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م  1974لسنة  (43)قانون رقمال
بإصدار قانون تقاعد العسكريين 

باسم الشعب، 
  .مجمس قيادة الثورة

دد. بدد اططعد علد ا طفد اددسكرؼد
دمارسد28 امك فقد.دىػ1386دذؼد احجةد17ك علدقانكفد اسقا دد اصادردفيد - 

د .ك اقك نيفد امبداةداو.دـ1967
د . شأفد اضمافد اجسما ي.دـ1973دادنةد72ك علد اقانكفدرقـد -
د . شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة.دـ1974دادنةد40ك علد اقانكفدرقـد -
د .كبناءد علدماد رضودرئيسدمجعسد اكزر ءدكمك فقةدرأؼدىذ د امجعس -

أصدر القانون اآلتي 
يبملد أحكاـدقانكفدسقا دد ابدكرييفد امر فقدكيعغلدكلدحكـديخاافد( : 1)مادة 

أحكامو،دكذاؾد ااند ةدإالد امنسفبيفد امكجكديفدفيد اخدمةد ااقك تد امدعحةد
د .كقتد ابملد أحكامودأكد اذيفديعسحقكفدبياد بددذاؾ

إالدأفديسـدصدكرد اقر ر تد اسنظيميةد اطزمةداسنفيذدىذ د اقانكفديدسمردد:د(2)مادة 
 ابملد ااعك ئحدك اقر ر تد احاايةد ااقدرد اذؼداديسبارضدمعدأحكاـدىذ د

د . اقانكفد
ينشردىذ د اقانكفدفيد اجريدةد اردمية،دكيبملد ود  س ارً دمفدأكؿد اشيرد( : 3)مادة 

د . اميطدؼد اساايداساريخدنشره
مجمس قيادة الثورة 

عبد السالم أحمد جمود / الرائد
رئيس مجمس الوزراء 

د .ىػ1494درجبد8صدردفيد
دد .ـ1974ديكايود27 امك فقد
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قانون تقاعد العسكريين 
الباب األول 

األحكام األساسية 
د: سدرؼدأحكاـدىذ د اقانكفد علد :(1) مادة
 اض اطد اذيفديؤدكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد صفةدد ئمةد امنصكصد -أد

د . عييـدفيدقانكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة
  .ض اطد اصفدك اجنكدد امسطك يفد -بد

ادسدرؼدأحكاـدىذ د اقانكفد علد امجنديفد اااز ـدأكد اسكعيفد : (2) مادة
ك امدسد يفدمفد احسياطدأكد اسقا ددكأفر دد امقاكمةد اشببيةدكطع ةد اكعياتد

د ابامعيفد ااقك تد امدعحةدإادفيد احدكددك امدنييفك امباىدد ابدكريةد
د .ك األكضاعد اسيدينصدفييادصر حةد علدذاؾ

يقفددريافدأحػكاـدىذ د اقػانكفد علد امنسفعد أحكامو،دإذ دنقلدإالدخارجد:د (3) مادة
د . اقك تد امدعحة

( 4) مادة
خمدةدفيد)%5(د1)يقسطعدمفدمرس اتد امنسفبيفد امشاردإاييـدفيد امادةدد -1

  .شيرياًّادد( امائة

كيبدأد اقسطاعد ااند ةدإالد امنسفبيفد احااييفدمفدساريخد ابملدبيذ د اقانكفدد -2
أمادمفديبينكفد بددىذ د اساريخدفيبدأد اقسطاعد ااند ةدإاييـدمفدساريخد

  . دسحقاقيـداعر سبدكيدسمرد اقسطاعدحسلدساريخد نسياءدخدمةد امنسفع

كيحدبد اقسطاعد علدأداسد ار سبد ألداديد اذؼديدسحقود امنسفعدشيرياًّادد -3
  .فإذ دخفضد ار سبدألؼددببدفيككفد اقسطاعد علدأداسد ار سبد امخفض

د(د بةدكنصفدفيد امائة)د%7½دسؤدؼد اخز نةد ابامةدم ااغدادسقلد فدد -4
  .مفدمجمكعدمرس اتد امنسفبيفد أحكاـدىذ د اقانكفد

دددددكمادسؤدؼد اخز نةد ابامةد ام ااغد اسيدسصرؼدفيدحااتد ادسشياددأكد افقدد
د .أكد اصا ةدفيد ابعمياتد احربيةدكمادفيدحكميادكفقًادألحكاـدىذ د اقانكفد
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سحاؿدإالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يد ام ااغد اسيدسقسطعدمفدد:د(5) مادة
رك سبد امنسفبيفدك ام ااغد اسيدسؤديياد اخز نةد ابامةدط قًادألحكاـد امادةد

د . ادا قة
كسديرد اييئةد امذككرةدىذهد ام ااغدكماديجرؼد اصرؼدمنيادكفقًاداعقك  ددد

ك اجر ء تد امبمكؿدبيادفيدحدا اسيادكذاؾدمعدمر  اةدأفدسمدؾدسعؾد اييئةدد
د .حدا ًادمدسقًطدخاصًادبسقا دد ابدكرييف

يفحصد امركزد اماايداحدابدسقا دد ابدكرييفد مبرفةدخبيردفيد : (6) مادة
أكدأكثردكلدأربعددنك تد علد ألقل،دكيباددد( كسك رؼد)رياضياتد اسأميفد

 انظردفيدسقييـد امنافعدك اشسر كاتد اسيدحددىادىذ د اقانكفدفيدضكءدىذ د
د . افحص

ادسؤدػدمفدأمك ؿد اسقا دد امشاردإاييادفيد امادةد ار  بةدإاد ام ااغد : (7) مادة
د دسحقاقيادكفقًادألحكاـدىذ د اقانكف،دفإذ دمنحد امنسفعدأكدػ امنصكصد ل

 امدسحقد نودمباشًادأكدغيرهدخطفًادألحكامودفيؤدػدمفد اخز نةد ابامةدأكد
د .خز نةد اجيةد امعسزمةد و

يجكزد قر ردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسر حد اقائدد اباـداعقك تد : (8) مادة
 امدعحةدمنحدمباشاتدأكدمكافآتد دسثنائيةدأكدإضافيةداعخاضبيفدألحكاـد

ىذ د اقانكفدممفديؤدكفدخدماتدجعيعةداعكطفدميمادكافدنكعدخدمسيـدأكدمدسياد
د .أكداعمدسحقيفد نيـ

كسدرؼد علدىذهد امباشاتدأكد امكافآتدأحكاـدىذ د اقانكفد ااند ةدإالدد
 امنسفعدأكد امدسحقيفد نود بددكفاسودكذاؾدمعدمر  اةد اقك  دد اك ردةد ااقر ردد

د . امشاردإايو
يحدبد امباشدأكد امكافآتدفيد ألحك ؿد امنصكصد عييادفيدىذ د : (9) مادة

 اقانكفد علدأداسدآخردر سبدأداديد دسحقود امنسفعد ندد نسياءدخدمسودفإذ د
 نسيتد اخدمةدأثناءدفسرةد احااةدإالدقائمةدنصفد ار سب،دحدبد امباشدأكد



392 

 

 امكافآتد علدأداسد ار سبد ادابقد علدساريخد احااةدإالد اقائمةد
د .(1) امذككرة

ذ دزيدد ار سبد بدد نسياءد اخدمة،د سخذد ار سبد اجديددأدادًادا ادةدحدابد ددك  
 امباشد امقرردكفقًادألحكاـدىذ د اقانكف،دكذاؾدمعدمر  اةدإضافةد دددمفدد
 ابطك تد ادنكيةداعمرسبد اجديدد قدرد ددد ابطك تد ادنكيةد اسيد دسحقيادد
 امنسفعدفيدر س ود ادابقدكسدسحقد ازيادةد اناشئةد فدإ ادةدحدابد امباشدد

د .مفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد ابملد ااقانكفد اذؼد دسحدثد ازيادة
د عيودفيماددؼمفد ار سبد اذؼددك%د80اديجكزدأفديزيدد امباشد علد : (10) مادة

  . د د احااتد اسيدينصدفييادىذ د اقانكفد علدخطؼدذاؾدددددددد

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

كيدسحقد امنسفعدفضًطد فد امباشدمكافأةد فدمدةدخدمسود از ئدةد علدثمافدد -2
  .(2)ك شريفددنةدكأرببةدأخماسد ادنةدسحدددبك قعدر سبدشيرد فدكلددنة

د ماديدسحقكنودد -3 كيبفلد امنسفعدك امدسحقكفد نودمفدجميعد اضر ئبدك اردـك
  .ط قًادايذ د اقانكفد

كمادسبفلد اطع اتدك امدسند تدك ألكر ؽد اخاصةد صرؼدم ااغدكفقًادألحكاـدد
د ابامةدك امحعية د .ىذ د اقانكفدمفد اضر ئبدك اردـك

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

أكد دببد اخدمة،دككافدافقددد(26) احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد
قدرسود علدخدمةدنفدودنسيجةد اصا ةدأكد امرض،ديحساجدإالد اخدمةد

 امدسمرةدمفدشخصدآخر،دجازدأفديز ددمباشود ماداديجاكزدخمديفدفيد

                                           
ـ،د اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد2012دادنةد1مفد اقانكفدرقـدد(2) داتدىذهد امادةد مكجبد امادةد(1)

 د.471دإالد469 امنشكردفيد اصفحةدمفد

ـد اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد امنشكردفيد2012دادنةد60 داتدىذهد امادةد مكجبد اقانكفدرقـد(2)
 د.473دإالد472 اصفحةدمفد
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 امػائةد حدبددرجةد اخدمةد اطزمةدكماىيسيادكفقًادامادسحددد اييئةد ابامةد
د .اعضمافد اجسما ي

 :يقصدد مدةد اخدمةد اسقا دية:د (12) مادة

مدةد اخدمةد افبعيةد اسيدسقضلدفيد اقك تد امدعحةدكسؤدػد نيادد -أد
  . اقسطا اتد اقانكنية

مدةد اخدمةد اسيدقضيتدفيد اقك تد امدعحةدأكدفيدأيودجيةدأخرػدد -بد
كضمتدإالد اخدمةد اسقا ديةداعمنسفعددك ءدأديتدأكدسؤدػد نياد

  . اقسطا اتد اقانكنيةدأكدأ فيتدمنيادط قًاداقك نيفددا قة

مددد اخدمةد ا س اريةد اسيديسقرردضميادإالدمدةد اخدمةد افبعيةدكفقًادد -جد
  .ألحكاـد اقانكفد

 :كيدس بددمفد اخدمةد اسقا ديةد -1

 امددد امفقكدةدمفدخدمةد امنسفعدكفقًاداعقك نيفدك ألك مرد ابدكريةدكاكد بدد -أد
  .ردد  س اره

  .نصفدمدةد احااةدإالدقائمةدنصفد ار سبد -بد

مدةد ا ارةدك ا بثاتدك اجاز تد امرخصدبيادميمادكافدنك يادماداـديؤددد -جد
  . امنسفعد نياد اقسطا اتد اقانكنية

سحدبداعمنسفعدضمفدمدةدخدمسود اسقا دية،د امددد اساايةدمعدإ فائودمفد : (13) مادة
د :أد ءد اقسطا اتد نيا

 امدةد اسيديقضييادكىكدطاابد ااكعياتدأكد امباىدد ابدكريةد امبسرؼدبيادمفد -أد
رئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدكذاؾد د ددنيد ادر دةد اسيديردبد

  .فييا

  .مدةدمداكيةدامدةد اخدمةد افبعيةدفيدزمفد احربد -بد

  .مدةدمداكيةدامدةد ألدرد -جد

مدةدسبادؿدنصفدمدةد اخدمةد افبعيةدفيد ألماكفد اسيدسحددد قر ردمفدد -دد
  .مجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسر حد اقائدد اباـ

كيجكزد قر ردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسر حد اقائدد اباـدإضافةدمدددد
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  س اريةدأخرػداعمنسفبيفدكذاؾدفيد احدكددك األكضاعد اسيدينصد عييادذاؾدد
د . اقر ر

كاديجكزد اجمعدبيفد امددد امنصكصد عييادفيد افقرةد ألكالدإذ دكانتدد
د .مسرس ةد علدفسرةدزمنيةدك حدة،دكسحدبداعمنسفعدفيدىذهد احااةد امدةد ألطكؿ

ك ةدط قًادايذ د اقانكفدفيدسطبيقدسيبسدد مدةد اخدمةد اسقا ديةد امح : (14) مادة
أحكامودككذاؾدفيدسطبيقدأحكاـدقانكفد اضمافد اجسما يدأكدأؼدنظاـد

د .سقا دؼدآخردبديل
الباب الثاني 

المعاممة التقاعدية العامة 
مفدىذ د اقانكفدسدسحقد امباشاتدأكدد(51)معدمر  اةدأحكاـد امادةد: (15) مادة

 امكافآتد امقررةد مكجبدأحكامود ندد نسياءد اخدمةدألحدد ألد ابد اك ردةدفيد
.دقانكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة

د:يحاؿد اضا طدإالد اسقا ددمسلدبعغد ادفد آلسية: (16) مادة
دثاف د .دنة40دددددمطـز
دأكؿ د .دنة42دددددمطـز

د .دنة44ددددددنقيبد
د .دنة48ددددددر ئدد

دنةد50ددددددمقدـد
د .دنة55دددددد قيدد
د .دنة56دددددد ميدد
د .دنة57دددددداك ءد

د .دنة58ددددددريقدؼ
د .دنة60دددددفريقدأكؿد

د .دنة64ددددددمشيرد
كسككفددفد احااةدإالد اسقا دد ااند ةدإالدض اطد اشرؼدحسلدرس ةدمقدـد

د . ثنيفدكخمديفددنة
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د .كماديحاؿدض اطد اصفدك اجنكددإالد اسقا ددمسلدبعغك ددفد اخمديفددددددد
 : (17) مادة

يجكزد قر ردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد علد قسر حد اقائدد اباـدكقفدإحااةدد -1
  . ابدكرييفدإالد اسقا ددكذاؾداعمدةد اسيديحددىادذاؾد اقر ر

كماديجكزدإذ دد تدظركؼد دسثنائيةدأفدسؤجلدإحااةد ابدكرؼدإالد اسقا ددد -2
بإ قائودفيد اخدمةد بددبعكغود ادفد اقانكنية،دكيككفدذاؾد قر ردمفدمجعسد

قيادةد اثكرةد ااند ةدإالد اض اطدك قر ردمفدرئيسد ألركافد ابامةداعقك تد
 امدعحةد ااند ةدإالدمفد د ىـ،دكيشسرطدفيدجميعد ألحك ؿدأفديصدردقر رد

  . ا قاءدفيد اخدمةدقبلدبعكغد ادفد اقانكنية

يدسحقد امنسفع،د اذؼديحاؿدإالد اسقا ددابعكغود ادفد امقررةداذاؾدأكد: (18) مادة
مفدقانكفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد امشاردد(18)بناءد علدأحكاـد امادةد

مفدر س ودمسلدبعغتدمدةدخدمسود%د80إايو،دمباشًاديحدبد علدأداسد
د . اسقا ديةدخمسد شرةددنةد علد ألقل

فإذ داـدسبعغدمػدةد اخدمةدذاؾد اقدر،د دسحقد امنسفعدمكػافأةدسحدبدبك قعدر سبدد
شيريفد فدكػلددنةدمفد ادنك تد ابشرد ألكال،دكر سبدثطثةدأشيرد فدكلدد

د .دنةدسزيدد علدذاؾ
(د15)إذ دكافد نسياءد اخدمةدادببدمفد ألد ابد امشاردإاييادفيد امادةد: (19) مادة

كاـدينصدىذ د ادببد علدمبامعةدسقا ديةدخاصةدفيدىذ د اقانكفد دسحقد
 امنسفعدمباشًادإذ دبعغتدمدةدخدمسود اسقا ديةد شريفددنةد علد ألقلديحدبد
 علدأداسدجزءدمفددسةدكثطثيفدجزءً دمفد ار سبدمضرك ًادفيد ددددنك تد

د . اخدمة
فإذ داـدسبعغدمدةد اخدمةدذاؾد اقدر،د دسحقد امنسفعدمكافأةدسحدبدبك قعدر سبدد
شيردك حدد فدكلددنةدمفد ادنك تد اخمسد ألكال،دكر سبدشيريفد فدكلدد

دنةدمفد ادنك تد ابشرد اساايةدكر سبدثطثةدأشيرد فدكلددنةدسزيدد علدد
.دذاؾ
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الباب الثالث 
المعاممة التقاعدية بسبب الوفاة أو عدم 

المياقة الصحية 
 :(20) مادة

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

مفدر س ود%د80إالد اخدمةدأكدسبمدهدأكددكءددعككو،د دسحقدمبػاشًاديبادؿد
  .(1)أياًّادكانتدمدةدخدمسو

مفدر س ود%د50فإذ دكافد ابجزد فد ابملدجزئياًّادمنحد امنسفعدمباشًاديبادؿدد -2
 بددإضافةدثطثدد(19)أكدمباشًاديحدبدط قًاداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد
  .دنك تدإالدمدةدخدمسود اسقا ديةدأؼد امباشيفدأكبر

 :(21) مادة
إذ دكافد نسياءد اخدمةد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدنسيجةد جزدد -1

 امنسفعدكعياًّاد فد ابمل،دككافدذاؾدادببديرجعدإالد اخدمةدأكدنسيجةدحادثد
أكدإصا ةدكقبتداعمنسفعدأثناءدسأديسود ابملدكاـديكفدذاؾد دببدسبمدهدأكددكءد

  .مفدر س ودأياًّادكانتدمدةدخدمسو%د90دعككودأكدإىمااود دسحقدمباشًاديبادؿد

مفدر س ود%د60فإذ دكافد ابجزد فد ابملدجزئيًا،دمنحد امنسفعدمباشًاديبادؿدد -2
 بددإضافةددنك تدد(19)أكدمباشًاديحدبدط قًاداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد

  .إالدمدةدخدمسود اسقا ديةدأؼد امباشيفدأكبر

اد%د60يبسبرد ابجزد فد ابملدكعياًّا،دإذ دكانتدندبسود: (22) مادة  علد ألقلدك  
كافد جزً دجزئياًّا،دكيندبد ابجزدإالددرجةدفقدد اقدرةد علد اسكدبدكنكعد

د . ابملدك اجزءد امصابدمفد اجدد
د
د

                                           
 د.435دإالد433ـد امنشكردفيد اصفحةدمفد1988ادنةدد(3) داتدىذهد امادةد ااقانكفدرقـد(1)
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الباب الرابع 
المعاممة التقاعدية في حاالت الشيادة والفقد 

 ةواإلصابة في العمميات الحربي
مفدر س ودكيقصدد%د150ديصرؼداعمدسحقيفد فد اشييددمباشديبادؿد(:23) مادة

 ااشييددفيدسطبيقدأحكاـدىذ د اقانكفدمفديسكفلد دببد ابمعياتد احربيةدفيد
  .ميد فد اقساؿدأكدمسأثرً دبإصا ةد بددنقعودمنودأكدأثناءدأدره

يصرؼداكرثةد اشييددمكافأةدسكزعد عييـدط قًادألنصبسيـد اشر ية،دكسككفد: (24) مادة
فئةد امكػافأةد ااند ةدإالد اضػ اطدأرببةدآاؼددينار،دك ااند ةدإالدضػ اطد

د . اصفدك اجنكددأافيددينار
يدسحقد امنسفعد اذؼدسنسييدخدمسودنسيجةد جزهدكعياًّاد فد ابملد دببد: (25) مادة

 ابمعياتد احربية،دمباشًاديبادؿدر س و،دفإذ دكافد ابجزدجزئياًّاد دسحقدمباشًاد
مفدر س ودأكدمباشًاديحدبدط قًاداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد%د70يبادؿد

د . بددإضافةدد عددنك تدإالدخدمسود اسقا ديةدأؼد امباشيفدأكبرد(19)
د علدمفديسكفلدأكديصابد دببد25،د24،د23سدرؼدأحكاـد امك دد: (26) مادة

 اسماريفد اسببكيةدأكد ارمايةد اسببكيةدأكدإنفجار تد ألاغاـدك امفرقباتدأكد دببد
 ابر رد اجكؼدأكد اغكصدأكد اقفزد اامضطتدإذ دكافد اقياـدبيذهد ابمعياتدقدد
سـدبناًءد علدسصديقدمدبقدبيا،دكاـدسكفد اكفاةدأكد اصا ةدادببديرجعدإالد

د.إىماؿد امنسفع،دأكددكءددعككو
يدسمردصرؼد ار سبدكجميعد ابطك تد اضافيةد امدسحقةداعمفقكددفيد: (27) مادة

 ابمعياتد احربيةدأكدإحدػد احااتد امشاردإاييادفيد امادةد ادا قةدأكد دببد
 اخدمةدكذاؾدإالدأفدسثبتدحياسودأكدمكسو،دكيسـد اصرؼدإالد امدسحقيفد نود

د .كلد قدردماديبادؿدحصسودفيد امباش
يثبتدمكتد امفقكدد قر ردمفد اقائدد اباـدإذ د نقضتدأربعددنك تدمفد: (28) مادة

ساريخد افقدددكفدأفدسبرؼدحياسودأكدمكسو،دكيبسبرد امفقكددفيدحكـد اشييددأكد
د .مفدساريخدصدكرد اقر رد امشاردإايود امسكفلد دببد اخدمةدحدبد ألحك ؿ
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يربطد امباشداعمدسحقيفد فد امفقكدد  س ارً دمفدساريخدثبكتدمكسود: (29) مادة
د:حكمًا،دماداـدسسحققدكفاسودقبلدذاؾ،د مر  اةدماديأسي

 .(21)إذ دكافد افقدد دببد اخدمة،دربطد امباشدط قًاداعمادةد -أد

أمادإذ دكافد افقددفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد احااتد امنصكصد -بد
 طكةد علدصرؼدد(23)ربطد امباشدط قًاداعمادةدد(26) عييادفيد امادةد

  .(24) امكافأةد امنصكصد عييادفيد امادةد

إذ د سضحدأفد امفقكدد علدقيدد احياة،دأكقفدصرؼدر س ودإالد: (30) مادة
 امدسحقيفد نودكسدكػدحااسودفيدضكءدمادسدفرد نود اسحقيقاتد ابدكريةدفإذ د

ثبتد دـددطمةدمكقفود  سبردغيا ودمدةدخدمةدمفقكدةدككافداعدكاةدحقد
 ارجكعد عيود مادصرؼدإالد امدسحقيفد نودأكد ارجكعد علدىؤاءد امدسحقيفد
 مادصرؼدإاييـ،دأمادإذ دكافدمكقفوددعيمًاد  سبردغيا ودمدةدخدمةدفبعيةدككقعد

د .صحيحًادمادسـدمفدصرؼدر س ودإالد امدسحقيفد نو
الباب الخامس 

تعويض المصابين بعجز ال يمنعيم 
من االستمرار في الخدمة 

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

 اخدمة،دسبكيضًاديحدبد علدأداسد شرةددنانيرداعضا طدكخمدةددنانيرد
مفدند ةد ابجزدكيضا فد اسبكيضد%د1اضا طد اصفدأكد اجندؼد فدكلد

فيدحااةد اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدإحدػد احااتد امنصكصد عيياد
د (.26)فيد امادةد

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

د دس قاؤهدفيد اخدمةدرغـدإصابسو،درؤػدخدمسودابدـد اعياقةد اصحيةدكمعدذاؾد
د . حدبد ألحك ؿد(25)أكد امادةدد(21)يباملد ندد نسياءدخدمسودط قًاداعمادةد

د
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 الباب السادس
االحتياط أو من  المعاممة التقاعدية لممجندين أو المكمفين والمستدعين من

العاممين بالقوات المسمحة  التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية والمدنيين
سدرؼد علد امجنديفدأكد امكعفيفدك امدسد يفدمفد احسياطدأكدمفد: (33) مادة

 اسقا ددكأفر دد امقاكمةد اشببيةدخطؿدفسرةد دسد ائيـداعخدمةد ابدكريةدأحكاـد
مفدىذ د اقانكفدكسحدبدمدسحقاسيـد علدأداسدد(32)إالدد(21) امك ددمفد

مرسبد اكظيفةد ألصعيةدامفدكافدمنيـدمكظفًاد ااحككمةدأكدإحدػد اييئاتدأكد
اد كملد علدأداسد ار سبد امقرردارس ةدقرينودمفد  امؤدداتد ابامة،دك  

 ابدكرييف،دكلدذاؾدماداـديكفدمنسفبًادبنظاـدسقا دؼدآخرديضمفداودمبامعةد
د .أفضل

معدمر  اةدأحكاـد امادةد ادا قةديباملدمفديدسشيددأكديسكفلدأكديفقددأكد: (34) مادة
يصابدكذاؾدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد احااتد امنصكصد عيياد

أكد دببد اخدمةدمفدذكؼد امؤىطتد اجامبيةدمفد ألفر ددد(26)فيد امادةد
دثافدمفدحيثد امباشدكمكافأةد  امشاردإاييـدفيد امادةد ادا قةدمبامعةدمطـز

 اشيادة،دكيباملد احاصلدمنيـد علدشيادةد اثانكيةد ابامةدأكدماديباداياد
دفيدسطبيقدىذ د احكـد اامؤىلد احاصلد عيوددمبامعةدرئيسد رفاءدكحدةدكيبت

د . افرددكقتدسجنيدهدأكدسكعيفودأكد دسد ائودحدبد ألحك ؿ
معدمر  اةدحكـد امادةد ادا قةديباملد امجندكفدأكد امكعفكفدك امدسد كفد: (35) مادة

مفد احسياطدأكدمفد اسقا ددكأفر دد امقاكمةد اشببيةدمبامعةدأقر نيـدفيد ارسبد
د . ندد دسحقاؽدمكافأةد اشيادةدك اسبكيضد فد اصا ات

يباملد امدنيكفد ابامعكفد ااقك تد امدعحةدمبامعةدأفر دد اقك تد امدعحةد: (36) مادة
فيدحااتد اشيادةدك افقددك اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد

كسحدبدمدسحقاسيـد اسقا ديةدد(26) احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد
 علدأداسدمرس اتدكظائفيـد امدنيةدماداـديككنك دمنسفبيفدبنظاـدسقا دؼدآخرد

د .يضمفدايـدمبامعةدأفضل
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سدرؼد علد امجنديفدك امكعفيفدك امدسد يفدمفد احسياطدأكدمفد اسقا دد: (37) مادة
كأفر دد امقاكمةد اشببيةدك امدنييفد ابامعيفد ااقك تد امدعحةدأحكاـد امادسيفد

د (.13)كد(11)
الباب السابع 

والمنشآت التعميمية العسكرية  معاممة طمبة الكميات والمعاىد
يباملدمفديدسشيددأكديفقددأكديصابدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيدإحدػد: (38) مادة

أكد دببد اخدمةدمفدطع ةد اكعياتد(26) احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد
ك امباىددك امنشآتد اسبعيميةد ابدكريةدمبامعةدخريجد اكعيةدأكد امبيددأكد

د . امنشأةد اسبعيميةد اسيدينسدبدإاييادكذاؾدفيدخصكصدمدسحقاسود اسقا دية
الباب الثامن 

أو المكافأة عن المنتفع  المستحقون لممعاش
إذ دسكفلد امنسفعد اذؼديدسحقدمباشًادأكدمكافأةدكافداعمدسحقيفد نود: (39) مادة

 قسضاءدنصيبدمفد امباشدأكد امكافأةدكفقًاداعندبد امقررةدفيد اجدكؿد
د . امر فقدكذاؾد  س ارً دمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد اكفاة

فيدحااةدكفاةد امنسفعدأكدصاحبد امباش،ديدسمردأد ءدصافيد ار سبدأكد: (40) مادة
 امباشد اذؼدكافديصرؼداو،داعمدسحقيفد نودفيد امك  يدد امحددةداصرؼد
 ارك سبدك امباشاتد افسر ضد دـدكفاسو،دكذاؾد فد اشيرد اذؼدحدثتدفيود

د . اكفاةدك اشيريفد اسااييفداودكسخصـدىذهد ام ااغدمفدأمك ؿد اسقا د
كمادسصرؼد نددكفاةد امنسفعد دببداديرجعدإالدسبمدهدأكددكءددعككود

أرببمائةددينارد ااند ةدامفدكافدد(400)مصركفاتد ز ءدمفد اقك تد امدعحةدقدرىاد
ددينارد ااند ةداغيرىـدكسؤدػدىذهد امصركفاتدإالدأرمعةد(200)فيدرس ةدضا طدك

ادفعمفديثبتددفبودمصركفاتد ابز ء د . امسكفلدفإفداـدسكجددفألرشددأكاده،دك  
سبسبرد ام ااغد امشاردإاييادفيد امادةد ادا قةدمنحة،دكاديجكزد دسرد دىاد: (41)مادة

مفدمباشاتدأكدمكافآتد امدسحقيفد فد امنسفع،دكماداديجكزد احجزد عيياد
دميمادكافدنك يا د .إططقًادكسبفلدمفد اضر ئبدك اردـك
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يصرؼد ااكاملدإالدكرثةد امنسفعدماديككفدقددسجمددمفدم ااغد دسحقتد: (42) مادة
اودادػد اقك تد امدعحةدقبلدكفاسودكاـدسصرؼدإايودخطؿدحياسو،دكاديجكزد

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

د دسشيادهدأكدكفاسودأكدصدكردقر ردبذاؾد بيانيـد امكجكديفد علدقيدد احياةديـك
د . ااند ةداعمفقكد

 :أوالًال 
د . ألرمعةدأكد ألر ملدحسلديسزكجف

 :ثانياًال 
  . اذككردمفد ألكاددحسلدبعكغيـددفد احاديةدك ابشريف -أد

 اذككردمفد ألكاددإذ دكانك دطط ًادبإحدػد اجامباتدأكد أحددمباىدد اسبعيـد -بد
  . اباايدحسلدبعكغيـددفد اخامدةدك ابشريف

 اذككردمفد ألكادد امصابكفد بجزدصحيديمنبيـدمفد اكدب،دكسثبتدىذهدد -جد
  . احااةد قر ردمفد 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
د ألكؿدمفد اشيرد اساايداساريخد اكشفد يمكنودمفد ابمل،دأكقفدمباشودمفد ايـك

د . عيو
 :ثالثثاًال 
  . ابناتدغيرد امسزكجاتدحسلديسزكجف -أد

 ابناتد امطعقاتدك ابناتد ألر ملدكعمادطعقفدأكدسرمعف،دكذاؾدحسلديسزكجفد -بد
ىذ د مفدجديدد شرطدأادسككفدأرمعةدفرددسدسحقد نودمباشًادأكبردكفقػًادألحكاـ
 اقانكف،دك شرطدأاديككفداعمطعقةدأكد ألرمعةددخلدآخرديداكؼد امباشد

  . امدسحقدايادأكديزيدد عيو

د
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 :رابعثثاًال 
 اك اد فدك اخكةدك ألخك تد شرطدأفديثبتد شيادةدردميةدأفدأياًّادمنيـدايسداودد

د .مكرددآخرديداكؼدحقودفيد امباشدأكديزيدد عيو
كيككفد دسحقاؽد امباشداإلخكةدك ألخك تدأكدقطبودكفقًاداألحكاـد اك ردةد اابنددد

ثانيًادمفدىذهد امادةد ااند ةدإالد اخكة،دك اابنددثااثًاد ااند ةدإالد ألخك تدد
د .ػكيقطعدمباشد ألـدإذ دسزكجتد غيردك ادد امسكؼ

 :خامسثاًال 
 ازكجدإذ دكافدمصا ًاد بجزدصحيديمنبودمفد اكدبدكسطبقد عيود اقك  ددد

د .ك اجر ء تد امس بةدفيدشأفد ابجزدمفد ألكادد اذككر
د ألكؿدمفد اشيرد:د(44) مادة فيدجميعدأحك ؿدقطعد امباش،ديدرؼد اقطعدمفد ايـك

د . اساايداسحققد اك قبةد امرس ةداقطعد امباش
الباب التاسع 

إثبات عدم المياقة الصحية والوفاة 
كلدإصا ةدينشأد نيادجرحدأكد اىةدأكدكفاةديجبدأفديجرػد نيادسحقيقد: (45) مادة

د .اث اتددببيادبك دطةددعطةد اسحقيقد ابدكريةد امخسصة
كماديجبدإث اتد اصا ةدكمادنجـد نيادبك دطةد اعجنةد اطبيةددددددددد

 ابدكريةد امخسصةد اسيديككفد عييادسحديدددرجةد اصا ةدكند ةد ابجزدكعياًّادد
د .أكدجزئياًّادإفدكجد

كسصدؽدرئادةد ألركافد ابامةد علدإجر ء تددعطةد اسحقيقدك علدقر رد اعجنةدد
دأثناءد ابمعياتد احربيةدبسقريردكسابيدمفدآمرد اكحدةدمكضحًاددكيكسفي اطبيةد

 ود ازمافدك امكافدك اظركؼد اسيدأحاطتد ااصا ةدكمادنسجد نيادمفدجرحدد
أكد اىةدأكدكفاةدكيحاؿدىذ د اسقريردإالدرئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدد

د .اعسصديقد عيو
سثبتد دـد اعياقةد اصحيةداعخدمةد قر ردمفد اعجنةد اطبيةد ابدكريةد: (46) مادة

 امخسصةدبناءد علدطعبديقدمود امنسفعدأكدآمردكحدسودأكد اجيةد اطبيةد
د . امخسصة
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كفيد اجياتد انائيةد اسيداديككفدفييادغيردطبيبد دكرؼدك حددأكد اسيدادد
يككفدفييادغيردطبيبدحككميديجكزدإث اتد دـد اعياقةد اصحيةدبسقريرديقدـدد

د .مفدىذ د اطبيبد علدأفديبسمدد اسقريردمفد اعجنةد اطبيةد امخسصة
كيجكزدأفدسنسقلد اعجنةد اطبيةدإالد اجيةد اسيديقيـدفيياد امنسفعدإذ دكانتدد

د .حااسودادسدمحدبنقعودإالدمقرد اعجنة
اديجكزداعجنةد اطبيةدأفدسقررد دـد اعياقةد اصحيةدألؼدفرددإادإذ داـد: (47) مادة

د .يكفديرجلدشفاؤهدنيائياًّاد
كادسنسييدخدمةد امنسفعدإادمفدساريخدسصديقد اجيةد ابدكريةد امخسصةد علدد

د .ذاؾ
سثبتد اكفػاةدفيد ابمعيػاتد احربيةدط قًاداعقػك  ددك اسبعيمػاتد امنظمةداذاؾد: (48) مادة

د .فيد اقك تد امدعحة
أمادفيد ألحك ؿد ألخرػدفسثبتد اكفاةد ااشيادةد امثبسةداذاؾد اصادرةدمفدمكسبدد

د . ادجلد امدنيد امخسص
د اعياقةإذ دكافد امريضدأكد امصابدخارجد اجميكرية،دسثبتد دـد: (49) مادة

 اصحيةدبسقريردمفدطبيبيفدحككمييفدمصدؽد علدسكقيبيمادككظيفسيمادمفد
د .جيةد اخسصاص،دكاعحككمةدسبييفد اطبيبيفدإذ درأتدضركرةداذاؾ

كيجبدفيدجميعد ألحك ؿد  سمادد اسقريرد اطبيدمفد اعجنةد اطبيةد ابدكريةدد
د . امخسصة

الباب العاشر 
إيقاف وسقوط الحق في المعاش والمكافأة 

 :(50) مادة
معدمر  اةدحكـد امادةد اساايةدإذ دحكـد علد امنسفعد اادجفدثطثددنك تدأكدد -1

أكثردمعد انفاذدك دسحقدمباشًادأكدصدرد احكـدبذاؾد علدصاحبد امباشد
كقفد دسحقاقوداذاؾد امباش،دكيمنحد امدسحقكفد نودأنصبسيـدفيد امباشد
 امذككردكماداكدكافدىكدقددسكفلدك ندد نسياءدسنفيذد ابقك ةدأكدصدكرد فكد



404 

 

 اـدأكدخاصدأكد افر جد نو،ديقفد دسحقاقيـدكيبكددإايودحقودفيد امباشد
  . بسد ءدمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد افر جد نو

فإذ دكافد امنسفعديدسحقدمكافأة،دفسؤدػد ااكاملدإايودأكدإالدمفديمثعودد -2
  .قانكناًد

د عيودأحدد امدسحقيفد فد امنسفعدفيقفدصرؼدمباشودإايودد -3 ذ دكافد امحكـك ك  
مدةددجنود علدأفديبكددإايودحقودفيود  س ارً دمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد

د . افر جد نو
دكلدمنسفعدأكدمدسحقد نودمفدحقودفيد امباشدأكد امكافأةدكذاؾد: (51)مادة  يحـر

د:فيد ألحك ؿد آلسية
د .إذ دحكـد عيودفيدجريمةدسجدسدضددمصعحةد ا طد -أد
د .إذ د اسحقدبخدمةدحككمةدأجنبيةد غيردإذفدكسابيدمفد ادعطاتد امخسصة -بد

د .إذ دأدقطتد نودجنديةد اجميكريةد ابربيةد اعيبيةدأكددحبتدمنود -جد
إذ دحكـد عيودنيائيًادمعد انفاذدفيدجريمةدسسبعقد شخصيةد ادكاةدأكد أمنيادد -دد

 اخارجيدأكد اد خعيدأكدفيدجريمةدمضرةد كيافد ادكاةدأكدفيدجريمةد خسطسد
د .أمك ؿد امةدأكدرشكةدأكدسزكيردفيدأكر ؽدردمية

اديسرسبد علد ابفكد اباـدفيد ألحك ؿد امنصكصد عييادفيد امادةد: (52)مادة 
دمنو،د  ادا قةد دسرد دد امنسفعدأكد امدسحقد نود امباشد اذؼددبقدأفدحـر

د .كيصرؼدإايود  س ارً دمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخدصدكرد ابفك
أمادفيدحااةدصدكرد فكدخاصدفيد ألحك ؿد امذككرة،دفطديدسردد احقدفيدد
 امباشدإادإذ دنصدفيدقر رد ابفكد علدغيردذاؾ،دكفيدىذهد احااةدير  لدد

د .حكـد افقرةد ادا قة
يدقطدنيائياًّاد احقدفيد قسضاءد امباشاتدك امكافآتدك اسبكيضاتد اسيداد: (53) مادة

يطاابدبياد امنسفبكفدأكد امدسحقكفد نيـدخطؿدخمسددنك تدمفدساريخد
 ادسحقاؽدأكدمفدساريخدأد ءدآخردقدطدفيد امباش،دكذاؾدإادإذ دأثبتد
د . امنسفعدأكد امدسحقدأفد دـد امطاا ةدبيادكافدألد ابدخارجةد فدإر دسو

د
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الباب الحادي عشر 
أحكام عامة وختامية 

 : (54)مادة 
د اساايدانسياءدخدمسود -1 د .يدسحقد امنسفعدمباشد اسقا دد بسد ءدمفد ايـك
فيدحدابدمدةد اخدمةدسبسبردكدكرد ادنةددنةدكامعةداصااحد امنسفعدأياًّادكافدد -2

د .مقد رىا
سحدبددنك تد اخدمةدكأ مارد امنسفبيفدك امدسحقيفد نيـد ااسقكيـدد -3

د . اميطدؼ
د ألكؿدمفدشيرديكايكدمفددنةد اميطددإذ داـدد -4 يبسبردساريخد اميطددىكد ايـك

د د  سبرد ايـك يكفد اشيردمبينًادفيدشيادةد اميطد،دإذ د يفد اشيرددكفد ايـك
د اميطد د . ألكؿدىكديـك

فيدحدابدكلدمفد امباشدأكد امكافأةدكماديضاؼدإاييمادمفد طك تدد -5
د .كسبكيضاتدكماديقسطعدمنيماديحدبدماددكفد ابشرةددر ىـ،د شرةددر ىـ

يصرؼد امباشد علدأقداطدمسداكيةدسدفعدشيرياًّادبك قعدجزءدمفد ثنيد: (55) مادة
 شردمفدقيمةد امباشد ادنكؼد امدسحقدكذاؾدفيدذ تد امك  يددسصرؼدفيياد

 امرس اتدكاديجكزدصرفيادمقدمًادإادفيد ألحك ؿد اسيدسقسضيياد اضركرةد
.دك شرطدأاديجاكزد ادفعدمقدمًادمباشدثطثةدأشير

اديجكزد امناز ةدفيدأصلدأكدقيمةد امباشدأكد امكافأةد بددمضيد: (56) مادة
دنسيفدمفدساريخد اخطاردبربطد امباشد صفةدنيائيةدأكدمفدساريخد احصكؿد

د . علد امكافأة
 علدأنوديجكزدفيدأؼدكقتدسصحيحد ألخطاءد اماديةد اسيدسقعدفيد احدابد

د . ندد اسدكية
كمادسجكزدإ ادةد اسدكيةدنسيجةداحكـدقضائيدنيائيدصادردفيد اد كػد اسيد

د .يرفبيادصاحبد اشأفدخطؿد ادنسيفد امذككرسيف
كاديجكزدإجر ءدأؼدسخفيضدفيدقيمةد امباشدأكد امكافأةدأكد اسبكيضدإذ د

د .خفضتد بددسحديدىاد امرس اتد اسيد سخذتدأدادًاداعسدكية
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كفيدحااةدكقفد امباشدأكدقطبوديؤدػد امباشد امدسحقد فد اشيرد اذؼد
د .كقعدفيوددببد اكقفدأكد اقطعد علدأداسدشيردكامل

كفيدحااةدرددمباشد بضد امدسحقيفدأكدأيعكاسودإالدغيرىـدمفد امدسحقيفد
د .يباددربطد امباشدمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد اك قبةد امنشئةداعرددأكد أليعكاة

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

سمكيفدكفقًاداعقك  ددك ألكضاعد امقررةدفيدشأفد ابدؿد امدسحقدألقر نيـدمفد
د .ذ تد ارس ة

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

اديجكزد احجزد علد امباشد اذؼديدسحقدكفقًادألحكاـدىذ د اقانكفدأكد: (58) مادة
ذ دسبددتد اديكفدكانتد ألكاكيةداديفد  اسنازؿد نودإادفيدحدكدد اربعدشيرياًّا،دك  

د . انفقةدثـداديفد احككمةدأكد اييئاتدأكد امؤدداتد ابامةدثـدا اقيد اديكفد
إذ دكافداعمنسفعد ندد نسياءدخدمسودإجاز تددنكيةدمسر كمةدط قًادألحكاـد: (59) مادة

 اقانكفدفيككفداودأكد امدسحقيفد نودفيدحااةدكفاسودحقد احصكؿد علد
سبكيضدنقدؼد فدمدةد اجاز تد امذككرةد شرطدأاديسبدػد اسبكيضدر سبد

ثطثةدأشيردميمادكانتد ألحك ؿدكادسدخلدىذهد اجاز تدفيدحدابدمدةد
د . اخدمةدألغر ضد امباشدأكد امكافأة

اديجكزداصاحبد امباشدأفديسقاضلدإالدجانبدمباشودمرس ًادمفدأيةد: (60) مادة
خز نةد امةدايبيةدكذاؾدفيماد د دمكافأةد ضكيةد امجااسدأكد اعجافدذ تد

 اصيغةد اسمثيعيةدأكدسعؾد اسا بةداعييئاتدأكد امؤدداتد ابامةدك ام ااغد اسيد
سقررد فدأ ماؿديؤدييادصاحبد امباشد صكرةدمسقطبةدأكدمؤقسةداعحككمةدأكد

د .اغيرىادمفد اجيات
كماداديجكزد احصكؿد علدأكثردمفدمباشدمفدخز نةدك حدة،دفإذ د دسحقد

د . اشخصدأكثردمفدمباشدأدؼدإايود امباشد ألكثردفائدةداوددكفدغيره
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كمعدذاؾديحقدامفد نسيتدخدمسود دببد اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيد
 اجمعدبيفدمباشودكماديسقاضاهدد(26)إحدػد احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد

مفدر سبدأكدأجردأكدمكافأةدأكدغيردذاؾدمقابلد معودفيد احككمةدأكد اييئاتدأكد
د. امؤدداتد ابامة

كماديحقداعمدسحقيفد فد اشيد ءدك امفقكديفدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيد
 اجمعدبيفد امباشدك ار سبدأكد ألجردأكدد(26) احااتد امنصكصد عييادفيد امادةد

د . امكافأةدأكد اير ددأكد اجمعدبيفدمباشيفدأكدأكثرددكفد اسقيدد حددأقصل
يجكزدإ قاءدمفد نسيتدخدمسودمدةدادسجاكزدشيرً دك حدً داسدعيـدمادفيد: (61) مادة

 يدسودكفلدىذهد احااةدسصرؼداودمكافأةد فدىذهد امدةدسبادؿدآخردر سبد
قاضاهدك طكسود اضافيةددكفد قسطاعد اند ةد امقررةداعسقا ددكادسدخلدىذهدت

ذ دأصيبدأكدسكفيدأكد دسشيددأكدفقدد  امدةدفيدحدابد اخدمةد اسقا دية،دك  
خطؿدسعؾد امدةدفيد ابمعياتد احربيةدأكدفيد احااتد امنصكصد عييادفيد

أكد دببد اخدمةد كملدمبامعةد امدسد لدمفد احسياطدمسلدد(26) امادةد
د .كافدذاؾدفيدصااحو

سدكػد امدسحقاتد اسقا ديةدامفدينقلدمفد ابدكرييفد امنسفبيفد أحكاـد: (62) مادة
د:ىذ د اقانكفدإالدكظيفةدمدنيةدكفقًادارغبسودبإحدػد اطريقسيفد آلسيسيف

ثـدسضاؼدد(19)يدكػدمباشود ابدكرؼدأكدمكافأسودكذاؾدكفقًاداحكـد امادةد -أد
د .إالدىذ د امباشدماديدسحقودمفدحقكؽدسقا ديةد فدمدةدخدمسود امدنية

سضـدمدةدخدمسود اسقا ديةد ابدكريةدإالدمدةدخدمسود امدنيةدكسدكػدحقكقود -بد
 اسقا ديةد علدأداسدنظاـد اسقا دد امبمكؿد ودفيد اجيةد امدنيةد امنقكؿد

 دد.إاييا

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

إذ دكافداعمنسفعد أحكاـدىذ د اقانكفدمدةدخدمةددا قةدسخكاود احصكؿد : (63) مادة
 علدمباشدكفقًادألحكاـدىذ د اقانكفديمنحد امباشد امدسحق،د شرطدأفديكفلد
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 امنسفعدجميعد اقسطا اتد اسقا ديةد اك ج ةد ألد ءد فدسعؾد امدةدماداـديكفد
د .مبفلدمنياد حكـدىذ د اقانكف،دكأفديردد امكافأةد اسيدصرفتد نيا

كيككفدكفاءد اقسطا اتدأكدردد امكافأةدإماددفبةدك حدةدأكد علدأقداطدشيريةدد
مفد امباشد امدسحقدحدبد خسيارد امنسفعدكيبملد ااسدكيةدد%د20ادسجاكزد

ذ دسكفيد امنسفعد بددإجر ءدد  اجديدةد بسد ءدمفدساريخد ابملدبيذ د اقانكف،دك  
 اسدكيةددكفدكفاءد ألقداطد ا اقيةدخصمتدقيمةدىذهد ألقداطدمفدمباشدد

د . امدسحقيفد نودبنفسد اند ةد ادا قة
فيدجميعد ألحك ؿد امشاردإاييادفيد امادةد ادا قةديشسرطدأفديقدـد امنسفعد: (64) مادة

طع ًادبذاؾدإالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يدخطؿد اميفدمفدساريخد
 ابملدبيذ د اقانكفدفإذ د نقضلدىذ د اميبادددكفدسقديـد اطعبددقطدحقودفيد

د .إ ادةد اسدكيةدميمادكانتد ألد اب
معد دـد اخطؿد أيةد قك ة،ديباقبد ااح سدمدةدادسجاكزدشيريفد: (65) مادة

ك غر مةدادسزيدد علدمائةددينار،دأكدبإحدػدىاسيفد ابقكبسيفدكلدمفدأ طلد
صحيحةدأكد مسنعد دكءدقصدد فدإ طاءد ابياناتد  دكءدقصددبياناتدغير

 امنصكصد عييادفيدىذ د اقانكفدأكداك ئحود اسنفيذيةدإذ دسرسبد علدذاؾد
د دبردد ام ااغد اسيد امدئكؿحصكاود علدأمك ؿدسقا ديةد غيردكجودحقدكيعسـز

 دسعميادزيادةد علد دسحقاقودأكدخركجًاد علدحكـد اقانكفدأكدسككفدقدد
د .ضا تد علد اخز نةد ابامةدنسيجةدافبعو

معد دـد اخطؿد أيةد قك ةدأشد،ديباقبد ااح سدمدةدادسقلد فددنةد: (66) مادة
ك غر مةدادسقلد فدمائةدديناردكادسجاكزدثطثمائةدديناردكلدمفدأفشلد غيرد

إذفددابقدمفدرئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدبياناتد فد دددمفد
 نسيتدخدمسيـد ابدكريةدأكدرسبيـدأكدأد ابد نسياءدخدمسيـ،دكسككفد ابقك ةد

د . ادجفدإذ دحدثدذاؾدكقتد انفيردأكدمجابيةد ابدك
سسكالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يدسنفيذدأحكاـدىذ د اقانكف،د علد: (67) مادة

أفدسصدرد اقر ر تد اسنظيميةد اطزمةداسنفيذهدمفد اكزيرد امشرؼد علدىذهد
د . اييئةد بددمك فقةدرئيسد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحة
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 جدول المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش أو المكافأة عند وفاتو

المستحقون عن المنتفع 
صاحب المعاش أو 
 المكافأة عند وفاتو

 توزيع الحصص عمى المستحقين
الحد األقصى 
لمحصص 

المستحقة من 
 مجموعيا

أرممة 
أو 
 أرمل

ولد 
 واحد

أكثر من 
 ولد واحد

أحد 
 الوالدين

الوالدان 
 معاًال 

أخ 
أو 
 أخت

أكثر 
من أخ 
أو 
 أخت

دأرمعةدأكدأرمل-د1
10

ددددددد5
10

د5

ددأكاد-د2
10

د6
10

10
دددد 

10

د10

ددددك اد ف-د3
10

د3
10

ددد5
10

د5

ددددددإخكةدكأخك ت-د4
10

د3
10

د5
10

د5

أرمعةدأكدأر ملدمعد-د5
10دأكاد

د4
10

د3
10

6
دددد 

10

د10

أرمعةدأكدأر ملدمعد-د6
10دك اديف

ددد4
10

د3
10

ددد4
10

د8

أرمعةدأكدأر ملدمعد-د7
10دإخكةدكأخك ت

ددددد4
10

د3
10

د4
10

د8

أرمعةدأكدأر ملدمعد-د8
10دأكاددكك اديف

د3
10

د3
10

5
 

10

د2
10

ددد2
10

د10

ددأكاددمعدك اديف-د9
10

د5
10

د7
10

د3
10

ددد3
10

د10

د
 :قواعد عامة

إذ دكافد امنسفعد نددكفاسوديدسحقدمكافأة،دكز تد علد امدسحقيفد نودكفقًادد -1
  .اعحصصد امبينةد ااجدكؿ

إذ دكانتدإحدػد احصصدسسبعقد أكثردمفدأرمعةدأكدكاددأكدأخدأكدأختدأكدد -2
  . ااك اديفدكزعدنصيبدكلدطائفةد علدأفر دىاد ااسداكؼد
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إذ دسكفيدأحدد امدسحقيفدفيد امباشدأكد نسيلد دسحقاقودرددنصي ودإالدأفر ددد -3
اد طائفسود امكجكديفد نددكفاسودأكد نسياءد دسحقاقودكيكزعد عييـد ااسداكؼ،دك  
آؿدنصي ودإالد امدسحقيفد آلخريفد امكجكديفد نددكفاسودأكد نسياءد دسحقاقود

 .كذاؾدكفقًاداعبنكدد اسااية

  .إذ دسكفلد اكادد اكحيددآؿدنصي ودإالدأمود -4

إذ دسزكجتد ألرمعةدأكدسكفيتدأكد نسيلد دسحقاؽد ألرملدأكدسكفيدآؿدنصي ودد -5
  .إالد ألكادد امدسحقيفد ااسداكؼد

  .إذ دسكفيدأحدد اك اديفدأكد نسيلد دسحقاقودآؿدنصي ودإالد ألكادد -6

إذ دسكفيد ألخدأكد ألختدآؿدنصي ودإالد امكجكديفدمفد اك اديفدك ألكاددد -7
  . ااسداكؼد

ير  لدفيدجميعد ألحك ؿدأاديجاكزدمجمكعدنصيبد امدسحقدشامًطدمادرددأكدد -8
آؿدإايو،دمادكافديخصوداكدكافد امدسحقد اكحيدد فد امنسفعدط قًادألحكاـد

  . اجدكؿ

 احصصدغيرد امكز ةد امدسحقةدك احصصد اسيدينسييد دسحقاقيادكاـدسنقلدد -9
 .إالدمدسحقيفدآخريفدس قلدفيدحدابد اسقا د

 د
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ج ــاعًــــــٌ االجرىؤوقزار وسٌز انش
ي ــــاعـــــــــاٌ االجرىــــــ وانضى

تشأٌ ذُفٍذ قاَىٌ ذقاعذ انعسكزٌني  
 و1974جــــ نسٍ(43)و ــــــــ رق
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ن االجتماعية والضمان االجتماعي ؤوقرار وزير الش
 م1974  لسنة43بشأن تنفيذ قانون تقاعد العسكريين رقم 

، االجتماعيوزير الشؤون االجتماعية والضمان 
ـدبإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييف،د1974دادنةد43 بدد اططعد علد اقانكفدرقـد

سقا ددادنةد ؿـدك علدقانكفد1973دادنةد72درقـد اجسما ي اضمافددك علدقانكفد
.ددـ1967

ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحة،دك علد اقانكفد1974دادنةد40ك علد اقانكفدرقـد
ـدفيدشأفد اسدريبد ابدكرؼد اباـدكقر ر تد اقائدد اباـداعقك تد1974دادنةد42رقـد

دد.اود امدعحةد امنفذة
دكمك فقةدرئيسد اجسما يد قسر حدمجعسدإد رةد اييئةد ابامةداعضمافدد علكبناء

د.ةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعح
 قثثثرر

الفصل األول 
المنتفعون بالقانون 

:دـدأحكاـدىذ د اقر رد افئاتد اساايةنويقصدد اامنسفبيفد اذيفدسدرؼدفيدشأ:د(1)مادة 
 اض اطد ابامعكفدكض اطد اشرؼد اذيفديؤدكفد اخدمةد صفةدد ئمةدفيد -أد

.د اقك تد امدعحة
.دض اطد اصفدك اجنكدد امسطك كفد -بد

كمادسدرؼدأحكاـدىذ د اقر رد علد امبينيفد بددفيد احدكددك األكضاعد:د(2 )مادة
:د،دكىـنيـ شأد اسيدنصد عيياد اقانكفد

داحكاـدقانكفد اسدريبد ابدكرؼد اباـدأكد ًدندكفد اااز ـدك امكعفكفدكفقامج  -أد
 اخاصةد ااخدمةد ابدكريةد ااز ميةدفيد اسشريباتد امنظمةددغيرهدمفد ألحكاـ
.داعقك تد امدعحة

كفدمفد احسياطدأكد اسقا دداعخدمةد صفةدمؤقسةدفيددع ابدكريكفد امدت -بد
.د اقك تد امدعحة
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.دأفر دد امقاكمةد اشببيةدخطؿدفسرةد دسد ائيـداعخدمةد ابدكريةد -جد
ـدكطع ةد1974دادنةد41ـد اقانكفدرقـدنوطع ةد اكعياتد ابدكريةد اصادرد شأد -دد

دمفدرئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةد مادبيا امبسرؼدد امباىدد ابدكرية
 ابدكريةد اسيدسبدد ألفر دد امدسجديفددفيدذاؾد امد رسدك امنشاتد اسبعيمية

.داعخدمةدفيد اقك تد امدعحة
كفد ابامعكفد ااقك تد امدعحةدفيد ألحك ؿد اسيديبامعكفدفيياد مكجبدني امد-دق

.دأفر دد اقك تد امدعحةدأحكاـد اقانكفدمبامعة
دسمردفيد اخدمةد بددبعكغود ادفدأيبسبردمفد امنسفبيفد ااقانكفدمفددا:د(3)مادة 

دكفدصدكردقر ردبإ قائودفيد اخدمةدقبلد ابملدد اقانكنيةد امقررةداسرؾد اخدمة
.دذ د اقانكفد و

الفصل الثاني 
االقتطاع من مرتبات المنتفعين 

%د5يقسطعدمفدمرس اتد امنسفبيفد امنصكصد عييـد اامادةد ألكايد:د(4)مادة 
.دشيرياد(خمدةدفيد امائة)

ساريخددـد1/8/74/كيبدأد اقسطاعد ااند ةدإالد امنسفبيفد احااييفد  س ار دمفد
ـددق ابملد ااقانكف،دأمادمفديبينكفد بددىذ د اساريخدفيبدأد اقسطاعدمفدمرس ا

.دمفدساريخد دسحقاقيا
.دكفيدكعساد احااسيفديدسمرد اقسطاعدحسلدساريخد نسياءد اخدمة

 امشاردإايود علدأداسد ار سبد ألداديد اذؼديدسحقودديحدبد اقسطاع:د(5)مادة 
 ار سبدألؼددببديسبعقد ااكظيفةدفيككفد اقسطاعددذ دخفضدفإ امنسفعدشيريا

.د علدأداسد ار سبد امخفض
:داالقتطاع من مرتبات المفقودين:(6)مادة 

يدسمرد اقسطاعدمفدمرسبد امنسفعد امفقكددفيد ابمعياتد احربيةدأكدمادفيد
طكؿدمدةدصرؼدر س ودإالد امدسحقيفد نود افسر ضد دـددحكميادأكد دببد اخدمة

.دقانكناًددكفاسودكذاؾدإالدأفدسثبتدحياسودمفدمكسو
د



414 

 

الفصل الثالث 
مدة الخدمة التقاعدية والمدد المستبعدة منيا 

(: 7)مادة 
:دسحدبداعمنسفعدمدةدخدمةدسقا ديةد امددد اساايةد -1

مددد اخدمةد افبعيةد اسيدسقضيدفيد اقك تد امدعحةدكسؤدؼد نياد -أد
.د اقسطا اتد اقانكنية

مددد اخدمةد ادا قةد اسيدقضيتدفيد اقك تد امدعحةدأكدفيدأيةدجيةدد -بد
 اسقا ديةداعمنسفعددك ءدأديتدأكدسؤدػد نيادددكضمتدإالد اخدمةػأخر

.ددا قةداقك نيفد اقسطا اتد اقانكنيةدأكدأ فيتدمنيادط قاًد
ألحكاـددمددد اخدمةد ا س اريةد اسيديسقرردضميادإالد اخدمةد افبعيةدكفقاد -جد

.د اقانكفد
دنةدددكافدمقد رىا ًدكفيدحدابدمدةد اخدمةد اسقا ديةدسبسبردكدكرد ادنةدأؼد -2

كامعةداصااحد امنسفعدكيككفدجبردكدكرد ادنةدكفقًادامادذكرد فدمجمكعدمدةد
.د اخدمةد اسقا دية

: مدد الخدمة االعتبارية (8)مادة 
:دسبسبردمدةدخدمةد  س اريةداعمنسفعددكفدأد ءد قسطا اتدقانكنيةد نياد امددد اسااية

 د و امدةد اسيديقضييادكىكدطاابد ااكعياتدأكد امباىدد ابدكريةد امبسرؼدد -1
اعقك تد امدعحةدكذاؾد ادس بادددنةد ادر دةد اسيددمفدرئادةد ألركافد ابامة

.ديردبدفييا
.دمدةدمداكيةدامدةد اخدمةد افبعيةدفيدزمفد احربد -2
.دمدةدمداكيةدامدةد ألدرد -3
مدةدسبادؿدنصفدمدةد اخدمةد افبعيةدفيد ألماكفد اسيدسحددد قر ردمفدد -4

.د قسر حد اقائدد اباـدمجعسدقيادةد اثكرةدبناءد عل
د قر ردمفدمجعسدقيادةد اثكرةدفيدػيضاؼداعمنسفبيفدمفدمددد  س اريةدأخردماد -5

.دد عييادىذ د اقر ردينص احدكددك ألكضاعد اسي
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يجكزد اجمعدبيفد امددددد امشاردإايياداػكفيد ألحك ؿد ألرببةد ألكؿ
،دكسحدبددك قبةدأكدمسرس ةد علدفسرةدزمنيةدك حدةد امنصكصد عييادفييادإذ دكانت

.داعمنسفعدفيدىذهد احااةد امدةد ألطكؿ
: مدد الخدمة المستبعدة: (9)مادة 

يؤدؼد نيادد اساايةديدس بددمفد اخدمةد اسقا ديةدكاد(ج)نصتد عيود افقرةدد مر  اةدما
:د اساايةد قسطا اتدقانكنيةد امدد

 امددد امفقكدةدمفدخدمةد امنسفعدكفقًاداعقك نيفدك ألك مرد ابدكريةدكاكد بددردد -أد
:د  س ارهدكىي

.د امدةد اسيديقضيياد ابدكرؼدفيد اغيابدأكد ايركبد -1
د. امدةد اسيديقضييادفيد ادجفدسنفيذً داحكـد ااح سدأكد ادجفد -2
.دمةدسثبتدإد نسودفييامو امدةد اسيديقضييادفيد اسكقيفدفيدد -3
 امدةد اسيديقضييادفيد امدسشفيد دببدمرضديقررد اطبيبد امبااجدأنودد -4

.دد اجر ئـإحدػ رسكا وددحدثدنسيجة
.د امدةد اسيديقضييادفيد ألدردإذ دكقعد دببدإىمااو-ددأد -5

.دنصفدمدةد احااةدإالدقائمةدنصفد ار سبد -بد
اـدد دميمادكافدنك يادما ومدةد ا ارةدك ا بثاتدك اجاز تد امرخصدد -جد

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

د ارسبد ابدكريةد بددػيبينكفدأكديعحقكفدألكؿدمرةدفيدإحدد امنسفبيفد اذيف
دبعكغدػدك لـ31/7/1974 اقك تد امدعحةدفيد ابملد قانكفد اخدمةدفي

دد اقك ت امنسفبيفد امكجكديفدفيدخدمةػد امنسفعددفد اثامنةد شرةد ااند ةدإؿ
.د امدعحةد ندد ابملد ااقانكفد امشاردإايو

د اسيديدس قلدفيياد امنسفعدفيد اخدمةد ًد امدةد اسيدادسجاكزدشيرً دك حد -قد
.د ءدخدمسو نسو بددساريخدداسدعيـدمادفيد يدسو

اسرؾدد امدةد اسيديدسمردفيياد امنسفعدفيد اخدمةدبعكغود ادفد امقررة -كد
.د اخدمةدخطفاداعقانكفد
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سبسبردمدةدخدمةدفبعيةداعمنسفعدمدةد دس قائودفيد اخدمةد ألحك ؿد اسيد:د(10)مادة 
دمفدقانكفد72 امسطكعد علدمقسضلد امادةددسكقفدأكدسؤجلدفييادسدريح

 دس قاءد ابدكرؼدفيدد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدكذاؾد شرطدأفديككفد
.دد علدقر ر تدصحيحةدكفقاداعقانكفد ًد اخدمةدقددسـدبناء

الفصل الرابع 
ضم مدد الخدمة السابقة 

 مر  اةد ألحكاـد اخاصةد اامددد امنصكصد علد دس بادىادكفقًاداقك نيفد:دد(11) مادة
 اسادبةديككفداعمنسفعدأفديطعبدضـدمدةدخدمةدددا قةدكمادنصد عيود اامادة
:دد ااشركطد آلسيةدفدسبددتدكذاؾك  د امةددا قةدأيادكافدنك ياد

 د دمادنصد علد-دـد1943أفدسككفد امدةد ادا قةدساايةداساريخدأكؿدينايردد -1
.ددـ1967 دقانكفد اسقا ددادنة وحدا

أاديككفد نسياءد اخدمةد ادا قةد اابزؿد اسأديبيدأكد اخر جدمفد اخدمةدمعدد -2
 امكافأةدفإذ دكافد احرمافدجزئيادأنقصتد امدةدد احرمافد اكعيدمفد امباشدأك

يدرػد شأنودقانكفددبند ةد احرمافدكذاؾدإذ دكافد نسياءد اخدمةد ادا قةدمما
.دـ1967 اسقا ددادنةد

د51أاديككفد نسياءد اخدمةد دببدمفد ألد ابد امنصكصد عيياد اامادةدد -3
.دمفد اقانكفد

أفدسككفد اخدمةدقددأديتد مقابلد دسحقدكامطدفإذ دكافد ادسحقاؽدمخفضادد -4
.دمخفضةدبند ةدماديؤديود امنسفعدمفد قسطا اتد نياد حسدبتد امدةدكامعةدأك

يككفدقددأدسعمودمفدمكافأةدأيادكافدنك ياد فدمدةددأفديردد امنسفعدجمعةدماد -5
دك حدةدأكدشيريةدادسسجاكزدثطثكفدفيد امائةددفبودخدمسود امطعكبدضميادأما

 اخصـدػدأجرمفدمرس ود اشيرؼد،دفإذ د نسيتدخدمسوددكفدأد ءد اقيد ألقداطد
ذ دكافد ادسحقاؽد بذ تد اند ةدمفدمباشودأكدمباشد امدسحقيفد نو،دك  

.دد اخصـدمنياددفبةدك حدةػمكافأةدأجر
أفديدددد اقسطا اتد اقانكنيةد فد امدةد امطعكبدضميادإذ داـدسكفدىذهدد -6

.دقانكنياد اقسطا اتدمبفيدمنيا
.دأفديقدـدطعبد اضـدقبلد نسياءدخدمسودأكد نددطعبدسدكيةدحقكقود اسقا ديةد -7



417 

 

كسككفداعمدسحقيفد فد امنسفعد ألحقيةدفيد اضـدبذ تد اشركطد ادا قةد نددد
.دطعبيـدسدكيةد احقكؽد اسقا دية

:  (12)مادة 
 د ويذكردفيدطعبد اضـدأدـد امنسفعدك نك نود احاايدك اجيةد اسيديبملدد -1

ضميادكمقد رىادكدببد نسياءد اخدمةدفييادددفيياد امدةد امر دػك اجيةد اسيدقض
ك عيودأفديؤيدد ابياناتد ادا قةددكمادإذ دكافدقددحصلد علدمكافأةد نيا

 . اامدسند تد اد اةد عييا

يككفدإث اتدمدةد ابملد ادا قةد ااكثائقد اردميةد اصادرةدمفد اجياتدد -2
 دسحاؿد احصكؿد عييا،دفيككفد شيادةدإد ريةدمصدؽد عييادد امخسصةدفإف

 دأفد ومفد اجياتد ارئاديةدك عيد اجياتد ابامةد اسيدكافد امنسفعديبملد
 دسوط قًادامادىكدثابتدفيددجطدسقدـد ابياناتد اسيديطعبيادمنياد امنسفع

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

مرسبد امنسفعد نددسبيينود اجديددماداـديكفدمبفيدمنياددضمياد علدأداس
د.  وخاصديقضيد كيفيةدحداد حكـد اقانكفدأكدكجددنص

الفصل الخامس 
جراءاتياتسوية الحقوق التقاعدية   وا 

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

فدؤكشدكيبسبردىذ د امكسبدحعقةد سصاؿدبيفد اييئةدك اقك تد امدعحةدفيدكافة
.دسقا دد ابدكرييفديعحقد ود ابددد اكافيدمفد امكظفيف

د امكسبد امذككردبإ د ددمعفدخاصداكلدمنسفعدفيدحااةد نسياءد:د(15) مادة يقـك
 اك ردةدفيد انماذجد اسيدسبدىاد اييئةداسدكيةددخدمسوديكدعد ودكافةد ابيانات

.د احقكؽد اسقا ديةدفيدحااتد نسياءد اخدمة
د
د
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د(:16)مادة 
د علدطعبدكسابيدمفد امنسفعدأكد ًدسككفدسدكيةد احقكؽد اسقا ديةدبناءد -1

د.دأيًادمنيمادقانكناًد امدسحقد نودأكدمف
د امنصكصد عيوديفدكيقدـدىذ د اطعبدإالدمكسبدشؤكفدسقا دد ابدكرؼد -2

دبجميعد ابياناتدك امدسند تد اطزمةداجر ءد اسدكيةدكفقاًدددمصحك اًد14 اامادةد
.دسبدىاد اييئةداحااتد نسياءد اخدمةداطدسثمار تد اسي

د امكسبد امذككردبإرداؿد امدسند تدك ابيد -3  ناتدإالد اييئةدكفقًاداعنمكذجديقـك
د. امرفقدخطؿدخمدةد شرديكمًادمفدساريخد دسحقاقياد(1)رقـد

ارغبسودأفددنودير  يدإذ دكافد امنسفعدمنقكًادإالدكظيفةدمدنيودكفقاًدػدأد ل -4
 علدإقر ردمفد امنسفعد ااطريقةد اسيديرغبدفيدسدكيةدحقكقودديحصلد امكسب

.د اقر رد اامدسند تد ،دكأفديرفقدىذ  و اسقا ديةد
 (:17)مادة 
د اييئةد ااسدكيةدخطؿدشيردمفدساريخد دسطمياد ألكر ؽدك امدسند تدأكد -1 دسقـك

 .كصكايادإاييادمدسكفاة،دأكدمفدساريخد دسيفائيا

ين غيدسأخيرد اسدكيةد فد امك ددإادادببدادسدسطيعدمبود اييئةدداد -2
.دإجر ء ىا

سبعغد اييئةد اطاابدأكد اجيةد امخسصةدحدبد ألحك ؿد اادببد اذؼدمنبيادد -3
د اسدكيةدخطؿدخمدةد شردػطعبسودفسجردفإذ دقدـدايادماد،دمفدإجر ءد اسدكية

.دد امطعكبد دسيفاؤىادامياد ألكر ؽدك امدسند تسسيكمًادمفدساريخد
د اذؼدحددهدقسخطرد اييئةد امنسفعدأكد امدسحقد ااسدكيةد اسيدسمتدفيد نك فد -4

صرؼدماديدسحقودك امدسند تد امطعك ةداعصرؼددفيدطع ودكسبيفداودكيفية
.دك اجياتد اسيديصرؼدمنيا

د اييئةدخطؿدشيردمفدساريخدد -5 كفيدحااةدكجكددنز عدفيدقيمةد امباشدسقـك
سدكيةدمؤقسةداعمقد رد اغيردمسنازعد عيودكسخطردد دسطمياد امدسند تدبإجر ء

 دك امطعكبداعفصلد وكأد اد امنسفعدأكد امدسحقدبذاؾدمعدسحديددأكجود امناز ة
.ددثـدسجرؼد اسدكيةد انيائيةد بدد افصلدفيد امناز ةدكسخطرهد ماديسـ،فييا
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إذ دسأخرتدإجر ء تدسدكيةد احقكؽد اسقا ديةدألؼددببدمفد ألد ابد(: 18)مادة 
د اييئةد صرؼدقرض اعمنسفعدأكداعمدسحقيفد نودفيدحدكددنصفد ار سبددسقـك

.دسسـد اسدكيةد انيائيةد اذؼدكافديسقاضاهدقبلد نسياءدخدمسودإالدأف
فإذ دسبيفد بدد اسدكيةد انيائيةدأفد امباشديقلد فد امبعغد اذؼدصرؼدأدسردد

شيريةدفيدحدكدد اربعدمفد امباشد اذؼديسقرردصرفوداعمنسفعدأكدد افرؽد علدأقداط
.داعمدسحقيفد نو

أمادإذ دكافد ادسحقاؽدمكافأةدفيخصـدمادصرؼدمفدقيمسياد اجماايةددفبةد
.دك حدة

ذ دكانتدنسيجةد اسدكيةد انيائيةدزيادةدحقكؽد امنسفعد مادصرؼدإايودفسؤد دػك  
.دفيد اشيرد اساايداحصكؿد اسدكيةد ازيادةددفبةدك حدة

يثبتددببد نسياءد اخدمةداعكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدبسقريرد اعجنةد:د(19)مادة 
 عيو،دككذاؾدبنسيجةد اسحقيقد اذؼدسجريود ادعطاتدد اطبيةد ابدكريةد امصدؽ

.د ألحك ؿد ابدكريةدأكد ادعطاتد امخسصةد حدب
كيثبتددببد نسياءد اخدمةدفيدحااتد اشيادةدك افقددك اصا ةدفيد ابمعياتد احربيةد

.دحكميادبإفادةدمفد اقك تد امدعحةدط قًاداعقك  ددك اسبعيماتد امنظمةدايادأكدمادفي
فيد ألحك ؿد اسيدنصدفيياد اقانكفد علدسدكيةد امدسحقاتد اسقا ديةد:د(20)مادة 

ديكفدمنسفبًادبنظاـدسقا دؼدآخرديضمفداودمبامعةددألحكامودماداـاعمنسفعدكفقاًد
:داماديعيدأفضلديككفدسحديدد امفاضعةدبيفد انظاميفدكفقاًد

إذ دكانتد امفاضعةدبيفدمباشيفدأكدمكافأسيفدأدسحقد امباشدأكد امكافأةد -أد
.د ألكبردفائدةداو

إذ دكانتد امفاضعةدبيفدمباشدكمكافأةد  سبرد امباشدىكد ألفضل،دكلدذاؾد -بد
 .دسدكيةد احقكؽد اسقا ديةد خسيارد امنسفعدمبامعةدمبينةدماداـديسضمفدطعب

دمفد اقانكفد فدمدةد10فيد دسحقاؽد امكافأةد امنصكصد عيياد اامادةد:د(21)مادة 
 اخدمةد از ئدةد فدثمافدك شركفددنةدكأرببةدأخماسد ادنةدسحدبد امكافأةد

 اسقا ديةدسدبًادك شركفددنةددذ دبعغتدمدةد اخدمةدإبك قعد ار سبدخمسدشير
.دكبك قعدر سبدشيرد فدكلددنةدسزيدد فدذاؾ



420 

 

داياقسود اصحيةد مكجبدد دـدسبسبردمدةدخدمةد امنسفعد اذؼد دس قيدرغـ(:22)مادة 
د.د اساريخد اذؼد نسيتدفيودخدمسوإالمسصعةدددمفد اقانكفدمدة32 امادةد
ادببد اذؼدنسجتد نوددؿدحقكقود اسقا ديةد ندد نسياءدخدمسودط قاًدػكسدك
.ددمفد اقانكفد حدبد ألحك ؿ25دأكد امادةد21ألحكاـد امادةددإصابسودكفقاًد

دفيدحااةدكقفد امباشدأكدقطبودكفقًاداعقانكفدسحددد اساريخد اذؼدحصلد(:23)مادة 
أكد امدسحقد نودأكدمفديمثعودقانكنًادخطؿدخمدةد شرددفيودأييمادكسخطرد ود امنسفع

د.يكمًادمفدساريخدحصكؿد اكقفدأكد اقطع
د فد اشيرد اذؼدكقعدفيوددببد اكقفدأكد اقطعد علدأداسدشيردػكيؤد

.دكامل
دغيرىـدمفد امدسحقيفدػكفيدحااةدرددمباشد بضد امدسحقيفدأكدأيعكاسودإؿ

.د امباشدمفدأكؿد اشيرد اساايداساريخد اك قبةد امنشئةدأكد أليعكاةديباددربط
:د(24)مادة 
د اييئةد علد امباشدفيدحدكدد اجزءد اجائزدحجزهدػإذ دحصلدحجزدادد -1

د اييئةدأفدسخطرد امحجكزد عيودػ احجزدإجر ء تدصحسودفبلػددسكؼ قانكنًادك
حصكاودكأفدسؤدؼدإايود اجزءد ا اقيدمفدمباشود بدددخطؿدأدبكعدمفدساريخ

.د امباشاتد احجزدفيد اميبادد امحدددألد ء
دبيادمقد رد ام ااغد اسيدد اييئةدأفدسبطيداعد ئفد احاجزدشيادةدمبيناًدػك لد -2

فدحصلدأكثردمفدحجزدادييادفسر  يد ألكاكيةدبيفدإؼ.د عيويدسحقياد امحجكزد
دمفد اقانكفدكسثبتدفيد اشيادةدكلدد58ددكفقًاداعمادةد احجز اديكفد اسيدسناكاو

.دسناكاودكساريخدسكقيبودادييادحجزدكنكعد اديفد اذؼ
كسدسمردإجر ء تد احجزدقائمةدإالدأفديحكـدب ططنودأكد بدـد ا سد دد ودأكدد -3

 اديفد امحجكزدمفدأجعودك ندئذدسبكددإالدد امحجكزد عيودمفدببر ءةدذمة
.دقبلدسكقيعد احجزدصرؼدمادكافديدسحقودكامطًد

ئيًادأكدنياكسؤدؼد اييئةد امبعغد امحجكزدادييادإالدمفدسثبتدأحقيسودفيودد -4
 امخسصةد مكجبدمحضردإيد عد بددخصـدمصاريفددسكد ودخز نةد امحكمة

 . ايد عدمنو
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.دكادسخلدأحكاـدىذهد امادةد أحكاـدقانكفد امر فباتدكقانكفد احجزد اد رؼدد -5
الفصل السادس 

المستحقين عن المنتفع 
دسثبتدصفةد امدسحقدكدرجةدقر بسود اامنسفعد ااكثائقد اردميةد امكد ةد(:25)مادة 

.داكثائقد اصادرةدمفد امحكمةد امخسصةد فيدمعفدخدمةد امنسفعدأكدمف
دكسثبتدصفةد اك رثدكسحديدد ألنص ةد اشر يةدبيفد اكرثةد حكـدمفد امحكمةد

.د امخسصة
ديثبتد ازك جدك اططؽد ااكثائقد اردميةد امبدةداث اتدذ اؾدأكد ااصكرةد(:26)مادة 

دجطتد ألحك ؿد امدنيةدأكد حكـدمفد امحكمةدد اردميةد امدسخرجةدمف
.د امخسصة

ديككفدإث اتدصفةد اطاابدفيد حدؼد اجامباتدأكد أحدد امباىدد اسبعيـد(:27)مادة 
إد رةد اجامبةدأكد امبيدد اباايد امخسصدأكدمفدد اباايد شيادةدردميةدمف

.د اجيةد اسيديشرؼد عيياد امبيد
كيككفدإث اتددرجةد امبيددكمدسكؼد ادر دةدفيودكافدفيدايبيادأكد اخارجد

.د امخسصةدبكز رةد اسبعيـدك اسربيةد شيادةدمفد اجية
 (:28)مادة 
دكلدمدسحقدفيدمباشدأكدمفديمثعودقانكنًادأفديخطرد اييئةد كلدسغييردػ لد -1

ػدحااةد امدسحقديككفدمفدشأنود اسأثيردفيدحقكقود اسقا ديةدكذاؾديطرأد ل
.دحصكؿد اسغييردد ألكثردمفدساريخفيدمدػدثطثيفديكمًاد عل

ث اتدذاؾدفيد امعفدإد اييئةد سخاذد اجر ءد اذؼديدسعزمودىذ د اسغييردكػدك ل -2
.دسبدىاداذاؾد اخاصدك ادجطتد اسي

الفصل السابع 
إعادة تعيين صاحب المعاش 

د(:29)مادة 
إذ د اددصاحبد امباشدإالد اخدمةد ابدكريةدأكدإالد اخدمةد ابامةدفيدد -1

د اييئاتدأكد امؤدداتد ابامةديكقفدصرؼدمباشوددإحدػ احككمةدأكدفي
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ار س ود اجديددكذاؾدفيماد د د احااتد امحددةدفيدد  س ارً دمفدساريخد دسحقاقو
.دك امباشد اقانكفد اسيديجكزدفيياد اجمعدبيفد امرسب

د اييئةدبكقفد امباشدمسلد عمتدأكدأخطرتد ااسبييفد اجديدددك ًءدمفدد -2 كسقـك
 . اجيةد اسيد ينسودكسثبتدفيدمعفد اشخصيدىذ د اجر ءد امنسفعدأكدمف

د(:30)مادة 
دبسبييفدصاحبددددددد  علدجياتد ابملد امشاردإايود اامادةد ادا قةد اسيدسقـك

 ،دكسبيفد وةدسبيينودك ندد نسياءدخدمسود اجديدد امباشدأفدسخطرد اييئةد ند
كدببد نسيائيادكآخرددفيدإخطارىادساريخد اسبييفدكساريخد نسياءدىذهد اخدمة

.در سبد دسحقو
د اييئةد ندئذدأفدسبيددصرؼد امباشد اذؼدأكقفدصرفو،دكذاؾدماداـدػك ل
 دسغييردمبامعسود اسقا دية،دكفيدىذهد احااةدسجرؼد عيودنو اجديدةدمفدشأدسكفدخدمسو

.د امبامعةد اسقا ديةد اجديدة
الفصل الثامن 

الحسابات والتمويل 
 (:31)مادة 
بسقا دد ابدكرييفدسقيددكافةد اير د تددخاصاًددسمدؾد اييئةدحدا ًادمدسقطًدد -1

مفد قسطا اتدسقا ديةدكمداىماتدكريعدد عييادفيد اقانكفدد امنصكص
كمنحدكمادسحمعودد دسثمار تدككذاؾد امصركفاتدمفدمباشاتدكمكافآت

 اامصركفاتد امسبعقةدبإد رةدأمك ؿد ابدكرييفد اسيدسحدددكفقًاداعمادةد
.د اسااية،ككذاؾدأسبابدكمصاريفدفحصد امركزد امااي

مداؾدىذ د احدابدككضعدإ دفيدسوداعييئةدأفدسس عد انظـد اخاصةد حدا ا -2
د دسخد ميا،دكيجكزدأفدسس عدفيودنظامًادمدسقًطدػسرد ادجطتدك انماذجد اسي

.د فدنظميا
دأمك ؿدسقا دد ابدكرييفدبند ةدسبادؿد(:32)مادة  مفدمجمكعد اقسطا اتد%د5دسعسـز

،دكذاؾدمقابلد امصركفاتددخطؿد ادنةد اماايةدك امداىماتد اك ج ةد ألد ء
.د سو اد ريةدك ابمكميةد امسبعقةدبإد ر 



423 

 

اسدإد رةد اييئةد مك فقةد اقك تد امدعحةدزيادةدىذهد اند ةدأكدامجكيجكزد
.دخفضيا
د اقانكفد اخز نةد ابامةدأكد اقك تد(:33)مادة  دسؤكؿدإالدىذ د احدابد ام ااغد اسيدأاـز

 اسقا د،دكمادسؤكؿدإايود احقكؽدك ااسز ماتد امسبعقةدد امدعحةد أد ئيادإالدأمك ؿ
.دذ د اقانكفد ود اابدكرييفد امكجكديفد ااخدمةد ندد ابمل

ذ د احدابدك امشاردإايياد ودسحدددحقكؽدك اسز ماتد ابدكرييفد امسبعقةد(:34)مادة 
(.دكسك رؼد)فيد ارياضياتد اسأميفددفيد امادةد ادا قةد مبرفةدخبير

ؿ دأفديسـدذاؾديبدأدفيد احدابد قيدد اير د تدك امصركفاتد اسيدسحصلدػك  
.د ااقانكفددمفدساريخد ابمل

دسؤدؼد اقك تد امدعحةداعييئةدشيريًاد ام ااغد امقسطبةدمفدمرس اتد(:35) مادة
دد امنسفبيفدك امداىماتدك ام ااغ  د اخز نةد ابامةدك اسيدسدرجياد و ألخرػد اسيدسعسـز

خطؿدخمدةد شرديكمًادمفدساريخدأد ءدد اقك تد امدعحةدفيدميز نيسياد ادنكية،دكذاؾ
.د امرس ات

كسحدبد امداىماتدمفدمجمكعدمرس اتد امنسفبيفد مادفيدذاؾدمكافآتد اطع ةد
.دك امنشآتد اسبعيميةد ابدكريةد ااكعياتدك امباىد

.دألحكاـد اقانكفددديؤدؼدمفد احدابد امذككردماديدسحقودذككد اشأفدكفقاًد(:36)مادة
ددأماد ام ااغد ألخرػد اسي  د اقك تد امدعحةدأكد اخز نةد ابامةدفيككفد وسعسـز

.دذ د اقر راو امرفقدد(1)دأد ؤىادكسحديددجياتدصرفيادكفقًاداعجدكؿدرقـ
دسؤدؼد اخز نةد ابامةدكافةد ااسز ماتد اسيدسصرؼدفيدحااتد ادسشيادد(:37)مادة 

.د ابمعياتد احربيةدكمادفيدحكميادكفقًاداعقانكفددأكد افقددأكد اصا ةدفي
كسمدؾد اييئةدحدا ًادخاصًادسرصددفيودجميعد احقكؽدك ااسز ماتد امسبعقةد

.دد ألد ابد امذككرةد أحدخدمسود اامنسفعد اذؼدسنسو
سمدؾد اييئةدحدا ًادجاريًادسرصددفيودجميعد ام ااغد اسيدسدفبيادك اسيد(: 38)مادة 

كسطاابدبرصيدهد.د  و ابامةدأكد اقك تد امدعحةدديقضيد اقانكفدبإاز ـد اخز نة
.د يةدكلددنةدماايةنو اجيةد اسيدسسحمعودفيد
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خردسرصددفيودقيمةد طكةد ادكفدك طكةدآدكمادسمدؾد اييئةدحدا ًاد(:39) مادة
 ،دنوسصرؼدط قًاداعقك  ددك انظـد امقررةد شأد ابائعةدكبدؿد اسمكيفد اسي

.د يةد ادنةد اماايةنوكسطاابدبرصيدهد اخز نةد ابامةدفيد
اديادةد ادسثمارد اسيددسدسثمرد اييئةدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفدكفقاًد:د(40) مادة

.دسس بيادفيدأمك ايا
د اك جبدقيدهداحدابدكفيدحااةد ادسثمارد امشسرؾديحدبدريعد ادسثمار

د اباـدإير د تدكمصركفاتدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفد علدأداسدمبدؿدريعد ادسثمار
رصيددأمك ؿدسقا دد ابدكرييفد امدسثمردفيدبد يةددإالدألمك ؿد اييئةد امدسثمرةدمندك اًد

.د ادنةدمكضكعد امحاد ة
 يةدكلددنةدماايةدسقريرد فدحدابد اير د تدك امصركفاتدنوديبددفيد(:41) مادة

دمجعسدإد رةدػضد لر،دكيعدسقا دد ابدكرييفدك احدا اتد اخساميةدألمك ؿ
.دد د اخساميةسو اييئةدمعدحدا ا

.داسدفيدجعدةديحضرىادممثلد فد اقك تد امدعحةامجكيناقشود 
ر د تد فدؼ،ديرحلدصافيد ازيادةدفيد اد يةدكلددنةدماايةنودفيد(:42) مادة

.د اخاصد أمك ؿدسقا دد ابدكرييفد امصرفاتدإالدحدابد احسياطي
كين غيدفيدحااةدزيادةد امصركفاتد فد اير د تددر دةدأد ابدذاؾدكطعبد

.د،دكذاؾدفيدأقربدفرصةدممكنةدكفقًاداعمبيفدفيد امادةد اساايةدفحصد امركزد امااي
دأنودير  يد نددسحديدد ازيادةدأكد انقصد افصلدبيفد ااسز ماتد اك ج ةدػ ل

سقا دد ابدكرييفدك ااسز ماتد اك ج ةد ألد ءدمفد اخز نةد ابامةدأكدد ألد ءدمفدحداب
.د اقك تد امدعحة

ديفحصد امركزد اماايداحدابدأمك ؿدسقا دد ابدكرييفد مبرفةدخبيردأكد(:43) مادة
.دمرةدكلدأربعددنك تد علد ألقلد( كسك رؼد)دأكثردفيدرياضياتد اسأميف

ككذاؾدفيدحااةدمادإذ دأظيردحدابد اير د تدك امصركفاتدزيادةدفيد
.د امصركفاتد فد اير د ت
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كيجبدأفديسناكؿد افحصدسقديرد ااسز ـد اقائمة،فإذ دسبيفدمفد اسقديردكجكدد
كاـدسكفد احسياطاتد امكجكدةداسدكيةد اسزمتد اخز نةد ابامةدد جزدفيدىذ د احداب

.دداكلدفحصد علدحدةد دد ددىذ د ابجز،دكذاؾد ااند ة
كيجكزدكفقاداماديقررهد اخبيردزيادةدند ةد اشسر كاتدك امداىماتد قر ردمفد

.دمجعسد اكزر ء
كيجبدأفديكضحد اخبيردفيدسقريرهدأد ابدكجكدد ابجزدك اكدائلد اكفيعةد

.دبسطفيو
الفصل التاسع  

أحكام عامة وختامية 
داعييئةدأفدسطعبدمفد اجياتد امخسصةد اسحققدمفدصحةد ابياناتد(:44)مادة 

ييادىذهد اجياتد مادطعبسودخطؿدمدةدؿسرددعد امقدمةدمفدذكؼد اشأف،دفافداـ
سسأكددمفدصحسياددكافيةدجازدايادأفدسبكؿد علد ابياناتد امقدمةد بددأف

.د ااجر ءدك اكديعةد اسيدسر ىادمناد ة
داعييئةدأفدسسخذد اجر ء تد اكفيعةد ااسثبتدمفدسك فردشركطد دسحقاؽد(:45)مادة 

.د امدسحقيفد نودك دسمر رد ألحقيةدفيد امباشد امباشدفيد امنسفعدأك
تدايادأفدسغييرً دطرأدمفدشأنود اسأثيرد علدحقد امنسفعدأكد امدسحقدفبعيًادبفإفدث

خطاردصاحبد اشأفد كسابدمدجلدخطؿدإيدسكج ودىذ د اسغييردكد سخاذد اجر ءد اذؼ
.دأدبكعدمفدساريخد اجر ء

 علد اقك تد امدعحةدإخطارد اييئةد اا ار تدك ا بثاتدك اجاز تد(:46)مادة 
اعمنسفبيفدفيدحينيا،دكيككفدحدابدمددىاد بددأفدد  و أنك  ياد اسيديرخصد

يؤدؼد امنسفعد اقسطا اتد اقانكنيةد نيا،فافداـدسؤدد نياد اقسطا اتد
.د دس بدتدمفدمدةد اخدمة

يفد فد امنسفعد نددكفاسود فدشيردؽحتدسؤدؼد امنحةد اسيدسصرؼداعمس(:47)مادة 
أداسدصافيد امرسبد ألداديد اذؼدكافدػد اكفاةدك اشيريفد اساايفد ل

 اسيدكافديخضعدايادديصرؼداعمنسفعد ادس بادد اقسطا اتدك أل  اءد اضريبية
.د ار سبد ألدادي
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 علد امسكفلدكسؤدؼد امنحةد امذككرةدإالد امدسحقيفد فدصاحبد امباشد
.د امباشد اذؼدكافديسقاضاهدأداسدصافي

دسؤدؼد طكةد ادكفداعمنسفبيفدأصحابد امباشاتدكفقاداذ تد اقك  دد(:48) مادة
.د ابدكرييفد امكجكديفدفيد اخدمةػد امنظمةداياد ااند ةدإؿ

كفيدحااةدكفاةدصاحبد امباشدسكزعد طكةد ادكفد علد امدسحقيفد نودكلد
.د دسحقاقودفيد امباشدبند ة
دسؤدؼد طكةد ابائعةدألصحابد امباشاتدكفقًاداعقك  دد امقررةدفيدشأفد(:49)مادة 

 امباشاتد اسيدسصرفياد اييئةد ابانةداعضمافدد طكةد ابائعةدألصحاب
.د اجسما ي

اعقك  ددك ألكضاعدديؤدؼدبدؿد اسمكيفداعمنسفبيفدأصحابد امباشاتدكفقاًد(:50) مادة
.دـدمفدذ تد ارس ةد ابدكريةنو ابدؿدألقر د دسحقاؽد امقررةدفيدشأف

.دكيقفدصرؼد ابدؿد امذككردفيدحااةدكفاةد امنسفعدصاحبد امباش
د اييئةدبإ ادةدحدابد(:51) مادة دفيدحااةدزيادةد ار سبد بدد نسياءد اخدمةدسقـك

 اجديددكذاؾدمعدمر  اةدإضافةد دددمفد ابطك تدد امباشد علدأداسد ار سب
كسدسحقد ازيادةد اناشئةد علدد ادنكيةد اسيدأدسحقياد امنسفعدفيدر س ود ادابق

 اذؼددإ ادةدحدابد امباشدمفدأكؿد اشيرد اثانيداساريخد ابملد ااقانكفد
.د دسحدثد ازيادة

ددكفدحاجةدإالدسقديـدطعبدإاييادمفد امنسفعد امذككرةكسجرؼد اييئةد اسدكيةد
.د نودأكد امدسحقيف

: تعاريف: (52) مادة
سككفداعكعماتدك اب ار تد اك ردةدفيدىذهد اطئحةد امبانيد امبينةدأماـدكلدمنياد

.د علدغيردذاؾدماداـدسدؿد اقرينة
.ددـ1974دادنةد43قانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد:د اقانكفدد -1
دادنةد72ةد ااقانكفدرقـدغد امنش اجسما ي اييئةد ابامةداعضمافد:د اييئةد -2

.دـ1973
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أؼدشخصدينسدبدإالد اقك تد امدعحةدمفد امذككريفد اامادةد:د امنسفعد -3
د.د اقانكفد ألكايدك امادةد اثانيةدمف

أؼد اشخصديؤكؿدإايودنصيبدمبيفدمفد امباشدأكد امكافأةد اسيد:د امدسحقد -4
اجدكؿد امدسحقيفد فد امنسفعدأكدصاحبد امباشددنصد عيياد اقانكفدكفقاًد

.د امرفقد ااقانكفد
 ابدكرؼد اذؼدسخرجدمفدكعيةد دكريةدأكدمبيدد دكرؼد:د اضا طد اباـد -5

رئادةد ألركافد ابامةداعقك تد امدعحةدأكدسخرجدددمفما ومبادؿدايادمبسرؼد
رسبد اض اطد صفةدػدحدإمفدكعيةدمدنيةدثـد يفدفيد اقك تد امدعحةدأكدفيد

.دد ئمةد بددسعقيوددر دةد دكريةدخاصة
 ابدكرؼد اذؼدرقيدمفدرسبدض اطد اصفدإالدرسبد:دضا طد اشرؼد -6

.د اض اط
 ابدكرؼد اذؼديحملدرس ةدسبعكدرس ةدجندؼدأكؿدكسقلد فد:دضا طد اصفد -7

دثاف .درس ةدمطـز
 ابدكرؼد اذؼد اسحقدبخدمةد اقك تد امدعحةد علددبيلد:د اجندؼد امسطكعد -8

.دكاـديصلدإالدرس ةدنائبد ريفد اسطكعد مكجبد قددخاص
 امدةد اسيدقضيتدأكدسقضيدفيد اخدمةد ابدكريةدأكد:دمدةد اخدمةد افبعيةد -9

يؤدؼد نياد اقسطا اتد اقانكنيةدماداـدسكفدمبفاةددفيدأيةدجيةد امةدأخر
.دمنيا

مدةد اخدمةد اسيدادسسك فردفييادشر ئطد اخدمةد افبعيةد:دمدةد اخدمةد ا س اريةد -10
 .بنصدصريحددحكميابياكاكنيادسعحقد

أكدد(1) امرسبد امقررداعرس ةد ابدكريةدكفقًاداعجدكؿد:د امرسبد ألداديد -11
 اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدمضافًادإايودد امر فقيفداقانكفدد(2) اجدكؿدرقـد

بداتدأكدددسحقياد امنسفعددكفدإضافةدماديسقصاهدمف  ابطك تد ادنكيةد اسيد
.دمخصصاتدأخرؼد

 امرسبد ألداديد اذؼدطرأد عيودسخفيضدادببديسبعقد:د امرسبد امنخفضد -12
.د ااخدمة
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ذ د اقر ردمفدساريخد ابملد قانكفدسقا دد ابدكرييفد وديبملد(:53)مادة 
دسنفيذهد اجسما يةداعضمافدـدمديرد اـد اييئةد اباػك لـ،د1/8/1974في

.دكينشردفيد اجريدةد اردمية
 عبدا لسالم الفيتوري دمحم 

 االجتماعيوزير الشؤون االجتماعية والضمان 
د

د2صدردفيد دػق1395دمحـر
 ـ1975دينايرد14 امك فقد
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 انرعذٌالخ انرً أدخهد عهى قاَىٌ 
 ذقــــاعذ انعسكــــزٌني 

 و1974نسُح  (43)رقــى 
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  م1985لسنثثثثثثثثثثة  (6)القانثثثثثثثثثون رقثثثثثثم 

  م1974لسنة  (43)بتعديل القانون رقم 
 بشثثثثثثأن تقثثثثثثثاعد العسكريين
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 (1)م1985لسنة  (6)القانون رقم 
 م1974لسنة  (43)بتعديل القانون رقم 

 بشأن تقاعد العسكريين
 :القائد األعمى لمقوات المسمحة

ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد1974ادنةدد(40) بدد اططعد علد اقانكفدرقـد
د امدعحة

دـد شأفدسقا دد ابدكرييف،74دادنةد43ك علد اقانكفدرقـد
د.ـدبسبديلد بضدأحكاـد اقك نيفد ابدكرية78دادنةد5ك علد اقانكفدرقـد

د
 أصدر القانون اآلتي

 المادة األولى
ـد شأفد1974ادنةدد(43)دمفد اقانكفدرقـد26،د23سدسبدؿدبنصد امادسيفد

د:سقا دد ابدكرييفد انصكصد اسااية
 (:23)المادة 

يصرؼداعمدسحقيفد فد اشييددمباشًاديبادؿدآخردر سبدسسقاضاهدمضاؼدإايود
د.كافةد ابطك تدك امز ياد امقررةدألقر نودفيد اخدمة

كيقصدد ااشييددفيدسطبيقدأحكاـدىذ د اقانكفدمفديسكفلد دببد ابمعياتد
 احربيةدأكد احركاتد افبعيةدفيدميد فد اشرؼدأكدمسأثرً دبإصابسود بددنقعودمنودأكد

د.أثناءدأدره
 (:26)المادة 

د علدمفديسكفلدأكديصابد دببد اسماريفد25د،د23،د23سدرؼدأحكاـد امك دد
د. اسببكيةدأكد ارمايةد اسببكيةدأكد احركاتد افبعيةدأكد اقياـد ااك جب

كمادسدرؼدذ تد ألحكاـد علد احااتد اخاصةد اسيديرػد اقائدد اباـداعقك تد
د. امدعحةدسطبيقدىذهد ألحكاـد عييا

                                           
 .اـديسـدسفبيعودكاـديسـدإاغاؤهدحسلد آلف(1)
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 المادة الثانية
يسـدسدكيةدمدسحقاتد امنسفبيفد أحكاـدقانكفد اسقا دد ابدكرؼدكفقًادألحكاـد

 اقرآفد اكريـد ا س ارهدشريبةد امجسمعدكيعغلد اجدكؿد امرفقداقانكفدسقا دد ابدكرييفد
د. امشاردإايو

 :المادة الثالثة
سدرؼدىذهد ألحكاـد علدكافةدحااتد اشيادةد ادا قةد علدصدكردىذ د اقانكفد

د.شريطةدأاديسرسبد علدذاؾدصرؼدأيةدفركؽدماايةد فد اماضي
 :المادة الرابعة

د.يبملدبيذ د اقانكفد  س ارً دمفدساريخدصدكره،دكيعغلدكلدحكـدآخر
د

 معمر القذافي/ العقيد
 القائد األعمى لمقوات المسمحة

د
ددمفدكفاةد اردكؿ1394دجمادػد اثانيةد12:دصدردفي

دـ1985دمارسد5:د امك فق
د
د
د
د

 د
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  م1988لسنة  (3)القثثثثثثثثثثانون رقثثثثثثثثثثثثم 
 من القانون  ( 20 )بشأن تعديل المادة

 م بشثثثثثأن1974لسنة ( 43 )رقثثثثثثثثثثثم 
  بشأن تقثثثثثثثثثثاعد العسكريين
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  م1988لسنة (3)القانون رقم 
 من القانون  ( 20)بشأن تعديل المادة 

  م بشأن تقاعد العسكريين1974 لسنة 43رقم 

 :القائد األعمى
ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد74دادنةد40 بدد اططعد علد اقانكفدرقـد -

 . امدعحة

 .ـد شأفدسقا دد ابدكرييف74دادنةد43ك علد اقانكفدرقـد -

 قثثثرر
 (1)مادة 

ـد شأفدسقا دد74دادنةد43مفد اقانكفدرقـدد(20)يدسبدؿدنصد امادةد
د: ابدكرييفد اانصد آلسي

  (:20 )المادة 
إذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةدنسيجةدإصابسود

 مرضدأكد اىةدأكدجرحدأ جزهدكعيًاد فد ابملدكاـديكفدذاؾدادببديرجعدإالد
د: اخدمةدأكدسبمدهدأكددكءددعككود دسحقدمباشًادسقا ديًاد علد انحكد اسااي

إذ دكافد نسياءد اخدمةد دببد اكفاةدأكد دببد دـد اعياقةد اصحيةد دسحقد -أد
إذ دبعغتدمدةدخدمسودخمدًادك شريفدد(%80) امنسفعدمباشًادسقا ديًاديبادؿد

 .دنةدفأكثر

أمادإذ داـدسبعغدمدةد اخدمةد اسقا ديةدذاؾد اقدرد دسحقد امنسفعدمكافأةدسحدبد -بد
بك قعدر سبدشيرد فدكلددنةدمفد ادنك تد اخمسد ألكالدكرك سبدشيريفد
 فدكلددنةدمفد ادنك تد اساايةدايادكحسلدخمدةد شرددنةدكثطثةدأشيرد

 . فدكلددنةدسزيدد علدذاؾ

دفيدكلد ألحك ؿداديدسحقد ابدكرؼدمباشًادسقا ديًادإادإذ دكانتدنسيجةد -جد
اد دسحقدمكافأةدمقطك ةدسقدرد  اعجنةد اسيدسشكلداسقييـدمدةد معودإيجابيةدك  

 .حدبد ألحك ؿ
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ديجكزداد رةد احدا اتد ابدكريةدحجبد اصرؼد امبساددإذ دكافداعمنسفعددخلد -دد
آخرد علدأفديحدبددينًاد علدإد رةد احدا اتد ابدكريةدسدددهد ندد ايدرد

 .(1) ااند ةدايا

 (2)مادة 
يبملدبيذ د اقانكفد  س ارً دمفدساريخدصدكرهدكيعغلدكلدحكـديسبارضدمبو،د

د.كينشردفيد اجريدةد اردمية
 معمر القذافي/ العقيد

 القائد األعمى
د8صدردفيد در.ك1398دمحـر

دـ21/8/1988:د امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فق
د

 د

                                           
ـدفيد امادةد2012ادنةدد(د1)ـد مكجبد اقانكفدرقـد1988ادنةدد(3) داتد امادةد ألكالدمفد اقانكفدرقـد(1)

 د.471دإالد469 اثااثة،د اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد امنشكردفيد اصفحةدمفد
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 (ساتقا)  قزار انهجُح انشعثٍح انعايـــــــح  
  و تشأٌ إقزار سٌادج 2008نسُح  (214) رقى 

 (ساتقا  )ملُرسثً  انشعة املسهــــــــح 
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 قرار المجنة الشعبية العامثثثثثثثثثثثة
 (مسيحي2008)ر . و1376لسنة  (214)رقم 

 بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسمح

 :المجنة الشعبية العامة
ر،د شأفدنظاـد ملد.ك1375ادنةدد(1) بدد اططعد علد اقانكفدرقـد -

 . امؤسمر تد اشببيةدك اعجافد اشببية،دكائحسود اسنفيذية

دمديحي،د شأفد اخدمةدفيد اقك تد1974ادنةدد(40)ك علد اقانكفدرقـد -
 . امدعحة

مديحي،د شأفدنظاـد امرس اتداعبامعيفد1981ادنةدد(15)ك علد اقانكفدرقـد -
 . اكطنييفد ااجماىيريةد ابربيةد اعيبيةد اشببيةد اشسر كية

ر،د شأفدسشكيلد.ك1374ادنةدد(101)ك علدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد -
 .اجنةدكسحديددمياميا

ر،دبسشكيلد.ك1374ادنةدد(372)ك علدقر ردأمانةد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد -
 .اجافدكسحديددمياميا

كبناًءد علدماد رضودأميفد اعجنةد اشببيةد ابامةداعقكػد ابامعةدك اسدريبد -
ر،دككسا ودرقـد.ك23/08/1375 امؤرخدفيدد(469)ك اسشغيل،د كسا ودرقـد

 .ر.ك24/02/1375 امؤرخدفيدد(1406)

ك علدمادقررسود اعجنةد اشببيةد ابامةدفيد جسما يياد ابادؼد ادادسد شرد -
 .(مديحي2008)رد.ك1376ردك اخامسدادنةد.ك1375ادنةد

 "قثثثررت"
 (1)مادة 

سضاؼدزيادةدماايةدإالدمرس اتدمنسدبيد اشببد امدعحد اخاضبيفداعقانكفد
-ح-ز-ك-ىػ-د-ج-ب-أ]مديحي،د امشاردإايو،دكفقًادافئاتد1981ادنةدد(15)رقـد

د. امبينةد ااجد كؿد امرفقةدبيذ د اقر ر،دشامعةد طكةد ادكفد[ط
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 (2)مادة 
سصدرد اجر ء تد اسنفيذيةدبسكزيعد اكحد تد اسا بةداعشببد امدعحد علد

د.مفدىذ د اقر ردمفدقبلد اعجنةد ابامةد امؤقسةداعدفاعد(1) افئاتد امبينةد اامادةد

 (3)مادة 
ُسعغلدكافةد ابطك تدك امز ياد امقررةدامنسدبيد اشببد امدعحدقبلدساريخد ابملد

بيذ د اقر ر،د مادفيدذاؾد اممنكحةداشاغعيد اكظائفد اد ريةد ابامعيفد ااشببد
د. امدعح

 (4)مادة 
،دك علد(مديحي2008)رد.ك1376يبملدبيذ د اقر ردمفدأكؿدشيرد اطيرد

د. اجياتد امبنيةدسنفيذه،دكينشردفيدمدكنةد اجر ء ت
د

 المجنة الشعبية العامة
د

ددربيعد ألكؿ15:دصدردفي
د(مديحي2008)رد.ك22/03/1376:د امك فق

د
د

 د
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ر .و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (أ)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د595د490د595د390د13 عميد أو لواء
د567د420د567د340د12 عقيد
د540د390د540د310د11 مقدم
د510د350د510د270د10 رائد
د470د310د470د230د9 نقيب

د441د255د441د195د8 أول. م
د425د230د425د170د7 ثاني. م
د371د195د371د145د6 و.ع.ر
د368د180د368د130د5 س.ع.ر

د353د160د353د120د4 عريف
د334د145د334د105د3 عريف. ن
د327د125د327د95د2 أول. ج

د319د115د319د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (ب)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د545د490د454د390د13 عميد أو لواء
د517د420د517د340د12 عقيد
د495د390د495د310د11 مقدم
د470د350د470د270د10 رائد
د435د310د435د230د9 نقيب

د411د255د411د195د8 أول. م
د395د230د395د170د7 ثاني. م
د326د195د326د145د6 و.ع.ر
د323د180د323د130د5 س.ع.ر

د318د160د318د120د4 عريف
د299د145د299د105د3 عريف. ن
د292د125د292د95د2 أول. ج

د289د115د289د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (ج)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د505د490د505د390د13 عميد أو لواء
د477د420د477د340د12 عقيد
د455د390د455د310د11 مقدم
د430د350د430د270د10 رائد
د395د310د395د230د9 نقيب

د371د255د371د195د8 أول. م
د355د230د355د170د7 ثاني. م
د301د195د301د145د6 و.ع.ر
د298د180د298د130د5 س.ع.ر

د288د160د288د120د4 عريف
د269د145د269د105د3 عريف. ن
د267د125د267د95د2 أول. ج

د264د115د264د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (د)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د498د490د498د390د13 عميد أو لواء
د442د420د442د340د12 عقيد
د425د390د425د310د11 مقدم
د400د350د400د270د10 رائد
د370د310د370د230د9 نقيب

د346د255د346د195د8 أول. م
د330د230د330د170د7 ثاني. م
د281د195د281د145د6 و.ع.ر
د278د180د278د130د5 س.ع.ر

د273د160د273د120د4 عريف
د259د145د259د105د3 عريف. ن
د257د125د257د95د2 أول. ج

د254د115د254د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (ىث)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د478د490د478د390د13 عميد أو لواء
د416د420د416د340د12 عقيد
د390د390د390د310د11 مقدم
د350د350د350د270د10 رائد
د315د310د315د230د9 نقيب

د281د255د281د195د8 أول. م
د275د230د275د170د7 ثاني. م
د241د195د241د145د6 و.ع.ر
د238د180د238د130د5 س.ع.ر

د233د160د233د120د4 عريف
د229د145د229د105د3 عريف. ن
د227د125د227د95د2 أول. ج

د224د115د224د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (و)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د645د490د645د390د13 عميد أو لواء
د617د420د617د340د12 عقيد
د600د390د600د310د11 مقدم
د580د350د580د270د10 رائد
د550د310د550د230د9 نقيب

د531د255د531د195د8 أول. م
د513د230د513د170د7 ثاني. م
د471د195د471د145د6 و.ع.ر
د468د180د468د130د5 س.ع.ر

د463د160د463د120د4 عريف
د459د145د459د105د3 عريف. ن
د457د125د457د95د2 أول. ج

د454د115د454د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (ز)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د545د490د545د390د13 عميد أو لواء
د517د420د517د340د12 عقيد
د500د390د500د310د11 مقدم
د480د350د480د270د10 رائد
د450د310د450د230د9 نقيب

د431د255د431د195د8 أول. م
د413د230د413د170د7 ثاني. م
د371د195د371د145د6 و.ع.ر
د368د180د368د130د5 س.ع.ر

د363د160د363د120د4 عريف
د359د145د359د105د3 عريف. ن
د357د125د357د95د2 أول. ج

د354د115د354د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (ح)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د597د540د597د440د14 فريق
د560د490د560د390د13 عميد أو لواء

د542د420د542د340د12 عقيد
د526د390د526د310د11 مقدم
د474د350د474د270د10 رائد
د452د310د452د230د9 نقيب

د393د255د393د195د8 أول. م
د379د230د379د170د7 ثاني. م
د315د195د315د145د6 و.ع.ر
د307د180د307د130د5 س.ع.ر

د301د160د301د120د4 عريف
د252د145د252د105د3 عريف. ن
د248د125د248د95د2 أول. ج

د242د115د242د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د

 د
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ر . و1376لسنة  (214)المرفق بقرار المجنة الشعبية العامة رقم  (ط)جدول الفئة 
 باعتماد جدول مرتبات منتسبي الشعب المسمح (مسيحي2008)

 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة عمى 
 بداية مربوط الدرجة

نياية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة نياية 
 مربوط الدرجة

د641د540د641د440د14 فريق
د609د490د609د390د13 عميد أو لواء

د567د420د567د340د12 عقيد
د557د390د557د310د11 مقدم
د501د350د501د270د10 رائد
د475د310د475د230د9 نقيب

د412د255د412د195د8 أول. م
د396د230د396د170د7 ثاني. م
د330د195د330د145د6 و.ع.ر
د320د180د320د130د5 س.ع.ر

د313د160د313د120د4 عريف
د264د145د264د105د3 عريف. ن
د257د125د257د95د2 أول. ج

د251د115د251د85د1 جندي
د50د0د50د100 طالب
د40د0د40د60 مستجد
د
د
د
د
د
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 (سابقا)أمين المجنثثة العامثثثثثثثثثة المؤقتة لمدفثثثثثثثثثثثثثاع / قثثثثثثثثثثثثرار
  م بشأن قواعثثثثثثثثثثد تنفيذ القثثثثثثرار2008لسنة  (136)رقثثثثثثثثثثثثثثم 

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

 (م2008)ر .و1376لسنة  (136)رقم 
بشأن قواعد تنفيذ قرار المجنة الشعبية العامة بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي 

 الشعب المسمح

 :أمين المجنة الشعبية المؤقتة لمدفاع
د: بدد اططعد علد اقك نيف

 40ـد شأفد اخدمةدفيد اشببد امدعحدكسبديطسو1974دادنةد. 

 35ـدبإ ادةدسنظيـد اشببد امدعح1977دادنةد. 

 5ـدبسبديلد بضدأحكاـد اقك نيفد ابدكريةد امبدؿ1978دادنةد. 

 15ـد شأفدنظاـد امرس اتد ااند ةداعبامعيفد اكطنييفد ااجماىيريةد1981دادنة
 . ابظملدك اعك ئحدك اقر ر تد اصادرةد مقسضاه

 6ـد شأفدنظاـد اقضاء2006دادنةد. 

 ـدبإقر ردزيادةد2008رد.ك1376دادنةد214ك علدقر رد اعجنةد اشببيةدرقـد
ربيعد ألكؿد امك فقد/1ماايةدامرس اتدمنسدبيد اشببد امدعحد اصادردفيد

 .ـ2008د–رد.ك22/3/1376

 ك علدأ ماؿد اعجنةد امكعفةدبدر دةدمرس اتد اشببد امدعح. 

 قثثثرر
 (1)مادة 

يبملد األحكاـد امبينةدفيد امك دد اطحقةداسطبيقد ازيادةد اماايةدامرس اتد
د214منسدبيد اشببد امدعحد امنصكصد عييادفيدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد

د.دـ2008د–رد.ك1376ادنةد
 (2)مادة 

يكزعدمنسدبك د اشببد امدعحد علد افئاتد امرفقةد قر رد اعجنةد اشببيةد ابامةد
 امشاردإايودأ طهدك مر  اةد ارس ةدك ادرجةد اكظيفيةدك اسخصصد امثبتد عيودامنسدبد
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كمكقعد ابملداكلدممفدسنطبقد عيودىذهد افئةدمفد ابدكرييفدك امدنييفدكذاؾد علد
د: انحكد اسااي

كسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحد امشمكايفدد(أ) افئةد
د. امرفقدبيذ د اقر رد(1) ااجدكؿدرقـد

كسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحد امشمكايفدد(ب) افئةد
د. امرفقدبيذ د اقر رد(2) ااجدكؿدرقـد

كسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحد امشمكايفدد(ج) افئةد
د. امرفقدبيذ د اقر رد(3) ااجدكؿدرقـد

كسطبقد علد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااشببد امدعحدك امشمكايفدد(د) افئةد
د. امرفقدبيذ د اقر رد(4) ااجدكؿدرقـد

كسطبقد علد ابامعيفد ااشببد امدعحدمفد ابدكرييفدك امدنييفدممفدادد(ىػ) افئةد
د.يز كاكفدأيةدسخصصات

د.د امبززدكمادفيدحكميا32دك اعك ءد219كسطبقد علد اجحفلد ألمنيدد(ك) افئةد
كسطبقد علد اكحد تد ألمنيةدك اكحد تدذ تد اطبيبةد ألمنيةدكمادد(ز)جدكؿد افئةد

د.فيدحكميا
كسطبقد علد ابامعيفد ااجيازد امركزؼداع حكثدك اسصنيعد امميزيفدبند ةدد(ح) افئةد

د.مفد امرسبد ألدادي%د40
كسطبقد علد ابامعيفد ااجيازد امركزؼداع حكثدك اسصنيعد امميزيفدبند ةدد(ط) افئةد

د.مفد امرسبد ألدادي%د30

 (3)مادة 
ادنةدد(6)سدرؼد ازياد تد امقررةد مكجبدقانكفدنظاـد اقضاءدرقـد

ـد علد اقانكنييفد اسا بيفداعييئةد ابامةداعقضاءدكمككناسياد امخسعفةد2006-ر.ك1375
د.كسعغلدأيةدزياد تدسسبارضدكأحكاـدىذ د اقر ر
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 (4)مادة 
د.يدسمرد ابملد ااخصـد امقررداعقدردك ابدؿدط قًاداألمرد امدسديـد امنظـداذاؾ

 (5)مادة 
يجكزدألميفد اعجنةد ابامةد امؤقسةداعدفاعدسبديلدأكد دسحد ثدأؼدسخصصد

در جود أحدد اجد كؿد امرفقةدبيذ د اقر ر د.ك  

 (6)مادة 
يكقفدصرؼدجميعد ابطك تد اسيدكانتدمقررةدقبلد ابملد أحكاـدىذ د اقر رد

ميمادكانتدمدمياسيادأكدقيمسياد اماايةدكيدرؼد شأفد طكةد ابائعةدمادىكدمطبقد علد
د. اقيد اقطا اتد ألخرػد

 (7)مادة 
د.يبملدبيذ د اقر ردمفدساريخدصدكره،دكيعغلدكلدحكـديخاافو

د
د// اعك ء

ددددددأبػك كػرديػكنسدجػػػػػػػػػػابػػػر
دأميفد اعجنةد اشببيةد ابامةداعدفاع

د
ددربيعد ألكؿ24صدردفيد

دـ2008-ر.ك1376/ اربيع/31 امك فقد
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 لسٌت(136)رقن  اللجٌت الشعبيت العاهت الوؤقتت للدفاع أهييالجداول الوزفقت بقزار 

م بشأى قىاعد تٌفيذ قزار اللجٌت الشعبيت العاهت 2008

بإقزار سيادة هاليت لوزتباث هٌتسبي الشعب الوسلح 
( 1)انجذول سقى 

يذستى انطٍشاٌ ذحد سشعح انصىخ  2يذستى انطٍشاٌ انًقاذم  1

طٍاس يقاذم انعًهٍاخ  4يذسب طٍشاٌ َقم  3

يزاونى انًهٍ انثحشٌح  6فٍُى انصىاسٌخ  5

 يسرخذيى انشاداس 8يُرسثى انغىاصاخ وانضفادع انثششٌح  7

 انفٍُىٌ يٍ روي انًئهالخ انجايعٍح ويا فً حكًها 10 انًحاسثىٌ وانقاَىٍَىٌ 9

 تذل انعٍادج واألطثاء وانصٍادنح 12 يُرسثى حشس انحذود 11

 سائقى انشافعاخ وانشاحُاخ واَالخ انثقٍهح 14 ضثاط انصف انًئههىٌ 13

( 2)انجذول سقى 

طٍاسو قارفاخ انعًهٍاخ أو طٍاسي  1
 عًهٍاخ ذحد سشعح انصىخ

طٍاسو انقارفاخ أو طٍاسي ذحد سشعح انصىخ ذحد  2
 انرؤهٍم 

 طٍاسو عًهٍاخ انُقم 4 طٍاسو انًقاذالخ ذحد انرؤهٍم 3

 يساعذو طٍشاٌ انُقم 6 يذستى انطٍشاٌ انعًىدي 5

 يُرسثى انصاعقح وانًضالخ 8 طٍاسو عًهٍاخ انعًىدي 7

 يُرسثى األسهحح وانزخٍشج 10 يُرسثى خفش انسىاحم 9

 يُرسثى انىقاٌح انكًٍاوٌح 12 يُرسثى انهُذسح انعسكشٌح 11

( 3)انجذول سقى 

 طٍاسو انعًىدي ذحد انرؤهٍم 2 يساعذو انطٍشاٌ انعًىدي 1

 يالحى طائشاخ انُقم 4 يالحى انقارفاخ 3

 انًهُذسىٌ 6 يالحى انطٍشاٌ انعًىدي 5

 يهُذسى طٍشاٌ انُقم 8 يهُذسى طٍشاٌ انقارفاخ 7

 فٍُى انًُشآخ األسضٍح 10 يهُذسى انطائشاخ انعًىدٌح 9

 انفٍُىٌ يٍ روي انًئهالخ انًرىسطح ويا فً حكًها 12 فٍُى األشعح 11

 انطثاخىٌ 14 انكهشتائٍىٌ 13

   انًًشضىٌ 15

( 4)انجذول سقى 

 طثٍعح انعًم 2 انًذسسىٌ 1

 يششفى شحٍ انطائشاخ 4 فٍُى انًىسٍقى 3

 انطثاعىٌ 6 فٍُى األجهزج انًخرهفح 5

 انشسايىٌ 8 انخطاطىٌ 7

 انثُاإوٌ 10 انسائقىٌ 9

 فٍُى انهحاو 12 انُجاسوٌ 11

 انًٍكاٍَكٍىٌ 14 انسًكشٌىٌ 13

 فٍُى انًخاتشج 16 انخشاطىٌ 15

 عايهى انثذانح 18 فٍُى يقسًاخ انهىاذف 17

 يساعذو انطثاخٍٍ 20 انًخزَجٍىٌ 19

 فٍُى انًضخاخ 22 يُرسثى انًطافئ 21

 يذققً انىقىد 24 انحالقىٌ 23

 د
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مذكرة لمعرض عمى رئاسة األركان العامة لمجيش الميبي بخصوص 
 (و )تصنيف  العسكريين و المدنيين بالجيش الميبي عمى الفئة 

 م بشأن إقرار زيادة مالية 2008لسنة  (214)حسب القرار رقم 
 د(سابقاًال )لمنتسبي الشعب المسمح 
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  م2012" عاجل جداًال 
   مذكرة لمعرض

 :رئيس األركان العامة بالجيش الميبي// عمى
ـد شأفد18/3/2012دك امؤرخدفيد113/1592إشارًةدإالدكسا كـدرقـدردأدعد -

  س ارً دمفدد(ك)سصنيفد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد
 .ـ1/1/2012ساريخد

ك اانظرداعكـد ايائلدمفد امناز اتد اضمانيةد ابدكريةد امسبعقةدبسنفيذدقر ر تد -
ـد2008دادنةد214 ازيادةد ابامةدخاصًةدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةددا قًادرقـد

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
ـدممادأدػدابدـد دسحقاؽد1/1/2012بساريخدرجبيدأؼدقبلدد( افئةدك) امذككرد

 اشريحةد امشاردإايياداكاملدحقكقياداديمادكأفدىذ د اسمييزدفيد اسصنيفدكافد
د رةد ادسخ ار تد ابدكريةدفيد مقسصردسقريرهد علدمنسدبيد اكحد تد ألمنيةدك  

 . انظاـد ادابقددكفدغيرىـ

 عيودكسأديدًاد علدماددبقدذكرهدفيددبيلدإنياءدىذهد اشكااياتديرجلد -
 دسصد ردقر ركـد شكلد اجلدجدً د ضركرةدسصنيفدكافةد ابامعيفد ابدكرييفد

ـدكذاؾداددد1/4/2008  س ارً دمفدساريخدد(ك)ك امدنييفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد
 اثغرةد اسشريبيةدفيدىذ د اشأفدمفدجيةدكسحقيقدمبدأد امداك ةدك ابد اةدمفدجيةد

 .أخرػد

  لألىمية يرجى االستالم ومخاطبة إدارة صندوق الضمان االجتماعي بضرورة 
 التقيد بذلك

 :    عقيد فني
 دمحم عمي طحيش

 رئيس ىيئة التنظيم واإلدارة
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  كتثثثثثثثثثاب السيد رئيس ىيئة التنظيثثثثثثثثم واإلدارة

 م 28/11/2012 بالجيش الميبي المؤرخ  في 
  فيما يخثثثثثثثثثثص تصنيف رواتب كافة العاممين

 (و ) بالجيش الميبي عمى الفئثثثثثثثثة 
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 112.د . ه/اإلشاري 
 م2012 /11 /28التاريخ 

 رئاسة األركان العامة
 ىيئة التنظيم واإلدارة

 مقر الييئة

 إلى اإلدارة العامة لمحسابات العسكرية
إجر ء سكـدبسصنيفدرك سبدكافةدد(رئيسد ألركافد ابامة)د علدسبعيماتدبناءًال 

فيماديخصد اسدكياتد اسقا ديةد  س ارً دمفدد(ك) ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد
د.ـ1/4/2008
د

 ...وذلك حيث االختصاص
 /عقيد فني

 دمحم عمي دمحم طحيش
 (رئيس ىيئة التنظيم واإلدارة)

 
:-صكرةدإالد  

.كز رةد ادفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعداططػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطعد-  
.مكسبد اقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد أل علداعسفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلد ااططعد-  
.رئادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةد ألركافد ابامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةداعبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـد-  

.مديردإد رةد اسقا دد ابدكرؼد صندكؽد اضمافد اجسما يد-د  
.إد رةد ادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ار تداعبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـد-  

.إد رةد امنافػػػػػػػػػػػػػعد انقديةداإلجر ءدككسا كـد ااخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصد-د  
.مكسبد امسا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةد ااييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةداعمسا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةد-د  

 

 

 
 
 
 



457 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير إدارة المنثثثثثثثثثافع النقديثثثثثثة/ كتاب السيد 
  م11/2012 /29 بالجيثثثثثثثثثش الميبي المؤرخ 

  بشأن تصنيف كافة العاممين بالجيش الميبي
 (و ) عمى الفئثثثثثثثثثثة 
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 بشأن تصنيف رواتب/          الموضوع 
 166د .م .الرقم اإلشاري ه 

 م29/11/2012التاريخ 

                                 الجيش الميبي
 رئاسة األركان العامة
 ىيئة التنظيم واإلدارة
 إدارة المنافع النقدية

 مدير إدارة التقاعد العسكري بصندوق الضمان االجتماعي/ إلى
نشيردإالدمذكرةد ألخدرئيسدىيئةد اسنظيـدك اد رةدك امسضمنةدمقسرحداعبرضد -

 علدرئيسد ألركافد ابامةد شأفدضركرةدسصنيفدكافةد ابامعيفد ابدكرييفد
ـدكبناًءد1/4/2008  س ارً دمفدساريخدد( افئةدك)ك امدنييفد ااجيشد اعيبيد علد

 علدمك فقةدرئيسد ألركافد ابامةدكسبعيماسودبإ ادةدسصنيفدرك سبدكافةد
ـد عيود1/4/2008  س ارً دمفدساريخدد( افئةدك) ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد

يطعبدمفدديادسكـدك  س ارً دمفدساريخود ابملدبذاؾدك ام اشرةدفيدسصنيفدكافةد
 ابدكرييفد علدىذهد افئةدسنفيذً داسبعيماتدرئيسدىيئةد اسنظيـدك اد رةدكرئيسد

د. ألركافد ابامةداعجيشد اعيبي
 والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو

 :  المرفقات
د امذكرةد امبسمدةدمفدقبلدرئيسد

د ألركافد ابامةدكسبعيماسود ااخص
دإدريسددمحمد اشريف/د قيدد

دمديردإد رةد امنافعد انقديةد
 :صورة إلى 

 .رئاسة األركان العامة لمعمثثثثثثثثثثثثثثثثثم -
 ىيئة التنظيم واإلدارة لمعمثثثثثثثثثثثثثثثثم- 
 .مكتب المستشار القانوني لمعمم - 
 .ممف الدوري العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام -
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 رئيس األركثثثثثثان العامة / كتثثثثثثثثثثثثثاب السيد
 م18/3/2012 لمجيش الميبي المؤرخ في 

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

 م18/3/2012/التاريخ 

 الجيش الميبي

 وزارة الدفاع
 رئاسة األركان العامة

 مقر الرئاسة
د

 اإلدارة العامة لمحسابات العسكرية/ إلى
إجر ء سكـدبسصنيفد ابدكرييفدك امدنييفد ابامعيفد ااجيشد اعيبيد علد افئةد

د.ـ01/01/2012  س ارً دمفدد(ك)
د

 إجراءاتكم بالخصوص
 المواء الركن

 يوسف أحمد دمحم المنقوش
 رئيس األركان العامة لمجيش الميبي

 :صورة إلى 
د.كز رةد ادفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعداعبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـد-

د.ىيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةدسنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـد اد رةد-د
د.إد رةدأمفد اجيشد اعيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيداعبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـد-د
د.اعمسا بػػةد/دإد رةد اسخطيطدك امسا بةدد اارقا ةد-د
د.اإلجر ءدك امسا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةد/شب ةد اماايةداعرئادةد-د
د.معفد ادكرؼد ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـد-د

د
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من  (و)جدول تصنيف العسكريين والمدنيين العاممين بالجيش الميبي عمى الفئة 
  م2008لسنة  (214)القرار رقم 

الدرجة  الرتبة
 الوظيفية

بداية مربوط 
 الدرجة

قيمة الزيادة 
 السنوية

نياية مربوط 
 الدرجة

العالوات 
 (و)الفئة  الساكنة

ددد540د10د440د ار  بةد شر فريق
د645د72د490د10د390د اثااثةد شر عميد أو لواء

د617د67د420د8د340د اثانيةد شر عقيد
د600د67د390د8د310د احاديةد شر مقدم
د580د67د350د8د270د اباشرة رائد
د550د57د310د8د230د اسادبة نقيب

د531د57د255د6د195د اثامنة أول. م
د513د57د230د6د170د ادا بة ثاني. م
د471د30د195د5د145د اداددة و.ع.ر
د468د30د180د5د130د اخامدة س.ع.ر

د463د28د160د4د120د ار  بة عريف
د459د28د145د4د105د اثااثة عريف. ن
د457د28د125د3د95د اثانية أول. ج

د454د28د115د3د85د ألكال جندي
د50د0د0د0د100د/ طالب
د40د0د0د0د60د/ مستجد

د.د ابطكةد اداكنةدسخصـدمفدقيمةد ازيادةداعمدنييفدفقط:مالحظة
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 (سثثثابقثثثثثثا)قرار المجنثثثثثثثثة الشعبية العثثثثثثثثثثامة 
 ( مسيحي2011)ر .و1379لسنة  (29)رقم 

 بشثثثأن زيادة مرتبثثثثثثثثثات منتسبثثثثثثي
 (سابقثثثثثثثثثثا) الشعثثثثثب المسمح 
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة
 (مسيحي2011)ر .و1379لسنة  (29)رقم 

 بشأن زيادة مرتبات منتسبي الشعب المسمح

 :المجنة الشعبية العامة
رد شأفدنظاـد ملد.ك1375ادنةدد(1) بدد اططعد علد اقانكفدرقـد -

 . امؤسمر تد اشببيةدك اعجافد اشببيةدكائحسود اسنفيذيةدكسبديطسيما

ر،د شأفدضر ئبد ادخل،دكائحسود.ك1378ادنةدد(7)ك علد اقانكفدرقـد -
 . اسنفيذية

ر،د شأفدإصد ردقانكفد طقاتد.ك1378ادنةدد(12)ك علد اقانكفدرقـد -
 . ابمل،دكائحسود اسنفيذية

ك علدمك فقةد اعجنةد اشببيةد ابامةدفيد جسما يياد ابادييفد اثااثدك ار  عدادنةد -
 .ر.ك1379

 "قثثثثررت"
 (1)مادة 

مائةدد(100)سضاؼدزيادةدماايةدإالدمرس اتدمنسدبيد اشببد امدعحد قيمةد
د.ديناردشيرياًد

 (2)مادة 
ُيبملدبيذ د اقر ردمفدساريخدصدكره،دكيعغلدكلدحكـديخاافو،دك علد اجياتد

د. امخسصةدسنفيذه
 المجنة الشعبية العامة

ددربيعد ألكؿ24:دصدردفي
د(مديحي2011)رد.ك25/02/1379:د امك فق
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  (37 )رقم  (سابقاًال )قرار المجنة الشعبية العامة 
  م زيادة مرتبثثثثثثثثثثثات منتسبي2011لسنثثثثثثثثثة 

  الييثثثثثثثثثثئات النظثثثثثثثامية المدنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة
  مسيحي2011ر .  و1379لسنة  (37)رقم 

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

رد شأفدنظاـد ملد.ددك1375ادنةدد(1) بدد اططعد علد اقانكفدرقـد -
 . امؤسمر تد اشببيةد ابامةدك اعجافد اشببيةدكائحسود اسنفيذيةدكسبديطسياد

 رد شأفدضر ئبد ادخلدكائحسود اسنفيذية.ددك1378ادنةدد(7)ك علد اقانكفدرقـد -

رد شأفدإصد ردقانكفد طقاتد ابملد.ددك1378ادنةدد(12)ك علد اقانكفدرقـد -
 .كائحسود اسنفيذيةد

رد ا سماددجدكؿد.ددك1375ادنةدد(441)ك علدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةدرقـد -
 .مرس اتدمنسدبيد اييئاتد امدنيةد انظاميةد

ك علدقر ر تد اعجنةد اشببيةد ابامةد اصادرةدبإقر ردزيادةدماايةدفيدمرس اتد -
 . ابامعيفد اكطنييفدب بضد اكحد تد اد ريةد ابامةد

 .ر.ك1379ك علدمك فقةد اعجنةد اشببيةد ابامةدفيد جسما ياد ابادؼد اثااثدادنةد -

 قثثثثثثثثثررت
 (1)مادة 

(د200)سضاؼدزيادةدماايةدامرس اتدمنسدبيد اييئاتد امدنيةد انظاميةد قيمةد
د.مائسيددينارد

 (2)مادة 

يبملدبيذ د اقر ردمفدساريخدصدكرهد،دكيعغلدكلدحكـديخاافود،دك علد اجياتد
د. امخسصةدسنفيذهد

 المجنة الشعبية العامة
 . ربيع األول 25صدر في 
 ( مسيحي2011)ر .  و 1379 .2 .27الموافق 
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 مدير مكتب الشؤون القانونية بصندوق / كتاب السيد
  الضمثثان االجتماعي بخصوص احتساب الزيثثثثثثثثادة

  م بشثثثأن2011لسنة  (37 )الواردة بالقثثثثثثثثثرار رقم 
 زيثثثادة مرتبثات منتسبي الييئات النظامية المدنيثثثة
  ومثدى استفادة أصحاب المعاشات العسكرية منيا

 
 
 

 
 
 

د
د
د
د

 د
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د4577-ددددد2-10/ اشارؼد
د1433دجمادؼد آلخرد24/د اساريخد

دـدد2012-مايكد-15 امك فقد

 صندوق التقاعد
 اإلدارة العامة

 مدير إدارة التقاعد العسكري / السيد المحترم
 بعد التحية،،،

 شأفدد(ـ24/3/2012)ك امؤرخدفيدد(4/2/1366)إيماًءدإالدكسا كـدرقـد
دـد شأفدزيادةدمرس اتد2011دادنةد37 حسدابدقيمةد ازيادةد اك ردةد ااقر ردرقـد

منسدبيد اييئاتد امدنيةد انظاميةدكىلديدسفيددمفدىذهد ازيادةدأصحابد امباشاتد
د. ابدكريةد اسا بيفدايذ د اقطاع

كحيثدأنودسمتدإحااةد امكضكعدإاينادابد ءد ارأؼد اقانكني،د عيودنفيدكـد
د: اآلسي

مفدخطؿد طط ناد علد امدسند تد امرفقةد كسا كـدك اسيدمفدضمنيادجدكؿد
ككسابد اكاسبد اباـداعجنةد اشببيةدد(2011)ادنةدد(37) امرس اتد امرفقد ااقر ردرقـد

 ابامةددا قًادك امكجودإالدرئيسدجيازد ألمفد اخارجيدك اذؼديفيدد أفدقيمةد ازيادةد
د.أضيفتداقيمةد امرسبدكأص حتدجزءدمنودكايدتد طكة

ـدك امشاردإايود2011دادنةد37كحيثدأفدجدكؿد امرس اتد امرفقداعقر ردرقـد
ادنةدد(43)مفد اقانكفدرقـدد(9)آنفًاد حسدبد ازيادةدمفدضمفد امرسبدك مادأفد امادةد

د)...ك اخاصدبسقا دد ابدكرييفدقددنصتدفيدفقرسياد اثانيةد علد آلسيدد(1974)
ذ دزيدد ار سبد بدد نسياءد اخدمة،د سخذد ار سبد اجديددأدادًادا ادةدحدابد ك  
 امباشد امقرردكفقًادألحكاـدىذ د اقانكفدكذاؾدمعدمر  اةدإضافةد دددمفد ابطك تد
 ادنكيةداعمرسبد اجديدد قدرد ددد ابطك تد ادنكيةد اسيد دسحقياد امنسفعدفيدر س ود

 ادابقدكسدسحقد ازيادةد اناشئةد فدإ ادةدحدابد امباشدمفدأكؿد اشيرد اساايد
د.(اساريخد ابملد ااقانكفد اذؼد دسحدثد ازيادة
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كألفدفئةد ابدكرييفدبيذهد اييئةديدرؼد عييـدقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد
د.(ـ43/1974)

اذاؾدك دسنادً د علد انصد ادابقدك مادأفد ازيادةدكفقًاداجدكؿد امرس اتد امرفقد
 ااقر ردقددجاءتدمفدضمفد امرسبدفإننادنخعصدإالدأنوديدسفيددمنيادأصحابد

د. امباشاتد اسا بيفدايذ د اقطاعدكسحدبدايـد ازيادةدفيدسدكيةدمباشاسيـ
 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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  و2012نسُح  (1)انقاَىٌ رقى 
 ترقزٌز تعض األحكاو يف شــأٌ 
 يزذثاخ انعسكزٌني وذقاعذهى
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  ليبيا–المجمس الوطني االنتقالي 
 م2012لسنة  (1)القانون رقم 

 بتقرير بعض األحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدىم

 :المجمس الوطني االنتقالي
د: بدد اططع

 دفبر يرد22 علدبيافد نسصاردثكرةد ادا عد شردمفدفبر يرد اصادردفيد
 .ـ2011

 ـ2011دأغدطسد3ك علد ا طفد اددسكرؼد اصادردفيد. 

 ـد شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد1974دادنةد40ك علد اقانكفدرقـد
 .كسبديطسو

 ـدبإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييفد1974دادنةد43ك علد اقانكفدرقـد
 .كسبديطسو

 ك علدمادخعصدإايود امجعسدفيد جسما ود امنبقددبساريخد ألحدد امك فقد
 .دـ1/1/2012

 :أصدر القانون التالي
 المادة األولى

مرس اتد ابدكرييفدىيدإجماايدماديسقاضكنودمفد امقابلد اماايد امقرردارسبيـد
د. ابدكرية

 المادة الثانية
سحدبد ادسقطا اتدمفدمرس اتد اخاضبيفدألحكاـدقانكفدسقا دد ابدكرييفد

د.مفدإجماايد امرسبد اذؼديدسحقود امنسفعدشيرياًد
 المادة الثالثة

إذ د نسيتدخدمةد امنسفعدمفد ابدكرييفد دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةد
نسيجةدإصابسود مرضدأكد اىةدأكدجرحدأ جزهدكعيًاد فد ابملدكاـديكفدذاؾدادببد
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%(د80)يرجعدإالد اخدمةدأكدسبمدهدأكددكءددعككو،دأدسحقدمباشًادسقا ديًاديبادؿد
د.مفدمرس ودأيًّاادكانتدمدةدخدمسو

مفدر س ودد(%50)فإذ دكافد ابجزد فد ابملدجزئيًادمنحد امنسفعدمباشًاديبادؿد
مفدقانكفدسقا ددد(19)أكدمباشًاديحدبدط قًاداحكـد افقرةد ألكالدمفد امادةد

 ابدكرييفد امشاردإايود بددإضافةدثطثددنك تدإالدمدةدخدمسود اسقا ديةدأييماد
د.أكبر

 المادة الرابعة
سسكالدكز رةد اماايةدسدكيةدمدسحقاتدصندكؽد اسقا دد فدفركقاتد اشسر كاتد

د. اضمانيةد اناسجةد فدسنفيذدىذ د اقانكفدامفدبعغددفد اسقا ددمفد ابدكرييف

 المادة الخامسة
يبملدبيذ د اقانكفدمفدساريخدصدكره؛دكيعغلدكلدحكـديخاافدأحكامودكينشرد

د.فيد اجريدةد اردمية
 المجمس الوطني االنتقالي المؤقت

د
دصدردفيدطر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعس

دـ1/1/2012:د امك فق
د
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 و2012نسُح  (60)انقاَىٌ رقـــــــــــى 
 ترعذٌم َص يف قاَىٌ ذقاعذ انعسكزٌني

  و1974نسُح  (43)رقــــى 
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 المجمس الوطني االنتقالي
 م2012لسنة  (60)القانون رقم 

 بتعديل نص في قانون التقاعد العسكري 

 :المجمس الوطني االنتقالي المؤقت
 د.ـ3/8/2011دفبر يرد اصادردفيد17 بدد اططعد علد ا طفد اددسكرؼداثكرةد
 د.ـد شأفد اخدمةدكسبديطسو1974ادنةدد(40)ك علدقانكفدرقـد
 د.ـدبإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييفدكسبديطسو1974ادنةدد(43)ك علدقانكفدرقـد
 ـدبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدمرس اتد2012ادنةدد(1)ك علد اقانكفدرقـد

د. ابدكرييفدكسقا دىـ
 ـدبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدصطحياتد2012ادنةدد(11)ك علد اقانكفدرقـد

د. امدسكياتد اقياديةد ااجيشد اعيبي
 د.كبناًءد علدماد رضودرئيسد ألركافد ابامةداعجيشد اعيبي

 :أصدر القانون اآلتي
 (1)مادة 

ـد1974ادنةدد(43)سبّدؿد افقرةد اثااثةدمفد امادةد اباشرةدمفد اقانكفدرقـد
د:بإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييف،د حيثديجرؼدنصياد علد انحكد آلسي

كيدسحقد امنسفعدفضًطد فد امباشدمكافأةد فدمدةدخدمسود از ئدةد علدثمافد"
د".ك شريفددنةدكأرببةدأخماسد ادنةدسحدددبك قعدر سبدشيريفد فدكلددنة

 (2)مادة 
ـ،دكيعغلدماديخاافودمفد2012دفبر يرد17يبملدبيذ د اقانكفد  س ارً دمفدساريخد

د.أحكاـ،دكينشردفيد اجريدةد اردمية
 المجمس الوطني االنتقالي المؤقت

دـ2/2012د/دد17:ددصدرد طر بعسدبساريخ
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 مدير إدارة التقاعد العسكري بالصندوق رقثثثم/         كتاب السيد 
م بشأن آلية تطبيق   11/11/2015 المؤرخ في  /3470-2-11

  م بتعديل نص في قانون تقثثثثاعد               2012لسنة  ( 60 )القانون رقم 
  م 1974لسنثثثثثثثثة  ( 43 )           العسكريين رقم 
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ددB/11-2-3470:داشارؼدا                                                     
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د1437*محـر*29: اساريخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                                                                                                        

 م11/11/2015:الموافق                                                        
                                                   

صندوق الضمان االجتماعي بمثثثثدراء الفروع والمكاتب الخدمية /      السادة 
ددددددددددددسحيةدطي ةدك بدد،،دد     

دـدك اخاصد2012دادنةد(60)ددددددددددددددددددحيثددأفد اقانكفدرقـد
د م1974دادنةد(43)بسبديلد افقرةد اثااثةدمفد امادةد اباشرةدمفد اقانكفدرقـد

ك اسيدنصتد علد حسدابدمكافأةد اخدمةد از ئدةد فدثمانيةدك شركفددنةد
كأرببةدأخماسد ادنةدبك قعدشيريفد فدكلددنةدكقددكافدىناؾدخطؼدحكؿد

كيفيةد حسدابد اخمسدحيثدأفد اقانكفداـديكضحيادكبإحااةد امكضكعد
اإلد رةد اقانكنيةدأفادتدبكجكبدصرفودمرسيفدكذاؾدمفد ار سبد ألداديد

.دد امبسمدد شيادةد ادفعد ألخير
:-ددمثاؿد

𝟐 × 1000الراتب األساسي 
.     الخمس الواجب صرفو400       =  𝟓

:- أو بالطريقة التالية 
𝟏 × 2000 = 2 × 1000        الراتب األساسي 

 الخمس الواجب 400 =  𝟓
.  صرفو

.دمديردمكسبد اشؤكفد اقانكنيةد ااخصكص/دنبمـد عيكـدردااةد اديد،، عميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 
                         والسثثالم عميكثثثثم ورحمة هللا وبركاتو ،،   

                                                                                                                    
                                                     دمحم عمي الحوتة 

                                                    مدير إدارة التقاعد العسكري                                                                                            
 دد

 
       درئيس مجمس اإلدارة والمدير العامد.
       دثثةثثثثرئيس مكتب الشثثثثؤون القانونيثث.
      د.ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثظلمحفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد
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م ثثثمدير مكتب الشؤون القانونية بالصندوق رق / كتاب السيد   
2520-2-10/B  أن الرأي ثثثم بش 22/9/2015 المؤرخ في

 (60 )القانوني لكيفية صرف راتب الخمس التي لم ترد في القانون 
م 1974لسنة  (43)م بتعديل نص في القانون رقم  2012لسنة 

العسكريين بشأن تقاعد 
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 1436*ذو احلجة*8:                                                             التاريخ B/10-2-2520: إلشاري  ا

                                                                                                                                          

 م22/09/2015:                                                                                                                     املوافق

         

 مــــدير إدارة التقـــــاعد العسكري/             الــسيد 

 ،،،بعد التحية             

دك امؤرخدفيد(B/10-2-2073)كسا كـدرقـدإوماًءىإلىى                  
د شأفد ادسفدارد فدكيفيةدصرؼدر سبد اُخمسد اسيداـديسطرؽدم 01/09/2015

 اخاصدبسبديلدنصدفيدقانكفد اسقا دد ابدكرؼد (م2012 لسنة 60 )إاييادقانكفد
م 1974 لسنة 43) ك اخاصدبسبديلد افقرةد اثااثةدفيد امادةد اباشرةدمفد اقانكفدرقـد

بإصد ردقانكفدسقا دد ابدكرييفدك امسبعقةد كيفيةد حسدابدمكافأةد اخدمةد از ئدةد فد( 
د.ثمافدك شركفددنةدكأرببةدأخماسد ادنة

أحعسـدإايناد امكضكعدابد ءد ارأؼدفيدإمكانيةدسنفيذد اقانكفد ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوبماىأنكمى
دد :- فيدذاؾدنفيدكـ( 60 )رقـ

مفدقانكفد اسقا دد ابدػػػػكرؼدرقـد( 10) افقرةد اثااثةدمفد امادةدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجــــاءىنصى
 ويستحق المنتفع فضاٍل عن المعاش مكافأة عن )كػػػػػػػاآلسيد (م1974 لسنة 43) 

مدة خدمتو الزائدة عمى ثمان وعشرين سنة وأربعة أخماس السنة تحدد بواقع راتب 
 سنة 28) أؼد مبنلدأنودإذ دكانتدخدمةد امنسفعد افبعيةد (.....شير عن كل سنة 

 )وتسعة أشير وثمانية عشر يوماًال استحق مكافأة عن مدة خدمتو الزائدة عن 
28𝟒

𝟓
. 

بسبديلدنصدفيد (م2012 لسنة 60)ىذهد افقرةد ااقانكفدرقـدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىثمىصدلتى
تعدل الفقرة " قانكفد اسقا دد ابدكرؼدحيثدنصتد امادةد ألكالدمفدىذ د اقانكفد علد

بإصدار قانون  (م 1974 لسنة 43)الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم 
 :-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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أفد امشرعدقاـدبسبديلد اقيمةد اماايةد اسػػػيدسصرؼدفػػػقطدأؼدبدؿدمفدمرسبدلذلك نري 
.دأص حدمرسبدشيريفددكفدأفديسطرؽدإالد امدةد ازمنيةدشػير

انادكأفدقمناد بطاءدرأينادبخػػػػػػصكصدكيفيةد حسدابدخمسد ادػػػػػػنةدكفقًادوقد سبق 
ك امػػػػػؤرخد( 47183-2-10 ) امػػػػػػػػػشاردإايػػػػػػػػػػػودآنفًاد مكجبدرقػػػػػػػػػػػػـ( 60)داعػػػػػػػػػقانكفد

 رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام /كمكجودإالد اديددم06/11/2013فػػػػػػػػػيد
مادأفدناد ودفيدطريقةد حسدابدخمسدلصندوق الضمان االجتماعي فإننا نستدرك 

مثثثثثثدير إدارة التقاعد العسكري / ادنػػػػػةدإادأنودفيدنفسد اكقتدادنك فقد اديػػػػػػػػػػػد
( 6948-2-11)رقـدد ادابقدفػػػػػيدطريقسوداحسدابد اخمسدكمادكرددفيدكسا و

. م 2012-12-5ك امؤرخدفيد
اػػػػػػػػػلد امػػادةدألنثثثثثثثثثثو بالثثثثثثثثثثثرجوع  مفدقر ردد(21)إاػػػػػػػػػػػػػلد انػػػػػػػػػػصكصد ادػػػػػػػا قةدك  

كزيرد اشؤكفد اجػػػػػػػػػػسما يةدك اضمافد اجسما يد شأفدسنفيذدقػػػػػانكفدسقا دد ابدكرييفد
دفإفد امقصكدد ااخػػػػػػػػػمسدىكدخػػػػػػمسد ادنةد اميطديةد(م1974 لسثثثثثثنة 43)رقػػػػػػػػػـد

𝟒 امس قيدمفد

𝟓
.دد ادنةدأؼدأفد اخػػػػمسدىنادمدةدزمنيةدكايسدقيمةدمػػػػااية

مػػػػػػػػفد( 21)أفديسـد حسدا ودبنفسد اطػػريقةد اسيدقضتدبياد امػػػػػػػػادةد لذلك نرى 
.د اشؤكفد اجسما يةدداافةد اذكردكقػػػػػػػػر ردكزير
مادقاـد امشػػػػػػرعدبسبديعودىػػػػػكد اقيمةد اماايةدكىيدمػػػػػرسبدشػػػػػيريفدبدؿدمفدذلك ألن 

.ددشيردأماد امدةد ازمنيةداـديسـددسبديعيادمػػػػرسب
،،، ه                   ىثثثثثثثذا مثثثثثا يمثثثثثثثزم بيثثثثثان

                            والسثثثثثثثثثالم عميكثثثثم ،،،   
 

                                                                                           
دوي ثثثعبدهللا عمي المو                                                        

 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
  م  2013لسنة  (441) رقثثثثثثثم 

  بإصدار جداول مرتبات وعالوة
  منتسبي الجيثثش الميبي

د
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 الحكومة الميبية المؤقتة
 ديوان رئاسة الوزراء
 قرار مجمس الوزراء

 م2013لسنة  (441)رقم 
 بإصدار جداول مرتبات وعالوة منتسبي الجيش الميبي

 /مجمس الوزراء
 . بدد اططعد علد ا طفد اددسكرؼدكسبديطسو -

ك علدقانكفد انظاـد اماايداعدكاةدكائحةد اميز نيةدك احدا اتدك امخازفد -
 .كسبديطسيما

 .ـد شأفد اخدمةد ابدكريةدكسبديطسو1974ادنةدد(40)ك علد اقانكفدرقـد -

ـدبإصد ردقانكفد طقاتد ابملدكائحسود2010ادنةدد(12)ك علد اقانكفدرقـد -
 . اسنفيذية

ـ،دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفد2012ادنةدد(11)ك علد اقانكفدرقـد -
 .صطحياتد امدسكياتد اقياديةد ااجيشد اعيبي

ـ،دفيدشأفدمنحد اثقةد2012ادنةدد(10)ك علدقر رد امؤسمرد اكطنيد اباـدرقـد -
 .اعحككمةد امؤقسة

ـ،دبإقر رد2008ادنةدد(214)رقـد"ددا قاًد"ك علدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةد -
 .زيادةدماايةدامرس اتدمنسدبيد اشببد امدعح

ـ،د شأفدزيادةد2011ادنةدد(29)رقـد"ددا قاًد"ك علدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةد -
 .مرس اتدمنسدبيد اشببد امدعح

(د112)ك علدماد رضودرئيسد ألركافد ابامةداعجيشد اعيبيد كسا ودرقـد -
 .ـ31/3/2013بساريخد

بساريخدد(3176)ك علدكسابدأميفدشؤكفدمجعسد اكزر ءدرقـد -
 .ـ18/07/2013
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ك علدمادقررهدمجعسد اكزر ءدفيد جسما ود ابادؼد احادؼدك ابشريفدادنةد -
 .ـ2013

 قثثثرر
 (1)مادة 

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

 .مرس اتدمنسدبيد اجيشد اعيبيد(1)د اجدكؿدرقـد -1

 . ابطك تد اداكنةد اشيريةد(2)د اجدكؿدرقـد -2

مفدد(%15،د%20،د%25،د%30) طكةد اسمييزدبند ةدد(3)د اجدكؿدرقـد -3
 . امرسبدكمادىكدمبيفد ااجدكؿ

 (2)مادة 
سدرؼدأحكاـدىذ د اقر رد علد ابامعيفد امدنييفد ااجيشد اعيبيد ادسثناءدماد

د.يسبعقد اابطكةد ابدكريةدك طكةد اسدريس
كسدرؼد علد ابامعيفد ااقضاءد ابدكرؼدك اميفد اطبيةدك اطبيةد امدا دةد

د. اسشريباتد امنظمةدانظر ئيـد ااجياتد احككمية
 (3)مادة 

يشسرطداصرؼد امرس اتدك ابطك تد امحددةدبيذ د اقر ردسقيددمنسدبيد اجيشد
د: اعيبيد اآلسي

د اك ج اتدك امدؤكاياتد اكظيفيةدكفقًاداعسشريباتد ابدكريةدك اسشريباتدذ تد -1
 . ابطقة

 .د ااسز ـدبنظاـد ابملد امقرر -2

د.د ابملد ااكحد تد اسا بةداعجيشد اعيبيدكفقًاداعسشريباتدك ألنظمةد امبسمدة -3
ك علدكز رةد ادفاعدكضعد اضك  طد اطزمةداسقييددمنسدبيد اجيشد اعيبيد

د. األحكاـد امقررةدبيذهد امادةدكغيرىادمفد ألحكاـ
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 (4)مادة 
ـ،دكيعغلدكلدحكـديخاافو،دك علد01/01/2014يبملدبيذ د اقر ردمفدساريخد

د. اجياتد امبنيةدسنفيذه
د

 مجمس الوزراء
د

دىجرية1434/درمضاف/24صدردفيد
دـ7/8/2013:د امك فق

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

  ميالدية2013لسنة  (441)رقم 
 بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

ًهايت الوزبىط بدايت الوزبىط الدرجت الزتبت 
الشيادة 

السٌىيت 

عدد 

الشياداث 

السٌىيت 
 10 60.000 5280.000 4680.000 17يشٍش 

 10 60.000 4800.000 4200.000 16فشٌق أول 
 10 50.000 4300.000 3800.000 15فشٌق 
 10 50.000 3900.000 3400.000 14نىاء 
 10 50.000 3500.000 3000.000 13عًٍذ 
 10 40.000 3080.000 2680.000 12عقٍذ 
 10 40.000 2760.000 2360.000 11يقذو 
 10 40.000 2440.000 2040.000 10سائذ 
 10 30.000 2100.000 1800.000 9َقٍة 

 10 30.000 1860.000 1560.000 8أول . و
 10 30.000 1620.000 1320.000 7ثاًَ . و
 10 20.000 1360.000 1160.000 6و .ع.س
 10 20.000 1200.000 1000.000 5س .ع.س

 10 20.000 1040.000 840.000 4عشٌف 
 10 10.000 860.000 760.000 3عشٌف . ٌ
 10 10.000 780.000 680.000 2أول . ج

 10 10.000 700.000 600.000 1جُذي 
 - 0.000 0.000 500.000 كهٍحطانة 
 - 0.000 0.000 400.000 ثاَىٌحطانة 
 - 0.000 0.000 300.000 يسرجذجُذي 

 د
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 العالوات العسكرية الساكنة (2)الجدول رقم 
 المرفق بقرار مجمس الوزراء

  ميالدية2013لسنة  (441)رقم 
 بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

 بدل سيارة عالوة الوالبس عالوة التوىيي العالوة السكٌيتالزتبت 

 250.000 150.000 450.000 500.000يشٍش 

 250.000 150.000 450.000 500.000فشٌق أول 

 250.000 150.000 450.000 500.000فشٌق 

 200.000 150.000 450.000 400.000نىاء 

 200.000 150.000 450.000 400.000عًٍذ 

 200.000 150.000 450.000 400.000عقٍذ 

 150.000 100.000 450.000 300.000يقذو 

 150.000 100.000 450.000 300.000سائذ 

 150.000 100.000 450.000 300.000َقٍة 

 150.000 100.000 450.000 250.000أول . و

 150.000 100.000 450.000 250.000ثاًَ . و

 0.000 0.000 450.000 200.000و .ع.س

 0.000 0.000 450.000 200.000س .ع.س

 0.000 0.000 450.000 150.000عشٌف 

 0.000 0.000 450.000 150.000عشٌف . ٌ

 0.000 0.000 450.000 150.000أول . ج

 0.000 0.000 450.000 150.000جُذي 

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

  ميالدية2013لسنة  (441)رقم 
 بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

 يذستى انطٍشاٌ ذحد سشعح انصىخ -2 يذستى انطٍشاٌ انًقاذم -1

 طٍاس يقاذم انعًهٍاخ -4 يذستى طٍشاٌ َقم -3

 يزاونى انًهٍ انثحشٌح -6 فٍُى انصىاسٌخ -5

يُرسثى انغىاصاخ وانضفادع  -7

 انثششٌح
 يسرخذيى انشاداس -8

 يُرسثى حشس انحذود -10 انًحاسثىٌ وانقاَىٍَىٌ وانًهُذسىٌ -9

 يُرسثى خفش انسىاحم -12 األطثاء وانصٍادنح -11

 يُرسثى قىاخ انصاعقح وانًظالخ -14 يُرسثى انهُذسح انعسكشٌح -13
د

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

  ميالدية2013لسنة  (441)رقم 
 بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

 طٍاسو انًقاذالخ ذحد انرؤهٍم -2 يذستى انطٍشاٌ انعًىدي -1

طٍاسو قارفاخ انعًهٍاخ وطٍاسي  -3

 عًهٍاخ ذحد سشعح انصىخ
4- 

طٍاسو انقارفاخ أو طٍاسي ذحد 

 سشعح انصىخ ذحد انرؤهٍم

 طٍاسو عًهٍاخ انعًىدي -6 طٍاسو عًهٍاخ انُقم -5

 يُرسثى األسهحح وانزخٍشج -8 يساعذو طٍشاٌ انُقم -7

 فٍُى األشعح -10 يُرسثى انىقاٌح انكًٍاوٌح -9

د
 من المرتب (%20)نسبة زيادة  (3)يتبع الجدول رقم 

 المرفق بقرار مجمس الوزراء
  ميالدية2013لسنة  (441)رقم 

 بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي
 طٍاسو انعًىدي ذحد انرؤهٍم -2 يساعذو انطٍشاٌ انعًىدي -1

 يالحى طائشاخ انُقم -4 يالحى انقارفاخ -3

 يهُذسى طٍشاٌ انقارفاخ -6 يالحى انطٍشاٌ انعًىدي -5

 انًذسسىٌ -8 يهُذسى طٍشاٌ انُقم -7

9- 
 -10 يُرسثى انًطافئ

سائقى انشافعاخ وانشاحُاخ واَالخ 
 انثقٍهح

انفٍُىٌ روي انًئهالخ انًرىسطح ويا  -11
 فً حكًها
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 من المرتب (%15)نسبة زيادة  (3)يتبع الجدول رقم 
 المرفق بقرار مجمس الوزراء

  ميالدية2013لسنة  (441)رقم 
 بإصدار جدول مرتبات منتسبي الجيش الميبي

 فٍُى األجهزج انًخرهفح -2 يششفى شحٍ انطائشاخ -1

 انطثاعىٌ -4 فٍُى انًىسٍقى -3

 انشسايىٌ -6 انخطاطىٌ -5

 انثُاءوٌ -8 انسائقىٌ -7

 فٍُى انهحاو -10 انُجاسوٌ -9

 انًٍكاٍَكٍىٌ -12 انسًكشٌىٌ -11

 فٍُى انًخاتشج -14 انخشاطىٌ -13

 عايهى انثذانح -16 فٍُى يقسًاخ انهىاذف -15

 يساعذو انطثاخٍٍ -18 انًخزَجٍىٌ -17

 فٍُى انًضخاخ -20 انحالقىٌ -19

   يذققً انىقىد -21

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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 رئيس لجنة التطبيقات الفنية/ كتثثثثثثاب السيد 
  م24/10/2010 بالصندوق المثثثثثثثثثثؤرخ في 

  بشأن احتسثثثثثثثثثثاب مدة الدراسة في الكميات
  والمعثثثثثثثثثثثاىد العسكريثثثثثثثثثة والشرطثثثثثثثثثثثثثثثثة

 
د
د
د
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            صندوق التقاعد
            اإلدارة العامة

 
  م24/10/2010                                               الموافق 4801-4-6الرقم اإلشاري 

 مدراء فروع صندوق التقاعد/ األخوة
 بعد التحية،،،

كردتدإايناد ابديددمفد اسداؤاتدمفد بضد افركعد شأفدجك زيود حسدابدمدةد
د. ادر دةد ااكعياتدك امباىدد ابدكريةدك اشرطةد اعيبيةدك ألجنبيةد امبسرؼدبيا

جا ًةد فدذاؾدنفيدكـد اآلسي د:ك  
(دأ)مفدائحةد اسدجيلدك اشسر كاتدك اسفسيشد افقرةدد(82)جاءدفيد امادةد

ـد1967سحدبدمدةد اخدمةد اسقا ديةدكفقًاداعقك  دد امقررةدفيدقانكفد اسقا ددادنةد
د.ك ااقدرد اذؼدسحددهدىذهد اقك  د

كحيثدأفد امدةد اسقا ديةد ادا قةداقانكفد اضمافد اجسما يد امبمكؿد ود
ـدسدرؼد شأفد اقك  ددك انظـد امقررةد قانكفد اسقا ددادنةد1/6/1981  س ارً دمفد

د.ـدك اعك ئحد اصادرةد مقسضاه1967
سنصد علدد(1) افقرةدد(34)ك اارجكعدإالدأحكاـدىذ د اقانكفدسبيفد أفد امادةد

د: آلسي
ديقصدد أ ضاءد اقك تد امدعحةدفيدىذ د اقانكفد امنسدبكفدإالد اقك تد -1

 امدعحةد آلسيةد د دمفد يفدأكديدسد لداعخدمةدبناًءد علد قددأكدشركطد
 :خاصةدسسضمفدمبامعةدسقا ديةدسغايردأحكاـدىذ د اقانكفد

 اقك تد ابدكريةد مخسعفد ألدعحةد ابريةدك اجكيةدك ا حرية . 

 ( اشرطة)قكةد ألمفد اباـد. 

 قكةدحرسد اجمارؾ. 

 دمعكيديبسبرىادمفد اقك تد امدعحةد قصدد أيةدقكةدأخرػدسنشأد مردـك
 . افادةدمفدأحكاـدىذ د اقانكفد

د:مفدذ تد اقانكفد علد آلسيد(39)كنصتد امادةد
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 سحدبداعمنسفعدمدةد اخدمةد ابدكريةد اسقا ديةد امددد آلسيةدمعدإ فائودمفددفعد
د: اقسطا اتد نيا

 امدةد اسيديقضييادكىكدطاابد ااكعياتدأكد امباىدد ابدكريةد اعيبيةدأكد -
 ألجنبيةد امبسرؼدبيادمفد اكز رةد اسيديس بيادكذاؾد د ددنيد ادر دةد اسيد

د.يردبدفييا
ك ادسقر ءدسعؾد انصكصديسضحدجعيًادك ماداديضعدمجاًاداعشؾد أفد امسدربكفد

 ااكعياتدك امباىدد ابدكريةدك اشرطةدك اجمارؾددك ءدأكافدذاؾد اسدريبدد خلدايبياد
أكدخارجيادك امبسرؼدبيادمفدقبلد ادكاةدسحدبدمدةدخدمةدسقا ديةد  س اريةدكامعةد

د.كسبسبردمبفاةدمفد ادسقطا اتد اسقا ديةد د ددنك تد اردكب
 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
  بشأن احتساب B/ 11-2-3779 رقثثثثثثثثثثثثثثم 

 مدة الخدمة العسكرية اإللزامية أو الوطنية
  م24/11/2015الصثثثثثثثثثثادر بتثثثثثثثثثثاريخ 
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م 24/11/2015:الموافق                                                                                                                                                      ددددددددد1437*صفر*12: اساريخدددددددددددددددددددددددددددB/11-2-3779:داشارؼدا 
                                      تعثثثثثثثثميثثثثثثثثثثثثثثثثثثم  

 مدراء الفروع والمكاتب التابعة لمصندوق /   السادة المحترمين 

         تحية طيبة وبعد ،،،  
-2)ددددددددددددد ااشارةدإالددمادجاءد اافسكػد اصادرةد فدإد رةد اقانكفدسحتدرقـد

عدم حساب مدة الخدمة "دك اسيدنصتد عل" م18/02/2013"دبساريخد(11/41
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 

".دوذلك عمى النحو المبين بصمب الموضوع
ك اارجكعدإالدصعبد امكضكعدحدبد افسكػدنجددأنيادفيدمجمعيادسسحدثدفقطد فد

.دفئةد اخدمةد اكطنيةددكفدغيرىاد
ادنةد( 405)مفدقر رد اعجنةد اشببيةد ابامةددا قًادرقـد( 7)فقدد دسندتد علد امادةد

بسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفد اخاضبيفداقانكفد اخدمةد اكطنيةدمفدغيردم 1991
فيماد د د ابامعيفدبإحدػدجياتد ابملدك اخاضبيفدألد ءد"د اطئقيفدصحيًاد علدأنود

 اخدمةد اكطنيةدفيد امجااتد انساجيةدك اخدمية،دادسحدبدمدةد اخدمةد اكطنيةد
ضمفدمدةد اخدمةد امحدك ةدألغر ضد اسرقيةدك ألقدميةدك اجاز ت،دكنصد اقانكفدرقـد

بسنظيـد اخدمةد اكطنيةدفيد امادةد ألكالدمنود علدإفد اخدمةدم 1430دادنةد(5)
 اكطنيةدىيدمداىمةد اعيبييفدفيدسقديـدخدمةدمجانيةدفيدكافةد امجااتدا اقيدأبناءد

 امجسمعدخطؿدفسرةدمفدأكقاسيـدكيؤدؼد اطئقكفدصحيًادمنيـدمفدغيرد اناثد اخدمةد
".دددفيد امجااتد ابدكريةد

تؤدى بدون مقابل خالل ساعات ال تقل عن "دكقدد رفياد اخدمةد اكطنيةد أنياد
". في السنة  (250)ساعة وال تزيد عمى  (150)
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أن مدة الخدمة الوطنية بالمقارنة لممدة التي يقضييا الموظف "دكمفدجانبدآخرد
في أداء وظيفتو أثناء الدوام الرسمي وبشكل يومي طيمة السنة تكون قصيرة جداًال 

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

 ندمادحدددم 1980ادنةد( 13)ثـدذكردمادذىبدإايودقانكفد اضمافد اجسما يدرقـد
فئاتد امضمكنيفدكاـديكفدمفدبينيـدفئةدمفديؤدكفد اخدمةد ااز ميةد( 31)فيد امادةد

د.أكد اكطنيةد مكافأةدرمزيةدأكدمجاناًد
د       كذكردأفدىذهد امكافأةد ا ديطةد اسيدسنمحدامفديؤدؼد اخدمةد ااز ميةدادسقـك

مقاـد ادخلدأكد ألجردك ااساايدادسككفدمجاًاداطدسقطا اتد اضمانيةدك ااساايداد
د.سدخلدمفدضمفدمدةد اخدمةدألغر ضد امباش

مفدائحةد( 7)مفد امادةد (ب)مفد افقرةد( 4)كأخيرً دسطرؽدإالدمادجاءدفيد ابندد
 اسدجيلدك اشسر كاتدك اسفسيشدك رؼد امسدربكفد امدنييفدك ابدكرييفد اذيفد

يخضبكفداحكـدىذهد امادةدىـد امسدربكفد اذيفدديعسحقكفد بدد نسياءدسدري اسيـد
مفد اقانكفد( 10.9.5) أ ماايـد ابدكريةدكأداسدمنحيـد امكافأةدنصكصد امك دد

دحيثدديسـد اسباقددمبيـدامدةد–د شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدم40/1974درقـ
د.ادسقلد فدخمسددنك تدقابعةداعسمديد

 امبنيةدبياد افسكػدىيد ( الوطنية–الخدمة اإللزامية )كمماددبقدنجددأفد     وعميو 
ك اسيدسككفدإمادبدكفد (سنة أو سنتين )دأكد انساجيةدامدةد–مدةد اخدمةد اكطنيةد

مقابلدأكد مقابلدرمزؼ،دكايسدمدةد اخدمةد ااز ميةد 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
د.ككانتدمرس اسيـدكفقًاداعمرس اتد امبمكؿدبيادفيد ادكاةدكايدتدقيـدرمزية
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دندسخعصدمفدذاؾدأفد افسكػدسخصد اخدمةد اكطنيةدك انساجيةدفقطد     وعميو
ك اسيدمدسياددنةدأكددنسيف،دكاد طقةداياد ااخدمةد ااز ميةدفيد اقك تد امدعحةد

د.دك عيوديسـدقبكؿدكربطدمباشاتداعبدكرييفد طريقد ااز ـ
  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالســــــــــــــالمىصلوكـــــــــــــــــــــمى

 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمحمدىإبراهومىالعماري

ددددىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىإدارةىالمعاشاتىوالمنافع
ددددددددددددددددددددد

د.رئيس مجمس اإلدارة والثثثثثثثثثثثمدير العثثثثثثثامدد
د.مدير إدارة المعمومثثثثثثثثات والتثثثثثثثثثثثوثيثثثثثثثثثثثثثثقد
د.مدير إدارة التسجيل واالشتراكات والتفتيشد
د.مدير مكثثثثثثثثثتب الثثثثشؤون القثثثثثثثثثانونيثثثثثثثثثثةد
 د.مدير إدارة المثثثثثثثثثثثثراجعثثثثثثثثثثثثثثة الثثثثثثثثثثداخميثثثة
د.مدير إدارة الجثثثثثثثثثثثثثثودة تثثثثثثثقويثثثثثثثثثثم األداءد
 د.الثثثثثثثثثثثثدوري العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثام + لمحفظ

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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د
د
د
د
د
د

دالفتثثثثثثثثثثثثثثثوى الصثثثثثثثثثادرة من إدارة القانثثثثثثثثثثثثثثثثون 

 بشأن احتساب مدة الخدمة العسكرية اإللزامية د
  م18/2/2013أو الوطنية الصثثثثثثثثادرة بتاريخ 

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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                                                                                         18-2-2013                                                                                                                                   
                                                                                          2-11/41 

ىدولةىلوبوا
 وزارةىالعدل

دطزاتهس/ انسٍذ يذٌز فزع صُذوق انضًاٌ االجرًاعً
ىىبعدىالتحوةى،،،
د اذؼد2012-7-2 امؤرخد " 18206-2-8" إالدكسا كـدرقـ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإشارة

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

د. اخدميدأكد انساجي
د فدمدػد حسدابدمدةد اخدمةد اكطنيةد اسيدأديتدمفد افئاتد امشاردلذا تتساءلون 

إاييادفيد امجااتد انساجيةدك اخدميةدضمفد امدةد اضمانيةد اسيديحدبد علد
د.أدادياد امباش
دد:دوفي ذلك نفيد
لسنة  (9)من قانون الخدمة الوطنية رقم  (10 )من المادة  (د)بأن الفقرة 

أفديحسفعداعمكظفدأكدمفدفيدحكمودأثناءدكجكدهدد)دعمىدم وتعديالتو تنص1987
فيد اخدمةد اكطنيةد ماديدسحقودمفدسرقياتدأكد طك تد شرطدأفداديدجلد عيود

ىركبدأثناءدسأديسوداعخدمةد اكطنيةدكسضـدمدةدخدمسودفييادامدةد معودكسحدبدفيد
د.( امكافأةد امباش

 لسنة 405من قرار المجنة الشعبية العامة سابقاًال رقم  )د"7"كدسنصد امادةد

دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفد اخاضبيفداقانكفد اخدمةد اكطنيةدمفدغيرد(م1991

ألد ءددفيياد د د ابامعيفدبإحدػدجياتد ابملدك اخاضبيفد) اطئقيفدصحيًاد علدأنود
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 اخدمةد اكطنيةدفيد امجااتد انساجيةدك اخدمية،دادسحسدبدمدةد اخدمةد اكطنيةد

د.ضمفدمدةد اخدمةد امحدك ةدألغر ضد اسرقيةدك ألقدميةدك اجاز ت

بسنظيـد اخدمةد اكطنيةدفيد امادةد ألكالدمنودم 1430 لسنة 5ونص القانون رقم 

 اخدمةد اكطنيةدىيدمداىمةد اعيبييفدفيدسقديـدخدمةدمجانيةدفيدكافةد" علدأفد

 امجااتدا اقيدأبناءد امجسمعدخطؿدفسرةدأكقاسيـدكيؤدؼد اطئقكفدصحيًادمنيـدمفد

كاـدينصدىذ د اقانكفدكائحسود اسنفيذيةد"دغيرد اناثد اخدمةدفيد امجااتد ابدكرية

 علدحدابدمدةد اخدمةد اكطنيةد اسيدسؤدؼدفيدجميعد امجااتداعبامعيفدفيد ادكاةد

أكدغيرىـدمفدضمفدمدةد ألقدميةدألغر ضد اسرقيةدك اجاز تدكسدكيةد امباشاتدألنياد

فيد( 250)دا ةدكادسزيدد علد( 150)سؤدؼدبدكفدمقابلدخطؿددا اتدادسزيدد

 ادنةدكيمكفدأفدسؤدؼديكميًاد ماداديقلد فدثطثةدأدابيعدمسساايةدكادسزيدد علدخمدةد

كديجكزدأفد، (من الالئحة التنفيذية )أدابيعدمسساايةدكفقًادامادنصتد عيودامادةد

سؤدػد بدددا اتد ادك ـد اردميدمفدمكظفيد ادكاةدك ماؿد اجياتد ابامةد ألخرػد

فيدشكلددا ةدأكدأكثرديكميًاد بددأد ءدكظائفيـد ألصعيةدحسلديدسمردسقاضييـد

ارك سبيـدكأجكرىـدمماديبررد دـدحدابيادفيد ألقدميةدأماداعمكظفيفدأكد ابامعيفدفطد

ـد اسيد1991سحدبدايـدمفدمدةد اخدمةدألغر ضد اخبرةدإذ دمادسـدسبيينيـدفيددنةد

  سبرتد امسدربيفد امدنييفدك ابدكرييفد اذيفدمنحك دمكافأةدشيريةدأثناءد اسدريبدأياد

كافدمكقبودمفدفئاتد ابامعيفد مقسضلد قكدد ملدكأخضبتدىذهد امنحدك امكافآتد



497 

 

اخصـدأقداطد اضمافد اجسما يدك ااساايدسبددمدةد اسدريبدمفدمدةد اخدمةد

ألغر ضدحدابد امباشدكاديدخلد امسدربكفد دكريًاد اذيفديؤدكفد اخدمةد ااز ميةد

أكد اكطنيةدكاكد مكافأةدأكدمنحةدفيدىذهد افئةدألفدأد ئيـداعخدمةد ابدكريةد ااز ميةد

أكد اكطنيةدكافدإج اريًاددندهد اقانكفد اذؼدأجبرىـد علدأد ئياددكفدسكقفد علد

رضاىـدفيدحيفدأفدسعؾد افئةد امشاردإاييادسسعقلد اسدري اتد ابدكريةدأكد امدنيةد

دبسدريبيـدأكد اسيد  دسنادً دابقدد ملدبينيـدكبيفد اجيةد ابدكريةدأكد امدنيةد اسيدسقـك

د.يسـد اسدريبد علدحدابيا

كأداسد امسدربيفد ابدكرييفد اذيفديسـد اسباقددمبيـدابقكددخاصةدمعدمنحيـدمكافآتد

ـد1974ادنةدد(40)مفد اقانكفدرقـد( 10-9-5 )أثناءد اسدريبدنصكصد امك د

 شأفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةدحيثديجكزدأفدسككفد اخدمةدفيد اقك تد امدعحةد

دمعد امسطك يفد قكددخاصةدادسقلدمدسياد فدخمسددنك تدقابعةد  ااسطكعدكديبـر

اعسجديددكسحددد قر ردمفد اقائدد اباـداعقك تد امدعحةدإجر ء تد اسباقددمبيـدكسجديدىاد

ك اخس ار تد اسيدين غيد عييـد جسيازىادك ارسبد اسيديبينكفدبيادكنماذجد ابقكدد اسيد

دمبيـدكأل د دد امذككريفدجنكدً داعخدمةدفيد اقك تد امدعحةدفإفدذاؾديسطعبد سبـر

إاحاقيـدبدكر تدسدريبيةد دكريةدفإذ دسـدمنحيـدمكافآتدماايةدخطؿدفسرةد اسدريبد

خضبتداخدمةد اشسر كاتد اضمانيةدماداـدسكفدمبفاةدكسحدبدايـدمدةد اسدريبدمفد
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مدةد اخدمةد اسيدسدكػد علدأدادياد امباشاتد اسقا ديةدكاديبدد امسدربكفد دكريًاد

دمفديؤدكفد اخدمةد ااز ميةدأكد اكطنيةدمفد امشمكايفدبيذ د احكـد

  لذلك ترى إدارة القانون ،،،

 ػػػػػػػػػػػػػدـدحدابدمدةد اخدمةد ابدػػػػػػػكريةد ااز ميةدأكد اكطػػػػػػػػػػنيةدمفدمػػػػػػػػػػػػػػػػدةد اخػػػػػػػػػػػػػػػػدمةد

ألغػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضدسدكيةد امباشد اضمانيدامفدأدك دىذهد اخدمةدإذ دكانك دمفدغيرد

 امكظفيفدأكد ابامعيفدفيد ادكاةدك اجػػػػػػػػػػػػػػػػياتد ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامةد ألخػػػػػػػػػػػػػػرػدأكدمفدغيرد

 ابامعيفداحدابدأنفديـدأكدمفدغيرد اشركاءدفيد اشركػػػػاتدك امنشػػػػآتد اسيدسطبقد

مقكاةدشركػػػػػػػػػػاءدادأجر ءدأكدمفدغيرد ابامعيفد بقكددكذاؾد عػػػػػػلد انحكد امبيفدفيد

  .صعبد امكضكع

 ىالسالمىصلوكمىورحمةىاللَّهىوبركاته                     
                                                                            املسرشار 

                                                                           انشزٌف عهً األسهزي
                                                                             رئٍس إدارج انقاَىٌ

 
            معفد ادكرؼد  

 . ادمحم حديدان  أ ثثث عبد السالم المقرحيدد
د
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يٍالدي  2012 نسُح (7) رقى قاَىٌال
انهٍثٍح  راخـــاملخاب جهاس إَشاء تشأٌ
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 ميالدي 2012 لسنة (7) رقم قانون ال

دالميبية المخابرات جياز إنشاء بشأن
 المجمس الوطني االنتقالي

 :بعد االطالع

 دفبر يرد22دبيافد نسصاردثكرةد ادا عد شردمفدفبر يرد اصادردفيدعمى
 .ـ2011

 ـ2011دأغدطسد3د ا طفد اددسكرؼد اصادردفيدوعمى. 

 د اطئحةد اد خعيةداعمجعسوعمى. 

 د ألداديدابملد امجعسد اكطنيد انسقاايد امؤقتالنظام. 

 د شأفدىيئةدأمفد اجميكرية1976دادنةد75ك علد اقانكفدرقـد. 

 اعباـدد(9)د شأفدسبديلد اقانكفدرقـد1369ادنةدد(8)ك علد اقانكفدرقـد
 .بسقريردحكـد شأفدمنسدبيد اييئاتد انظامية1996د

 د شأفدنقلدس بيةدجيازد ألمفد2005اباـدد(19)ك علدقر ردمجعسد اكزر ءدرقـد
 . اخارجيدإالدكز رةد اخارجية

 د شأفدسقا دد ابدكرييف1974ادنةدد(43)درقـدالقانون ك علد. 

 دبإصد ردقانكفد طقاتد ابمل2010ادنةدد(12)درقـدالقانون ك علد. 

 د شأفدمرس اتد اييئاتد2011دادنةد37دمجعسد اكزر ءدرقـدقرارك علد
 . انظامية

 د شأفدحلد2011ادنةدد(17)ك علدقر رد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد
 .جيازؼد ألمفد اد خعيدك اخارجي

 د15د اصادردفيد2011دادنةد53دقر رد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـدوعمى
 .د شأفدإنشاءد اييئةد اكطنيةداألمفد اقكمي2011مايكدادنةد

 د شأفدأيعكاةد2011ادنةدد(134)دقر رد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـدوعمى
 .ممسعكاتدجيازد ألمفد اخارجيد امنحلدإالد اييئةد اكطنيةداألمفد اقكمي

 د شأفدديك فد2011دادنةد119ك علدقر رد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد
 . امحاد ة
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 دبسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدمرس اتد2012ادنةدد(1)ك علد اقانكفدرقـد
 . ابدكرييفدكسقا دىـ

 رئيسدجيازد امخابر تد اعيبية:ددكبناًءد علدماد رضود اديد. 

 دمادكرددفيد جسماعد امجعسد امنبقددبساريخد اثنيفد امك فقدوعمى
 .ـ06/2/2012

 أصدر القانون اآلتي

 

 المادة األولى

....................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 الفصل السادس

 انتياء الخدمات والمعاشات

 (71)مادة 

 :سنسييدخدمةدمنسدبيد اجيازد أحدد ألد ابد آلسية

بعكغددفد ادسيفداشاغعيدرس ةد قيددفمادفكؽ،دكدفد اخامدةدك اخمدكفد -1
ا اقيد اض اطدكدفد اخمديفداض اطد اصف،دكارئيسد اجيازدمددخدمةد

 . امنسدبد ا ااغدادفد اسقا ددامدةدادسسجاكزددنسيف

 .ثبكتد دـد اعياقةد اصحيةداعخدمة -2

 . ادسقااة -3

 . ابزؿدمفد اكظيفةد قر ردسأديبيدنيائي -4

 احااةدإالد اسقا دد قر ردمدببدمفدرئيسد اجيازدإذ دفقدد امكظفد اثقةد -5
 .ك ا س ارد اطزميفداع قاءدفيد اكظيفة

 .فقدد اجندية -6

 احكـد عيود بقك ةدفيدجنايةدأكدجنحةدمخعسيفد ااشرؼ،دكيككفد افصلدجائزً د -7
 .ارئيسد اجيازدإذ دكافد احكـدمعدكقفدسنفيذد ابقك ة
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 ازك جد أجنبيةدأكد ازك جددكفدإذفدمفدرئيسد اجيازد مفدسسمسعدىيدكك اد ىاد -8
 .بجنديةدأحدد ا طدد ابربية

 . اكفاة -9

 (72)مادة 

يجكزدألؼدمفد ابامعيفد اخاضبيفدألحكاـدىذ د اقانكفدمسلدبعغتدمدةد معود
فداـديكفدقددبعغد أكدخدمسود امحدك ةد شركفددنةدأفديطعبدإنياءد معودأكدخدمسودك  

د شأفدـ1981اباـدد(13)مفد اقانكفدرقـدد(13)دفد اشيخكخةد امبينةدفيد امادةد
مفدد(14)كيسقاضلدفيدىذهد احااةدمباشًادضمانيًاديدكػدط قًادألحكاـدنصد امادةد

 .ةدميطدؼ13/1980قانكفد اضمافد اجسما يد

 (77)مادة 

يجكزدألؼدمنسدبيد اجيازد اخاضبيفدألحكاـدىذ د اقانكفدمسلدبعغتدمدةد
 معودأكدخدمسود امحدك ةد شريفددنةدأفديطعبدإنياءد معودأكدخدمسودبإحااسود علد

 . اسقا دد اخسيارؼد

 (78)مادة 

معد دـد اخطؿد أحكاـدىذ د اقانكفديدرػدفيدشأفد اض اطدكض اطد اصفد
 امك دددد شأفدسقا دد ابدكرييفدماد د 1974ادنةدد(43) ااجيازدأحكاـد اقانكنيفدرقـد

ـد اصادرد فد امجعسد2012(/1)،دككذاؾد اقانكفدرقـد(1-2-16-17-33-38)
 اخاصدبسقريرد بضد ألحكاـد شأفدمرس اتد.دـ1/1/2012 اكطنيد انسقاايدبساريخد

 . ابدكرييفدكسقا دىـ

 (102)مادة                                   

دفيماداـديردد شأنودنصدـد12/2010سطبقدأحكاـدقانكفد طقاتد ابملدرقـد
د.فيدىذ د اقانكف،دك ماداديسبارضدمعدأحكامو

د
د
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 (103)مادة 

ينشردىذ د اقانكفدفيد اجريدةد اردميةدكيبملد ودمفدساريخدصدكرهدك علدكلد
 شأفدىيئةدأمفد اجميكريةد.دـ1976دادنةد76فيماديخصودسنفيذه،دكيعغلد اقانكفدرقـد

كأؼدقر ر تدأكدقك نيفددا قةدنظمتد ملدجيازد ألمفد اخارجيد اُمنحلدأكد اييئةد
 . اكطنيةداألمفد اقكميدأكدسخاافدأحكاـدىذ د اقانكفد

  

ليبيا -المؤقت المجمس الوطني االنتقالي
د

  اثطثاء يـك طر بعس في صدر

 .ـ6/2/2012بساريخد

 

 د
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 قرار رئيس جيثثثثثثثثثثاز المخابرات الميبية
  م2012لسنثثثثثثثثثثثثة  (179)رقثثثثثثثثثثم 

 بشثثثثثثثثثثثثثأن منح عالوة فنية
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 المجمس الوطني االنتقالي
 جياز المخابرات الميبية
 إدارة الشؤون القانونية

 قرار رئيس جياز المخابرات الميبية
 م2012لسنة  (179)رقم 

 بشأن منح عالوة فنية
دـ22/2/2011 بدد اططعد علدبيافدثكرةدفبر يرد اصادردفيد

د.دبإصد ردقانكفد طقاتد ابمل2010ادنةدد(12)ك علد اقانكفدرقـد
د.د شأفدإنشاءدجيازد امخابر تد اعيبية2012ادنةدد(7)ك علد اقانكفدرقـد

ـد شأفدسدميةدرئيسدجيازد17/2012ك علدقر رد امجعسد اكطنيد انسقاايدرقـد
د. امخابر تد اعيبيةدكككطئو

 قثثرر
 (1)مادة 

 ابامعيفدبجيازدد( اض اطدكض اطد اصفدك امكظفيفد امدنييف)يمنحد
د.مفد امرسبد ألدادي%د70 امخابر تد اعيبيةد طكةدفنيةدبك قعد

 (2)مادة 
د:يدسثنلدمفدسطبيقدنصد امادةد ألكالدمفدىذ د اقر ردكلدمف

 .درئيسدجيازد امخابر تد اعيبية -1

 .دككطءدرئيسد اجياز -2

 .دأميفد اـد اجياز -3

 .د امكظفيفد مكافأةدأكد أجرديكميدكمفدفيدحكميـ -4

 (3)مادة 
دفيماديخصودسنفيذه،د علدأفديبملد يكضعدىذ د اقر ردمكضعد اسنفيذ،دك علدكلٌّ

د.ـ1/7/2012 ود  س ارً دمفد
 رئيس جياز المخابرات الميبية

 سالم الحثثاسي
 م15/7/2013
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 مدير إدارة التقاعد العسكري المؤرخ / كتاب السيد 

  م بخصوص احتساب العالوة2013 /4 / 8في 
  م2012لسنة (179 )الفنية الواردة في القرار رقم 
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 10/2/5745/ااإلشارى 
 م   4/2013 /8    ا لموافق 

 صندوق الضمان االجتماعي
 اإلدارة العامة

 
  المحترم–مدير مكتب الشؤون القانونية / السيد

 تحية طيبة وبعد،،،

 ااشارةداعمطاا اتد امسكررةدمفدقبلد بضد ادادةد امسقا ديفد ابدكرييف،د
 اسا بيفداجيازد امخابر تد اعيبيةددا قًاد ااضافةداعدادةد امزمعدسقا دىـدحاايًا،دك اسيد

ـد اصادرد فد2012ادنةدد(179)سسمثلد احسدابد ابطكةد افنيةد اك ردةد ااقر ردرقـد
دكذاؾدمفدضمفد15/7/2013 اديددرئيسد اـدجيازد امخابر تد اعيبيةدبساريخد

 اك اءد اضمانيد اذؼديحدبد علدأدادود امباشد اسقا دؼ،دك اانظرداعسشريباتد
ـد2012ادنةدد(7)مفد اقانكفدرقـدد(38) امنظمةداعمكضكعدك امسمثعةدفيدنصد امادةد

 علدمنحدمنسدبيد اجيازد طكسيد) شأفدإنشاءدجيازد امخابر تد اعيبيةدك اسيدسنصد
د.( ادكفدك ابائعةدكماديمنحك د ابطكةد افنيةدط قًاداألحكاـد امبمكؿدبيادفيد اجياز

معد دـد اخطؿد أحكاـدىذ د اقانكفد)ك ايدجاءدفييادد(78) ااضافةدانصد
د1974ادنةدد(43)يدرؼدفيدشأفد اض اطدكض اطد اصفد ااجيازدأحكاـد اقك نيفد

ـد اصادرد فد2012ادنةدد(1)ككذاؾد اقانكفدرقـد...د شأفدسقا دد ابدكرييف
د.(ـ1/1/2012 امجعسد اكطنيد انسقاايدبساريخد

ك اسيدسشيردصر حًةد)ك اارجكعدانصد امادةد ألكالدمفد اقانكفد ألخير،د
 احسدابد ابطكةد افنيةد امصركفةدامنسدبيدجيازد امخابر تد اعيبيةدك اسيدجاءدفيياد

مرس اتد ابدكرييفدىيدإجماايدماديسقاضكنودمفد امقابلد اماايد امقرردارسبيـد)
د.( ابدكرية

ذدنحيلدإايكـدصكرةدضكئيةد فد اسشريباتد امذككرةد اسيدسجيزد حسدابد ك  
د. ابطكةداعمسقا ديفد امنسدبيفداجيازد امخابر تد اعيبية
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فادسناد صحةدمادسـد  عيودنأملدمنكـددر دةد امكضكعدك اسشريباتد امذككرةدك  
د. اسكصلدإايودمفد دمو،دشاكريفداكـدكافةدمجيكد سكـد امبذكاةد ااخصكص

 والسالم عميكم 
                                                   رضا الشياوي 

                                                     مدير إدارة التقاعد العسكري 
 :-صورة إلى 

 .رئيسدمجعسد اد رةدك امديرد اباـداعصندكؽد -

د ادكرؼد ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ+د اد رةد -
 د
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 مدير الشؤون القانونية بالصندوق /  كتاب السيد 
  بخصثثثثثثثثثثثثثثوص الرأي القانوني في احتسثثثثثثثثثثثثاب
  العثثثثثثثثثثثثالوة الفنية الواردة فثثثثثثثثثثثثي القثثثثثثثثثثثثرار

  م 2012لسنة  (179) رقثثثثثثثثثثثثثم 
 لجيثثثثثثثثثثثثثثثثثاز المخثثثثثثابرات الميبية
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 10/2/6627/اإلشاري 
 م6/5/2013الموافق 

 صندوق الضمان االجتماعي
 اإلدارة العامة

 مدير إدارة التقاعد العسكري / السيد
 بعد التحية

ـ،د شأفد18/4/2013ك امؤرخدفيدد(5745-2-10)إيماًءدإالدكسا كـدرقـد
 اطع اتد امسكررةدمفدقبلد ادادةد امسقا ديفدك اسا بيفداجيازد امخابر تد اعيبيةددا قًاد
ك ادادةد امزمعدسقا دىـدحاايًادك امسمثعةدفيد حسدابد ابطكةد افنيةد اك ردةد ااقر ردرقـد

د.ضمفد امباشد(ـ2012دادنةد179)
ك مادأنكـدأحعسـد امكضكعدإاينادابد ءد ارأؼد اقانكنيدحكؿدصحةدمادسكصعسـد

دإايودمفد دمودفيدذاؾدنفيدكـدطاامادأفد امادةد ألكالدمفد اقانكفد
بسقريرد بضد ألحكاـدفيدشأفدمرس اتد ابدكرييفدكسقا دىـدد(ـ2012دادنةد1)رقـد

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

ك مادأفدىذ د اقانكفديدرؼد علد اض اطدكض اطد اصفدبجيازد امخابر تد
،د شأفدإنشاءدجيازد امخابر تد اعيبيةد(ـ2012دادنةد7) اعيبيةدكذاؾدكفقًاداعقانكفدرقـد

كقددنصدصر حًةدفيدىذ د اقانكفد ألخيرد علدمنحد ابطكةد افنيةدط قًاداألحكاـد
د. امبمكؿدبيادفيد اجياز

ك ااساايدفإننادنؤيددصحةدمادسكصعسـدإايود احسدابدىذهد ابطكةدضمفد امباشد
،د شأفد(ـ2012دادنةد179) علدأفديسـد حسدابيادكفقًادامادنصد علدذاؾدفيد اقر رد

د.منحد طكةدفنيةد اصادرد فدرئيسدجيازد امخابر تد اعيبية
 وىذا ما يمزم بيانو،،،

    مسعود ميالد الكراتي     
 مدير مكتب الشؤون القانونية

 

 :-صورة إلى 
 .رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لمصندوق 
 .المكتب القانونثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي لمحفثثثثثثثثثثثثثثظ 



511 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

مدير إدارة التقاعد العسكري المؤرخ في / كتاب السيد 
  م  بشثثثثثثثثثثثثأن تعميم الرأي القثثثثثثثثثثثثثانوني27/5/2013

  في احتسثثثثثثثثثثثاب العالوة الفنية الواردة فثثثثثثثثثثثي القرار
  م الخثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاص2012لسنثثثثثثثثثة  (179) 

  بجيثثثثثثثثثثاز المخثثثثثثثثثثثثثثابرات الميبية
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  



512 

 

  م 27/5/2013                                                                                    
 3222-2-11 اإلشاري 

 

 صندوق الضمان االجتماعي
 (تعميم)

 رؤساء أقسام التقاعد العسكري / السادة
 مدراء فروع الصندوق / عن طريق السادة

 بعد التحية،،،
ادنةدد(179)رئيسدجيازد امخابر تد اعيبيةدرقـد/دنبمـد عيكـدقر رد اديد

ـ،د شأفدمنحد طكةدفنيةدامكظفيدجيازد امخابر تد اعيبية،دك اذؼدجاءدفيد2012
 ابامعيفدد(يمنحد اض اطدكض اطد اصفدك امكظفيفد امدنييف) امادةد ألكالدمنود

مفد امرسبد ألدادي،دكمادجاءدفيد%د70بجيازد امخابر تد اعيبيةد طكةدفنيةدبك قعد
دمف د: امادةد اثانيةدفيود دسثناءدكلٌّ

 .درئيسدجيازد امخابر تد اعيبية -1

 .دككطءدرئيسد اجياز -2

 .دأميفد اـد اجياز -3

د.د امكظفيفد مكافأةدأكد أجرديكميدكمفدفيدحكميـ -4

كمادنصتد امادةد اثااثةدمفدذ تد اقر رد علدكضبودمكضعد اسنفيذدك ابملد ود
د.ـ01/07/2012  س اًردمفد

د امؤرخدفيد5745-2-10ك ااشارةداكسابنادذؼد ارقـد اشارؼد
مديردمكسبد اشؤكفد اقانكنيةد امسبعقد مدػدإمكانيةد/دـ،د امكجوداعديد18/04/2013

ـ،د2012ادنةدد(179)رئيسد اـدجيازد امخابر تد اعيبيةدرقـد/د حسدابدقر رد اديد
مفدضمفد اك اءد اذؼد علدأدادوديسـد حسدا ودقيمةد ابطكةد افنيةدمفدضمفد

د. امباش
ك اانظرداسكصيةدمديردمكسبد اشؤكفد اقانكنيةدفيدىذ د اشأفدأشارؼد

د.ـ06/05/2013د امؤرخدفيد6627-2-10/رقـ
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ك اممثعةدفيد حسدابد ابطكةد امشاردإاييا،دمفدضمفدمباشاتد ادادةدمنسدبيد
ادنةد-د179)جيازد امخابر تد اعيبية،دكفقًاداألحكاـد اك ردةد ااقر رد امذككرد

د.(ـ2012
 عيوديطعبدمنكـدضركرةد حسدابد ابطكةد افنيةد اخاصةدمنسدبيدجيازد

،دمفدقيمةدآخردر سبدأدادي،د دسحقود امنسفعد ندد%70 امخابر تد اعيبيةد قيمةد
 نسياءدخدمسودكفقًاداعسشريباتد امنظمةدايا،د علدأفدسصرؼد  س ارً دمفد اشيرد اساايد

ـ،دكمادير  يدإ ادةد حسدابد امباشاتد ادا قةد01/08/2012ادسحقاؽد ازيادةدفيد
اكافةدمنسدبيدجيازد امخابر تد اعيبية،د ااضافةداعمباشاتد اجديدةد امزمعدربطيا،د

د.(ـ1974دادنةد43)كفقًادانصد امادةد اسادبةدمفد اقانكفد
 "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 
 تقــاَىٌ ذقــــــــاعذ انعسكــزٌني

د
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  ق30/2الطعن اإلداري رقثثثثثم 
 نقل عسكري إلى جية مدنية "

 "احتساب العالوات العسثكثثثرية
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 " احتساب العالوات العسكرية–نقل عسكري إلى جية مدنية "
رد.ك4/3/1375،د ااجعدةد امنبقدةدبساريخد(دؽ30/2)قضيةد اطبفد اد رؼدرقـد

د(دـ2007)
 "المبدأ- "1

اديدسحقداعبدكرؼد نددنقعوداعخدمةد امدنيةد احسفاظد اابطك تد اسيدكافد"
يدسحقيادفيدجيةد معود ابدكريةدألفدىذهد ابطك تدسسبعقد طبيبةد اخدمةد

د". ابدكرية
حيثدأنودكائفدكافد امطبكفدضدهدكافديشسغلد ااقك تد امدعحةدثـدُنقلدإالد -

سـددحبدقر رد%د30 اخدمةد امدنيةدكقددسرسبد علدذاؾدخفضدمرس ودبند ةد
 . امطبكفدضدهدكأُ يدداعبملد ااشرطةدبذ تد ارس ة

 امطبكفدضدهدضـدإالدىيئةد ألمفد اد خعيدبناًءد علدقر رد اقائدد أل علد -
اعقك تد امدعحةدثـدأصدرتد اعجنةد اشببيةد ابامةدقر ردبنقعودإالد اخدمةد

 ابامةدبناًءد علدطع ودكأصدرتدقر رً دآخرديقضيد دحبدقر ردإحااةد امطبكفد
ضدهدإالد اخدمةد امدنيةدكبإ ادسودإالدىيئةد ألمفد اد خعيدمعد احسفاظد

برسبسودكأقدميسودكبذاؾدفإفدمطاا ةد امطبكفدضدهد منحود ابطكةد ابدكريةد
د علد ك طكةد امط سدك اسمكيفدخطؿدفسرةدنقعودإالدكظيفٍةدمدنيةدادسقـك

 .أداسدقانكني

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون 

لزام المطعون 157/25فيو وفي الدعوى اإلدارية   ق استئناف بنغازي برفضيا وا 
 .ضده بالمصروفات
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 ق /  71 الطعثثثثثثن اإلداري 
 تسويثثثثثثثثثثثثثثثثثثة معثثثثثثثثثثثثثاش طبقاًال 
  لقثثثثثثثثانون تقثثثثثثثاعد العسكريين
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 تسوية معاش طبقاًال لقانون تقاعد العسكريين
دـ،د مقرد امحكمةد ابعياد17/6/2007جعدةدد(ؽ/71)طبفدإد رؼدرقـد

د مدينةدطر بعس
 ":المبدأ "(1)

أنودإذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد ابجزد اكعيداغيردإصا ةد ابملدأكدمرضد" -
مفدمرس ود افبعيدإذ دبعغتدمدةد%د80 امينةد دسحقدمباشًادسقا ديًاديبادؿد

خدمسودخمدًادك شريفددنةدفأكثردكأمادإذ دقعتدمدةدخدمسود فدىذ د اقدرد
 ". دسحقدمكافأة

كحيثدأنودكحد مادىكدثابتدمفد اكقائعد اداافدبيانيادأقاـد امطبكفدضدىـد -
 اد كػد اد ريةدحيثدطاابك دفييادسدكيةدمباشاسيـد اسقا ديةدط قًاداقانكفد

ـد علدأداسدأنيـد1988ادنةدد(3)سقا دد ابدكرييفدقبلدسبديعود ااقانكفدرقـد
 اسحقك د ااقك تد امدعحةدكثبتد دـدصطحيسيـداعخدمةد ابدكريةد دببد ابجزد

ـد اذؼدجبلدمناطد دسحقاؽد1988دكحسلد1985 اصحيدفيد اسك ريخدمفد
 امباشد اسقا دؼداعبجزد اكعيد فد اخدمةد ابدكريةدمشركطدببعكغدمدةد

 . اخدمةدخمدًادك شريفددنةدفأكثر

 :األساس القانوني (2)
ادنةدد(43)ـد امبداةداعقانكفد1988ادنةدد(3)مفد اقانكفدرقـدد(20)مادةد

د.د شأفدسقا دد ابدكرييف1974
أنودإذ د نسيتدخدمةد امنسفعد دببد ابجزد اكعيداغيردإصا ةد"ك اسيدنصتد

مفدمرس ود افبعيدإذ د%د80 ابملدأكدمرضد امينةد دسحقدمباشًادسقا ديًاديبادؿد
بعغتدمدةدخدمسودخمدًادك شريفددنةدفأكثردكأمادإذ دقعتدمدةدخدمسود فدىذ د اقدرد

د". دسحقدمكافأة

 :التعميق (3)
إفدسحديددساريخد نسياءدخدمةد امكظفد اذؼدثبتد جزهد اصحيد قر ردمفد

 اعجنةد اطبية،دمككلدإالد اجيةد اسيديس بيادكمفدثـدفإفدثبكتد ابجزد اصحيد قر رد
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مفد اعجنةد اطبيةدمجردددببداقر رد اد رةد اذؼدسدسنددإايودفيدإنياءد اخدمةدكمؤدػد
ذاؾدأفدخدمةد امكظفد افبعيةدأكد احكميةدقددسدسمردإالدماد بددصدكردقر رد اعجنةد

د. اطبيةدكاغايةدإخطارهد انسياءدخدمسودمفد اجيةد اسا عدايا
إفد امطبكفدضدىـدأمضك دفيد اخدمةد ابدكريةدمدًةدسقلد فدخمسدك شريفد
دنة،دكأفد دـداياقسيـد اصحيةدسرجعدإالد ابجزد اكعيداغيردإصا ةد ابملدأكدمرضد

 امينة،دكأفدجيةد اد رةداديحقدايادإحااةدمكظفد علد امباشدابدـد اعياقةد اصحيةد
إادبناًءد علدقر ردمفد اعجنةد اطبيةدأمادسحديددساريخد احااةدفيكدخاضعداسقديردجيةد

د. اد رة
 فميذه األسباب

لزام  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال وبنقض الحكم المطعون فيو وا 
 .رافعيا بالمصروفات

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د

 
 
 



520 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ق53 / 106الطعثثثثثثثثن اإلداري رقثثثثثثم 
      الحقثثثثوق الضمثثثثثثثثثثثثثثثانية لمعسكثثثثثثثثثثثثثثريين 
      اختصاص لجنة المنثثثثثثثثثثازعات الضمثثثثثثثثثثثثثانية

د
د
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  اختصاص لجنة المنازعات الضمانية–الحقوق الضمانية لمعسكريين 
د(ـ2007)رد.ك24/6/1375دؽ،دجعدةد106/53طبفدإد رؼدرقـد

 "المبدأ "(1)
فدكافد امطبكفدضدهدمفدأفر دد اقك تد امدعحةدكيخضعداضمافد" إنودك  

ـدإادأفدد ك هدسدرؼد1974ادنةدد(43)خاصدنظمودقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـد
ـد شأفد اضمافد اجسما يد ا س ارىاد1980ادنةدد(13) شأنيادأحكاـد اقانكفدرقـد
د.مسبعقةد مباشود اضماني

 :األساس القانوني (2)
ـد شأفد اضمافد1980ادنةدد(13)مفد اقانكفدرقـدد(44)سنصد امادةد

د: اجسما يد أنو
سنشأداجافدإد ريةدذ تد خسصاصدقضائيدسفصلد قر ر تدنيائيةدك ج ةد انفاذد"

فيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفدكجياتد ابملدك اعجافد اشببيةداعضمافد
د". اجسما يدفيدخصكصدسطبيقدىذ د اقانكفد

 :التعميق (3)
كمفادد انصد اداافد اذكردكمادأردسود امحكمةد اُبعياد اُمشاردإايودأ طهدىكد

فدكانك ديخضبكفدانظاـدخاصدنظمودقانكفدسقا دد أفدأفر دد اقك تد امدعحةدك  
 ابدكرييفدإادأفدد ك هد امسبعقةد اامباشد اضمانيدسدرؼد شأفدأحكاـد اقانكفدرقـد

فدماد د دذاؾدمفد اد اكػد ألخرػد1980ادنةدد(13) د شأفد اضمافد اجسما ي،دك  
 امسبعقةد شؤكنيـد اكظيفيةدك دسحقاقيـدامرس اسيـد فدفسرةد ابملدفييدمفد خسصاصد
 اقضاءد ابدكرؼدك اد رةد ابدكريةدألفدقانكفد اخدمةد امدنيةدقدد دسثنلدفيدمادسود

د. اثانيةدمفدسطبيقدأحكاـد علدأفر دد اقك تد امدعحة
ـد امذككردأ طهد1980ادنةدد(13)مفد اقانكفدرقـدد(44)كمادأفدنصد امادةد

أحكامود امةدكايسدمفد ابقلدك امنطقد دس بادد ابدكرييفدمفد رضدمناز سيـد
ادنةدد(43) امسبعقةد مباشاسيـد اضمانيةدأماـداجنةد امناز اتد حجةدأفد اقانكفدرقـد

د.ـد شأفدسقا دد ابدكرييفدقددخطدمفدنٍصدمماثل1974
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  معاش عسكري –تقاعد 
رد.ك29/6/1376،د ااجعدةد امنبقدةدفيد(ؽ39/55)قضيةد اطبفد اد رؼدرقـد

د،د مقرد امحكمةد اُبعياد مدينةدطر بعس(ـ2008)

 "المبدأ "(1)
أفد احقدفيد امطاا ةد اامباشد اضمانيديدقطد مضيدخمسد شرةددنةدمفد"

(د164)ساريخدنشكءد احقدفيد دسحقاقودكىكدمادنصتد عيود افقرةد اثانيةدمفد امادةد
د".مفدائحةد امباشاتد اضمانية

أقاـد امطبكفدضدهدد ك هد اد ريةدطاا ًادإاغاءدقر رداجنةد افصلدفيد -
 امناز اتد اضمانيةدكبإاز ـدصندكؽد اضمافد اجسما يدبربطدمباشود

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

إادأفدصندكؽد اضمافد اجسما يد%د60 اصحيةداعخدمةد ابدكريةدبند ةد
 .اـديدكػدكضبود اسقا دؼد  س ارً دمفد اساريخد امذككر

 "األساس القانوني (2)
 دمفدائحةد امباشاتد اضمانيةد(164/2) امادةد

يمنعددماعد اد كػد اسيدمكضك ياد انز عد علدأصلد"نصتد علدأنود
كيمنعد...د دسحقاؽد امباشدأكدغيرهدمفد امنافعد انقديةد مضيدخمسد شرةددنة

دماعدد كػد امطاا ةد قدطدأكدأكثردمفدأقداطد امباشاتدأكد امنافعد اشيريةد مضيد
د...".خمسددنك تد ا س ارىادمفد اديكفد ادكريةد امسجددة

 د.ـ1974ادنةدد(43)مفد اقانكفدد(53) امادةد
يدقطدنيائيًاد احقدفيد قسضاءد امباشاتدك امكافآتدك اسبكيضاتد"نصتد علد

 اسيداديطاابدبياد امنسفبكفدأكد امدسحقكفد نيـدخطؿدخمسددنك تدمفدساريخد
 ادسحقاؽدأكدمفدساريخدأد ءدآخردقدطدفيد امباش،دإادإذ دأثبتد امنسفعدأكد

د". امدسحقدأفد دـد امطاا ةدبيادكافدألد ابدخارجةد فدإر دسو
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 :التعميق (3)
إفد امطبكفدضدهداـديطاابد صرؼدمباشود اسقا دؼدإادبساريخد -

دأؼد بددأكثردمفدخمدةد–دكىكدساريخدرفعدمناز سود اضمانيةد21/6/2004
كاـديقعدأؼدإجر ءدقاطعدايذ د اسقادـدأكدمكقفًادادريانودكيككفد-د شرد اماًد

 ااساايدحقودفيد امطاا ةد مباشود اضمانيدقدددقطد ااسقادـد اطكيلد
مفدائحةد امباشاتد اضمانيةدك اسقادـدد(164) امنصكصد عيودفيد امادةد

د1974ادنةدد(43)مفد اقانكفدرقـدد(53) اخمديد امنصكصد عيودفيد امادةد
 . شأفدسقا دد ابدكرييف

إفدكجكدد امانعد ألدبيدسدسقلدبسقديرهدمحكمةد امكضكع،دإادأفد ألد ابد اسيد -
سكردىاد امحكمةداقياـدىذ د امانعدأكدنفيوديخضعدارقا ةد امحكمةد اُبعيادإذ د

كانتدسنطكؼد علدمخاافةداعقانكفدأكداديككفدمفدشأنيادأفدسؤدؼدإالد انسيجةد
 اسيد نسيتدإاييادأكدسككفد ألداةد اسيد دسندتدإاييادغيردصااحةدمفد اناحيةد

 . امكضك يةداطقسناعدبيا

(د13)كامادكافدمادندبداعمطبكفدضدهداديخرجد فدجيعود قك  دد اقانكفد -
 .ـدكىذ دمماداديقبلد ابذردبجيعو1974ادنةدد(43)دك اقانكفد1980ادنةد

فد اد كػدصااحةداعفصلدفييادفإفد - كحيثدأفدمبنلد انقضدمخاافةد اقانكف،دك  
د.مفدقانكفد اُمر فباتد(358) امحكمةدسحكـدفيياد مًطد مادةد

 فميذه األسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال ونقض الحكم المطعون فيو وفي 

لزام رافعيا 304/34الدعوى اإلدارية رقم  ق استئناف بنغازي برفضيا وا 
 .المصروفات

د
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  ق54 / 151الطعن اإلداري رقثثثثثثثثثثم 
 اختصاص لجنة المنازعات الضمانية
  بنظر المنازعات الخاصة بالعسكريين
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 اختصاص لجنة المنازعات الضمانية بنظر المنازعات الخاصة بالعسكريين
د(دمديحي2008)رد.ك29/6/1376،دجعدةد(دؽ54/د151)طبفدإد رؼدرقـد

 "المبدأ "(1)
دمديحيد شأفدسقا دد ابدكرييفداـدُيبيفد1974دادنةد43إفد اقانكفدرقـد"

اجنةدخاصةدسسكالد افصلدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفد ابدكرييفد
 علدأفدسسكالد اييئةد ابامةداعضمافدد(67)كصندكؽد اسقا د،دكنصدفيدمادسود

 اجسما يدسنفيذدأحكامودكىذ ديبنيد ارجكعدإالدىذ د اقانكفدفيدسحديدد اجيةد
الدمادسود  اسيد نيطتد اافصلدفيدد(39) امخسصةد اافصلدفيدسعؾد امناز اتدك  

 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
ـد شأفد اضمافد اجسما يد علد  س اردنظاـدسقا دد1980ادنةدد(13) اقانكفدرقـد

 ابدكرييفدمفدأنظمةد اضمافد اجسما يدكمناطد افصلدفيد امناز اتد اضمانيةد
 اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفدكجياتد ابملدكصندكؽد اضمافد اجسما يدبعجافدإد ريةد

،دفإفدىذهد اعجافدصارتد(44)ذ تد خسصاصدقضائيدكىكدمادنصد عيودفيدمادسود
ىيد امخسصةد اافصلدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفد ابدكرييفدكصندكؽد
 اضمافد اجسما يدكامادكانتد اعجنةدُمصدرةد اقر رد امطبكفداجنةدمفدىذهد اعجاف،د

فإفدسدعيـد احكـد اطبيفد أفد امناز ةد اضمانيةد امماثعةدسدخلدفيد خسصاصياد
صحيحد اقانكف،دإادأنودأخطأد ندمادفصلدفيدمكضك يادألفد افصلدفيد امكضكعد

إنمادمحعودأفديككفدأماـد امحكمةد اسيدأصدرسوديشملد انز عدبرمسودكينقلدإايياد
مكضكعد امناز ةد اد ريةدذ سودإاغاءدكافدأكدغيردإاغاء،دأماداكدكافدقر رد اعجنةد

 اد ريةدذ تد اخسصاصد اقضائيدقدد قسصرد علد افصلدفيدمدأاةدفر يةدغيرد
د".مسصعةد اامكضكعدامدأاةد اخسصاص
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أقاـد اطبكفدضدهد اد كػد اد ريةدكقاؿدشرحًادفييادإفدُكًطدمنيـد رضسيـد -
جيسود ابدكريةد اسا عداياد علد اعجنةد اطبيةد امخسصةد اسيدقررتد جزهدُكعيًاد
 فد ابملدإادأفدسعؾد اجيةدسر ختدفيدسدريحودمفد اخدمةدإالدحيفدصدكرد

ـدكطبقدصندكؽد اضمافد اجسما يدىذ د اقانكفد1988ادنةدد(3) اقر ردرقـد
 علد انز عدكقرردصرؼدمكافأةداودكايسد امباشد اضمانيد اذؼدنصتد عيود

ـدقبلدسبديعياد ااقانكفدرقـد1974ادنةدد(43)مفد اقانكفدرقـدد(20) امادةد
ـدك رضك دأمرىـد علداجنةد افصلدفيد امناز اتد اضمانيةد1988ادنةدد(3)

 . اسيدقررتد دـد خسصاصيادبنظرىا

نظرتد امحكمةد اد كػدكقضتد قبكايادشكًطدكفيد امكضكعدبإاغاءد اقر رد -
از ـدجيةد اد رةدبسدكيةدمباشد اُمد يفدط قًاداعقانكفدرقـد  امطبكفدفيودك  

 .ـ1974ادنةدد(43)

 :األساس القانوني (2)
 د.ـ1974ادنةدد(43)مفدقانكفدسقا دد ابدكرييفدرقـدد(67) امادةد

سسكالد اييئةد ابامةداعضمافد اجسما يدسنفيذدأحكاـدىذ د اقانكفد علدأفد"
سصدرد اقر ر تد اسنظيميةد اطزمةداسنفيذهدمفد اكزيرد امشرؼد علدىذهد اييئةد بدد

د.مك فقةدرئيسد ألركافداعقك تد امدعحة
 ـد شأفد اضمافد اجسما يد1980ادنةدد(13)مفد اقانكفدرقـدد(3) امادةد

د: افقرةد ألخيرة
د".كماديبسبردمفدأنظمةد اضمافد اجسما يدنظاـدسقا دد ابدكرييف"
 د.ـد امذككردأ طه1980ادنةدد(13)مفد اقانكفدرقـدد(44) امادةد

 /لجان المنازعات
سنشأداجافدإد ريةدذ تد خسصاصدقضائيدسفصلد قر ر تدنيائيةدك ج ةد انفاذد"

فيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد امضمكنيفدكجياتد ابملدك اعجافد اشببيةداعضمافد
د...". اجسما يدفيدخصكصدسطبيقدىذ د اقانكفد

د
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 :التعمق (3)
 خسصاصداجافد امناز اتد اضمانيةدفيد امناز اتد اسيدسنشأدبيفد

د. امضمكنيفد ابدكرييفدكصندكؽد اضمافد اجسما ي
 فميذه األسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالًال ونقض الحكم المطعون فيو وفي 
ق استئناف طرابمس بإلغاء القرار المطعون فيو 224/35الدعوى اإلدارية رقم 

 .وباختصاص المجنة ُمصدرتو بنظر المنازعة
د

 د
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د
د
د
د
د
د
د
د
د

د
د

 بعدم دستوريثثثثثثثة ( ق1/59)الطعن اإلداري رقثثثثثثثثم 
  م1988لسنة  (3) المادة األولى من القانثثون رقم 

 من القانون رقثثثثثثثثثثم  ( 20 ) بتعديثثثثثثثل نص المادة 
  م بشثثثثثثثثأن تقثثاعد العسكريين 1974لسنة  ( 43) 

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د

د
د
د
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دبسبديلدنصد امادةدم1988لسنة " 3" دـدددسكريةد امادةد ألكالدمفد اقانكفدرقـد
د.د شأفدسقا دد ابدكرييفد م1974دادنةد43دمفد اقانكفدرقـد(20)

 م بمقر المحكمة 2013 فبراير 19جمسة الثالثاء  ( ق1/59)طعن إداري رقم 
 العميا بطرابمس 

 :- المبدأ  (1

دم3/8/201إفد ا طفد اددسكرؼد اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايدفيد
الميبيون سواء أمام القانون ، ومتساوون في  }قددنصدفيدمادسود اداددةد علدأفد

م 1988دادنةد(3)دكقددخاافد اقانكفدرقـد{التمتع بالحقوق المدنية ،،،،،،،، إلخ 
دىذ د امبدأد،دكىكدمبدأد امداك ةد أفد شسرطدفيدحااةد نسياءد اخدمةد(20)فيدمادسود

 دببد اكفاةدأكد دـد اعياقةد اصحيةداعبدكرييفدأفدسككفدمدةد اخدمةدخمدًادك شريفد
ادمنحدمكافأةدفقطد د.دنةدفأكثردك  

أقاـد امطبكفدد ك هدشارحًاد أفد اقانكفد امطبكفدفيود بدـدددسكريسودكذاؾد -
د اخطاود مبدأد امداك ةدبيفدمفدسماثعتدمر كزىـد اقانكنيةد،دحيثدحـر

 ابدكرييفدمفدحقيـدفيد ادسفادةدمفد امباشد اسقا دؼد ندد ابجزدأكد اكفاةد
ميمادكانتدمدةد اخدمةدخطفًادا اقيدفئاتد امجسمعد،دكىكدمادخاافدنصد

 امادةد اداددةدمفد ا طفد اددسكرؼد اصادرد فد امجعسد اكطنيد انسقاايد
د،دكامادكافدمبدأد امداك ةدمفد ام ادؼد اددسكريةدكفقادم2011 /8 / 3فيد

اإل طفد اددسكرؼدكأحكاـد امحكمةد ابعيادكقددجاءد اقانكفد امدفكعد بدـد
 .ددسكريسودمخاافًادايادمماديدسكجبد احكـد بدـدددسكريسود

د:-  األساس القانوني  (2
نصد امادةد اداددةدمفد ا طفد اددسكرؼد اصادرد فد امجعسد اكطنيد

دم2011 /8 / 3 انسقاايدفيد
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 فمثثثثيذه األسثثثثباب
بقبول الطعن شكالًال ، وبعدم دستورية نص المادة األولى من حكمت المحكمة 

( 43) من القانون رقم ( 20) م بتعديل المادة 1988لسنة  (3)القانون رقم 
 . م في شأن تقاعد العسكريين 1974لسنة 

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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د
د
د
د
د
د

  م بشأن2014لسنة  ( 2 )تعميمات العمل رقم 
 ( ق59/ 1)تطبيق الطعن الدستوري رقثثثثثثثثثثم 

 والثثثذي يقضي بعثثثثثثثثثثثثثثثدم دستوريثثثة
 م بشأن1988لسنة  (3 )القانون رقم 

 من القانثثثثثثثون  (20)تعديل المثثثثثثثثثثادة 
  م1974لسنثثثثثثثثثثثثثثثثة  (43)رقثثثثثثثثثثثثم 

 بشثثثثثثثثثثثأن تقثثثثثثثثثثثثثثثاعد العسكثثثثرييثثثن
 

د
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  م بشأن تطبيق العمل الدستوري رقم2014لسنة  (2)تعميمات العمل رقم 
 م  1988لسنة  ( 3)يقضي بعدم دستورية القانون رقم  ( ق59 لسنة 1)

بشأن تقاعد  ( م1974 لسنة 43)من القانون رقم  (20)بشأن تعديل المادة 
 .العسكريين 

 /السادة 
د.مديردإد رةد اسقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دد ابدكرؼد
د.مدر ءد افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعد ااصندكؽد
 .دددددددرؤداءدأقداـد اسقا دد ابدكرؼد اافركعد

 بعد التحية ،،،
ددطمػػػػػػػػػػػػةدسطبيقدكسكحيدد اجر ء تد اسنفيذيػػػػػػػػةدبسطبيقد اطبػػػػػػفحرصاًال عمى 

  لسنة 3)دك اقاضيد بدـدددسكريةد اقانكفدرقـد(ق59 لسنة 1) اددسكرؼدرقـد
دد شأفد(م1974 لسنة 43)دمفد اقانكفدرقـد(20)د شأفدسبديلد امادةد(م1988

د.دسقا دد ابدكرييفد
د صدكردىذ د امبدأد فد امحكمةد ابعيادقددٌأاغيد اقانكفدرقػػػػػػػػػػػػػػػػـوحيث أنو 

دكجبعودمبدمًادمفد اناحيةد اقانكنيةدككذاؾدإاغػػػػػػػاءد آلثارد (م1988 لسنة 3)
داذاؾديطعبدم 21/08/1988 اقانكنيةد امسرس ةد عيودمفدساريخدصدكرهدفيد

 :-منكـد اسقيدد ااجر ء تد اساايةد
د امباشاتد ابدكريةدألصحابد اشأفدمفدساريخد دسحقػػػػػػػػػػػػػػػاقيـديكون صرف 

داعمباشدكدكفدإ ماؿد اسقادـد اخمديدكاكفديجبد نددسدكيةدىذهد امباشاتد
 :-دضركرةد اسقيدد ضك  طد ادسحقاؽد اساايةد

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

 دـدسقاضيدأؼدنكعدمفدأنك عد امباشاتدكذاؾدبإحضاردإفادةدمفدإد رةد - أ
 . افرعد اك قعدفيدنطاقودمقردإقامةد امنسفعد
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إحضاردماديفيدد دـد اسدجيلد أنظمةد اضمافد اجسما يدمفدقدـد - ب
 اسدجيلدك اشسر كاتدك اسفسيشدمفد افرعد اك قعدفيدنطاقودمقردإقامةد

 . امنسفعد

د.إحضارد ارقـد اكطنيد- ج
د.دإفادةد بدـد ابملدمفدمكسبد ابملد اك قعدفيدنطاقودمكافدإقامةد امنسفعد-د
د.دإقر ردشخصيد بدـد ابملدمصدؽدمفدمحررد قكدد-ه
 . دـدسقاضيدمباشدأداديد- و
دإحضاردماديفيدد دـدحصكاود علدمحفظةد دسثماريةدمفدصندكؽدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد- ز

د. انماءد اقسصادؼد اجسما لد
د.إحضاردكشفد احدابد اذؼدصرفتد عيود امكافأةدفيد ادابقد- ح

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

د.د شأفدسقا دد ابدكرييفد(ـ1974دادنةد43) اك ردةدفيد ا ابد اثامفدمفد اقانكفدرقـد
دحصكؿد امنسفعدأكد امدسحقيفد نود علدأؼدنكعدمفدأنك عددددفي حالة : ثالثاًال 

داد(م1974 لسنة 43)من القانون  (60) امباشاتدفإنودكسطبيقاًدانصد امادةد
ديجكزد اجمعدبيفد امباشد ابدكرؼدأكدأؼدمرسبدأخردمفدأؼدخز نةد امةد

دايبيةدكماداديجكزد احصكؿد علدأكثردمفدمباشدمفدخز نةد امةدك حدةدفإذ د
د دسحقدأكثردمفدمباشديؤدؼدإايود امباشد ألكثردفائدةدففيدحااةدسقدـد

د امنسفعدأكد امدسحقد نود طعبدسضمفدرغبسودفيد احصكؿد علدمباشد
د دكرؼدكسك فردفيودشركطد ادسحقاؽدفإنوديمنحداودمباشد ألكثردفائدةداود بدد

د.سرجيعدقيمةد امكافأةد امصركفةداود
دديككفدسرجيعد امكافآتد اسيدسـد احصكؿد عييادفيد ادابقدكفقًاد:رابعاًال 

ديشأفدد(ـ1974دادنةد43)مفد اقانكفدرقـدد(63)اعضك  طد امحددةدفيد امادةد
د.سقا دد ابدكرييف

د
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دبإ د د: خامسثثثثثثثاًال  دإحصائياتد علدجميعدأقداـد اسقا دد ابدكرؼد اافركعدأفدسقـك
 اافركقاتد اماايةد اسيديسكبدىادصندكؽد اضمافد اجسما يد شأفدىذهد اسدكياتد

د.كذاؾدسمييدً دامطاا ةدكز رةد اماايةدبيذهد ام ااغد اماايةد امدسحقةدفيدذ سياد
 وبناءاًال عمثيو يطمب التقيد بيذه التعميمات ووضعيا موضع التنفيذ

           والثثسثثالم عميثثكم
 إدريس حفيظة المبروك.   د 

                   رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام
                                       لصندوق الضمان االجتمثثثاعي

 م 21/1/2014.  الموافق 

 


