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قانون رقم 21 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون

رقم 90 لسنة 1975 والقانون رقم 51 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية  

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

) المادة األولى (

ُيستبدل بنصوص المواد : )2 / فقرة ثانية ، 45 ، 48 ، 49 البندين / 4 ، 5 

ــرة ، 50 ، 51 بنـــد /ب ، 53 البندين / أ ، ب ، 61 ، 67 البند / أواًل - ــرة أخـي  فـق

 بند فرعى )أ( والبند/ ثانًيا - بند فرعى )ب( والفقرة األخيرة ، 87 ، 93 فقرة ثانية، 

102 ، 105 ، 110 ، 123( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، النصوص اآلتية :

مادة )2/ فقرة ثانية( :

ويتحدد الحد األقصى الســـنوى إلجمالى الراتـــب والتعويضات التى يجرى عليها 

االقتطاع بقيمته فى 2020/1/1  ويتم زيادته سنوًيا فى أول يناير من كل عام بنسبة 

)15٪( منســـوبة إليه فى ديســـمبر السابق ولمدة سبع ســـنوات ، ثم يتم زيادته سنوًيا 

طبًقا لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

ويُراعى فى تحديد الحد األقصى الســـنوى جبر الحد األقصى الشـــهرى إلى أقرب 

عشرة جنيهات .
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مادة )45( :

ُيشترط الستحقاق الزوج المعاش ما يأتى :

1 - أن يكون عقد الزواج موثًقا أو ثابًتا بحكم قضائى نهائى .

2 - أال يكون متزوًجا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش .

ويســـرى فى شـــأن هذا المعاش ذات األحكام المقررة لمعاش األرملة والمنصوص 

عليها فى المادتين »49 بند 3 ، 53 بند / )هـ(« من هذا القانون .

مادة )48( :

ُيشـــترط الســـتحقاق اإلخـــوة واألخـــوات باإلضافة إلى شـــروط اســـتحقاق األبناء 

 والبنـــات أال يكـــون للمنتفـــع أو صاحـــب المعـــاش أوالد ســـبق اســـتحقاق أى منهـــم

  فى المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفًقا للتعليمات

المنظمة لذلك .

ويتم إعادة بحث شـــروط االستحقاق المشـــار إليها بالفقرة األولى عند كل تعديل 

يطرأ على حالة المعاش .

مادة )49 بند/ 4( :

)4( زواج البنت أو األخت ، وتصرف للبنت أو األخت فى هذه الحالة منحة تساوى 

المعاش المســـتحق لها عن مدة ســـنة كاملـــة بحد أدنى خمســـمائة جنيه ، وال تصرف 

 هـــذه المنحـــة إال لمرة واحدة ، وال يجوز اســـتردادها إذا أعيد المعاش لها وفًقا ألحكام

هذا القانون .

مادة )49 بند / 5 - فقرة أخيرة( :

وُتصـــرف لالبـــن أو األخ فى حالة قطـــع المعاش لغير الوفاة أو اســـتحقاق معاش 

 ذى أولويـــة أعلى منحة تســـاوى المعاش المســـتحق له عن مدة ســـنة كاملة بحدأدنى

خمســـمائة جنيه ، وال تصرف هذه المنحة إال مرة واحدة، وال يجوز اســـتردادها إذا أعيد 

المعاش له وفًقا ألحكام هذا القانون .
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مادة )50( :

ُيســـتحق المعاش للحاالت التى لم تتوافر فى شأنها شروط االستحقاق فى تاريخ 

وفاة المنتفع أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعاش الســـابق قطعه ، وذلك 

فى األحوال اآلتية :

1 - طالق أو ترمل البنت أو األخت .

2 - عجز االبن أو األخ عن الكسب .

وُيعاد توزيع المعاش بين المســـتحقين فى الحاالت المشـــار إليها من أول الشهر 

التالى لتحقق واقعة االســـتحقاق ، وذلك بمراعاة توافر شـــروط االســـتحقاق بالنســـبة 

للمستحقين فى هذا التاريخ .

مادة )51 بند/ب( :

)ب( مزاولـــة مهنـــة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 

خمس ســـنوات متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة 

ترك مزاولة المهنة اعتباًرا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .

مادة )53 البندين / أ، ب( :

)أ( يجمع المســـتحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد األدنى للمعاش المقرر 

بالفقرة األخيرة من المادة )24( من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات 

المشار إليه ، ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة )52( 

من هذا القانون .

)ب( يجمع المســـتحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد األدنى للمعاش 

المشار إليه بالبند )أ( .
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مادة )61( :

إذا انتهـــت الخدمة العســـكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بســـبب 

العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحاالت المنصوص عليها فى المادة 

)31( مـــن هـــذا القانون كان للمســـتحقين عنه الحق فى الجمع بيـــن كل من المعاش 

والحقـــوق التأمينية المقررة بهـــذا القانون وقانون التأمينات االجتماعية والمعاشـــات 

المشار إليه .

 وُيصـــرف المعـــاش النهائى بمجموع المعاشـــين مـــن إدارة التأمين والمعاشـــات

للقوات المسلحة .

مادة )67 البند / أواًل - بند فرعى أ( :

أواًل :

)أ( تســـرى عليهـــم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتيـــن )15 ، 35( من هذا 

ــوط رتبة قرينه مـــن الرتبة  القانـــون علـــى أن يكون أســـاس التقدير أول مرـب

أو الدرجـــة األصليـــة من الضبـــاط العاملين أو المتطوعيـــن بالراتب العالى 

مضاًفا إليـــه التعويضات التى يتقاضاها ، على أال تقل عن المنحة المقررة 

للمجندين المنتهية خدمتهم لذات األسباب .

مادة )67 البند / ثانًيا - بند فرعى ب( :

ثانًيا :

)ب( تســـرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحـــكام البند الفرعى )ب( من البند/ 

أواًل أو تســـوى حاالتهـــم وفًقـــا للفئات الواردة فى المـــواد )29( ، )30( ، 

)31( ، )33(، )34( ، )36( ، )37( ، )38( مـــن هـــذا القانـــون على 

أساس األجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
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مادة )67 بند / ثانًيا - فقرة أخيرة( :

وتسرى فى شأنهم أحكام المادة )61( من هذا القانون .

مادة )87( :

 عنـــد وفـــاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف نفقات جنـــازة بواقع إجمالى الراتب

أو المعاش المستحق عن ثالثة أشهر .

وتســـرى أحـــكام الفقرة األولـــى على العامليـــن المدنيين بالقوات المســـلحة لمن 

 يستشـــهد بســـبب العمليات الحربيـــة أو يتوفى فى إحدى الحـــاالت المنصوص عليها

 فى المادة )31( من هذا القانون بذات الفئات المقررة ألقرانهم من العسكريين بحسب 

الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية .

وُتصرف نفقات الجنازة إلى األرمل، وإن لم يوجد فألرشد األوالد ، وإال فلمن يثبت 

قيامه بدفع هذه النفقات .

مادة )93 فقرة ثانية( :

 وعنـــد صرف أى مـــن الحقوق المقررة بهـــذا القانون ال يصـــرف لصاحب المعاش

أو المستحق له كسر الجنيه وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه 

فى المادة )105( من هذا القانون .

مادة )102( :

اســـتثناًء من أحكام القانون المدنى ، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الحقوق 

التأمينيـــة أو أى مبالغ مســـتحقة طبًقـــا ألحكام هذا القانون فـــى ميعاد أقصاه خمس 

ســـنوات من التاريخ الذى نشـــأ فيه ســـبب االســـتحقاق ، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء 

الميعاد المشـــار إليه فيتم صرف المعاش اعتباًرا من أول الشـــهر الذى قدم فيه الطلب 

باإلضافة إلى قيمة المعاشـــات المســـتحقة عن الخمس الســـنوات السابقة على تاريخ 

تقديم طلب الصرف ، ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق .
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وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقى 

تلك الحقوق .

وينقطع ســـريان الميعاد المشـــار إليه بالنســـبة إلى المســـتحقين جميًعا إذا تقدم 

أحدهم فى الموعد المحدد.

ويُوقف أداء المعاش الذى ال يتم صرفه لمدة ســـتة أشـــهر وتســـرى أحكام الفقرة 

األولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن إلعادة صرف المعاش .

وُتحدد إدارة التأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة مستندات ومسوغات صرف 

جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .

مادة )105( :

ُيحدد وزير الدفاع بناًء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

قواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .

وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر االجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى 

تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمستحقين لها .

وُيفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره )0٫2٪( من قيمة المبالغ 

المســـتحقة بما ال يجاوز عشـــرين جنيًها مقابل صرف أى من المبالغ المســـتحقة وفًقا 

ألحـــكام هذا القانون ، كما يفرض رســـم ثابت ال يجاوز عشـــرة جنيهات عن كل محرر 

يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .

ل رصيد المبالغ المشـــار إليها شهرًيا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة  ويُرّحً

التأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة ، ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتســـوية 

وصرف المعاشـــات وفًقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناًء على عرض 

مدير إدارة التأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة ، ويكون لهذه اإلدارة حق اإلشـــراف 

والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف .
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مادة )110( :

مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشـــد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، 

ُيعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى 

بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب اإلفصاح عنها وفًقا ألحكام 

هـــذا القانـــون أو القرارات أو التعليمات المنفذة له مـــع علمه بذلك إذا ترتب على ذلك 

الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق .

مادة )123( :

تُزاد المعاشـــات المســـتحقة فـــى 30 يونيو مـــن كل عام اعتباًرا مـــن أول يوليو 

بـــذات النســـبة المحددة بالمـــادة )35( من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـــات 

 المشـــار إليـــه، وتعتبـــر الزيادة جزًءا من المعاش وتســـرى فى شـــأنها جميع أحكامه ،

وذلك بمراعاة اآلتى :

1 - يقصد بالمعاش الذى تحســـب على أساسه الزيادة مجموع المعاش األساسى 

واإلضافى المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات .

 2 - ال تعتبـــر إعانـــة العجز الكلى المنصـــوص عليها فى المادة الثانية عشـــرة

 من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 

بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة جزًءا من المعاش الذى 

تحسب على أساسه الزيادة .

3 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو 

من كل عام .

وُيصدر مدير إدارة التأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة تعليمات بقواعد صرف 

الزيادة السنوية .
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)المادة الثانية(

ُيســـتبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لســـنة 1984 

بتعديـــل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشـــات للقوات المســـلحة الصادر 

بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، النص اآلتى :

)المادة الثانية / الفقرة الثالثة( :

 ويتحـــدد الحـــد األقصـــى الســـنوى ألجـــر اشـــتراك المعـــاش اإلضافـــى بقيمته

فى 2020/1/1 ، وتحدد قيمته فى أول يناير من كل عام بما يساوى الفرق بين الحد 

األقصى ألجر االشـــتراك المعمـــول به طبًقا لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشـــات 

المشـــار إليـــه والحد األقصى ألجر االشـــتراك المقرر بالمادة )2( مـــن قانون التقاعد 

والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .

وفـــى جميع األحـــوال ، يُراعى عند زيـــادة الحد األقصى ألجرى اشـــتراك المعاش 

األساسى والمعاش اإلضافى سنوًيا أال يجاوز مجموعهما الحد األقصى ألجر االشتراك 

المعمول به طبًقا لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه .

)المادة الثالثة(

ُتلغـــى الفقرة األخيرة من المـــادة )60( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشـــات 

للقوات المسلحة المشار إليه .

)المادة الرابعة(

 تســـرى حدود الجمع بين المعاشـــات أو بين المعاش والدخل المعمول بها اعتباًرا

من تاريخ العمل بهذا القانون على حاالت االستحقاق السابقة على تاريخ العمل به التى 

حرم فيها المستحق من المعاش اآلخر أو جزء منه تطبيًقا لحدود الجمع السابقة، وذلك 

فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش .
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)المادة الخامسة(

ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1441 هـ

                 ) الموافق 15 أبريل سنة 2020 م ( 

عبد الفتاح السيسى


