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 ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون رقم 

  )[1]١(بإصدار قانون التقاعد والتأمني واملعاشات للقوات املسلحة
شارة " بعبارات " و فرع المالحة الجوية" شارة المالحة الجوية"و" مالح أو مالح جوي"إستبدلت عبارات "" 

ن شروط الخدمة والترقية أينما وردت في قواني" فرع العلوم العسكرية الجوية"و " العلوم العسكرية الجوية

لضباط  القوات المسلحة، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ، والنظام األساسي للكليات العسكرية 

    "١٢/٤/٢٠٠٠فى ) مكرر  ( ١٤ العدد – الجريدة الرسمية – ٢٠٠٠ لسنة ١١بالقانون 
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية

  :  نصه، وقد اصدرناهقرر مجلس الشعب القانون اآلتي

يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعـد والتـأمين والتعويـضات والمعاشـات            -١مـادة

  .والمكافآت ألفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق

   )١٩٧٨ سنة ٥٢ بالقانون رقم ١٤ إلى ٩ أضيفت البنود من  (-٢مادة

ل أحكام هذا القانون     مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، تح          

  : محل التشريعات اآلتية

  

  .  الخاص بالمعاشات العسكرية١٩١٣ لسنة ٢٨القانون رقم  )١(

  .  الخاص بالمعاشات العسكرية١٩٣٠ لسنة ٥٩القانون رقم  )٢(

 في شأن المعاشات والمكافـآت والتـأمين        ١٩٥٧ لسنة   ١٥٠القانون رقم    )٣(

 .لضباط القوات المسلحة

                                                 
 ١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠في ) مكرر(٣٥ العدد-الجريدة الرسمية) [1]1(
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في شأن المعاشـات والمكافـآت والتـأمين         ١٩٥٨ لسنة   ٤٠القانون رقم    )٤(

 .والتعويض لضباط القوات المسلحة

 في شأن المعاشات والمكافـآت والتـأمين        ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٣القانون رقم    )٥(

 .والتعويض لضباط القوات المسلحة

 في شأن قواعد خدمة الـضباط االحتيـاط         ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٤القانون رقم    )٦(

د فيـه مـن أحكـام تتعلـق         بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى مـا ور       

 .بالمعاشات والمكافآت

 في شأن المعاشات والمكافـآت والتـأمين        ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٦القانون رقم    )٧(

والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضـباط الـصف والعـساكر          

 .بالقوات المسلحة

 في شأن المعاشـات والمكافـآت والتـأمين         ١٩٦٤ لسنة   ١٦القانون رقم    )٨(

 .ةوالتعويضات للقوات المسلح

 بالنسبة للعـسكريين الـذين      ١٨٥٤ ديسمبر سنة    ٢٦األمر الصادر بتاريخ     )٩(

 . سويت حالتهم وفقا ألحكامه

 بالنسبة للعـسكريين الـذين      ١٨٧١ يناير سنة    ١١األمر الصادر بتاريخ     ) ١٠(

 .سويت حالتهم وفقا ألحكامه

 . بشأن المعاشات العسكرية١٨٧٦ من يونيه سنة ٢٢القانون الصادر في  ) ١١(

 بـشأن المعاشـات     ١٨٨٨ من يوليـو سـنة       ٢٦ادر في   الدكريتو الص  ) ١٢(

 .العسكرية

 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقـاً        ١٩٠٩ لسنة   ٥القانون رقم    ) ١٣(

 .ألحكامه

 بشأن المعاشات التـي تـصرف ألسـر         ١٩٥٦ لسنة   ٢٨٦القانون رقم    ) ١٤(

 .الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية
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 .لقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ا)[2]٢( يصدر وزير الدفاع-٣مادة

وتظل سارية القرارات واألوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المـسلحة           

الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع أحكامه وذلك على أن تعـدل               

  . أو تلغي

  .  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية-٤مادة

  . قانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا ال

  ).١٩٧٥ أغسطس سنة ٢٦ (١٣٩٥ شعبان سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية في 

  أنور السادات

                                                 
 المنشور ١٩٧٩ لسنة  ٤٦قتضى القانون رقم    بم" وزير الحربية " بعبارة  " وزير الدفاع " استبدلت عبارة   ) [2]2(

  :وقد نصت مادته األولى على أن  :٢٧/٨/١٩٧٩ في ٣٤بالجريدة الرسمية العدد 

تستبدل عبارتا وزير الدفاع، ووزارة الدفاع، بعبارتي وزير الحربية، ووزارة الحربيـة أينمـا وردت فـي                 " 

  ". التشريعات والوائح

  .بناء على نص المادة الثانية منه ٥/١٠/١٩٧٨ ويسرى القانون المذكور اعتبارا من
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 قانون التقاعد والتأمني واملعاشات للقوات املسلحة

  الباب األول
اخلاضعون للقانون، واحتياطي املعاش، ومدد اخلدمة التي 

  عاش تعطي احلق يف امل
  أو املكافأة، سن اإلحالة إىل املعاش

  الفصل األول 
  اخلاضعون للقانون 

  : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين اآلتي بيانهم-١مادة

  الضبط العاملون وضباط الصف بالقوات المسلحة   )أ (

ضباط الصف والجنود المتطوعـون ومجـددوا الخدمـة ذوو          )[1]٣(  )ب (

ة والصناع العسكريون خريجـو المـدارس       الرواتب العالية بالقوات المسلح   

  .الفنية األساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي

                                                 
 ١/٦/١٩٩٢في  ) ب( مكرر   ٢ الجريدة الرسمية العدد     ١٩٩٢ لسنة   ٣١بالقانون رقم   ) ب(استبدل البند   ) [1]3(

 : وقد  نصت  المادة الخامسة من القانون المذكور على أنه 

قاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة     من قانون الت  ) ١(من المادة   ) ب(يسري التعديل الذي تم على البند       " 

 على الحاالت التي تـوافرت لهـا اسـتحاق المعـاش اعتبـارا مـن                ١٩٧٥ لسنة   ٩٠الصادر بالقانون رقم    

،،، وقد نصت المادة الثانية من      .، وذلك بمراعاة عدم صرف أي حقوق أو فروق بالنسبة للماضي          ١/٤/١٩٨٤

معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فـى البنديـن أ ،          يقتطع احتياطى    على   ٢٠٠٤ لسنة   ٨٧القانون  

 ١٩٧٥  لسنة    ٩٠ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم          ١ب من المادة    

  : شهرياً من العناصر اآلتية % ٩بنسبة 

جر االشتراك المتغيـر وفقـا     أ ـ بـدل طبيعة العمل ، والبدالت االخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أ 

  .الحكام قانون التأمين االجتماعى ، وما زاد عن الحد االقصى لالجر االساسى 



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

ضباط الصف والجنود المجندون بـالقوات المـسلحة أو بوحـدات             )ج (

 .األعمال الوطنية ومن في حكمهم

ويعتبر في حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعين العـاديون ومـددوا            

دي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم         الخدمة بالراتب العا  

 .فيما يختص بالطلبة والمتطوعين) ٩٠(الراتب العالي مع مراعاة أحكام المادة 

  .الضباط وضباط الصف والجنود االحتياط المستدعون بالقوات المسلحة) د(

  المكلفون بخدمة القوات المسلحة ) هـ(

  . ات المسلحةالعاملون المدنيون بالقو) و(

ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنـسبة إلـى الفئـات الـواردة فـي البنـود                 

في حدود األحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فـي هـذا            ) و،ج،د،هـ(

  .القانون

كما تسري أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا              

  .قوانين الخدمة بالقوات المسلحةللشروط واألوضاع الواردة ب

                                                                                                                                            
  . ب ـ بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة المركزية  

  .  عالوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب االحوال -ج 

   . ٢٠٠٠ /  ٧ / ١ اعتباراً من ٢٠٠٠لسنة  ٨٤  العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم - د 

   . ٢٠٠١ /  ٧ / ١ اعتباراً من ٢٠٠١ لسنة ١٨ العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -هـ 

   . ٢٠٠٢ /  ٧ / ١ اعتباراً من ٢٠٠٢ لسنة ١٤٩ العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -و 

   . ٢٠٠٣ /  ٧ / ١ اعتباراً من ٢٠٠٣ لسنة ٨٩ العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -ز 

   . ٢٠٠٤ /  ٧ / ١ العالوة الخاصة المقررة اعتباراً من -ح 
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 الفصل الثاني

  احتياطي املعاش
شهريا من الرواتب األصلية والغضافية     % ٩يقتطع احتياطي المعاش بنسبة     -٢مادة

، )١(التي يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم في البندين أ أو ب مـن المـدة               

لرئيسية لـضباط القـوات     وكذلك التعويضات التي تحدد بناء على اقتراح اللجنة ا        

  .المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة

وال يجوز أن يزيد إجمالي الرواتب والتعويضات التي يجري عليها االقتطاع على            

  .)[1]٤( جنيه سنويا، ويبدأ االقتطاع من أول راتب يصرف لمنتفع٣٠٠٠

عالوات الخاصة منسوبة إليه فى التواريخ ويزاد الحد األقصى المشار إليه بقيمة ال" 

  [2]٥" .المحددة لضمها 

 يقتطع احتياطي المعاش عن مدة االستيداع التي تحسب في المعاش طبقا            -٣مادة  

  . على أساس الراتب المخفض) ٤(لنص البند من المادة  

  وال يؤدي احتياطي المعاش عن الضمائم والمدد اإلضافية المنصوص عليها 

  ).٩(، )٨ (بالمادتين

وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التي اقتطعت منه كاحتياطي معاش إذا استغنى عـن              

  .خدمته لعدم قضاء مدة االختبار بنجاح
  

 
 

 

                                                 
 ٢٨ العـدد    - الجريدة الرسمية  -١٩٨١ لسنة   ١١٠بالقانون رقم   ) ٢(استبدلت الفقرة الثانية من المادة      ) [1]4(

 .١٩٨١ يولية سنة ٩في 
   ٢٠٠١ لسنة ٢٠ الفقرة األخيرة مضافة بالقانون  [2]5
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 الفصل الثالث

  .مدة اخلدمة التي تعطى احلق يف املعاش أو املكافأة
  : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي-٤مادة

  .دمة التي تقضي في القوات المسلحة ويقتطع عنها معاشمدة الخ-أ

مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة وسبق أداء احتياطي معاش أو            -ب

  .مبالغ إدخار عنها

مدة الخدمة التي تقضي في االستيداع بما ال يجاوز ثالث سنوات متـصلة،             -ج

  .فإذا زادت على ذلك ال تحسب الزيادة

ع التي يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة في حكم             وتعتبر مدة االستيدا  

وال يجوز حساب ضمائم أو مـدد إضـافية عـن مـدد             . مدة االستيداع المتصلة  

االستيداع، كما ال تحسب في المعاش المدة التي تقضي في االستيداع زيادة علـى              

 خمس سنوات طوال مدة الخدمة 

بدرجة ضباط صف أو جندي مـن       مدة الخدمة التي أديت بالقوات المسلحة         )أ (

ذوي الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد            

  . احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها

 )٨،٩(الضمائم والمدد اإلضافية المنصوص عليها في المادتين   )ب (

مدد الخدمة التي سبق أداء احتياطي معـاش أو مبـالغ ادخـار أو                )ج (

ي قضيت في الحكومـات أو الهيئـات أو المؤسـسات           اشتراكات عنها والت  

العامة أو الوحدا االقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسي التـي            

تقر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سـداد احتيـاطي            

 .معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها

فق أحكام أي قانون من     مدد العمل السابقة التي يجوز حسابها في المعاش و         )د (

قوانين التقاعد والتأمين والمعاشـات والتامينـات االجتماعيـة والتـأمين           
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االجتماعي ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشـتراكات            

عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر سـتة وعـشرون              

 .يوماً

المـسلحة ومـدد التكليـف      مدد استداع ضباط االحتياطي للخدمة بالقوات        )ه (

بالخدمة في القوات المسلحة التي ال تدخل في إحدى الوظائف التي يـشملها       

 .من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة) ز.و(حكم البندين 

المدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها، مع إعفائه من أداء             ) ط(

دة إذا لم يستحق عنها راتباً أو مكافـأة، ورد مـا            احتياطي المعاش عن هذه الم    

 .يكون قد صرف له من مكافأة عن مدة خدمته

وإذا كان قد استحق راتبا أو مكافأة خالل الفترة التي قـضيت خـارج المـدة،            

 .فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرفه له من معاش أو مكافأة

دة أو على أقساط شهرية وفقا لحكم       وفي جميع األحوال يكون الرد إما دفعة واح       

وتحسب الضمائم والمدد اإلضافية التي تخللت هذه       ).٥(الفقرة الثانية من المدة     

 .)[1]٦(المدة بالكامل

المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التي يتخرج          ) ى(

 المـسلحة   منها المعدة لتخريج الضباط، والمدارس ومراكز التدريب بـالقوات        

المعدة لتخريج ذوي الراتب العالي ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حالـة             

قبول تطوعه تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه ضابطا بالقوات المـسلحة            

 .)[2]٧(بشرط أن تكون المدتان متصلتان

                                                 
)6[1]................................................................................... ( 

 ثم أضيفت فقـرة     ١٩٧٨ لسنة   ٥٢والفقرة الثانية بالقانون رقم     " ي"و"ط"استبدل البندين   ) ٣(،)٢(،)١) ([2]7(

 يوليـة   ١٢فـي   ) مكـرر ٠ ٢٨عدد   ال - الجريدة الرسمية  ١٩٨٠ لسنة   ١٣٣بالقانون رقم   ) ي(في نهاية البند    

  .١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم " ي" ثم استبدل البند ١٩٨٠
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هـذا  وباستثناء مدد التجنيد ال تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرة األولى من             

البند بالنسبة ملن تنتهي خدمته بناء على طلبه أو باالسـتقالة أو باالسـتغناء عـن                

 .خدمته أو بالطرد أو الرفت

وتدخل مدة الخدمة بالقوات المسلحة قبل سن الثامنة عشر في تسوية المعـاش أو              

  .)[3]٨(المكافأة وفقا لإلحكام المتقدمة

عن مدد الخدمة السابقة لمنصوص     وإذا لم يرغب المنتفع في سداد احتياطي معاش         

تحسب له بواقع الثلثين، على أن تحسب الضمائم والمدد         ) د،ز،ح(عليها في البنود    

اإلضافية التي تخللت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التي قضيت بخدمة القوات             

  .المسلحة

 من المادة ) د،ز،ح( يشترط لحساب مدد الخدمة لمنصوص عليها في البنود        -٥مادة

  : في مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة ما يلي) ٤(

إبداء الرغبة كتابة في حساب تلك المدد كلها أو بعضها، والبدء في سـداد                ) أ(

المبالغ المستحقة في ميعاد ال يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وإال سرت فـي             

، وإذا تـم    )٤(ة  شأن تلك المدد األحكام الواردة في الفقرة األخيرة من الماد         

إبداء الرغبة في الضم فإنـه ال يجـوز العـدول عنهـا ألي سـبب مـن                  

  .)[4]٩(األسباب

وفي حالة الوفاء قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل فـي              

  . المعاش دمن سداد أية أقساط عنها

رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو                ) ب(

هيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامـة لتـأمين             ال

والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية من المال المـدخر وأداء           

                                                 
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣مستبدلة بالقانون رقم ) [3]8(
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من متوسط  % ٩احتياطي المعاش عن المدد التي لم يسبق أداؤه عنها بواقع           

 .ما صرف خاللها من الرواتب األصلية

لمبالغ إما دفعة واحدة خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطار المنتفـع            ويتم أداء هذه ا   

بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الرواتـب لمـدة تعـادل               

الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية ال تزيد علـى مائـة                

 .قسط أيهما أقل

خالل المدة المذكورة، يبـدأ فـي اقتطـاع         فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة         

األقساط اعتبارا من راتب الشهر التالي النقضائها، وتعتبر مدة الخدمـة الـسابقة             

مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أوالمكافأة متى أديت المبالغ             

المستحقة عنها أو بدئ في اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقريـر خـصمها مـن                

وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء      .افأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب األحوال      المك

  .األقساط المستحقة عليه اقتطعت األقساط الباقية من معاشه

  .وفي حالة استحقاق مكافأة بدال من المعاش تخصم منها جملة األقساط الباقية

  .  عدم اللياقة الصحةويوقف اقتطاع األقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب

 تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات االجتماعيـة أو            -٦مادة

التأمين االجتماعي بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطي معاش عـن المـدد            

إلى الحساب الخاص بمعاشات القـوات      ) ٤(من المادة   ) و(المشار غليها في البند     

  .المسلحة

حساب احتياطي المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفقا للجدول رقم           ويتم  

 وعلى  ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ المرفق بقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم         ٤

  .)[5]١٠(أساس سن وأجر المنتفع في تاريخ انتهاء خدمة المدنية

ابق إلـى مـدة      تعتبر التسويات التي تمت استنادا إلى ضم مدد الخدمة الس          -٧مادة

الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل أي قانون من قوانين المعاشـات الحكوميـة              

                                                 
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم () 
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قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك           

  .القوانين

على أنه بالنسبة لمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بـسداد احتيـاطي             

 سـنة   ١٥سابقة على أقساط لمدى الحياة أو لمدد تزيد علـى           المعاش عن المدة ال   

 سنة من بداية التحـصيل وال يترتـب         ١٥يوقف تحصيل األقساط منها بعد مضي       

  .على لك رد أي فروق مالية عن الماضي

 تضاف الضمائم اآلتية على مدة الخدمة الفعلية عند حـساب المعـاش أو              -٨مادة  

  :المكافآة

 وتحدد مدة الحرب بقرار من      - في زمن الحرب   –مدة مساوية لمدة الخدمة       - أ

  .رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة

مدة ال تزيد على خدمة في المناطق التي تصدرها بتحديد قرار من رئـيس                - ب

الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة في كل منطقة، ويـشترط            

  .ه الحالة عن ثالثة أشهر متصلةأال تقل مدة الخدمة في هذ

مدة مساوية للمدة التي تقضي في األسر بشرط أن تثبت براءة األسير طبقا               - ت

  .للقواعد واألوامر المتبعة في القوات المسلحة

ال يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحـدة         ) ٩(ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة      

ة خدمة فعلية واحدة، وفي هـذه       عن مد ) أ،ب،ج(من الضمائم المذكورة في البنود      

  .الحالة تحسب الضميمة األطول

 تضم المدد اإلضافية اآلتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو             - ٩مادة

  :المكافأة وذلك على النحو اآلتي

مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والمالحـين الجـويين           )[6]١١(  - أ

 المظالت والصاعقة والـضفادع البـشرية       وأطقم الطائرات وأفراد وحدات   

وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الـدفاع الجـوي وتـضاعف المـدة            
                                                 

  .١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم ) أ(استبدل البند ) [6]11(
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اإلضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والمالحين الجويين وأطقم الطائرات         

في حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو االستشهاد أو الوفـاة أو لعـدم               

  .ك بسبب الخدمةاللياقة الطبية وكان ذل

 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيـين الـذين           ١/٤مدة تعادل     - ب

  ).أ(يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند 

فال يضاف إليهـا    ) ٨(وفي حالة استحقاق هؤالء األفراد لضمائم طبقاً لنص المادة          

  ).أ،ب(إال نصف المدد اإلضافية الموضحة بالبندين 

من هذه المادة على من ينقل مـن وحدتـه إلـى            ) أ،ب(وال تسري أحكام البندين     

خارجها أو إلى احتياطها وذلك من تاريخ نقله، وال على من يتقرر عـدم لياقتـه                

  .صحياً للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك

 تضم الضمائم والمدد اإلضافية طبقاً لألحكام المنـصوص عليهـا فـي             -١٠مادة

إلى مدة الخدمة الفعلية التي يقضاها المعينـون مـن الـصفوف            ) ٩،  ٨(ادتين  الم

بالقوات المسلحة في درجة ضابط صف أو جندي متطوع أو مجدد خدمة المعينون             

من الصفوف بالقوات المسلحة في درجة ضابط صف أو جندي متطوع أو مجـدد              

 في المعاش أو    خدمة براتب عال متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطي الحق           

  ).٤،٥(المكافأة طبقاً ألحكام المادتين 

 ال تحسب ضمن مدة الخدمة التي يـسوي علـى اساسـها المعـاش أو                -١١مادة

المكافأت مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها القوانين العسكرية حتى في حالـة             

  . ردها

ـ              دد الغيـاب   وال تحسب في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة م

  .والوقف عن العمل التي يتقرر الحرمان من الراتب عنها

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد           -)مكرر (١٢مادة  

الخدمة بعد السن المقررة لإلحالة إلى التقاعد في الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن              

  :لوظيفةيشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل ا
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  .رئيس أركان حرب القوات المسلحة .١

  .قاعدة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة .٢

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمـة بعـد               

السن المقرر لإلحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء لمدة سنة فأخرى حتى سن الستين              

  .)[7]١٢( المسلحة لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات

 تنتهي خدمة ضابط الصف والجنود ذوي الرواتـب العاليـة بـالقوات             -١٣مادة  

المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من الخدمـة العـسكرية فـي درجـاتهم            

  :األصلية على النحواآلتي

 السن الدرجة

  جندي

  عريف 

  رقيب

٥٢ 

رقيـــب 

 أول

 ٥٤ 

 ٥٦ مساعدون 

ز في زمن الحرب بقرار من وزير الدفاع عدم التقيد بسن التقاعـد              يجو -١٤مادة  

  ).١٢،١٣(المنصوص عليه في المادتين 

                                                 
  ١٩٩٨ لسنة ١٧٢رقم قانون  الفقرة األخيرة مضافة بال) [7]12(
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 الباب الثاني

  املنحة العاجلة
) ١(فـي المـادة     ) أ،ب( تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين        -١٥مادة

ة مالية عاجلة    منح – فيما عدا النقل لوظيفة مدنية       –عند انتهاء خدمتهم ألي سبب      

تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، وال تصرف هـذه             

  . المنحة إال مرة واحدة

  .على أنه في حالة اإلعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها

  .وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثالثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه

ش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثالثة أمثال معاشه         وفي حالة وفاة صاحب المعا    

  .وما يضاف إليه من عالوات

وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة لألزمة أو الزوج وفي حالة عدم وجودهمـا             

تستحق لألبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط االسـتحقاق فـي المعـاش              

بالتساوي وإذا لم يوجد أحد     وتوزع بينهم   ) ٤٧،  ٤٦(المنصوص عليها في المادتين     

ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهمـا تـستحق              

إلخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم شروط االستحقاق في المعاش المنصوص           

  .)[1]١٣(وتوزع بينهم بالتساوي) ٤٨(عليها في المادة 

 المـادة مـن المعاشـات       وال يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها فـي هـذه         

والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين، كما ال يجوز الحجز            

  .عليها، وفاء ألي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين
  

 
 

 
                                                 

فـي  ) تابع (٥٠ العدد   – الجريدة الرسمية    – ١٩٨٧ لسنة   ١١٤الفقرة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم      ) [1]13(

١٠/١٢/١٩٧٨ 
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 الباب الثالث

  تسوية املعاشات واملكافآت
  الفصل األول
  أحكام عامة

 المكافأة على أساس آخر راتب اقتطـع عنـه           يسري المعاش أو   -)[1]١٤(١٦مادة  

احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويدخل فـي             

حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صـرفها،                

وفي حساب مدة الخدمة يعتب ركسر الشهر شهرا كامال ويجبر كسر الـسنة إلـى       

املة في حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بـدال      سنة ك 

  .من مكافأة

 سـنة فـإذا     ٢٨,٨يجب أال تزيد المدة المحسوبة في المعاش على         )[2]١٥(-١٧مادة

زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد اإلضافية التي يجوز حسابها على ذلك،            

نة مكافأة عالوة على المعاش أيا كان سبب         س ٢٨,٨يصرف عن المدة الزائدة على      

% ١٥استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو للمستحقين عنه بواقـع             

من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه وتحسب كسور السنة في              

  .حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من غثني عشر جزءاً

ة للمستحقين عن المنتفع تووزع عليهم بنسبة أنـصبتهم         وعند استحقاق هذه المكافأ   

في المعاش فإذا لم تستنفذ األنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقي بنـسبة              

أنصبتهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وفي حالـة عـدم                

  .وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين

                                                 
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون بالقانون رقم ) [1]14(

)15[2] (  
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صاحب المعاش أو للمستحقين أن يستبدلوا بكـل مبلـغ هـذه            ويجوز للمنتفع أو ل   

 عن كل سنة من السنوات الزائدة       ١/١٠المكافأة أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع        

ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عـدم تجـاوز مجمـوع              

  ).١٩(المعاشين الحد األقصى المنصوص عليه في المادة 

ع للخدمة أو إلغاء قرار إحالته إلى التقاعـد بعـد صـرف             وفي حالة إعادة المنتف   

المكافأة ال تسترد منه ويخصم ما سبق صرفه منها من المكافأة التي تتقرر لـه أو                

  .للمستحقين عنه عند انتهاء الخدمة بحسب األحوال

 جنيهـا شـهريا     ٥٠إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن         )[3]١٦( -١٨مادة

سنة، يسوي معاشه على أساس راتبه ومدة خدمتـه         ٢٨,٨لى  وزادت مدة خدمته ع   

 جنيها شـهريا وإذا زادت      ٥٠ سنة على أال يجاوز المعاش       ٣٦كاملة بحد أقصى    

  ).١٧(مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة 

ويجوز للمنتفع أو للمتسحقين عنه خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطـار بـربط              

المعاش طبقاً لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على اساس الراتب األخيـر ومـدة              

الخدمة بحد أقصى آخر باتب استحقه المنتفع ويصرف عن المـدة الزائـدة علـى               

  ).١٧( سنة المكافأة المقررة بالمادة ٢٨,٨

يجب أال يجاوز المعاش أربعة أخماس الحـد األقـصى للراتـب            )[4]١٧( -١٩مادة

  ،)٢( بالفقرة الثانية من المادة المنصوص عنه

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة الـصحية أو              

بالوفاة أو بالفقد، وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربيـة أو بإحـدى               

الحاالت، فيكون الحد األقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد مـن نفـس             

  .بة أو في الدرجة األصلية للمنتفع إذا كان ذلك أصلحالرت

                                                 
)16[3] (  

 لسنة  ٥١ستبدلت الفقرة األخيرة بالقانون رقم       وا ١٩٧٨ لسنة   ٥٢الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم      ) [4]17(

١٩٨٤  
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وال يدخل في حساب الحد األقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش اإلضافي           

  .والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا لألوسمة واألنواط

يـر  تربط المعاشات التي تسوي بمقتضى أحكام هـذا القـانون لغ          )[5]١٨( -٢٠مادة

ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة وثالثون            

جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شـامالً إعانـة غـالء     

  .المعيشة وكافة الزيادات

أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب اإلصابة أو االستشهاد أو الوفـاة أو الفقـد فـي                 

فيكـون  ) ٣١( أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة          العمليات الحربية 

  .الحد األدنى للمعاش أرعبني جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين

وإذا لم تستنفد أونصبة المستحقين كامل الحد األدنى المذكور في الفقرتين السابقتين            

أحد المـستحقين ألي    يعاد توزيع الباقي بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش           

سبب يعاد توزيع كامل قيمة الحد األدنى المشار إليه على باقي المـستحقين فـي               

المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وفي جميع األحوال ال يجـوز أن يقـل     

نصيب األرملة أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شـهريا وعلـى أال يقـل       

  .اًنصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهري

   ) ٢٠٠٦ لسنة ١٤٠الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون  ( -٢١مادة

يمنح عالوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن             

تقاعدي رتبته أو درجته األصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفـت أو       

ق بين معاشـه وبنـي      االستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوي الفر        

صافي جملة راتبه األصلي واإلضافي والتعويضات والبدالت األصلية واإلضـافية          

الثابتة المقررة لكافة الضباط يجميع فئاتهم والدرجات األخرى من نفس الرتبـة أو             

من معاشه وذلك لمـدة     % ٥٠الدرجة األصلية على أال تجاوز قيمة هذا التعويض         

 العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتباراً من         أقصاها خمس سنوات من تاريخ    
                                                 

 ثم استبدلت الفقرة الثالثـة بالقـانون        ١٩٨١ لسنة   ١١٠إستبدلت  الفقرة األولى والثانية بالقانون رقم        ) [5]18(

  ١٩٨٧ لسنة ١١٤ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ٥٢رقم 
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 ومن تاريخ انتهاء الخدمـة للمنتفعـين بأحكامـه وتحـدد            ١٩٧٣ أكتوبر سنة    ٦

التعويضات والبدالت التي تدخل في حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة            

ات الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد األعلى للقو         

  .المسلحة

ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مـدة تكليفـه أو اسـتدعائه               

للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فـي الجهـاز اإلداري للدولـة أو               

وحدات اإلدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام كمـا            

بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحاالت       يمنح من تنتهي خدمته بالعجز الكلي       

من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر         ) ٣١(المقررة بالمادة   

  .لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة

وإستثناء من األحكام السابقة يقطع التعويض التقاعدى بالوفاة  للمـصابين بـسبب             

 كما يقطع هذا العويض لباقى المنتفعين ببلوغ        العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ،     

سن تقاعد  الرتبة أو الدرجة األصلية أو بمضى  خمس سنوات من تاريخ اإلنتفاع               

  أيهما أسبق ،  على أن يقطع نهائيا بالوفاة 

ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المعشات السابق إنتفاعهم  بهذا البتعـويض             

  .فروق مالية عن الماضى  دون صرف ٦/١٠/١٩٧٣إعتبارا من 
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 الفصل الثاني

  أنواع املعاشات واملكافآت
  الفرع األول

  معاشات ومكافآت التقاعد وانتهاء اخلدمة
) ١(مـن المـادة     ) أ،ب(يستحق المنتفعون المنصوص عليهم في البندين       -٢٢مادة

معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة، ما لم يكونـوا قـد تركـوا                 

  .دمة بناء على طلبهم فيشترط أن تبلغ مدة خدمتهم عشرين سنة على األقلالخ

وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمد اإلضافية المحـسوبة طبقـاً             

  ).٩، ٨(لنص المادتين 

يسوي المعاش باعتبار جزء من ستة وثالثين جزءا مـن آخـر راتـب              -٢٣مادة

  . مدة خدمته المحسوبة في المعاشاستحقه المنتفع وذلك عن كل سنة من

تمنع مكافأة لمن تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة االستحقاق المعاش،          -٢٤مادة

من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من مدة خدمتـه           % ١٥تحسب على أساس    

  .المحسوبة في المعاش بفئة آخر راتب استحقه

امال ويحسب كسر السنة بواقع     وفي حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا ك        

  .الشهر جزء من إثنى عشر جزءاً

وفي حالة عجزه عن الكسب أووفاته خالل سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجـوز              

له أو للمستحقين عنه استبدال المكافأة بمعاش، مع رد المكافأة السابق صرفها إمـا              

، ويحـسب   )١١٣(مـادة   دفعة واحدة أو على أقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من ال          

المعاش في هذه الحالة على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثـالث سـنوات       

بحيث ال تزيد مدة الخدمة بعد هذه اإلضافة على أربع عشرة سنة في حالة انتهـاء                
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الخدمة باالستغناء أو الطرد أو الرفت، وتسع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمـة              

  .بناء على طلبه

 يسوي معاش أو مكافأة من تنتهي خدمته أثناء وجوده باالستيداع علـى             -٢٥مادة

  أساس آخر راتب استحقه قبل إحالته إلى االستيداع 

إذا انتهت خدمـة المنتفـع لبلوغـه الـسن     )٢٢(استثناء من أحكام المادة   -٢٦مادة

يمنح معاشا شهريا يعادي أربعة أخماس أقصى       ) ١٣،  ١٢(المحددة للتقاعد بالمادة    

  .وط رتبته أو درجته األصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضلمرب

  الفرع الثاني
  معاشات من تنتهي خدمتهم بقوة القانون

 إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغيـر طلـب منـه                -٢٧مادة

 وبسبب غير الطرد أو الرفت أو االستغناء عن الخدمة، يمنح معاشا شهريا مقداره            

أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته األصلية أو يعادي آخر راتب استحقه    

  .أيهما أفضل 

  الفرع الثالث
  معاشات من تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية

يمنح من تنتهي خدمته إلصابته بعجز كلي بغير سـبب الخدمـة معاشـا              -٢٨مادة

 األصلية أو يعادل آخر     شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته        

  .بات استحقه أيهما أفضل

أما من تنتهي خدمته إلصابته بعجز جزئي بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا             

يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته األصلية أو يعادل آخر راتب             

  .استحقه أيهما أفضل
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خلدمة معاشا شـهريا    يمنح من تنتهي خدمته إلصابته بعجز كلي بسبب ا        -٢٩مادة

يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التاليـة لرتبتـه أو درجتـه               

  .األصلي أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل

أما من تنتهي خدمته إلصابته بعجز جزئي بسبب الخدمة فيمـنح معاشـا شـهريا               

تبتـه أو درجتـه     يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لر         

  .األصلي أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل

يمنح من تنهي خدمته إلصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربيـة           -)[1]١٩(٣٠مادة

معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته األصلية طبقا للفئات     

مـا كـان يـستحقه      المرافق أو يعادل صافي إجمالي      ) ٢(الموضحة بالجدول رقم    

المنتفع من راتب أصلي وراتب غضافي وتعويـضات وبـدالت بفئـة المنطقـة              

  .العسكرية المركزية أيهما أفضل

أما من تنتهي خدمته إلصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشـا             

شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجـة التاليـة لرتبـة أو               

  .صلية ويعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضللدرجته األ

على من يصاب بعجز كلي أو جزئـي فـي          ) ٣٠( تسري أحكام المادة     -٣١مادة

  :إحدى الحاالت اآلتية

اثناء أسره إذا ما ثبت براءته طبقاً للقواعد واألوامر المتبعة فـي القـوات                - أ

  المسلحة 

  بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية   - ب

 .التي تحدث من األلغاء والمفرقعاتبسبب االنفجارات   - ت

 .بسبب اإلسقاط الجوي أو الغوص تحت الماء  - ث

 .بسبب حوادث اإلشتباك مع المهربين - ج

                                                 
 ١٩٨٧ لسنة ٥١تدلة الفقرة األولى بالقانون رقمم ثم اس١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم) [1]19(
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 .في الحاالت المماثلة التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع - ح

ويشترط في جميع الحاالت أن يكون قد تصدق مسبقاً للفرد القيام بأي عمـل مـن                

 . تكون اإلصابة قد حدثت بإهمالاألعمال المشار إليها، وأال
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  الفرع الرابع
  معاشات املستحقني

يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل          -)[2]٢٠(٣٢مادة

أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة األصلية للمتوفى، أو يعادل آخـر             

  .راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل

ستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشا شـهريا يعـادل          يمنح الم -)[3]٢١(٣٣مادة

أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجـة األصـلية     

  .للمتوفى، أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما افضل

 يمنع المستحقون عمن يتوفى في األحوال المنصوص عليهـا فـي            -)[4]٢٢(٣٤مادة

شا شهريا يعادل معاش المستشهد مـن نفـس رتبتـه أو درجتـه              معا) ٣١(المادة  

الموافق أو يعادل صافي إجمالي     ) ٢(األصلي طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم       

ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت بفئـة             

  .المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل

  الفرع اخلامس
  ات واملكافآت املستحقة يف حاالت االستشهاد والفقداملنح واملعاش

 يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفي أو المفقود بسبب العمليات           -٣٥مادة

منحة عاجلة تعـادل    ) ٣١(الحربية أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها بالمادة         

  .وتعويضات عن ستة أشهر......... 

 الخدمة منحـة عاجلـة تعـادل راتبـه          كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب     

  .وتعويضاته عن ثالثة أشهر

                                                 
  ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) ٢١(،)[2]20(

  

  ١٩٨٤ لسنة ٥١م ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم) [4]22(
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وتستحق هاتان المنحتان باإلضافة إلى المعاش المقرر، وتسري في شأنهما األحكام           

  )١٥(المنصوص عليها في المادة 

 يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين           -)[5]٢٣(٣٦مادة

) ٢١(ي إحدى الحاالت المنصوص عليها في المـادة         بسبب العمليات الحربية أو ف    

المرافق أو يعادل صافي إجمالي     ) ٢(معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم       

ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت بفئـة             

  .المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل

بسبب العمليات الحربية أو فـي إحـدى        يصرف للمستحقين عن المفقود     -٣٧مادة

أو بسبب الخدمة معاشا شهري طوال مدة       ) ٣١(الحاالت المنصوص عليها بالمادة     

فقد يعادل ما يستحقه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته بحـسب األحـوال،              

  .وذلك باعتبار من أول الشهر الذي فقد فيه

و في إحدى الحاالت المنصوص      يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أ      -٣٨مادة

في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة فـي حكـم            ) ٣١(عليها بالمادة   

المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو         

وفي هذه الحاالت يصدر قراراً من وزير الدفاع باعتبـار          . وجوده على قيد الحياة   

  . مستشهدين أو متوفيين حسب األحوالالمفقودين

يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى في إحدى الحاالت         -)[6]٢٤(٣٩مادة

  :مكافأة استشهاد كاآلتي) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

   جنيه٢٠٠٠  الضباط بجميع فئاتهم  ) أ(

  . جنيه١٠٠٠  المساعدون) ب(

   . جنيه٧٥٠٠  ذو الراتب العالي ) ج(

                                                 
  ١٩٨٤ لسنة ٥١ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [5]23(

بمقتضى المادة  " أربع سنوات إلى سنة   " من  )  ٣١(لت المادة التي كان منصوص عليها في المادة         عد) [6]24(

  .١/٦/١٩٩٢في " ب" مكرر ٢٢ الجريدة الرسمية العدد -١٩٩٢ لسنة ٣٣الثالثة من القانون رقم 
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  . جنيه٢٠٠٠  دون ومن في حكمهم  المجن) د(

 إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهداً أو من في حكمه موجـود               -٤٠مادة  

على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوي حالته في ضوء مـا              

  .تسفر عنه التحقيقات العسكرية

  .فإذا ثبت عدم سالمة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع بما سبق صرفه

أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصه بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين             

  .عنه، فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدى إليه الفرق

  الفرع السادس
  املعاشات واملكافآت االستثنائية

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الـدفاع مـنح             -٤١مادة

ية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية لألفراد المعـاملين           معاشات استثنائ 

بهذا القانون، أو الذين انتهت خدمتهم، أو لعائالت من يستشهد أو يتوفى أوي فقـد               

منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته، كما تسري أحكـام هـذه المـادة علـى                 

شات العسكرية السابقة علـى     المعاملين بأحكام أي قانون من قوانين التقاعد والمعا       

  .هذا القانون والمستحقين عنهم
  

 
 

 

 الفصل الثالث

  االستحقاق يف املعاش أو املكافأت
إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي            -٤٢مادة

الموافق اعتبارا من أو    ) ١(معاشات وفقاً لألنصبة واألحكام المقررة بالجدول رقم        

  . الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ والدته حياالشهر
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يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون األرملة والمطلقـة          -)[1]٢٥(٤٣مادة

والزوج واألبناء والبنات والوالدين واألخوة واألخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ          

اة صـاحب المعـاش شـروط االسـتحقاق         وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وف       

  .المنصوص عليها في المواد التالية

يشترط الستحقاق األرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو           -)٢ (٤٤مادة

أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الـزوج ولمـدير    

دارة الهيئـة العامـة     إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلـس إ         

للتأمين والمعاشات حسب االختصاص تحديد مستندات أخرى إلثبات الزواج فـي           

  .بعض الحاالت التي يتعذر فيها اإلثبات بالوسائل سالفة الذكر

كما يشترط بالنسبة لألرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تـم               

ين، ويستثنى من هذا الشرط الحاالت      قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الست       

  :اآلتية

حالة األرملة التي كان المنتفع أو صاحب المعاش قـد طلقهـا قبـل              )[2]٢٦( -١

  بلوغه سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن

حالة األرملة التي يكون المنتفع أو لصاحب المعاش قد تزوج بها بعد            )[3]٢٧( -٢

و صـاحب المعـاش زوجـة       بلوغه سن الستين، بشرط أال يكون للمنتفع أ       

أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت            

  .ال تزال على قيد الحياة

 .حاالت الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون -٣

أال يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد               -٤

ه من معاش يربط لها معاش بمقـدار        عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحق      

                                                 
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [1]25(

  ١٩٨٤ لسنة ٥١استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم م ثم ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [2]26(

 ٢٠ الجريدة الرسمية العدد     -٢٠٠٠ لسنة   ٨٣ مستبدلة بالقانون رقم     ٤٤فقرة ثانية من المادة     ) ٢(بند) [3]27(

  ١٨/٥/٢٠٠٠تابع في 
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الفرق على أنه إذا كانت قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد، وفـي جميـع               

األحوال يرد الباقي على األرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على             

 .األوالد

: يشترط إلستحقاق الزوج ما يأتى ]4[٢٨-٤٥مادة

  .أن يكون عقد الزواج رسميا -١

  زواج تم قبل بلوغ المتنفعة أو صاحبة المعاش سن الستينان يكون عقد ال -٢

 .أال يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش  -٣

ويشترط لعودة الحق فى المعاش أال يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطالق أو     

الترمل ، وإذا كان المعاش الذى سيعود فيه الحق  قد سبق رده كله أو بعـضه                 

  باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمةماسبق رده عليهم من هذا المعاشعلى

 .يشترط الستحقاق األبناء أال يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين-)[5]٢٩(٤٦مادة 

  :ويستثنى من هذا الشرط الحاالت اآلتية

العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعـاش علـى أن              - أ

  .جهة الطبية المختصةيؤيد ذلك بقرار من ال

الطالب بإحدى مراحل التعليم التي ال تجاوز مرحلة الحصول على مؤهـل             - ب

الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشط عدم تجـاوز سـن الـسادسة              

  .والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة

من حصل على مؤهل نهائي ال يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند الـسابق              - ت

ق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين             ويلم يلتح 

                                                 
   ٢٠٠٥ لسنة ١٥٥ مستبدلة بالقانون  [4]28

  .١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم )٢٩(،)[5]29(

  .١٩٩٢ لسنة ٣١ستبدلة بالقانون رقم م)[5]29 (
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بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكـالوريوس وسـن الرابعـة            

 .والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهالت األقل

 . يشترط الستحقاق البنت أال تكون متزوجة-)[6]٣٠(٤٧مادة

األخوات باإلضافة إلى شروط استحقاق      يشترط الستحقاق اإلخوة و    -)[7]٣١(٤٨مادة

األبناء والبنات وأال يكون للمنتفع أوال مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت إعانة              

  .المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك 

.  

  : يقطع معاش المستحق في الحاالت اآلتية-)[8]٣٢(٤٩مادة

  .وفاة المستحق -١

  .مطلقةزواج ال -٢

مـن المعـاش    % ٥٠زواج األمرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها           -٣

من % ٥٠المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها            

 .المعاش األكبر

زواج البنت أو األخت، وتمنح البنت أو األخت في هذه الحالة منحة تساوي              -٤

مدة سنة كاملة بحـد     المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن          

أدنى مقداره مائتي جنيه، وال تصرف هذا المنحة إال مرة واحدة وال يجوز             

 .استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً ألحكام هذا القانون

بلوغ االبن أو األخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلـك الحـاالت              -٥

 :اآلتية

 .العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز  )أ (

                                                 
  

    .٢٠٠٥ لسنة ١٥٥ثم إستبدلت بالقانون ١٩٩٢ لسنة ٣١مستبدلة بالقانون رقم )[7]31(

 ثم اسـتبدل   ١٩٨٤ لسنة ٥١بالقانون رقم) ٤( ثم استبدلت البند     ١٩٧٨ لسنة   ٥٢مستبدلة بالقانون رقم  ) [8]32(

  .١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم ) ٥(و)٤(البندين 
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 حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ           الطالب  )ب (

بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معـاش          

الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خالل السنة الدراسية حتى          

 .نهاية تلك السنة

الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ 

ن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس بلوغه س

وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهالت النهائية األقل أي التاريخ 

ويصرف لالبن أو األخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش [9]٣٣ " "" .أقرب

ة واحدة ، ويصدر وزير سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه وال تصرف إال لمر

 " .الدفاع باالتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة 

توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المـادة            )ج (

)٣٤ ()٥٢،٥٣[10](.  

يعاد للبنات واألخوات حصصهن السابق قطعهـن لـزواجهن         -)[11]٣٥(٥٠مادة

ة المقررة قانونا لألوسـمة واألنـواط إذا        سواء في المعاش أو المكافأة الشهري     

 .طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش

وإذا طلقت أو ترملت البنت أو األخت أو عجز االبن أو األخذ عن الكسب بعد               

وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له مـن معـاش                

ودون المـساس بحقـوق بـاقي       بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المـورث        

، ٤٦(المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فـي المـادتين            

٤٨.(  

كما يعاد حق األرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانون لألوسمة واألنواط إذا            

طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج اآلخر، فـإذا اسـتحقت              

                                                 
  ٢٠٠١ لسنة ٢٠ مستبدلة بالقانون ٤٩من المادة ) ٥(الفقرة األخيرة من البند   [9]33

  .١٩٨٤ لسنة ٥١ بالقانون رقم ٦استبدل البند رقم )[10]34(

  ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [11]35(
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 أمرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة الــ         معاشا عن الزوج اآلخر وكانت    

  ).٤٩(المقررة بالمادة% ٥٠

وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كلـه أو بعـضه علـى بـاقي                  

  .المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش

ويمنح االبن أو األخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ              

اة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي ال تجاوز مرحلـة الحـصول             وف

على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعـشرين             

ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعـادل             

شه يرد على من    توزيع معاش باقي المستحقين على هذا األساس وبعد قطع معا         

  .استنزال هذا المعاش من نصيبهم

وإذا كان المعاش المستحق لالبن أو األخ وفقاً لشرو استحقاقها لم يـرد علـى               

باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صـرف مرتبـه أو               

  .أجره أثناء فترة التجنيد االلتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين

 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من األبناء والبنات والوالـدين             ويمنح

واألخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقاً للقوانين المعاشات السابقة ما كان           

يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المـورث دون المـساس             

اق المعـاش   بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شـروط اسـتحق          

  . المنصوص عليها بهذا القانون

  : يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حاالت اآلتية-٥١مادة

االلتحقاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة            )أ (

المعاش أو يزيد عليه، فإذا نق هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف            

ليـه العامـل    ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل ع      . إليه الفرق 

  .مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين بالضرائب
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مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقـوانين أو لـوائح              )ب (

لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعـاش            

  .لتاريخ ترك المهنة

ق ألكثـر مـن      إذا توافرت في أحد المستحقين شروط االسـتحقا        -)[12]٣٦(٥٢مادة

معاش طبقاً ألحكام هذا القانون أو قانون التأمين االجتماعي أو الخزانة العامة فـال    

  :يستحق منها إال معاشا واحدا وتكون أولوية االستحقاق وفقاً للترتيب اآلتي

  .المعاش المستحق عن نفسه -١

  .المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة -٢

 .المعاش المستحق عن الوالدين -٣

 .لمستحق عن األوالدالمعاش ا -٤

 .المعاش المستحق عن األخوة واألخوات -٥

وإذا كانت المعاش مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئـة واحـدة              

 .فيستحق المعاش األسبق في االستحقاق

وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش اآلخر أدى إليه الفرق فـي               

  .هذا المعاش

ستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليهـا فـي المـادتين            ا-)[13]٣٧(٥٣مادة

يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات           ) ٥١،٥٢(

  :في الحدود اآلتية

                                                 
  ١٩٨٤ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [12]36(

 ثـم   ١٩٨٠ لـسنة    ١٣٣بالقانون رقم   ) أ(استبدل البند   ، ثم   ١٩٧٨ لسنة   ٥٢مستبدلة بالقانون رقم    ) [13]37(

الجريدة -١٩٩٠ لسنة   ١٥ ثم بالقانون رقم     ١٩٨٤ لسنة   ٥١من هذه المادة بالقانون رقم      ) أ، ب (استبدل البندين   

"  وقد نصت  المادة الرابعة من القانون المذكور قد نصت على أن              ٣١/٥/١٩٩٠في  ) تابع(٢ العدد   -الرسمية

 مـن قـانون التقاعـد والتـأمين         ٥٣ين المعاشات المنصوص عليه في البند ب من المادة          يسري حد الجمع ب   

والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حاالت استحقاق المعاش التي حرم فيهـا                 

 في حـدود جـزء   المستحق من المعاش اآلخر أو جزءا منه تطبيقا للحدود السابق للجمع بين المعاشات، وذلك 
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يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما ال يجاوز مائـة جنيـه              ) أ(

ما يجاوز  شهريا وذلك مع عدم اإلخالل بالحق في الجمع بين المعاش والدخل ب           

الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي مـن القـوانين               

  .المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون اإلصدار

يجمع المستحق بين المعاشات بما ال يجاوز مائة جنيـه شـهريا              ) ب(

  .من هذا القانون) ٥٢(ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة 

إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية             ) ت(

فيكون الجمـع بـين     ) ٣١(أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة         

 .المعاش والدخل أو المعاش اآلخر دون التقيد بحد أقصى

يجمع األوالد بين المعاشات المستحقة لهم عـن والـديهم          )[14]٣٨(  ) ث(

م في شأن اإلعانة المستحقة للولد العـاجز عـن          دون حدود، ويسري هذا الحك    

 .الكسب عن المعاشين المشار إليهما

إذا كان المعاش مستحقا ألرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش            ) ج(

فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خـدمتها وبـين                

 . معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود

شات المستحقة له عن شـخص واحـد        يجمع المستحق بين المعا     ) ح(

 .وذلك بدون حدود
  

 
 

 

 الباب الرابع

  مكافآت ومنح ومعاشات اجملندين
                                                                                                                                            

ويتعين لالنتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك، ويتم الصرف          . المعاش الذي لم يرد على باقي المستحقين      

  .اعتبارا من أول اشهر الذي يقدم فيه الطلب

)38[14]..................................(  



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

  الفصل األول
  مكافأة انتهاء اخلدمة العسكرية

 ضباط الصف والجنود ومن في حكمهم الذي تنتهي مدة خـدمتهم            -)[1]٣٩(٥٤مادة

عاملون خاللها من الناحية    العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التي ي         

المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور             

خدمتهم حتى تاريخ نقلهم إلى االحتياط ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامـل عنـد               

  .حساب هذه المكافأة

وال تدخل في حساب المكافأة المدد التي ال تحسب ضمن مـدة الخدمـة الفعليـة                

  .لمنصوص عليها في القوانين العسكريةوا

عند انتهاء مدة الخدمة    ) ٥٤( تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة        -٥٥مادة

العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المـشار              

  . منها أو بسبب الرفت من الخدمة أو اإلعفاء من جز١()من المادة ) ج(إليها البند 

 تسوي مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية للمجندين ومـن            -٥٦مادة

  : في حكمهم على أساس كامل مدة الخدمة المقررة عليهم وذلك بالنسبة إلى

المستشهدين بسب العمليات الحربية أو المتوفين في إحدى الحـاالت            ) أ(

  .أو بسبب الخدمة) ٣١(المنصوص عليها في المادة 

  .مفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهمال  ) ب(

من تنتهي مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسب العمليات الحربية أو             ) ت(

 .أو بسبب الخدمة) ٣١(بسبب إحدى الحاالت المنصوص عليها بالمادة 
 

 
 

 

 الفصل الثاني
                                                 

 ١٩٨٧ة  لسن١١٤استبدلت الفقرة األولى والثانية بالقانون رقم ) [1]39(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

  منح ومعاشات اجملندين يف حاالت االستشهاد
 الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض       يمنح من يصاب من المجندين بسبب     ٥٧مادة

يتقرر بسببها إنهاء خدمتهم العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كـان             

  .العجز كليا وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئياً

أما من تنتهي خدمته منهم إلصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحـاالت              

ح معاشا شهريا مقداره أثنا عشر جنيها إذا كان         فيمن) ٣١(المنصوص عليها بالمادة    

  .العجز كليا، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئياً

 يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهـم بوظـائفهم             – ٥٨مادة

المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي ويتقرر بـسبب إنهـاء       

دل خمسة أسداس أجره المدني، فإذا كان العجز        خدمته العسكرية معاشا شهريا يعا    

  .جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس هذا األجر

أما من تنتهي خدمته منهم إلصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحـاالت              

بعجز كلي فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره، فإذا        ) ٣١(المنصوص عليها في المادة     

  .يمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس هذا األجركان العجز جزئيا 

وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين األولـى     

  .بحسب األحوال) ٥٧(والثانية من المادة 

 يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفد من المجندين بـسب الخدمـة             -)[1]٤٠(٥٩مادة

 ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم          معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات    

بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس أجـره            

  .المدني

يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من          -)[2]٤١(٦٠مادة

شهد أو المفقود مـن     المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المست         

                                                 
 .١٩٨٧ لسنة ١١٤مستبدلتان بالقنون رقم ) ٣٩(، )[1]40(

  



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجـره            

  .المدني

ويسري حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب إحدى الحاالت المنـصوص       

  ).٣١(عليها في المادة 

جـاوز   يجب أال ي   ٥٨،٥٩وفي جميع األحوال المنصوص عليها في هذه المادتين         

  .من األجر األساسي% ٨٠معاش األجر المتغير 

انتهت الخدمة للعسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنيـة لوفاتـه           -)[3]٤٢(٦١مادة

بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحاالت المنصوص عليهـا            

ينيـة  كان للمستحقين عنه الحق األفضل من كل من الحقوق التأم         ) ٣١(في المادة   

  .المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب قانون التأمين االجتماعي

 يكون الحد األدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما في ذلك            -)[4]٤٣(٦١مادة

غالء المعيشة والزيادات واإلعانات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقـاً           

جنيهات شهريا بالنسبة لألرمل أو      ويربط بحد أدنى مقداره ثمانية       ٤٢ألحكام المادة 

األرامل أو المطلقات على أال يقل نصيب أي المستحقين عـن أربعـة جنيهـات               

  ".شهريا

وفي حالة االستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فـي إحـدى                

إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين االثنـى       ) ٣١(الحاالت المنصوص عليها في المادة      

يعاد توزع الفـرق علـيهم بنـسبة        )٦٠(ر جنيها المنصوص عليها في المادة       عش

  .أنصبتهم وحتى آخر مستحق في المعاش

                                                 
  .)١٩٨٧ لسنة ١١٤ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ مستبدلة بالقانون رقم [3]42(

 ثم استبدلت الفقرة    ١٩٨٧ لسنة   ١١٤ ثم استبدلت بالقانون رقم      ١٩٧٨ لسنة   ٥٢مستبدلة بالقانون رقم    ) [4]43(

  .١٨/٦/١٩٩٤في ا) مكرر(٢٤ العدد - الجريدة الرسمية١٩٩٤ لسنة ٢٠٥األولى بالقانون رقم 



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقـود أو المتـوفى فـي            -)[5]٤٤( ٦٣مادة

 مـن   ٣١العمليات الحربية أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها فـي المـادة             

بواقع ثالثة أمثال الحد األدنى لألجر المدني أو بواقـع          المجندين منحة مالية عاجلة     

ثالثة امثال األجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية، كما تصرف للمستحقين            

عن المتوفي أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع مثلـي              

دني للمجند المحـتفظ لـه      الحد األدنى لألج المدني أو بواقع ثالثة أمثال األجر الم         

  .بوظيفة مدنية

وتستحق هاتان المنحتان باإلضافة إلى المعاش القررة، وتسري في شأنهم األحكام           

  ).١٥(المنصوص عليها في المادة 

ــادة  ــواد   –)[6]٤٥( ٦٤مــــ ــام المــــ ــسري أحكــــ تــــ

٨٩،٨٦،٨٥،٨٤،٨٣،٨٢،٧١،٥٣،٥٢،٥١،٥٠،٤٩،٤٨،٤٧،٤٦،٤٥،٤٤،٤٣،٤٢

  .من في حكمهم والمستحقينعلى المجندين و. ٤١،٤٠،٣٨،١٩،

 ٦٢،٦١،٦٠،٥٩،٥٨،٥٧في جميع األحوال المنصوص عليهـا بـالمواد       -٦٥مادة

يصرف المعاش باإلضافة إلى مكافأة انتهاء الخدمة العـسكرية المـستحقة طبقـا             

  .٥٦،٥٥،٥٤لألحكام المنصوص عليها في المواد 

  
  

 
 

 

 الباب اخلامس

  منح ومعاشات ومكافأت ضباط وضباط صف وجنود
  االحتياط واملكافلني خبدمة القوات املسلحة والعاملني

                                                 
 لـسنة   ١١٤ ثم استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقـم         ١٩٧٨ لسنة   ٥٢استبدلت المادة بالقانون رقم     ) [5]44(

١٩٧٨  

  .١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [6]45(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

  املدنيني بالقوات املسلحة
  الفصل األول

  منح ومعاشات ومكافآت ضباط وضباط صف وجنود
  االحتياط واملكلفني خبدمة القوات املسلحة

من يصاب بإصابة ال تمنع من االستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية            -٦٦مادة

ف وجنود االحتياط وذلك أثناء فترات االسـتدعاء بـسبب          من ضباط وضباط ص   

الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها بالمادة            

على أن يكـون    ) ٨٠(يعامل من حيث تعويض اإلصابة وفقاً ألحكام المادة         ) ٣١(

ألصلية الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة ا            

  .من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب األعلى

بإصابة تجعلـه   ) ٦٦(من يصاب من األفراد المنصوص عليهم في المادة         -٦٧مادة

غير الئق لالستمرار في الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستـشهد أو يفقـد أثنـاء                

 المنصوص  االستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية في إحدى الحاالت         

فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافـأة االستـشهاد أو            ) ٣١(عليها بالمادة   

  :التأمين اإلضافي على الوجه اآلتي

  . بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام–أوالً 

على أن يكون   ) ٣٥،  ١٥(تسري عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين          ) أ(

ول مربوط رتبة قرينة من الرتبة أو الدرجة األصـلية مـن            أساس التقدير أ  

الضباط العاملين أو المتطوعين الراتب العالي مضافا إلهي التعويضات التي          

  . يتقضاها

ــواد      ) ب( ــام الم ــاش أحك ــتص بالمع ــا يخ ــيهم فيم ــسري عل ت

بحسب األحوال على أن يستحق الفرد      ) ٣٨،٣٧،٣٦،٣٤،٣٣،٣١،٣٠،٣٩(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

ل حالة ما يستحقه قرينة من نفس الرتبـة أو          منهم أو المستحقون عنه في ك     

  .الدرجة األصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال

يسري عليهم فيما يختص بمكافأة االستشهاد أو التـأمين اإلضـافي             ) ت(

بحسب األحوال على أن يكون الـصرف بالفئـة         ) ٧٨،٣٩(أحكام المادتين   

جة األصـلية مـن الـضباط       المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدر       

 .العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي

على أن  ) ٧٧،٧٦(تسري عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المدتين          ) ث(

يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقـرانهم فـي              

الرتبة أو الدرجة األصلية منا لضباط العـاملين أو المتطـوعين بالراتـب             

 .العالي

على كل من تنتهي خدمته لوفاته أو لعدم اللياقة  ) د( أحكام البند  تسري  ) ج(

 .الصحية بغير سبب الخدمة

في حالة استحقاقهم لمعاش ال تـصرف لهـم مكافـأة االسـتدعاء               ) ح(

 .)[1]٤٦()٧٠(المنصوص عليها في المادة 

  :بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام-)[2]٤٧ ()ثانياً (

يختص بالمنحة والتأمين واألحكام الواردة فـي البنـدين         تسري عليهم فيما      ) أ(

 ٧٧،٧٦،٣٥،١٥من أوال أو تسوي حالتهم بالفئات الواردة في المواد          ) أ،د(

بحسب األحوال على أساس األجر المدني الذي يتقاضاه كل مـنهم أيهمـا             

  .أفضل

مـن أوال أو    ) ب(تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البنـد           ) ب(

قـــا للفئـــات الـــواردة فـــي المـــواد  تـــسوي حـــاالتهم وف

 على أساس األجر المدني الذي يتقاضاه       ٣٨،١٧،٣٦،٣٤،٣٣،٣١،٣٠،٢٩

                                                 
)46[1] ( 

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [2]47(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

مـن  % ٨٠كل منهم أيهما أفضل، بشرط أال يجاوز معاش األجر المتغير           

  .األجر األساسي

تسري عليهم فيما يختص بمكافأة االستشهاد والتأمين اإلضافي أحكام           ) ت(

 .من أوالً) ج(البند 

ن الحقوق التأمينية المشار غليها في هذه المادة أو الحقوق التأمينيـة           وتستحق كل م  

 .المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين االجتماعي أيهما افضل

من ) و(عدا الفقرة   ) ٦٧(والبند أوالً من المادة     ) ٦٦( تسري أحكام المادة     -٦٨مادة

اليـة المتقاعـدين    هذا البند على الضباط وضـباط الـشرف وذوي الرواتـب الع           

المستدعين للخدمة وفقا ألحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف والمساعدين          

من ) ب(وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ويعدل المعاش طبقاً لحكم الفقرة      

، على أال يقل المعاش عما كان مقرر لهم من قبل ويتخذ            )٦٧(البند أوال من المادة     

منهم قبل تقاعده أساس في التقدير متى كـان ذلـك فـي             آخر راتب تقاضاه، كل     

على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم              . صالحه

  .من منحة أو تعويض أو تأمين أو تأمين إضافي

ويعامل الضباط المجندون معامل الضباط االحتياط كما يعامل المجندون المستبقون          

  . األفراد االحتياطبسبب دواعي الخدمة معاملة

) ٦٨،٦٧،٦٦( تسري في شأن المنتفعين المنصوص عليهم فـي المـواد          -٦٩مادة  

)٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠،  ٣٨،  ٢٠،  ١٩ ،

١٠١، ٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٥٣(  

   )٢٠٠٦ لسنة ١٤٠الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون  ( -٧٠مادة 

وجنود االحتياط من غير العـاملين المـدنيين بالدولـة     يمنح ضباط وضباط صف     

والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب            

من قيمة متوسـط    % ٩تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة اتدعاء بنسبة           

شهر مـن   الراتب األصلي المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل             



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

مدة خدمته العسكرية الفعلية وفي حساب هذه المكافأة تحب كسور الـشهر شـهرا              

كامال كما تحسب لهم الضمائم والمدد اإلضافية المنصوص عنهـا فـي المـادتين              

)٩،٨(،  

ويسري حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العاليـة            "

حكام قوانين خدمة الضباط وضباط الـشرف       المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا أل    

وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة            

  ."من آخر مكافأة  شهرية تقاضاها المستدعى %) ٩(المشار إليها  بنسبة 

من ) ٩،٨(تضاف الضمائم والمدد اإلضافية المنصوص عليها بالمادتين        -٧١مادة  

ن إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود االحتياط من العـاملين         هذا القانو 

المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافأتهم عند انتهاء خدمتهم            

في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنه تعويض الدفعـة              

من قانون التأمين   ) ٢٦(ولى  الواحدة المنصوص عليه بالفقرة األولى من المادة األ       

االجتماعي ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هـذا              

  .)[3]٤٨(القانون

وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجالت العسكرية المختصة          

قة جهات الوظائف المشار غليها لهؤالء األفراد بالضمائم والمدد اإلضافية المـستح          

  .لهم

، علـى األفـراد     ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ تسري أحكام المـواد      -٧٢مادة  

  .المكلفين بخدمة القوات المسلحة

                                                 
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم ) [3]48(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

  
 
 

 

 الفصل الثاني

  العاملون املدنيون الذين يعملون بالقوات املسلحة
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فـي الظـروف           : ٧٣مادة

معاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التـأمين           العادية من حيث ال   

  .االجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب األحوال

أما في حاالت االستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو               

ت بـسبب العمليـات     اإلصابة التي ال تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحاال          

فتـسوي  ) ٣١(الحربية أو بسبب إحدى الحاالت المنصوص عليهـا فـي المـادة             

استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين اإلضافي ومكافأة االستشهاد         

  . وتعويض اإلصابة طبقاً لألحكام المنصوص عليها

ات العـسكرية  في هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحـسب الرتـب والـدرج     

أو تسوي هذه االستحقاقات وفقاً للفئات الـواردة        . المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية   

بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذي يتقاضاه كل منهم أيهمـا              

  .)[1]٤٩(أفضل

من حيث الضمائم والمدد اإلضافية وتحـسب       ) ٩،٨(وتسري عليهم أحكام المادتين     

مائم والمدد اإلضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعـة الواحـد    مدة الض 

من قانون التأمين االجتمـاعي     ) ٢٦(المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة        
)٥٠[2](.  

وينتفح بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة والمعارون            

لقوات المسلحة خالل مدة عملهم بها وكـذلك        والمنتدبون والملحقون منهم للعمل با    
                                                 

 .١٩٨٧ لسنة ١١٤ بالقانون رقم ٧٣استبدلت الفقرة الثانية من المادة  ) [1]49(

 .١٩٧٨ لسنة ٥٢ بالقانون رقم ٧٣استبدلت الفقرة الثالثة من المادة ) [2]50(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة أو كـان مـن أفرادهـا والمعـارون                

والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو االعتـداء            

  . خالل مدة وجودهم الفعلي بها١٩٦٧الثالثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان 



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

  
 
 

 

 الباب السادس

  التأمني والتأمني اإلضايف وتعويض املصابني بإصابات
  ال متنعهم من البقاء يف اخلدمة

  الفصل األول
  التأمني

  :شهريا من% ١ يقتطع اشتراك التأمين بواقع -)[1]٥١(٧٤مادة

راتب وبدالت وتعويضات افراد القوات المسلحة المذكورين بالبنـدين         )[2]٥٢(  ) أ(

جع في حساب الراتب والبدالت والتعويضات إلى       وير) ١(من المادة ) أ،ب(

  .حكم المادة

) ٢(الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها في المادة            ) ب(

  .لألفراد االحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام

 .الراتب األصلي للمجندين ومن في حكمهم دون التعويضات  ) ت(

من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة         ) ٩٨(ويطبق حكم المادة    

للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد األجـازات بـدون            

مرتب، وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية ألي سبب مـن األسـباب فيكـون             

تـؤدي  وال  . االستقطاع والصرف على أساس الراتب األصلي أو المكافأة بالكامل        

أية اشتراكات بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش، ويسري ذلك على أصـحاب            

 .المعاشات الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون

                                                 
 .١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [1]51(

 .١٩٧٨ لسنة ١١٤، ثم استبدل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١بالقانون رقم ) أ(استبدل البند ) [2]52(



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

مـن  ) أ،ب(إذا انتهت خدمة أحد األفراد المذكورين في البنـدين          -)[3]٥٣(٧٥مادة  

صرف مبلغ التأمين كامال، فال     لعدم اللياقة الصحية و   ) ١(الفقرة األولى من المادة     

، أما حاالت إنهاء الخدمة التى      ) ٧٦(من المادة   ) أ(يصرف مبلغ التأمين طبقاً للبند      

  .استحقت نصف مبلغ التأمين  فيصرف باقى مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة 

  :تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين اآلتيتين-٧٦مادة

  : أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدي التأمين كاآلتي وفاة المنتفع)[4]٥٤ ()أ(

يؤدي إلى األرمل واألوالد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد األوالد           )[5]٥٥(-١

  .أدى إليه بالكامل

وفي حالة عدم وجود أوالد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدي مبلغ التـأمين إلـى               

  .الورثة الشرعيين

ا لم يوجد أرمل أو أوالد يؤدي التأمين إلى المـستفيدين           بالنسبة إلى الضباط إذ   -٢

الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدي التـأمين             

  .إلى الورثة الشرعيين

بالنسبة على غير الضابط إذا لم يوجد أرمل أو أوالد يؤدي التأمين إلى الورثة              -٣

  .الشرعيين

افة إلى أية مبالغ تامين أخـرى مـستحقة لـصاحب           ويصرف مبلغ التأمين باإلض   

  . المعاش عند وفاته

ويسري ذلك على الحاالت السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة ألصحاب            

  .المعاشات الذين مازالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون

 إذا نشأت عن عجز     انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم القياقة الصحية للخدمة       ) ب(

كلي أما إذا العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين وال يـسري             

                                                 
   . ٢٠٠٥ لسنة ١٥٥ ، ثم إستبدلت بالقانون ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) [3]53(

 .١٩٧٨ لسنة ٥٢بالقانون رقم ) أ(استبدال البند ) [4]54(

)55[5] ( 



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بـسبب            

مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد              

  .يةأحدثها وترتب عليها عدم صالحيته للخدمة العسكر

معادال لنسبة من الراتب    ) ٧٦( يكون مبلغ التأمين الذي يؤدي طبقاً للمادة         -٧٧مادة

  .المرافق) ٣(السنوي تبعا للسن وذلك وفقاً للجدول رقم 

ويحسب مبلغ التأمين على اساس أخر راتب أو مكافأة شهرية تم االستقطاع للتأمين             

اتب أو المكافأة ما يكون قد      ويدخل في تقدير الر   ) ٧٤(على أساس طبقا لحكم المادة      

  .استحقه المنتفع من زيادة في راتب أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها

ويحسب مبلغ التأمين بالنسبة على المجندين المحتفظين لهم بوظائفهم المدنية علـى            

  .)[6]٥٦(أساس األجر المدني المستحق

اته على اساس الـسن     ويحسب مبلغ التأمين التأمين المستحق المفقود عند ثبوت وف        

  .والراتب وقت الفقد

  .وفي تحديد السن ال تحسب كسور السنة

وفـي حالة إنتهاء الخدمة العسكرية باالستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ،             

 ٣١وكان ذلك بسـبب العملـيات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حاالت المادة          

ضاعف مبلغ التأمين في حالة عـدم وجـود         كما ي % ٥٠يزاد مبلغ التأمين بنسبة       

  .)[7]٥٧(" مستحقين للمعاش 
  

 
 

 

 الفصل الثاني

  التامني اإلضايف
                                                 

)56[6] ( 

   ٢٠٠٤ لسنة ٨٧الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون ) [7]57(
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 يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقـة الـصحية إلـى               -٧٨مادة

الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب األحوال تأمين إضافي على الوجـه             

  : اآلتي

تشهاد أو الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليـات الحربيـة أو فـي         إذا كان االس  )أ(

أو نتيجة حـادث طيـران بـسبب        ) ٣١(إحدى الحاالت المنصوص عليها بالمادة      

  :الخدمة فيكون التأمين اإلضافي بالفئات اآلتية

  . للضباط بجميع فئاتهم٤٠٠٠٠

  . للمساعدين٢٥٠٠٠

  .ة لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالي١٥٠٠٠

  . للمجندين ومن في حكمهم١٠٠٠٠

إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب الخدمة عـدا حـادث               ) ت(

  .الطيران تصرف نصف الفئات

إذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة فـي البنـدين              ) ث(

  .بحسب األحوال) أ،ب(

م  يشترط الستحقاق التأمين اإلضافي في حالة انتهاء الخدمـة لعـد           -٧٩مادة  

اللياقة الصحية أال يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبـل              

انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين اإلضافي المنصوص عليه بالمادة     

ا كان قد استولى على تعوي أقل من مبلغ التأمين اإلضافي المـشار               فإذ) ٧٨(

 .غليه أدى إليه الفرق
  

 الفصل الثالث

  ابني بإصابات ال متنعهم من البقاء يف اخلدمة تعويض املص



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليـات الحربيـة أو الحـاالت            -٨٠مادة  

بإصابات ال تمنعهم من البقـاء فـي الخدمـة          ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة    

العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط واألحكام والفئـات المنـصوص           

 التي كانوا معاملين بها وقت حدوث اإلصابة أمـا تعـويض            عليها في القوانين  

اإلصابات التي تحدث في ظل العمل بها القانون فتقدر على األساس التالي عن             

  :كل درجة من درجات العجز الناشئة عن اإلصابة

ــضباط  الحالة  ال

ــباط  وض

 الشرف

ضباط الـصف   المساعدون 

ــود ذوي  والجن

 الرواتب العالية 

المجندون

 جنيه جنيه جنيه جنيه 

المصابون بـسبب   ) ١(

 الخدمة

٥ ٧ ١٠ ١٥ 

المصابون بـسبب   ) ٢(

العمليات الحربية أو في    

  ........حاالت

ــادة  المــــــــ

)٣١.................( 

١٠ ١٤ ٢٠ ٣٠ 

 كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية او في إحـدى              -٨١مادة

فـأكثر  % ٣٥عن ذلك عجز درجته     ونتج  ) ٣١(الحاالت المنصوص عليها بالمادة     

أو ) ٣٠(يسوي معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية ألي سبب طبقاً ألحكام المـادة             

) ب(أو البندين أوالً    ) ٥٨(أو الفقرة الثانية من المادة      ) ٥٧(الفقرة الثانية من المادة     

بحسب األحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجتـه         ) ٦٧(من المادة   ) ب(او ثانياً   

  .عند انتهاء الخدمة

وإذا تعدد حاالت اإلصابة، أو لمرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة            

  .عنها



  محمد أحمد عوض اهللا المحامي    دمياط 

كليا (بتحديد درجات العجز ونوعه     ) ٥٨(وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة      

وتسري على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقـرة الثانيـة مـن المـادة              ).أو جزئيا 

حكم هذه المادة على مـن انتهـت خـدمتهم اعتبـارا مـن              كما يسري   ). ١٠١(

  .)[1]٥٨( دون صرف فروق مالية عن الماضي٦/١٠/١٩٧٣

                                                 
 .١٩٨٤ لسنة ٥١الفققرة األخيرة مضافة بالقانون رقم ) [1]58(
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 الباب السابع

  أحكام عام
  الفصل األول

  اثبات عدم اللياقة الصحية واثبات الوفاة
كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أنيجري عنها تحقيـق              -٨٢مادة  

لعسكرية النختصة إلثبات سبب اإلصابة أو العاهة أو المرض أو          بواسطة الجهات ا  

كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليـه أن            ،الوفاة

يقدم تقرير يتضمن تحدي نسبة اإلصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيـا إن              

  .وجد

ات مجلس التحقيـق    وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم واإلدارة المختصة على إجراء        

  .بعد اإلطالع على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص

وفي أثناء العمليات الحربية يكتفي في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحـدة او               

التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت باإلصابة أو العاهـة،            

و إلـى إدارة الـسجالت العـسكرية        ويقدم هذا التقرير على إدارة شئون الضباط أ       

المختصة بالنسبة لباقي األفراد وإلى إدراة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين           

  .المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلـس الطبـي            -٨٣مادة

مصاب أو المريض او من وحداته أو    العسكري المختص بناء على طلب يقدم من ال       

  .من الجهة الطبية العسكرية المختصة
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وإذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية، أو فـي جهـة نائيـة داخـل                

الجمهورية جاز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير من أحد األطباء ويعتمده المجلس            

  . الطبي العسكري

إلى الجهة التي يقيم فيهـا المـصاب أو        ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري       

  .المريض إذا كانت حالته تمنعه من االنتقال إلى مقر المجلس

وال يجوز للمجلس أن يوصي بعدم اللياقة الصحية غال إذا كان عدم احتمال الشفاء              

  .نهائياً

ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذي تحدده الجهة المختصة بالتصديق علـى إنهـاء             

  .ية مدة الخدمة المحسوبة في المعاشالخدمة نها

إذا لم ير المجلس الطبي العسكري ان العاهة او المرض قد بلـغ مـن               -٨٤مادة  

الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير الئق للخدمة صحيا جاز للمريض أو             

المصاب أن يقدم تقريرا من طبيين متضمنا رأيا مخالفا لرأي المجلـس ويطلـب              

 طبيب تعينه اللجن الطبية العسكرية المختصة ومن طبيـب          تشكيل لجنة تؤلف من   

آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة األطباء البشريين وتقـدم هـذه              

اللجنة تقريرا يتضمن ما إذاكان العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعـل               

  .المصاب أو المريض غير الئق

لجزئي التي يستحق عنها معاش أو تـأمين        تقدر درجات العجز الكلي أو ا     -٨٥مادة

أو تامين إضافي أو تعوي فـي حـاالت العجـز المنـصوص عليهـا بـالمواد                 

لجنة مشكلة على الوجه    ) ٨١،٨٠،٧٨،٧٦،٧٣،٦٧،٦٦،٥٨،٥٧،٣١،٣٠،٢٩،٢٨(

  :اآلتي

مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للـضباط أو مـدير                ) أ(

ة المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقي العسكريين         غدارة السجالت العسكري  

أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنـه بالنـسبة للعـاملين               

  .المدنيين بالقوات المسلحة
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  .مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة  ) ب(

 .مندوب من هيئة التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة  ) ت(

 .تنظيم واإلدارة المختصةمندوب من شعبة ال  ) ث(

طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الراي فـي               ) ج(

 .الحاالت  المعروضة على أن يكون احدهما أخصائي فيها

وتعرض على هذه اللجنة الحاالت التي استقرت تصدر اللجنة قرارها بعد فحـص             

ـ        ق العـسكري إن وجـد      تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقي

 . ويتضمن هذا القرار بسبب اإلصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا

وال يصبح قرار اللجنة نافذا إال بعد تصديق رئيس اركان حرب القوات المسلحة أو   

من يفوضه بالنسبة لحاالت الضباط أو رئيس هيئة التنظيم واإلدارة أو من يفوضه             

  .يين والعاملين المدنيينبالنسبة لحاالت باقي العسكر

تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الـصحة المختـصة            —٨٦مادة

  .باخطار من الجهة اإلدارة المختصة

أما في حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات            

  .المسلحة
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 الفصل الثاني

  أحكام متنوعة
 عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدر            -)[1]٥٩(٨٧ مادة

بما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى             

  .مقداره مائتي جنيه

أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فـي إحـدى الحـاالت               

ؤدي عنه نفقات عـزاء أو جنـازة بحـسب          فت) ٣١(المنصوص عليها في المادة     

األحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة األصلية لـه أو              

  : ضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كاآلتي

 ٣٠٠              الضباط يجمع فئاتهم ) أ(

  .جنيه

  ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي واالحتياط والمكلفون) ب(

  جنيه ١٥٠  

            المجندون ومن في حكمهم) ج(

  . جنيه١٠٠  

وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بـذات            

الفئات المقررة ألقرانهم من العسكريين بحسب الراتـب والـدرجات العـسكرية            

ريف الجنـازة   المعادلة لفئاتهم المدنية وال يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصا          

  .المنصوص عليها في قانون التأمين االجتماعي

وتصرف هذه المبالغ إلى األرمل وإن لم يوجد فاألرشد األوالد وإال فلمـن يثبـت               

  .قيامه بدفع هذه النفقات

                                                 
من الفقرة الثانيـة    ) ب(،)أ( ثم استبدلت الفقرة األولى والبنود       ١٩٧٨ لسنة   ٥٢مستبدلة بالقانون رقم    ) [1]59(

 ١٩٩٢ لسنة ٣١ ثم استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١بالقانون رقم 
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 يعتبر مستشهدا في حكم هذا القانون كل من يتـوفى بـسبب العمليـات               -٨٨مادة

  .ته بعد نقله منهالحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصاب

  .وتسري أحكام الفقرة السابقة بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهماله

في تطبيق األحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها في هذا القـانون           -٨٩مادة

يعتبر االستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة لألحكام الخاصة بصرف المعاش            

حقين لهما، ومن تاريخ ثبوت االستـشهاد أو الوفـاة          والمنحة العاجلة وتحديد المست   

 بالنسبة لصرف باقي المستحقات المنصوص عليها في هذا         ٣٨(طبقا لنص المادة    

  .القانون وتحديد المستحقين لها، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص

وإذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده إعانة شهرية تعادل مـا       

هو مقرر عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه 

على أن يظهر على قيد الحياة أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وعند ثبـوت الوفـاة     

قانون على لمستحقين لهـا فـي       تصرف باقي الحقوق المنصوص عليها في هذا ال       

، ويستمر صرف   ٧٧تاريخ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة           

اإلعانة التي سبق ربطها باعتبارها معاشا، وتطبق بالنسبة لفقد أصحاب المعاشات           

  .)[2]٦٠(وتقرير وفاتهم حكما للقواعد العامة المقررة

ليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخـريج       يعامل من يصاب من طلبة الك     -٩٠مادة

الضباط أو يتوفىال أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسبها أو بسبب الخدمـة أو               

أو بسبب العمليات الحربية معاملـة      ) ٣١(بسبب إحدى الحاالت المنصوص عليها      

المالزمة خريج كليته فهذه من حيث المعـاش والتـأمين واإلضـافي وتعـويض              

  .مكافأة االستشهاداإلصابة و

أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة               

أو بسبب العمليات الحربية    ) ٣١(أو بسبب إحدى الحاالت المنصوص عليها بالمادة        

من طلبة خريجي المنشات التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريـف             

                                                 
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٣يفت الفقرة الثانية بالقانون رقم أض) [2]60(
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امل من حيث المعاش والتأمين اإلضافي وتعويض اإلصابة        متطوع براتب عال يع   

  .ومكافأة االستشهاد معاملة الجندي المتطوع براتب عال

واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقـد أو يتـوفى                

أو ) ٣١(بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها بالمـادة            

ن ذوي المؤهالت العليا أو فوق المتوسط أو المتوسطة المجنـدين           بسبب الخدمة م  

ومن في حكمهم أو االحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمـة مـن حيـث               

  .)[3]٦١(المعاش معاملة المالزم

ويعتمد في هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه في تاريخ اإلصابة أو الوفـاة أو        

  .االستشهاد أو الفقد

مد في تقدير سن المنتفعين أو المـستحقين علـى شـهادة المـيالد أو               يعت-٩١مادة

مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدني وفي حالة عدم إمكان              

الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعـين بمعرفـة             

 المختـصة   المجلس الطبي العسكري المختص وتصديق شـعبة التنظـيم واإلدارة         

وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبي العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى إذا            

  .ظهرت شهادة الميالد بعد ذلك

وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي المختص، يحسب عمره من اليوم األول             

  . للعام الميالدي الذي حدده المجلس لميالده

  .)[4]٦٢(فاء بتاريخ الميالد الذي يرد بنماذج الخدمةويجوز في حالة الضرورة االكت

يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدولة العربية المعاملين بأحكام هـذا            -٩٢مادة

أو الحـصول   ) ٢٤(القانون أن يختار بين الحصول على مكافأة وفقا ألحكام المادة           

  .على المعاش

                                                 
 ١٩٨٧ لسنة ٥٢استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) [3]61(

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢أضيفة الفقرة األخيرة بالقانون رقم ) [4]62(
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عـالوات وزيـادات    فيحسا بكل من المعاش وما يضف غليه مـن          -)[5]٦٣(٩٣مادة

وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش           

  .أو للمستحقين وفقا لهذا يحسب كسر القرش قرشا كامالً

وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون ال يصرف لصاحب المعاش أو             

الحـساب  المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حـصيلة هـذه الكـسور إلـى              

  . من هذه القانون١٠٥المنصوص عليه في المادة 

تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قـانون لألوسـمة          -)[6]٦٤(٩٤مادة

واألنواط كامل عالوة على ما يستحقه من معاش، وفي حالـة وفـاة المنتفـع أو                

صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة لمستحقين عنه وقـت وفاتـه بنـسبة              

المرافق وعند قطـع أو وقـف       ) ١٩( كل منهم في المعاش وفقا للدول رقم         أنصبة

معاش أحد المستحقين ألي سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على البـاقين              

  .وفقا ألنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق

يصرف نصيب القصر في المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والـدتهم         -٩٥ماد

دون حاج على استصدار قرار وصاية، فإذا كانت متزوجة أو متوافاه أو تزوجت             

فيكون الصرف إلى الولي الشرعي، وذلك كله ما لم تقرر المحكمة الصرف علـى       

  .خالل ذلك

 في حالة وقف او قطع معاش صاحب المعـاش المـستحق يـؤد              -)[7]٦٥(٩٦مادة  

  .ع على أساس شهر كاملالمعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القط

وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المـستحقين يعـاد ربـط               

المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة االستحقاق عدا حالة الحمل المـستكن             

فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ والدته حيا وإذا كان صـاحب المعـاش أو               

 شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبـارا مـن أول          المستحق قد توفى قبل صرف معاش     

                                                 
 .١٩٧٨ لسنة ١١٤ ثم أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم -١٩٨٤ لسنة ٥١مستبدلة بالقانون رقم ) [5]63(

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢مستبدلة بالقانون رقم ) ٦٣(، )[6]64(
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الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا            

التاريخ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة             

  .أنصبتهم في المعاش

دة بقـانون التـأمين     تطبق األحكام الخاصة ب استدال المعـاش الـوار        -٩٧مادة

  .االجتماعي

 تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إعلى جهات          -)[8]٦٦(٩٨مادة

اخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعـاش والمعـاش اإلضـافي             

والتأمين وتؤديها بما في المواعيد المقررة على الحساب الخاص بمعاشات القوات           

لك اإلدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنـسبة للعـسكريين          المسلحة وتخطر بذ  

المعارين إلى الجهات الخارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة مـن            

  . الجهات األصلية التابعين لها

وبالنسبة للمعارين من العسكريين على جهـات خـارج الجمهوريـة مـن غيـر               

ار بأن يؤدي قيمة المبالغ المستحقة عليه إلـى         المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المع    

الحساب المشار غليه، خالل فترة اإلعارة أو في الشهر التالي لتاريخ عودته إمـا              

  .دفعة واحدة أو على اقساط شهرية لمدة ال تجاوز مدة اإلعارة

وتؤدي بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مـدة اإلجـازة الدراسـية والخاصـة              

  .دون مرتب التي تلي تاريخ التعيينواالستثنائية ب

وفي حالة عدم السداد ألقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكـم الفقـرة              

مع االلتزام بسداد أقساط المعاش اإلضافي والمكافأة اإلضافي        ) ٤(الثالثة من المادة    

أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة مـن قيمـة            . عن هذه المدة  

  ).٧٧،٧٦(لتأمين المنصوص عليه من المادتين ا

                                                 
 .١٩٨٤ لسنة ٥١استبدلت الفرة األولى والرابعة بالقانون رقم ) [8]66(
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 ٩٩قضى بعدم دستورية الفقرة األولى من المادة        (   – )[9]٦٧(٩٩مادة  

 ق دستورية  بجلـستها      ١٦ لسنة   ٣بحكم المحكمة الدستورية رقم     

 وذلك فيما تضمنته من من حظر الجمـع         ٤/٢/١٩٩٥المنعقدة في   

  )بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم 

  

ن صاحب معاش على درجة مالية في الجهاز اإلداري للدولـة أو وحـدات              إذا عي 

اإلدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العـام وشـركات             

أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه ألحكام قانون التأمين االجتماعي، فـإذا            

ـ            ي إحـدى   كان صافي المرتب األساسي الذي يتقاضى صاحب المعاش العـين ف

الجهات المشار إليها أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليـه              

منه يصرف له من المعاش ما يعال الفرق بينهما على أن يستنزل منه جزء              % ٢٠

المعاش المنصرف له من المعاش وما يعادل الفرق بينهما على أن يـستنزل مـن               

تقبال على هذا الصافي حتى انتهـاء       جزء المعاش المنصرف له أي زيادة تطرأ مس       

خدمته العسكرية على المدة المدنية، وفي حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هـذا              

  . الحق للمستحقين عنه

وفي حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوي المعاش             

أيـا كـان مقـدارها      عن املدة المدنية التي لم تدخل في تقرير المعاش العسكري           

محسوبا وفقا لقانون التامين االجتماعي ويضاف للمعاش العسكري، كمـا يجـوز            

تسوية المعاش عن مدتي الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقـا لألحكـام             

  . الواردة في قانون التأمين االجتماعي إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل

  : وفي جميع األحوال يراعي ما يأتي

                                                 
 ثـم اسـتبدلت     ١٩٨٧ لـسنة    ١١٤ ثم استبدلت بالقانون رقم      ١٩٧٨ لسنة   ٥٢مستبدلة بالقانون رقم    ) [9]67(

 .١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم 
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تجاوز المعاش الحد األقصى لمجموع معاش األجر األساسـي         عدم   -١

وفي .ومعاش األجر المتغير وفقا لقانون التأمين االجتماعي والقرارات المنفذة له      

حالة تسوية المعاش عن مدتي الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعـي            

معـاش  ايضاً أال يجاوز معاش األجر األساسي والمتغير الحدود القصوى لكل           

  .المحددة بقانون التأمين االجتماعي

تدخل الضمائم والمدد اإلضافي ضمن مدة الخدمة العسكرية في حالة           -٢

تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها            

 مـن قـانون التـأمين       ٢٦تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة      

 .هاالجتماعي في حالة استحقاق

 من قانون التأمين    ٢٦إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة          -٣

 مـن   ١٧االجتماعي يخصم منه ما سبق صرف من مكافأة طبقا ألحكام المادة            

 .هذا القانون

 .تصرف معاشات األجل األساسي دون تخفيض -٤

وفـي حالة االحتفاظ بالمعاش العسكرى فيسرى في شأنه كافة الزيـادات التـى             " 

 مـن   ٤١في شأن المعاشـات العسـكرية ، ويطـبق في شأنه حكم المادة             تتقرر  

 هذا القانون ، وال يستحق عن مدة اشتراكه عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل

في تقدير المعاش العسكرى في جميع االحوال غير تعويض مـن دفعـة واحـدة               

فـور انتهـاء     محسوبا  وفقا لقانون التأمين االجتماعى ويصرف هذا التعـويض           

  [10]٦٨"  الخدمة المدنية 

، أما مدة االشتراك عن األجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقـدارها               

محسوبا وفقا ألحكام قانون التأمين االجتماعي بمراعاة توافر شروط مدة الخدمـة            

 المدنية في حساب الحد األدنى لمعاش هذا األجر ومع التقيد بالحد األقصى لمعاش            

هذا األجر وعدم تجاوز مجموع معاش األجر المتغير وإجمالي معاشه العـسكري            

                                                 
  ٢٠٠٤ لسنة ٨٧قانون  الفقرةالخامة مستبدلة بال [10]68
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وزياداته للحد األقصى لمعاش األجل األساسي والمتغيـر وفقـا لقـانون التـأمين              

  . االجتماعي والقرارات المنفذة له

وفي جميع األحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمـة المدنيـة التـي                

العسكري إلى الخزانة العامة، كما يسري هذا الحكـم علـى           روعيت في المعاش    

وتسري األحكام الواردة في هذه المادة في شأن المنقـولين          . جميع الحاالت السابقة  

  .إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية

  .ويلغي كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من أحكام

أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط واألوضاع التـي         ويجوز الجمع بين الراتب     

  .يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

 يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودين بخدمتها وقت العمـل          -١٠٠مادة

بهذا القانون بما يكونوا قد اكتسبوا من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتـضى قـوانين               

  .المعاشات العسكرية الخاصة بهم

وفـي إحـدى    – يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليـات الحربيـة           -١٠١ادةم

العالج مجانا بالمستـشفيات العـسكرية أو       ) ٣١(الحاالت المنصوص عنها بالمادة     

  .الحكومية مدى الحياة

بسبب –كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الحصية             

 وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عـن            هذه اإلصابة الجمع بين معاشه    

  .)[11]٦٩(أي عمل

 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التـأمين أو أي             -)[12]٧٠(١٠٢مادة

مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمـس سـنوات مـن               

ال انقـضى  التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة األداء ومستحقة الـصرف وا     

  .الحق في المطالبة بها

                                                 
)69[11] (  

)70[12] ( 
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وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبـة ببـاقي المبـالغ              

المستحقة وينقطع سريان المدة المشار غليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم            

  .أحدهم بطلب في الموعد المحدد

إليه يقتصر الصرف على المعاش     وإذا قدم طلب اصرف بعد انتهاء الميعاد المشار         

  .وحده ويتم اصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب

ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عـن             

اإلخالل بالمواعيد المشار إليه بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن اسـباب تبـرره،               

طالبات سواء ما كان مستحقاً منها بموجب هذا القـانون أو           وذلك بالنسبة لكافة الم   

  .أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة

 فيكون حق التجاوز لـرئيس      ١/٥/١٩٥٤على أنه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل        

  .مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه

عاش الذي ال تيم صرفه لمدة سنتين على أنه يعاد الرف بالكامـل             ويوقف أداء الم  

  .عند تقديم طلب من صاحب الشأن

وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع          

  .المبالغ المقررة بهذا القانون

يصرف المعاش اعتبارا مـن أول الـشهر الـذي نـشأ فيـه سـبب                -١٠٣مادة

  .)[13]٧١(االستحقاق

ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش في العمل مدة ال تجاوز شهرا واحدا لتسليم              

ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخـر راتـب                

تقاضاه وتعويضاته وال يقتطع منها احتياطي معاش ويحصل عنها اشتراك تـأمين            

 في حـساب مـدة الخدمـة، ويـربط     من آخر راتب تقاضاه، وال تدخل هذه المدة     

  .المعاش في نهايتها

                                                 
(71[13])  
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وإذا أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى               

وذلك خالل المادة المشار إليها في الفقـرة        ) ٣١(الحاالت المنصوص عنها بالمادة     

  .السابقة عومل معاملة االحتياطي متى كان ذلك في صالحه

 تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف         -)[14]٧٢(١٠٤مادة

جميع املبالغ المستحقة بموجب هذا القانون، وذلك فميا عدا مكافأة انتهاء الخدمـة             

لمن تنتهـي خـدمتهم بالنقـل إلـى         ) ٥٤(العسكرية المنصوص عليها في المادة      

 فقرة ثانية   ١٠٣رة أولى،    فق ٧٠االحتياط، والمكافأة املنصوص عليها في المادتين       

ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف اإلدارات والفروع المالية المختصة علـى           

أنه بالنسبة لنفقات الجنازة المستحقة عن أصحاب المعاشات ومنحة الزواج المقررة           

  .فتصرف إلى مستحقيها من جهات صرف معاشاتهم) ٤٩(بالمادة 

 جهات أخرى داخل وزارة الـدفاع بتـسوية         ويجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف     

وصرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بناء على عرض مدير إدارة التأمين            

والمعاشات للقوات المسلحة وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنـصوص          

  .من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع) ٨٧(عنها بالمادة 

دد وزير الدفاع بناء علـى عـرض مـدير إدارة التـأمين              يح -)[15]٧٣(١٠٥مادة  

والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي          

  .تصرف منها

وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر االجتماعي وهيئة البريد ومـديريات األمـن            

للقوات الملحة مقابـل  بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات   

الرسوم التي يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صـاحب             

من حصيلة هـذا الرسـم مكافـأة        % ٥٠المعاش أو المستحقين، وتخصص نسبة      

قرشاً، كما يخص   ٤٠للعاملين القائمين بإجراءات الرف بهذه الجهات بما ال يجاوز          

                                                 
(72[14])  
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 القائمين بتسوية وصرف المعاشات لغيـر هـذه         الباقي من هذه الحصيلة للعاملين    

  .الجهات

ومع عدم اإلخالل بالرسم المقررة قانون وباإلعفاء المنصوص عليه فـي الفقـرة             

 يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحـد علـى المحـررات            ١٠٣الثالثة من المادة    

والخدمات التي يطلبها أصـحاب المعاشـات أو المـستحقين مـن إدارة التـأمين           

شات للقوات المسلحة أو من جهات صرف المعاشات كما يفرض رسم ثابت            والمعا

مقداره جنيه واحد عن صرف أي مبلغ خالل المعاش يستحق وفقا ألحكـام هـذا               

  .القانون

ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهريا على حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة            

ـ         ا للقواعـد المـسلحة،     التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفق

ويكون لهذه اإلدارة حق اإلشراف والرقابة على أعمال صرف المعـاش بجهـات             

  .صرفها

يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القـرارات    -١٠٦مادة

التي يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة          

جتماعية المتعلقة بالشئون اإلدارية والفنية والتي تتفق مـع ظـروف           للتأمينات اال 

  . العمل باإلدارة المشار إليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

  : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد-)[16]٧٤(١٠٧مادة 

الراتب األصلي واإلضـافي    : بالراتب الذي تسوي على أساسه االستحقاقات      -١

  ).٢( التي يقتطع عنها احتياطي معاش طبقا لنص المادة والتعويضات

بداية الراتب األصلي للرتبة او الدرجة مضافا إليه الراتـب          : بأول المربوط  -٢

والمقـررة  ) ٢(اإلضافي والتعويضات التي تخضع لالقتطاع طبقا لنص المادة         

  .لهذه الرتبة أو الدرجة

                                                 
(74[16])  
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لرتبـة أو الدرجـة     نصف مجموع بداية ونهاية مربوط ا     : بمتوسط المربوط  -٣

الجاري التسوية على أساسها مضافا إليها الراتب اإلضافي والتعويضات التـي           

 .والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة) ٢(تخضع لالقتطاع طبقا لنص المادة 

نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجـاري التـسوية علـى           : بأقصى المربوط  -٤

ت التي تخضع لالقتطاع طبقاً     اساسها مضافا غليه الراتب اإلضافي والتعويضا     

 .والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة) ٢(لنص المادة 

كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بنيهوبين العمل أو         : بالعاجز عن الكسب   -٥

على األقل ويشترط أن يكون هذا العجـز        % ٥٠ينقص قدرته عن العمل بواقع      

 .سن الستينناشئا بالميالد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل 

المعاش المقرر عن التعويضات والبدالت التي يـستقطع        : بالمعاش اإلضافي  -٦

 .عنها احتياطي المعاش اإلضافي وفقا للقانون

صافي إجمالي ما كـان     : ٣٦،٣٤،٣٠بالصافي المنصوص عليه في المواد       -٧

يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت مخصوما          

ت مخصوما منه أقساط احتياطي المعاش والمعاش اإلضـافي         منه أقساط وبدال  

 .وضريبة كسب العمل والتمغة% ١والمكافأة اإلضافية والتأمين 

 تعفي جميع االشتراكات المستحقة وفقا ألحكـام هـذا القـانون مـن              -١٠٨مادة

 .الضرائب والرسوم أيا كان نوعها

نح واإلعانـات وكـذلك    تفي مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والم     -١٠٩مادة

المعاشات بما فيها اإلضافات وجميع المبالغ التي تؤدي بموجب هذا القانون ومـا             

يضاف إليها من عالوات أو إعانات من الخضوع للـضرائب والرسـوم بكافـة              

 .أنواعها

ويسري هذا اإلعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق عن             

  .عاشالمنتفع أو صاحب الم
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وكذلك تعفي جميع الطلبات والمستندات واألوراق الخاصة وكافة المحررات التـي       

  .يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم

ويسري هذا اإلعفاء على متجمد المبالغ المشار غليه في الفقرة الـسابقة ومتجمـد              

شأن نظـم االدخـار      ب ١٩٧٥ لسنة   ١٣المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم       

  .عند صرفه للورثة الشرعيين

كما يسري هذا اإلعفاء على المبالغ التي حصلت خالل الفترة من أول يناير سـنة               

 بالزيادة على قيمة اشتراك اإلدخال المنصوص       ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة      ١٩٧٥

  . المشار إليه في الفقرة السابقة١٩٧٥ لسنة ١٣عليه بالقانون رقم 

 الراتب المستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفاة او االستشهاد أو            وال تسري على  

  .)[17]٧٥(الفقد أحكام ضريبة التركات ورسم األيلولة

 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبـات            – )[18]٧٦(١١٠مادة

أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدةة ال تجاوز ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على               

مسةآالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء القـصد بيانـات              خ

غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات، إذا ترتب على ذلك الحصول              

  .على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق

ـ           -١١مادة ه مـن   ال يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المـستحقين عن

ويسري هذا الحكم على الحاالت السابقة على تاريخ العمل بهـذا           . المعاش المكافأة 

  .القانون مع عدم تحصيل أو صرف فروق مالية عن الماضي فيما يتعلق بالمعاش

 ال يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعـة فـي قيمـة المبـالغ               -١١٢مادة  

ن تاريخ بداية صرف االستحقاق     المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين م       

وذلك فيما عدا حاالت إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة لألخطاء             

  .المادية التي تقع في الحساب عند التسوية

                                                 
(75[17])   

(76[18])  
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كما ال يجوز للحكومة المنازعة في قيمة أي استحقاق بموجب هذا القانون في حالة              

ريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفـض  صدور قرارات غدارة أو تسويات الحقة لتا  

  .المرتبات التي اتخذت أساسا لتقديم قيمة االستحقاق

 بـشأن تعـديل     ١٩٧٦ لسنة   ٦٢ مع مراعاة أحكام القانون رقم     -)[19]٧٧(١١٣مادة  

بعض أحكام النفقات ال يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفـع أو صـاحب               

  :اء بالديون اآلتية وفي حدود الريعالمعاش أو المستفيدين أو المستحقين إال للوف

  .النفقات )١(

المبالغ المستحقة وفقاً ألحكام هذا القانون أو السترداد مبالغ صرفت بـدون             )٢(

  .وجه حق بالمخالفة ألحكامه

 .قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة )٣(

 .قروض مؤسسة صندوق الجالء للقوات المسلحة )٤(

 .ات المسلحةمستحقات الشكة العامة االقتصادية بالقو )٥(

وما بعـده وديـن     ) ٠وعند التزاحم بين أي من الديون المنصوص عليها في البند           

يبدأ بخصم دين النفقة في حـدود الجـزء         ) ١(النفقات المنصوص عليها في البند      

 .الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون

وما بعده فيمـا بنـيهم قـسم    ) ٢ ( فإذا تزاحمت الديون المنصوص عليها في البند    

  .المبالغ الجائز الحجز عليه قسمة غرما

كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد مـا هـو               

  .مستحق عليه من أقساط االستبدال وقروض بنك ناصر االجتماعي

وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق عليـه              

قبل الوفاة من أقساط االستبدال أو القروض لمؤسسة القـرو ضلـضباط القـوات              

المسلحة أو الشركة العامة االقتصادية للقوات امسلحة من مـستحقات الورثـة أو             

                                                 
(77[19])   
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المستفيدين بنسبة نصيب كل منهم على أال يجاوز الخصم ربع ما هو مستحق لـه               

  . من معاش

لمسلحة قبل تقسيط المبالغ المنـصوص      ويجوز إلدارة التامين والمعاشات للقوات ا     

سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش علـى أقـساط ال            ) ٢(عليها في البند    

تجاوز مائة قسط ويوقع اقتطاع هذه األقساط في حالة الوفاة أو في حالـة انتهـاء                

  .الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية

ـ        -١١٤مادة وات المـسلحة مـن صـحة        إذا لم تثبت إدارة التأمين والمعاشات للق

البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أسـاس مـدة              

  .الخدمة والراتب غير المتنازع عليهما

ويؤدي المعاش أو التأمين على اساس الحد األدنى المقرر قانونا لراتب الرتبـة أو              

  .ة هذا الراتبالدرجة األصلية للمنتفع في حالة عدم امكان التثبيت من قيم

 على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات         -١١٥مادة

والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، التي ستخدم أحد أصحاب المخعاشات أو          

أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقاً ألحكام هذا القـانون             

معاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه مـنهم        أن يخطروا إدارة التأمين وال    

وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خالل            

  .شهر من تاريخ استخدامه

وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعـاش إبـالغ إدارة     

ب االستحقاق يـؤدي إلـى      التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير في أسبا       

  .قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خالل شهر على األكثر من تاريخ التغيير

يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المـدني            -١١٦مادة

كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحاالت الـزواج            

لمعاشات وحاالت الوفاة التي تقع بين من يحصلون علـى          التي تتم بين مستحقات ا    

معاشات من هذه اإلدارة، ويجب أن يتم اإلخطار في احاللتـين فـورا وأنيـشمل               
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اإلخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الـصرف             

  .التي كان يصرف منها معاشه

 الصادرة بقراري مجلس    تسري األحكام المنظمة إلعانة المعيشة    -)[20]٧٨(١١٧مادة

 على المنتفعين والمستحقين المعـاملين      ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠الوزراء في   

بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين          

  .المعاشات العسكرية السابقة

وإذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وألي من المستحقين مـضافا            

إليه إعانة الغالء عن المعاش األدنى مضافا إليه هذه اإلعانـة بمـا يكمـل هـذا                 

  .المجموع ويسري ذلك على الحاالت السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون

يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المـستحقين           -)[21]٧٩(١١٨مادة

كافأة وفقاً لألحكام اآلتيـة دون      بحسب األحوال طلب إعادة تسوية المعاشات أو الم       

  :صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش

مع رد المكافأة السابق صرفها دفعـة واحـدة أو     ) ١٦(الفقرة الثانية من المادة      -١

  .على أقساط تخصم من المعاش

، ويعتبر صحيحا حساب مدة     ١٧مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة        -٢

الحق في المعاش أو المكافأة على األساس الـذي حـسبت           الخدمة التي تعطي    

عليه وفقا للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم على أن حسب المكافأة عن             

ويستبعد منها ما سـبق صـرفه مـن مكافـأة،           . سنة٢٨و٨المدة الزائدة على    

ا فيما عد ) ١٧(ويصرف الباقي دفعة واحدة وذلك وفقاً لألحكام الواردة بالمادة          

 فيكون الصرف للموجود منهم على قيد الحيـاة فـي         - وقت الوفاة  -المستحقين

تاريخ العمل بهذا القانون وطبقاً ألحكامه، أو تحـسب المـدة الزائـدة علـى               

سنة ويستبعد منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها، ثم تحـسب عـن             ٢٨و٨

 مـن سـنوات      من كل سنة   ١/٧٥المدة الباقية أو جزء منها معاش يقدر بواقع         
                                                 

(78[20])  

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢ مستبدلة بالقانوزن رقم [21]79)(
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المدة الزائدة المتبقية، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه، مع مراعاة           

  .١٩عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد األقصى المنصوص عليه في المادة 

 )١٩(الحد األقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة  -٣

شـأنه  وفي تطبيق الحد األقصى المشار إليه يسوي معاش الضابط الذي طبق في             

 فـي   ١٩٦٤ لسنة   ١١٦من القانون رقم    ) ٢٥(،)٢٤(،  )و( فقرة   ٢٣أحكام المواد   

شأن المعاشات والمكافىت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه          

 أقصى مربوط رتبته طبقا لجداول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة           ٤/٥على  

عاشا شهريا يعادل آخر راتـب اسـتحقه        المعامل به عند انتهاء خدمته، أو تمنح م       

  .أيهما افضل

وفي حاالت انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو باالسـتغناء عـن الخدمـة               

بالطرد فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومـدة خدمتـه طبقـاً               

لألحكام المقررة لذلك في قوانين المعاشات العسكرية المعامل بهـا عنـد انتهـاء              

  ).١٩(ه، على أال يجاوز المعاش الحد األقصى المنصوص عليه في المادةخدمت

  ،)٢٠،٦٢(الحد األدنى للمعاش المنصوص عليه في المادتين ) ٤(

وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة          -٢٦المادة  ) ٥(

يهم من ينطبـق    والمحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها عند انهاء خدمتهم، ويعف        

بشأن حكم هذه المادة أو المستحق عنه من رد المكافأة السابق صرفها عـن مـدة                

  .خدمته

على أن يكون حساب الضمائم والمدد اإلضافية       )  فقرة ثالثة  ٧٣،٧١(المادتان  ) ٦(

و فقاً ألحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها عند انتهـاء اسـتدعائهم أو              

ل ويصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لألحكام المنصوص        خدمتهم بحسب األحوا  

 لسنة  ٧٩من قانون التأمين االجتماعي رقم      ) ١٦٩(من المادة   ) ثانياً(عليها في البند    

١٩٧٥.  
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 فإذا تقدم طلب بعد هذا الميعاد       ٣١/١٢/١٩٨٠ويشترط تقديم طلب في ميعاد غايته       

ر التـالي لتـاريخ تقـديم       تصرف الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من أول الشه       

  . الطلب

ويجوز لإلدارة أن تعيد تسوية المعاشات خالل الفترة المشار غليهـا طبقـاً لهـذه               

  .األحكام دون حاجة على تقديم الطلب

على أصـحاب المعاشـات     ) ٩٩،١٠١( تسري أحكام المادتين     -)[22]٨٠(١١٩مادة

 بالنـسبة  ٢٦/١٢/١٨٥٤والمستحقين المعاملين بأحكام األمـر الـصادر بتـاريخ     

للعسكريين الذين سويت حـالتهم وفقـاً ألحكامـه، واألمـر الـصادر بتـاريخ                

 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقـاً ألحكامـه والقـانون            ١١/١/١٨٧١

 ٥ والقانون رقم    ١٨٨٨-٧-٢٦، والدكريتو الصادر في     ٢٢/٦/١٨٧٦الصادر في   

 معاشـاتهم وفقـاً ألحكامـه        بالنسبة لحاالت العسكريين الذين سويت     ١٩٠٩لسنة  

 لسنة  ١٥٠،  ١٩٥٦ لسنة   ٢٨٦،  ١٩٣٠لسنة  ٥٩،  ١٩١٣ لسنة   ٢٨والقانون أرقام   

 لـسنة   ٢٣٦/ ١٩٥٩ لـسنة    ١٩٥٩،٢٣٤ لـسنة    ١٩٥٨،٢٣٣ لسنة   ٤٠،  ١٩٥٧

  .١٩٦٤ لسنة ١٩٥٩،١١٦

المرافق ) ١( والجدول رقم    ٩٦،٩٤،٥٣،٥٢،٥١،٥٠،٤٩كما تسري أحكام المواد     

عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاملين بأحكام القـوانين         وقواعده على المستحقين    

المشار إليها بالفقرة األولى وال يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب علـى              

هذا التعديل إنقاص نصيب أحد المستحقين، وفي حالة قطع او إيقاف أحد األنصبة             

دي إلى زيادة   أو جزء منه يؤدي الجزء الموقوف او المقطوع لمن كان التعديل سيؤ           

 فإذا قدم الطلب بعـد      ٣١/١٢/١٩٨٠نصيبه ويشترط التقدم بطلب في ميعاد غايته        

  .ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب

الضباط الذين أنهيت المدة خدمتهم بالقوات المسلحة باإلحالة إلى         -)[23]٨١(١٢٠مادة

ى وظائفهم مدنية وتقـدموا بطلبـات       التقاعد أو االستغناء عن خدماتهم أو نقلوا إل       

                                                 
  ١٩٧٨ لسن ٥٢ مستبدلة بالقانون رقم [22]80)(

)(81[23]   
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 وقبلت طلباتهم لإلعادة    ١٩٧٢ لسنة   ٢٦لإلعادمة للخدمة وفقاً ألحكام القانون رقم       

 وقبلت طلباتهم شكال ولم يتقـرر       ١٩٧٢ لسنة   ٢٦للخدمة وفقاً ألحكام القانون  رقم     

إعادتهم إلى الخدمة يمنحون معاشا يعـادل المعـاش المقـرر لمرتـب أقـرانهم               

  .١/٧/١٩٧٣ في الخدمة في الموجودين

كما تعود تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف المساعدين وضـباط الـصف            

والجنود ذوي الراتب العالي الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة اعتبـارا مـن             

 وذلك بالفـصل بغيـر الطريـق التـأديبي، أو           ١٥/٥/١٩٧١ حتى   ٢٣/٧/١٩٥٢

و رفتهم في قضايا سياسية، أو بالنقل من        االستغناء عن دماتهم أو الحكم بطردهم أ      

وظائف القوات المسلحة المذكورة إلى وظائف مدنية بدون أن يكون سـبب النقـل             

ارتكاب المنقول ألفعال مخلة بالشرف أو مخالفة ألحكام قـوانين ونظـم الخدمـة              

بالقوات المسلحة أو ارتكاب أفعال تخل بأمن هذه القوات وحسن الخدمة بها كمـا              

 أقـصى مربـوط     ٤/٥وية معاشات المستحقين عنهم وذلك كله بما يعادل         تعاد تس 

 أو فـي    ٣٠/٨/١٩٧٥رتب أو درجات قرين كل منهم الموجودين بالخدمـة فـي            

أقرب تاريخ يسبقه أو بلوغ المستحق سن المعاش أو تارخي وفاته وبما ال يجـاوز       

 ١٩٧٢ لسنة   ٢٦ أقل معاش ألحد أقرانه الذين أعيدوا إلى الخدمة طبقا للقانون رقم          

  .  أقصى مربوط رتبة اللواء في هذا التاريخ٤/٥وبحد أقصى 

ويقصد بالفصل غير الطريق التأديبي في تطبيق أحكام الفقرة الـسابقة الحـاالت             

  :اآلتية

االستغناء عن الخدمة في غير الحاالت المنصوص عليها في قوانين الخدمـة             -١

ات التي نظمتها هذه القـوانين      بالقوات المسلحة أو دون إتباع الطرق واإلجراء      

  .واللوائح والقرارات التنفيذية لها

أو االستغناء عن الخدمة بقرار من مجلس قيـادة         ) التقاعد(اإلحالة إلى المعاش     -٢

الثورة أو بقرار جمهوري أو بقرار وزاري ألسباب غير مخلـة بالـشرف أو              

 شـئون   األمانة دون صدور قرار بذلك من لجان الضباط الرئيسية أو لجـان           

  .األفراد المختصة
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بقرار من لجان الضباط الرئيـسية أو الـسلطات     ) التقاعد(اإلحالة إلى المعاش     -٣

المختصة بشئون األفراد وذلك دون تحديد مسبق وألسباب غير مخلة بالشرف           

أو األمانة قبل حلول الدور للترقية على الرتبة أو الدرجة التالية أو ميعاد تجديد              

 .  الدرجةالخدمة في الرتبة أو

وتقدم طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف بقا لألحكام السابقة إلى إدارة            

شئون الضباط للقوات المسلحة وإلى هيئة التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة، بالنسبة           

 وذلك بخطـاب مـسجل بعلـم        ٣١/١٢/١٩٧٩للدرجات األخرى في ميعاد غايته      

بعد هذا الميعاد صرف الفرق المستحق من أول        الوصول أو باليد، فإذا قدم الطلب       

 .الشهر التالي لتقديم الطلب

 يوما من تاريخ تقـديم      ٩٠وتتم تسوية المعاش المستحق طبقاً لهذه األحكام خالل         

ويحق لمقدمي الطلبات المشار غليها التظلم من قرارات التـسوية خـالل            . الطلب

اللجنة القضائية المنصوص   يوما، من تاريخ إخطارهم بهذه القرارت، وتختص        ٦٠

 بتنظـيم وتحـدي اختـصاصات اللجـان         ١٩٧٥ لسنة   ٧١عليها في القانون رقم     

 .القضائية لضباط القوات المسلحة بالنظام في التظلمات

 . يوما من تاريخ تقديمها٦٠ويجب أن يتم الفصل في التظلمات خالل 

ـ           ى الـضباط أو    وتسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعـة والخامـسة عل

المستحقين عن بحسب األحوال الذين سبق تسوية معاشاتهم وفقـاً لحكـم الفقـرة              

  .)[24]٨٢(األولى

تعاد تسوية حاالت االستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقـة الـصحية             -١٢١مادة

،التـي حـدثت    )٣١(واإلصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حاالت المـادة          

 فيما يتعلق بالمعاش والتامين اإلضـافي ومكافـأة         ١٩٧٣بر   أكتو ٦اعتبارات من   

االستشهاد و تعويض اإلصابة التي ال تمنع من البقاء في الخدمة مع عدم صـرف               

  .فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش

                                                 
)(82[24]   
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 تزداد المعاشات المستحقة ألصحاب المعاشـات وكـذلك معاشـات           - ١٢٢مادة  

ب المعاشات المعـاملين بأحكـام قـوانين        المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحا     

من أصل المعاشات المـستحقة     % ١٠ بنسبة   ٢١/٣/١٩٦٤المعاشات السابقة على    

 ١٩٦٤ لـسنة  ١١٦لهم، عدا الحاالت التي أعيد تسويتها طبقاً ألحكام القانون رقم           

) ٤(والقوانين المعدلة له وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البند           

 ١٢٠، والمنتفعين بحكم المادة     ١٩٧٥ لسنة   ٩٠من القانون رقم    ) ١١٨(مادة  من ال 

 وكـذلك الحـاالت التـي رفعـت         ٢١/٣/١٩٦٤ممن تحددت رتب أقرانهم بعدم      

  .أفضل% ١٠معاشاتهم استثنائيا ما لم تكن نسبة الـ 

وفي جميع األحوال ال يترتب على زيادة المعاشات أي تعديل في تعديل في إعانة              

عيشة المقررة لهم، كما ال يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحـد              غالء الم 

  ).١١٩(األقصى المنصوص عليه في المادة 

تزاد المعاشات على ضوء األسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار          —١٢٣مادة  

  .من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الدفاع

 يعاد فيها تسوية المعاشات طبقا لألحكام       في جميع الحاالت اليت   -)[25]٨٣(١٢٤مادة

  : الواردة بهذا القنون يتبع اآلتي

تعاد التسوية طبقا لألحكام والقواعد الواردة بهذا القانون، وتقـارن بالمعـاش             -١

الجاري صرفه بما فيه الزيادات التي طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انتهاء             

العشرة في المائـة المقـررة      الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتضاف        

  .على لمعاش األكبر عددا من رفع معاشه على الحد األدنى) ١٢٢(بالمادة 

على أنه إذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير االسـتغناء أوالطـرد أو               

 عن معاشـات أقـرانهم ذات       ١/١٠/١٩٧١الرفت أو بناء على طلبهم اعتبارا من        

 انتهت خدمتهم عليها قبل هذا التاريخ بحسب مـدة          الرتبة أو الدرجة األصلية التي    

  .خدمة كل منهم في هذه الرتبة أو الدرجة رفع المعاش بما يعادل الفرق بينهما

                                                 
)(83[25]   
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) ١١٨(من المـادة    ) ٢(تضاف قيمة المعاشات التي تستحق بتطبيق حكم البند          -٢

من هذا القانون على المعاش وتسري في شانها جميع األحكام والقواعد المنظمة            

ه وذلك دون تعديل في إعانة غالل المعيشة المستحقة، وال تزاد نسبة العشرة             ل

من هذا القانون أو المقررة فـي القـوانين         ) ١٢٢(في المائة المقرة في المادة      

 .السابقة عليه

وقواعد من قبيـل إعـادة      ) ١(ال تعتبر إعادة توزيع المعاش طبقاً للجدول رقم          -٣

 التسوية 

ترداد ما تبقى من المبالغ التـي صـرفت بالمخالفـة            يتجاوز عن اس   -١٢٥مادة  

من قـانون اإلصـدار ألصـحاب المعاشـات         ) ٢(للقوانين المشار غليها بالمادة     

 .والمستحقين

 لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزيـر الـدفاع مـنح              -١٢٦مادة

ما أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص علهيا في هذا القرا روذلك في      

  : ياتي

تخفيض نسبي في تعريفة المواصـالت بالـسكك الحديديـة وكـذا وسـائل               )١(

  .المواصالت العامة المملوكة للدولة داخل الجمهورية

كما يمنح أعضاء جمعية المحاربين القدماء المصابين بنسبة عجز نتيجة العمليـات            

  :الحربية أو بسبب الخدمة أو انتهائها االمتيازات اآلتية

 . الحديدية بربع أجرالسفر بالسكك )١(

  .ركوب وسائل المواصالت العامة داخل المدن بالمجان )٢(

 .السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة بنصف األجر )٣(

تخفيض رسوم واشتراكات النوادي وأسعار دخول المتاحف والمعارض ودور          )٤(

 .)[26]٨٤(السينما والمسارح لتكون بنصف القيمة

                                                 
)(84[26]   
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لنوادي والمتـاحف والمعـارض ودور الـسينما        تخفيض في أسعار الدخول ل     )٢(

 .والمسارح والمملوكة للدولة

تخفيض نفقات الرحالت وأداء فريضة الحج والعمرة التي تنظمهـا الحكومـة             )٣(

  . والهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها

 .أوجه الرعاية االجتماعية األخرى التي يرى إفادة أصحاب المعاشات منها )٤(
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 )١(القواعد امللحقة باجلدول رقم 

  .بالتساوي) ١(في حالة التعدد توزع األنصبة بالجدول رقم  -١

  .تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم األرملة -٢

في حالة إيقاف أو قطـع      ) ٤٩(من المادة   ) ٣مع مراعاة حكم البند      -٣

ئة هذا  معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من ف            

المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد علـى              

باقي المستحقين بالفئات األخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نـصيب            

له بالجدول وفقاً للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التاليـة بالترتيـب               

 :الموضح بالجدول وفقاً للحالة

 الموقـوف أو المقطـوع      فئة المستحق 

 معاشه

 فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش

  األوالد -١ األرملة

  الوالدان -٢

 اإلخوة واألخوات -٣

  األرملة - ١ األوالد

 الوالدان- ٢

  األرملة -١ الوالدان

  األوالد -٢

 اإلخوة واألخوات -٣
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ويراعي قبل تنفيذ قاعدة ايلولة المعاش أورده خصم ما يكون قد استحق من معـا               

 .معاشات باقي المستحقيندون المساس ب

في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه ألحد المستحقين يعاد توزيع              -٤

  .المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب

يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما ال يجـاوز الحـد                -٥

  .األقصى للنصيب المحدد بالجدول

بالزيادة من المعاش المورث فـي حالـة إيقـاف أو           ال يرد المعاش الذي منح       -٦

 .)[1]٨٥(قطعه

يؤول الباقي من نصيبهم بعـد      ) ٢(في حالة قطع معاش الوالدين في حالة رقم        -٧

الرد على فئة األرامل إلى اإلخوة واألخوات الذين تتوافر في شـأنهم شـروط              

 .استحقاق المعاش في تاريخ تحقق سبب القطع وذلك في حدود الربع

ة قطع معاش فئة األرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع             وفي حال 

معاش المورث إلى اإلخوة واألخوات الذين تتوافر في شأنهم شـروط اسـتحقاق             

 .المعاش في هذا التاريخ
  

 
 

 

 ١٩٨٤ لسنة ٥١قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمني واملعاشات
  ١٩٧٥ لسنة ٩٠صادر بالقانون رقم للقوات املسلحة ال

 لسنة ٩٠ سكنت التعديالت فى أماكنهامن القانون –ملحوظة (
  ) املرفق بامللف ١٩٧٥

                                                 
 ثم استبدلت   ١٩٨٤لسنة  ٥١بالقانون رقم   ) ١( الملحقة بالجدول رقم     ١،٢،٣،٤،٥،٦ استبدلت القواعد    [1]85)(

 ١٩٨٧ لسنة ١١٤ بالقانون رقم ٥القاعدة رقم 
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  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية

  .قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه

  )مادة أولى(

 قـانون   مـن ) ١(من المادة   ) أ،ب(يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين       

 ١٩٧٥ لسنة   ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم         

شهريا من الرواتب األصلية واإلضافية والتعويضات الثابتة المنصوص        % ٣نسبة  

  .من القانون المذكور) ٢(عليها بالفقرة األولى من المادة 

 الثابتة الخضوع لهـذا     ويسري في شأن الرواتب األصلية واإلضافية والتعويضات      

االقتطاع الحد األقصى للرواتب والتعويـضات التـي يجـري عنهـا االقتطـاع              

  .من القانون المشار إليه)٢(المنصوص عليه في المادة 

وتمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر            

  .ضافيةعن كل سنة من مدة االشتراك في نظام المكافأة اإل

  :ويكون الحد األدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور في الحاالت اآلتية

  .انتهاء الخدمة لالستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية  ) أ(

انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو لإلحالة إلـى التقاعـد              ) ب(

 لتوقيع عقوبة بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا       

جنائية أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شـروط األهليـة             

للترقي أو لالستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية أو لدواعي الصالح العام            

أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه في نظام االدخار عشر سـنوات علـى               

  .األقل

من ) ٧٦( أوالمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة       وتصرف هذه المكافأة للمنتفع   

 .قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار غليه
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 ١٣وتحسب مستحقات المنتفعين في نظام االدخار للعاملين الصادر بالقانون رقـم            

 المشار إليه باقتراض إنهاء خدمتهم في تاريخ العمل بهـذا القـانون             ١٩٧٥لسنة  

 للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ           وتؤول

المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة اإلضافية وذلـك وفقـا              

  .للقرار الذي يصدر من وزير التأمينات في هذا الشأن

كما يؤول للحساب المشار إليه االشتراك المنصوص عليه في الفقرة األولى مـن             

 المادة،ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم في المكافأة           هذه

  .اإلضافية

ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام              

المرافـق لقـانون    ) ٤(المكافأة اإلضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم          

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون رقم التأمين االجتماعي الصادر بال

وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة اإلضافية          

  .المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه

  )[1]٨٦ ()مادة ثانية(

) أ ، ب  (يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البنـدين            

 قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المـسلحة الـصادر          من) ١(من المادة   

  :شهريا من العناصر اآلتية %) ٩( بنسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

                                                 
إلى الفقرة األولى بالقانون    ) ج( ثم أضيف بند     ١٩٨٧ لسنة   ١١٤ استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم       )[1]86(

 ثم استبدلت المادة الثانية بالقانون      ٢٦/٦/١٩٨٨رر في    مك ٢٥ العدد   - الجريدة الرسمية  ١٩٨٨ لسنة   ١٥١رقم  

 ٩١ لـسنة  ١٥، ثم استبدلت بالقانون رقم  ٦/٧/١٩٨٩ في   ٢٧ العدد   - الجريدة الرسمية  ١٩٨٩ لسنة   ١٢٥رقم  

 ١٧٨،واستبدلت بالقـانون رقـم      ٣١/٥/١٩٩٢في  ) تابع (٢٢ الجريدة الرسمية العدد     ٩/٥/١٩٩١تابع ب في    

 ، ثم   ٢٠٠١ لسنة   ٢٠ ، ثم إستبدلت الفقرة األولى من المادة  بالقانون           ٢ العدد   –ية   الجريدة الرسم  ١٩٩٣لسنة  

 ١٥٥ ، ثم بالقـانون      ٢٠٠٤ لسنة   ٨٧ ، ثم بالقانون     ٢٠٠٣ لسنة   ٩٠ ، ثم بالقانون     ٢٠٠٢ لسنة   ١٥١بالقانون  

 ٢٠٠٧ لسنة ٧٨  ، ثم إستبدلت بالقانون ٢٠٠٦ لسنة ١٤٠ثم استبدلت بالقانون  . ٢٠٠٥لسنة 
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بدل طبيعة العمل ، والبدالت األخرى التى تعتبر عنصرا من عناصـر أجـر              ) أ(

ـ               د االشتراك المتغير وفقا ألحكام قانون التأمين االجتماعى ، ومـا زاد عـن الح

  .األقصى لألجر األساسى

  .بدل الجهود االضافية بفئة المنطقة المركزية) ب(

عالوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلميـة والتـدريس          ) ج(

  .حسب األحوال

 اعتبـارا مـن     ٢٠٠٣ لـسنة    ٨٩العالوة الخاصة المقـررة بالقـانون رقـم         ) د(

١/٧/٢٠٠٣.   

 اعتبـارا مـن     ٢٠٠٤ لـسنة    ٨٦لقانون رقـم    العالوة الخاصة المقررة با   ) هـ(

١/٧/٢٠٠٤ .  

 اعتبـارا مـن   ٢٠٠٥ لـسنة  ٩٢العالوة الخاصـة المقـررة بالقـانون رق         ) و(

١/٧/٢٠٠٥.   

 اعتبـارا مـن     ٢٠٠٦ لـسنة    ٨٥العالوة الخاصة المقررة بالقـانون رقـم        ) ز(

١/٧/٢٠٠٦.   

   ١/٧/٢٠٠٧العالوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) ح(

جاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد األقصى ألجر االشـتراك          وال يجوز أن ي   

 ٧٩المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقـم            

 والقرارات المنفذة له، وال تدخل العناصر المشار إليها فـي حـساب             ١٩٧٥لسنة  

من قانون ) ٢(مادة الحد األقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بال    

  .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 ٤/٥ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشـا إضـافيا يعـادل               

عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيـستحق            

ق هـذا المعـاش     لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هـذه العناصر،واليـستح         

اإلضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيـع               

عقوبة جنائية، أو لعدم الصالحية لالستمرار بالخدمة، أو لعـدم شـروط األهليـة              
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للترقي، أو لالستغناء عن الخدمة لعدم الصالحية الفنية، أولدواعي الصالح العـام،            

  .أو فقد الجنسية

  : في منح هذا المعاش اآلتيويراعي

عدم تجاوز المعاش اإلضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في           -١

الحد األقصى لمعاش األجر المتغير المنصوص عليه في قانون         ) أ،ب،ج(البنود  

التأمين االجتماعي والقرارات المنفذة له،وذلك باستثناء معاشات المـصابين أو          

  .الشهداء في العمليات الحربية

) د(يستحق المعاش اإلضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من            -٢

  ).١(، دون التقيد بالحد األقصى المنصوص عليه في البند )ح(إلى 

وتسري في شأن المعاشات اإلضافي جميع األحكام المقررة فـي شـأن المعـاش              

 . األساسي، وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش

إلضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه فـي         وال يدخل المعاش ا   

  ".قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

  )مادة ثالثة(

في حاالت إنهاء الخدمة التي ال يستحق فيها المعاش اإلضافي يرد للمنتفـع قيمـة               

قة مدفوعاته من احتياطي المعاش اإلضافي بالفئة المنصوص عليها في المادة الساب          

محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطي المعاش اإلضافي عـن             

  .مدة اشتراكه عنه وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المـسلحة        ) ١١(ويسري حكم المادة    

  .في حساب مدة االشتراك

  )مادة رابعة(

فقـرة   (١٩و  )فقرة ثانيـة   (١٨و  ") ب" فقرة أولى بند     (٩واديستبدل بنصوص الم  

 ٥٢ و٦، ٤ بنـدي  ٤٩و ) فقرة أولـى  (٤٤و ٣٦ و ٣٤ فقرة أولى و٣٠أخيرة و   

من ) أ،ب،ج(والبنود  ) فقرة أولى  (٨٧و  ) فقرة أولى بند أ    (٧٤و) بندي أ،ب  (٥٣و
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مـن قـانون    ) فقرة ثالثة  (١٠٥و  )فقرة أولى وفقرة رابعة    (٩٨و٩٣الفقرة الثانية و  

 ١٩٧٥ لسنة   ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم         

  :المشار إليه النصوص اآلتية

 مدة الخدمة الفعلية بالنـسبة إلـى        ١/٤ مدة تعادل    -")ب"فقرة أولى بند     (-٩مادة  

د المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البن           

  ).أ(

 ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خالل ثالثة أشهر مـن           -)فقرة ثانية (-١٨مادة  

تاريخ اإلخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أسـاس             

الراتب األخير ومدة الخدمة بحد أقصى آخر راتب استحقه المنتفع وبصرف عـن             

  ).١٧(مقررة بالمادة  سنة المكافأة ال٢٨,٨المدة الزائدة على 

 وال يدخل في حساب الحد األقصى للمعاش مـا يـستحقه            -)فقرة أخيرة (-١٩مادة

المنتفع من المعاش اإلضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا          

  .لألوسمة واألنواط

 يمنح من تنتهي خدمته إلصابته بعجز كلي بسبب العمليات          -)فقرة أولى  (-٣٠مادة

حربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته األصـلية             ال

المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كـان       ) ٢(طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم      

يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت بفئة المنطقـة            

  .العسكرية المركزية أيهما أفضل

تحقون عمن يتوفى في األحوال المنصوص عليها في المـادة           يمنح المس  -٣٤مادة

 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته األصلية طبقـا              ٣١

المرافق أو يعادل صافي إجمـالي مـا كـان          ) ٢(للفئات الموضحة بالجدول رقم     

 يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت بفئة المنطقـة           

  .العسكرية المركزية أيهما أفضل
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 يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب            -٣٦مادة

 معاشـا   ٣١العمليات الحربية أو في إحدى الحاالت المنصوص عليها في المـادة            

المرافق أو يعادل صـافي مـا كـان         ) ٢(شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم      

اتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت بفئة المنطقـة         يستحقه المنتفع من ر   

  .العسكرية المركزية أيهما أفضل

 يشترط الستحقاق األرملة أو المطلقـة أن يكـون عقـد            -)فقرة أولى  (-٤٤مادة  

الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حيـاة        

للقوات المسلحة أو رئيس مجلـس إدارة       الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات      

الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب االختصاص تحديد مستندات أخرى إلثبات          

  .الزواج في بعض الحاالت التي يتعذر فيها اإلثبات بالوسائل سالفة الذكر

 زواج البنت أوا ألخت،وتمنح البنت أو األخت في هذه الحالـة            -)٤بند (-٤٩مادة

لمعاش المستحق لها وما يضاف إليه من عالوات عن مدة سنة كاملة      منحة تساوي ا  

وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها وال تصرف هذه المنحة إال مرة واحدة وال يجوز              

  .استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا ألحكام هذا القانون

  .)٥٣، ٥٢(توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين ): ٦بند (

 إذا توافرت في أحد المستحقين شروط االستحقاق ألكثر من معاش طبقا            -٥٢مادة  

ألحكام هذا القانون أو قانون التأمين االجتماعي أو الخزانة العامة فال يستحق منها             

  :إال معاشا واحد وتكون أولوية االستحقاق وفقا للترتيب اآلتي

  .المعاش المستحق عن نفسه -١

  .ج أو الزوجةالمعاش المستحق عن الزو -٢

 .المعاش المستحق عن الوالدين -٣

 .المعاش المستحق عن األوالد -٤

 .المعاش المستحق عن اإلخوة واإلخوات -٥
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وإذا كانت المعاشات مستحقة عن المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئـة             -٦

 .واحدة فيستحق المعاش األسبق في االستحقاق

آلخر أدى إليها الفرق مـن      وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لماتقدم عن المعاش ا        

 .هذا المعاش

 يجمع المستحق بني الدخل والمعاش بما ال يجـاوز خمـسين            -)بند أ  (-٥٣مادة  

جنيها شهريا وذلك مع عدم اإلخالل بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بمـا ال               

يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين              

 .نصوص عليها في المادة الثانية من قانون اإلصدارالم

 يجمع المستحق بين المعاشات بما ال يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل            -)بند ب (

  ).٥٢(المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة 

 راتب وبدالت وتعويضات أفراد القوات المـسلحة        -")بندأ"  فقرة أولى    -٧٤مادة  

ويرجع في حساب الراتـب والبـدالت       ) ١(من المادة   ) أ،ب(دين  المذكورين بالبن 

مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش        ) ٢(ولتعويضات إلى حكم المادة     

  .اإلضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون

 عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقـات           -)فقرة أولى  (– ٨٧مادة  

بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة األصـلية للمنتفـع أو             جنازة تقدر   

مثلى آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش             

  .وذك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه

  ):فقرة ثانية(

   جنيه ٣٠٠          الضباط بجميع فئاتهم ) أ(

   جنيه١٥٠الي واالحتياط والمكلفون     ضباط والجنود ذوو الراتب الع) ب(

   جنيه١٠٠          المجندون ومن في حكمهم) ج(
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 في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه مـن عـالوات وزيـادات               -٩٣مادة  

وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش           

  .قرشا كامالًأو المستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش 

 تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلـى     -)فقرة أولى  (-٩٨مادة

الجهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتيـاطي المعـاش والمعـاش             

اإلضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخـاص بمعاشـات            

المالية المختـصة ويـسري ذلـك بالنـسبة         القوات المسلحة وتحظر بذلك اإلدارة      

للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضـون مرتبـاتهم            

  . كاملة من الجهات األصلية التابعين لها

 وفي حالة عدم السداد ألقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقـا            -)فقرة رابعة (

تزام بسداد أقـساط احتيـاطي المعـاش        مع االل ) ٤(لحكم الفقرة الثالثة من المادة      

أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات      . اإلضافي والمكافآت اإلضافية عن هذه المدة     

  ).٧٧ و٧٦(التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين 

 وتتولى مديريات األمن والجهات التي تكلف مـن قبلهـا           -)فقرة ثالثة (-١٠٥مادة  

ات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشـات للقـوات المـسلحة            صرف المعاش 

ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقـداره            

من هذا الرسم مكافأة للعـاملين والقـائمين        % ٥٠عشرة قروش وتخصص نسبة     

مين بتسوية  بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائ         

  .صورف المعاشات بغير هذه الجهات

  )مادة خامسة(

المرافـق لقـانون التقاعـد والتـأمين        ) ١(يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم      

  :والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد اآلتية

  .بالتساوي) ١(في حاالت التعدد توزع األنصبة بالجدول رقم  -١

  .المستحق في حكم األرملةتعتبر المطلقة والزوج  -٢
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 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد        ٤٩من المادة   ) ٣(مع مراعاة حكم البند      -٣

المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المـستحق              

وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الـرد علـى بـاقي                

د نصيب المردود عليه أقصى نصيب لـه        المستحقين بالفئات األخرى فإذا نزا    

بالجدول وفقا للحالة في تاريخ رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضـح             

 :بالجدول التالي

فئــة المــستحق الموقــوف أو 

 المقطوع معاشه

فئة المستحق الذي يـرد عليـه       

 المعاش

  األوالد -١ األرملة

  الوالدان -٢

 اإلخوة واألخوات -٣

  .األرملة -١ األوالد

 .لدانالوا -٢

  .األرملة -١ الوالدان

  .األوالد -٢

 .اإلخوة واألخوات -٣

ويراعي قبل تنفيذ أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون               

 .المساس بمعاشات باقي المستحقين

في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه ألحد المـستحقين يعـاد               -٤

  . زوال السببتوزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ

يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعـاش وفقـا للحـاالت               -٥

السابقة بما ال يجاوز الحد األقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالـة فـي              

  .تاريخ الرد

ال يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالـة إيقافـه أو                -٦

 .قطعه
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 )مادة سادسة(

،بتعديل ١٩٧٨ لسنة   ٥٢ األولى من المادة الرابعة من القانون        يستبدل بنص الفقرة  

 بإصـدار قـانون التقاعـد والتـأمين         ١٩٧٥ لسنة   ٩٠بعض أحكام القانون رقم     

 من قـانون    ١٩استثناء من أحكام المادة     : والمعاشات للقوات المسلحة النص اآلتي    

ـ          اش الـضابط   التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه يسوي مع

الذي شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة بواقع آخر             

راتب استحقه وبما ال يقل عن المعاش والمعاش اإلضافي للمنتفعين بحكم المـادة             

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين االجتماعي رقم ٣١

  )مادة سابعة(

هم قبل تاريخ العمل بهذا القانون       ال يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمت        

 ٥٢وذلك في غير إخالل بأحكام الفقرة  الثانية من المادة الرابعة من القانون رقـم              

 بإصدار قـانون التقاعـد      ١٩٧٥ لسنة   ٩٠ بتعديل أحكام القانون رقم      ١٩٧٨لسنة  

  . والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

  )مادة ثامنة(

 ١٠٧إلى نص المادة    ) ٦،٧( وبندان برقمي    ٨١ة  تضاف فقرة أخيرة إلى نص الماد     

 ٩٠من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقـم            

  : نصوصها اآلتية١٩٧٥لسنة 

 كما يسري حكم هذه المادة على مـن انتهـت خـدمتهم     -)فقرة أخيرة  (-٨١مادة  

  .ضي دون صرف فروق مالية عن الما٦/١٠/١٩٧٣اعتباراً من 

المعـاش المقـرر عـن التعويـضات     :  بالمعاش اإلضافي–) ٦بند   (-١٠٧مادة  

  .والبدالت التي يستقطع عنها احتياطي المعاش أو إضافي وفقا للقانون

صافي إجمالي ما كان    : ٣٦و٣٤و٣٠بالصافي المنصوص عليه في المواد      ) ٧بند  (

مخصوما منه  يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدالت          
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% ١أقساط احتياط المعاش والمعاش اإلضافي والمكافـآت اإلضـافي والتـأمين            

  .وضريبة كسب العمل والتمغة

  )مادة تاسعة(

يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي سبق صرفها للمنتفعين أو المستحقين             

لعمـل بأحكـام    بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل ا        

  .هذا القانون

  )مادة عاشرة(

تزاد المعاشات المستحقة وفقا ألحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشـات للقـوات            

  %.١٠المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 

فالنسبة للمعاشات  % ٢٠واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع          

 من  ١٢٠ بما في ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة         ١/١٠/١٩٧٥المستحقة قبل   

  .القانون المشار إليه

 ويـصرف   ١/٧/١٩٨٤وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبـارا مـن           

  .١/٧/١٩٨٥النصف الثاني اعتبارا من 

  )مادة حادية عشر(

  :يراعي في الزيادة المشار إليها األحكام اآلتية

على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل      تحسب الزيادة المستحقة     -١

مستحق على حدة من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة المستحقة حتـى             

  . حسب األحوال٣٠/٦/١٩٨٥ أو ٣١/٣/١٩٨٤

وال تدخل في المجموع المشار إليه في الفقـرة الـسابقة إعانـة العجـز الكلـي                 

 بتعـديل   ١٩٨٠ لسنة   ١٣٣قانون رقم   المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من ال      

  .بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه
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 تضاف الزيادة للمعاش وتعتبر جزءا منه ويسري في شأنهاجميع أحكامـه،مع            -٢

مراعاة استبعاد إعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلـس الـوزراء            

 من المجموع المشار إليه عند توزيع       ٣٠/٦/١٩٥٣،  ١٩/٢/١٩٥٠الصادرين في   

أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها            

  .بالقرارين المذكورين

ال تخل األحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدي المشار إليه            -٣

 والتأمين والمعاشـات للقـوات       من قانون التقاعد   ٢١بالفقرة األولى من المادة     

  .المسلحة المشار إليه

 .تستحق الزيادة باإلضافة للحدين األدنى واألقصى والمعاش -٤

 )مادة ثانية عشر(

إذا قل إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته خالل الفتـرة          

  أو المعاش المستحق للمستحقين خالل الفترة      ٣١/٣/١٩٨٤ حتى   ١/١٠/١٩٧٥من  

المشار غليها مضافا إليه الزيادة المقررة بهذا القانون عن إجمالي المعاش المستحق            

 زيد المعاش بما يعادل الفـرق       ١/١٠/١٩٧٥لمن انتهت خدمته لذات األسباب قبل       

  .بينهما

  )مادة ثالثة عشر(

إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية للمنتفع أولصاحب المعاش أو للمـستحقين عـن             

ش المقرر لمن انتهت خدمته بذات األسباب قبل العمل بهذا القـانون            إجمالي المعا 

  .زيد المعاش بما يعادل الفرق بنيهما

  )مادة رابعة عشر(

 وذلك مع عـدم  ١٩٧٥ لسنة ١٣يلغي نظام اإلدخار للعاملين الصادر بالقانون رقم       

 اإلخالل بإعفاء المبالغ المستحقة وفقا للنظم التي حلت محل نظـام اإلدخـار مـن             

  .الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون

  )مادة خامسة عشر(
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  :ال تسري في شأن المعاش اإلضافي األحكام األتية

  .الزيادات واإلعانات التي تضاف للمعاش -١

   )[2]٨٧(ألغي -٢

 . من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة١٧أحكام المادة  -٣

 )ة سادسة عشرماد(

المرفق على الحاالت التي    ) ١(تسري األحكام المستحقة في مالحظات الجدول رقم        

وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتبـارا مـن هـذا                

التاريخ وذلك بمراعاة أال يقل نصيب أي من المستحقين نتيجة تطبيق هذه األحكام             

يدمجموع األنصبة في المعـاش علـى الواحـد         عما كان يتقاضاه منق بل وأال يز      

  .الصحيح

  

  )مادة سابعة عشر(

  .١/٤/١٩٨٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 مـارس سـنة     ٣١ (١٤٠٤ جمادي اآلخرة سنة     ٢٨صدر برئاسة الجمهورية في     

١٩٨٤.(  

  حسني مبارك

                                                 
 ١٩٨٧ لسنة ١١٤بالمادة السادسة الواردة بالقانون رقم ) ٢( ألغي البند رقم )[2]87(
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 ١٩٨٥ لسنة ١١٠قانون رقم 

  )[1]٨٨(بشأن االشرتاك يف نظام املكافأة

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية

  :قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه

  )المادة األولى(

) ٩(تكون نسبة االشتراك التي يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البنـد               

 ١٩٧٥ لـسنة    ٧٩ من قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون        )١٧(من المادة   

 بتعديل بعـض    ١٩٨٤ لسنة   ٥١والمنتفع وفقا لنص المادة األولى من القانون رقم         

 ٩٠أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم           

  %.٣، بواقع ١٩٧٥لسنة 

  )المادة الثانية(

عمل المنصوص عليه في قانون التـأمين االجتمـاعي الـصادر           يتحمل صاحب ال  

من األجـر األساسـي للمـؤمن عليـه     % ٣ بنسبة   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩باالقنون رقم   

  .وتضاف هذه النسبة إلى نسبة االشتراك المشار إليها في المادة السابقة

  )المادة الثالثة(

 يبصم ١٩٨٤ل سنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول إبري      

  .هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  ).١٩٨٥يولية سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية في 

                                                 
 ١٠/١٢/١٩٨٧في ) تابع (٥٠الجريدة الرسمية العدد ) )[1]88(
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