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 (28 )مادة

 
والعجز والوفاة   بالقوات المسلحة إلى مدة االشتراك فً تأمٌن الشٌخوخةالخدمةتضم مدة 

وذلك بالنسبة إلى المنقولٌن إلى الخدمة المدنٌة من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدٌن أو 
ضباط الصف أو الجنود المتطوعٌن أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالٌة أو الصناع 

 .العسكرٌٌن
 المؤمن علٌه المشار إلٌهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفًقا ألحكام هذا حقوقوتسوي 

:  القانون مع مراعاة اآلتً
إذا لم ٌكن قد اكتسب حقاً فً المعاش عن مدة خدمته العسكرٌة فتسوي حقوقه باعتبار مدتً  -1

. خدمته متصلة وفًقا لألحكام المنصوص علٌها فً هذا القانون
فضل إذا كان قد اكتسب حًقا فً المعاش عن مدة خدمته العسكرٌة فٌسوى المعاش وفًقا أل -2

 :إحدى الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن له
 ٌسوي المعاش عن مدة خدمته العسكرٌة على أساس آخر أجر مستقطع منه :الطريقة األولى

 وٌسوى المعاش  ،  من هذا األجر عن كل سنة من سنواتها1/36احتٌاطى المعاش بواقع 
. عن مدة االشتراك المدنٌة وفًقا ألحكام هذا القانون

 ٌسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرٌة متصلة بالمدة المدنٌة وفًقا :الطريقة الثانية

. لألحكام المنصوص علٌها فى هذا القانون
:  المنصوص علٌها فً هذا البند ٌراعً ما ٌأتًالحاالتوفً جمٌع 

تحسب مدة الخدمة العسكرٌة وفًقا لقانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة  ( أ)
. الذي انتهت هذه الخدمة فً ظله

ٌكون الجمع بٌن المعاش المستحق عن المدة العسكرٌة والمعاش المستحق عن المدة  ( ب)
.  من الحد األقصى ألجر االشتراك فً هذا القانون %(80)المدنٌة بما ال ٌجاوز

من هذا القانون بمستحقاته عن جمٌع مدد  (5)ٌلتزم الصندوق المشار إلٌه بالمادة   ( ج)
 وتتحمل الخزانة العامة بنصٌبها فى المعاش  ، اشتراك المؤمن علٌه وفًقا لهذا القانون

أو التعوٌض بنسبة المدة التى قضاها المؤمن علٌه بالقوات المسلحة إلى مدة االشتراك 
 .الكلٌة

( 29)إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرٌة تسوى حقوقه وفقاً ألحكام المادة  -3
 .من هذا القانون، وٌصرف المعاش النهائى من إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة

 
 (29 )مادة

 

إذا انتهت الخدمة العسكرٌة ألحد المنصوص علٌهم فى المادة السابقة ثم التحق بعمل 
 :ٌخضعه ألحكام هذا القانون ٌطبق علٌه ما ٌأتى

  ، إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرٌة ولم ٌكن قد صرفها -1
 .فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمٌن دون أداء أٌة مبالغ عنها

   فإذا كان قد صرفها وٌرغب فى حساب المدة المشار إلٌها ضمن مدة اشتراكه فى 
من هذا  (5)لصندوق المنصوص علٌه بالمادة ا الً افٌتعٌن علٌه رده، هذا التأمٌن 

. القانون دفعة واحدة نقداً خالل ثالث سنوات من تارٌخ انتفاعه بأحكام هذا القانون
  وعند انتهاء خدمته المدنٌة تسوى حقوقه عن المدة العسكرٌة التى حسبت ضمن مدة 

. اشتراكه فى هذا التأمٌن والمدة المدنٌة باعتبارهما وحدة واحدة وفًقا ألحكام هذا القانون
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إذا كان صاحب معاش عسكري فتعتبر مدة اشتراكه الجدٌدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد  -2
: حقوقه التأمٌنٌة عنها وفًقا ألحكام هذا القانون وذلك بمراعاة اآلتى

 .عدم تكرار االنتفاع بالحد األدنى للمعاش ( أ)
ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكرى المستحق فى تارٌخ انتهاء الخدمة العسكرٌة  ( ب)

والمعاش المستحق عن المدة األخٌرة بما ال ٌجاوز الحد األقصى للمعاش 
من هذا القانون فى تارٌخ  (24)المنصوص علٌه بالفقرة الخامسة من المادة 

 .االستحقاق عن المدة األخٌرة
ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكرى للمصابٌن بسبب العملٌات الحربٌة أو بسبب  ( ج)

 .الخدمة والمعاش المستحق عن المدة األخٌرة دون حدود
 ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكري  ( د)

 .ومعاش اإلصابة دون حدود
 .ٌصرف المعاش النهائً من إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة( ه )

 
 (30 )مادة

 

إذااستحق المؤمن علٌه صاحب المعاش العسكري  المجند أو المستبقى أو المستدعى 
بالخدمة العسكرٌة أو المكلف معاًشا بسبب العملٌات الحربٌة أو الخدمة العسكرٌة أو إحدى 

من قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر  (31)الحاالت المذكورة بالمادة 
شأنه إحدى حاالت استحقاق المعاش عن مدة فً ، وتوافرت 1975 لسنة 90بالقانون رقم 

خدمته المدنٌة، فٌتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنٌة وفًقا ألحكام هذا القانون 
، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري  وٌضاف للمعاش العسكرى وٌجمع بٌنهما بدون حدود

المشار إلٌه لوفاة المؤمن علٌه كان للمستحقٌن عنه الحق فى الجمع بٌن كل من المعاش والحقوق 
 .التأمٌنٌة المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمٌن و المعاشات للقوات المسلحة المشار إلٌه

 شأن المؤمن علٌه من الفئات المشار الٌها بهذه المادة الذى استحق معاش العجز  فىوتسرى
 أحكام 1975لسنة  90وفًقا ألحكام قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

. انتكاس اإلصابة أو مضاعفاتها المنصوص علٌها بالباب الرابع من هذا القانون
 .    وٌصرف المعاش النهائى من إدارة التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة


