
  )1(م  1974لسنة 43قانون رقم 

  بإصدار قانون تقاعد العسكريين

  باسم الشعب ،،

   

  بعد اإلطالع علي اإلعالن الدستوري ،   

م والقـوانني املعدلـة لـه  1967مارس    28هـ املوافق  1386ذي احلجة  17وعلي قانون التقاعد الصادر يف   

 .  

  ،  االجتماعيم بشأن الضمان  1973لسنة  40وعلي القانون رقم      

  . م بشأن اخلدمة يف القوات املسلحة  1974لسنة  40وعلي القانون رقم   

  وبناء علي ما عرضه رئيس جملس الوزراء وموافقة رأي هذا الس ،   

                         

  :إصدار القانون األتي 

أحكامه ، وذلك بالنسبة يني املرافق ويلغي كل حكم خيالف يعمل بأحكام قانون تقاعد العسكر   : )1(مادة 

وقت العمل بأحكامه أو الذين يلتحقون ا املسلحة جودين يف اخلدمة بالقوات إيل املنتفعني املو 

  .بعد ذلك 

والقــرارات يســتمر العمــل بــاللوائح يميــة الالزمــة لتنفيــذ هــذا القــانون إيل أن يــتم صــدور القــرارات التنظ  ) :2(مادة 

       .أحكام هذا القانون الية بالقدر الذي اليتعارض مع احل

  . الشهر امليالدي التايل لتاريخ نشره رمسية ويعمل به اعتبار من أول ينتشر هذا القانون يف اجلريدة ال  ) :3(مادة 

  

   

  عبد السالم أمحد جلود / الرائد                                                                                          



  قانون تقاعد العسكريين

  الباب األول

  األحكام األساسية

  : تسري أحكام هذا القانون علي   ) :1(مادة 

املنصوص عليهم يف قـانون اخلدمـة يف   يف القوات املسلحة بصفة دائمة الضباط الذين يؤدون اخلدمة    )أ 

  . القوات املسلحة 

    . طوعني ضباط الصف واجلنود املت  )ب    

ــذا القــــانون علــــي   ) :2(مادة واملســــتعدين مــــن االحتيــــاط أو انــــدين بــــاإللزام أو التكليــــف ال تســــري أحكــــام هــ

ــد العســــكرية واملــــدنينيوأفــــراد املقاومــــة الشــــعبية وطلبــــة التقاعــــد  ــــالقوات  الكليــــات واملعاهــ ــاملني ب العــ

  .يف احلدود وباألوضاع اليت ينص فيها صراحة علي ذلك املسلحة إال 

  .     خارج القوات املسلحة   املنتفع بأحكامه ، إذا نقل إيل يقف سريان أحكام هذا القانون علي   : )3(مادة 

  . مخسه يف املائة شهرياً % 5) 1(ر إليهم يف املادة ـ يقطع من مرتبات املنتفعني املشا 1  : )4(مادة 

ـذا القـانون أمـا مـن يعينـون بعـد  احلـاليني مـن تـاريخ العمـل ـ ويبـدأ االقتطـاع بالنسـبة إيل املنتفعـني 2

نتهـاء خدمــة        ا اســتحقاقهم للراتـب ويسـتمر االقتطــاع حـىت تــاريخ فيبــدأ إلـيهم مــن تـاريخ  هـذا التـاريخ

  .املنتفع 

شــهرياً فـإذا خفـض الراتــب يسـتحقه املنتفـع علــي أسـاس الراتـب األساســي الـذي  االقتطـاعوجيـب ــ 3

  .سبب فيكون علي أساس الراتب املخفض  ألي

�ـــ تــؤدي اخلزانــة العامــة مبــالغ ال تقــل عــن  4

�
مــن جممــوع مرتبــات ) ملائــة ســبعة ونصــف يف % ( 7 

  . املنتفعني بأحكام هذا القانون 

أو اإلصـابة يف العمليـات احلربيـة رف يف حـاالت االستشـهاد أو الفقـد الـيت تصـ كما تؤدي اخلزانة العامـة املبـالغ

   .  وما يف حكمها وفقاً ألحكام هذا القانون 



 رواتـب املنتفعـني واملبـالغ الـيت تؤديهـاجتماعي املبالغ اليت تقطـع مـن حتال إيل اهليئة العامة للضمان اإل  :) 5(مادة 

  . املادة السابقة اخلزانة العامة طبقاً ألحكام 

يف حســـاباا للقواعـــد واإلجـــراءات املعمـــول ـــا   لغ كما جيري الصرف منها وفقاً وتدير اهليئة الذكورة هذه املبا

  . متسك تلك اهليئة حسابا مستقًال خاصاً بتقاعد العسكريني وذلك مع مراعاة أن 

ــــــأمني  خبري يف  يفحص املركز املايل حلساب تقاعد العسكريني مبعرفة   ) :6(مادة  ــــــيات التـــ ــــوارى(رياضـــ أو )  اكتـــــ

رتاكات الــيت حــددها هــذا ويعــاد النظــر يف تقــدمي املنــافع واالشــكثــر كــل أربــع ســنوات علــي األقــل ، أ

  . ء هذا الفحص يف ضو   القانون 

املنصـوص علـي اسـتحقاقها وفقــاً يف املــادة الرابعـة إال املبـالغ التـؤدي مـن أمـوال التقاعـد املشـار أليهـا    ) :7(مادة 

الفـا ألحكامـه فيـؤدي مـن أو املستحق عنه معاشاً أو غريه خفإذا منح املنتفع . ذا القانون ألحكام ه

  . العامة أو خزانة اجلهة امللزمة به   اخلزانة 

جيــوز بقــرار مــن جملــس قيــادة الثــورة بنــاء علــي اقــرتاح القائــد العــام للقــوات املســلحة مــنح معاشــات أو   ) :8(مادة 

مكافــآت اســتثنائية أو إضــافية للخاضــعني ألحكــام هــذا القــانون ممــن يــؤدي خــدمات جليلــة الــوطن 

  . خدمني عنهم مهما كان نوع خدمتهم أو مدا أو للمست

حيســـب املعـــاش أو املكافـــأة يف األحـــوال املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا القـــانون علـــي أســـاس آخـــر راتـــب   ) :9(مادة 

اخلدمـة أثنـاء فــرتة األحالـه إيل قائمـة نصــف  انتهـتخدمتـه فــإذا  انتهـاءأساسـي أسـتحقه املنتفـع عنــد 

اريخ األحالـــه إيل القائمـــة أســـاس الراتـــب الســـابق علـــي تـــالراتـــب ، حســـب املعـــاش أو املكافـــأة علـــي 

  .املذكورة 

وإذا زيـد الراتــب بغــد انتهـاء اخلدمــة ، أختــذ الراتـب اجلديــد أساســاً إلعـادة حســاب املعــاش     

املقــرر وفقــاً ألحكـــام هــذا القــانون ، وذلـــك مــع مراعــاة إضـــافة عــدد مــن العـــالوات الســنوية للمرتـــب 

فـع يف راتبـه السـابق وتسـتحق الزيـادة الناشـئة اجلديد بقدر عدد العـالوات السـنوية الـيت أسـتحقها املنت

  .  عن إعادة حساب املعاش من أول الشهر التايل لتاريخ العمل بالقانون الذي أستحدث الزيادة

عليـه فيمـا عـدا احلـاالت الـيت الذي سـوي  من الراتب%  80الجيوز أن يزيد املعاش غلي   ـ1) : 10(مادة 

  .ينص فيها هذا القانون علي خالف ذلك

ــيخوخة   ـ 2               ـــع عــــن احلــــد األدىن ملعــــاش الشـــ والجيــــوز يف مجيــــع األحــــوال أن يقــــل معــــاش املنتفـ

  .املنصوص عليه يف قانون الضمان اإلجتماعي 



ويســتحق املنتفــع فضــًال عــن املعــاش مكافــأة عــن مــدة خدمتــه الزائــدة علــي مثــان وعشــرون   ـ 3              

  .اقع راتب شهر عن كل سنة سنة واربعة أمخاس السنة حتدد بو 

عنـــه مـــن مجيـــع الضـــرائب والرســـوم فمـــا يســـتحقونه طبقـــاً هلـــذا ويعفـــي املنتفـــع واملســـتحقون   ـ 4              

  .  القانون

كما تعفي الطالبات واملستندات واألوراق اخلاصـة بصـرف مبـالغ وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون مـن الضـرائب                  

  .حمللية والرسوم العامة وا

جبـرح أو  أصـابتهخدمة املنتفع بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز كلي من جراء  انتهتإذا   ) :11(مادة 

 26املنصـوص عليهـا يف مـادة الت ااحلـ أحـديعاهة أو مرض يف العمليات احلربيـة أو يف 

أو بسبب اخلدمة ، وكان لفقد قدرته علي خدمة نفسـه نتيجـة اإلصـابة أو املـرض ، حيتـاج 

إيل خدمة املستمرة مـن شـخص آخـر ، جـاز أن يـزداد معاشـه مبـا الجيـاوز مخسـني يف املائـة 

  . وفقاً ملا حتدده اهليئة العامة للضمان اإلجتماعي  حبسب درجة اخلدمة الالزمة وماهيتها

  :يقصد مبدة اخلدمة التقاعدية   ـ 1) : 12(مادة 

  ليت تقضي يف القوات املسلحة وتؤدي مدة اخلدمة الفعلية ا    ـ  أ            

                                                                                                                                                          .عنها االقتطاعات القانونية                       

أخـــري وضـــمت إيل اخلدمـــة التقاعديـــة القـــوات املســـلحة أو أيـــة جهـــة يت قضـــيت يف مـــدة اخلدمـــة الـــ   ب ـ

  .للمنتفع سواء أديت أو   تؤدي عنها االقتطاعات القانونية أو أعفيت منها طبقاً لقوانني سابقة 

  .مدد اخلدمة االعتبارية اليت يقرر ضمها إيل مدة اخلدمة الفعلية وفقاً ألحكام القانون    ج ـ

  :من اخلدمة القانونية  ويستبعد   ـ 2

  .بعد رد اعتباره  العسكرية ولو واألوامراملدد املفقودة من خدمة املنتفع وفقاً للقوانني  أ ـ    

  .  نصف مدة اإلحالة إيل قائمة نصف الراتب  ب ـ   

املـــرخص ـــا مهمـــا كـــان نوعهـــا مـــامل يـــؤد املنتفـــع عنهـــا مـــدة اإلعـــارة والبعثـــات واإلجـــازات  ج ـ   

  . االقتطاعات القانونية 



 : مـن أداء االقتطاعـات عنهـا  إعفائـهليـة مـع ااملـدد التحتسب للمنتفع ضمن مدة خدمته التقاعدية ،   :) 13(مادة 

    

رتف ـا مـن رئاسـة األركـان العامـة املدة اليت يقضيها وهو طالب بالكليات أو املعاهد العسـكرية املعـ   أ ـ 

  .للقوات املسلحة وذلك عدا سين الدراسة اليت يرسب فيها 

         . مدة مساوية ملدة اخلدمة الفعلية يف زمن احلرب      ب ـ

       . مدة مساوية ملدة األسر      ج ـ

تعادل نصف مدة اخلدمة الفعلية يف األماكن اليت حتدد بقرار مـن جملـس قيـادة الثـورة بنـاء علـي  مدة   د ـ

  .  اقرتاح القائد العام 

وجيوز بقرار من جملس قيادة الثورة بناء علي اقرتاح القائد العام إضـافة مـدد اعتباريـة أخـري للمنتفعـني وذلـك يف 

  . ر احلدود وباألوضاع اليت ينص عليها ذلك القرا

كانـت مرتتبـة علــي فـرتة زمنيــة واحـدة ، وحتســب  إذاوالجيـوز اجلمـع بــني املـدد املنصــوص عليهـا يف الفقــرة األويل 

  . للمنتفع يف هذه  احلالة املدة األطول 

يعتد مبدة اخلدمة التقاعدية احملسوبة طبقاً هلذا القـانون يف تطبيـق أحكامـه وكـذالك يف تطبيـق أحكـام    ) :14(مادة 

  .الضمان اإلجتماعي أو أي نظام تقاعدي آخر بديل قانون 

  

  

  

  

  

  

  



  الباب الثاني

  المعاملة التقاعدية العامة

مــن هــذا القـــانون تســتحق املعاشــات أو املكافــآت املقــررة مبوجــب أحكامـــه ) 51(مــع مراعــاة املــادة   ) :15(مادة 

  .األسباب الواردة يف قانون اخلدمة يف القوات املسلحة  ألحداخلدمة  انتهاءعند 

  : اآلتيةبلغ السن  مىتحيال الضباط إيل التقاعد   ) :16(مادة 

  سنــة 40      مالزم ثان   

        سنــة    42      مالزم أول    

  سنــة  44                نــقـيـــــب   

ــد      سنــة  48                رائــــ

ــدم      سنــة 50                مقــــ

ــد      سنــة  55                عقيـــ

  سنــة  56                عميــــد   

ــــواء      سنــة  57                لـ

  سنــة  58               فـــريق   

  سنــة  60              فريق أول   

ـــــر      سنــة 64              مشيـ

حىت رتبـة مقـدم أثنـني ومخسـني سـنة كمـا  باط الشرفبالنسبة إيل ضاإلحالة إيل التقاعد وتكون سن           

  .حيال ضباط الصف واجلنود إيل التقاعد مىت بلغوا سن اخلمسني 

لعـام وقـف إحالـة العسـكريني إيل التقاعــد الثـورة بنـاء علـي اقـرتاح القائــد اجيـوز بقـرار مـن جملـس قيــادة   )1) : 17(مادة 

       .  حيددها ذلك القرار   وذلك للمدة اليت 



العسـكري إيل التقاعـد بإبقائـه يف اخلدمـة بعـد ت ظـروف اسـتثنائية أن تؤجـل إحالـة كما جيوز إذا دعـ  )2              

ــــن   بالنسبة بلوغه السن القانونية ، ويكون ذلك بقرار من جملس قيادة الثورة  إيل الضـــــــباط وبقـــــــرار مـــ

يصــدر  بالنســبة إيل عــداهم ويشــرتط يف مجيــع األحــوال أن  رئيس األركان العامة للقوات املسلحة 

  .اإلبقاء يف اخلدمة قبل بلوغ السن القانونية قرار 

م يستحق املنتفع ، الذي حيال إيل التقاعد لبلوغه السن املقررة لذلك أو بناء علي أحكا   ) : 18(مادة 

القوات املسلحة املشار إليه ، معاشاً حيسب علي أساس من قانون اخلدمة يف  18املادة 

      . علي األقل   من راتبه مىت بلغت مدة خدمته التقاعدية مخسة عشر سنة   % 80

عـن  بواقـع راتـب شـهرين  قدر ، أستحق املنتفـع مكافـأة حتسـبفإذا مل تبلغ مدة اخلدمة ذلك ال        

  . أشهر عن كل سنة تزيد علي ذلك  كل سنة من السنوات العشر األويل ،وراتب ثالثة

السـبب علــي ومل يـنص هلـذا  15املـادة  اخلدمـة لسـبب مـن األسـباب املشـار إليهـا يف  انتهـاءإذا كـان   ) :19(مادة 

التقاعديـــة نتفـــع معاشـــاً إذا بلغـــت مـــدة خدمتـــه يف هـــذا القـــانون أســـتحق املمعاملـــة تقاعديـــة خاصـــة  

سـت وثالثـني جـزاً مـن الراتـب مضـروباً يف عـدد علي األقل حيسب علي أساس جزء من عشرين سنة 

  .سنوات اخلدمة

حتسـب بواقــع راتـب شـهر واحـد عـن كــل  مكافـأةفـإذا مل تبلـغ مـدة اخلدمـة ذلـك القــدر ، أسـتحق املنتفـع                  

عشـر التاليــة وراتــب سـنة مــن السـنوات اخلمــس األويل ، وراتــب شـهرين عــن كــل سـنة مــن الســنوات ال

   . ثالثة أشهر عن كل سنة تزيد علي ذلك 

  

  

  

  

  

  

  



  ثــاب الثالــالب

  المعاملة التقاعدية بسبب الوفاة أو اللياقة الصحية

  

ـــة   إذا انتهت خدمة املنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية   ـ 1 ) :20(مادة  ـــــابته مبـــــــرض أو عاهــــ ــة إصــ  أونتيجـــــ

ـــــلوكه ،   جرح أعجزه كلياً عن العمل   ــوء سـ ـــع إيل خدمــــــة أو تعتمــــــده أو ســــ ـــبب يرجـــ ومل ذلــــــك لســـ

    .    من راتبه أياً كانت مدة خدمته %  80معاشاً يعادل    أستحق  

ـــاً %    50فإذا كان العجز عن العمل جزئياً منح املنتفع معاشاً يعادل    ـ 2              ــه أو معاشــــ مـــــــن راتبـــــ

سنوات إيل مـدة خدمتـه التقاعديـة  بعد إضافة ثالث 19املادة سب طبقاً حلكم الفقرة األويل من حي

   .أي املعاشني أكرب 

عـن العمـل ،  نتيجة عجز املنتفع كليـاً   اخلدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية  انتهاءإذا كان   )1):  21(مادة 

تأديتــه العمــل دث أو إصــابة وقعـت للمنتفــع أثنــاء إيل اخلدمـة أو نتيجــة حــاوكـان ذلــك لســبب يرجــع 

مــن راتبــه أيــاً  % 90ادل إمهالــه أســتحق معاشــاً يعــذلــك بســبب تعمــده أو ســوء ســلوكه أو ومل يكــن 

  . خدمته كانت مدة 

من راتبه أو معاشـاً % 60  فإذا كان العجز عن العمل جزئياً ، منح املنتفع معاشاً يعادل   )2

ـــدة خدمتــــــه    19سب طبقاً حلكم الفقرة األويل حي ــــافة مخــــــس ســـــنوات إيل مــ بعـــــد إضـ

  . التقاعدية أي املعاشني أكرب 

علــي وإال كـان عجــزاً جزئيـاً وينســب العجــز % 60يعتـرب العجــز عـن العمــل كليـاً ، إذا كانــت نسـبته   ) :22(مادة 

  .سد إيل درجة فقد القدرة علي التكسب ونوع العمل واجلزء املصاب من اجل

             

  

  

  

  



  رابعــــاب الـــالب

  المعاملة التقاعدية في حاالت الشهادة والفقد واإلصابة في العمليات الحربية

  

ــن الشــــهيد معــــاش يعــــادل   ) :23(مادة  مــــن راتبــــه ويقصــــد بالشــــهيد يف تطبيــــق % 150يصــــرف للمســــتحقني عــ

أحكام هذا القـانون مـن يتـويف بسـبب العمليـات احلربيـة يف ميـدان القتـال أو متـأثراً بإصـابته بعـد نقلـه 

  . منه أو أثناء أسره 

ة ، وتكــون قيمــة املكافــأة بالنســبة يصـرف لورثــة الشــهيد مكافــأة تــوزع علــيهم طبقـاً ألنصــبتهم الشــرعي  ) :24(مادة 

  . دينار  وبالنسبة إيل ضباط الصف واجلنود ألفيإيل الضباط أربعة أالف دينار ، 

يستحق املنتفع الذي تنتهي خدمتـه نتيجـة عجـزه كليـاً عـن العمـل بسـبب العمليـات احلربيـة ، معاشـًا   ) :25(مادة 

مـن راتبـه أو معاشـاً حيسـب طبقـاً % 70يعادل راتبه ، فإذا كان العجز جزئياً اسـتحق معاشـاً يعـادل 

اشـني أكـرب بعد إضـافة سـبع سـنوات إيل خدمتـه التقاعديـة أي املع 19حلكم الفقرة األويل من املادة 

 .  

علــي مــن يتــويف أو يصــاب بســبب التمــارين التعبويــة أو الرمايــة  25، 24، 23تسـري أحكــام املــواد   ) :26(مادة 

ت إذا  التعبوية أو إنفجارات األلغـام واملفرقعـات أو بسـبب األبـرار اجلـوي أو الغـوص أو القفـز بـاملظال

، ومل تكـن الوفـاة أو اإلصـابة لســبب  كـان القيـام ـذه العمليـات قـد مت بنـاء علــي تصـديق مسـبق ـا

  .يرجع إيل إمهال املنتفع ، أو سوء سلوكه 

يسـتمر صــرف الراتــب ومجيــع العــالوات اإلضــافية املســتحقة للمفقــود يف العمليــات احلربيــة أو إحــدى   ) :27(مادة 

، ويـتم  احلاالت املشار إليها يف املـادة السـابقة أو بسـبب اخلدمـة وذلـك إيل أن تثبـت حياتـه أو موتـه

  . الصرف إيل املستحقني عنه ، كل بقدر مايعادل حصته يف املعاش 

انقضـت أربـع سـنوات مـن تـاريخ الفقـد دون أن تعـرف  إذابقـرار مـن القائـد العـام يثبت موت املفقـود   ) :28(مادة 

بســـبب اخلدمـــة حســـب األحـــوال مـــن  املتـــوقيحياتـــه أو موتـــه ، ويعتـــرب املفقـــود يف حكـــم الشـــهيد أو 

  .تاريخ صدور القرار املشار إليه 

يــرتبط املعــاش للمســتحقني عــن املفقــود اعتبــاراً مــن تــاريخ ثبــوت موتــه حكمــاً مــامل تتحقــق وفاتــه قبــل   ) :29(مادة 

  :ذلك ، مبراعاة ما يلي 



   21إذا كان الفقد بسبب اخلدمة ، ربط املعاش طبقاً للمادة   )أ        

ربــط  26أمـا إذا كــان الفقـد يف العمليــات احلربيـة أو يف إحــدى احلـاالت املنصــوص عليهـا يف املــادة    )ب      

  . 24عالوة علي صرف املكافأة املنصوص عليها يف املادة  23املعاش طبقاً للمادة 

مـا إذا أتضح أن املفقود علي قيـد ، أوقـف صـرف راتبـه إيل املسـتحقني عنـه وتسـوي حالتـه يف ضـوء    ):30(مادة 

تسـفر عنـه التحقيقـات العسـكرية فـإذا ثبـت عـدم سـالمة موقفـه أعتـرب غيابـه مـدة خدمـة مفقـود وكــان 

 للدولة حق الرجوع عليـه مبـا صـرف إيل املسـتحقني عنـه أو الرجـوع علـي هـؤالء املسـتحقني مبـا صـرف

إليهم ، أما إذا كان موقفه سليماً أعترب غيابه مدة خدمة فعلية ووقـع صـحيحاً مـا مت مـن صـرف راتبـه 

  إيل املستحقني عنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب الخامس

  تعويض المصابين بعجز اليمنعهم من االستمرار في الخدمة

احلاالت املنصوص عليهـا يف املـادة  مينح املصابون بسبب هذه اخلدمة أو العمليات احلربية أو إحدى  ):31(مادة 

هم من االستمرار يف اخلدمة ، تعويضاً حيسـب علـي أسـاس عشـرة دنـانري للضـباط ، بعجز المينع 26

من نسبة العجز ويضاعف التعويض يف حالـة اإلصـابة يف العمليـات %1الصف أو اجلندي عن كل 

  . 26احلربية أو أحدي احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

ــة أو يف العمليــــات احلربيــــة أو يف إحــــدى   ):32(مادة  ــرض بســــبب اخلدمــ ــة أو مــ كــــل مــــن أصــــيب جبــــرح أو عاهــ

يســوغ إــاء خدمتــه لعــدم اللياقــة الصــحية ومــع ذلــك رؤى  26احلــاالت املنصــوص عليهــا يف املــادة 

حبسـب  25أو املـادة  21خدمتـه طبقـاً للمـادة  انتهـاء، يعامل عند  إصابتهاستبقاؤه يف اخلدمة رغم 

  .األحوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب السادس

التقاعد وأفراد تدعين من االحتياط أو من المعاملة التقاعدية للمجندين أو المكلفين والمس

  والمدنيين العاملين بالقوات المسلحةعبية المقاومة الش

أو املكلفــني واملســتدعني مــن االحتيــاط أو مــن التقاعــد وأفــراد املقاومــة الشــعبية تســري علــي انــدين   ) :33(مادة 

وحتسـب مـن هـذا القـانون  32إيل  21خالل فـرتة اسـتدعائهم للخدمـة العسـكرية أحكـام املـواد مـن 

اهليئـات  أحـديمسـتحقام علـي أسـاس مرتـب الوظيفـة األصـلية ملـن كـان مـنهم موظفـاً باحلكومـة أو 

امة ، وإال عوامل علي أساس الراتب املقرر لرتبة قرينـة مـن العسـكريني كـل ذلـك مـا أو املؤسسات الع

  . مل يكن منتفعاً بنظام تقاعدي آخر يضمن له معاملة أفضل 

ــادة الســــابقة يعامــــل مــــن يستشــــهد   ) :34(مادة  ـــاة أحكــــام املــ يتــــويف أو يفقــــد أو يصــــاب وذلــــك يف  أومــــع مراعـ

بسـبب اخلدمـة مــن ذوي  أو 26ت املنصـوص عليهـا يف املــادة احلــاال أحـديالعمليـات احلربيـة أو يف 

ن مــن حيــث املعــاش ثــا املشــار إلــيهم يف املــادة الســابقة معاملــة مــالزم األفــراداملــؤهالت اجلامعيــة مــن 

ومكافــأة الشــهادة ، ويعامــل احلاصــل مــنهم علــي شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا معاملــة رئــيس 

هـــذا احلكـــم باملؤهـــل احلاصـــل عليـــه الفـــرد وقـــت جتنيـــده أو تكليفـــه أو  ويعتـــد يف تطبيـــق عرفـــاء وحـــدة

  . استدعائه حسب األحوال 

مـــع مراعــــاة حكــــم املــــادة الســــابقة يعامــــل انـــدون أو املكلفــــون واملســــتدعون مــــن االحتيــــاط أو مــــن   ) :35(مادة 

الشــهادة والتعــويض  مكافــأة اسـتحقاقتــب عنــد ر التقاعـد وأفــراد املقاومــة الشــعبية معاملـة أقــرام يف ال

  .عن اإلصابات 

يعامل املدنيون العاملون بالقوات املسلحة معاملة أفـراد القـوات املسـلحة يف حـاالت الشـهادة والفقـد   ) :36(مادة 

ــادة  ــــا يف املــــ ـــــوص عليهــ ـــدى احلـــــــاالت املنصـ ــــة أو إحـــ ــات احلربيــ ـــابة يف العمليــــ ـــــب  26واإلصـــ وحتســ

م املدنيــة مــا مل يكونــوا منتفعــني بنظــام تقاعــدي ئفهمســتحقام التقاعديــة علــي أســاس مرتبــات وظــا

  .آخر يضمن هلم معاملة أفضل 

ســـتعدين مـــن االحتيـــاط أو مـــن التقاعـــد وأفـــراد املقاومـــة الشـــعبية علـــي انـــدين واملكلفـــني واملتســـري   ) :37(مادة 

  .  13،  11واملدنيني العاملني بالقوات املسلحة أحكام املادتني 

  

  



  الباب السابع

  طلبة الكليات والمعاهد والمنشآت التعليمية العسكرية معاملة

يعامل من يستشهد أو يفقد أو يصاب يف العمليات احلربية أو يف احدي احلاالت املنصوص عليها   : )38(مادة 

بسبب اخلدمة من طلبة الكليات واملعاهد واملنشآت التعليمية العسكرية معاملة خريج  26يف املادة 

  .و املنشأة التعليمية اليت ينتسب إليها وذلك يف خصوص مستحقاته التقاعدية الكلية أو املعهد أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب الثامن

  المستحقون للمعاش أو المكافأة عن المنتفع

إذا تويف املنتفع الذي يستحق معاشاً أو مكافأة كان للمستحقني عنه اقتضاء نصيب من املعاش أو   ) :39(مادة 

  .من أول الشهر التايل لتاريخ الوفاة  اعتبارااملكافأة وفقاً للنسب املقررة يف اجلدول املرافق وذلك 

أو املعاش الذي كان يصرف له  يف حالة وفاة املنتفع أو صاحب املعاش ، يستمر أداء صايف الراتب  ) :40(مادة 

، للمستحقني عنه يف املواعيد احملددة لصرف الرواتب  واملعاشات بافرتاض عدم وفاته وذلك عن 

  .الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليني له وختصم هذه املبالغ من أموال التقاعد 

عزاء من  سلوكه مصروفات كما تصرف عند وفاة املنتفع بسبب اليرجع إيل تعمد أو سوء      

دينار  200أربعمائة دينار بالنسبة ملن كان يف رتبة ضباط و) 400(القوات املسلحة قدرها 

بالنسبة لغريهم وتؤدي هذه املصروفات إيل أرملة املتوقي فإن مل توجد فال رشد أوالده وإال فلن 

  .يثبت دفعه مصروفات العزاء 

من معاشات أو مكافآت يها يف املادة السابقة منحة ، والجيوز اسرتدادها تعترب املبالغ املشار إل  ) :41(مادة 

املستحقني عن املنتفع ، كما الجيوز احلجز عليها إطالقًا وتعفي من الضرائب والرسوم مهما كان 

  .نوعها 

له لدي القوات املسلحة قبل  استحقتيقصد بالكامل إيل ورثة املنتفع مايكون قد جتمد من مبالغ   ) :42(مادة 

  . أطالقاوفاته ومل تصرف إليه خالل حياته ، والجيوز احلجز عليها 

اآليت بيام املوجودين علي قيد  األشخاصيقصد باملستحقني للمعاش واملكافأة عن املنتفع ،   ) :43(مادة 

  . احلياة يوم استشهاده أو وفاته أو صدور قرار بذلك بالنسبة للمفقود 

  األرملة أو األرامل حىت يتزوجن    : أوالً 

  .لوغهم سن احلادية والعشرين األوالد حىت بالذكور من  )أ   :ثانياً 

    الذكور من األوالد إذا كانوا طالباً بأحدي اجلماعات أو بأحد معاهد التعليم العايل حىت  )ب

  . بلوغهم سن اخلامسة والعشرين 



األوالد املصابون بعجز صحي مينعهم من الكسب وتثبت هذه احلالة بقرار من الذكور من  )ج     

  .اللجنة الطبية العسكرية املختصة 

ول ، ويثبت احلق وتتويل اللجنة عن الكشف عليهم مرة كل سنتني حتسب من تاريخ الكشف األ  

الطبية عدم إمكان شفائه ائياً يف املعاش مىت جتاوز الولد العاجز سن السنتني ، أو قررت اللجنة 

أما إذا ثبت من الكشف الطيب أنه شفي بالقدر الذي ميكنه من العمل ، أوقف معاشه من اليوم 

  .األول من الشهر التايل لتاريخ الكشف عليه 

  .البنات غري املتزوجات حىت يتزوجن  )أ   : ثالثاً 

يتزوجن من جديد بشرط  البنات املطلقات والبنات األرامل كلما طلقن أو ترملن ، وذلك حىت )ب  

معاشاً أكرب وفقاً ألحكام هذا القانون ، وبشرط أال يكون أرملة فرد تستحق عنه  كونأال ت

  .األرملة دخل آخر يساوي املعاش املستحق هلا أو يزيد عليه للمطلقة أو 

وات بشرط أن يثبت بشهادة رمسية أن أياً منهم ليس له مورد آخر يساوي حقه يف لوالدان واألخ  :  رابعاً 

  .املعاش أو عليه 

ويكون استحقاق املعاش لألخوة واألخوات أو قطعه وفقاً ألحكام الواردة بالبند ثانياً من هذه   

ا تزوجت بغري والد املادة بالنسبة إيل األخوة والبند ثالثاً بالنسبة إيل األخوات ويقطع معاش األمر إذ

  . املتوىف

الزوج أذا كان مصاباً بعجز صحي مينعه من الكسب وتطبيق عليه القواعد واإلجراءات املتبعة يف    : خامساً 

  .شأن العجز من األوالد الذكور 

املرتبة ة حقق الواقعيف مجيع أحوال قطع املعاش ، يسري القطع من اليوم األول من الشهر التايل لت  ) :44(مادة 

  .لقطع املعاش 

  

  

  

  



  الباب التاسع

  إثبات عدم اللياقة الصحية والوفاة

كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة جيب أن جيري عنها حتقيق إلثبات سببها بواسطة   ) :45(مادة 

  .سلطة التحقيق العسكرية املختصة 

كمــا جيــب إثبــات اإلصــابة ومــا جنــم عنهــا بواســطة اللجنــة الطبيــة العســكرية املختصــة الــيت                     

وتصـــدق رئاســـة األركـــان يكـــون عليهـــا حتديـــد درجـــة اإلصـــابة ونســـبة العجـــز كليـــاً أو جزئيـــاً أن وجـــد 

العامة علي إجراءات سلطة التحقيق وعلي قـرار اللجنـة الطبيـة ويكفـي أثنـاء العمليـات احلربيـة بتقريـر  

تــايب مــن آمــر الوحــدة موضــحاً بــه الزمــان واملكــان والظــروف الــيت أحاطــت باإلصــابة ومــا نــتج عنهــا ك

للقــوات املســلحة للتصــديق مــن جــرح أو عاهــة أو وفــاة وحيــال هــذا التقريــر إيل رئاســة األركــان العامــة 

  . عليها 

املختصة بناء علي طلب يقمه  تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية  ) :46(مادة

  .املنتفع أو آمر وحدته أو اجلهة الطبية املختصة 

ويف اجلهـات النائيـة الــيت اليكـون فيهـا غــري طبيـب عســكري واحـد والـيت اليكــون فيهـا غــري     

يقـــدم مـــن هـــذا الطبيـــب علـــي أن يعتمـــد طبيـــب حكـــومي جيـــوز إثبـــات عـــدم اللياقـــة الصـــحية بتقريـــر 

  .ية املختصة التقرير من اللجنة الطب

اجلهة اليت يقيم فيها املنتفع إذا كانت حالته ال تسمح بنقله إيل وجيوز أن تنقل اللجنة الطبية إيل   

  . مقر اللجنة 

  

وال ائياً إذا مل يكن يرجي شفاؤه  إالفرد  أليتقرر عدم اللياقة الصحية  أنالجيوز للجنة الطبية   ) :47(مادة 

  . خدمة املنتفع إال من تاريخ تصديق اجلهة العسكرية املختصة علي ذلك  تنتهي

  

  . القوات املسلحة  عد والتعليمات املنظمة لذلك يف تثبت الوفاة يف العمليات احلربية طبقاً للقوا  ) :48(مادة 

ين فتثبــت الوفــاة بالشــهادة املثبتــة لــذلك الصــادرة مــن مكتــب الســجل املــد األخــرىأمــا يف األحــوال   

  .املختص 



ـــــني   ) :49(مادة  ـــن طبيب ـــاب خـــــارج اجلمهوريـــــة ، ثبـــــت عـــــدم لياقتـــــه الصـــــحية بتقريـــــر مــ ـــريض أو املصــ ــان املــ إذا كـــ

وللحكومـة تعيـني الطبيبـني إذا . حكوميني مصدق علـي توقيعهمـا ووظيفتهمـا مـن جهـة االختصـاص 

  .رأت ضرورة لذلك 

  .ة العسكرية املختصة التقرير الطيب من اللجن اعتمادوجيب يف مجيع األحوال     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب العاشر

  إيقاف وسقوط الحق في المعاش والمكافأة

مـع النفــاذ وأســتحق  سـنوات أو أكثــر ثــالثمـع مراعــاة حكـم املــادة التاليـة إذا علــي املنتفــع بالسـجن   ـ1) :50(مادة 

ـــاً أو  ــذلك املعــــاش معاشـ ــه لــ ــحقا قــ ــم بــــذلك علــــي صــــاحب املعــــاش وقــــف أســ وميــــنح . صــــدر احلكــ

املستحقون  عنه أنصبتهم يف املعاش املـذكور كمـا لـو كـان هـو قـد تـويف وعنـد انتهـاء تنفيـذ العقوبـة أو 

ابتـداء مـن ويعـود إليـه حقـه يف املعـاش  اسـتحقاقهمصدور عفو عام أو خاص أو اإلفراج عنه ، يقف 

   .ر التايل لتاريخ اإلفراج عنه الشهر أول الشه

  . فإذا كان املنتفع يستحق مكافأة ،فتؤدي بالكامل إليه أو إيل من ميثله قانونا   -2   

وإذا كــان احملكــوم عليــه أحــد املســتحقني عــن املنتفــع فيقــف صــرف معاشــه إليــه مــدة ســجنه علــي أن   -3   

  .راج عنه حقه فيه اعتبارا من الشهر التايل لتاريخ اإلف يعود إليه

   :حيرم كل منتفع أو مستحق عنه من حقه يف املعاش أو املكافأة وذلك يف األحول اآلتية   ):51(مادة 

 .إذا حكم عليه يف جرمية جتسس ضد مصلحة البالد 

 .إذا التحق خبدمة حكومة أجنبية بغري إذن كتايب من السلطات املختصة    ) أ

 .إذا سقطت عنه جنسية اجلمهورية العربية الليبية أو سحبت منه   ) ب

أو الــداخلي أو يف إذا حكــم عليــه ائيــا مــع النفــاذ يف جرميــة تتعلــق بشخصــية الدولــة أو بأمنهــا اخلــارجي    ) ت

   .جرمية مضرة بكيان الدولة أو يف جرمية اختالس أموال عامة أو رشوة أو تزوير يف أوراق رمسية 

األحوال املنصوص عليها يف املادة السابقة اسرتداد املنتفـع أو املسـتحق  يرتتب علي العفو العام يف ال  ): 52(مادة 

عنه املعاش الذي سبق أن حرم منه ، ويصرف إليه اعتبارا من أول الشهر التـايل لتـاريخ صـدور العفـو 

.  

عاش إال إذا نص يف ، فال يسرتد احلق يف امل أما يف حالة صدور عفو خاص يف األحوال املذكورة    

  .الة يراعي حكم الفرتة السابقة قرار العفو علي غري ذلك ، ويف هذه احل

يســـقط ائيـــا احلـــق يف اقتضـــاء املعاشـــات واملكافـــآت والتعويضـــات الـــيت ال يطالـــب ـــا املنتفعـــون أو    ):53(مادة 

أخـــر قســـط يف   املســتحقون عـــنهم خـــالل مخــس ســـنوات مـــن تــاريخ االســـتحقاق أو مـــن تــاريخ أداء



ألســـباب خارجـــة عـــن املعـــاش ، وذلـــك إال إذا أثبـــت املنتفـــع أو املســـتحق أن عـــدم املطالبـــة ـــا كـــان 

              . أرادته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب الحادي عشر

  أحكام عامة وختامية

  

  . خدمته ابتداء من اليوم التايل النتهاء يستحق املنتفع معاش التقاعد - 1  ):54(مادة 

  .يف حساب مدة اخلدمة تعترب كسور السنة كاملة لصاحل املنتفع أيا مقدرها  - 2              

  .حتسب سنوات اخلدمة وأعمار املنتفعني واملستحقني عنهم بالتقومي امليالدي    -  3               

يعتـــرب تـــاريخ املـــيالد هـــو اليـــوم األول مـــن شـــهر يوليـــو مـــن ســـنة املـــيالد إذا مل يكـــن الشـــهر معينـــا يف    - 4              

  . هو يوم امليالد األولشهادة امليالد ، وإذا عني الشهر دون اليوم اعترب 

طـــع يف حســـاب كـــل مـــن املعـــاش أو املكافـــأة و مـــا يضـــاف إليهمـــا مـــن عـــالوات وتعويضـــات ومـــا يقت   -5             

    .منهما حيسب ما دون العشرة دراهم ، عشرة دراهم 

ــاش    ):55(مادة  ــر مـــن قيمـــة املعـ يصـــرف املعـــاش علـــي أقســـاط متســـاوية تـــدفع شـــهريا بواقـــع جـــزء مـــن اثـــين عشـ

جيـوز صـرفها مقـدما إال يف األحـوال الـيت  السنوي املستحق و ذلك يف ذات املواعيد فيها املرتبات وال

  .أال جياوز الدفع مقدما معاش ثالثة أشهر تقتضيها الضرورة وبشرط 

بــربط املعــاش ال جيـوز املنازعــة يف أصـل أو قيمــة املعــاش أو املكافـأة بعــد مضـي مــن التــاريخ األخطـار    ):56(مادة

  .بصفة ائية أو تاريخ احلصول علي املكافأة

  .وية علي أنه جيوز يف أي وقت تصحيح األخطاء املادية اليت تقع يف احلساب عند التس  

كما جتوز إعادة التسوية نتيجـة حلكـم قضـائي صـادر يف الـدعوى الـيت يرفعهـا صـاحب الشـأن خـالل   

  .السنتني املذكورتني 

ــأة أو التعــــويض إذا خفضــــت بعــــد حتديــــدها    ــيض يف قيمــــة املعــــاش أو املكافــ وال جيــــوز إجــــراء أيت ختفــ

   . املرتبات اليت اختذت أساسا للتسوية 

و قطعـه يـؤدي املعـاش املسـتحق عـن الشـهر الـذي وقـع فيـه سـبب الوقـف أو ويف حالة وقف املعـاش أ  

  .القطع علي أساس شهر كامل 



ويف حالــة رد معــاش بعــض املســتحقني أو أليلولتــه إيل غـــريهم مــن املســتحقني يعــاد ربــط املعــاش مـــن   

  .أول الشهر التايل لتاريخ الواقعة املنشئة أو األيلولة 

عائلـة تصـرف إلـيهم وفقـا للقواعـد يستحق املنتفعون من أصحاب املعاشـات عـالوة سـكن و عـالوة    ):57(مادة

املنظمــة هلــاتني العالوتــني ،كمــا يســتحق بــدل متــوين وفقــا للقواعــد واألوضــاع املقــررة يف شــأن البــدل 

   .املستحق ألقرام من ذات الرتبة 

ســتحقني عنــه كــل بنســبة اســتحقاقه يف علــي املويف حالــة وفــاة صــاحب املعــاش تــوزع عــالوة الســكن   

  .املعاش 

الجيوز احلجز علي املعاش الذي يستحق وفقا القانون أوالتنا زل عنه إال يف حـدود الربـع شـهريا ،وإذا    ):58(مادة

تعــددت الــديون كانــت األولويــة لــديون النفقــة مث لــديون احلكومــة أو اهليئــات أو املؤسســات العامــة مث 

  .لباقي الديون 

إذا كــان للمنتفــع عنـــد انتهــاء خدمتــه إجـــازات ســنوية مرتاكمـــة طبقــا ألحكــام القـــانون فيكــون لـــه أو   ):59(مادة

وفاتـــه حـــق احلصـــول علـــي تعـــويض نقـــدي عـــن مـــدة اإلجـــازات املـــذكورة   للمســـتحقني عنـــه يف حالـــة

األجــازات يف  وال تــدخل هــذه األحــولبشــرط أال يتعــدي التعــويض راتــب ثالثــة أشــهر مهمــا كانــت 

  .حساب مدة اخلدمة إلغراض املعاش أو املكافأة 

جانــب معاشــه مرتبــا مــن أيــة خزانــة عامــة ليبيــة وذلــك فيمــا الجيــوز لصــاحب املعــاش أن يتقاضــى إيل   ):60(مادة

عدا مكافأة عضوية االس أو اللجان ذات الصبغة التمثيلية أو تلك التابعة للهيئات أو املؤسسات 

عــن أعمـال يؤديهــا صـاحب املعــاش بصـورة متقطعــة أو مؤقتـة للحكومــة أو  العامـة و املبـالغ الــيت تقـرر

  .لغريها من اجلهات 

كمــا الجيـــوز احلصــول علـــي أكثــر مـــن معــاش مـــن خزانــة واحـــدة ،فــإذا اســـتحق الشــخص أكثـــر مـــن 

  .معاش أدي إليه املعاش األكثر فائدة له دون غريه

احلربيـــة أو يف إحـــدى احلـــاالت  ومـــع ذلـــك حيـــق ملـــن انتهـــت خدمتـــه بســـبب اإلصـــابة يف العمليـــات

اجلمـع بـني معاشـة ومـا يتقاضـاه مـن راتـب أو أجـر أو مكافـأة أو غـري  26املنصـوص عليهـا يف املـادة 

  .ئات أو املؤسسات العامةذلك مقابل عمله يف احلكومة أو اهلي



ــات احلربيـــة أو يف احلـــاالت املنصـــوص  ــن الشـــهداء و املفقـــودين يف العمليـ كمـــا حيـــق للمســـتحقني عـ

ــادة  ـــب أو األجــــر أو املكافــــأة أو اإليــــراد أو اجلمــــع بــــني  26عليهــــا يف املــ اجلمــــع بــــني املعــــاش والراتـ

  .معاشني أو أكثر دون التقيد حبد أقصى 

جيوز إبقاء من انتهت خدمته مدة ال جتاوز شهرا واحـد لتسـلم مـا يف عهدتـه ويف هـذه احلالـة تصـرف   ):61(مادة

راتــب تقاضــاه وعالواتــه  اإلضــافية دون اقتطــاع النســبة املقــررة املــدة تعــادل أخــر لــه مكافــأة عــن هــذه 

أو  أستشــهد تــويف أو أوأصــيب للتقاعــد وال تــدخل هــذه املــدة يف حســاب اخلدمــة التقاعديــة ، وإذا 

أو بسـبب  26فقد خالل تلك املدة يف العمليـات احلربيـة أو يف احلـاالت املنصـوص عليهـا يف املـادة 

  .دعى من االحتياط مىت كان ذلك يف صاحلهمعاملة املست  عواملاخلدمة 

بأحكــام هــذا القــانون إىل وظيفــة ملــن ينقــل مــن العســكريني املنتفعــني تســوى املســتحقات التقاعديــة    ):62(مادة

  :مدنية لرغبته بإحدى الطريقتني اآلتيتني 

مث يضاف إىل هـذا املعـاش  19يسوى معاشه العسكري أو مكافأته وذلك وفقا حلكم املادة   ) أ

 .ة عن مدة خدمته املدنية يستحقه من حقوق تقاعديما 

ه التقاعديـة علـى تضم مدة خدمته التقاعدية العسكرية إىل مدة خدمته املدنية وتسـوى حقوقـ  ) ب

 .أساس نظام التقاعد املعمول به يف اجلهة املدنية املنقول إليها 

ــتحقاته ـــوية مســ ــإذا مضــــت ســــنة علــــى النقــــل دون أن يبــــدى املنقــــول رغبتــــه  يف تسـ بإحــــدى  فــ

                 . الطريقتني السابقتني طبقت يف شأنه الطريقة الثانية 

بأحكـام هـذا القـانون مـدة خدمـة سـابقة ختولـه احلصـول علـى معـاش وفقـا ألحكــام للمنتفـع  إذا كـان   ):63(مادة

الواجبـــة  هــذا القــانون ميــنح املعــاش املســتحق ، بشــرط أن يــويف املنتفــع مجيــع االقتطاعــات التقاعديــة 

األداء عن تلك املدة ما مل يكن معفى منها حبكم هذا القانون ، وأن يـرد املكافـأة الـيت صـرفت عنهـا 

.  

مـن %20ويكون وفاء االقتطاعات أو رد املكافأة أما دفعة واحـدة أو علـى أقسـاط شـهرية ال جتـاوز 

العمـل ـذا القـانون اريخ املعاش املستحق حسب اختيار املنتفع ويعمل بالتسوية اجلديدة ابتداء من ت

، وإذا تويف املنتفع بعد إجـراء التسـوية دون وفـاء األقسـاط الباقيـة خصـمت قيمـة هـذه األقسـاط  مـن 

  .معاش املستحقني عنه بنفس النسبة السابقة 



مــة يف مجيــع األحــوال املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة يشــرتط أن يقــدم املنتفــع طلبــا بــذلك اهليئــة العا   : )64(مادة

للضـــمان االجتمـــاعي خـــالل عـــامني مـــن تـــاريخ العمـــل ـــذا القـــانون فـــإذا أنقضـــى هـــذا امليعـــاد دون 

  .الطلب سقط حقه يف إعادة التسوية مهما كانت األسباب تقدمي

اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ، يعاقــب بــاحلبس مــدة ال جتــاوز شــهرين وبغرامــة ال تزيــد علــى  عــدم مــع   ):65(مادة

أمتنـع مائة دينار ، أو بإحـدى هـاتني العقـوبتني كـل مـن أعطـى بسـوء قصـد بيانـات غـري صـحيحة أو 

يف هـذا القـانون أو لوائحـه التنفيذيـة إذا ترتـب علـى  بسوء قصد عن إعطاء البيانات املنصـوص عليهـا

صوله على أموال تقاعدية بغري وجه حـق و يلـزم املسـئول بـرد املبـالغ الـيت اسـتلمها زيـادة علـى ذلك ح

  .على اخلزانة العامة نتيجة لفعله استحقاقه أو خروجا على حكم القانون أو تكون قد ضاعت 

عـن مائـة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ،يعاقـب بـاحلبس مـدة ال تقـل عـن سـنة وبغرامـة ال تقـل    ):66(مادة

دينـــار وال جتـــاوز ثالمثائـــة دينـــار كـــل مـــن أفشـــى بغـــري أذن ســـابق مـــن رئاســـة األركـــان العامـــة للقـــوات 

املســلحة بيانــات عــن عــدد مــن انتهــت خــدمتهم العســكرية أو رتبــتهم أو أســباب انتهــاء خــدمتهم و 

  .تكون العقوبة السجن إذا حدث ذلك وقت النفري أو جماة العدو

علـى أن تصـدر القـرارات التنظيميـة  اهليئة العامة للضمان االجتماعي تنفيذ أحكام هذا القانونتتوىل   ):67(مادة

الالزمة لتنفيذه من الوزير املشرف على هذه اهليئة بعـد موافقـة رئـيس األركـان العامـة للقـوات املسـلحة 

.  

املستحقون عن 
املنتفع أو 
صاحب املعاش 
أو املكافأة عند 

  وفاته

أرملة أو 
  أرمل 

لد و 
  واحد 

أكثر 
من ولد 

  واحد 

أحد 
  الوالدين 

الوالدين 
  معا

أخ أو 
  أخت 

أكثر من 
أخ أو 
  أخت

أرملة أو -1
  أرمل 

            

            أوالد-2

            والدان-3

أخوة -4

  وأخوات 
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ـأرملة أو -5
  أرامل مع أوالد

        

أو  أرملة-6
أرامل مع 

  والدين

        

أرملة أو  -7
أرامل مع أخوة 

  و أخوات

        
10

أرملة أو -8
  أرامل مع أوالد 

    

                           

  قواعد عامة
  .باجلدول إذا كان املنتفع عند وفاته يستحق مكافأة ،وزعت على املستحقني عنه وفقا للحصص املبينة 

إذا كانـــت إحـــدى احلصـــص تتعلـــق بـــأكثر مـــن أرملـــة أو ولـــد أو أخ أو أخـــت أو بالوالـــدين وزع نصـــبب كـــل طائفـــة علـــى 

 .أفرادها بالتساوي 
ــد وفاتــــه أو انتهــــاء  ــه املوجــــودين عنــ ــتحقني يف املعــــاش أو انتهــــى اســــتحقاقه رد نصــــيبه إىل أفــــراد طائفتــ ــد املســ إذا تــــويف أحــ

 :الية وذلك للبنود التاستحقاقه 
 .إذا تويف الولد الوحيد آل نصيبه إيل أمه

 .إذا تزوجت األرملة أو توفيت أو انتهى استحقاق األرمل أو تويف آل نصيبه إىل األوالد املستحقني بالتساوي 
  .إذا تويف أحد الوالدين أو انتهى استحقاقه آل نصيبه إىل األوالد

  .آل نصيبه إىل املوجودين من الوالدين واألوالد بالتساوي إذا تويف األخ أو األخت
جمموع نصيب املستحق شامال ما رد أو آل نصيبه إليه ما كان خيصه لو كان املستحق  جياوز أاليراعى يف مجيع األحول 

   .الوحيد عن املنتفع طبقا ألحكام اجلدول
احلصص غري املوزعة أو غري املستحقة واحلصص اليت ينتهي استحقاقها ومل تنقل إىل مستحقني آخرين يف حساب 

  .التقاعد 

        
  قرار وزير الشئون االجتماعية والضمان االجتماعي       

  )1(م  1974لسنة  43بشأن تنفيذ قانون تقاعد العسكريني رقم 
  وزير الشؤون االجتماعية والضمان اإلجتماعي ، 

م بإصدار قانون تقاعد العسكريني ، وعلي قانون  1974لسنة  43بعد االطالع علي القانون رقم     

  . م  1967وعلي قانون تقاعد لسنة .م  1973لسنة  72الضمان اإلجتماعي رقم 
  ملسلحة ، م بشأن اخلدمة يف القوات ا 1974لسنة  40وعلي القانون رقم 



م يف شأن التدريب العسكري العام وقرارات القائد العام للقوات املسلحة املنفذة  1974لسنة  42وعلي القانون رقم 
  له ، 

  املسلح جملس إدارة اهليئة العامة للضمان اإلجتماعي وموافقة رئيس األركان العامة للقوات اقرتاحوبناًء علي 

                             

ــ   ـــررــق
  الفصل األول

ــون   المنتفعـــون بالقانـ
  : يقصد باملنتفعني الذين تسري يف شأم أحكام هذا القرار الفئات التالية    ) :1(مادة 

  .الضباط العاملون وضباط الشرف الذين يؤدون اخلدمة بصفة دائمة يف القوات املسلحة    )أ 

  .ضباط الصف واجلنود املتطوعون   )ب

تســـري أحكـــام هـــذا القـــرار علـــى املبينـــني بعـــد يف احلـــدود وباألوضـــاع الـــيت نـــص عليهـــا القـــانون  كمـــا   :)2(مادة 

  :بشأم، وهم

ــام أو غـــريه مـــن األحكـــام   )أ ــانون التـــدريب العســـكري العـ ــام قـ انـــدون بـــاإللزام واملكلفـــون وفقـــا إلحكـ

  .العسكرية اإللزامية يف التشريعات املنظمة للقوات املسلحة اخلاصة باخلدمة 

  . العسكريون املستعدون من االحتياط أو التقاعد للخدمة بصفة مؤقتة يف القوات املسلحة   )ب

  .أفراد املقاومة الشعبية خالل فرتة استدعائهم للخدمة العسكرية    )ج

م وطلبـة املعاهـد العسـكرية  1974لسـنة  41طلبة الكليات العسكرية الصادر بشأم القانون رقـم   )د

للقـــوات املســـلحة مبـــا يف ذلـــك املـــدارس واملنشـــئات التعليميـــة ئاســـة األركـــان العامـــة املعـــرتف ـــا مـــن ر 

    .  العسكرية اليت تعد األفراد املستجدين للخدمة يف القوات املسلحة 

.  

املــدينون العــاملون بــالقوات املســلحة يف األحــوال الــيت يعــاملون فيهــا مبوجــب أحكــام القــانون معاملــة    )هـ

  .أفراد القوات املسلحة 

يف اخلدمــة بعــد بلوغــه الســن القانونيــة املقــررة لــرتك اخلدمــة  اســتمرااليعتــرب مــن املنتفعــني بالقــانون مــن   ) :3(مادة 

  .العمل ذا القانون بإبقائه يف اخلدمة قبل دون صدور قرار 

                           



  الفصل الثاني

  االقتطاع من مرتبات المنتفعين

  .شهرياً ) مخسة يف املائة % (5يقتطع من مرتبات املنتفعني املنصوص عليهم باملادة األويل   ) :4(مادة 

  م1/8/74من  اعتبارابالنسبة إيل املنتفعني احلاليني  االقتطاعويبدأ   

  .تاريخ العمل بالقانون ، أما من يعينون بعد هذا التاريخ فيبدأ االقتطاع من مرتبام من تاريخ استحقاقها 

  .ويف كلتا احلالتني يستمر االقتطاع حىت تاريخ انتهاء اخلدمة 

 ذا خفـضاملشار إليه علي أساس الراتب األساسـي الـذي يسـتحقه املنتفـع شـهرياً فـإ االقتطاعحيسب   ) :5(مادة 

  . الراتب ألي سبب يتعلق بالوظيفة فيكون االقتطاع علي أساس الراتب املخفض 

  :االقتطاع من مرتبات املفقودين   ) :6(مادة

اع مـن مرتــب املنتفـع املفقــود يف العمليـات احلربيــة أو مـا يف حكمهــا أو بسـبب اخلدمــة    يسـتمر االقتطــ

عـدم وفاتـه وذلـك إيل أن تثبــت حياتـه مـن موتــه  بــافرتاضصـرف راتبــه إيل املسـتحقني عنـه طـول مـدة 

  .قانوناً 

              

                           

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثالث

  مدة الخدمة التقاعدية والمدد المستبعدة منها

  :حتسب للمنتفع مدة خدمة تقاعدية املدد التالية    ـ1  ) :7(مادة 

 .املسلحة وتؤدي عنها االقتطاعات القانونية  مدد اخلدمة الفعلية اليت تقضي يف القوات   ) أ

أخــري وضــمت إيل اخلدمــة    جهــةمــدد اخلدمــة الســابقة الــيت قضــيتا يف القــوات املســلحة أو يف أيــة    ) ب

القانونيــة أو أعفيــت منهــا طبقــاً لقــوانني  االقتطاعــاتالتقاعديــة للمنتفــع ســواء أديــت أو تــؤدى عنهــا 

 .سابقة 

 .مدد اخلدمة االعتبارية اليت يتقرر ضمها إيل اخلدمة الفعلية وفقاً ألحكام القانون    ) ث

سـنة كاملــة لصـاحل املنتفــع   ويف حسـاب مـدة اخلدمــة التقاعديـة تعتــرب كسـور الســنة أيـاً كـان مقــدارها     ـ2

  .جرب كسور السنة وفقاً ملا ذكر عن جمموع مدة اخلدمة التقاعدية ويكون 

  :اخلدمة االعتبارية  مدد  ) :8(مادة 

  :أداء اقتطاعات قانونية عنها املدد التالية للمنتفع دون  اعتباريةتعترب مدة خدمة 

املدة اليت يقضـيها وهـو طالـب بالكليـات أو املعاهـد العسـكرية املعـرتف ـا مـن رئاسـة األركـان العامـة   ـ1

  .للقوات املسلحة وذلك باستبعاد سنة الدراسة اليت يرسب فيها 

  .مدة مساوية ملدة اخلدمة الفعلية يف زمن احلرب   ـ2

  .مدة مساوية ملدة األسر   ـ3

مدة تعادل نصف مدة اخلدمة الفعلية يف األمـاكن الـيت حتـدد بقـرار مـن جملـس قيـادة الثـورة بنـاء علـي   ـ4

  .اقرتاح القائد العام 

يف احلـدود واألوضـاع الــيت مايضـاف للمنتفعـني مـن مـدد اعتباريـة أخـري بقـرار مـن جملـس قيـادة الثـورة   ـ5

  .ينص عليها هذا القرار 

ويف األحـــوال األربعـــة األويل املشـــار إليهـــا الجيـــوز اجلمـــع بـــني املـــدد املنصـــوص عليهـــا فيهـــا إذا كانـــت   

  .، وحتسب للمنتفع يف هذه احلالة املدة األطول واقعة أو مرتتبة علي فرتة زمنية واحدة 

  

  

   :مدد اخلدمة املستبعدة   ) :9(مادة 



اقتطاعــات قانونيــة املــدد التاليــة يســتبعد مــن اخلدمــة التقاعديــة واليــؤدي عنهــا ) ج(مبراعــاة مانصــت عليــه الفقــرة 

  :التالية 

 : العسكرية ولو بعد رد اعتباره وهي  واألوامراملدد املفقودة من خدمة املنتفع وفقاً للقوانني   ) أ

                                  .املدة اليت يقضيها العسكري يف الغياب أو اهلروب   ـ1

  .املدة اليت يقضيها يف السجن تنفيذاً حلكم باحلبس أو السجن   ـ2

  .املدة اليت يقضيها يف التوقيف يف مة تثبت إدانته فيها    ـ3

املـــدة الـــيت يقضـــيها يف املستشـــفي بســـبب مـــرض يقـــرر الطبيـــب املعـــاجل أنـــه حـــدث نتيجـــة   ـ4

  .ارتكابه إحدي اجلرائم 

  .املدة اليت يقضيها يف األسر إذا وقع بسبب إمهاله   )أ  ـ5

  .                                           نصف مدة اإلحالة إيل قائمة نصف الراتب   )ب   

         مدة اإلعارة والبعثات واإلجازات املرخص ا مهما كان                  )ج              

  .االقتطاعات القانونية عنها نوعها مامل يؤدي       

علـــي بلـــوغ املنتفـــع ســـن الســـابعة عشـــر بالنســـبة إيل املنتفعـــني الـــذين مـــدد اخلدمـــة الســـابقة   )د

يعينــون أو يلحقـــون ألول مـــرة يف إحـــدي الرتـــب العســـكرية بعـــد العمـــل بقـــانون اخلدمـــة يف 

ة إيل م وعلـي بلــوغ املنتفـع ســن الثامنـة عشــرة بالنســب 31/7/1974القـوات املســلحة يف 

  .املنتفعني املوجودين يف خدمة املسلحة عند العمل بالقانون املشار إليه 

املـدة الــيت ال جتــاوز شـهرا واحــد الــيت يسـتبقى فيهــا املنتفــع يف اخلدمـة لتســليم مــا يف عهدتــه    )هـ

       .بعد تاريخ إاء خدمته 

  اليت يستمر فيها املنتفع يف اخلدمة بلوغه السن املقررة                                   املدة  )و              

  .لرتك اخلدمة خالفا للقانون        

تعتـرب مـدة خدمـة فعليـة للمنتفــع مـدة اسـتبقائه يف اخلدمـة األحـوال الــيت توقـف أو تؤجـل فيهـا تســريح   :)10(مادة 

قـــانون اخلدمـــة يف القـــوات املســـلحة وذلـــك بشـــرط أن يكـــون مـــن  72املتطـــوع علـــى مقتضـــى املـــادة 

  .استبقاء العسكري يف اخلدمة قد مت بناء على قرارات صحيحة وفقا للقانون 



  الفصل الرابع

  ضم مدد الخدمة السابقة

باملـدد املنصـوص علـى اسـتبعادها وفقـا لقـوانني سـابقة ومـا نـص عليـه باملـادة مبراعـاة األحكـام اخلاصـة   ):11(مادة

التاســعة يكــون للمنتفــع أن يطلــب ضــم مــدة خدمــة عامــة ســابقة أيــا كــان نوعهــا وان تعــددت وذلــك 

  :بالشروط اآلتية

عـدا مـا نـص علـى حسـاا قـانون التقاعـد لسـنة –م 1943أن تكون املدة السابقة تالية لتاريخ أول يناير  - 1

 . م1967

ن اخلدمـة مـع احلرمـان الكلـي مـن املعـاش أو أال يكون انتهاء اخلدمة السابقة بـالعزل التـأدييب أو اإلخـراج مـ - 2

املــدة بنســبة احلرمــان وذلــك إذا كــان انتهــاء اخلدمــة الســابقة ممــا  أنقصــتاملكافــأة فــإذا كــان احلرمــان جزئيــا 

 .1967يسرى بشأنه قانون التقاعد لسنة 

 . من القانون  51أال يكون انتهاء اخلدمة بسبب من األسباب املنصوص عليها باملادة  - 3

ن اخلدمـة قــد أديـت مبقابــل اسـتحق كــامال فـإذا كـان االســتحقاق خمفضـا احتســبت املـدة كاملــة أو أن تكـو  - 4

 .خمفضة بنسبة ما يؤديه املنتفع من اقتطاعات عنها

أن يـرد املنتفـع مجلـة مــايكون قـد أسـتلمه مــن مكافـأة أيـا كـان نوعهــا عـن مـدة خدمتــه املطلـوب ضـمها أمــا  - 5

ة أجرا اخلصـم بـذات النسـبة مـن معاشـه أو معـاش املسـتحقني عنـه دفعته دون أداء باقي األقساط املستحق

 .مكافأة أجر اخلصم منها دفعة واحدة  االستحقاق، وإذا كان 

معفـــي منهـــا  االقتطاعـــاتالقانونيـــة عـــن املـــدة املطلـــوب ضـــمها إذا مل تكـــن هـــذه  االقتطاعـــاتأن يســـدد  - 6

 .قانونياً 

 .تسوية حقوقه التقاعدية عند طلب خدمته أو  انتهاءأن يقدم طلب الضم قبل  - 7

وتكون للمستحقني عن املنتفع األحقية يف الضم بذات الشروط السـابقة عنـد طلـبهم تسـوية احلقـوق التقاعديـة 

.  

  

يذكر يف طلب الضم أسم املنتفع وعنوانه احلايل واجلهة اليت يعمل ا واجلهة الـيت قضـا فيهـا املـدة املـراد )1 ) : 12(مادة 

إذا كــان قــد حصــل علــي مكافــأة عنهــا  انتهــاء اخلدمــة فيهــا ومــاضــمها ومقــدارها وســبب 

  .وعليه أن يؤيد البيانات السابقة باملستندات الدالة عليها 

يكـــون إثبـــات مـــدة العمـــل الســـابقة بالوثـــائق الرمسيـــة الصـــادرة مـــن اجلهـــات املختصـــة فـــإن   )2             

مـــن اجلهـــات الرئاســـية احلصـــول عليهـــا ، فيكـــون بشـــهادة إداريـــة مصـــدق عليهـــا  اســـتحال



الـــيت كـــان املنتفـــع يعمـــل ـــا أن تقـــدم البيانـــات الـــيت يطلبهـــا منهـــا   وعلـــي اجلهـــات العامـــة

  .املنتفع طبقاً ملا هو ثابت يف سجالا الرمسية 

جتــري االقتطاعــات الواجبــة األداء عــن مــدد اخلدمــة الســابقة املطلــوب ضــمها علــي أســاس       ) :13(مادة 

وجـــد نـــص  أومرتـــب املنتفـــع عنـــد تعيينـــه اجلديـــد مـــا مل يكـــن معفـــي منهـــا حبكـــم القـــانون 

  خاص يقضي بكيفية حساا 

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الخامـس

  تسوية الحقوق التقاعدية

  

  .ينشأ بالقوات املسلحة مكتب خاص بشؤون تقاعد العسكريني يلحق به العدد الكايف من املوظفني    ) :14(مادة 

  كافة ويعترب هذا املكتب حلقة اتصال بني اهليئة والقوات املسلحة يف  

  .شئون تقاعد العسكريني يلحق به العدد الكايف من املوظفني 

بإعداد ملف خاص لكل منتفع يف حالة انتهاء خدمته يودع به كافة البيانات يقوم املكتب املذكور   ) :15(مادة

  .الواردة يف النماذج اليت تعدها اهليئة لتسوية احلقوق التقاعدية يف حاالت انتهاء اخلدمة 

احلقوق التقاعدية بناء علي طلب كتايب من املنتفع أو املستحق عنه أو من تكون تسوية   ـ 1      ) :16(مادة 

  .ثل أياً منهما قانوناً مي

 14املنصوص عليه باملادة  قاعد العسكريويقدم هذا الطلب إيل مكتب شؤون ت  ـ2

مصحوباً جبميع البيانات واملستندات الالزمة إلجراء التسوية وفقاً لالستثمارات اليت 

  .تعدها اهليئة حلاالت انتهاء اخلدمة 

املرفق ( )انات إيل اهليئة وفقاً للنموذج رقم يقوم املكتب املذكور بإرسال املستندات والبي  ـ3

  .خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ استيفائها 

كان املنتفع منقوًال إيل وظيفة مدنيه وفقاً لرغبته أن حيصل املكتب  إذاعلي انه يراعي   ـ4

علي إقرار من املنتفع بالطريقة اليت يرغب يف تسوية حقوقه التقاعدية ا ، وأن يرفق هذا 

     .اإلقرار باملستندات 

  

  .الينبغي تأخري التسوية عن املوعد إال لسبب ال تستطيع معه اهليئة إجراءاها   ـ1

تبلـغ اهليئــة الطالــب أو اجلهــة املختصــة حســب األحـوال بالســبب الــذي منعهــا مــن إجــراء التســوية ،    ـ2

لمها األوراق واملسـتندات فإذا قدم هلا ماطلبته فتجري التسوية خالل مخسة عشر يومـاً مـن تـاريخ تسـ

      .   املطلوب استيفاؤها 



ختطــر اهليئــة املنتفــع أو املســتحق بالتســوية الــيت متــت يف عنــوان الــذي حــدده يف طلبــه وتبــني لــه كيفيــة   ـ 3

  . املطلوبة للصرف واجلهات اليت يصرف منها صرف ما يستحقه واملستندات 

ويف حالة وجود نـزاع يف قيمـة املعـاش تقـوم اهليئـة خـالل شـهر مـن تـاريخ اسـتالمها املسـتندات بـإجراء   ـ4 

تســوية مؤقتــة للمقــدار الغــري متنــازع عليــه وختطــر املنتفــع أو املســتحق بــذلك مــع حتديــد أوجــه املنازعــة 

  .عة وختطره مبا يتم مث جتري التسوية النهائية بعد الفصل يف املناز . وأسباا واملطلوب للفصل فيها 

إذا تــأخرت إجــراءات تســوية احلقــوق التقاعديــة ألي ســبب مــن األســباب تقــوم اهليئــة بصــرف قــرض   ) :18(مادة 

للمنتفع أو للمستحقني عنـه يف حـدود نصـف الراتـب الـذي كـان يتقاضـاه قبـل انتهـاء خدمتـه إيل أن 

  .   تتم التسوية النهائية 

أســرتد الفــرق علــي أقســاط تبــني بعــد التســوية النهائيــة أن املعــاش يقــل عــن املبلــغ الــذي صــرف  فــإذا    

  .شهرية يف حدود الربع من املعاش الذي يتقرر صرفه للمنتفع أو للمستحقني عنه 

  . أما إذا كان االستحقاق مكافأة فيخصم ما صرف من قيمتها اإلمجالية دفعة واحدة      

وية النهائيــة زيـادة حقــوق املنتفــع عمـا صــرف إليـه فتــؤدي الزيـادة دفعــة واحــدة وإذا كانـت نتيجــة التسـ  

  .يف الشهر التايل حلصول التسوية 

اخلدمــة للوفــاة أو عــدم اللياقــة الصــحية بتقريــر اللجنــة الطبيــة العســكرية املصــدق  انتهــاءيثبــت ســبب   ) :19(مادة 

حبســـب عليـــه ، وكـــذلك بنتيجـــة التحقيـــق الـــذي جتريـــه الســـلطات العســـكرية أو الســـلطات املختصـــة 

  . األحوال 

ويثبــت ســبب انتهــاء اخلدمــة يف حــاالت الشــهادة والفقــد واإلصــابة يف العمليــات احلربيــة أو مــا يف     

  .مها بإفادة من القوات املسلحة طبقاً للقواعد والتعليمات املنظمة هلا حك

يف األحوال الـيت نـص فيهـا القـانون علـي تسـوية املسـتحقات التقاعديـة للمنتفـع وفقـاً ألحكامـه مـا مل   ) :20(مادة 

اً يكن منتفعًا بنظام تقاعدي آخر يضـمن لـه معاملـة أفضـل يكـون حتديـد املفاضـلة بـني النظـامني وفقــ

     ــ : ملا يلـي 

  .إذا كانت املفاضلة بني معاشني أو مكافأتني أستحق املعاش أو املكافأة األكرب فائدة له   ) أ 

إذا كانـت املفاضــلة بــني معــاش ومكافــأة اعتــرب املعــاش هـو األفضــل ، كــل ذلــك مــا مل يتضــمن طلــب    )ب

  . تسوية احلقوق التقاعدية اختيار املنتفع معاملة معينة 



اخلدمـة الزائـدة عـن مثــان مـن القــانون عـن    مـدة  10يف اسـتحقاق املكافـأة املنصـوص عليهـا باملـادة   ) :21(مادة 

وعشرون سنة وأربعـة أمخـاس السـنة حتسـب املكافـأة بواقـع الراتـب مخـس شـهراً إذا بلغـت مـدة اخلدمـة 

  . التقاعدية تسعا وعشرون سنة وبواقع راتب شهر عن كل سنة تزيد عن ذلك 

مـــن القـــانون مـــدة  32تعتـــرب مـــدة خدمـــة املنتفـــع الـــذي اســـتبقي رغـــم لياقتـــه الصـــحية مبوجـــب املـــادة   :) 22(مادة 

  متصلة غلي التاريخ الذي انتهت فيه خدمته 

وتسوي حقوقه التقاعديـة عنـد انتهـاء خدمتـه طبقـاً لسـبب الـذي نتجـت عنـه إصـابته وفقـاً     

  .  ألحوال من القانون حبسب ا 25أو املادة  21ألحكام املادة 

يف حالـة وقـف املعـاش أو قطعـه وفقـاً للقـانون حتـدد التــاريخ الـذي حصـل فيـه أيهمـا وختطـر بـه املنتفــع   ) :23(مادة 

  .أو املستحق عنه أو من ميثله قانوناً خالل مخسة عشر يوما من تاريخ حصول الوقف أو القطع 

  .القطع علي أساس شهر كامل فيه سبب الوقف أو  ويؤدي عن الشهر الذي وقع                   

ــتحقني      ــريهم مــــن املســــتحقني يعــــاد ربــــط ويف حالــــة رد معــــاش بعــــض املســ ــه إيل غــ أو أيلولتــ

  .املعاش من أول الشهر التايل لتاريخ الواقعة املنشئة أو األيلولة 

إذا حصــل حجــز لــدي اهليئــة علــي املعــاش يف حــدود اجلــزء اجلــائز حجــزه قانونــاً وأســتويف    ـ1) :24(مادة 

ــاريخ  ــبوع مـــن تــ احلجـــز إجــــراءات صـــحته فعلــــي اهليئـــة أن ختطــــر احملجـــوز عليــــه خـــالل أســ

ـــز يف امليعـــــاد احملـــــدد ألداء  ـــد احلجــ ــه بعـ ـــؤدي إليـــــه اجلــــزء البـــــاقي مـــــن معاشـــ حصــــوله وأن تــ

                                                             .                     املعاشات 

ــدار املبـــالغ الــــيت يســــتحقها    ـ2 ــي للـــدائن احلــــاجز شــــهادة مبينـــاً ــــا مقــ وعلـــي اهليئــــة أن تعطــ

مـن حجـز لـديها فرتاعـي األولويـة بـني الـديون الـيت تناوهلـا  أكثـرفـان حصـل . احملجوز عليـه 

يف الشـــهادة كـــل حجـــز ونـــوع الـــدين الـــذي ثبـــت تمـــن القـــانون و  58احلجـــز وفقـــاً للمـــادة 

  .تناوله وتاريخ توقيعه لديها 

وتستمر إجراءات احلجز قائمة إيل أن حيكـم ببطالنـه أو بعـدم االعتـداد بـه أو بـرباءة ذمـة    ـ3

الدين احملجوز من أجله وعندئذ تعود إيل صـرف مـا كـان يسـتحقه كـامًال  احملجوز عليه من

  .قبل توقيع احلجز 

وتؤدي اهليئة املبلغ احملجوز لديها إيل مـن تثبـت أحقيتـه فيـه ائيـاً أو تودعـه خزانـة احملكمـة   ـ  4

  .املختصة مبوجب حمضر إيداع بعد خصم مصاريف اإليداع منه 



  . ة بأحكام قانون املرافعات وقانون احلجز اإلداري وال ختل أحكام هذه املاد   ـ5

                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل السادس

  المستحقين عن المنتفع

بتــه بــاملنتفع بالوثــائق الرمسيــة املودعــة يف ملــف خدمــة املنتفــع أو مــن تثبــت صــفة املســتحق ودرجــة قرا  ) :25(مادة 

  .احملكمة املختصة الوثائق  الصادرة من 

  .وتثبت صفة الوارث وحتديد األنصبة الشرعية بني الورثة حبكم من احملكمة املختصة      

ــتخرجة مــــن   ) :26(مادة  ــات ذالــــك أو بالصـــورة الرمسيــــة املســ ــائق الرمسيـــة املعــــدة إلثبــ يثبـــت الــــزواج والطــــالق بالوثــ

  .سجالت األحوال املدنية أو حبكم من احملكمة املختصة 

يكـون إثبــات صـفة الطالــب يف احــدي اجلامعـات أو بأحــد املعاهـد التعلــيم العــايل بشـهادة رمسيــة مــن   ) :27(مادة 

  .إدارة اجلامعة أو املعهد العايل املختص أو من اجلبهة اليت يشرف عليها املعهد 

ويكــون إثبــات درجــة املعهــد ومســـتوي الدراســة فيــه كــان يف ليبيـــا أو اخلــارج بشــهادة مــن اجلهـــة        

  .املختصة بوزارة التعليم والرتبية 

من تاريخ ي األكثر تغيري يطرأ عل أن خيطر اهليئة بكل علي كل مستحق يف معاش أو من ميثله قانوناً ـ  1) : 28(مادة 

       .التغيري  حصول

ـــ  وعلــي اهليئــة اختــاذ اإلجــراء الــذي يســتلزمه هــذا التغيــري واثبــات ذلــك يف امللــف اخلــاص والســجالت الــيت 2             

  .تعدها لذلك 

  

                                   

  

  

  

  

  



  الفصل السابع

  إعادة تعيين صاحب المعاش

اخلدمــة العامــة يف احلكومــة أو يف   إذا عــاد صــاحب املعــاش إيل اخلدمــة العســكرية أو إيل   ـ 1) :29(مادة 

احــدي اهليئــات أو املؤسســات العامــة يوقــف صـــرف معاشــه اعتبــارا مــن تــاريخ اســـتحقاقه 

لراتبه اجلديد وذلك فيما عدا احلاالت احملددة يف القانون اليت جيوز فيها اجلمـع بـني املرتـب 

  .واملعاش 

ــ2 ديــد  ســواء مــن املنتفــع أو مــن اجل عــاش مــىت علمــت أو أخطــرت بــالتعينيوتقــوم اهليئــة بوقــف امل  ـ

  .اجلهة اليت عينته وتثبت يف ملف الشخصي هذا اإلجراء 

علي جهات العمل املشار إليه باملادة السابقة الـيت تقـوم بتعيـني صـاحب املعـاش أن ختطـر اهليئـة عنـد   ) :30(مادة 

اريخ انتهـاء هـذه اخلدمـة تعيينه وعنـد انتهـاء خدمتـه اجلديـد ـا ، وتبـني يف إخطارهـا تـاريخ التعيـني وتـ

  .وسبب انتهائها وآخر راتب استحقه 

ــذي أوقــــف صــــرفه ، وذلــــك مــــا مل تكــــن خدمتــــه       ــي اهليئــــة عندئــــذ أن تعيــــد صــــرف املعــــاش الــ وعلـ

  . اجلديدة من شأا تغيري معاملته التقاعدية ، ويف هذه احلالة جتري عليه املعاملة التقاعدية اجلديدة 

  

                                  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثامن

  الحسابات والتمويل

عليهـا يف القـانون  ـ متسك اهليئة حساباً مستقًال خاصاً بتقاعد العسكريني تقيـد كافـة اإليـرادات املنصـوص1:) 31(مادة 

مــن اقتطاعــات تقاعديــة ومســامهات وريــع اســتثمارات وكــذلك املصــروفات مــن معاشــات ومكافــآت 

ومـــنح كمـــا حتملـــه باملصـــروفات املتعلقـــة بـــإدارة أمــــوال العســـكريني الـــيت حتـــدد وفقـــاً للمـــادة التاليــــة ، 

  .وكذلك أتعاب ومصاريف فحص املركز املايل 

صة حبساباا يف أمساك هـذا احلسـاب ووضـع السـجالت والنمـاذج الـيت ـ للهيئة أن تتبع النظم اخلا2  

  .تري استخدامها ، وجيوز أن تتبع فيه نظاماً مستقالً عن نظمها 

من جممـوع االقتطاعـات واملسـامهات الواجبـة األداء % 5تلتزم أموال تقاعد العسكريني بنسبة تعادل   ) :32(مادة 

  .اإلدارية والعمومية املتعلقة بإداراا صروفات خالل السنة املالية ، وذلك مقابل امل

  .وجيوز لس إدارة اهليئة مبوافقة القوات املسلحة زيادة هذه النسبة أو خفضها       

ســلحة بأدائهـا إيل أمــوال ة أو القـوات املالعامـتـؤول إيل هـذا احلســاب املبـالغ الـيت ألــزم القـانون اخلزانــة   ) :33(مادة 

التقاعــد ، كمــا تــؤول إليــه احلقــوق وااللتزامـــات املتعلقــة بالعســكريني املوجــودين باخلدمــة عنــد العمـــل 

  .    ذا القانون 

حتدد حقوق والتزامات العسكريني املتعلقة ـذا احلسـاب واملشـار إليهـا يف املـادة السـابقة مبعرفـة خبـري   ) :34(مادة 

  ) . اكتواري( .  تأمني يف الرياضيات ال

وإيل أن يــتم ذلــك يبــدأ يف احلســاب بقيــد اإليــرادات واملصــروفات الــيت حتصــل مــن تــاريخ العمــل       

  . بالقانون 

ــة مــــن مرتبــــات املنتفعــــني واملســــامهات واملبــــالغ   ) :35(مادة ــالغ املقتطعــ ــوات املســــلحة للهيئــــة شــــهرياً املبــ تـــؤدي القــ

يف ميزانيتهــا الســـنوية ، وذلـــك عامـــة والــيت تـــدرجها القــوات املســـلحة األخــرى الـــيت تلتــزم ـــا اخلزانــة ال

  .خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ أداء املرتبات 

وحتســب املســامهات مــن جممــوع مرتبــات املنتفعــني مبــا يف ذلــك مكافــآت الطلبــة بالكليــات واملعاهــد    

  .واملنشآت التعليمية العسكرية 



أمـا املبـالغ األخـرى الـيت . مـا يسـتحقه ذوو الشـأن وفقـاً ألحكـام القـانون  يؤدي من احلساب املـذكور  ) :36(مادة

تلتـزم ـا القـوات املسـلحة أو اخلزانـة العامـة فيكــون أداؤهـا وحتديـد جهـات صـرفها وفقـاً للجـدول رقــم 

  .املرفق ذا القرار ) 1(

شــهاد أو الفقــد أو اإلصــابة يف تــؤدي اخلزانــة العامــة كافــة االلتزامــات الــيت تصــرف يف حــاالت االست  ) :37(مادة 

  . العمليات احلربية وما يف حكمها وفقاً للقانون 

تنتهــي  بــاملنتفع الــذي يــه مجيــع احلقــوق وااللتزامــات املتعلقــةومتســك اهليئــة حســاباً خاصــا ترصــد ف      

  .األسباب املذكورة ...... خدمته 

متســك اهليئــة حســاباً جاريــاً ترصـــد فيــه مجيــع املبــالغ الــيت تـــدفعها والــيت يقضــي القــانون بــإلزام اخلزانـــة   ) :38(مادة 

  . وتطالب برصيده اجلهة اليت تتحمله يف اية كل سنة مالية . العامة أو القوات املسلحة ا 

ائلــة وبــدل التمــوين الـــيت كمــا متســك اهليئــة حســاباً أخــر ترصــد فيــه قيمــة عــالوة الســكن وعــالوة الع  ) :39(مادة

  .تصرف طبقاً للقواعد والنظم املقررة بشأا ، وتطالب برصيده اخلزانة العامة يف اية السنة املالية 

  .تستثمر اهليئة أموال تقاعد العسكريني وفقاً لسياسة االستثمار اليت تتبعها يف أمواهلا   ) :40(مادة

االســـتثمار العـــام ألمـــوال اهليئـــة املســـتثمرة منســـوبا إيل تثمار املشـــرتك حيســـب ريـــع ويف حالـــة االســـ      

  .رصيد أموال تقاعد العسكريني املستثمر يف بداية السنة موضوع احملاسبة 

يعــد يف ايــة كــل ســنة ماليــة تقريــر عــن حســاب اإليــرادات واملصــروفات واحلســابات اخلتاميــة ألمــوال   ) :41(مادة

  .اهليئة مع حساباا اخلتامية  إدارةتقاعد العسكريني ، ويعوض علي جملس 

  .ويناقشه الس يف جلسة حيضرها ممثل عن القوات املسلحة     

يف ايــة كــل ســنة ماليــة ، يرحــل صـــايف الزيــادة يف اإلرادات عــن املصــرفات إيل حســاب االحتيـــاطي   ) :42(مادة

  .اخلاص بأموال تقاعد العسكريني 

يــرادات دراســة أســباب ذلــك وطلــب فحــص املركــز املــايل وينبغــي يف حالــة زيــادة املصــروفات عــن اإل    

  .وفقاً للمبني يف املادة التالية ، وذلك يف أقرب فرصة ممكنة 

علـي أنــه يراعـي عنــد حتديـد الزيــادة أو الـنقص الفصــل بـني االلتزامــات الواجبـة األداء مــن حســاب      

     .   و القوات املسلحة تقاعد العسكريني وااللتزامات الواجبة األداء من اخلزانة العامة أ



يفحـــص املركـــز املـــايل حلســـاب أمـــوال تقاعـــد العســـكريني مبعرفـــة خبـــري أو أكثـــر يف رياضـــيات التـــأمني   ) :43(مادة

  .مرة كل أربع سنوات علي األقل ) اكتواري(

  .وكذلك يف حالة ما إذا أظهر حساب اإليرادات واملصروفات زيادة يف املصروفات عن اإليرادات 

أن يتناول الفحص تقدير االلتزام القائمة ،فإذا تبني من التقـدير وجـود عجـز يف هـذا احلسـاب  وجيب     

ومل تكــف االحتياطــات املوجــودة لتســوية التزمــت اخلزانــة العامــة بســداد هــذا العجــز ، وذلــك بالنســبة 

  .لكل فحص علي حدة 

  .ملا يقرره اخلبري زيادة نسبة االشرتاكات واملسامهات بقرار من جملس الوزراء وجيوز وفقاً    

  .وجيب أن يوضح اخلبري يف تقريره أسباب وجود العجز والوسائل الكفيلة بتالفيه 

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التاسـع



  أحكــام عامـة وختاميــة

املختصة التحقق من صحة البيانات املقدمة من ذوي الشـأن ، فـان مل  للهيئة أن تطلب من اجلهات  ) :44(مادة   

تـرد عيهـا هــذه اجلهـات مبـا طلبتــه خـالل مــدة كافيـة جـاز هلــا أن تعـول علـي البيانــات املقدمـة بعــد أن 

  .تتأكد من صحتها باإلجراء والوسيلة اليت تراها مناسبة 

ـــذ اإلجــــراءات الكفيلــــة بالتثبــــت  ) :45(مادة  ــاش يف املنتفــــع أو  للهيئــــة أن تتخـ ــوافر شــــروط اســــتحقاق املعــ ـــن تــ مـ

  .املستحقني عنه واستمرار األحقية يف املعاش 

فإن ثنت هلا أن تغيريا طرأ من شأنه التأثري علي حق املنتفـع أو املسـتحق فعليـاً اختـاذ اإلجـراء الـذي     

  .جراء يستوجبه هذا التغيري وأخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل خالل أسبوع من تاريخ اإل

ــوات املســــلحة إخطــــار اهليئــــة باإلعلــــي   ) :46(مادة  ــرخص ــــا القــ ــيت يــ ــازات بأنواعهــــا الــ عــــارات والبعثــــات واإلجــ

للمنتفعــني يف حينهــا ، ويكــون حســاب مــددها بعــد أن يــؤدي املنتفــع االقتطاعــات القانونيــة عنهــا ، 

  .فان مل تؤد عنها االقتطاعات استبعدت من مدة اخلدمة 

املنحـة الــيت تصـرف للمســلحني عـن املنتفـع عنــد وفاتـه عــن شـهر الوفـاة والشــهرين التـالني علــي  تـؤدي  ) :47(مادة 

أسـاس صــايف املرتـب األساســي الـذي كــان يصــرف للمنتفـع باســتبعاد االقتطاعـات واألعبــاء الضــريبية 

  .اليت كان خيضع هلا الراتب األساسي 

املتـــوقي علـــي أســـاس صـــايف وتـــؤدي املنحـــة املـــذكورة إيل املســـتحقني عـــن صـــاحب املعـــاش     

  ..املعاش الذي كان يتقاضاه 

تـــؤدي عـــالوة الســـكن للمنتفعـــني أصـــحاب املعاشـــات وفقـــا لـــذات القواعـــد املنظمـــة هلـــا بالنســـبة إيل   ) :48(مادة

  .العسكريني املوجودين يف اخلدمة 

ويف حالـــة وفـــاة صــــاحب املعـــاش تــــوزع عـــالوة الســـكن علــــي املســـتحقني عنــــه كـــل بنســــبة     

  .يف املعاش  استحقاقه

تـــؤدي عـــالوة العائلـــة ألصـــحاب املعاشـــات وفقـــاً للقواعـــد املقـــررة يف شـــأن عـــالوة العائلـــة ألصـــحاب   ) :49(مادة 

  .املعاشات اليت تصرفها اهليئة العانة للضمان اإلجتماعي 

 اسـتحقاقيؤدي بدل التموين للمنتفعني أصحاب املعاشات وفقاً للقواعد واألوضـاع املقـررة يف شـأن   ) :50(مادة

  .البدل إلقرام من ذات الرتبة العسكرية 



  .ويقف صرف البدل املذكور يف حالة وفاة املنتفع صاحب املعاش     

اخلدمـــة تقـــوم اهليئـــة بإعـــادة حســـاب املعـــاش علـــي أســـاس الراتـــب  انتهـــاءيف حالـــة زيـــادة الراتـــب بعـــد   ) :51(مادة

الســابق  راتبــهالــيت أســتحقها املنتفــع يف  إضــافة عــدد مــن العــالوات الســنويةاجلديــد وذلــك مــع مراعــاة 

الناشــئة علــي إعــادة حســاب املعــاش مــن أول الشــهر الثــاين لتــاريخ العمــل بالقــانون وتســتحق الزيــادة 

  .الذي استحدث الزيادة 

 تقــدمي طلـب إليهـا مــن املنتفـع أو املســتحقني يلوجتـري اهليئـة التســوية الـذكورة دون حاجـة إ    

  .عنه 

  : تعار يف  ) :52(مادة

تكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة يف هــذه الالئحــة املعــاين املبينــة أمــام كــل منهــا مــا مل تــدل القرينــة   

  .علي غري ذلك 

 .م  1974لسنة  43قانون تقاعد العسكريني رقم   :القانون   )1

 .م  1973لسنة  72اهليئة العامة للضمان اإلجتماعي املنشأة بالقانون رقم : اهليئة  )2

األويل واملــادة الثانيــة مــن         باملــادة  املــذكورينشــخص ينتســب إيل القــوات املســلحة مــن أي : املنتفــع  )3

 د.قانون لا

أي الشــخص يــؤول إليــه نصــيب معــني مــن املعــاش أو املكافــأة الــيت نــص عليهــا القــانون وفقــاً : املســتحق  )4

 .جلدول املستحقني عن املنتفع أو صاحب املعاش املرفق بالقانون 

العسكري الذي خترج من كلية عسكرية أو معهـد عسـكري معـادل هلـا معـرتف مـا مـن : ل الضابط العام )5

 احــديرئاسـة األركـان العامــة للقـوات املسـلحة أو ختــرج مـن كليــة مدنيـة مث عـني يف القــوات املسـلحة أو يف 

 .رتب الضباط بصفة دائمة بعد تلقيه دراسة عسكرية خاصة 

 .العسكري الذي رقي من رتب ضباط الصف إيل رتب الضباط  :ضابط الشرف  )6

 .العسكري الذي حيمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة مالزم ثان : ضابط الصف  )7

العسكري الذي التحق خبدمة القوات املسلحة علي سبيل التطـوع مبوجـب عقـد خـاص : اجلندي املتطوع  )8

 .ومل يصل إيل رتبة نائب عريف 

املـــدة الـــيت قضـــيت أو تقضـــي يف اخلدمـــة العســـكرية أو يف أيـــة جهـــة عامـــة أخـــري : مـــة الفعليـــة مـــدة اخلد  )9

 . وتؤدي عنها االقتطاعات القانونية ما مل تكن معفاة منها 

مدة اخلدمة الـيت ال تتـوافر فيهـا شـرائط اخلدمـة الفعليـة ولكنهـا تلحـق ـا حكمهـا : مدة اخلدمة االعتبارية  )10

 . بنص صريح 



املـرافقني لقـانون ) 2(أو اجلـدول رقـم ) 1(املرتب املقرر للرتبـة العسـكرية وفقـاً للجـدول : ساسي املرتب األ )11

اخلدمة يف القوات املسلحة مضافاً إليه العالوات السنوية اليت أستحقها املنتفع دون إضافة مـا يتقصـاه مـن 

 . بدالت أو خمصصات أخري 

 . ختفيض لسبب يتعلق باخلدمة  املرتب األساسي الذي طرأ عليه: املرتب املنخفض  )12

  

م  1/8/1974ريخ العمــل بالقــانون العمــل بقــانون تقاعــد العســكريني يف يعمــل ــذا القــرار مــن تــا   ) :53(مادة 

  . وعلي مدير عام اهليئة العانة للضمان اإلجتماعي تنفيذه وينشر يف اجلريدة الرمسية 

    

     

    

  الفيتو ري عبدا لسالممحمد                                                                            

  وزير الشؤون االجتماعية والضمان اإلجتماعي                                                                   
  

  

  

  

  

  

  هـ 1395محرم  2صدر في  

  م 1975يناير   14الموافق  

  

  

  

  

                                        


