام عامة وختامية
مادة (:)54
 1د-يدسحقد امنسفعدمباشد اسقا دد بسد ءدمفد ايكـد اساايدانسياءدخدمسو .د

 2د-فيدحدابدمدةد اخدمةدسبسبردكدكرد ادنةددنةدكامعةداصااحد امنسفعدأياًّادكافد
مقد رىا .د
 3د-سحدبددنك تد اخدمةدكأ مارد امنسفبيفدك امدسحقيفد نيـد ااسقكيـد
اميطدؼ .د
 4د-يبسبردساريخد اميطددىكد ايكـد ألكؿدمفدشيرديكايكدمفددنةد اميطددإذ داـد

يكفد اشيردمبيناًدفيدشيادةد اميطد،دإذ د يفد اشيرددكفد ايكـد سبرد ايكـد
ألكؿدىكديكـد اميطد .د

 5د-فيدحدابدكلدمفد امباشدأكد امكافأةدكماديضاؼدإاييمادمفد طك تد

كسبكيضاتدكماديقسطعدمنيماديحدبدماددكفد ابشرةددرىـ،د شرةددرىـ .د
مادة ( :)55يصرؼد امباشد علدأقداطدمسداكيةدسدفعدشيرياًّادبك قعدجزءدمفد ثنيد
شردمفدقيمةد امباشد ادنكؼد امدسحقدكذاؾدفيدذ تد امك يددسصرؼدفيياد
امرس اتدكاديجكزدصرفيادمقدماًدإادفيد ألحك ؿد اسيدسقسضيياد اضركرةد

ك شرطدأاديجاكزد ادفعدمقدماًدمباشدثطثةدأشير.د

مادة ( :)56اديجكزد امناز ةدفيدأصلدأكدقيمةد امباشدأكد امكافأةد بددمضيد
دنسيفدمفدساريخد اخطاردبربطد امباشد صفةدنيائيةدأكدمفدساريخد احصكؿد
علد امكافأة .د
علدأنوديجكزدفيدأؼدكقتدسصحيحد ألخطاءد اماديةد اسيدسقعدفيد احدابد
ندد اسدكية .د
كمادسجكزدإ ادةد اسدكيةدنسيجةداحكـدقضائيدنيائيدصادردفيد اد كػد اسيد
يرفبيادصاحبد اشأفدخطؿد ادنسيفد امذككرسيف .د
كاديجكزدإجرءدأؼدسخفيضدفيدقيمةد امباشدأكد امكافأةدأكد اسبكيضدإذ د
خفضتد بددسحديدىاد امرس اتد اسيد سخذتدأداداًداعسدكية .د
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كفيدحااةدكقفد امباشدأكدقطبوديؤدػد امباشد امدسحقد فد اشيرد اذؼد
كقعدفيوددببد اكقفدأكد اقطعد علدأداسدشيردكامل .د
كفيدحااةدرددمباشد بضد امدسحقيفدأكدأيعكاسودإالدغيرىـدمفد امدسحقيفد
يباددربطد امباشدمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد اك قبةد امنشئةداعرددأكد أليعكاة .د

مادة ( :)57يدسحقد امنسفبكفدمفدأصحابد امباشاتد طكةددكفدك طكةد ائعةد
سصرؼدإاييـدكفقاًداعقك دد امنظمةداياسيفد ابطكسيف،دكماديدسحقكفدبدؿد

سمكيفدكفقاًداعقك ددك ألكضاعد امقررةدفيدشأفد ابدؿد امدسحقدألقرنيـدمفد
ذ تد ارس ة .د

كفيدحااةدكفاةدصاحبد امباشدسكزعد طكةد ادكفد علد امدسحقيفد نودكلد
بند ةد دسحقاقودفيد امباش .د

مادة ( :)58اديجكزد احجزد علد امباشد اذؼديدسحقدكفقاًدألحكاـدىذ د اقانكفدأكد
اسنازؿد نودإادفيدحدكدد اربعدشيرياًّا،دك ذ دسبددتد اديكفدكانتد ألكاكيةداديفد
ف .د
انفقةدثـداديفد احككمةدأكد اييئاتدأكد امؤدداتد ابامةدثـدا اقيد اديك د

مادة ( :)59إذ دكافداعمنسفعد ندد نسياءدخدمسودإجازتددنكيةدمسركمةدط قاًدألحكاـد
اقانكفدفيككفداودأكد امدسحقيفد نودفيدحااةدكفاسودحقد احصكؿد علد
سبكيضدنقدؼد فدمدةد اجازتد امذككرةد شرطدأاديسبدػد اسبكيضدرسبد
ثطثةدأشيردميمادكانتد ألحك ؿدكادسدخلدىذهد اجازتدفيدحدابدمدةد
اخدمةدألغرضد امباشدأكد امكافأة .د
مادة ( :)60اديجكزداصاحبد امباشدأفديسقاضلدإالدجانبدمباشودمرس اًدمفدأيةد
خزنةد امةدايبيةدكذاؾدفيماد د دمكافأةد ضكيةد امجااسدأكد اعجافدذ تد

اصيغةد اسمثيعيةدأكدسعؾد اسا بةداعييئاتدأكد امؤدداتد ابامةدك ام ااغد اسيد
سقررد فدأ ماؿديؤدييادصاحبد امباشد صكرةدمسقطبةدأكدمؤقسةداعحككمةدأكد
اغيرىادمفد اجيات .د
كماداديجكزد احصكؿد علدأكثردمفدمباشدمفدخزنةدك حدة،دفإذ د دسحقد

اشخصدأكثردمفدمباشدأدؼدإايود امباشد ألكثردفائدةداوددكفدغيره .د
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كمعدذاؾديحقدامفد نسيتدخدمسود دببد اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيد
إحدػد احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد( )26د اجمعدبيفدمباشودكماديسقاضاهد
مفدرسبدأكدأجردأكدمكافأةدأكدغيردذاؾدمقابلد معودفيد احككمةدأكد اييئاتدأكد
امؤدداتد ابامة.د
كماديحقداعمدسحقيفد فد اشيد ءدك امفقكديفدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيد
احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد( )26د اجمعدبيفد امباشدك ارسبدأكد ألجردأكد

امكافأةدأكد ايرددأكد اجمعدبيفدمباشيفدأكدأكثرددكفد اسقيدد حددأقصل .د

نسيتدخدمسودمدةدادسجاكزدشيردك حدًداسدعيـدمادفيد
مادة ( :)61يجكزدإ قاءدمفد
ً
يدسودكفلدىذهد احااةدسصرؼداودمكافأةد فدىذهد امدةدسبادؿدآخردرسبد

تقاضاهدك طكسود اضافيةددكفد قسطاعد اند ةد امقررةداعسقا ددكادسدخلدىذهد
امدةدفيدحدابد اخدمةد اسقا دية،دك ذ دأصيبدأكدسكفيدأكد دسشيددأكدفقدد
خطؿدسعؾد امدةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيد احااتد امنصكصد عييادفيد
امادةد( )26دأكد دببد اخدمةد كملدمبامعةد امدسد لدمفد احسياطدمسلد
كافدذاؾدفيدصااحو .د
مادة ( :)62سدكػد امدسحقاتد اسقا ديةدامفدينقلدمفد ابدكرييفد امنسفبيفد أحكاـد
ىذ د اقانكفدإالدكظيفةدمدنيةدكفقاًدارغبسودبإحدػد اطريقسيفد آلسيسيف :د

دأ -يدكػدمباشود ابدكرؼدأكدمكافأسودكذاؾدكفقاًداحكـد امادةد( )19دثـدسضاؼد
إالدىذ د امباشدماديدسحقودمفدحقكؽدسقا ديةد فدمدةدخدمسود امدنية .د

دب -سضـدمدةدخدمسود اسقا ديةد ابدكريةدإالدمدةدخدمسود امدنيةدكسدكػدحقكقود
اسقا ديةد علدأداسدنظاـد اسقا دد امبمكؿد ودفيد اجيةد امدنيةد امنقكؿد
إايياد.د

فإذ دمضتددنةد علد انقلددكفدأفديبدؼد امنقكؿدرغبسودفيدسدكيةدمدسحقاسودد
بإحدػد اطريقسيفد ادا قسيفدط قتدفيدشأنود اطريقةد اثانية .د

مادة ( : )63إذ دكافداعمنسفعد أحكاـدىذ د اقانكفدمدةدخدمةددا قةدسخكاود احصكؿد

علدمباشدكفقاًدألحكاـدىذ د اقانكفديمنحد امباشد امدسحق،د شرطدأفديكفلد
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امنسفعدجميعد اقسطا اتد اسقا ديةد اك ج ةد ألد ءد فدسعؾد امدةدماداـديكفد

مبفلدمنياد حكـدىذ د اقانكف،دكأفديردد امكافأةد اسيدصرفتد نيا .د

كيككفدكفاءد اقسطا اتدأكدردد امكافأةدإماددفبةدك حدةدأكد علدأقداطدشيريةدد
ادسجاكزد%20دمفد امباشد امدسحقدحدبد خسيارد امنسفعدكيبملد ااسدكيةدد
اجديدةد بسد ءدمفدساريخد ابملدبيذ د اقانكف،دك ذ دسكفيد امنسفعد بددإجرءدد
اسدكيةددكفدكفاءد ألقداطد ا اقيةدخصمتدقيمةدىذهد ألقداطدمفدمباشدد
امدسحقيفد نودبنفسد اند ةد ادا قة .د
مادة ( :)64فيدجميعد ألحك ؿد امشاردإاييادفيد امادةد ادا قةديشسرطدأفديقدـد امنسفعد
طع اًدبذاؾدإالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يدخطؿد اميفدمفدساريخد

ابملدبيذ د اقانكفدفإذ د نقضلدىذ د اميبادددكفدسقديـد اطعبددقطدحقودفيد

إ ادةد اسدكيةدميمادكانتد ألد اب .د
مادة ( :)65معد دـد اخطؿد أيةد قك ة،ديباقبد ااح سدمدةدادسجاكزدشيريفد
ك غرمةدادسزيدد علدمائةددينار،دأكدبإحدػدىاسيفد ابقكبسيفدكلدمفدأ طلد
دكءدقصددبياناتدغير صحيحةدأكد مسنعد دكءدقصدد فدإ طاءد ابياناتد

امنصكصد عييادفيدىذ د اقانكفدأكداك ئحود اسنفيذيةدإذ دسرسبد علدذاؾد

حصكاود علدأمك ؿدسقا ديةد غيردكجودحقدكيعسزـد امدئكؿدبردد ام ااغد اسيد
دسعميادزيادةد علد دسحقاقودأكدخركجاًد علدحكـد اقانكفدأكدسككفدقدد

ضا تد علد اخزنةد ابامةدنسيجةدافبعو .د

مادة ( :)66معد دـد اخطؿد أيةد قك ةدأشد،ديباقبد ااح سدمدةدادسقلد فددنةد
ك غرمةدادسقلد فدمائةدديناردكادسجاكزدثطثمائةدديناردكلدمفدأفشلد غيرد
إذفددابقدمفدرئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدبياناتد فد دددمفد

نسيتدخدمسيـد ابدكريةدأكدرسبيـدأكدأد ابد نسياءدخدمسيـ،دكسككفد ابقك ةد
ادجفدإذ دحدثدذاؾدكقتد انفيردأكدمجابيةد ابدك .د

مادة ( :)67سسكالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يدسنفيذدأحكاـدىذ د اقانكف،د علد
أفدسصدرد اقررتد اسنظيميةد اطزمةداسنفيذهدمفد اكزيرد امشرؼد علدىذهد
اييئةد بددمك فقةدرئيسد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحة .د
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جدول المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش أو المكافأة عند وفاتو
المستحقون عن المنتفع
صاحب المعاش أو
المكافأة عند وفاتو

-1دأرمعةدأكدأرملد

توزيع الحصص عمى المستحقين
أرممة
أو
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5
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د

ولد
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3
10
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د

-3دك اد فد

د

-4دإخكةدكأخك تد

د

د

ك اديفد

-7دأرمعةدأكدأرملدمعد
إخكةدكأخك تد
-8دأرمعةدأكدأرملدمعد
أكاددكك اديفد
-9دأكاددمعدك اديفد
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د
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5
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10
د
10
5
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10
5
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10
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10
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4
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قواعد عامة:
 1د-إذ دكافد امنسفعد نددكفاسوديدسحقدمكافأة،دكز تد علد امدسحقيفد نودكفقاًد
اعحصصد امبينةد ااجدكؿ.

 2د-إذ دكانتدإحدػد احصصدسسبعقد أكثردمفدأرمعةدأكدكاددأكدأخدأكدأختدأكد
ؼ.
ااك اديفدكزعدنصيبدكلدطائفةد علدأفردىاد ااسداك د
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 3د-إذ دسكفيدأحدد امدسحقيفدفيد امباشدأكد نسيلد دسحقاقودرددنصي ودإالدأفردد
طائفسود امكجكديفد نددكفاسودأكد نسياءد دسحقاقودكيكزعد عييـد ااسداكؼ،دك اد
آؿدنصي ودإالد امدسحقيفد آلخريفد امكجكديفد نددكفاسودأكد نسياءد دسحقاقود
كذاؾدكفقاًداعبنكدد اسااية.

 4د-إذ دسكفلد اكادد اكحيددآؿدنصي ودإالدأمو.
 5د-إذ دسزكجتد ألرمعةدأكدسكفيتدأكد نسيلد دسحقاؽد ألرملدأكدسكفيدآؿدنصي ود
ؼ.
إالد ألكادد امدسحقيفد ااسداك د

 6د-إذ دسكفيدأحدد اك اديفدأكد نسيلد دسحقاقودآؿدنصي ودإالد ألكاد.
 7د-إذ دسكفيد ألخدأكد ألختدآؿدنصي ودإالد امكجكديفدمفد اك اديفدك ألكادد
ؼ.
ااسداك د

 8د-ير لدفيدجميعد ألحك ؿدأاديجاكزدمجمكعدنصيبد امدسحقدشامطًدمادرددأكد
آؿدإايو،دمادكافديخصوداكدكافد امدسحقد اكحيدد فد امنسفعدط قاًدألحكاـد
اجدكؿ.

 9د -احصصدغيرد امكز ةد امدسحقةدك احصصد اسيدينسييد دسحقاقيادكاـدسنقلد
إالدمدسحقيفدآخريفدس قلدفيدحدابد اسقا د.
د
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قزار وسٌز انشؤوٌ االجرىــــــاعًــج
وانضىــــــاٌ االجرىـــــــــاعــــي

تشأٌ ذُفٍذ قاَىٌ ذقاعذ انعسكزٌني
رقــــــــو ( )43نسٍــــج1974و
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قرار وزير الشؤون االجتماعية والضمان االجتماعي

بشأن تنفيذ قانون تقاعد العسكريين رقم  43لسنة 1974م
وزير الشؤون االجتماعية والضمان االجتماعي،

بدد اططعد علد اقانكفدرقـد 43دادنةد 1974ـدبإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييف،د

ك علدقانكفد د اضمافد اجسما يدرقـد 72دادنةد 1973ـدك علدقانكفد ؿسقا ددادنةد
1967ـد.د

ك علد اقانكفدرقـد 40دادنةد1974ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة،دك علد اقانكفد
رقـد 42دادنةد 1974ـدفيدشأفد اسدريبد ابدكرؼد اباـدكقررتد اقائدد اباـداعقك تد
امدعحةد امنفذةداود.د

كبناءد عل د قسرحدمجعسدإد رةد اييئةد ابامةداعضمافد

اجسما يدكمك فقةدرئيسد

ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةد .د
قثثثرر

الفصل األول

المنتفعون بالقانون
مادة (:)1ديقصدد اامنسفبيفد اذيفدسدرؼدفيدشأ نو ـدأحكاـدىذ د اقررد افئاتد اسااية:د
دأ  -اض اطد ابامعكفدكض اطد اشرؼد اذيفديؤدكفد اخدمةد صفةدد ئمةدفيد
اقك تد امدعحة.د

ف.د
دب -ض اطد اصفدك اجنكدد امسطك ك د
مادة ( :)2د كمادسدرؼدأحكاـدىذ د اقررد علد امبينيفد بددفيد احدكددك األكضاعد
اسيدنصد عيياد اقانكفدد شأنيـ،دكىـ:د

دأ  -امجندكفد ااازـدك امكعفكفدكفق دًداحكاـدقانكفد اسدريبد ابدكرؼد اباـدأكد

غيرهدمفد ألحكاـ د اخاصةد ااخدمةد ابدكريةد اازميةدفيد اسشريباتد امنظمةد
اعقك تد امدعحة.د

دب -ابدكريكفد امدتدعكفدمفد احسياطدأكد اسقا دداعخدمةد صفةدمؤقسةدفيد
اقك تد امدعحة.د
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دج د-أفردد امقاكمةد اشببيةدخطؿدفسرةد دسد ائيـداعخدمةد ابدكرية.د

دد -دطع ةد اكعياتد ابدكريةد اصادرد شأ نوـد اقانكفدرقـد 41دادنةد 1974ـدكطع ةد
امباىدد ابدكرية د امبسرؼد بيادمفدرئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةد ماد
فيدذاؾد امد رسدك امنشاتد اسبعيمية د ابدكريةد اسيدسبدد ألفردد امدسجديفد
اعخدمةدفيد اقك تد امدعحة.د

ق-د امدنيكفد ابامعكفد ااقك تد امدعحةدفيد ألحك ؿد اسيديبامعكفدفيياد مكجبد
أحكاـد اقانكفدمبامعةدأفردد اقك تد امدعحة.د

مادة ( :)3دا د يبسبردمفد امنسفبيفد ااقانكفدمفد أدسمردفيد اخدمةد بددبعكغود ادفد

اقانكنيةد امقررةداسرؾد اخدمة د دكفدصدكردقرردبإ قائودفيد اخدمةدقبلد ابملد
ف.د
وذ د اقانك د

الفصل الثاني

االقتطاع من مرتبات المنتفعين
مادة ( :)4ديقسطعدمفدمرس اتد امنسفبيفد امنصكصد عييـد اامادةد ألكايد

%5د

(خمدةدفيد امائة)دشيريا.د
كيبدأد اقسطاعد ااند ةدإالد امنسفبيفد احااييفد س اردمفد74/8/1 /ـدساريخدد
ابملد ااقانكف،دأمادمفديبينكفد بددىذ د اساريخدفيبدأد اقسطاعدمفدمرس ا قـدد

مفدساريخد دسحقاقيا.د
كفيدكعساد احااسيفديدسمرد اقسطاعدحسلدساريخد نسياءد اخدمة.د
مادة ( :)5ديحدبد اقسطاع د امشاردإايود علدأداسد ارسبد ألداديد اذؼديدسحقود
امنسفعدشيريا دفإ ذ دخفض د ارسبدألؼددببديسبعقد ااكظيفةدفيككفد اقسطاعد
علدأداسد ارسبد امخفض.د
مادة (:)6االقتطاع من مرتبات المفقودين:د

يدسمرد اقسطاعدمفدمرسبد امنسفعد امفقكددفيد ابمعياتد احربيةدأكدمادفيد

حكميادأكد دببد اخدمة د طكؿدمدةدصرؼدرس ودإالد امدسحقيفد نود افسرضد دـد
كفاسودكذاؾدإالدأفدسثبتدحياسودمفدمكسو دقانكنداً.د

د
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الفصل الثالث

مدة الخدمة التقاعدية والمدد المستبعدة منيا
مادة (:)7
 1د-سحدبداعمنسفعدمدةدخدمةدسقا ديةد امددد اسااية:د
دأ -مددد اخدمةد افبعيةد اسيدسقضيدفيد اقك تد امدعحةدكسؤدؼد نياد
اقسطا اتد اقانكنية.د
دب د-مددد اخدمةد ادا قةد اسيدقضيتدفيد اقك تد امدعحةدأكدفيدأيةدجيةد
أخرػدكضمتدإالد اخدمة د اسقا ديةداعمنسفعددك ءدأديتدأكدسؤدػد نياد
اقسطا اتد اقانكنيةدأكدأ فيتدمنيادط قداًداقك نيفددا قة.د

دج د-مددد اخدمةد ا س اريةد اسيديسقرردضميادإالد اخدمةد افبعيةدكفقا دألحكاـد
ف.د
اقانك د

 2د-كفيدحدابدمدةد اخدمةد اسقا ديةدسبسبردكدكرد ادنةدأؼ دًدكافدمقد رىا د دنةد
كامعةداصااحد امنسفعدكيككفدجبردكدكرد ادنةدكفقاًدامادذكرد فدمجمكعدمدةد
اخدمةد اسقا دية.د

مادة ( )8مدد الخدمة االعتبارية:

سبسبردمدةدخدمةد س اريةداعمنسفعددكفدأد ءد قسطا اتدقانكنيةد نياد امددد اسااية:د
 1د -امدةد اسيديقضييادكىكدطاابد ااكعياتدأكد امباىدد ابدكريةد امبسرؼد

ود

مفدرئادةد ألركافد ابامة د اعقك تد امدعحةدكذاؾد ادس بادددنةد ادردةد اسيد
يردبدفييا.د
 2د-مدةدمداكيةدامدةد اخدمةد افبعيةدفيدزمفد احرب.د
 3د-مدةدمداكيةدامدةد ألدر.د
 4د-مدةدسبادؿدنصفدمدةد اخدمةد افبعيةدفيد ألماكفد اسيدسحددد قرردمفد
مجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسرحد اقائدد اباـ.د
 5د-ماديضاؼداعمنسفبيفدمفدمددد س اريةدأخرػد قرردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدفيد
احدكددك ألكضاعد اسيدينصد عييادىذ د اقرر.د
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كفيد ألحك ؿد ألرببةد ألكؿ ػد امشاردإاييادا د يجكزد اجمعدبيفد امددد
امنصكصد عييادفييادإذ دكانت د ك قبةدأكدمسرس ةد علدفسرةدزمنيةدك حدة د ،دكسحدبد
اعمنسفعدفيدىذهد احااةد امدةد ألطكؿ.د
مادة ( :)9مدد الخدمة المستبعدة:
مر اةدمادنصتد عيود افقرةد(ج)د اساايةديدس بددمفد اخدمةد اسقا ديةدكا ديؤدؼد نياد
قسطا اتدقانكنيةد امددد اسااية:د
دأ  -امددد امفقكدةدمفدخدمةد امنسفعدكفقاًداعقك نيفدك ألك مرد ابدكريةدكاكد بددردد
س ارهدكىي:د

 1د -امدةد اسيديقضيياد ابدكرؼدفيد اغيابدأكد ايركب.د
 2د -امدةد اسيديقضييادفيد ادجفدسنفيذًداحكـد ااح سدأكد ادجف .د
 3د -امدةد اسيديقضييادفيد اسكقيفدفيدمومةدسثبتدإد نسودفييا.د

 4د -امدةد اسيديقضييادفيد امدسشفيد دببدمرضديقررد اطبيبد امبااجدأنود
حدثدنسيجةد رسكا ودإحدػد اجرئـ.د
- 5دأد-د امدةد اسيديقضييادفيد ألدردإذ دكقعد دببدإىمااو.د
دب د-نصفدمدةد احااةدإالدقائمةدنصفد ارسب.د
دج -دمدةد ا ارةدك ا بثاتدك اجازتد امرخصد

و دميمادكافدنك يادما د اـد

يؤدؼد اقسطا اتد اقانكنيةد نيا.د
دد -مددد اخدمةد ادا قةد علدبعكغد امنسفعددفد ادا بةد شرد ااند ةدإالد

امنسفبيفد اذيف د يبينكفدأكديعحقكفدألكؿدمرةدفيدإحد ػد ارسبد ابدكريةد بدد

ابملد قانكفد اخدمةدفي د اقك تد امدعحةدفي 1974/7/31ـدك لػدبعكغد

امنسفعددفد اثامنةد شرةد ااند ةدإؿ ػد امنسفبيفد امكجكديفدفيدخدمة د اقك ت د

امدعحةد ندد ابملد ااقانكفد امشاردإايو.د

اسيدادسجاكزدشيردك حد دًد اسيديدس قلدفيياد امنسفعدفيد اخدمةد
دق -امدةد
ً
اسدعيـدمادفيد يدسود بددساريخد نسو ءدخدمسو.د

دك  -امدةد اسيديدسمردفيياد امنسفعدفيد اخدمةدبعكغود ادفد امقررة
ف.د
اخدمةدخطفاداعقانك د
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د اسرؾد

مادة ( :)10د سبسبردمدةدخدمةدفبعيةداعمنسفعدمدةد دس قائودفيد اخدمةد ألحك ؿد اسيد

سكقفدأكدسؤجلدفييادسدريح د امسطكعد علدمقسضلد امادةد 72دمفدقانكفد
ف
اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدكذاؾد شرطدأفديكك د

د دس قاءد ابدكرؼدفيد

ف.د
اخدمةدقددسـدبناءدًد علدقررتدصحيحةدكفقاداعقانك د

الفصل الرابع

ضم مدد الخدمة السابقة
مادة ()11د:د مر اةد ألحكاـد اخاصةد اامددد امنصكصد علد دس بادىادكفقاًداقك نيفد
دا قةدكمادنصد عيود اامادة د اسادبةديككفداعمنسفعدأفديطعبدضـدمدةدخدمةد
امةددا قةدأيادكافدنك يادكدفدسبددتدكذاؾد ااشركطد آلسيةد:د

 1د-أفدسككفد امدةد ادا قةدساايةداساريخدأكؿدينايرد 1943ـد -د د دمادنصد علد
حدا و دقانكفد اسقا ددادنة1967ـ.دد

 2د-أاديككفد نسياءد اخدمةد ادا قةد اابزؿد اسأديبيدأكد اخرجدمفد اخدمةدمعد

احرمافد اكعيدمفد امباشدأك د امكافأةدفإذ دكافد احرمافدجزئيادأنقصتد امدةد

بند ةد احرمافدكذاؾدإذ دكافد نسياءد اخدمةد ادا قةدمما د يدرػد شأنودقانكفد
اسقا ددادنةد1967ـ.د

 3د-أاديككفد نسياءد اخدمةد دببدمفد ألد ابد امنصكصد عيياد اامادةد
ف.د
مفد اقانك د

51د

 4د-أفدسككفد اخدمةدقددأديتد مقابلد دسحقدكامطدفإذ دكافد ادسحقاؽدمخفضاد

حسدبتد امدةدكامعةدأكدمخفضةدبند ةدماديؤديود امنسفعدمفد قسطا اتد نيا.د

 5د-أفديردد امنسفعدجمعةدما د يككفدقددأدسعمودمفدمكافأةدأيادكافدنك ياد فدمدةد

خدمسود امطعكبدضميادأما ددفبودك حدةدأكدشيريةدادسسجاكزدثطثكفدفيد امائةد

مفدمرس ود اشيرؼد،دفإذ د نسيتدخدمسوددكفدأد ءد اقيد ألقداطد أجرػد اخصـد

بذ تد اند ةدمفدمباشودأكدمباشد امدسحقيفد نو،دك ذ دكافد ادسحقاؽد

مكافأةدأجرػد اخصـدمنياددفبةدك حدة.د

 6د-أفديدددد اقسطا اتد اقانكنيةد فد امدةد امطعكبدضميادإذ داـدسكفدىذهد
اقسطا اتدمبفيدمنيادقانكنيا.د

 7د-أفديقدـدطعبد اضـدقبلد نسياءدخدمسودأكد نددطعبدسدكيةدحقكقود اسقا دية.د
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كسككفداعمدسحقيفد فد امنسفعد ألحقيةدفيد اضـدبذ تد اشركطد ادا قةد نددد

طعبيـدسدكيةد احقكؽد اسقا دية.د

مادة (:)12

ود

 1د-يذكردفيدطعبد اضـدأدـد امنسفعدك نك نود احاايدك اجيةد اسيديبملد

ك اجيةد اسيدقضػدفيياد امدةد امرددضميادكمقد رىادكدببد نسياءد اخدمةدفيياد
د ك عيودأفديؤيدد ابياناتد ادا قةد

كمادإذ دكافدقددحصلد علدمكافأةد نيا
اامدسند تد اد اةد عييا.

 2د-يككفدإث اتدمدةد ابملد ادا قةد ااكثائقد اردميةد اصادرةدمفد اجياتد

امخسصةدفإف د دسحاؿد احصكؿد عييا،دفيككفد شيادةدإد ريةدمصدؽد عيياد

مفد اجياتد ارئاديةدك عيد اجياتد ابامةد اسيدكافد امنسفعديبملد
سقدـد ابياناتد اسيديطعبيادمنياد امنسفع
اردمية.د

و دأفد

د ط قاًدامادىكدثابتدفيددجط

سو د

مادة ( :)13دسجرؼد اقسطا اتد اك ج ةد ألد ءد فدمددد اخدمةد ادا قةد امطعكبد

ضمياد علدأداس د مرسبد امنسفعد نددسبيينود اجديددماداـديكفدمبفيدمنياد
حكـد اقانكفدأكدكجددنص دخاصديقضيد كيفيةدحدا و .د

الفصل الخامس

تسوية الحقوق التقاعدية واجراءاتيا

مادة ( :)14دينشأد ااقك تد امدعحةدمكسبدخاصد شؤكفدسقا دد ابدكرييفديعحقد ود
ابددد اكافيدمفد امكظفيف.د

كيبسبردىذ د امكسبدحعقةد سصاؿدبيفد اييئةدك اقك تد امدعحةدفيدكافة د شؤكفد

سقا دد ابدكرييفديعحقد ود ابددد اكافيدمفد امكظفيف.د

مادة (:)15ديقكـد امكسبد امذككردبإ د ددمعفدخاصداكلدمنسفعدفيدحااةد نسياءد
خدمسوديكدعد ودكافةد ابيانات د اك ردةدفيد انماذجد اسيدسبدىاد اييئةداسدكيةد
احقكؽد اسقا ديةدفيدحااتد نسياءد اخدمة.د

د
د
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مادة (:)16د

 1د-سككفدسدكيةد احقكؽد اسقا ديةدبناء

دًد علدطعبدكسابيدمفد امنسفعدأكد

امدسحقد نودأكدمفدأياًدمنيمادقانكنداً.د

- 2دكيقدـدىذ د اطعبدإالدمكسبدشؤكفدسقا دد ابدكرؼد

يفد امنصكصد عيود

اامادةد 14دمصحك داً د بجميعد ابياناتدك امدسند تد اطزمةداجرءد اسدكيةدكفقداً د

اطدسثمارتد اسيدسبدىاد اييئةداحااتد نسياءد اخدمة.د

 3د-يقكـد امكسبد امذككردبإرداؿد امدسند تدك ابي ناتدإالد اييئةدكفقاًداعنمكذجد
رقـد()1د امرفقدخطؿدخمدةد شرديكماًدمفدساريخد دسحقاقيا .د

 4د -لػدأ نودير يدإذ دكافد امنسفعدمنقكاًدإالدكظيفةدمدنيودكفقداً

د ارغبسودأفد

يحصلد امكسب د علدإقرردمفد امنسفعد ااطريقةد اسيديرغبدفيدسدكيةدحقكقود
اسقا ديةد و ،دكأفديرفقدىذ د اقررد اامدسند ت.د

مادة (:)17
- 1دسقكـد اييئةد ااسدكيةدخطؿدشيردمفدساريخد دسطمياد ألكرؽدك امدسند تدأكد
كصكايادإاييادمدسكفاة،دأكدمفدساريخد دسيفائيا.
 2د-اد ين غيدسأخيرد اسدكيةد فد امك ددإادادببدادسدسطيعدمبود اييئةد
إجرء ىا.د
 3د-سبعغد اييئةد اطاابدأكد اجيةد امخسصةدحدبد ألحك ؿد اادببد اذؼدمنبياد
مفدإجرءد اسدكية د،د فإذ دقدـدايادما دطعبسودفسجرػد اسدكيةدخطؿدخمدةد شرد
يكماًدمفدساريخدسسامياد ألكرؽدك امدسند تد امطعكبد دسيفاؤىا.دد

 4د-سخطرد اييئةد امنسفعدأكد امدسحقد ااسدكيةد اسيدسمتدفيد نك ف قد اذؼدحددهد
فيدطع ودكسبيفداودكيفية د صرؼدماديدسحقودك امدسند تد امطعك ةداعصرؼد
ك اجياتد اسيديصرؼدمنيا.د
 5د-كفيدحااةدكجكددنزعدفيدقيمةد امباشدسقكـد اييئةدخطؿدشيردمفدساريخد
دسطمياد امدسند تدبإجرء د سدكيةدمؤقسةداعمقد رد اغيردمسنازعد عيودكسخطرد
امنسفعدأكد امدسحقدبذاؾدمعدسحديددأكجود امناز ة دكأد ا و دك امطعكبداعفصلد
فييا،دثـدسجرؼد اسدكيةد انيائيةد بدد افصلدفيد امناز ةدكسخطرهد ماديسـ.د
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مادة (  :)18إذ دسأخرتدإجرء تدسدكيةد احقكؽد اسقا ديةدألؼددببدمفد ألد ابد
سقكـد اييئةد صرؼدقرض د اعمنسفعدأكداعمدسحقيفد نودفيدحدكددنصفد ارسبد
اذؼدكافديسقاضاهدقبلد نسياءدخدمسودإالدأفدسسـد اسدكيةد انيائية.د
فإذ دسبيفد بدد اسدكيةد انيائيةدأفد امباشديقلد فد امبعغد اذؼدصرؼدأدسردد

افرؽد علدأقداط د شيريةدفيدحدكدد اربعدمفد امباشد اذؼديسقرردصرفوداعمنسفعدأكد
اعمدسحقيفد نو.د
أمادإذ دكافد ادسحقاؽدمكافأةدفيخصـدمادصرؼدمفدقيمسياد اجماايةددفبةد
ك حدة.د

ك ذ دكانتدنسيجةد اسدكيةد انيائيةدزيادةدحقكؽد امنسفعد مادصرؼدإايودفسؤد ػد

ازيادةددفبةدك حدةدفيد اشيرد اساايداحصكؿد اسدكية.د
مادة ( :)19ديثبتددببد نسياءد اخدمةداعكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدبسقريرد اعجنةد
اطبيةد ابدكريةد امصدؽ د عيو،دككذاؾدبنسيجةد اسحقيقد اذؼدسجريود ادعطاتد
ابدكريةدأكد ادعطاتد امخسصةد حدبد ألحك ؿ.د
كيثبتددببد نسياءد اخدمةدفيدحااتد اشيادةدك افقددك اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةد
أكدمادفيدحكميادبإفادةدمفد اقك تد امدعحةدط قاًداعقك ددك اسبعيماتد امنظمةدايا.د
مادة ( :)20دفيد ألحك ؿد اسيدنصدفيياد اقانكفد علدسدكيةد امدسحقاتد اسقا ديةد

اعمنسفعدكفقداً دألحكامودماداـ ديكفدمنسفباًدبنظاـدسقا دؼدآخرديضمفداودمبامعةد
أفضلديككفدسحديدد امفاضعةدبيفد انظاميفدكفقداًداماديعي:د

دأ -إذ دكانتد امفاضعةدبيفدمباشيفدأكدمكافأسيفدأدسحقد امباشدأكد امكافأةد
ألكبردفائدةداو.د

دب -إذ دكانتد امفاضعةدبيفدمباشدكمكافأةد سبرد امباشدىكد ألفضل،دكلدذاؾد
ماداـديسضمفدطعبدسدكيةد احقكؽد اسقا ديةد خسيارد امنسفعدمبامعةدمبينة.د

مادة (:)21دفيد دسحقاؽد امكافأةد امنصكصد عيياد اامادةد 10دمفد اقانكفد فدمدةد
اخدمةد ازئدةد فدثمافدك شركفددنةدكأرببةدأخماسد ادنةدسحدبد امكافأةد

بك قعد ارسبدخمسدشير دإ ذ دبعغتدمدةد اخدمة د اسقا ديةدسدباًدك شركفددنةد
كبك قعدرسبدشيرد فدكلددنةدسزيدد فدذاؾ.د
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مادة ( :)22دسبسبردمدةدخدمةد امنسفعد اذؼد دس قيدرغـ د دـ داياقسود اصحيةد مكجبد
امادةد32دمفد اقانكفدمدةدمسصعةدإالد اساريخد اذؼد نسيتدفيودخدمسو.د

دؿادببد اذؼدنسجتد نود

كسدكػدحقكقود اسقا ديةد ندد نسياءدخدمسودط قداً
إصابسودكفقداًدألحكاـد امادةد21دأكد امادةد25دمفد اقانكفد حدبد ألحك ؿ.د

مادة ( :)23دفيدحااةدكقفد امباشدأكدقطبودكفقاًداعقانكفدسحددد اساريخد اذؼدحصلد

فيودأييمادكسخطرد ود امنسفع دأكد امدسحقد نودأكدمفديمثعودقانكناًدخطؿدخمدةد شرد

يكماًدمفدساريخدحصكؿد اكقفدأكد اقطع.د

كيؤدػد فد اشيرد اذؼدكقعدفيوددببد اكقفدأكد اقطعد علدأداسدشيرد

كامل.د
كفيدحااةدرددمباشد بضد امدسحقيفدأكدأيعكاسودإؿ ػدغيرىـدمفد امدسحقيفد
يباددربطد امباشدمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد اك قبةد امنشئةدأكد أليعكاة.د
مادة (:)24د

 1د-إذ دحصلدحجزداد ػد اييئةد علد امباشدفيدحدكدد اجزءد اجائزدحجزهد
ػد احجزدإجرء تدصحسودفبلػد اييئةدأفدسخطرد امحجكزد عيود
قانكناًدك دسكؼ

خطؿدأدبكعدمفدساريخ د حصكاودكأفدسؤدؼدإايود اجزءد ا اقيدمفدمباشود بدد
احجزدفيد اميبادد امحدددألد ءد امباشات.د

 2د-ك لػد اييئةدأفدسبطيداعد ئفد احاجزدشيادةدمبينادً دبيادمقد رد ام ااغد اسيد

يدسحقياد امحجكزد عيو.دإؼفدحصلدأكثردمفدحجزدادييادفسر يد ألكاكيةدبيفد
اديكفد اسيدسناكاو د احجز دكفقاًداعمادة د58د دمفد اقانكفدكسثبتدفيد اشيادةدكلد

حجزدكنكعد اديفد اذؼدسناكاودكساريخدسكقيبودادييا.د

 3د-كسدسمردإجرء تد احجزدقائمةدإالدأفديحكـدب ططنودأكد بدـد ا سد دد ودأكد
ببرءةدذمة د امحجكزد عيودمف د اديفد امحجكزدمفدأجعودك ندئذدسبكددإالد
طًدقبلدسكقيعد احجز.د
صرؼدمادكافديدسحقودكام د

 4د-كسؤدؼد اييئةد امبعغد امحجكزدادييادإالدمفدسثبتدأحقيسودفيود

نيائياًدأكد

سكد ودخزنةد امحكمة د امخسصةد مكجبدمحضردإيد عد بددخصـدمصاريفد
ايد عدمنو.
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ؼ.د
 5د-كادسخلدأحكاـدىذهد امادةد أحكاـدقانكفد امرفباتدكقانكفد احجزد اد ر د

الفصل السادس

المستحقين عن المنتفع
مادة ( :)25دسثبتدصفةد امدسحقدكدرجةدقربسود اامنسفعد ااكثائقد اردميةد امكد ةد
فيدمعفدخدمةد امنسفعدأكدمفد اكثائقد اصادرةدمفد امحكمةد امخسصة.د
دكسثبتدصفةد اك رثدكسحديدد ألنص ةد اشر يةدبيفد اكرثةد حكـدمفد امحكمةد
امخسصة.د
مادة ( :)26ديثبتد ازك جدك اططؽد ااكثائقد اردميةد امبدةداث اتدذ اؾدأكد ااصكرةد
اردميةد امدسخرجةدمف د دجطتد ألحك ؿد امدنيةدأكد حكـدمفد امحكمةد
امخسصة.د

مادة ( :)27ديككفدإث اتدصفةد اطاابدفيد حدؼد اجامباتدأكد أحدد امباىدد اسبعيـد
اباايد شيادةدردميةدمف د إد رةد اجامبةدأكد امبيدد اباايد امخسصدأكدمفد
اجيةد اسيديشرؼد عيياد امبيد.د

كيككفدإث اتددرجةد امبيددكمدسكؼد ادردةدفيودكافدفيدايبيادأكد اخارجد
شيادةدمفد اجيةد امخسصةدبكزرةد اسبعيـدك اسربية.د
مادة (:)28
 1د -لػدكلدمدسحقدفيدمباشدأكدمفديمثعودقانكناًدأفديخطرد اييئةد كلدسغييرد
يطرأد لػدحااةد امدسحقديككفدمفدشأنود اسأثيردفيدحقكقود اسقا ديةدكذاؾد
فيدمدػدثطثيفديكماًد عل د ألكثردمفدساريخدحصكؿد اسغيير.د

- 2دك لػد اييئةد سخاذد اجرءد اذؼديدسعزمودىذ د اسغييردك إث اتدذاؾدفيد امعفد
اخاصدك ادجطتد اسيدسبدىاداذاؾ.د

الفصل السابع

إعادة تعيين صاحب المعاش
مادة (:)29د
 1د-إذ د اددصاحبد امباشدإالد اخدمةد ابدكريةدأكدإالد اخدمةد ابامةدفيد
احككمةدأكدفي دإحدػ د اييئاتدأكد امؤدداتد ابامةديكقفدصرؼدمباشود
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اردمفدساريخد دسحقاقو د ارس ود اجديددكذاؾدفيماد د د احااتد امحددةدفيد
س ً

اقانكفد اسيديجكزدفيياد اجمعدبيفد امرسب دك امباش.د

 2د-كسقكـد اييئةدبكقفد امباشدمسلد عمتدأكدأخطرتد ااسبييفد اجديدددك ًءدمفد
امنسفعدأكدمفد اجيةد اسيد ينسودكسثبتدفيدمعفد اشخصيدىذ د اجرء.

مادة (:)30د
دددددد علدجياتد ابملد امشاردإايود اامادةد ادا قةد اسيدسقكـدبسبييفدصاحبد
امباشدأفدسخطرد اييئةد ند د سبيينودك ندد نسياءدخدمسود اجديد ةد و ،دكسبيفد
فيدإخطارىادساريخد اسبييفدكساريخد نسياءدىذهد اخدمة د كدببد نسيائيادكآخرد
رسبد دسحقو.د
ك لػد اييئةد ندئذدأفدسبيددصرؼد امباشد اذؼدأكقفدصرفو،دكذاؾدماداـد
سكفدخدمسو د اجديدةدمفدشأ نو دسغييردمبامعسود اسقا دية،دكفيدىذهد احااةدسجرؼد عيود
امبامعةد اسقا ديةد اجديدة.د

الفصل الثامن

الحسابات والتمويل
مادة (:)31
طً د خاصداًد بسقا دد ابدكرييفدسقيددكافةد ايرد تد
 1د-سمدؾد اييئةدحدا اًدمدسق د
امنصكصد عييادفيد اقانكفد د مفد قسطا اتدسقا ديةدكمداىماتدكريعد
دسثمارتدككذاؾد امصركفاتدمفدمباشاتدكمكافآت

د كمنحدكمادسحمعود

اامصركفاتد امسبعقةدبإد رةدأمك ؿد ابدكرييفد اسيدسحدددكفقاًداعمادةد

اسااية،ككذاؾدأسبابدكمصاريفدفحصد امركزد امااي.د

- 2داعييئةدأفدسس عد انظـد اخاصةد حدا ا سو دفيد إمداؾدىذ د احدابدككضعد
ادجطتدك انماذجد اسي د سرػد دسخد ميا،دكيجكزدأفدسس عدفيودنظاماًدمدسقطًد
فدنظميا.د

مادة ( :)32دسعسزـدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفدبند ةدسبادؿد %5دمفدمجمكعد اقسطا اتد
ك امداىماتد اك ج ةد ألد ء د خطؿد ادنةد امااية د ،دكذاؾدمقابلد امصركفاتد
اد ريةدك ابمكميةد امسبعقةدبإد رسو .د
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كيجكزد امجاسدإد رةد اييئةد مك فقةد اقك تد امدعحةدزيادةدىذهد اند ةدأكد
خفضيا.د

مادة (:)33دسؤكؿدإالدىذ د احدابد ام ااغد اسيدأازـد اقانكفد اخزنةد ابامةدأكد اقك تد
امدعحةد أد ئيادإالدأمك ؿد اسقا د،دكمادسؤكؿدإايود احقكؽدك ااسزماتد امسبعقةد
ف.د
اابدكرييفد امكجكديفد ااخدمةد ندد ابمل د وذ د اقانك د

مادة ( :)34دسحدددحقكؽدك اسزماتد ابدكرييفد امسبعقةد وذ د احدابدك امشاردإايياد
ؼ).د
فيد امادةد ادا قةد مبرفةدخبيردفيد ارياضياتد اسأميفد(كسك ر د

ك ؿػدأفديسـدذاؾديبدأدفيد احدابد قيدد ايرد تدك امصركفاتد اسيدسحصلد

ف.د
مفدساريخد ابملد ااقانك د

مادة (:)35دسؤدؼد اقك تد امدعحةداعييئةدشيرياًد ام ااغد امقسطبةدمفدمرس اتد

امنسفبيفدك امداىماتدك ام ااغ د ألخرػد اسيدسعسزـد و د اخزنةد ابامةدك اسيدسدرجياد
اقك تد امدعحةدفيدميزنيسياد ادنكية،دكذاؾ د خطؿدخمدةد شرديكماًدمفدساريخدأد ءد

امرس ات.د

كسحدبد امداىماتدمفدمجمكعدمرس اتد امنسفبيفد مادفيدذاؾدمكافآتد اطع ةد
ااكعياتدك امباىددك امنشآتد اسبعيميةد ابدكرية.د

ف.د
مادة(:)36ديؤدؼدمفد احدابد امذككردماديدسحقودذككد اشأفدكفقداً د ألحكاـد اقانك د
أماد ام ااغد ألخرػد اسي د سعسزـد و د اقك تد امدعحةدأكد اخزنةد ابامةدفيككفد
أد ؤىادكسحديددجياتدصرفيادكفقاًداعجدكؿدرقـد()1د امرفقداوذ د اقرر.د

مادة (:)37دسؤدؼد اخزنةد ابامةدكافةد ااسزماتد اسيدسصرؼدفيدحااتد ادسشيادد
ف.د
أكد افقددأكد اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدكمادفيدحكميادكفقاًداعقانك د

كسمدؾد اييئةدحدا اًدخاصاًدسرصددفيودجميعد احقكؽدك ااسزماتد امسبعقةد

اامنسفعد اذؼدسنسودخدمسود أحدد ألد ابد امذككرة.د

مادة (  :)38سمدؾد اييئةدحدا اًدجارياًدسرصددفيودجميعد ام ااغد اسيدسدفبيادك اسيد

يقضيد اقانكفدبإازـد اخزنة د ابامةدأكد اقك تد امدعحةد و .دكسطاابدبرصيدهد
اجيةد اسيدسسحمعودفيدنو يةدكلددنةدمااية.د
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مادة (:)39دكمادسمدؾد اييئةدحدا اًد آخردسرصددفيودقيمةد طكةد ادكفدك طكةد
ابائعةدكبدؿد اسمكيفد اسي د سصرؼدط قاًداعقك ددك انظـد امقررةد شأ

نو ،د

كسطاابدبرصيدهد اخزنةد ابامةدفيدنو يةد ادنةد امااية.د
مادة (:)40دسدسثمرد اييئةدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفدكفقداً

د اديادةد ادسثمارد اسيد

سس بيادفيدأمك ايا.د

كفيدحااةد ادسثمارد امشسرؾديحدبدريعد ادسثمار

د اك جبدقيدهداحدابد

إيرد تدكمصركفاتدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفد علدأداسدمبدؿدريعد ادسثمار د اباـد
ألمك ؿد اييئةد امدسثمرةدمندك داً دإالدرصيددأمك ؿدسقا دد ابدكرييفد امدسثمردفيدبد يةد
ادنةدمكضكعد امحاد ة.د

مادة (:)41ديبددفيد نو يةدكلددنةدماايةدسقريرد فدحدابد ايرد تدك امصركفاتد

ك احدا اتد اخساميةدألمك ؿ د سقا دد ابدكرييف د ،دكيع رضد لػدمجعسدإد رةد
اييئةدمعدحدا اسو د اخسامية د.د

كيناقشود امجاسدفيدجعدةديحضرىادممثلد فد اقك تد امدعحة.د
مادة (:)42دفيد نو يةدكلددنةدمااية د ،ديرحلدصافيد ازيادةدفيد ا ؼرد تد فد
امصرفاتدإالدحدابد احسياطيد اخاصد أمك ؿدسقا دد ابدكرييف.د
كين غيدفيدحااةدزيادةد امصركفاتد فد ايرد تددردةدأد ابدذاؾدكطعبد
فحصد امركزد اماايدكفقاًداعمبيفدفيد امادةد اساايةد،دكذاؾدفيدأقربدفرصةدممكنة.د
لػدأنودير يد نددسحديدد ازيادةدأكد انقصد افصلدبيفد ااسزماتد اك ج ةد

ألد ءدمفدحداب د سقا دد ابدكرييفدك ااسزماتد اك ج ةد ألد ءدمفد اخزنةد ابامةدأكد
اقك تد امدعحة.د
مادة (:)43ديفحصد امركزد اماايداحدابدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفد مبرفةدخبيردأكد
ؼ)دمرةدكلدأربعددنك تد علد ألقل.د
أكثردفيدرياضياتد اسأميفد( كسك ر د
ككذاؾدفيدحااةدمادإذ دأظيردحدابد ايرد تدك امصركفاتدزيادةدفيد
امصركفاتد فد ايرد ت.د
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كيجبدأفديسناكؿد افحصدسقديرد ااسزـد اقائمة،فإذ دسبيفدمفد اسقديردكجكدد
جزدفيدىذ د احداب د كاـدسكفد احسياطاتد امكجكدةداسدكيةد اسزمتد اخزنةد ابامةد
دد ددىذ د ابجز،دكذاؾد ااند ةداكلدفحصد علدحدةد.د
كيجكزدكفقاداماديقررهد اخبيردزيادةدند ةد اشسركاتدك امداىماتد قرردمفد
مجعسد اكزرء.د
كيجبدأفديكضحد اخبيردفيدسقريرهدأد ابدكجكدد ابجزدك اكدائلد اكفيعةد
بسطفيو.د

الفصل التاسع

أحكام عامة وختامية
مادة ( :)44داعييئةدأفدسطعبدمفد اجياتد امخسصةد اسحققدمفدصحةد ابياناتد
امقدمةدمفدذكؼد اشأف،دفافداـ د سرددع ؿييادىذهد اجياتد مادطعبسودخطؿدمدةد
كافيةدجازدايادأفدسبكؿد علد ابياناتد امقدمةد بددأف

د سسأكددمفدصحسياد

ااجرءدك اكديعةد اسيدسرىادمناد ة.د
مادة ( :)45داعييئةدأفدسسخذد اجرء تد اكفيعةد ااسثبتدمفدسك فردشركطد دسحقاؽد
امباشدفيد امنسفعدأكد امدسحقيفد نودك دسمررد ألحقيةدفيد امباش.د
تدايادأفدسغييردطرأدمفدشأنود اسأثيرد علدحقد امنسفعدأكد امدسحقدفبعياًد
فإفدثب
ً

سخاذد اجرءد اذؼديدسكج ودىذ د اسغييردكإخطاردصاحبد اشأفد كسابدمدجلدخطؿد

أدبكعدمفدساريخد اجرء.د
مادة (  :)46علد اقك تد امدعحةدإخطارد اييئةد اا ارتدك ا بثاتدك اجازتد

أنك ياد اسيديرخصد و د اعمنسفبيفدفيدحينيا،دكيككفدحدابدمددىاد بددأفد

يؤدؼد امنسفعد اقسطا اتد اقانكنيةد نيا،فافداـدسؤدد نياد اقسطا اتد
دس بدتدمفدمدةد اخدمة.د
مادة ( :)47دسؤدؼد امنحةد اسيدسصرؼداعمستحؽيفد فد امنسفعد نددكفاسود فدشيرد
اكفاةدك اشيريفد اساايفد ل ػد أداسدصافيد امرسبد ألداديد اذؼدكافد

يصرؼداعمنسفعد ادس بادد اقسطا اتدك أل اءد اضريبية د اسيدكافديخضعداياد
ارسبد ألدادي.د
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كسؤدؼد امنحةد امذككرةدإالد امدسحقيفد فدصاحبد امباشد

امسكفلد علد

أداسدصافيد امباشد اذؼدكافديسقاضاه.د
مادة (:)48دسؤدؼد طكةد ادكفداعمنسفبيفدأصحابد امباشاتدكفقاداذ تد اقك دد
امنظمةداياد ااند ةدإؿػد ابدكرييفد امكجكديفدفيد اخدمة.د
كفيدحااةدكفاةدصاحبد امباشدسكزعد طكةد ادكفد علد امدسحقيفد نودكلد
بند ةد دسحقاقودفيد امباش.د
مادة ( :)49دسؤدؼد طكةد ابائعةدألصحابد امباشاتدكفقاًداعقك دد امقررةدفيدشأفد
طكةد ابائعةدألصحاب د امباشاتد اسيدسصرفياد اييئةد ابانةداعضمافد

اجسما ي.د
مادة (:)50يؤدؼدبدؿد اسمكيفداعمنسفبيفدأصحابد امباشاتدكفقداً د اعقك ددك ألكضاعد
امقررةدفيدشأفد دسحقاؽد ابدؿدألقرنوـدمفدذ تد ارس ةد ابدكرية.د

كيقفدصرؼد ابدؿد امذككردفيدحااةدكفاةد امنسفعدصاحبد امباش.د
مادة (:)51دفيدحااةدزيادةد ارسبد بدد نسياءد اخدمةدسقكـد اييئةدبإ ادةدحدابد
امباشد علدأداسد ارسب د اجديددكذاؾدمعدمر اةدإضافةد دددمفد ابطك تد
ادنكيةد اسيدأدسحقياد امنسفعدفيدرس ود ادابق د كسدسحقد ازيادةد اناشئةد علد

إ ادةدحدابد امباشدمفدأكؿد اشيرد اثانيداساريخد ابملد ااقانكفد

د اذؼد

دسحدثد ازيادة.د

كسجرؼد اييئةد اسدكيةد امذككرةددكفدحاجةدإالدسقديـدطعبدإاييادمفد امنسفعد
أكد امدسحقيفد نو.د
مادة ( :)52تعاريف:

سككفداعكعماتدك اب ارتد اك ردةدفيدىذهد اطئحةد امبانيد امبينةدأماـدكلدمنياد

ماداـدسدؿد اقرينةد علدغيردذاؾ.د

 1د -اقانكفد:دقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد43دادنةد1974دـ.د

 2د -اييئة:د اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يد امنشغةد ااقانكفدرقـد 72دادنةد
1973ـ.د
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 3د -امنسفع:دأؼدشخصدينسدبدإالد اقك تد امدعحةدمفد امذككريفد اامادةد
ألكايدك امادةد اثانيةدمفد اقانكفد.د

 4د -امدسحق:دأؼد اشخصديؤكؿدإايودنصيبدمبيفدمفد امباشدأكد امكافأةد اسيد
نصد عيياد اقانكفدكفقادً د اجدكؿد امدسحقيفد فد امنسفعدأكدصاحبد امباشد
امرفقد ااقانكفد.د

 5د -اضا طد اباـ:د ابدكرؼد اذؼدسخرجدمفدكعيةد دكريةدأكدمبيدد دكرؼد
مبادؿدايادمبسرؼد ومادمف د رئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدأكدسخرجد
مفدكعيةدمدنيةدثـد يفدفيد اقك تد امدعحةدأكدفيد إحدػدرسبد اض اطد صفةد
د ئمةد بددسعقيوددردةد دكريةدخاصة.د
 6د-ضا طد اشرؼ:د ابدكرؼد اذؼدرقيدمفدرسبدض اطد اصفدإالدرسبد
اض اط.د
 7د-ضا طد اصف:د ابدكرؼد اذؼديحملدرس ةدسبعكدرس ةدجندؼدأكؿدكسقلد فد
رس ةدمطزـدثاف.د
 8د -اجندؼد امسطكع:د ابدكرؼد اذؼد اسحقدبخدمةد اقك تد امدعحةد علددبيلد
اسطكعد مكجبد قددخاص دكاـديصلدإالدرس ةدنائبد ريف.د
 9د-مدةد اخدمةد افبعية:د امدةد اسيدقضيتدأكدسقضيدفيد اخدمةد ابدكريةدأكد
فيدأيةدجيةد امةدأخر د يؤدؼد نياد اقسطا اتد اقانكنيةدماداـدسكفدمبفاةد
منيا.د
 10د-مدةد اخدمةد ا س ارية:دمدةد اخدمةد اسيدادسسك فردفييادشرئطد اخدمةد افبعيةد
كاكنيادسعحقدبيادحكميادبنصدصريح.
 11د -امرسبد ألدادي:د امرسبد امقررداعرس ةد ابدكريةدكفقاًداعجدكؿد(

)1دأكد

اجدكؿدرقـد( )2د امرفقيفداقانكفد د اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدمضافاًدإايود
ابطك تد ادنكيةد اسيد دسحقياد امنسفعددكفدإضافةدماديسقصاهدمف د بداتدأكد

ؼ.د
مخصصاتدأخر د

 12د -امرسبد امنخفض:د امرسبد ألداديد اذؼدطرأد عيودسخفيضدادببديسبعقد
ااخدمة.د
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مادة ( :)53ديبملد

وذ د اقرردمفدساريخد ابملد قانكفدسقا دد ابدكرييفد

في1974/8/1ـ،د ك لػدمديرد اـد اييئةد ابا ـ ةداعضمافد اجسما يدسنفيذهد
كينشردفيد اجريدةد اردمية.د

دمحم عبدا لسالم الفيتوري

وزير الشؤون االجتماعية والضمان االجتماعي
د

قد
صدردفيد2دمحرـد 1395ػ
امك فقد14دينايرد1975ـ

428

انرعذٌالخ انرً أدخهد عهى قاَىٌ
ذقــــاعذ انعسكــــزٌني

رقــى ( )43نسُح 1974و
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القانثثثثثثثثثون رقثثثثثثم ( )6لسنثثثثثثثثثثة  1985م
بتعديل القانون رقم ( )43لسنة  1974م
بشثثثثثثأن تقثثثثثثثاعد العسكريين
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القانون رقم ( )6لسنة 1985م

()1

بتعديل القانون رقم ( )43لسنة 1974م
بشأن تقاعد العسكريين

القائد األعمى لمقوات المسمحة:

بدد اططعد علد اقانكفدرقـد( )40دادنةد 1974ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد

امدعحةد

ك علد اقانكفدرقـد43دادنةد74ـد شأفدسقا دد ابدكرييف،د

ك علد اقانكفدرقـد5دادنةد78ـدبسبديلد بضدأحكاـد اقك نيفد ابدكرية .د
د

أصدر القانون اآلتي
المادة األولى

سدسبدؿدبنصد امادسيفد ،23د 26دمفد اقانكفدرقـد( )43دادنةد 1974ـد شأفد
سقا دد ابدكرييفد انصكصد اسااية:د
المادة (:)23
يصرؼداعمدسحقيفد فد اشييددمباشاًديبادؿدآخردرسبدسسقاضاهدمضاؼدإايود

كافةد ابطك تدك امزياد امقررةدألقرنودفيد اخدمة.د

كيقصدد ااشييددفيدسطبيقدأحكاـدىذ د اقانكفدمفديسكفلد دببد ابمعياتد

اشرؼدأكدمسأثردبإصابسود بددنقعودمنودأكد
احربيةدأكد احركاتد افبعيةدفيدميد فد
ً

أثناءدأدره.د

المادة (:)26

سدرؼدأحكاـد امك دد ،23د23د،د25د علدمفديسكفلدأكديصابد دببد اسماريفد
اسببكيةدأكد ارمايةد اسببكيةدأكد احركاتد افبعيةدأكد اقياـد ااك جب .د
كمادسدرؼدذ تد ألحكاـد علد احااتد اخاصةد اسيديرػد اقائدد اباـداعقك تد
امدعحةدسطبيقدىذهد ألحكاـد عييا .د
()1اـديسـدسفبيعودكاـديسـدإاغاؤهدحسلد آلف.
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المادة الثانية

يسـدسدكيةدمدسحقاتد امنسفبيفد أحكاـدقانكفد اسقا دد ابدكرؼدكفقاًدألحكاـد
اقرآفد اكريـد ا س ارهدشريبةد امجسمعدكيعغلد اجدكؿد امرفقداقانكفدسقا دد ابدكرييفد
امشاردإايو.د
المادة الثالثة:

سدرؼدىذهد ألحكاـد علدكافةدحااتد اشيادةد ادا قةد علدصدكردىذ د اقانكفد

شريطةدأاديسرسبد علدذاؾدصرؼدأيةدفركؽدماايةد فد اماضي .د
المادة الرابعة:

اردمفدساريخدصدكره،دكيعغلدكلدحكـدآخر .د
يبملدبيذ د اقانكفد س ً

د

العقيد /معمر القذافي
القائد األعمى لمقوات المسمحة
د

صدردفي:د12دجمادػد اثانيةد1394دمفدكفاةد اردكؿد
امك فق:د5دمارسد1985ـد

د
د
د
د

د
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القثثثثثثثثثثانون رقثثثثثثثثثثثثم ( )3لسنة  1988م
بشأن تعديل المادة(  ) 20من القانون
رقثثثثثثثثثثثم ( ) 43لسنة 1974م بشثثثثثأن
بشأن تقثثثثثثثثثثاعد العسكريين

433

القانون رقم ()3لسنة  1988م

بشأن تعديل المادة ( ) 20من القانون

رقم  43لسنة  1974م بشأن تقاعد العسكريين
القائد األعمى:

 -بدد اططعد علد اقانكفدرقـد

40دادنةد 74ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد

امدعحة.

 ك علد اقانكفدرقـد43دادنةد74ـد شأفدسقا دد ابدكرييف.قثثثرر

مادة ()1

يدسبدؿدنصد امادةد( )20دمفد اقانكفدرقـد

43دادنةد 74ـد شأفدسقا دد

ابدكرييفد اانصد آلسي:د
المادة ( :) 20
إذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدنسيجةدإصابسود
مرضدأكد اىةدأكدجرحدأ جزهدكعياًد فد ابملدكاـديكفدذاؾدادببديرجعدإالد

اخدمةدأكدسبمدهدأكددكءددعككود دسحقدمباشاًدسقا دياًد علد انحكد اسااي :د

دأ -إذ دكافد نسياءد اخدمةد دببد اكفاةدأكد دببد دـد اعياقةد اصحيةد دسحقد
امنسفعدمباشاًدسقا دياًديبادؿد( )%80دإذ دبعغتدمدةدخدمسودخمداًدك شريفد

دنةدفأكثر.

دب -أمادإذ داـدسبعغدمدةد اخدمةد اسقا ديةدذاؾد اقدرد دسحقد امنسفعدمكافأةدسحدبد
بك قعدرسبدشيرد فدكلددنةدمفد ادنك تد اخمسد ألكالدكرك سبدشيريفد
فدكلددنةدمفد ادنك تد اساايةدايادكحسلدخمدةد شرددنةدكثطثةدأشيرد
فدكلددنةدسزيدد علدذاؾ.
دج -دفيدكلد ألحك ؿداديدسحقد ابدكرؼدمباشاًدسقا دياًدإادإذ دكانتدنسيجةد

اعجنةد اسيدسشكلداسقييـدمدةد معودإيجابيةدك اد دسحقدمكافأةدمقطك ةدسقدرد

حدبد ألحك ؿ.
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دد -ديجكزداد رةد احدا اتد ابدكريةدحجبد اصرؼد امبساددإذ دكافداعمنسفعددخلد
آخرد علدأفديحدبدديناًد علدإد رةد احدا اتد ابدكريةدسدددهد ندد ايدرد
ااند ةدايا(.)1

مادة ()2

اردمفدساريخدصدكرهدكيعغلدكلدحكـديسبارضدمبو،د
يبملدبيذ د اقانكفد س ً

كينشردفيد اجريدةد اردمية.د

العقيد /معمر القذافي
القائد األعمى

صدردفيد8دمحرـد1398ك.رد
ام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك فق:د1988/8/21ـد

د

()1

د

داتد امادةد ألكالدمفد اقانكفدرقـد( )3دادنةد 1988ـد مكجبد اقانكفدرقـد( 1د)دادنةد 2012ـدفيد امادةد
اثااثة،د اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد امنشكردفيد اصفحةدمفد469دإالد471د.

435

قزار انهجُح انشعثٍح انعايـــــــح (ساتقا)

رقى ( )214نسُح  2008و تشأٌ إقزار سٌادج
ملُرسثً انشعة املسهــــــــح ( ساتقا )
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قرار المجنة الشعبية العامثثثثثثثثثثثة

رقم ( )214لسنة  1376و.ر (2008مسيحي)

بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسمح
المجنة الشعبية العامة:

 -بدد اططعد علد اقانكفدرقـد(

)1دادنةد 1375ك.ر،د شأفدنظاـد ملد

امؤسمرتد اشببيةدك اعجافد اشببية،دكائحسود اسنفيذية.

 ك علد اقانكفدرقـد( )40دادنةد 1974دمديحي،د شأفد اخدمةدفيد اقك تدامدعحة.

 ك علد اقانكفدرقـد( )15دادنةد 1981مديحي،د شأفدنظاـد امرس اتداعبامعيفداكطنييفد ااجماىيريةد ابربيةد اعيبيةد اشببيةد اشسركية.
 ك علدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد( )101دادنةد 1374ك.ر،د شأفدسشكيلداجنةدكسحديددمياميا.
 ك علدقرردأمانةد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد( )372دادنةد 1374ك.ر،دبسشكيلداجافدكسحديددمياميا.
كبناءد علدماد رضودأميفد اعجنةد اشببيةد ابامةداعقكػد ابامعةدك اسدريبد
 ًك اسشغيل،د كسا ودرقـد( )469د امؤرخدفيد 1375/08/23ك.ر،دككسا ودرقـد
()1406د امؤرخدفيد1375/02/24ك.ر.
 ك علدمادقررسود اعجنةد اشببيةد ابامةدفيد جسما يياد ابادؼد ادادسد شردادنةد1375ك.ردك اخامسدادنةد1376ك.رد(2008مديحي).
"قثثثررت"

مادة ()1

سضاؼدزيادةدماايةدإالدمرس اتدمنسدبيد اشببد امدعحد اخاضبيفداعقانكفد
رقـد( )15دادنةد 1981مديحي،د امشاردإايو،دكفقاًدافئاتد[أ-ب-ج-د-ىػ-ك-ز-ح-

ط]د امبينةد ااجد كؿد امرفقةدبيذ د اقرر،دشامعةد طكةد ادكف.د
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مادة ()2
سصدرد اجرء تد اسنفيذيةدبسكزيعد اكحد تد اسا بةداعشببد امدعحد علد
افئاتد امبينةد اامادةد()1دمفدىذ د اقرردمفدقبلد اعجنةد ابامةد امؤقسةداعدفاع.د
مادة ()3

سُعغلدكافةد ابطك تدك امزياد امقررةدامنسدبيد اشببد امدعحدقبلدساريخد ابملد

بيذ د اقرر،د مادفيدذاؾد اممنكحةداشاغعيد اكظائفد اد ريةد ابامعيفد ااشببد
امدعح.د
مادة ()4

يبملدبيذ د اقرردمفدأكؿدشيرد اطيرد

1376ك.رد( 2008مديحي)،دك علد

اجياتد امبنيةدسنفيذه،دكينشردفيدمدكنةد اجرء ت .د
د
المجنة الشعبية العامة

د
صدردفي:د15دربيعد ألكؿد

امك فق:د1376/03/22ك.رد(2008مديحي)د

د
د
د
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جدول الفئة (أ) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة 1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

595د

490د

595د

عقيد

12د

340د

567د

420د

567د

مقدم

11د

310د

540د

390د

540د

رائد

10د

270د

510د

350د

510د

نقيب

9د

230د

470د

310د

470د

م .أول

8د

195د

441د

255د

441د

م .ثاني

7د

170د

425د

230د

425د

ر.ع.و

6د

145د

371د

195د

371د

ر.ع.س

5د

130د

368د

180د

368د

عريف

4د

120د

353د

160د

353د

ن .عريف

3د

105د

334د

145د

334د

ج .أول

2د

95د

327د

125د

327د

جندي

1د

85د

319د

115د

319د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (ب) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

454د

490د

545د

عقيد

12د

340د

517د

420د

517د

مقدم

11د

310د

495د

390د

495د

رائد

10د

270د

470د

350د

470د

نقيب

9د

230د

435د

310د

435د

م .أول

8د

195د

411د

255د

411د

م .ثاني

7د

170د

395د

230د

395د

ر.ع.و

6د

145د

326د

195د

326د

ر.ع.س

5د

130د

323د

180د

323د

عريف

4د

120د

318د

160د

318د

ن .عريف

3د

105د

299د

145د

299د

ج .أول

2د

95د

292د

125د

292د

جندي

1د

85د

289د

115د

289د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (ج) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

505د

490د

505د

عقيد

12د

340د

477د

420د

477د

مقدم

11د

310د

455د

390د

455د

رائد

10د

270د

430د

350د

430د

نقيب

9د

230د

395د

310د

395د

م .أول

8د

195د

371د

255د

371د

م .ثاني

7د

170د

355د

230د

355د

ر.ع.و

6د

145د

301د

195د

301د

ر.ع.س

5د

130د

298د

180د

298د

عريف

4د

120د

288د

160د

288د

ن .عريف

3د

105د

269د

145د

269د

ج .أول

2د

95د

267د

125د

267د

جندي

1د

85د

264د

115د

264د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د

441

نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (د) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

498د

490د

498د

عقيد

12د

340د

442د

420د

442د

مقدم

11د

310د

425د

390د

425د

رائد

10د

270د

400د

350د

400د

نقيب

9د

230د

370د

310د

370د

م .أول

8د

195د

346د

255د

346د

م .ثاني

7د

170د

330د

230د

330د

ر.ع.و

6د

145د

281د

195د

281د

ر.ع.س

5د

130د

278د

180د

278د

عريف

4د

120د

273د

160د

273د

ن .عريف

3د

105د

259د

145د

259د

ج .أول

2د

95د

257د

125د

257د

جندي

1د

85د

254د

115د

254د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (ىث) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

478د

490د

478د

عقيد

12د

340د

416د

420د

416د

مقدم

11د

310د

390د

390د

390د

رائد

10د

270د

350د

350د

350د

نقيب

9د

230د

315د

310د

315د

م .أول

8د

195د

281د

255د

281د

م .ثاني

7د

170د

275د

230د

275د

ر.ع.و

6د

145د

241د

195د

241د

ر.ع.س

5د

130د

238د

180د

238د

عريف

4د

120د

233د

160د

233د

ن .عريف

3د

105د

229د

145د

229د

ج .أول

2د

95د

227د

125د

227د

جندي

1د

85د

224د

115د

224د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (و) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

645د

490د

645د

عقيد

12د

340د

617د

420د

617د

مقدم

11د

310د

600د

390د

600د

رائد

10د

270د

580د

350د

580د

نقيب

9د

230د

550د

310د

550د

م .أول

8د

195د

531د

255د

531د

م .ثاني

7د

170د

513د

230د

513د

ر.ع.و

6د

145د

471د

195د

471د

ر.ع.س

5د

130د

468د

180د

468د

عريف

4د

120د

463د

160د

463د

ن .عريف

3د

105د

459د

145د

459د

ج .أول

2د

95د

457د

125د

457د

جندي

1د

85د

454د

115د

454د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د

444

نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (ز) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

عميد أو لواء

13د

390د

545د

490د

545د

عقيد

12د

340د

517د

420د

517د

مقدم

11د

310د

500د

390د

500د

رائد

10د

270د

480د

350د

480د

نقيب

9د

230د

450د

310د

450د

م .أول

8د

195د

431د

255د

431د

م .ثاني

7د

170د

413د

230د

413د

ر.ع.و

6د

145د

371د

195د

371د

ر.ع.س

5د

130د

368د

180د

368د

عريف

4د

120د

363د

160د

363د

ن .عريف

3د

105د

359د

145د

359د

ج .أول

2د

95د

357د

125د

357د

جندي

1د

85د

354د

115د

354د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (ح) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

فريق

14د

440د

597د

540د

597د

عميد أو لواء

13د

390د

560د

490د

560د

عقيد

12د

340د

542د

420د

542د

مقدم

11د

310د

526د

390د

526د

رائد

10د

270د

474د

350د

474د

نقيب

9د

230د

452د

310د

452د

م .أول

8د

195د

393د

255د

393د

م .ثاني

7د

170د

379د

230د

379د

ر.ع.و

6د

145د

315د

195د

315د

ر.ع.س

5د

130د

307د

180د

307د

عريف

4د

120د

301د

160د

301د

ن .عريف

3د

105د

252د

145د

252د

ج .أول

2د

95د

248د

125د

248د

جندي

1د

85د

242د

115د

242د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

جدول الفئة (ط) المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم (  )214لسنة  1376و.ر
(2008مسيحي) باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح
الدرجة

الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة عمى

بداية مربوط الدرجة

الدرجة

فريق

14د

440د

641د

540د

641د

عميد أو لواء

13د

390د

609د

490د

609د

عقيد

12د

340د

567د

420د

567د

مقدم

11د

310د

557د

390د

557د

رائد

10د

270د

501د

350د

501د

نقيب

9د

230د

475د

310د

475د

م .أول

8د

195د

412د

255د

412د

م .ثاني

7د

170د

396د

230د

396د

ر.ع.و

6د

145د

330د

195د

330د

ر.ع.س

5د

130د

320د

180د

320د

عريف

4د

120د

313د

160د

313د

ن .عريف

3د

105د

264د

145د

264د

ج .أول

2د

95د

257د

125د

257د

جندي

1د

85د

251د

115د

251د

طالب

100د

50د

0د

50د

مستجد

60د

40د

0د

40د

الرتبة

د
د
د
د
د
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نياية مربوط

قيمة الزيادة نياية
مربوط الدرجة

قثثثثثثثثثثثثرار /أمين المجنثثة العامثثثثثثثثثة المؤقتة لمدفثثثثثثثثثثثثثاع (سابقا)

رقثثثثثثثثثثثثثثم ( )136لسنة  2008م بشأن قواعثثثثثثثثثثد تنفيذ القثثثثثثرار

رقم ( )214لسنة  2008م بشأن إقرار زيادة لمنتسبي الشعب
المسمح (سابقا)
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قثثرار
أمين المجنة الشعبية العامة المؤقتة لمدفاع
رقم ( )136لسنة 1376و.ر (2008م)

بشأن قواعد تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي
الشعب المسمح
أمين المجنة الشعبية المؤقتة لمدفاع:
بدد اططعد علد اقك نيف :د
40 دادنةد1974ـد شأفد اخدمةدفيد اشببد امدعحدكسبديطسو.
35 دادنةد1977ـدبإ ادةدسنظيـد اشببد امدعح.
5 دادنةد1978ـدبسبديلد بضدأحكاـد اقك نيفد ابدكريةد امبدؿ.
15 دادنة 1981ـد شأفدنظاـد امرس اتد ااند ةداعبامعيفد اكطنييفد ااجماىيريةد
ابظملدك اعك ئحدك اقررتد اصادرةد مقسضاه.
6 دادنةد2006ـد شأفدنظاـد اقضاء.
 ك علدقررد اعجنةد اشببيةدرقـد 214دادنةد 1376ك.رد 2008ـدبإقرردزيادةد
ماايةدامرس اتدمنسدبيد اشببد امدعحد اصادردفيد

/1ربيعد ألكؿد امك فقد

1376/3/22ك.رد–د2008ـ.
 ك علدأ ماؿد اعجنةد امكعفةدبدردةدمرس اتد اشببد امدعح.
قثثثرر
مادة ()1
يبملد األحكاـد امبينةدفيد امك دد اطحقةداسطبيقد ازيادةد اماايةدامرس اتد
منسدبيد اشببد امدعحد امنصكصد عييادفيدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد 214د
ادنةد1376ك.رد–د2008دـ.د
مادة ()2
يكزعدمنسدبك د اشببد امدعحد علد افئاتد امرفقةد قررد اعجنةد اشببيةد ابامةد
امشاردإايودأ طهدك مر اةد ارس ةدك ادرجةد اكظيفيةدك اسخصصد امثبتد عيودامنسدبد
449

كمكقعد ابملداكلدممفدسنطبقد عيودىذهد افئةدمفد ابدكرييفدك امدنييفدكذاؾد علد
انحكد اسااي:د
افئةد(أ)دكسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحد امشمكايفد
ااجدكؿدرقـد()1د امرفقدبيذ د اقرر.د
افئةد(ب)دكسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحد امشمكايفد
ااجدكؿدرقـد()2د امرفقدبيذ د اقرر.د
افئةد(ج)دكسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحد امشمكايفد
ااجدكؿدرقـد()3د امرفقدبيذ د اقرر.د
افئةد(د)دكسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحدك امشمكايفد
ااجدكؿدرقـد()4د امرفقدبيذ د اقرر.د
افئةد(ىػ)دكسطبقد علد ابامعيفد ااشببد امدعحدمفد ابدكرييفدك امدنييفدممفداد

يزكاكفدأيةدسخصصات.د

افئةد(ك)دكسطبقد علد اجحفلد ألمنيد 219دك اعك ءد32د امبززدكمادفيدحكميا.د
جدكؿد افئةد(ز)دكسطبقد علد اكحد تد ألمنيةدك اكحد تدذ تد اطبيبةد ألمنيةدكماد
فيدحكميا.د
افئةد(ح)دكسطبقد علد ابامعيفد ااجيازد امركزؼداع حكثدك اسصنيعد امميزيفدبند ةد
%40دمفد امرسبد ألدادي.د
افئةد(ط)دكسطبقد علد ابامعيفد ااجيازد امركزؼداع حكثدك اسصنيعد امميزيفدبند ةد
%30دمفد امرسبد ألدادي.د
مادة ()3

سدرؼد ازياد تد امقررةد مكجبدقانكفدنظاـد اقضاءدرقـد(

)6دادنةد

1375ك.ر2006-ـد علد اقانكنييفد اسا بيفداعييئةد ابامةداعقضاءدكمككناسياد امخسعفةد
كسعغلدأيةدزياد تدسسبارضدكأحكاـدىذ د اقرر.د
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مادة ()4
يدسمرد ابملد ااخصـد امقررداعقدردك ابدؿدط قاًداألمرد امدسديـد امنظـداذاؾ .د
مادة ()5

يجكزدألميفد اعجنةد ابامةد امؤقسةداعدفاعدسبديلدأكد دسحد ثدأؼدسخصصد
ك درجود أحدد اجد كؿد امرفقةدبيذ د اقرر.د
مادة ()6
يكقفدصرؼدجميعد ابطك تد اسيدكانتدمقررةدقبلد ابملد أحكاـدىذ د اقررد
ميمادكانتدمدمياسيادأكدقيمسياد اماايةدكيدرؼد شأفد طكةد ابائعةدمادىكدمطبقد علد
اقيد اقطا اتد ألخرػد.د

مادة ()7
يبملدبيذ د اقرردمفدساريخدصدكره،دكيعغلدكلدحكـديخاافو .د
د
اعك ء//د
دددددأبػك كػرديػكنسدجػ ػ ػ ػ ػػاب ػػر د
أميفد اعجنةد اشببيةد ابامةداعدفاعد
د

صدردفيد24دربيعد ألكؿد
امك فقد /31اربيع1376/ك.ر2008-ـد
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الجداول الوزفقت بقزار أهيي اللجٌت الشعبيت العاهت الوؤقتت للدفاع رقن ()136لسٌت
2008م بشأى قىاعد تٌفيذ قزار اللجٌت الشعبيت العاهت
بإقزار سيادة هاليت لوزتباث هٌتسبي الشعب الوسلح
1
3
5
7
9
11
13

يذستى انطٍشاٌ انًقاذم
يذسب طٍشاٌ َقم
فٍُى انصىاسٌخ
يُرسثى انغىاصاخ وانضفادع انثششٌح
انًحاسثىٌ وانقاَىٍَىٌ
يُرسثى حشس انحذود
ضثاط انصف انًئههىٌ

انجذول سقى ()1
 2يذستى انطٍشاٌ ذحد سشعح انصىخ
 4طٍاس يقاذم انعًهٍاخ
 6يزاونى انًهٍ انثحشٌح
 8يسرخذيى انشاداس
 10انفٍُىٌ يٍ روي انًئهالخ انجايعٍح ويا فً حكًها
 12تذل انعٍادج واألطثاء وانصٍادنح
 14سائقى انشافعاخ وانشاحُاخ واَالخ انثقٍهح

1
3
5
7
9
11

طٍاسو قارفاخ انعًهٍاخ أو طٍاسي
عًهٍاخ ذحد سشعح انصىخ
طٍاسو انًقاذالخ ذحد انرؤهٍم
يذستى انطٍشاٌ انعًىدي
طٍاسو عًهٍاخ انعًىدي
يُرسثى خفش انسىاحم
يُرسثى انهُذسح انعسكشٌح

انجذول سقى ()2
 2طٍاسو انقارفاخ أو طٍاسي ذحد سشعح انصىخ ذحد
انرؤهٍم
 4طٍاسو عًهٍاخ انُقم
 6يساعذو طٍشاٌ انُقم
 8يُرسثى انصاعقح وانًضالخ
 10يُرسثى األسهحح وانزخٍشج
 12يُرسثى انىقاٌح انكًٍاوٌح

1
3
5
7
9
11
13
15

يساعذو انطٍشاٌ انعًىدي
يالحى انقارفاخ
يالحى انطٍشاٌ انعًىدي
يهُذسى طٍشاٌ انقارفاخ
يهُذسى انطائشاخ انعًىدٌح
فٍُى األشعح
انكهشتائٍىٌ
انًًشضىٌ

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

انًذسسىٌ
فٍُى انًىسٍقى
فٍُى األجهزج انًخرهفح
انخطاطىٌ
انسائقىٌ
انُجاسوٌ
انسًكشٌىٌ
انخشاطىٌ
فٍُى يقسًاخ انهىاذف
انًخزَجٍىٌ
يُرسثى انًطافئ
انحالقىٌ

انجذول سقى ()3
 2طٍاسو انعًىدي ذحد انرؤهٍم
 4يالحى طائشاخ انُقم
 6انًهُذسىٌ
 8يهُذسى طٍشاٌ انُقم
 10فٍُى انًُشآخ األسضٍح
 12انفٍُىٌ يٍ روي انًئهالخ انًرىسطح ويا فً حكًها
 14انطثاخىٌ
انجذول سقى ()4
 2طثٍعح انعًم
 4يششفى شحٍ انطائشاخ
 6انطثاعىٌ
 8انشسايىٌ
 10انثُاإوٌ
 12فٍُى انهحاو
 14انًٍكاٍَكٍىٌ
 16فٍُى انًخاتشج
 18عايهى انثذانح
 20يساعذو انطثاخٍٍ
 22فٍُى انًضخاخ
 24يذققً انىقىد

د

452

د
د
د
د
د
د
د
د
د

مذكرة لمعرض عمى رئاسة األركان العامة لمجيش الميبي بخصوص
تصنيف العسكريين و المدنيين بالجيش الميبي عمى الفئة ( و)
حسب القرار رقم ( )214لسنة  2008م بشأن إقرار زيادة مالية
لمنتسبي الشعب المسمح (سابقاًال )د
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عاجل جداًال "  2012م
مذكرة لمعرض

عمى //رئيس األركان العامة بالجيش الميبي:
-إشارًةدإالدكسا كـدرقـدردأدعد

1592/113دك امؤرخدفيد 2012/3/18ـد شأفد

اردمفد
سصنيفد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد(ك)د س ً

ساريخد2012/1/1ـ.

ك اانظرداعكـد ايائلدمفد امناز اتد اضمانيةد ابدكريةد امسبعقةدبسنفيذدقررتدازيادةد ابامةدخاص ًةدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةددا قاًدرقـد 214دادنةد 2008ـد

كمادسرسبد عيودمفدإ ادةد اسدكيةد ااكاملدايذهد اشريحة،دإادأنودسبذرد علدإد رةد
اسقا دد ابدكرؼد صندكؽد اضمافد اجسما يدكفرك ودإ د دد اسدكيةد انيائيةد

ألصحابد امناز اتد امذككرةدك ادببد ألكؿدك ام اشردىكد دـددريافد اسصنيفد
امذككرد( افئةدك)دبساريخدرجبيدأؼدقبلد 2012/1/1ـدممادأدػدابدـد دسحقاؽد
اشريحةد امشاردإايياداكاملدحقكقياداديمادكأفدىذ د اسمييزدفيد اسصنيفدكافد
مقسصردسقريرهد علدمنسدبيد اكحد تد ألمنيةدك د رةد ادسخ ارتد ابدكريةدفيد
انظاـد ادابقددكفدغيرىـ.

 -عيودكسأديداًد علدماددبقدذكرهدفيددبيلدإنياءدىذهد اشكااياتديرجلد

دسصد ردقرركـد شكلد اجلدجدًد ضركرةدسصنيفدكافةد ابامعيفد ابدكرييفد

اردمفدساريخد 2008/4/1ـدكذاؾداددد
ك امدنييفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد(ك)د س ً
اثغرةد اسشريبيةدفيدىذ د اشأفدمفدجيةدكسحقيقدمبدأد امداكةدك ابد اةدمفدجيةد

ػ.
أخر د

لألىمية يرجى االستالم ومخاطبة إدارة صندوق الضمان االجتماعي بضرورة
التقيد بذلك
عقيد فني:

دمحم عمي طحيش

رئيس ىيئة التنظيم واإلدارة
454

كتثثثثثثثثثاب السيد رئيس ىيئة التنظيثثثثثثثثم واإلدارة
بالجيش الميبي المؤرخ في 2012/11/28م
فيما يخثثثثثثثثثثص تصنيف رواتب كافة العاممين
بالجيش الميبي عمى الفئثثثثثثثثة ( و)
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اإلشاري /ه .د 112.
التاريخ 2012/ 11/ 28م

رئاسة األركان العامة
ىيئة التنظيم واإلدارة
مقر الييئة

إلى اإلدارة العامة لمحسابات العسكرية
بناءد علدسبعيماتد(رئيسد ألركافد ابامة)دإجرء سكـدبسصنيفدرك سبدكافةد
ًال
اردمفد
ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد(ك)دفيماديخصد اسدكياتد اسقا ديةد س ً

2008/4/1ـ.د
د

وذلك حيث االختصاص...

عقيد فني/
دمحم عمي دمحم طحيش

(رئيس ىيئة التنظيم واإلدارة)
صكرةدإالد-:

كزرةد ادفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعداططػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطعد.مكسبد اقائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد أل علداعسفض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلد ااططعد.رئاد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةد ألركافد ابامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةداعبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـد.-دمديردإد رةد اسقا دد ابدكرؼد صندكؽد اضمافد اجسما يد.

إد رةد ادس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ ارتداعبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـد.دإد رةد امناف ػ ػ ػ ػ ػ ػػعد انقديةداإلجرءدككسا كـد ااخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكصد.-دمكسبد امسا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةد ااييئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةداعمسا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةد.
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كتاب السيد  /مدير إدارة المنثثثثثثثثثافع النقديثثثثثثة

بالجيثثثثثثثثثش الميبي المؤرخ  2012/11/ 29م
بشأن تصنيف كافة العاممين بالجيش الميبي
عمى الفئثثثثثثثثثثة ( و)
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الموضوع  /بشأن تصنيف رواتب

الرقم اإلشاري ه .م .د 166

التاريخ 2012/11/29م

الجيش الميبي

رئاسة األركان العامة
ىيئة التنظيم واإلدارة
إدارة المنافع النقدية

إلى /مدير إدارة التقاعد العسكري بصندوق الضمان االجتماعي

 نشيردإالدمذكرةد ألخدرئيسدىيئةد اسنظيـدك اد رةدك امسضمنةدمقسرحداعبرضدعلدرئيسد ألركافد ابامةد شأفدضركرةدسصنيفدكافةد ابامعيفد ابدكرييفد
ـدكبناءد
اردمفدساريخد 2008/4/1
ك امدنييفد ااجيشد اعيبيد علد( افئةدك)د س ً
ً
علدمك فقةدرئيسد ألركافد ابامةدكسبعيماسودبإ ادةدسصنيفدرك سبدكافةد

اردمفدساريخد 2008/4/1ـد عيود
ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد( افئةدك)د س ً

اردمفدساريخود ابملدبذاؾدك ام اشرةدفيدسصنيفدكافةد
يطعبدمفدديادسكـدك س ً
ابدكرييفد علدىذهد افئةدسنفيذًداسبعيماتدرئيسدىيئةد اسنظيـدك اد رةدكرئيسد

ألركافد ابامةداعجيشد اعيبي.د
المرفقات:

والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو

امذكرةد امبسمدةدمفدقبلدرئيسدد

ألركافد ابامةدكسبعيماسود ااخصد
قيدد/دإدريسددمحمد اشريفد

مديردإد رةد امنافعد انقديةدد

صورة إلى :

رئاسة األركان العامة لمعمثثثثثثثثثثثثثثثثثم . -ىيئة التنظيم واإلدارة لمعمثثثثثثثثثثثثثثثثم

 -مكتب المستشار القانوني لمعمم .

-ممف الدوري العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام .
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كتثثثثثثثثثثثثثاب السيد /رئيس األركثثثثثثان العامة

لمجيش الميبي المؤرخ في 2012/3/18م

بشثثثثثثثأن تصنيف العسكثثثثثثثثثريين والمدنيين
بالجيثثثثثثثثثثش الميبي عمى الفئة (و)
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الموضوع /تصنيف رواتب
الرقم اإلشاري/ر.ع113.

التاريخ 2012/3/18/م

الجيش الميبي
وزارة الدفاع

رئاسة األركان العامة
مقر الرئاسة

د
إلى /اإلدارة العامة لمحسابات العسكرية
إجرء سكـدبسصنيفد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد
اردمفد2012/01/01ـ.د
(ك)د س ً
د

إجراءاتكم بالخصوص

المواء الركن

يوسف أحمد دمحم المنقوش
صورة إلى :

رئيس األركان العامة لمجيش الميبي

كزرةد ادفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعداعبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـد .ددىيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةدسنظيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـد اد رةد .ددإد رةدأمفد اجيشد اعيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيداعبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـد .ددإد رةد اسخطيطدك امسا بةدد اارقا ةد/داعمسا بػػةد.ددشب ةد اماايةداعرئادةد/اإلجرءدك امسا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةد.د-دمعفد ادكرؼد اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـد .د

د
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جدول تصنيف العسكريين والمدنيين العاممين بالجيش الميبي عمى الفئة (و) من
القرار رقم ( )214لسنة  2008م
الوظيفية

بداية مربوط
الدرجة

قيمة الزيادة

نياية مربوط

العال وات

فريق

ار بةد شرد

440د

10د

540د

د

د

عميد أو لواء

اثااثةد شرد

390د

10د

490د

72د

645د

عقيد

اثانيةد شرد

340د

8د

420د

67د

617د

مقدم

احاديةد شرد

310د

8د

390د

67د

600د

رائد

اباشرةد

270د

8د

350د

67د

580د

نقيب

اسادبةد

230د

8د

310د

57د

550د

م .أول

اثامنةد

195د

6د

255د

57د

531د

م .ثاني

ادا بةد

170د

6د

230د

57د

513د

ر.ع.و

اداددةد

145د

5د

195د

30د

471د

ر.ع.س

اخامدةد

130د

5د

180د

30د

468د

عريف

ار بةد

120د

4د

160د

28د

463د

ن .عريف

اثااثةد

105د

4د

145د

28د

459د

ج .أول

اثانيةد

95د

3د

125د

28د

457د

جندي

ألكالد

85د

3د

115د

28د

454د

طالب

/د

100د

0د

0د

0د

50د

مستجد

/د

60د

0د

0د

0د

40د

الرتبة

الدرجة

السنوية

الدرجة

مالحظة:د ابطكةد اداكنةدسخصـدمفدقيمةد ازيادةداعمدنييفدفقط.د
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الساكنة

الفئة (و)

قرار المجنثثثثثثثثة الشعبية العثثثثثثثثثثامة (سثثثابقثثثثثثا)

رقم ( )29لسنة 1379و.ر ( 2011مسيحي)
بشثثثأن زيادة مرتبثثثثثثثثثات منتسبثثثثثثي
الشعثثثثثب المسمح (سابقثثثثثثثثثثا)
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قرار المجنة الشعبية العامة(سابقا)

رقم ( )29لسنة 1379و.ر (2011مسيحي)

بشأن زيادة مرتبات منتسبي الشعب المسمح
المجنة الشعبية العامة:

 -بدد اططعد علد اقانكفدرقـد(

)1دادنةد 1375ك.رد شأفدنظاـد ملد

امؤسمرتد اشببيةدك اعجافد اشببيةدكائحسود اسنفيذيةدكسبديطسيما.

 ك علد اقانكفدرقـد( )7دادنةد 1378ك.ر،د شأفدضرئبد ادخل،دكائحسوداسنفيذية.

 ك علد اقانكفدرقـد( )12دادنةد 1378ك.ر،د شأفدإصد ردقانكفد طقاتدابمل،دكائحسود اسنفيذية.
 ك علدمك فقةد اعجنةد اشببيةد ابامةدفيد جسما يياد ابادييفد اثااثدك ار عدادنةد1379ك.ر.
"قثثثثررت"

مادة ()1
سضاؼدزيادةدماايةدإالدمرس اتدمنسدبيد اشببد امدعحد قيمةد(
ديناردشيريداً.د

)100دمائةد

مادة ()2

ُيبملدبيذ د اقرردمفدساريخدصدكره،دكيعغلدكلدحكـديخاافو،دك علد اجياتد

امخسصةدسنفيذه.د

المجنة الشعبية العامة

صدردفي:د24دربيعد ألكؿد
امك فق:د1379/02/25ك.رد(2011مديحي)د
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قرار المجنة الشعبية العامة (سابقاًال) رقم ( ) 37
لسنثثثثثثثثثة  2011م زيادة مرتبثثثثثثثثثثثات منتسبي
الييثثثثثثثثثثئات النظثثثثثثثامية المدنية

د

464

قرار المجنة الشعبية العامة(سابقا)
رقم ( )37لسنة  1379و .ر  2011مسيحي

بشأن زيادة مرتبات منتسبي الييئات المدنية النظامية
المجنة الشعبية العامة :د

 -بدد اططعد علد اقانكفدرقـد(

)1دادنةد 1375دك.درد شأفدنظاـد ملد

امؤسمرتد اشببيةد ابامةدك اعجافد اشببيةدكائحسود اسنفيذيةدكسبديطسياد.

 -ك علد اقانكفدرقـد()7دادنةد1378دك.درد شأفدضرئبد ادخلدكائحسود اسنفيذية

 ك علد اقانكفدرقـد( )12دادنةد 1378دك.درد شأفدإصد ردقانكفد طقاتد ابملدكائحسود اسنفيذيةد.
 ك علدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد( )441دادنةد 1375دك.درد ا سماددجدكؿدمرس اتدمنسدبيد اييئاتد امدنيةد انظاميةد.
 ك علدقررتد اعجنةد اشببيةد ابامةد اصادرةدبإقرردزيادةدماايةدفيدمرس اتدابامعيفد اكطنييفدب بضد اكحد تد اد ريةد ابامةد.
 ك علدمك فقةد اعجنةد اشببيةد ابامةدفيد جسما ياد ابادؼد اثااثدادنةد1379ك.ر.قثثثثثثثثثررت
مادة ()1

سضاؼدزيادةدماايةدامرس اتدمنسدبيد اييئاتد امدنيةد انظاميةد قيمةد( )200د

مائسيددينارد.د

مادة ()2

يبملدبيذ د اقرردمفدساريخدصدكرهد،دكيعغلدكلدحكـديخاافود،دك علد اجياتد
امخسصةدسنفيذهد.د

المجنة الشعبية العامة

صدر في  25ربيع األول .

الموافق  1379. 2. 27و  .ر ( 2011مسيحي)
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كتاب السيد /مدير مكتب الشؤون القانونية بصندوق
الضمثثان االجتماعي بخصوص احتساب الزيثثثثثثثثادة

الواردة بالقثثثثثثثثثرار رقم (  )37لسنة  2011م بشثثثأن
زيثثثادة مرتبثات منتسبي الييئات النظامية المدنيثثثة

ومثدى استفادة أصحاب المعاشات العسكرية منيا

د
د
د
د

د
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اشارؼد- 2-10/ددددد4577د
اساريخد/د24دجمادؼد آلخرد1433د

صندوق التقاعد

امك فقد-15مايكد2012-ـددد

اإلدارة العامة

السيد المحترم /مدير إدارة التقاعد العسكري
بعد التحية،،،
إيماءدإالدكسا كـدرقـد( )1366/2/4دك امؤرخدفيد( 2012/3/24ـ)د شأفد
ً

حسدابدقيمةد ازيادةد اك ردةد ااقرردرقـد

37دادنةد 2011دـد شأفدزيادةدمرس اتد

منسدبيد اييئاتد امدنيةد انظاميةدكىلديدسفيددمفدىذهد ازيادةدأصحابد امباشاتد
ابدكريةد اسا بيفدايذ د اقطاع.د
كحيثدأنودسمتدإحااةد امكضكعدإاينادابد ءد ارأؼد اقانكني،د عيودنفيدكـد
اآلسي:د
مفدخطؿد طط ناد علد امدسند تد امرفقةد كسا كـدك اسيدمفدضمنيادجدكؿد
امرس اتد امرفقد ااقرردرقـد( )37دادنةد( )2011دككسابد اكاسبد اباـداعجنةد اشببيةد
ابامةددا قاًدك امكجودإالدرئيسدجيازد ألمفد اخارجيدك اذؼديفيدد أفدقيمةد ازيادةد

أضيفتداقيمةد امرسبدكأص حتدجزءدمنودكايدتد طكة .د

كحيثدأفدجدكؿد امرس اتد امرفقداعقرردرقـد 37دادنةد 2011ـدك امشاردإايود

آنفاًد حسدبد ازيادةدمفدضمفد امرسبدك مادأفد امادةد( )9دمفد اقانكفدرقـد( )43دادنةد

()1974دك اخاصدبسقا دد ابدكرييفدقددنصتدفيدفقرسياد اثانيةد علد آلسيد( ...د

ك ذ دزيدد ارسبد بدد نسياءد اخدمة،د سخذد ارسبد اجديددأداداًدا ادةدحدابد
امباشد امقرردكفقاًدألحكاـدىذ د اقانكفدكذاؾدمعدمر اةدإضافةد دددمفد ابطك تد
ادنكيةداعمرسبد اجديدد قدرد ددد ابطك تد ادنكيةد اسيد دسحقياد امنسفعدفيدرس ود
ادابقدكسدسحقد ازيادةد اناشئةد فدإ ادةدحدابد امباشدمفدأكؿد اشيرد اساايد

اساريخد ابملد ااقانكفد اذؼد دسحدثد ازيادة).د

467

كألفدفئةد ابدكرييفدبيذهد اييئةديدرؼد عييـدقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد
(1974/43ـ).د
اذاؾدك دسنادًد علد انصد ادابقدك مادأفد ازيادةدكفقاًداجدكؿد امرس اتد امرفقد

ااقرردقددجاءتدمفدضمفد امرسبدفإننادنخعصدإالدأنوديدسفيددمنيادأصحابد
امباشاتد اسا بيفدايذ د اقطاعدكسحدبدايـد ازيادةدفيدسدكيةدمباشاسيـ .د
وىذا ما يمزم بيانو
والسالم عميكم،،،

مسعود ميالد الكراتي

مدير مكتب الشؤون القانونية
صورة إلى -:

 -أمين لجنة إدارة صندوق التقاعد .

 -مكتب شؤون المجنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة .

 -المكتب القانوني لمحفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثظ .

د
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انقاَىٌ رقى ( )1نسُح  2012و

ترقزٌز تعض األحكاو يف شــأٌ

يزذثاخ انعسكزٌني وذقاعذهى
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المجمس الوطني االنتقالي – ليبيا
القانون رقم ( )1لسنة 2012م

بتقرير بعض األحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدىم
المجمس الوطني االنتقالي:
بدد اططع:د


علدبيافد نسصاردثكرةد ادا عد شردمفدفبريرد اصادردفيد

22دفبريرد

2011ـ.
 ك علد ا طفد اددسكرؼد اصادردفيد3دأغدطسد2011ـ.

 ك علد اقانكفدرقـد 40دادنةد 1974ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد
كسبديطسو.

 ك علد اقانكفدرقـد 43دادنةد 1974ـدبإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييفد
كسبديطسو.
 ك علدمادخعصدإايود امجعسدفيد جسما ود امنبقددبساريخد ألحدد امك فقد
2012/1/1دـ.
أصدر القانون التالي:
المادة األولى

مرس اتد ابدكرييفدىيدإجماايدماديسقاضكنودمفد امقابلد اماايد امقرردارسبيـد
ابدكرية.د
المادة الثانية

سحدبد ادسقطا اتدمفدمرس اتد اخاضبيفدألحكاـدقانكفدسقا دد ابدكرييفد
مفدإجماايد امرسبد اذؼديدسحقود امنسفعدشيريداً .د
المادة الثالثة

إذ د نسيتدخدمةد امنسفعدمفد ابدكرييفد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةد
نسيجةدإصابسود مرضدأكد اىةدأكدجرحدأ جزهدكعياًد فد ابملدكاـديكفدذاؾدادببد
470

يرجعدإالد اخدمةدأكدسبمدهدأكددكءددعككو،دأدسحقدمباشاًدسقا دياًديبادؿد(

)%80د

مفدمرس ودأيًّاادكانتدمدةدخدمسو .د

فإذ دكافد ابجزد فد ابملدجزئياًدمنحد امنسفعدمباشاًديبادؿد( )%50دمفدرس ود

أكدمباشاًديحدبدط قاًداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد(

)19دمفدقانكفدسقا دد

ابدكرييفد امشاردإايود بددإضافةدثطثددنك تدإالدمدةدخدمسود اسقا ديةدأييماد

أكبر.د
المادة الرابعة

سسكالدكزرةد اماايةدسدكيةدمدسحقاتدصندكؽد اسقا دد فدفركقاتد اشسركاتد

اضمانيةد اناسجةد فدسنفيذدىذ د اقانكفدامفدبعغددفد اسقا ددمفد ابدكرييف .د
المادة الخامسة

يبملدبيذ د اقانكفدمفدساريخدصدكره؛دكيعغلدكلدحكـديخاافدأحكامودكينشرد
فيد اجريدةد اردمية.د
المجمس الوطني االنتقالي المؤقت

د

صدردفيدطربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعسد
امك فق:د2012/1/1ـد

د
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انقاَىٌ رقـــــــــــى ( )60نسُح 2012و

ترعذٌم َص يف قاَىٌ ذقاعذ انعسكزٌني
رقــــى ( )43نسُح  1974و

472

المجمس الوطني االنتقالي

القانون رقم ( )60لسنة 2012م

بتعديل نص في قانون التقاعد العسكري
المجمس الوطني االنتقالي المؤقت:


بدد اططعد علد ا طفد اددسكرؼداثكرةد17دفبريرد اصادردفيد2011/8/3ـ.د

 ك علدقانكفدرقـد()40دادنةد1974ـد شأفد اخدمةدكسبديطسو.د

 ك علدقانكفدرقـد()43دادنةد1974ـدبإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييفدكسبديطسو.د
 ك علد اقانكفدرقـد( )1دادنةد 2012ـدبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدمرس اتد
ابدكرييفدكسقا دىـ.د

 ك علد اقانكفدرقـد( )11دادنةد 2012ـدبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدصطحياتد
امدسكياتد اقياديةد ااجيشد اعيبي.د

كبناءد علدماد رضودرئيسد ألركافد ابامةداعجيشد اعيبي.د

ً

أصدر القانون اآلتي:
مادة ()1

سبدؿد افقرةد اثااثةدمفد امادةد اباشرةدمفد اقانكفدرقـد(
ّ

)43دادنةد 1974ـد

بإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييف،د حيثديجرؼدنصياد علد انحكد آلسي :د

"كيدسحقد امنسفعدفضطًد فد امباشدمكافأةد فدمدةدخدمسود ازئدةد علدثمافد

ك شريفددنةدكأرببةدأخماسد ادنةدسحدددبك قعدرسبدشيريفد فدكلددنة" .د
مادة ()2

اردمفدساريخد 17دفبريرد 2012ـ،دكيعغلدماديخاافودمفد
يبملدبيذ د اقانكفد س ً

أحكاـ،دكينشردفيد اجريدةد اردمية.د

صدرد طربعسدبساريخ:دد17د/دد2012/2ـد
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المجمس الوطني االنتقالي المؤقت

كتاب السيد  /مدير إدارة التقاعد العسكري بالصندوق رقثثثم

 3470-2-11/المؤرخ في 2015/11/11م بشأن آلية تطبيق

القانون رقم (  ) 60لسنة  2012م بتعديل نص في قانون تقثثثثاعد
العسكريين رقم (  ) 43لسنثثثثثثثثة  1974م
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ااشارؼد:د3470-2-11/Bدد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اساريخد*29:محرـ*1437د
الموافق 2015/11/11:م

السادة  /مثثثثدراء الفروع والمكاتب الخدمية بصندوق الضمان االجتماعي
ددددددددددددسحيةدطي ةدك بدد،،دد
()60دادنةد 2012دـدك اخاصد
ددددددددددددددددددحيثددأفد اقانكفدرقـد
()43دادنةد  1974مد
بسبديلد افقرةد اثااثةدمفد امادةد اباشرةدمفد اقانكفدرقـد
ك اسيدنصتد علد حسدابدمكافأةد اخدمةد ازئدةد فدثمانيةدك شركفددنةد
كأرببةدأخماسد ادنةدبك قعدشيريفد فدكلددنةدكقددكافدىناؾدخطؼدحكؿد
كيفيةد حسدابد اخمسدحيثدأفد اقانكفداـديكضحيادكبإحااةد امكضكعد
اإلد رةد اقانكنيةدأفادتدبكجكبدصرفودمرسيفدكذاؾدمفد ارسبد ألداديد
امبسمدد شيادةد ادفعد ألخير.دد
مثاؿد-:دد
=  400الخمس الواجب صرفو.
الراتب األساسي 𝟓 × 1000
أو بالطريقة التالية -:
𝟏
الراتب األساسي  400 = 𝟓 × 2000 = 2 × 1000الخمس الواجب
صرفو.
عميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو  ،،نبمـد عيكـدردااةد اديد/دمديردمكسبد اشؤكفد اقانكنيةد ااخصكص.د
والسثثالم عميكثثثثم ورحمة هللا وبركاتو ،،
𝟐

دمحم عمي الحوتة
مدير إدارة التقاعد العسكري

دد
درئيس مجمس اإلدارة والمدير العام.د
رئيس مكتب الشثثثثؤون القانونيثثثثثثثثة.د

دلمحفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثظ .د
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قم
كتاب السيد  /مدير مكتب الشؤون القانونية بالصندوق ر ثثث

 2520-2-10/Bالمؤرخ في  2015/9/22م بشثثثأن الرأي

القانوني لكيفية صرف راتب الخمس التي لم ترد في القانون( )60
لسنة  2012م بتعديل نص في القانون رقم ( )43لسنة 1974م
بشأن تقاعد العسكريين
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اإلشاري 2520-2-10/B :

التاريخ *8:ذو احلجة*1436

املوافق 2015/09/22:م

الــسيد  /مــــدير إدارة التقـــــاعد العسكري
بعد التحية ،،،

إوماءًىإلىى

()2073-2-10/Bدك امؤرخدفيد

كسا كـدرقـد

اخمسد اسيداـديسطرؽد
2015/09/01م د شأفد ادسفدارد فدكيفيةدصرؼدرسبد ُ

ف (  60لسنة 2012م) اخاصدبسبديلدنصدفيدقانكفد اسقا دد ابدكرؼد
إاييادقانك د

ك اخاصدبسبديلد افقرةد اثااثةدفيد امادةد اباشرةدمفد اقانكفدرقـد (  43لسنة 1974م
) بإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييفدك امسبعقةد كيفيةد حسدابدمكافأةد اخدمةد ازئدةد فد
ثمافدك شركفددنةدكأرببةدأخماسد ادنة .د
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوبماىأنكمى أحعسـدإايناد امكضكعدابد ءد ارأؼدفيدإمكانيةدسنفيذد اقانكفد
رقـ ( )60فيدذاؾدنفيدكـ  -:دد
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجــــاءىنصى افقرةد اثااثةدمفد امادةد( )10مفدقانكفد اسقا دد ابدػ ػػكرؼدرقـد
(  43لسنة 1974م) ك ػ ػ ػػاآلسيد( ويستحق المنتفع فض ٍال عن المعاش مكافأة عن
مدة خدمتو الزائدة عمى ثمان وعشرين سنة وأربعة أخماس السنة تحدد بواقع راتب
شير عن كل سنة  ).....أؼد مبنلدأنودإذ دكانتدخدمةد امنسفعد افبعيةد (  28سنة
وتسعة أشير وثمانية عشر يوماًال استحق مكافأة عن مدة خدمتو الزائدة عن

𝟒
𝟓

(

.28

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىثمىصدلتى ىذهد افقرةد ااقانكفدرقـد ( 60لسنة 2012م) بسبديلدنصدفيد
قانكفد اسقا دد ابدكرؼدحيثدنصتد امادةد ألكالدمفدىذ د اقانكفد علد " تعدل الفقرة
الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم (  43لسنة 1974م ) بإصدار قانون

تقاعد العسكريين بحيث يجري نصيا عمى النحو اآلتي -:

ويستحق المنتفع فضالًال عن المعاش مكافأة عن مدة خدمتو الزائدة عمى ثمان
وعشرين سنة وأربعة أخماس السنة تحدد بواقع راتب شيرين عن كل سنة"
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لذلك نري أفد امشرعدقاـدبسبديلد اقيمةد اماايةد اس ػػيدسصرؼدف ػػقطدأؼدبدؿدمفدمرسبد
شػيردأص حدمرسبدشيريفددكفدأفديسطرؽدإالد امدةد ازمنية.د

وقد سبق انادكأفدقمناد بطاءدرأينادبخػ ػ ػػصكصدكيفيةد حسدابدخمسد ادػ ػ ػػنةدكفقاًد
اع ػ ػ ػ ػػقانكفد د( )60ام ػ ػ ػ ػػشاردإاي ػ ػ ػ ػ ػػودآنفاًد مكجبدرقػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ( )47183-2-10ك ام ػ ػػؤرخد

ف ػ ػ ػ ػػيد 2013/11/06مدكمكجودإالد اديد /رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام

لصندوق الضمان االجتماعي فإننا نستدرك مادأفدناد ودفيدطريقةد حسدابدخمسد
ادن ػ ػػةدإادأنودفيدنفسد اكقتدادنك فقد ادي ػ ػ ػ ػ ػػد/

مثثثثثثدير إدارة التقاعد العسكري

ادابقدف ػ ػػيدطريقسوداحسدابد اخمسدكمادكرددفيدكسا و

درقـد ()6948-2-11

ك امؤرخدفيد2012-12-5م .

ألنثثثثثثثثثثو بالثثثثثثثثثثثرجوع إا ػ ػ ػ ػ ػ ػػلد انػ ػ ػ ػ ػػصكصد اد ػ ػ ػػا قةدك ا ػ ػ ػ ػػلد امػػادةد( )21دمفدقررد

كزيرد اشؤكفد اجػ ػ ػ ػ ػػسما يةدك اضمافد اجسما يد شأفدسنفيذدق ػ ػػانكفدسقا دد ابدكرييفد
رق ػ ػ ػ ػػـد( 43لسثثثثثثنة 1974م)دفإفد امقصكدد ااخ ػ ػ ػ ػػمسدىكدخػ ػ ػػمسد ادنةد اميطديةد
امس قيدمفد د ادنةدأؼدأفد اخػ ػػمسدىنادمدةدزمنيةدكايسدقيمةدمػ ػػااية.د
𝟒
𝟓

لذلك نرى أفديسـد حسدا ودبنفسد اط ػريقةد اسيدقضتدبياد امػ ػ ػ ػػادةد

كقػ ػ ػ ػػرردكزيرد اشؤكفد اجسما يةدداافةد اذكر.د

( )21مػ ػ ػ ػػفد

ذلك ألن مادقاـد امشػ ػ ػػرعدبسبديعودى ػ ػػكد اقيمةد اماايةدكىيدمػ ػ ػرسبدش ػ ػػيريفدبدؿدمفد
م ػ ػرسبدشيردأماد امدةد ازمنيةداـديسـددسبديعيا.دد
ىثثثثثثثذا مثثثثثا يمثثثثثثثزم بيثثثثثانه،،،
والسثثثثثثثثثالم عميكثثثثم ،،،
عبدهللا عمي المو ثثثدوي
مدير مكتب الشؤون القانونية

 رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لصندوق الضمان االجتماعي مدير إدارة املراجـــعـــــــــــــة الــــــــــــــــــــداخليـــــــــــــــــــــة -املــــــــــــــكتــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــقانوني للحــــــــــــفـــــظ
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قثثثثثثثثثرار مجمثثثس الثثثثثثثثثوزراء
رقثثثثثثثم ( )441لسنة  2013م

بإصدار جداول مرتبات وعالوة
منتسبي الجيثثش الميبي

د
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الحكومة الميبية المؤقتة
ديوان رئاسة الوزراء
قرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة 2013م
بإصدار جداول مرتبات وعالوة منتسبي الجيش الميبي
مجمس الوزراء/
 -بدد اططعد علد ا طفد اددسكرؼدكسبديطسو.

 ك علدقانكفد انظاـد اماايداعدكاةدكائحةد اميزنيةدك احدا اتدك امخازفدكسبديطسيما.

 -ك علد اقانكفدرقـد()40دادنةد1974ـد شأفد اخدمةد ابدكريةدكسبديطسو.

 ك علد اقانكفدرقـد( )12دادنةد 2010ـدبإصد ردقانكفد طقاتد ابملدكائحسوداسنفيذية.

 ك علد اقانكفدرقـد( )11دادنةد 2012ـ،دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدصطحياتد امدسكياتد اقياديةد ااجيشد اعيبي.
 ك علدقررد امؤسمرد اكطنيد اباـدرقـد( )10دادنةد2012ـ،دفيدشأفدمنحد اثقةداعحككمةد امؤقسة.
 ك علدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةد"دا قداً"درقـد( )214دادنةد 2008ـ،دبإقرردزيادةدماايةدامرس اتدمنسدبيد اشببد امدعح.

 ك علدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةد"دا قداً"درقـد( )29دادنةد2011ـ،د شأفدزيادةدمرس اتدمنسدبيد اشببد امدعح.

 -ك علدماد رضودرئيسد ألركافد ابامةداعجيشد اعيبيد كسا ودرقـد(

)112د

بساريخد2013/3/31ـ.

 ك علدكسابدأميفدشؤكفدمجعسد اكزرءدرقـد(2013/07/18ـ.
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)3176دبساريخد

 ك علدمادقررهدمجعسد اكزرءدفيد جسما ود ابادؼد احادؼدك ابشريفدادنةد2013ـ.
قثثثرر
مادة ()1

يبملدبجد كؿد امرس اتدك ابطك تدامنسدبيد اجيشد اعيبيد علد انحكد امرفقد
بيذ د اقرردكفقاًداماديعي:د

 1د -اجدكؿدرقـد()1دمرس اتدمنسدبيد اجيشد اعيبي.
 2د -اجدكؿدرقـد()2د ابطك تد اداكنةد اشيرية.
 3د -اجدكؿدرقـد( )3د طكةد اسمييزدبند ةد( ،%30د ،%25د ،%20د )%15دمفد
امرسبدكمادىكدمبيفد ااجدكؿ.
مادة ()2

سدرؼدأحكاـدىذ د اقررد علد ابامعيفد امدنييفد ااجيشد اعيبيد ادسثناءدماد
يسبعقد اابطكةد ابدكريةدك طكةد اسدريس.د
كسدرؼد علد ابامعيفد ااقضاءد ابدكرؼدك اميفد اطبيةدك اطبيةد امدا دةد
اسشريباتد امنظمةدانظرئيـد ااجياتد احككمية .د
مادة ()3
يشسرطداصرؼد امرس اتدك ابطك تد امحددةدبيذ د اقرردسقيددمنسدبيد اجيشد
اعيبيد اآلسي:د
 1د -اك ج اتدك امدؤكاياتد اكظيفيةدكفقاًداعسشريباتد ابدكريةدك اسشريباتدذ تد
ابطقة.

 2د -ااسزـدبنظاـد ابملد امقرر.
 3د -ابملد ااكحد تد اسا بةداعجيشد اعيبيدكفقاًداعسشريباتدك ألنظمةد امبسمدة .د
ك علدكزرةد ادفاعدكضعد اضك طد اطزمةداسقييددمنسدبيد اجيشد اعيبيد

األحكاـد امقررةدبيذهد امادةدكغيرىادمفد ألحكاـ.د
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مادة ()4
يبملدبيذ د اقرردمفدساريخد 2014/01/01ـ،دكيعغلدكلدحكـديخاافو،دك علد
اجياتد امبنيةدسنفيذه.د
د
مجمس الوزراء

د

صدردفيد/24رمضاف/د1434ىجريةد
امك فق:د2013/8/7ـد

د
د
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الجدول رقم ( )1مرتبات منتسبي الجيش الميبي
المرفق بقرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة  2013ميالدية

بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

الزتبت

الدرجت

بدايت الوزبىط

ًهايت الوزبىط

الشيادة
السٌىيت

يشٍش
فشٌق أول
فشٌق
نىاء
عًٍذ
عقٍذ
يقذو
سائذ
َقٍة
و .أول
و .ثاًَ
س.ع.و
س.ع.س
عشٌف
ٌ .عشٌف
ج .أول
جُذي
طانة
طانة
جُذي

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
كهٍح
ثاَىٌح
يسرجذ

4680.000
4200.000
3800.000
3400.000
3000.000
2680.000
2360.000
2040.000
1800.000
1560.000
1320.000
1160.000
1000.000
840.000
760.000
680.000
600.000
500.000
400.000
300.000

5280.000
4800.000
4300.000
3900.000
3500.000
3080.000
2760.000
2440.000
2100.000
1860.000
1620.000
1360.000
1200.000
1040.000
860.000
780.000
700.000
0.000
0.000
0.000

60.000
60.000
50.000
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
0.000
0.000
0.000
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د

عدد
الشياداث
السٌىيت
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-

الجدول رقم ( )2العال وات العسكرية الساكنة
المرفق بقرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة  2013ميالدية

بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

الزتبت
يشٍش
فشٌق أول
فشٌق
نىاء
عًٍذ
عقٍذ
يقذو
سائذ
َقٍة
و .أول
و .ثاًَ
س.ع.و
س.ع.س
عشٌف
ٌ .عشٌف
ج .أول
جُذي

العالوة السكٌيت
500.000
500.000
500.000
400.000
400.000
400.000
300.000
300.000
300.000
250.000
250.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000

عالوة التوىيي
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000

د

عالوة الوالبس
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

د
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بدل سيارة
250.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الجدول رقم ( )3نسبة زيادة ( )%30من المرتب
المرفق بقرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة  2013ميالدية

بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

-2
-4
-6

يذستى انطٍشاٌ انًقاذم
-1
يذستى طٍشاٌ َقم
-3
فٍُى انصىاسٌخ
-5
يُرسثى انغىاصاخ وانضفادع
-7
-8
انثششٌح
 -9انًحاسثىٌ وانقاَىٍَىٌ وانًهُذسىٌ -10
-12
األطثاء وانصٍادنح
-11
-14
يُرسثى انهُذسح انعسكشٌح
-13
د

يذستى انطٍشاٌ ذحد سشعح انصىخ
طٍاس يقاذم انعًهٍاخ
يزاونى انًهٍ انثحشٌح
يسرخذيى انشاداس
يُرسثى حشس انحذود
يُرسثى خفش انسىاحم
يُرسثى قىاخ انصاعقح وانًظالخ

الجدول رقم ( )3نسبة زيادة ( )%25من المرتب
المرفق بقرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة  2013ميالدية

بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

-1
-3
-5
-7
-9
د

يذستى انطٍشاٌ انعًىدي
طٍاسو قارفاخ انعًهٍاخ وطٍاسي
عًهٍاخ ذحد سشعح انصىخ
طٍاسو عًهٍاخ انُقم
يساعذو طٍشاٌ انُقم
يُرسثى انىقاٌح انكًٍاوٌح

-2
-4
-6
-8
-10

طٍاسو انًقاذالخ ذحد انرؤهٍم
طٍاسو انقارفاخ أو طٍاسي ذحد
سشعح انصىخ ذحد انرؤهٍم
طٍاسو عًهٍاخ انعًىدي
يُرسثى األسهحح وانزخٍشج
فٍُى األشعح

يتبع الجدول رقم ( )3نسبة زيادة ( )%20من المرتب
المرفق بقرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة  2013ميالدية

-1
-3
-5
-7
-9
-11

بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي
طٍاسو انعًىدي ذحد انرؤهٍم
-2
يساعذو انطٍشاٌ انعًىدي
يالحى طائشاخ انُقم
-4
يالحى انقارفاخ
يهُذسى طٍشاٌ انقارفاخ
-6
يالحى انطٍشاٌ انعًىدي
انًذسسىٌ
-8
يهُذسى طٍشاٌ انُقم
سائقى انشافعاخ وانشاحُاخ واَالخ
-10
يُرسثى انًطافئ
انثقٍهح
انفٍُىٌ روي انًئهالخ انًرىسطح ويا
فً حكًها
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يتبع الجدول رقم ( )3نسبة زيادة ( )%15من المرتب
المرفق بقرار مجمس الوزراء

رقم ( )441لسنة  2013ميالدية

بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي
فٍُى األجهزج انًخرهفح
-2
يششفى شحٍ انطائشاخ
انطثاعىٌ
-4
فٍُى انًىسٍقى
انشسايىٌ
-6
انخطاطىٌ
انثُاءوٌ
-8
انسائقىٌ
فٍُى انهحاو
-10
انُجاسوٌ
انًٍكاٍَكٍىٌ
-12
انسًكشٌىٌ
فٍُى انًخاتشج
-14
انخشاطىٌ
عايهى انثذانح
-16
فٍُى يقسًاخ انهىاذف
يساعذو انطثاخٍٍ
-18
انًخزَجٍىٌ
فٍُى انًضخاخ
-20
انحالقىٌ
يذققً انىقىد

-1
-3
-5
-7
-9
-11
-13
-15
-17
-19
-21
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كتثثثثثثاب السيد  /رئيس لجنة التطبيقات الفنية
بالصندوق المثثثثثثثثثثؤرخ في  2010/10/24م
بشأن احتسثثثثثثثثثثاب مدة الدراسة في الكميات
والمعثثثثثثثثثثثاىد العسكريثثثثثثثثثة والشرطثثثثثثثثثثثثثثثثة

د
د
د
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صندوق التقاعد
اإلدارة العامة

الرقم اإلشاري 4801-4-6

الموافق  2010/10/24م

األخوة /مدراء فروع صندوق التقاعد
بعد التحية،،،

كردتدإايناد ابديددمفد اسداؤاتدمفد بضد افركعد شأفدجك زيود حسدابدمدةد
ادردةد ااكعياتدك امباىدد ابدكريةدك اشرطةد اعيبيةدك ألجنبيةد امبسرؼدبيا .د
ك جا ًةد فدذاؾدنفيدكـد اآلسي :د
جاءدفيد امادةد( )82دمفدائحةد اسدجيلدك اشسركاتدك اسفسيشد افقرةد(أ)د

سحدبدمدةد اخدمةد اسقا ديةدكفقاًداعقك دد امقررةدفيدقانكفد اسقا ددادنةد

1967ـد

ك ااقدرد اذؼدسحددهدىذهد اقك د.د

كحيثدأفد امدةد اسقا ديةد ادا قةداقانكفد اضمافد اجسما يد امبمكؿد ود

اردمفد 1981/6/1ـدسدرؼد شأفد اقك ددك انظـد امقررةد قانكفد اسقا ددادنةد
س ً

1967ـدك اعك ئحد اصادرةد مقسضاه.د

ك اارجكعدإالدأحكاـدىذ د اقانكفدسبيفد أفد امادةد( )34د افقرةد( )1دسنصد علد

آلسي:د

- 1ديقصدد أ ضاءد اقك تد امدعحةدفيدىذ د اقانكفد امنسدبكفدإالد اقك تد
لداعخدمةدبناءد علد قددأكدشركطد
امدعحةد آلسيةد د دمفد يفدأكديدسد
ً
خاصةدسسضمفدمبامعةدسقا ديةدسغايردأحكاـدىذ د اقانكفد:
 اقك تد ابدكريةد مخسعفد ألدعحةد ابريةدك اجكيةدك ا حرية.
 قكةد ألمفد اباـد( اشرطة).
 قكةدحرسد اجمارؾ.
 أيةدقكةدأخرػدسنشأد مردكـدمعكيديبسبرىادمفد اقك تد امدعحةد قصدد
ف.
افادةدمفدأحكاـدىذ د اقانك د

كنصتد امادةد()39دمفدذ تد اقانكفد علد آلسي:د
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 سحدبداعمنسفعدمدةد اخدمةد ابدكريةد اسقا ديةد امددد آلسيةدمعدإ فائودمفددفعد
اقسطا اتد نيا:د
 امدةد اسيديقضييادكىكدطاابد ااكعياتدأكد امباىدد ابدكريةد اعيبيةدأكدألجنبيةد امبسرؼدبيادمفد اكزرةد اسيديس بيادكذاؾد د ددنيد ادردةد اسيد
يردبدفييا.د

ك ادسقرءدسعؾد انصكصديسضحدجعياًدك ماداديضعدمجااًداعشؾد أفد امسدربكفد

ااكعياتدك امباىدد ابدكريةدك اشرطةدك اجمارؾددك ءدأكافدذاؾد اسدريبدد خلدايبياد
أكدخارجيادك امبسرؼدبيادمفدقبلد ادكاةدسحدبدمدةدخدمةدسقا ديةد س اريةدكامعةد
كسبسبردمبفاةدمفد ادسقطا اتد اسقا ديةد د ددنك تد اردكب .د
ىذا لمعمم والعمل بو
والسالم عميكم،،،

دمحم المختار اشتيوي

مدير إدارة المعاشات والمنافع ورئيس
لجنة التطبيقات الفنية
صورة إلى -:

 مدير مكتب شؤون المجنة . األمين المساعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد . -ممف الدوري العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام .
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كتاب السيد مدير إدارة المعاشات والمنافثثثثثثثع
رقثثثثثثثثثثثثثثم  3779-2-11/ Bبشأن احتساب
مدة الخدمة العسكرية اإللزامية أو الوطنية
الصثثثثثثثثثثادر بتثثثثثثثثثثاريخ  2015/11/24م
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ااشارؼد:د3779-2-11/Bدددددددددددددددددددددددددد اساريخد*12:صفر*1437ددددددددد
تعثثثثثثثثميثثثثثثثثثثثثثثثثثثم

الموافق 2015/11/24:م

السادة المحترمين  /مدراء الفروع والمكاتب التابعة لمصندوق
تحية طيبة وبعد ،،،

ددددددددددددد ااشارةدإالددمادجاءد اافسكػد اصادرةد فدإد رةد اقانكفدسحتدرقـد( -2
)41/11دبساريخد "2013/02/18م" ك اسيدنصتد عل"د عدم حساب مدة الخدمة
العسكرية اإللزامية أو الوطنية من مدة الخدمة ألغراض تسوية المعاش الضماني
لمن أدوا ىذه الخدمة إذا كانوا من غير الموظفين أو العاممين في الدولة والجيات

العامة األخرى أو من غير العاممين لحساب أنفسيم أو من غير الشركاء في

الشركات والمنشآت التي تطبق مقولة شركاء ال أجراء أو من غير العاممين بعقود
وذلك عمى النحو المبين بصمب الموضوع".د

ك اارجكعدإالدصعبد امكضكعدحدبد افسكػدنجددأنيادفيدمجمعيادسسحدثدفقطد فد
فئةد اخدمةد اكطنيةددكفدغيرىاد.د

فقدد دسندتد علد امادةد( )7مفدقررد اعجنةد اشببيةد ابامةددا قاًدرقـد ( )405ادنةد
1991م بسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفد اخاضبيفداقانكفد اخدمةد اكطنيةدمفدغيرد
اطئقيفدصحياًد علدأنود"دفيماد د د ابامعيفدبإحدػدجياتد ابملدك اخاضبيفدألد ءد
اخدمةد اكطنيةدفيد امجااتد انساجيةدك اخدمية،دادسحدبدمدةد اخدمةد اكطنيةد

ضمفدمدةد اخدمةد امحدك ةدألغرضد اسرقيةدك ألقدميةدك اجازت،دكنصد اقانكفدرقـد
()5دادنةد 1430م بسنظيـد اخدمةد اكطنيةدفيد امادةد ألكالدمنود علدإفد اخدمةد

اكطنيةدىيدمداىمةد اعيبييفدفيدسقديـدخدمةدمجانيةدفيدكافةد امجااتدا اقيدأبناءد

امجسمعدخطؿدفسرةدمفدأكقاسيـدكيؤدؼد اطئقكفدصحياًدمنيـدمفدغيرد اناثد اخدمةد

فيد امجااتد ابدكريةد".ددد

كقدد رفياد اخدمةد اكطنيةد أنياد"د تؤدى بدون مقابل خالل ساعات ال تقل عن

( )150ساعة وال تزيد عمى ( )250في السنة ".
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كمفدجانبدآخرد"د أن مدة الخدمة الوطنية بالمقارنة لممدة التي يقضييا الموظف

في أداء وظيفتو أثناء الدوام الرسمي وبشكل يومي طيمة السنة تكون قصيرة جداًال

وغير كافية إلكسابو الخبرة التي يرتكز عمى أساسيا ترقية الموظف مما ال يجوز معا
حسابيا من ضمن مدة األقدمية لمن تم تعيينيم فيما بعد في الوظائف العامةد".د

ثـدذكردمادذىبدإايودقانكفد اضمافد اجسما يدرقـد ( )13ادنةد1980م ندمادحددد
فيد امادةد( )31فئاتد امضمكنيفدكاـديكفدمفدبينيـدفئةدمفديؤدكفد اخدمةد اازميةد
أكد اكطنيةد مكافأةدرمزيةدأكدمجانداً.د

كذكردأفدىذهد امكافأةد ا ديطةد اسيدسنمحدامفديؤدؼد اخدمةد اازميةدادسقكـد
مقاـد ادخلدأكد ألجردك ااساايدادسككفدمجااًداطدسقطا اتد اضمانيةدك ااساايداد
سدخلدمفدضمفدمدةد اخدمةدألغرضد امباش.د
أخيردسطرؽدإالدمادجاءدفيد ابندد ( )4مفد افقرةد (ب) مفد امادةد ( )7مفدائحةد
ك ً
اسدجيلدك اشسركاتدك اسفسيشدك رؼد امسدربكفد امدنييفدك ابدكرييفد اذيفد

يخضبكفداحكـدىذهد امادةدىـد امسدربكفد اذيفدديعسحقكفد بدد نسياءدسدري اسيـد

أ ماايـد ابدكريةدكأداسدمنحيـد امكافأةدنصكصد امك دد ( )10.9.5مفد اقانكفد

رقـد1974/40مد شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد –دحيثدديسـد اسباقددمبيـدامدةد
ادسقلد فدخمسددنك تدقابعةداعسمديد.د

وعميو كمماددبقدنجددأفد(الخدمة اإللزامية – الوطنية) امبنيةدبياد افسكػدىيد

مدةد اخدمةد اكطنيةد –دأكد انساجيةدامدةد (سنة أو سنتين ) ك اسيدسككفدإمادبدكفد
مقابلدأكد مقابلدرمزؼ،دكايسدمدةد اخدمةد اازميةد اسيدخضعداياد اكثيردمفد
ابدكرييفد امدنييفدك دسمرتدابدةددنك تدصرفتداعبامعيفدمنيـد نيادمرس اسيـدمفد
جياتدأ ماايـدكاعباطعيفد فد ابملدمرس اتدمفد اقك تد امدعحةدفيذهد اشريحةد

معتد ااقك تد امدعحةدابدةددنك تدبدرجاتدكظيفيةدكخضبتداعسرقياتدكصرفتداياد
مرس اتدك طك تددكفدكغيرىادمفد ابطك تد ألخرػد امدسحقةدفيد اقك تد امدعحةد
ككانتدمرس اسيـدكفقاًداعمرس اتد امبمكؿدبيادفيد ادكاةدكايدتدقيـدرمزية.د
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وعميو دندسخعصدمفدذاؾدأفد افسكػدسخصد اخدمةد اكطنيةدك انساجيةدفقطد
ك اسيدمدسياددنةدأكددنسيف،دكاد طقةداياد ااخدمةد اازميةدفيد اقك تد امدعحةد
ك عيوديسـدقبكؿدكربطدمباشاتداعبدكرييفد طريقد اازـ.دد
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالســــــــــــــالمىصلوكـــــــــــــــــــــمى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمحمدىإبراهومىالعماريى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىإدارةىالمعاشاتىوالمنافعىدددد
ددددددددددددددددددددد
ددرئيس مجمس اإلدارة والثثثثثثثثثثثمدير العثثثثثثثام .د

دمدير إدارة المعمومثثثثثثثثات والتثثثثثثثثثثثوثيثثثثثثثثثثثثثثق .د
دمدير إدارة التسجيل واالشتراكات والتفتيش.د
دمدير مكثثثثثثثثثتب الثثثثشؤون القثثثثثثثثثانونيثثثثثثثثثثة .د

مدير إدارة المثثثثثثثثثثثثراجعثثثثثثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثثداخميثثثة  .د
دمدير إدارة الجثثثثثثثثثثثثثثودة تثثثثثثثقويثثثثثثثثثثم األداء .د

لمحفظ  +الثثثثثثثثثثثثدوري العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام  .د
د
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الفتثثثثثثثثثثثثثثثوى الصثثثثثثثثثادرة من إدارة

القانثثثثثثثثثثثثثثثثوند

دبشأن احتساب مدة الخدمة العسكرية اإللزامية
أو الوطنية الصثثثثثثثثادرة بتاريخ  2013/2/18م
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2013-2-18
41/11-2

دولةىلوبواى
وزارةىالعدل
انسٍذ يذٌز فزع صُذوق انضًاٌ االجرًاعً /طزاتهسد

ىبعدىالتحوةى،،،ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإشارة إالدكسا كـدرقـ "  " 18206-2-8امؤرخد2012-7-2د اذؼد
سفيدكفدفيود أفد اخاضبيفدألد ءد اخدمةد اكطنيةدفيد امجااتد انساجيةدك اخدميةد
مفدغيرد ابامعيفدفيد اكحد تد اد ريةدك اشركاتد ابامةد اذيفدسثبتد دـداياقسيـد
اصحيةدككذاؾد ابنصرد اندائيد اعك سيديخسرفدأد ءد اخدمةد اكطنيةدفيد امجاؿد

اخدميدأكد انساجي.د

لذا تتساءلون د فدمدػد حسدابدمدةد اخدمةد اكطنيةد اسيدأديتدمفد افئاتد امشارد
إاييادفيد امجااتد انساجيةدك اخدميةدضمفد امدةد اضمانيةد اسيديحدبد علد

أدادياد امباش.د
وفي ذلك نفيدد:دد
بأن الفقرة (د) من المادة (

 )10من قانون الخدمة الوطنية رقم (

 )9لسنة

1987م وتعديالتو تنص د عمىد(دأفديحسفعداعمكظفدأكدمفدفيدحكمودأثناءدكجكدهد
فيد اخدمةد اكطنيةد ماديدسحقودمفدسرقياتدأكد طك تد شرطدأفداديدجلد عيود
ىركبدأثناءدسأديسوداعخدمةد اكطنيةدكسضـدمدةدخدمسودفييادامدةد معودكسحدبدفيد
امكافأةد امباش).د
كدسنصد امادةد ""7د ( من قرار المجنة الشعبية العامة سابقاًال رقم

 405لسنة

1991م)دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفد اخاضبيفداقانكفد اخدمةد اكطنيةدمفدغيرد
اطئقيفدصحياًد علدأنود(دفيياد د د ابامعيفدبإحدػدجياتد ابملدك اخاضبيف دألد ءد
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اخدمةد اكطنيةدفيد امجااتد انساجيةدك اخدمية،دادسحسدبدمدةد اخدمةد اكطنيةد
ضمفدمدةد اخدمةد امحدك ةدألغرضد اسرقيةدك ألقدميةدك اجازت .د
ونص القانون رقم  5لسنة 1430م بسنظيـد اخدمةد اكطنيةدفيد امادةد ألكالدمنود
علدأفد" اخدمةد اكطنيةدىيدمداىمةد اعيبييفدفيدسقديـدخدمةدمجانيةدفيدكافةد
امجااتدا اقيدأبناءد امجسمعدخطؿدفسرةدأكقاسيـدكيؤدؼد اطئقكفدصحياًدمنيـدمفد
غيرد اناثد اخدمةدفيد امجااتد ابدكرية"دكاـدينصدىذ د اقانكفدكائحسود اسنفيذيةد
علدحدابدمدةد اخدمةد اكطنيةد اسيدسؤدؼدفيدجميعد امجااتداعبامعيفدفيد ادكاةد
أكدغيرىـدمفدضمفدمدةد ألقدميةدألغرضد اسرقيةدك اجازتدكسدكيةد امباشاتدألنياد
سؤدؼدبدكفدمقابلدخطؿددا اتدادسزيدد(  )150دا ةدكادسزيدد علد ( )250فيد
ادنةدكيمكفدأفدسؤدؼديكمياًد ماداديقلد فدثطثةدأدابيعدمسساايةدكادسزيدد علدخمدةد
أدابيعدمسساايةدكفقاًدامادنصتد عيودامادةد

( من الالئحة التنفيذية) ،كديجكزدأفد

سؤدػد بدددا اتد ادك ـد اردميدمفدمكظفيد ادكاةدك ماؿد اجياتد ابامةد ألخرػد
فيدشكلددا ةدأكدأكثرديكمياًد بددأد ءدكظائفيـد ألصعيةدحسلديدسمردسقاضييـد
ارك سبيـدكأجكرىـدمماديبررد دـدحدابيادفيد ألقدميةدأماداعمكظفيفدأكد ابامعيفدفطد
سحدبدايـدمفدمدةد اخدمةدألغرضد اخبرةدإذ دمادسـدسبيينيـدفيددنةد 1991ـد اسيد
سبرتد امسدربيفد امدنييفدك ابدكرييفد اذيفدمنحك دمكافأةدشيريةدأثناءد اسدريبدأياد
كافدمكقبودمفدفئاتد ابامعيفد مقسضلد قكدد ملدكأخضبتدىذهد امنحدك امكافآتد
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اخصـدأقداطد اضمافد اجسما يدك ااساايدسبددمدةد اسدريبدمفدمدةد اخدمةد
ألغرضدحدابد امباشدكاديدخلد امسدربكفد دكرياًد اذيفديؤدكفد اخدمةد اازميةد
أكد اكطنيةدكاكد مكافأةدأكدمنحةدفيدىذهد افئةدألفدأد ئيـداعخدمةد ابدكريةد اازميةد
أكد اكطنيةدكافدإج ارياًددندهد اقانكفد اذؼدأجبرىـد علدأد ئياددكفدسكقفد علد
رضاىـدفيدحيفدأفدسعؾد افئةد امشاردإاييادسسعقلد اسدري اتد ابدكريةدأكد امدنيةد
دسنادًدابقدد ملدبينيـدكبيفد اجيةد ابدكريةدأكد امدنيةد اسيدسقكـدبسدريبيـدأكد اسيد
يسـد اسدريبد علدحدابيا.د
كأداسد امسدربيفد ابدكرييفد اذيفديسـد اسباقددمبيـدابقكددخاصةدمعدمنحيـدمكافآتد
أثناءد اسدريبدنصكصد امك د (  )10-9-5مفد اقانكفدرقـد( )40دادنةد 1974ـد
شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدحيثديجكزدأفدسككفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد
ااسطكعدكديبرـدمعد امسطك يفد قكددخاصةدادسقلدمدسياد فدخمسددنك تدقابعةد
اعسجديددكسحددد قرردمفد اقائدد اباـداعقك تد امدعحةدإجرء تد اسباقددمبيـدكسجديدىاد
ك اخس ارتد اسيدين غيد عييـد جسيازىادك ارسبد اسيديبينكفدبيادكنماذجد ابقكدد اسيد
سبرـدمبيـدكأل د دد امذككريفدجنكدًداعخدمةدفيد اقك تد امدعحةدفإفدذاؾديسطعبد
إاحاقيـدبدكرتدسدريبيةد دكريةدفإذ دسـدمنحيـدمكافآتدماايةدخطؿدفسرةد اسدريبد
خضبتداخدمةد اشسركاتد اضمانيةدماداـدسكفدمبفاةدكسحدبدايـدمدةد اسدريبدمفد
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مدةد اخدمةد اسيدسدكػد علدأدادياد امباشاتد اسقا ديةدكاديبدد امسدربكفد دكرياًد
مفديؤدكفد اخدمةد اازميةدأكد اكطنيةدمفد امشمكايفدبيذ د احكـد د

لذلك ترى إدارة القانون ،،،
ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـدحدابدمدةد اخدمةد ابد ػ ػ ػػكريةد اازميةدأكد اكطػ ػ ػ ػ ػػنيةدمفدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدةد اخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمةد
ألغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرضدسدكيةد امباشد اضمانيدامفدأدك دىذهد اخدمةدإذ دكانك دمفدغيرد
امكظفيفدأكد ابامعيفدفيد ادكاةدك اجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياتد اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامةد ألخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرػدأكدمفدغيرد
ابامعيفداحدابدأنفديـدأكدمفدغيرد اشركاءدفيد اشركػ ػػاتدك امنشػ ػػآتد اسيدسطبقد
مقكاةدشركػ ػ ػ ػ ػػاءدادأجرءدأكدمفدغيرد ابامعيفد بقكددكذاؾد عػ ػ ػػلد انحكد امبيفدفيد
صعبد امكضكع.

السالمىصلوكمىورحمةىاللَّهىوبركاته ى

املسرشار
انشزٌف عهً األسهزي
رئٍس إدارج انقاَىٌ

دد
د

معفد ادكرؼد
ادمحم حديدان أ ثثث عبد السالم المقرحي.
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القاَىٌ رقى ) (7نسُح  2012يٍالدي

تشأٌ إَشاء جهاس املخابـــراخ انهٍثٍح
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القانون رقم ) (7لسنة  2012ميالدي
بشأن إنشاء جياز المخابرات الميبيةد

المجمس الوطني االنتقالي
بعد االطالع:

 عمىدبيافد نسصاردثكرةد ادا عد شردمفدفبريرد اصادردفيد

22دفبريرد

2011ـ.

 وعمىد ا طفد اددسكرؼد اصادردفيد3دأغدطسد2011ـ.
 وعمىد اطئحةد اد خعيةداعمجعس.
 النظامد ألداديدابملد امجعسد اكطنيد انسقاايد امؤقت .

 ك علد اقانكفدرقـد75دادنةد1976د شأفدىيئةدأمفد اجميكرية.

 ك علد اقانكفدرقـد( )8دادنةد 1369د شأفدسبديلد اقانكفدرقـد(

)9داعباـد

د1996بسقريردحكـد شأفدمنسدبيد اييئاتد انظامية .
 ك علدقرردمجعسد اكزرءدرقـد()19داباـد2005د شأفدنقلدس بيةدجيازد ألمفد
اخارجيدإالدكزرةد اخارجية.

 ك علدالقانوندرقـد()43دادنةد1974د شأفدسقا دد ابدكرييف.

 ك علدالقانوندرقـد()12دادنةد2010دبإصد ردقانكفد طقاتد ابمل.
37دادنةد 2011د شأفدمرس اتد اييئاتد

 ك علد قراردمجعسد اكزرءدرقـد
انظامية.

 ك علدقررد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد(

)17دادنةد 2011د شأفدحلد

جيازؼد ألمفد اد خعيدك اخارجي.
 وعمىدقررد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد 53دادنةد 2011د اصادردفيد 15د
مايكدادنةد2011د شأفدإنشاءد اييئةد اكطنيةداألمفد اقكمي.

 وعمىدقررد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد( )134دادنةد 2011د شأفدأيعكاةد
ممسعكاتدجيازد ألمفد اخارجيد امنحلدإالد اييئةد اكطنيةداألمفد اقكمي .
 ك علدقررد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد
امحاد ة.
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119دادنةد 2011د شأفدديك فد

 ك علد اقانكفدرقـد( )1دادنةد 2012دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدمرس اتد
ابدكرييفدكسقا دىـ.
كبناءد علدماد رضود اديد:ددرئيسدجيازد امخابرتد اعيبية .

ً
 وعمىدمادكرددفيد جسماعد امجعسد امنبقددبساريخد اثنيفد امك فقد
2012/2/06ـ.

أصدر القانون اآلتي
المادة األولى

.......................................................................
......................................................................
......................................................................
الفصل السادس

انتياء الخدمات والمعاشات
مادة ()71
سنسييدخدمةدمنسدبيد اجيازد أحدد ألد ابد آلسية :

- 1بعكغددفد ادسيفداشاغعيدرس ةد قيددفمادفكؽ،دكدفد اخامدةدك اخمدكفد
ا اقيد اض اطدكدفد اخمديفداض اطد اصف،دكارئيسد اجيازدمددخدمةد
امنسدبد ا ااغدادفد اسقا ددامدةدادسسجاكزددنسيف.
- 2ثبكتد دـد اعياقةد اصحيةداعخدمة.
 - 3ادسقااة.
 - 4ابزؿدمفد اكظيفةد قرردسأديبيدنيائي .
 - 5احااةدإالد اسقا دد قرردمدببدمفدرئيسد اجيازدإذ دفقدد امكظفد اثقةد
ك ا س ارد اطزميفداع قاءدفيد اكظيفة.
- 6فقدد اجندية.

افصلدجائزد
 - 7احكـد عيود بقك ةدفيدجنايةدأكدجنحةدمخعسيفد ااشرؼ،دكيككفد
ً
ارئيسد اجيازدإذ دكافد احكـدمعدكقفدسنفيذد ابقك ة .
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 - 8ازك جد أجنبيةدأكد ازك جددكفدإذفدمفدرئيسد اجيازد مفدسسمسعدىيدكك اد ىاد
بجنديةدأحدد ا طدد ابربية.
 - 9اكفاة.
مادة ()72

يجكزدألؼدمفد ابامعيفد اخاضبيفدألحكاـدىذ د اقانكفدمسلدبعغتدمدةد معود

أكدخدمسود امحدك ةد شركفددنةدأفديطعبدإنياءد معودأكدخدمسودك فداـديكفدقددبعغد

دفد اشيخكخةد امبينةدفيد امادةد( )13دمفد اقانكفدرقـد( )13داباـد 1981ـد شأفد

كيسقاضلدفيدىذهد احااةدمباشاًدضمانياًديدكػدط قاًدألحكاـدنصد امادةد(
دميطدؼ.
ة
قانكفد اضمافد اجسما يد1980/13

)14دمفد

مادة ()77

يجكزدألؼدمنسدبيد اجيازد اخاضبيفدألحكاـدىذ د اقانكفدمسلدبعغتدمدةد
معودأكدخدمسود امحدك ةد شريفددنةدأفديطعبدإنياءد معودأكدخدمسودبإحااسود علد

اسقا دد اخسيارؼد.

مادة ()78

معد دـد اخطؿد أحكاـدىذ د اقانكفديدرػدفيدشأفد اض اطدكض اطد اصفد
ااجيازدأحكاـد اقانكنيفدرقـد( )43دادنةد1974د شأفدسقا دد ابدكرييفدماد د د امك دد

(،)38-33-17-16-2-1دككذاؾد اقانكفدرقـد( 2012/)1ـد اصادرد فد امجعسد
اكطنيد انسقاايدبساريخد 2012/1/1ـ.د اخاصدبسقريرد بضد ألحكاـد شأفدمرس اتد
ابدكرييفدكسقا دىـ.
مادة ()102

سطبقدأحكاـدقانكفد طقاتد ابملدرقـد 2010/12دـدفيماداـديردد شأنودنصد

فيدىذ د اقانكف،دك ماداديسبارضدمعدأحكامو .د
د
د
502

مادة ()103

ينشردىذ د اقانكفدفيد اجريدةد اردميةدكيبملد ودمفدساريخدصدكرهدك علدكلد

فيماديخصودسنفيذه،دكيعغلد اقانكفدرقـد 76دادنةد 1976ـ.د شأفدىيئةدأمفد اجميكريةد
امنحلدأكد اييئةد
كأؼدقررتدأكدقك نيفددا قةدنظمتد ملدجيازد ألمفد اخارجيد ُ
اكطنيةداألمفد اقكميدأكدسخاافدأحكاـدىذ د اقانكفد.

المجمس الوطني االنتقالي المؤقت-ليبيا
د

صدر في طربعس يكـ اثطثاء
بساريخد2012/2/6ـ.

د
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قرار رئيس جيثثثثثثثثثثاز المخابرات الميبية
رقثثثثثثثثثثم ( )179لسنثثثثثثثثثثثثة  2012م
بشثثثثثثثثثثثثثأن منح عالوة فنية
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المجمس الوطني االنتقالي
جياز المخابرات الميبية
إدارة الشؤون القانونية

قرار رئيس جياز المخابرات الميبية
رقم ( )179لسنة 2012م
بشأن منح عالوة فنية

بدد اططعد علدبيافدثكرةدفبريرد اصادردفيد2011/2/22ـد
ك علد اقانكفدرقـد()12دادنةد2010دبإصد ردقانكفد طقاتد ابمل.د
ك علد اقانكفدرقـد()7دادنةد2012د شأفدإنشاءدجيازد امخابرتد اعيبية.د
ك علدقررد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد 2012/17ـد شأفدسدميةدرئيسدجيازد
امخابرتد اعيبيةدكككطئو.د

قثثرر

مادة ()1

يمنحد( اض اطدكض اطد اصفدك امكظفيفد امدنييف)د ابامعيفدبجيازد
امخابرتد اعيبيةد طكةدفنيةدبك قعد%70دمفد امرسبد ألدادي.د
مادة ()2
يدسثنلدمفدسطبيقدنصد امادةد ألكالدمفدىذ د اقرردكلدمف :د
 1د-رئيسدجيازد امخابرتد اعيبية.
- 2دككطءدرئيسد اجياز.
- 3دأميفد اـد اجياز.
 4د -امكظفيفد مكافأةدأكد أجرديكميدكمفدفيدحكميـ.
مادة ()3
علدكلدفيماديخصودسنفيذه،د علدأفديبملد
يكضعدىذ د اقرردمكضعد اسنفيذ،دك
ٌّ

اردمفد2012/7/1ـ.د
ود س ً

رئيس جياز المخابرات الميبية
سالم الحثثاسي

2013/7/15م
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كتاب السيد  /مدير إدارة التقاعد العسكري المؤرخ
في  2013/ 4 / 8م بخصوص احتساب العالوة

الفنية الواردة في القرار رقم (  )179لسنة 2012م
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ااإلشارى5745/2/10/
ا لموافق 2013/4/ 8م

صندوق الضمان االجتماعي
اإلدارة العامة

السيد /مدير مكتب الشؤون القانونية – المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

ااشارةداعمطاا اتد امسكررةدمفدقبلد بضد ادادةد امسقا ديفد ابدكرييف،د
اسا بيفداجيازد امخابرتد اعيبيةددا قاًد ااضافةداعدادةد امزمعدسقا دىـدحااياً،دك اسيد

سسمثلد احسدابد ابطكةد افنيةد اك ردةد ااقرردرقـد( )179دادنةد 2012ـد اصادرد فد
اديددرئيسد اـدجيازد امخابرتد اعيبيةدبساريخد

2013/7/15دكذاؾدمفدضمفد

اك اءد اضمانيد اذؼديحدبد علدأدادود امباشد اسقا دؼ،دك اانظرداعسشريباتد

امنظمةداعمكضكعدك امسمثعةدفيدنصد امادةد( )38دمفد اقانكفدرقـد( )7دادنةد 2012ـد
شأفدإنشاءدجيازد امخابرتد اعيبيةدك اسيدسنصد( علدمنحدمنسدبيد اجيازد طكسيد
ادكفدك ابائعةدكماديمنحك د ابطكةد افنيةدط قاًداألحكاـد امبمكؿدبيادفيد اجياز) .د

ااضافةدانصد( )78دك ايدجاءدفيياد(معد دـد اخطؿد أحكاـدىذ د اقانكفد

يدرؼدفيدشأفد اض اطدكض اطد اصفد ااجيازدأحكاـد اقك نيفد( )43دادنةد 1974د
شأفدسقا دد ابدكرييف...دككذاؾد اقانكفدرقـد(

)1دادنةد 2012ـد اصادرد فد

امجعسد اكطنيد انسقاايدبساريخد2012/1/1ـ).د

ك اارجكعدانصد امادةد ألكالدمفد اقانكفد ألخير،د(ك اسيدسشيردصرح ًةد

احسدابد ابطكةد افنيةد امصركفةدامنسدبيدجيازد امخابرتد اعيبيةدك اسيدجاءدفيياد
(مرس اتد ابدكرييفدىيدإجماايدماديسقاضكنودمفد امقابلد اماايد امقرردارسبيـد
ابدكرية).د
ك ذدنحيلدإايكـدصكرةدضكئيةد فد اسشريباتد امذككرةد اسيدسجيزد حسدابد
ابطكةداعمسقا ديفد امنسدبيفداجيازد امخابرتد اعيبية .د
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عيودنأملدمنكـددردةد امكضكعدك اسشريباتد امذككرةدك فادسناد صحةدمادسـد
اسكصلدإايودمفد دمو،دشاكريفداكـدكافةدمجيكد سكـد امبذكاةد ااخصكص .د
والسالم عميكم

رضا الشياوي

مدير إدارة التقاعد العسكري
صورة إلى -:

 -رئيسدمجعسد اد رةدك امديرد اباـداعصندكؽد.

-

اد رةد+د ادكرؼد ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ د
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د

كتاب السيد  /مدير الشؤون القانونية بالصندوق
بخصثثثثثثثثثثثثثثوص الرأي القانوني في احتسثثثثثثثثثثثثاب
العثثثثثثثثثثثثالوة الفنية الواردة فثثثثثثثثثثثثي القثثثثثثثثثثثثرار
رقثثثثثثثثثثثثثم ( )179لسنة  2012م

لجيثثثثثثثثثثثثثثثثثاز المخثثثثثثابرات الميبية
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اإلشاري6627/2/10/

صندوق الضمان االجتماعي

الموافق 2013/5/6م

اإلدارة العامة

بعد التحية

السيد /مدير إدارة التقاعد العسكري

إيماءدإالدكسا كـدرقـد( )5745-2-10دك امؤرخدفيد 2013/4/18ـ،د شأفد
ً

اطع اتد امسكررةدمفدقبلد ادادةد امسقا ديفدك اسا بيفداجيازد امخابرتد اعيبيةددا قاًد
ك ادادةد امزمعدسقا دىـدحااياًدك امسمثعةدفيد حسدابد ابطكةد افنيةد اك ردةد ااقرردرقـد

(179دادنةد2012ـ)دضمفد امباش.د

ك مادأنكـدأحعسـد امكضكعدإاينادابد ءد ارأؼد اقانكنيدحكؿدصحةدمادسكصعسـد
د
إايودمفد دمودفيدذاؾدنفيدكـدطاامادأفد امادةد ألكالدمفد اقانكفد

رقـد( 1دادنةد 2012ـ)دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدمرس اتد ابدكرييفدكسقا دىـد

نصتد علد"مرس اتد ابدكرييفدىيدإجماايدماديسقاضكنودمفد امقابلد اماايد امقررد
ارسبيـد ابدكرية".د

ك مادأفدىذ د اقانكفديدرؼد علد اض اطدكض اطد اصفدبجيازد امخابرتد
اعيبيةدكذاؾدكفقاًداعقانكفدرقـد( 7دادنةد2012ـ)،د شأفدإنشاءدجيازد امخابرتد اعيبيةد

كقددنصدصرح ًةدفيدىذ د اقانكفد ألخيرد علدمنحد ابطكةد افنيةدط قاًداألحكاـد
امبمكؿدبيادفيد اجياز.د

ك ااساايدفإننادنؤيددصحةدمادسكصعسـدإايود احسدابدىذهد ابطكةدضمفد امباشد

علدأفديسـد حسدابيادكفقاًدامادنصد علدذاؾدفيد اقررد( 179دادنةد2012ـ)،د شأفد
منحد طكةدفنيةد اصادرد فدرئيسدجيازد امخابرتد اعيبية .د
وىذا ما يمزم بيانو،،،

مسعود ميالد الكراتي

مدير مكتب الشؤون القانونية
صورة إلى -:

رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لمصندوق .
المكتب القانونثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي لمحفثثثثثثثثثثثثثثظ .
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كتاب السيد  /مدير إدارة التقاعد العسكري المؤرخ في

 2013/5/27م بشثثثثثثثثثثثثأن تعميم الرأي القثثثثثثثثثثثثثانوني
في احتسثثثثثثثثثثثاب العالوة الفنية الواردة فثثثثثثثثثثثي القرار
(  )179لسنثثثثثثثثثة  2012م الخثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاص
بجيثثثثثثثثثثاز المخثثثثثثثثثثثثثثابرات الميبية
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 2013/5/27م

اإلشاري 3222-2-11

صندوق الضمان االجتماعي
(تعميم)

السادة /رؤساء أقسام التقاعد العسكري

عن طريق السادة /مدراء فروع الصندوق

بعد التحية،،،

نبمـد عيكـدقررد اديد/درئيسدجيازد امخابرتد اعيبيةدرقـد(

)179دادنةد

2012ـ،د شأفدمنحد طكةدفنيةدامكظفيدجيازد امخابرتد اعيبية،دك اذؼدجاءدفيد
امادةد ألكالدمنود(يمنحد اض اطدكض اطد اصفدك امكظفيفد امدنييف)د ابامعيفد
بجيازد امخابرتد اعيبيةد طكةدفنيةدبك قعد %70دمفد امرسبد ألدادي،دكمادجاءدفيد
دسثناءدكلدمف:د
امادةد اثانيةدفيود
ٌّ

 1د-رئيسدجيازد امخابرتد اعيبية.
- 2دككطءدرئيسد اجياز.
- 3دأميفد اـد اجياز.
 4د -امكظفيفد مكافأةدأكد أجرديكميدكمفدفيدحكميـ .د
كمادنصتد امادةد اثااثةدمفدذ تد اقررد علدكضبودمكضعد اسنفيذدك ابملد ود

س ًاردمفد2012/07/01ـ.د

ك ااشارةداكسابنادذؼد ارقـد اشارؼد

5745-2-10د امؤرخدفيد

2013/04/18ـ،د امكجوداعديد/دمديردمكسبد اشؤكفد اقانكنيةد امسبعقد مدػدإمكانيةد
حسدابدقررد اديد/درئيسد اـدجيازد امخابرتد اعيبيةدرقـد( )179دادنةد 2012ـ،د
مفدضمفد اك اءد اذؼد علدأدادوديسـد حسدا ودقيمةد ابطكةد افنيةدمفدضمفد
امباش.د

ك اانظرداسكصيةدمديردمكسبد اشؤكفد اقانكنيةدفيدىذ د اشأفدأشارؼد

رقـ6627-2-10/د امؤرخدفيد2013/05/06ـ.د
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ك اممثعةدفيد حسدابد ابطكةد امشاردإاييا،دمفدضمفدمباشاتد ادادةدمنسدبيد
جيازد امخابرتد اعيبية،دكفقاًداألحكاـد اك ردةد ااقررد امذككرد(

-179دادنةد

2012ـ).د

عيوديطعبدمنكـدضركرةد حسدابد ابطكةد افنيةد اخاصةدمنسدبيدجيازد
امخابرتد اعيبيةد قيمةد ،%70دمفدقيمةدآخردرسبدأدادي،د دسحقود امنسفعد ندد
اردمفد اشيرد اساايد
نسياءدخدمسودكفقاًداعسشريباتد امنظمةدايا،د علدأفدسصرؼد س ً

ادسحقاؽد ازيادةدفيد 2012/08/01ـ،دكمادير يدإ ادةد حسدابد امباشاتد ادا قةد
اكافةدمنسدبيدجيازد امخابرتد اعيبية،د ااضافةداعمباشاتد اجديدةد امزمعدربطيا،د

كفقاًدانصد امادةد اسادبةدمفد اقانكفد(43دادنةد1974ـ).د
"السثثثالم عميثكم"

لألىمية يرجى التقيد بما جاء بكتابنا ىذا
رضا الشياوي

مدير إدارة التقاعد العسكثثثثثري
صورة إلى -:

 مدير مكتب شؤون المجنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة . -مدير المكتب القانونثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي .

 -إدارة المنافع النقدية بالجيش الميبثثي .

 رؤساء أقسام التقثثثثثثثثثثثثثثثثاعد العسكري . -ممثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثف اإلدارة .
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انطعىٌ اإلدارٌـــــــــح انصـــادرج

عٍ احملكًح انعهٍا وانرً هلا عالقـح
د

تقــاَىٌ ذقــــــــاعذ انعسكــزٌني
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الطعن اإلداري رقثثثثثم  2/30ق
"نقل عسكري إلى جية مدنية

احتساب العال وات العسثكثثثرية"
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"نقل عسكري إلى جية مدنية – احتساب العال وات العسكرية"
قضيةد اطبفد اد رؼدرقـد(2/30دؽ)،د ااجعدةد امنبقدةدبساريخد1375/3/4ك.رد
(2007دـ)د
" -1المبدأ"

"اديدسحقداعبدكرؼد نددنقعوداعخدمةد امدنيةد احسفاظد اابطك تد اسيدكافد

يدسحقيادفيدجيةد معود ابدكريةدألفدىذهد ابطك تدسسبعقد طبيبةد اخدمةد
ابدكرية".د

امدعحةدثـدنقلدإالد
 حيثدأنودكائفدكافد امطبكفدضدهدكافديشسغلد ااقك تدُ

اخدمةد امدنيةدكقددسرسبد علدذاؾدخفضدمرس ودبند ةد %30دسـددحبدقررد

امطبكفدضدهدكأُ يدداعبملد ااشرطةدبذ تد ارس ة.

خعيدبناءد علدقررد اقائدد أل علد
 امطبكفدضدهدضـدإالدىيئةد ألمفد ادً
اعقك تد امدعحةدثـدأصدرتد اعجنةد اشببيةد ابامةدقرردبنقعودإالد اخدمةد

ابامةدبناءد علدطع ودكأصدرتدقر ًردآخرديقضيد دحبدقرردإحااةد امطبكفد
ً
ضدهدإالد اخدمةد امدنيةدكبإ ادسودإالدىيئةد ألمفد اد خعيدمعد احسفاظد

برسبسودكأقدميسودكبذاؾدفإفدمطاا ةد امطبكفدضدهد منحود ابطكةد ابدكريةد
ٍ
ةدنقعودإالدكظيفةدمدنيةدادسقكـد علد
ك طكةد امط سدك اسمكيفدخطؿدفسر
أداسدقانكني.
فميذه األسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال ،وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيو وفي الدعوى اإلدارية  25/157ق استئناف بنغازي برفضيا والزام المطعون
ضده بالمصروفات.

516

الطعثثثثثثن اإلداري  / 71ق

تسويثثثثثثثثثثثثثثثثثثة معثثثثثثثثثثثثثاش طبقاًال
لقثثثثثثثثانون تقثثثثثثثاعد العسكريين

517

تسوية معاش طبقاًال لقانون تقاعد العسكريين

طبفدإد رؼدرقـد(/71ؽ)دجعدةد2007/6/17دـ،د مقرد امحكمةد ابعياد
مدينةدطربعسد

(" )1المبدأ":
 "أنودإذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد ابجزد اكعيداغيردإصا ةد ابملدأكدمرضدامينةد دسحقدمباشاًدسقا دياًديبادؿد %80دمفدمرس ود افبعيدإذ دبعغتدمدةد

خدمسودخمداًدك شريفددنةدفأكثردكأمادإذ دقعتدمدةدخدمسود فدىذ د اقدرد
دسحقدمكافأة".

 كحيثدأنودكحد مادىكدثابتدمفد اكقائعد اداافدبيانيادأقاـد امطبكفدضدىـداد كػد اد ريةدحيثدطاابك دفييادسدكيةدمباشاسيـد اسقا ديةدط قاًداقانكفد

سقا دد ابدكرييفدقبلدسبديعود ااقانكفدرقـد( )3دادنةد 1988ـد علدأداسدأنيـد
اسحقك د ااقك تد امدعحةدكثبتد دـدصطحيسيـداعخدمةد ابدكريةد دببد ابجزد
اصحيدفيد اسك ريخدمفد 1985دكحسلد 1988ـد اذؼدجبلدمناطد دسحقاؽد
امباشد اسقا دؼداعبجزد اكعيد فد اخدمةد ابدكريةدمشركطدببعكغدمدةد
اخدمةدخمداًدك شريفددنةدفأكثر.
( )2األساس القانوني:

مادةد( )20دمفد اقانكفدرقـد( )3دادنةد 1988ـد امبداةداعقانكفد( )43دادنةد

1974د شأفدسقا دد ابدكرييف.د
ك اسيدنصتد"أنودإذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد ابجزد اكعيداغيردإصا ةد
ابملدأكدمرضد امينةد دسحقدمباشاًدسقا دياًديبادؿد

%80دمفدمرس ود افبعيدإذ د

بعغتدمدةدخدمسودخمداًدك شريفددنةدفأكثردكأمادإذ دقعتدمدةدخدمسود فدىذ د اقدرد
دسحقدمكافأة".د

( )3التعميق:
إفدسحديددساريخد نسياءدخدمةد امكظفد اذؼدثبتد جزهد اصحيد قرردمفد
اعجنةد اطبية،دمككلدإالد اجيةد اسيديس بيادكمفدثـدفإفدثبكتد ابجزد اصحيد قررد
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مفد اعجنةد اطبيةدمجردددببداقررد اد رةد اذؼدسدسنددإايودفيدإنياءد اخدمةدكمؤدػد
ذاؾدأفدخدمةد امكظفد افبعيةدأكد احكميةدقددسدسمردإالدماد بددصدكردقررد اعجنةد
اطبيةدكاغايةدإخطارهد انسياءدخدمسودمفد اجيةد اسا عدايا .د

يةدمدةدسقلد فدخمسدك شريفد
إفد امطبكفدضدىـدأمضك دفيد اخدمةد ابدكر
ً
دنة،دكأفد دـداياقسيـد اصحيةدسرجعدإالد ابجزد اكعيداغيردإصا ةد ابملدأكدمرضد
امينة،دكأفدجيةد اد رةداديحقدايادإحااةدمكظفد علد امباشدابدـد اعياقةد اصحيةد
إادبناءد علدقرردمفد اعجنةد اطبيةدأمادسحديددساريخد احااةدفيكدخاضعداسقديردجيةد
ً
اد رة.د
فميذه األسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال وبنقض الحكم المطعون فيو والزام
رافعيا بالمصروفات.
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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الطعثثثثثثثثن اإلداري رقثثثثثثم  53 / 106ق

الحقثثثثوق الضمثثثثثثثثثثثثثثثانية لمعسكثثثثثثثثثثثثثثريين

اختصاص لجنة المنثثثثثثثثثثازعات الضمثثثثثثثثثثثثثانية
د
د
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الحقوق الضمانية لمعسكريين – اختصاص لجنة المنازعات الضمانية
طبفدإد رؼدرقـد53/106دؽ،دجعدةد1375/6/24ك.رد(2007ـ)د
(" )1المبدأ"

"إنودك فدكافد امطبكفدضدهدمفدأفردد اقك تد امدعحةدكيخضعداضمافد

خاصدنظمودقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد( )43دادنةد 1974ـدإادأفدد كهدسدرؼد

شأنيادأحكاـد اقانكفدرقـد( )13دادنةد 1980ـد شأفد اضمافد اجسما يد ا س ارىاد

مسبعقةد مباشود اضماني.د
( )2األساس القانوني:

سنصد امادةد( )44دمفد اقانكفدرقـد(

)13دادنةد 1980ـد شأفد اضمافد

اجسما يد أنو:د
"سنشأداجافدإد ريةدذ تد خسصاصدقضائيدسفصلد قررتدنيائيةدك ج ةد انفاذد
فيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفدكجياتد ابملدك اعجافد اشببيةداعضمافد
اجسما يدفيدخصكصدسطبيقدىذ د اقانكفد" .د

( )3التعميق:
امشاردإايودأ طهدىكد
كمفادد انصد اداافد اذكردكمادأردسود امحكمةد ُ
ابعياد ُ
أفدأفردد اقك تد امدعحةدك فدكانك ديخضبكفدانظاـدخاصدنظمودقانكفدسقا دد
ابدكرييفدإادأفدد كهد امسبعقةد اامباشد اضمانيدسدرؼد شأفدأحكاـد اقانكفدرقـد

()13دادنةد 1980د شأفد اضمافد اجسما ي،دك فدماد د دذاؾدمفد اد اكػد ألخرػد
امسبعقةد شؤكنيـد اكظيفيةدك دسحقاقيـدامرس اسيـد فدفسرةد ابملدفييدمفد خسصاصد

اقضاءد ابدكرؼدك اد رةد ابدكريةدألفدقانكفد اخدمةد امدنيةدقدد دسثنلدفيدمادسود
اثانيةدمفدسطبيقدأحكاـد علدأفردد اقك تد امدعحة .د

كمادأفدنصد امادةد( )44دمفد اقانكفدرقـد( )13دادنةد 1980ـد امذككردأ طهد

أحكامود امةدكايسدمفد ابقلدك امنطقد دس بادد ابدكرييفدمفد رضدمناز سيـد

امسبعقةد مباشاسيـد اضمانيةدأماـداجنةد امناز اتد حجةدأفد اقانكفدرقـد( )43دادنةد

ٍ
ييفدقددخطدمفدنصدمماثل .د
1974ـد شأفدسقا دد ابدكر
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الطعن اإلداري رقم  55/ 39ق
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522

تقاعد – معاش عسكري
قضيةد اطبفد اد رؼدرقـد(55/39ؽ)،د ااجعدةد امنبقدةدفيد1376/6/29ك.رد
ابعياد مدينةدطربعس د
(2008ـ)،د مقرد امحكمةد ُ
(" )1المبدأ"

"أفد احقدفيد امطاا ةد اامباشد اضمانيديدقطد مضيدخمسد شرةددنةدمفد

ساريخدنشكءد احقدفيد دسحقاقودكىكدمادنصتد عيود افقرةد اثانيةدمفد امادةد( )164د
مفدائحةد امباشاتد اضمانية".د

 -أقاـد امطبكفدضدهدد كهد اد ريةدطاا اًدإاغاءدقررداجنةد افصلدفيد

امناز اتد اضمانيةدكبإازـدصندكؽد اضمافد اجسما يدبربطدمباشود

اسقا دؼدمفدساريخدسدريحودمفد اقك تد امدعحةدقاؿدشرحاًدايادأنودكافديبملد
ااقك تد امدعحةدكسـدسدريحودمنياد بددأفدقررتد اعجنةد اطبيةد دـداياقسود

اصحيةداعخدمةد ابدكريةدبند ةد %60دإادأفدصندكؽد اضمافد اجسما يد
اردمفد اساريخد امذككر.
اـديدكػدكضبود اسقا دؼد س ً
( )2األساس القانوني"

 امادةد()2/164دمفدائحةد امباشاتد اضمانيةد
نصتد علدأنود"يمنعددماعد اد كػد اسيدمكضك ياد انزعد علدأصلد

دسحقاؽد امباشدأكدغيرهدمفد امنافعد انقديةد مضيدخمسد شرةددنة...دكيمنعد
دماعدد كػد امطاا ةد قدطدأكدأكثردمفدأقداطد امباشاتدأكد امنافعد اشيريةد مضيد

خمسددنك تد ا س ارىادمفد اديكفد ادكريةد امسجددة ."...د
 امادةد()53دمفد اقانكفد()43دادنةد1974ـ.د

نصتد علد"يدقطدنيائياًد احقدفيد قسضاءد امباشاتدك امكافآتدك اسبكيضاتد

اسيداديطاابدبياد امنسفبكفدأكد امدسحقكفد نيـدخطؿدخمسددنك تدمفدساريخد
ادسحقاؽدأكدمفدساريخدأد ءدآخردقدطدفيد امباش،دإادإذ دأثبتد امنسفعدأكد
امدسحقدأفد دـد امطاا ةدبيادكافدألد ابدخارجةد فدإردسو" .د
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( )3التعميق:

 إفد امطبكفدضدهداـديطاابد صرؼدمباشود اسقا دؼدإادبساريخد2004/6/21دكىكدساريخدرفعدمناز سود اضمانيةد –دأؼد بددأكثردمفدخمدةد
شرد امداً-دكاـديقعدأؼدإجرءدقاطعدايذ د اسقادـدأكدمكقفاًدادريانودكيككفد

ااساايدحقودفيد امطاا ةد مباشود اضمانيدقدددقطد ااسقادـد اطكيلد

امنصكصد عيودفيد امادةد( )164دمفدائحةد امباشاتد اضمانيةدك اسقادـد

اخمديد امنصكصد عيودفيد امادةد()53دمفد اقانكفدرقـد()43دادنةد1974د
شأفدسقا دد ابدكرييف.

 إفدكجكدد امانعد ألدبيدسدسقلدبسقديرهدمحكمةد امكضكع،دإادأفد ألد ابد اسيدابعيادإذ د
سكردىاد امحكمةداقياـدىذ د امانعدأكدنفيوديخضعدارقا ةد امحكمةد ُ

كانتدسنطكؼد علدمخاافةداعقانكفدأكداديككفدمفدشأنيادأفدسؤدؼدإالد انسيجةد
اسيد نسيتدإاييادأكدسككفد ألداةد اسيد دسندتدإاييادغيردصااحةدمفد اناحيةد

امكضك يةداطقسناعدبيا.

 -كامادكافدمادندبداعمطبكفدضدهداديخرجد فدجيعود قك دد اقانكفد(

ادنةد1980دك اقانكفد()43دادنةد1974ـدكىذ دمماداديقبلد ابذردبجيعو.

)13د

 كحيثدأفدمبنلد انقضدمخاافةد اقانكف،دك فد اد كػدصااحةداعفصلدفييادفإفدامرفبات.د
امحكمةدسحكـدفيياد مطًد مادةد( )358دمفدقانكفد ُ
فميذه األسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال ونقض الحكم المطعون فيو وفي
34/304ق استئناف بنغازي برفضيا والزام رافعيا
الدعوى اإلدارية رقم
المصروفات.
د
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اختصاص لجنة المنازعات الضمانية بنظر المنازعات الخاصة بالعسكريين
طبفدإد رؼدرقـد(/151د54دؽ)،دجعدةد1376/6/29ك.رد(2008دمديحي)د
(" )1المبدأ"

ييفداـديبيفد
"إفد اقانكفدرقـد 43دادنةد 1974دمديحيد شأفدسقا دد ابدكر
ُ
اجنةدخاصةدسسكالد افصلدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفد ابدكرييفد

كصندكؽد اسقا د،دكنصدفيدمادسود( )67د علدأفدسسكالد اييئةد ابامةداعضمافد
اجسما يدسنفيذدأحكامودكىذ ديبنيد ارجكعدإالدىذ د اقانكفدفيدسحديدد اجيةد
امخسصةد اافصلدفيدسعؾد امناز اتدك الدمادسود(

)39د اسيد نيطتد اافصلدفيد

امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفد امشسركيفدكأصحابد ابملدك اييئةد ابامةد
اعضمافد اجسما يد ااعجافد اد ريةدذ تد اخسصاصد اقضائيدفيذهد اعجافدىيد
اسيدكانتدمخسصةد اافصلدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفد ابدكرييفد
ك اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يد اذؼدنصدفيد افقرةد ألخيرةدمفدمادسود اثااثةدمفد
اقانكفدرقـد( )13دادنةد 1980ـد شأفد اضمافد اجسما يد علد س اردنظاـدسقا دد
ابدكرييفدمفدأنظمةد اضمافد اجسما يدكمناطد افصلدفيد امناز اتد اضمانيةد

اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفدكجياتد ابملدكصندكؽد اضمافد اجسما يدبعجافدإد ريةد
ذ تد خسصاصدقضائيدكىكدمادنصد عيودفيدمادسود( ،)44دفإفدىذهد اعجافدصارتد

ىيد امخسصةد اافصلدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفد ابدكرييفدكصندكؽد
اعجنةدمصدرةد اقررد امطبكفداجنةدمفدىذهد اعجاف،د
اضمافد اجسما يدكامادكانتد
ُ

فإفدسدعيـد احكـد اطبيفد أفد امناز ةد اضمانيةد امماثعةدسدخلدفيد خسصاصياد

صحيحد اقانكف،دإادأنودأخطأد ندمادفصلدفيدمكضك يادألفد افصلدفيد امكضكعد
إنمادمحعودأفديككفدأماـد امحكمةد اسيدأصدرسوديشملد انزعدبرمسودكينقلدإايياد

مكضكعد امناز ةد اد ريةدذ سودإاغاءدكافدأكدغيردإاغاء،دأماداكدكافدقررد اعجنةد
اد ريةدذ تد اخسصاصد اقضائيدقدد قسصرد علد افصلدفيدمدأاةدفر يةدغيرد
مسصعةد اامكضكعدامدأاةد اخسصاص".د
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دفييادإفدكطًدمنيـد رضسيـد
 أقاـد اطبكفدضدهد اد كػد اد ريةدكقاؿدشرحاًُ
هدكعياًد
جيسود ابدكريةد اسا عداياد علد اعجنةد اطبيةد امخسصةد اسيدقررتد جز ُ
فد ابملدإادأفدسعؾد اجيةدسرختدفيدسدريحودمفد اخدمةدإالدحيفدصدكرد

اقرردرقـد( )3دادنةد 1988ـدكطبقدصندكؽد اضمافد اجسما يدىذ د اقانكفد
علد انزعدكقرردصرؼدمكافأةداودكايسد امباشد اضمانيد اذؼدنصتد عيود

امادةد( )20دمفد اقانكفدرقـد( )43دادنةد 1974ـدقبلدسبديعياد ااقانكفدرقـد

()3دادنةد 1988ـدك رضك دأمرىـد علداجنةد افصلدفيد امناز اتد اضمانيةد
اسيدقررتد دـد خسصاصيادبنظرىا.
 نظرتد امحكمةد اد كػدكقضتد قبكايادشكطًدكفيد امكضكعدبإاغاءد اقرردامد يفدط قاًداعقانكفدرقـد
امطبكفدفيودك ازـدجيةد اد رةدبسدكيةدمباشد ُ
()43دادنةد1974ـ.

( )2األساس القانوني:

 امادةد()67دمفدقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد()43دادنةد1974ـ.د

"سسكالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يدسنفيذدأحكاـدىذ د اقانكفد علدأفد

سصدرد اقررتد اسنظيميةد اطزمةداسنفيذهدمفد اكزيرد امشرؼد علدىذهد اييئةد بدد
مك فقةدرئيسد ألركافداعقك تد امدعحة.د

 امادةد( )3دمفد اقانكفدرقـد( )13دادنةد 1980ـد شأفد اضمافد اجسما يد
افقرةد ألخيرة:د
"كماديبسبردمفدأنظمةد اضمافد اجسما يدنظاـدسقا دد ابدكرييف" .د

 امادةد()44دمفد اقانكفدرقـد()13دادنةد1980ـد امذككردأ طه.د
لجان المنازعات/

"سنشأداجافدإد ريةدذ تد خسصاصدقضائيدسفصلد قررتدنيائيةدك ج ةد انفاذد
فيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفدكجياتد ابملدك اعجافد اشببيةداعضمافد
اجسما يدفيدخصكصدسطبيقدىذ د اقانكفد ."...د
د
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( )3التعمق:
خسصاصداجافد امناز اتد اضمانيةدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد

امضمكنيفد ابدكرييفدكصندكؽد اضمافد اجسما ي .د
فميذه األسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال ونقض الحكم المطعون فيو وفي
الدعوى اإلدارية رقم 35/224ق استئناف طرابمس بإلغاء القرار المطعون فيو
وباختصاص المجنة ُمصدرتو بنظر المنازعة.
د
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الطعن اإلداري رقثثثثثثثثم ( 59/1ق) بعدم دستوريثثثثثثثة

المادة األولى من القانثثون رقم ( )3لسنة  1988م
بتعديثثثثثثثل نص المادة (  ) 20من القانون رقثثثثثثثثثثم

د

(  ) 43لسنة  1974م بشثثثثثثثثأن تقثثاعد العسكريين
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د
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دـدددسكريةد امادةد ألكالدمفد اقانكفدرقـد" "3لسنة 1988مدبسبديلدنصد امادةد
()20دمفد اقانكفدرقـد43دادنةد 1974مد شأفدسقا دد ابدكرييفد.د

طعن إداري رقم ( 59/1ق) جمسة الثالثاء  19فبراير  2013م بمقر المحكمة
العميا بطرابمس
 )1المبدأ -:
إفد ا طفد اددسكرؼد اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايدفيد201/8/3مد

قددنصدفيدمادسود اداددةد علدأفد{ الميبيون سواء أمام القانون  ،ومتساوون في

التمتع بالحقوق المدنية  ،،،،،،،،إلخ } دكقددخاافد اقانكفدرقـد()3دادنةد1988م

فيدمادسود()20دىذ د امبدأد،دكىكدمبدأد امداكةد أفد شسرطدفيدحااةد نسياءد اخدمةد

دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةداعبدكرييفدأفدسككفدمدةد اخدمةدخمداًدك شريفد

دنةدفأكثردك ادمنحدمكافأةدفقطد .د

 أقاـد امطبكفدد كهدشارحاًد أفد اقانكفد امطبكفدفيود بدـدددسكريسودكذاؾداخطاود مبدأد امداكةدبيفدمفدسماثعتدمركزىـد اقانكنيةد،دحيثدحرـد
ابدكرييفدمفدحقيـدفيد ادسفادةدمفد امباشد اسقا دؼد ندد ابجزدأكد اكفاةد
ميمادكانتدمدةد اخدمةدخطفاًدا اقيدفئاتد امجسمعد،دكىكدمادخاافدنصد
امادةد اداددةدمفد ا طفد اددسكرؼد اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد
فيد2011/ 8 / 3مد،دكامادكافدمبدأد امداكةدمفد ام ادؼد اددسكريةدكفقاد
اإل طفد اددسكرؼدكأحكاـد امحكمةد ابعيادكقددجاءد اقانكفد امدفكعد بدـد
ددسكريسودمخاافاًدايادمماديدسكجبد احكـد بدـدددسكريسود.

 )2األساس القانوني  -:د
نصد امادةد اداددةدمفد ا طفد اددسكرؼد اصادرد فد امجعسد اكطنيد
انسقاايدفيد2011/ 8 / 3مد
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فمثثثثيذه األسثثثثباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال  ،وبعدم دستورية نص المادة األولى من
القانون رقم ( )3لسنة  1988م بتعديل المادة ( ) 20من القانون رقم( )43
لسنة  1974م في شأن تقاعد العسكريين .
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تعميمات العمل رقم (  ) 2لسنة  2014م بشأن
تطبيق الطعن الدستوري رقثثثثثثثثثثم ( 59 /1ق)
والثثثذي يقضي بعثثثثثثثثثثثثثثثدم دستوريثثثة

القانون رقم (  )3لسنة 1988م بشأن
تعديل المثثثثثثثثثثادة ( )20من القانثثثثثثثون
رقثثثثثثثثثثثثم ( )43لسنثثثثثثثثثثثثثثثثة  1974م

بشثثثثثثثثثثثأن تقثثثثثثثثثثثثثثثاعد العسكثثثثرييثثثن

د
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تعميمات العمل رقم ( )2لسنة  2014م بشأن تطبيق العمل الدستوري رقم
( 1لسنة  59ق) يقضي بعدم دستورية القانون رقم (  ) 3لسنة  1988م

بشأن تعديل المادة ( )20من القانون رقم ( 43لسنة  1974م) بشأن تقاعد
العسكريين .
السادة /

مديردإد رةد اسق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دد ابدكرؼد .د

مدرءد افػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركعد ااصندكؽد .د
دددددددرؤداءدأقداـد اسقا دد ابدكرؼد اافركعد.
بعد التحية ،،،

حرصاًال عمى دطمػ ػ ػ ػ ػ ػػةدسطبيقدكسكحيدد اجرء تد اسنفيذيػ ػ ػ ػػةدبسطبيقد اطبػ ػ ػػف د
اددسكرؼدرقـد( 1لسنة 59ق)دك اقاضيد بدـدددسكريةد اقانكفدرقـد( 3لسنة

1988م)د شأفدسبديلد امادةد()20دمفد اقانكفدرقـد( 43لسنة 1974م)د شأفدد
سقا دد ابدكرييفد.دد

وحيث أنو صدكردىذ د امبدأد فد امحكمةد ابعيادقددأٌاغيد اقانكفدرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ د

( 3لسنة 1988م) كجبعودمبدماًدمفد اناحيةد اقانكنيةدككذاؾدإاغ ػ ػ ػػاءد آلثارد د
اقانكنيةد امسرس ةد عيودمفدساريخدصدكرهدفيد1988/08/21م اذاؾديطعبدد

منكـد اسقيدد ااجرء تد اساايةد-:

يكون صرف امباشاتد ابدكريةدألصحابد اشأفدمفدساريخد دسحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقيـد د

اعمباشدكدكفدإ ماؿد اسقادـد اخمديدكاكفديجبد نددسدكيةدىذهد امباشاتد د
ضركرةد اسقيدد ضك طد ادسحقاؽد اساايةد-:د

أوالًال  :ضوابط استحقاق متعمقة بالمنتفع :
يجب عمى المنتفع عند ربطو لممعاش إحضار المستندات التالية -:

أ  -دـدسقاضيدأؼدنكعدمفدأنكعد امباشاتدكذاؾدبإحضاردإفادةدمفدإد رةد
افرعد اك قعدفيدنطاقودمقردإقامةد امنسفعد.
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ب -إحضاردماديفيدد دـد اسدجيلد أنظمةد اضمافد اجسما يدمفدقدـد

اسدجيلدك اشسركاتدك اسفسيشدمفد افرعد اك قعدفيدنطاقودمقردإقامةد

امنسفعد.
ج -إحضارد ارقـد اكطنيد.د
د-دإفادةد بدـد ابملدمفدمكسبد ابملد اك قعدفيدنطاقودمكافدإقامةد امنسفعد .د

ه-دإقرردشخصيد بدـد ابملدمصدؽدمفدمحررد قكدد .د
و -دـدسقاضيدمباشدأداديد.

ز -إحضاردماديفيدد دـدحصكاود علدمحفظةد دسثماريةدمفدصندكؽدددددددددددددددددددددددددد
انماءد اقسصادؼد اجسما لد .د

ح -إحضاردكشفد احدابد اذؼدصرفتد عيود امكافأةدفيد ادابقد.د

ثانياًال  :ضوابط االستحقاق بالنسبة لممستحقين
سككفدضك طد ادسحقاؽداعمباشد ابدكرؼداعمدسحقيفد فد امنسفعدكفقاًداعشركطد

اك ردةدفيد ا ابد اثامفدمفد اقانكفدرقـد(43دادنةد1974ـ)د شأفدسقا دد ابدكرييف.دد

ثالثاًال  :في حالة حصكؿد امنسفعدأكد امدسحقيفد نود علدأؼدنكعدمفدأنكعدددد د
امباشاتدفإنودكسطبيقادانصد امادةد( )60من القانون ( 43لسنة 1974م)ادد
ً
يجكزد اجمعدبيفد امباشد ابدكرؼدأكدأؼدمرسبدأخردمفدأؼدخزنةد امةد د

ايبيةدكماداديجكزد احصكؿد علدأكثردمفدمباشدمفدخزنةد امةدك حدةدفإذ د د
دسحقدأكثردمفدمباشديؤدؼدإايود امباشد ألكثردفائدةدففيدحااةدسقدـد د
امنسفعدأكد امدسحقد نود طعبدسضمفدرغبسودفيد احصكؿد علدمباشد د
دكرؼدكسك فردفيودشركطد ادسحقاؽدفإنوديمنحداودمباشد ألكثردفائدةداود بدد د
سرجيعدقيمةد امكافأةد امصركفةداود.د

رابعاًال :ديككفدسرجيعد امكافآتد اسيدسـد احصكؿد عييادفيد ادابقدكفقاًد د
اعضك طد امحددةدفيد امادةد()63دمفد اقانكفدرقـد(43دادنةد1974ـ)ديشأفدد

سقا دد ابدكرييف.د
د
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خامسثثثثثثثاًال :علدجميعدأقداـد اسقا دد ابدكرؼد اافركعدأفدسقكـدبإ د د دإحصائياتد
اافركقاتد اماايةد اسيديسكبدىادصندكؽد اضمافد اجسما يد شأفدىذهد اسدكياتد

كذاؾدسمييدًدامطاا ةدكزرةد اماايةدبيذهد ام ااغد اماايةد امدسحقةدفيدذ سياد .د
وبناءاًال عمثيو يطمب التقيد بيذه التعميمات ووضعيا موضع التنفيذ
والثثسثثالم عميثثكم

د  .إدريس حفيظة المبروك
رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام
لصندوق الضمان االجتمثثثاعي

الموافق 2014/1/21.م
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