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  ٢٠٢٠ لسنة ٨قانون رقم 
  القانونبتعديل بعض أحكام 

   فى شأن هيئة الشرطة١٩٧١ لسنة ١٠٩رقم 
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
  :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

  )املـادة األولـى (  
 ٢  مكررا ١١٤ ،   ١ مكررا   ١١٤ مكررا ،    ١١٤ ،   ١١٠يستبدل بنصوص المواد    

  : فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص اآلتية١٩٧١ لسنة ١٠٩من القانون رقم 

  ):١١٠(مادة 
  تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين مـن أعـضاء هيئـة الـشرطة            
أثناء العمليات األمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المـسلحة أو بـسببها أحكـام               

اشات والتعويـضات المـستحقة للمـصابين        بتقرير المع  ١٩٦٨ لسنة   ٧٠القانون رقم   
  .والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى

ويكون معاش تـأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة للمستـشهدين والمفقـودين             
  والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات اإلرهابية أو المواجهـات األمنيـة            

  عصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابـل والمتفجـرات       أو أثناء مقاومة ال   
أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه األعمال بالذخيرة الحيـة ، أو الحـاالت     
التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس األعلى للـشرطة ، بمـا يعـادل أجـر       

ا ال يجاوز الحد األقصى ألجر االشـتراك        االشتراك األخير فى تاريخ إنهاء خدمته ، بم       
 ١٤٨ادر بالقانون رقم    المنصوص عليه فى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الص       

  ٢٠١٩لسنة 
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس األعلـى للـشرطة فئـات               

ل لجنـة تخـتص     المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويشكِّ          
  .بفحص الحاالت التى تُستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها 
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  ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة لمـن تنتهـى خدمتـه لوفاتـه              
 مـن المعـاش     ٪٨٠أو إلصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع            

  .من هذه المادةالمنصوص عليه بالفقرة الثانية 
  ): مكررا١١٤(مادة 

يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعـاش               
 من هذا القانون ، وكذا فرد الـشرطة الـذى         ) ١٩(أو تنتهى خدمته إعماالً لحكم المادة       

سـباب  من هذا القانون ، أو ألحـد األ ) ٥ مكررا ٧٧(يحال إلى المعاش بموجب المادة      
عن كامل مدة الخدمة محـسوبة علـى   ) ٨، ٦، ٥(منه عدا البنود   ) ٧١(الواردة بالمادة   

أجر االشتراك األخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من عالوات              
دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة ، وذلك بحد أقـصى              

اف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقيـة لبلـوغ الـسن            ثالث عالوات دورية ، وتُض    
 من األجر الـذى سـوى علـى    ٪٨٠المقررة لترك الخدمة ، على أال يقل المعاش عن    

يستحقه عند انتهاء خدمتـه ،      أساسه المعاش وال يزيد على األجر الذى كان يتقاضاه أو           
وذلك كله بما ال يزيد على الحد األقصى المنـصوص عليـه فـى قـانون التأمينـات                  

   ٢٠١٩ لسنة ١٤٨ادر بالقانون رقم االجتماعية والمعاشات الص
رة األولى ، إذا طلب الضابط الذى أمضى        قوفى غير األحوال المشار إليها فى الف      

لمعاش ألسباب يقبلها وزير الداخلية بعـد موافقـة         عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى ا      
المجلس األعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجـح فـى االنتخابـات ،               

  . من أقصى مربوط رتبته بما ال يجاوز أجر اشتراكه األخير ٪٨٠فيكون معاشه 
  ):١ مكررا ١١٤(مادة 

نات االجتماعية والمعاشات   من قانون التأمي  ) ٢١( من المادة    ٦ال يسرى حكم البند     
 على أعضاء هيئـة الـشرطة الـذين تنتهـى           ٢٠١٩ لسنة   ١٤٨الصادر بالقانون رقم    

  .من هذا القانون ) ٥ مكررا ٧٧(، ) ١٩ (ىخدمتهم طبقًا ألحكام المادتين رقم
من قانون التأمينات االجتماعيـة والمعاشـات       ) ١٥٦(كما ال تسرى أحكام المادة      

  . ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم المشار إليه على جميع
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  ):٢ مكررا ١١٤(مادة 
  ، والفقـرة األولـى  ) ١٩(يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقًا ألحكـام المـادة       

  ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمتـه طبقًـا لـنص المـادة            ) ٧١(من المادة   ) ٢(من البند   
معاشه تعويضا تقاعديا شهريا يـساوى      من هذا القانون ، باإلضافة إلى       ) ٥ مكررا   ٧٧(

  من معاشه ،٪٥٠الفرق بين معاشه وبين أجره األخير ، على أال يتجاوز هذا التعويض     
  وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويقطع هذا التعويض التقاعدى نهائيا عنـد الوفـاة              

ض التقاعـدى   وال يعتبـر التعـوي    . أو بلوغ السن القانونية النتهاء الخدمة أيهما أقرب         
ى جزءا من المعاش ، وتحدد عناصر األجر التى تدخل فى حساب التعـويض التقاعـد          

على اقتراح المجلس األعلى للشرطة بقرار من رئيس الجمهورية بناء .  
  )املـادة الثانية (  

تلتزم الخزانة العامة بتوفير المبالغ الالزمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون لموازنـة              
  ية ، على أن تتولى وزارة الداخلية سـداد هـذه المبـالغ مـن موازنتهـا            وزارة الداخل 

مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين االجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها وذلك خـالل             
  .السنة المالية 

  )ة لثاملـادة الثا ( 
  .ره  فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشانونينشر هذا الق

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
   ه١٤٤١ سنة ة جمادى اآلخر٨ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

  . ) م ٢٠٢٠ سنة فبراير ٢الموافق ( 

  عبد الفتاح السيسى
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