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مـقـدمـــة

القانون  بو�سع  االهتمام  على  اإن�ساوؤها  ومنذ  الع�سكري  التقاعد  جلنة  داأبت 
رقم )13( ل�سنة 2006م ب�ساأن تقاعد ومعا�سات الع�سكريني والئحته التنفيذية 
لذوى  �سواء  ت�سمنها  التي  القانونية  املواد  �سرح  على  والعمل  التنفيذ  مو�سع 
الع�سكرية املختلفة  اأمورهم باجلهات  القائمني على  اأو  الع�سكريني  ال�ساأن من 
االإر�سادي((  ))الدليل  كتيب  باأعداد  اللجنة  قامت  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
للتقاعد الع�سكري ليكون مبثابة دليل عمل ل�سوؤون التقاعد واملعا�سات الع�سكري 
والذي كان له االأثر االإيجابي يف ترتيب وتو�سيح االإجراءات للمهتمني ولذوي 

ال�ساأن من الع�سكريني.

ويف ذات ال�سياق فقد اإرتاأت اللجنة �سرورة جمع مواد قانون التقاعد الع�سكري 
الوزراء  جمل�س  بقرار  ال�سادرة  التنفيذية  والئحته  2006م  ل�سنة   )13( رقم 
رقم )2( ل�سنة 2010م يف كتيب واحد وذلك حتقيقًا للفائدة ون�سر الوعي نظرًا 
ملا يحققه الكتيب من �سال�سة يف االإطالع على مواد القانون والئحته التنفيذية 

بجانب االإجراءت التف�سيلية ل�سوؤون املتقاعدين الع�سكريني.

وتاأمل اللجنة اأن ينال هذا اجلهد ر�سا املهتمني وذوي ال�ساأن مع الوعد بال�سري 
على ذات الدرب باإ�سدارات جديدة يف امل�ستقبل القريب باأذن اهلل.

واهلل ويل التوفيق ...

       العميد الركن )جو(/
رئي�س لـجنة التقاعـد الع�سكـري
حــمـــــد جـــا�ســــــم الـمريــزيــــق
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قانون رقم )13( ل�سنة 2006

ب�ساأن تقاعد ومعا�سات الع�سكريني

نحن متيم بن حمد اآل ثاين     نائب اأمري دولة قطر،
بعد االطالع على الد�ستور،

املعدل  واملعا�سات،  التقاعد  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )24( رقم  القانون  وعلى 
بالقانون رقم )33( ل�سنة 2004،

وعلى م�سروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء،
وبعد اأخذ راأي جمل�س ال�سوري،

قررنا القانون الآتي :

الف�سل االأول

التعاريف ونطاق تطبيق القانون

مــادة )1(
املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

املو�سحة قرين كل منها، ما مل يقت�س ال�سياق معني اآخر:
الوزارة: وزارة الدفاع اأو وزارة الداخلية، بح�سب االأحوال.

الوزير : وزير الدفاع اأو وزير الداخلية، بح�سب االأحوال.
اجلهاز : جهاز اأمن الدولة، اأو جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية، اأو اأي جهاز اأمني 

اآخر، بح�سب االأحوال.
الرئي�س : رئي�س اجلهاز.
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القـــــــــــــــــــــــــوة : قوة االأمن الداخلي، اأو اأي قوة اأمنية اأخرى، بح�سب االأحوال.
القـــــــــائــــــــــــــد : قائد القوة.

الع�سكــــــــــــــــري: القطري من ال�سباط اأو الرتب االأخرى.
�ساحب املعا�س : الع�سكري الذي انتهت خدمته وتقرر له معا�س، وفقًا الأحكام 

هذا القانون.
امل�ستحــــــــــــــــــق: القطري الذي تقرر له معا�س، اأو ن�سيب فيه عن الع�سكري اأو 

�ساحب املعا�س، وفقًا الأحكام هذا القانون.
ويف  بحرًا،  اأو  جوًا  اأو  برًا  العدو  مع  امل�سلح  اال�ستباك  احلربية: حاالت  العمليات 

جميع عمليات االأمن الداخلي.
ال�سهيـــــــــــــــــــد : من يتوفى اأثناء العمليات احلربية اأو ب�سببها، ويعترب يف حكم 
اإحدى  يف  ب�سببها  اأو  اخلدمة  اأثناء  يتويف  من  كل  ال�سهيد، 

احلاالت التالية:
1 - حوادث الطائرات وال�سفن.

2 - حوادث االإ�سقاط اجلوي.
3 - حوادث اال�ستباكات مع املخالفني الأحكام القانون.

4 - اأثناء التدريبات الع�سكرية.
اأو  الوزير  من  قرار  بها  ي�سدر  التي  االأخرى  احلاالت   -  5

الرئي�س اأو القائد.
املفقـــــــــــــــــــــــود: من ي�سدر باعتباره مفقودًا حكم نهائي، اأو قرار من الوزير 

اأو الرئي�س اأو القائد.
يف  الع�سكريني  خدمة  بتنظيم  ال�سادرة  واالأنظمة  القوانني  اخلدمة:  قوانني 

الوزارة اأو اجلهاز اأو القوة.
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مدة اخلدمــة:  مــــــدة اخلدمة الفعلية واالإ�سافية واالعتبارية، مدفوعة اال�سرتاك، 
التي ين�س هذا القانون على �سمها عند ت�سوية املعا�س.

اأو  القوة،  اأو  اجلهاز  اأو  بالوزارة  ق�سيت  التي  اخلدمة  مدة  الفعلية:  اخلدمة  مدة 
باأي جهة ين�س هذا القانون على ح�سابها �سمن مدة اخلدمة 

الفعلية.
مدة اخلدمة االإ�سافية: مدة اخلدمة التي ين�س هذا القانون على �سمها اإىل 

اخلدمة الفعلية عند ح�ساب املعا�س.
ح�سابها  على  القانون  هذا  ين�س  التي  اخلدمة  مدة  االعتبارية:  اخلدمة  مدة 

حكمًا عند ح�ساب املعا�س.
مدد اال�سرتاك:   مدد اخلدمة امل�سرتك عنها يف ال�سندوق التي ي�سوى املعا�س 
على اأ�سا�سها، �سواًء كانت مدة فعلية اأو اإ�سافية اأو اعتبارية.

االإجـــــــــــــازات:    االإجازات املن�سو�س عليها يف قوانني اخلدمة.
الراتب االأ�سا�سي: الراتب ال�سهري االأخري  املقرر للع�سكري وفقًا جلدول الرواتب 
اخلا�سع له، والي�سمل البدالت اأو العالوات اأو املخ�س�سات اأو 

التعوي�سات من اأي نوع.
االجتماعية  العالوة  اإليه  م�سافًا  االأخري،  االأ�سا�سي  الراتب  الراتــــــــــــــــــب:  

املقررة مبوجب قوانني اخلدمة.
وفقًا  امل�ستحقني  اأو  املعا�س  ل�ساحب  �سهريًا  امل�ستحق  املبلغ  املعــــــــــــــــــا�س:  

الأحكام هذا القانون.
اال�ستـــــــــــراك:  املبلغ الذي ي�ستقطع اأو ي�سدد �سهريًا بالن�سب املقررة ل�سالح 

ال�سندوق، وفقًا الأحكام هذا القانون.
املكـــــــــــــــــافاأة:  مكافاأة نهاية اخلدمة املن�سو�س عليها يف قوانني اخلدمة.

اال�ستبــــــــــدال:  املبلغ املقتطع من الراتب اأو املعا�س، بناًء على طلب الع�سكري اأو 
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�ساحب املعا�س مقابل مبلغ نقدي، وفقًا الأحكام هذا القانون.
العجــــــــــــــــــــــز : كل مر�س اأو اإ�سابة ج�سدية اأو عقلية حتول كلية وب�سفة دائمة 

دون القدرة على العمل.
عدم اللياقة ال�سحية: عدم �سالحية الع�سكري طبيًا للقيام بواجبات الوظيفة 
�ساأن  يف  بها  املعمول  للقواعد  طبقًا  ي�سغلها،  التي  الع�سكرية 

حتديد م�ستويات اللياقة ال�سحية للخدمة الع�سكرية.
املن�ساأة  والداخلية  الدفاع  لوزارتي  الع�سكرية  الطبية  اللجنة  الطبيـة:  اللجنة 
جلنة  باإن�ساء   1990 ل�سنة   )4( رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار 
املن�ساأة  الطبية  اللجنة  اأو  والداخلية،  الدفاع  لوزارتي  طبية 
بقرار جمل�س الوزراء رقم )28( ل�سنة 2005 باإن�ساء اللجنة 
اأي جهة  اأو  اخت�سا�ساتها،  وتنظيم  الداخلية  لوزارة  الطبية 

طبية اأخرى يعتمدها جمل�س الوزراء.
جلنة التقاعد الع�سكري: اللجنة املن�ساأة مبوجب اأحكام هذا القانون واملخت�سة 

ب�سوؤون تقاعد ومعا�سات الع�سكريني.
الهيئــــــــــــــــــــــــة: الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات املن�ساأة بالقانون رقم )24( 

ل�سنة 2002 امل�سار اإليه.
ال�سنـــــــــــــدوق: �سندوق املعا�سات الع�سكري املن�ساأ مبوجب اأحكام هذا القانون.

ال�سنــــــــــــــــــــــة : ال�سنة امليالدية.

مـــادة )2(
ت�سري اأحكام هذا القانون، على الع�سكريني القطريني العاملني بوزارتي الدفاع 
والداخلية، وجهازي اأمن الدولة واال�ستخبارات الع�سكرية، وقوة االأمن الداخلي، 

اأو اأي جهاز اأو قوة ع�سكرية اأو اأمنية اأخرى.
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الف�سل الثاين

مدد اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ش

مــادة )3(
مدد اخلدمة الفعلية كالتايل:

1 - مدة اخلدمة يف الوزارة اأو اجلهاز اأو القوة.
الدرا�سية  والبعثات  االإعارة  ومدد  اأنواعها،  اختالف  على  االإجازات  مدة   -  2
املدد  هذه  عن  توؤدي  اأن  على  التدريبية،  والدورات  الر�سمية  واملهمات 

اال�سرتاكات املقررة يف هذا القانون.
عن  االنقطاع  اأو  الوقف  مدد  الفعلية  اخلدمة  مدة  ح�ساب  يف  يدخل  وال 

العمل، متى تقرر حرمان الع�سكري من كل راتبه عنها.

مــادة )4(
يف  الع�سكري  ق�ساها  التي  املدة  الفعلية،  اخلدمة  مدة  ح�ساب  يف  يدخل 
ل�سنة   )24( رقم  القانون  الأحكام  وفقًا  ح�سبت  قد  كانت  اإذا  املدنية  اخلدمة 
2002 امل�سار اإليه، ومل ترد اإليه ا�سرتاكاته ومل ي�سرف عنها معا�س، ويف حالة 

رد ا�سرتاكاته يحق له طلب �سمها ب�سرط �سداد اال�سرتاكات امل�ستحقة عنها.
العمل متى  اأو االنقطاع عن  الوقف  املدة، مدد  وال يدخل يف ح�ساب هذه 

تقرر حرمانه من كل راتبه عنها.
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مــادة )5(
تعترب مدة خدمة اإ�سافية املدد التالية:

1 - املدة امل�ساوية ملدة اخلدمة الفعلية، التي يق�سيها الع�سكري يف العمليات 
احلربية، وحتدد هذه املدة بقرار من الوزير اأو الرئي�س اأو القائد.

2 - املدة امل�ساوية للمدة التي يق�سيها الع�سكري يف االأ�سر.
طاقم  اأو  الطيار  الع�سكري  يخدمها  التي  املدة  لن�سف  امل�ساوية  املدة   -  3
الطائرة يف اجلو، وال حت�سب هذه املدة اإذا نق�ست �ساعات الطريان عن 

احلد املقرر �سنويًا وفقًا لقوانني اخلدمة.
باملظالت يف  القفز  الع�سكري يف  يق�سيها  التي  املدة  لربع  امل�ساوية  املدة   -  4
عن  القفزات  عدد  نق�س  اإذا  املدة  هذه  حت�سب  وال  اخلا�سة،  الوحدات 

احلد املقرر �سنويًا. وفقًا لقوانني اخلدمة.
5 - املدة امل�ساوية لربع املدة التي يق�سيها الع�سكري يف العمل بالغوا�سات اأو 
اإذا نق�ست مدة العمل  وحدات ال�سفادع الب�سرية، وال حت�سب هذه املدة 

عن احلد املقرر �سنويًا، وفقًا لقوانني اخلدمة.
6 - املدة امل�ساوية لربع املدة التي يق�سيها الع�سكري يف االأعمال الكيميائية، اأو 
االأعمال التي تتطلب ا�ستخدام مواد اإ�سعاعية اأو غازات �سامة، وحتدد هذه 

االأعمال بقرار من الوزير اأو الرئي�س اأو القائد.
اإ�سافيتني عن مدة خدمة فعلية واحدة، ويف  وال يجوز اجلمع بني مدتني 
العمل  جهة  وتلتزم  االأطول،  االإ�سافية  اخلدمة  مدة  حت�سب  املدد  تعدد  حالة 

ب�سداد اال�سرتاكات املقررة عن مدة اخلدمة االإ�سافية.



13

قانون تقاعد ومعا�سات الع�سكريني والئحته التنفيذية

الف�سل الثالث

اال�ستـــــراكات

مادة )6(
الع�سكري، ملدة ال جتاوز ع�سرين  ن�سبة )5٪( من راتب  ت�ستقطع �سهريًا 
�سنة من مدة اخلدمة، كا�سرتاك للتقاعد الع�سكري وتلتزم جهة العمل ب�سداد 
ال�سهر  اليوم اخلام�س من  الهيئة، يف موعد ال يجاوز  اإىل  الن�سبة  �سعف هذه 

التايل.
وتفر�س غرامة تاأخري مقدارها )2٪( �سهريًا من املبالغ املتاأخر �سدادها، 

عن املدة من تاريخ وجوب اأدائها حتى تاريخ ال�سداد.
هذه  من  االإعفاء  و�سروط  حاالت  الهيئة  اإدارة  جمل�س  من  بقرار  وحتدد 

الغرامة.
وتخ�سم اال�سرتاكات امل�ستحقة على الع�سكري املوجود يف اخلدمة يف تاريخ 
العمل بهذا القانون، عن مدة اخلدمة ال�سابقة على �سدوره مبا ال يجاوز ع�سرين 
�سنة، وذلك من املكافاأة امل�ستحقة له، اأو الباقي منها بعد خ�سم القرو�س التي 
منحت ب�سمانها، ويوؤدي اإليه ما تبقى منها، وعليه �سداد الفرق اإن وجد طبقًا 

للقواعد واالإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مــادة )7(
اأثناء  القطرية  اجلن�سية  اكت�سب  الذي  القطري  غري  للع�سكري  يجوز 
اخلدمة، اأن يطلب قبل انتهاء خدمته ح�ساب كل اأو بع�س مدة خدمته ال�سابقة 
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اال�سرتاكات  عنها  توؤدي  اأن  على  خدمته،  مدة  �سمن  اجلن�سية  اكت�سابه  على 
اأق�ساط �سهرية خالل خم�س �سنوات، ومبا يعادل واحدًا  اأو على  دفعة واحدة، 

وع�سرين ريااًل عن كل األف ريال.

مــادة )8(
تاريخ  قبل  املكافاأة  عنها  وتقا�سي  خدمته،  انتهت  الذي  للع�سكري  يجوز 
اأن  اأو القوة،  اأو اجلهاز  اأعيد اإىل اخلدمة يف الوزارة  العمل بهذا القانون، ثم 
ي�سدد  اأن  على  املعا�س،  يف  ال�سابقة  خدمته  مدة  بع�س  اأو  كل  ح�ساب  يطلب 

اال�سرتاكات امل�ستحقة عنها على اأ�سا�س الراتب يف تاريخ طلب ال�سم.

مــادة )9(
خا�سعة  وظيفة  اإىل  القانون  هذا  الأحكام  اخلا�سعني  من  اأي  نقل  عند 
الأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2002 امل�سار اإليه، ي�سوى معا�سه عند انتهاء 

خدمته وفقًا الأحام القانون االأخري.
 2002 ل�سنة   )24( رقم  القانون  الأحكام  اخلا�سعني  من  اأي  نقل  وعند 
امل�سار اإليه، اإىل وظيفة ع�سكرية يف الوزارة اأو اجلهاز اأو القوة، ي�سوى معا�سه 

عند انتهاء خدمته وفقًا الأحكام هذا القانون.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �سوابط وكيفية �سداد اال�سرتاكات 

امل�ستحقة يف احلالتني امل�سار اإليهما.
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الف�ســـل الرابع

املعـــــــــــــــــا�ش

مــادة )10(
اأ�سا�س )5٪( من اآخر راتب، كان يتقا�ساه  يح�سب املعا�س ال�سهري على 
الع�سكري عند انتهاء خدمته، م�سروبًا يف عدد �سنوات مدة اخلدمة املح�سوبة 

يف املعا�س، وبحد اأق�سى ع�سرين �سنة، على اأاليجاوز املعا�س مقدار الراتب.
ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء، بناًء على اقرتاح جلنة التقاعد الع�سكري، 
اأو زيادة املعا�سات امل�ستحقة، وذلك  وعر�س الهيئة، منح معا�سات ا�ستثنائية، 

وفقًا لل�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مــادة )11(
على  �سنة  كانت مدة خدمته خم�س ع�سرة  اإذا  املعا�س  الع�سكري  ي�ستحق 

االأقل، وانتهت خدمته الأحد االأ�سباب التالية:
1 - بلوغ ال�سن املقررة للتقاعد يف قوانني اخلدمة.

2 - الوفــــاة.
3 - العجز اأو عدم اللياقة ال�سحية.

4 - اال�ستقالة.
5 - اإنهاء اخلدمة بغري الطريق التاأديبي.

6 - الف�سل من اخلدمة بحكم اأو قرار تاأديبي، وقرر الوزير اأو الرئي�س اأو القائد 
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�سرف معا�س له.
وي�سوى املعا�س للع�سكري عند ا�ستحقاقه يف اأي من احلاالت امل�سار اإليها، 
يف  �سنة  ع�سرة  خم�س  عن  اخلدمة  مدة  قلت  واإذا  اخلدمة.  مدة  اأ�سا�س  على 
الفقرة  يف  اإليها  امل�سار   )5.3.2.1( البنود  يف  عليها  املن�سو�س  احلاالت 
�سنة،  ع�سرة  خم�س  اإجمالية  خدمة  مدة  اأ�سا�س  على  املعا�س  ي�سوى  ال�سابقة، 
الفرق بني مدة  اال�سرتاكات، عن  ب�سداد  العمل  تلتزم جهة  ويف هذه احلاالت 
اخلدمة امل�سرتك عنها ومدة اخلدمة )خم�س ع�سرة �سنة( التي ي�سوى املعا�س 

على اأ�سا�سها.

مادة )12(
ي�ستحق املعا�س للع�سكري وي�سوى على اأ�سا�س مدة اخلدمة، اإذا كانت مدة 
خدمته ع�سرين �سنة على االأقل، وانتهت خدمته باالإحالة اإىل التقاعد بناًء على 

طلبه.

مادة )13(
ي�سوى املعا�س للع�سكري، اأيًا كانت مدة خدمته، بن�سبة )100٪( من راتب 
الأحد  خدمته  انتهت  اإذا  الرواتب،  جدول  يف  مبا�سرة  رتبته  تلي  التي  الرتبة 

االأ�سباب التالية:
1 - اال�ست�سهاد.

2 - الفقــد.
3 - العجز ب�سبب العمليات احلربية، اأو اأثناء االأ�سر.
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4 - الوفاة اأو العجز اأثناء تاأدية واجبات وظيفته اأو ب�سببها.
ويف حالة الفقد مينح املعا�س للم�ستحقني عن املفقود، ويوزع عليهم وفقًا 
اإليه  اأدي  املفقود  الع�سكري  عاد  واإذا  القانون،  بهذا  املرفق   )1( رقم  للجدول 

معا�سه، ما مل يتقرر اإعادته اإىل اخلدمة بقرار من الوزير اأو الرئي�س اأو القائد.
ويف جميع االأحوال، تلتزم جهة العمل ب�سداد اال�سرتاكات عن املدة الزائدة 

على مدة اخلدمة امل�سرتك عنها، اإذا كانت اأقل من ع�سرين �سنة.

مــادة )14(
الع�سكري الذي �سمت له مدة خدمته ال�سابقة يف احلالتني املن�سو�س عليهما 
يف املادتني )4(، )8( من هذا القانون، ي�ستحق معا�سًا عنها، ي�سوى وفقًا حلكم 
املدة  بعد  الع�سكرية  مدة خدمته  تقل  اأال  ب�سرط  القانون،  املادة )10( من هذا 
امل�سمومة عن ع�سر �سنوات يف حالة املادة )4(، وخم�س �سنوات يف حالة املادة 

.)8(

مــادة )15(
اإحدى اجلهات  القانون، يف  الأحكام هذا  املعا�س اخلا�سع  اإذا عني �ساحب 
اخلا�سعة الأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2002 امل�سار اإليه، ي�ستمر يف �سرف 
انتهاء  وعند  اال�سرتاك عن مدة خدمته اجلديدة،  له  ويجوز  الع�سكري،  معا�سه 
خدمته بها تعاد ت�سوية املعا�س وفقًا الأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2002 امل�سار 
معا�س  ي�سوى  اأو  ال�سابقة،  خدمته  مدة  اإىل  اجلديدة  املدة  ت�ساف  بحيث  اإليه، 
امل�سرتك  ويح�سل  االأول،  املعا�س  اإىل  ي�ساف  اجلديدة  مدة خدمته  م�ستقل عن 

على معا�س مبجموع هذين املعا�سني، اأي الت�سويتني اأف�سل.
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مــادة )16(
يحق للع�سكري اأو �ساحب املعا�س، اجلمع بني الراتب اأو املعا�س، وبني ن�سف 
ن�سيبه من املعا�س امل�ستحق له عند وفاة زوجته امل�سرتكة اأو �ساحبة املعا�س، �سواًء 
كانت خا�سعة الأحكام هذا القانون، اأو القانون رقم )24( ل�سنة 2002 امل�سار اإليه.

واإذا كان راتبه اأو معا�سه، يقل عن ن�سف ن�سيبه من املعا�س امل�ستحق له 
وفقًا للفقرة ال�سابقة يوؤدي اإليه الفرق.

مادة )17(
يوقف �سرف معا�س من تقرر اإعادته للخدمة الع�سكرية، وي�سرف له راتب 
وظيفته اجلديدة، على اأن ت�ستقطع اال�سرتاكات عن مدة وظيفته اجلديدة مبا 
يكمل ع�سرين �سنة. اإذا مل يكن قد اأكملها اأثناء مدة خدمته ال�سابقة، وت�ساف 
هذه املدة اإىل مدة اخلدمة ال�سابقة، ويعاد ت�سوية ح�ساب املعا�س وفقًا الأحكام 

هذا القانون.

مادة )18(
اإذا مل تتوفر يف الع�سكري �سروط ا�ستحقاق املعا�س، اأو تقرر حرمانه منه 
الأي �سبب من االأ�سباب املن�سو�س عليها يف هذا القانون، ترد اإليه ا�سرتاكاته 
التي �سددها عن مدة خدمته وفقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون، 
باالإ�سافة اإىل التزام جهة العمل بتحمل مكافاأة نهاية اخلدمة املقررة له، مامل 
يتقرر �سرف املعا�س للم�ستحقني عنه وفقًا حلكم املادة )24( من هذا القانون.
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الف�سل اخلام�ش

امل�ستحقون للمعا�ش

مادة )19(
اإذا توفى الع�سكري اأو �ساحب املعا�س، انتقل احلق يف املعا�س اإىل امل�ستحقني 

عنه، وفقًا لالأن�سبة املحددة باجلدول رقم )1( املرفق بهذا القانون.
واإذا اأوقف �سرف ن�سيب اأحد امل�ستحقني الأي �سبب من االأ�سباب املن�سو�س 
عليها يف هذا القانون، وزع على باقي امل�ستحقني، واإذا اأعيد الن�سيب املوقوف 
اإىل �ساحبه، خف�ست باقي اأن�سبة امل�ستحقني مبقدار الزيادة التي وزعت عليهم.

مــادة )20(
تاريخ  قبل  االحتياط  اإىل  املحال  راتب  �سرف  يف  العمل  جهة  ت�ستمر 
العمل بهذا القانون. ويف حالة وفاته ي�سرف املعا�س للم�ستحقني عنه من 

ال�سندوق.

مــادة )21(
اأو معا�سها، وبني ن�سيبها من  يحق الأرملة املتويف، اجلمع بني راتبها 
املعا�س امل�ستحق لها مبوجب اأحكام هذا القانون عن زوجها املتوفى، دون 

التقيد بحد اأق�سى.
اأو  والدتها  عن  لها  امل�ستحق  املعا�س  وبني  معا�سها  بني  البنت  وجتمع 

والدها اأو عن كليهما.
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اأي معا�س  اأو معا�سه وبني  الوالدين، اجلمع بني راتبه  ويحق الأي من 
م�ستحق له عن اأوالده اأو عن غريهم.

مــادة )22(
زوجها  عن  املعا�س  من  لها  امل�ستحق  االأرملة  ن�سيب  �سرف  يوقف 

املتوفـي، اإذا تزوجت، ويعاد اإليها اإذا طلقت.
ويوقف �سرف ن�سيب االأم امل�ستحق لها من املعا�س عن ولدها املتويف، 

اإذا تزوجت بغري والده، ويعاد اإليها اإذا طلقت.
تزوجت،  اإذا  االبن،  بنت  اأو  االأخت  اأو  البنت  ن�سيب  �سرف  ويوقف 
القانون،  هذا  الأحكام  اخلا�سعة  اجلهات  باإحدى  دائمة  وظيفة  �سغلت  اأو 
اأقل من  راتبها  كان  فاإذا  اإليه،  امل�سار  ل�سنة 2002  القانون رقم )24(  اأو 
اإليها  ويعاد  ال�سندوق،  من  الفرق  لها  ي�سرف  لها  امل�ستحق  الن�سيب 
اأو  طلقت  اإذا  كاماًل،  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  لها  امل�ستحق  الن�سيب 

ترملت اأو انتهت خدمتها.
ويف جميع االأحوال، اإذا ترملت م�ستحقة املعا�س من جديد وا�ستحقت 

معا�سًا جديدًا من الزوج االآخر، ي�سرف لها املعا�س االأكرب.

مــادة )23(
بلغ  اإذا  االأبن،  واأبناء  واالإخوة  االأوالد  من  للذكر  امل�ستحق  املعا�س  يوقف 

عمره اإحدى وع�سرين �سنة، وت�ستثنى من ذلك احلالتان التاليتان:
1 - عجز امل�ستحق عن الك�سب والعمل، وينتهي حقه يف املعا�س بزوال حالة العجز.

2 - درا�سة امل�ستحق باإحدى املدار�س اأو املعاهد اأو اجلامعات، ويف هذه احلالة 
ي�سرف له ن�سيبه يف املعا�س حتى اإمتام درا�سته، اأو بلوغه �سن ال�سابعة 

والع�سرين اأيهما اأ�سبق.
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الف�سل ال�ساد�ش

احلرمان من املعا�ش

مادة )24(
يحرم الع�سكري اأو �ساحب املعا�س من املعا�س يف احلاالت التالية:

1 -  اإذا فقد جن�سيته القطرية الأي �سبب من االأ�سباب.
اأو  اخلارجي  الدولة  اأمن  �سد  موجهة  جرمية  يف  نهائي  بحكم  اأدين  اإذا   -  2

الداخلي.
3 - اإذا ف�سل من اخلدمة ب�سبب التحاقه بتنظيم غري مرخ�س له باالن�سمام 

اإليه اأو اأي تنظيم غري م�سروع.
4 - اإذا التحق بخدمة دولة اأخرى اأثناء اخلدمة، اأو خالل خم�س �سنوات من 

تاريخ انتهاء خدمته، دون موافقة الوزير اأو الرئي�س اأو القائد.
اأو القائد، �سرف املعا�س الذي حرم  اأو الرئي�س  ويجوز بقرار من الوزير 
القانون، ويف  ويوزع عليه وفقًا الأحكام هذا  امل�ستحقني عنه،  اإىل  منه �ساحبه 
اأو  الرئي�س  اأو  الوزير  بقرار من  ل�ساحبه  املعا�س  يعاد �سرف  االأحوال،  جميع 
اخلدمة  نهاية  مكافاأة  برد  يقوم  اأن  على  احلرمان،  �سبب  زوال  حال  القائد 

واال�سرتاكات التي ردت اإليه ب�سبب حالة احلرمان.
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الف�سل ال�سابع

ا�ستبدال املعا�ش

مــــادة )25(
يجوز للع�سكري امل�ستحق للمعا�س اأو ل�ساحب املعا�س، اأن يطلب ا�ستبدال 
 )2( رقم  للجدول  وفقًا  وذلك  املعا�س،  ن�سف  على  اليزيد  بجزء  نقدي  مبلغ 
املرفق بهذا القانون، بناًء على تو�سية جلنة التقاعد الع�سكري، وموافقة الهيئة.
املعا�س،  �ساحب  اأو  الع�سكري  وفاة  عند  امل�ستبدل  اجلزء  خ�سم  ويوقف 
ويوؤدي يف هذه احلالة ن�سيب امل�ستحقني كاماًل، وال يجوز للم�ستحقني ا�ستبدال 

اأن�سبتهم.

مادة )26(
من  اأكرث  اإجراء  املعا�س،  �ساحب  اأو  للمعا�س  امل�ستحق  للع�سكري  يجوز 
ا�ستبدال يف حدود ن�سف املعا�س امل�ستحق له عند طلب اال�ستبدال، وذلك وفقًا 

لل�سوابط واالإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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الف�سل الثامن

جلنة التقاعد الع�سكري

مادة )27(
تن�ساأ جلنة م�سرتكة، ت�سمى »جلنة التقاعد الع�سكري«، ت�سكل من رئي�س 
ونائب للرئي�س، وعدد من االأع�ساء ميثلون اجلهات اخلا�سعة لهذا القانون، ال 
يقل عن خم�سة وال يزيد على �سبعة، ي�سدر بتعيينهم وحتديد مكافاآتهم، ونظام 

عمل اللجنة، قرار من جمل�س الوزراء.
وامل�ساركة يف  اللجنة،  اجتماعات  الهيئة حل�سور  دعوة ممثل عن  ويجوز 

اأعمالها، دون اأن يكون له حق الت�سويت.

مادة )28(
الالزمة،  وال�سالحيات  االخت�سا�سات  الع�سكري  التقاعد  للجنة  يكون 
بوجه  ولها  الهيئة،  مع  بالتن�سيق  الع�سكريني  ومعا�سات  تقاعد  على  لالإ�سراف 

خا�س ما يلي:
ا�ستحقاق  حيث  من  خدمتهم  انتهت  الذين  الع�سكريني  حاالت  درا�سة   -  1
اأو  له  املعا�س  ا�ستحقاق  �سروط  فيه  توفرت  من  معا�س  وت�سوية  املعا�س، 

للم�ستحقني عنه.
2 - حتديد مقدار املعا�س امل�ستحق ل�ساحب املعا�س، وحتديد اأ�سماء امل�ستحقني 

عنه يف حالة وفاته ون�سيب كل منهم، واإخطارهم بذلك.
3 - درا�سة طلبات اال�ستبدال واإحالتها اإىل الهيئة.
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4 - اإبالغ تعليمات الهيئة املتعلقة بتقاعد ومعا�سات الع�سكريني، اإىل اجلهات 
املخت�سة.

مادة )29(
يجوز لكل ذي �ساأن، التظلم من قرار جلنة التقاعد الع�سكري اإىل جلنة 
فح�س املنازعات بالهيئة، وذلك خالل �ستني يومًا من تاريخ ت�سلمه االإخطار 

بالقرار.
وال تقبل الدعاوي التي ترفع من ذوي ال�ساأن اأمام املحاكم، اإال بعد تقدمي 
على  يومًا  �ستني  م�سي  اأو  فيها،  والبت  اإليها،  امل�سار  اللجنة  اإىل  تظلماتهم 

تقدميها دون البت فيها.
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الف�سل التا�سع

�سندوق املعا�سات الع�سكري

مادة )30(
ين�ساأ بالهيئة، �سندوق ي�سمى »�سندوق املعا�سات الع�سكري« يتبع الهيئة، 
اإليه اال�سرتاكات واملبالغ املن�سو�س عليها يف هذا القانون، واأية مبالغ  وتوؤدي 

اأخرى تخ�س�س له يف موازنة الدولة.
وتقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتح�سيل موارد ال�سندوق املالية، ويكون لها 
املعا�سات واحلقوق  اأمواله، و�سرفها يف  اإدارته واالإ�سراف عليه وا�ستثمار  حق 
املالية االأخرى املقررة وفقًا الأحكام هذا القانون، تنفيذًا لقرارات جلنة التقاعد 

الع�سكري.

مادة )31(

تورد اإىل ال�سندوق املبالغ التالية:
هذا  الأحكام  اخلا�سعني  رواتب  من  ت�ستقطع  التي  ال�سهرية  اال�سرتاكات   -  1

القانون.
2 - اال�سرتاكات التي يوؤديها الع�سكريون نظري �سم مدد اخلدمة ال�سابقة.

3 - املبالغ التي توؤديها جهة العمل عن الع�سكريني مبقدار �سعف اال�سرتاكات 
املدفوعة منهم.

4 - املبالغ التي تدفعها جهة العمل، لتغطية ا�سرتاكات مدد اخلدمة االإ�سافية 
واالعتبارية.
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5 - املبالغ التي تدفعها جهة العمل، لتغطية �سداد الرواتب واملعا�سات املقررة 
يف تاريخ العمل بهذا القانون.

6 - املبالغ التي تدفعها الدولة مقابل ما يتحمله ال�سندوق، لتغطية ما ي�سرف 
من معا�سات ا�ستثنائية اأو زيادة يف املعا�سات.

7 - اأية مبالغ اأخرى تدفعها الدولة اإىل ال�سندوق، لتغطية العجز الذي ين�ساأ 
عن �سرف املعا�سات.

 8 - عائدات ا�ستثمار اأموال ال�سندوق.
9 - اأية اعتمادات اأو مبالغ تخ�س�سها الدولة لل�سندوق.
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الف�سل العا�سر

اأحكام عامــة

مادة )32(
اإىل قوة االحتياط قبل  اأحيلوا  تخ�سم اال�سرتاكات امل�ستحقة على الذين 
تاريخ العمل بهذا القانون عن مدة خدمتهم قبل �سدوره وفقًا حلكم املادة )6( 
من هذا القانون، ما مل تقرر جهة العمل اإعفائهم من بع�س اأو كل اال�سرتاكات 

امل�ستحقة عليهم و�سدادها عنهم.
ومع مراعاة حكم املادة )20( من هذا القانون، تدفع الرواتب واملعا�سات 
املقررة يف تاريخ العمل بهذا القانون للمحالني اإىل قوة االحتياط اأو امل�ستحقني 
عنهم عن طريق الهيئة، باالتفاق مع جهة العمل، من املبالغ التي تدفعها جهة 

العمل لل�سندوق وفقًا لن�س املادة )5/31( من هذا القانون.

مادة )33(
ي�ستحق املعا�س من اليوم التايل النتهاء اخلدمة، وي�سرف يف نهاية ال�سهر 

الذي ي�ستحق عنه.
ويف حالة عدم ت�سوية املعا�س يف ال�سهر التايل النتهاء اخلدمة، الأي �سبب 
من االأ�سباب، ي�سرف املعا�س املوؤقت الذي حتدده الهيئة اإىل اأن تتم الت�سوية 

النهائية.
وي�سرف الباقي من املعا�س امل�ستحق بعد الت�سوية النهائية دفعه واحدة، 
اأق�ساط �سهرية ال جتاوز عامًا واحدًا من  بالزيادة على  وي�سرتد ما مت �سرفه 

تاريخ الت�سوية النهائية.
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مادة )34(
ي�سرف املعا�س كاماًل عن ال�سهر الذي يتحقق فيه �سبب قطعه اأو وقفه اأو 

احلرمان منه.
قرار  ل�سدور  التايل  ال�سهر  اأول  من  ي�سرف  املعا�س،  اإعادة  حالة  ويف 

اإعادته، على اأن يحدد يف هذا القرار تاريخ اال�ستحقاق.

مادة )35(
الطبية.  اللجنة  من  بقرار  ال�سحية  اللياقة  عدم  اأو  العجز  حالة  تثبت 
ويثبت ال�سن ب�سهادة امليالد اأو البطاقة ال�سخ�سية اأو اأي �سهادة ر�سمية اأخرى 
حتددها جلنة التقاعد الع�سكري. ويف جميع االأحوال، اإذا مل تبني ال�سهادة �سهر 

امليالد اعترب تاريخ امليالد االأول من يناير من العام املولود فيه.

مادة )36(
�سهرًا  ال�سهر  ك�سر  يعترب  املعا�س،  ت�سوية  عند  اخلدمة  مدة  ح�ساب  يف 

كاماًل، وتعترب املدة التي تزيد على �ستة اأ�سهر �سنة كاملة.

مادة )37(
ال يجوز احلجز على املعا�س اإال وفاًء لدين نفقة حمكوم بها، اأو ل�سداد ما 

يكون مطلوبًا جلهة العمل اأو ال�سندوق.
ويف جميع االأحوال، اليجوز اأن يزيد مقدار ما ُيحجز عليه عن ربع املعا�س، 

وعند التزاحم تكون االأولوية لدين النفقة.
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مادة )38(
مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر، يعاقب باحلب�س 
مدة ال جتاوز ثالثة اأ�سهر وبالغرامة التي ال تزيد على )2000(األفي ريال، اأو 
باإحدى هاتني العقوبتني، كل من تعمد االإدالء ببيانات غري �سحيحة، اأو امتنع 
الئحته  اأو  القانون  هذا  مبوجب  املطلوبة  بالبيانات  االإدالء  عن  ق�سد  ب�سوء 
التنفيذية، واإذا ترتب على ذلك احل�سول على مبالغ من ال�سندوق بدون وجه 

حق، يحق لل�سندوق ا�سرتداد هذه املبالغ.

مادة )39(
تعفى اأموال ال�سندوق وعوائدها من ال�سرائب.

مادة )40(
ت�سدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من جمل�س الوزراء.

مادة )41(
فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س يف هذا القانون، ت�سري اأحكام القانون رقم )24( 

ل�سنة 2002 امل�سار اإليه.

مادة )42(
الع�سكري،  التقاعد  ب�ساأن   1984 ل�سنة   )6( رقم  بقانون  املر�سوم  يلغى 
والقانون رقم )8( ل�سنة 1984 بتاأجيل العمل باملر�سومني بقانونني رقمي )6( 
املوظفني  وتقاعد  الع�سكري  التقاعد  �ساأن  ل�سنة 1984 يف  و )7(  ل�سنة 1984 

املدنيني، كما يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القانون.
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مادة )43(
على جميع اجلهات املخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل 

به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

متيم بن حمد اآل ثاين

نائب اأميــر دولة قطر

�سدر يف الديوان االأمريي بتاريخ: 1427/4/27هـ.

          املوافق : 2006/5/25م.
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جدول رقم )2(

ب�ساأن نظام اال�ستبدال

ما يدفع له مقابل كل ريال �سن املوظف اأو �ساحب املعا�س
120 ريـــــــــااًل
119 ريـــــــــااًل
118 ريـــــــــااًل
117 ريـــــــــااًل
116 ريـــــــــااًل
115 ريـــــــــااًل
114 ريـــــــــااًل
113 ريـــــــــااًل
112 ريـــــــــااًل
111 ريـــــــــااًل
110 ريـــــــــااًل
108 ريـــــــــااًل
106 ريـــــــــااًل
104 ريـــــــــااًل
102 ريـــــــــااًل
100 ريـــــــــااًل
98 ريـــــــــااًل
97 ريـــــــــااًل
96 ريـــــــــااًل
95 ريـــــــــااًل

41 �سنــــة فاأقل
42 �سنـــــــــــــــة
43 �سنـــــــــــــــة
44 �سنـــــــــــــــة
45 �سنـــــــــــــــة
46 �سنـــــــــــــــة
47 �سنـــــــــــــــة
48 �سنـــــــــــــــة
49 �سنـــــــــــــــة
50 �سنـــــــــــــــة
51 �سنـــــــــــــــة
52 �سنـــــــــــــــة
53 �سنـــــــــــــــة
54 �سنـــــــــــــــة
55 �سنـــــــــــــــة
56 �سنـــــــــــــــة
57 �سنـــــــــــــــة
58 �سنـــــــــــــــة
59 �سنـــــــــــــــة
60 �سنة فاأكرث
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قرار جمل�ش الوزراء رقم )2( ل�سنة 2010

باإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )13( ل�سنة 2006 ب�ساأن 
تقاعد ومعا�سات الع�سكريني

جمل�س الوزراء
بعد االإطالع على الد�ستور،

والقوانني  واملعا�سات،  التقاعد  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )24( رقم  القانون  وعلى 
املعدلة له، 

وعلى القانون رقم )13( ل�سنة 2006 ب�ساأن تقاعد ومعا�سات الع�سكريني،
وعلى قانون اخلدمة الع�سكرية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )31( ل�سنة 2006،
وعلى القرار االأمريي رقم )29( ل�سنة 1996 ب�ساأن قرارات جمل�س الوزراء التي 

ترفع لالأمري للت�سديق عليها واإ�سدارها،
للتقاعد  العامة  الهيئة  بتنظيم   2009 ل�سنة   )48( رقم  االأمريي  القرار  وعلى 

والتاأمينات االجتماعية، قرر ما يلي:

مادة )1(
بهذا  املرفقة  الع�سكريني،  ومعا�سات  تقاعد  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  يعمل 

القرار.
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مادة )2(
على جميع اجلهات املخت�سة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 

تاريخ �سدوره. وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الوزراء

ن�سادق على هذا القرار ويتم اإ�سداره
متيم بن حمد اآل ثاين
نائب اأميــر دولة قطر

�سدر يف الديوان االأمريي بتاريخ : 1431/2/5هـ

          املوافق : 2010/1/20م
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الالئحة التنفيذية لقانون تقاعد ومعا�سات الع�سكريني

الف�سل االأول - تعاريف

مادة )1(
املعاين  التالية،  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

املو�سحة قرين كل منها، ما مل يقت�س ال�سياق معنى اآخر:
جهة العمل الع�سكرية: وزارة الدفاع اأو وزارة الداخلية اأو جهاز اأمن الدولة اأو 
جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية اأو قوة االأمن الداخلي اأو اأي جهاز اأمني اأو قوة 

ع�سكرية اأخرى، بح�سب االأحوال.
ال�سلطة املخت�ســـــة :      الوزير اأو الرئي�س اأو القائد، بح�سب املعنى الوارد قرين 
كل منهم بالقانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.
مدة اخلدمة املدنية:      مـــــدة اخلدمــــة اخلا�سعة الأحكام القانون رقم )24( 

ل�سنة 2002 امل�سار اإليه.
الهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــة :       الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات االجتماعية.

اأحكام  مبوجب  املن�ساأ  الع�سكري  املعا�سات  �سنـــدوق     : ال�سنـــــــــــــــــــــــــدوق 
القانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.

باإ�سم  الهيئة  قبل  من  املخ�س�س  البنكي  احل�ساب  ال�سنــــدوق:    ح�ساب 
اأخرى  مبالغ  واأي  اال�سرتاكات،  الإيداع  ال�سندوق، 

تكون م�ستحقة لل�سندوق.
اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــة:      جلنة التقاعد الع�سكري املن�ساأة مبوجب اأحكام القانون 

رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.
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الف�سل الثاين - ح�ساب مدة اخلدمة ال�سابقة يف املعا�ش

مادة )2(
قبل  املكافاأة  عنها  وتقا�سى  خدمته،  مدة  انتهت  الذي  للع�سكري  يجوز 
اأن  الع�سكرية،  العمل  جهات  من  اأي  يف  اخلدمة  اإىل  اأعيد  ثم   ،2006/6/27
اأو بع�س مدة خدمته ال�سابقة �سمن مدة خدمته الع�سكرية  يطلب ح�ساب كل 
ال�سابقة  اخلدمة  ترك  �سبب  يكون  اأال  ب�سرط  املعا�س،  يف  املح�سوبة  اجلديدة 

موجبا للحرمان من كامل املكافاأة اأو املعا�س.
ويجب على جهة العمل الع�سكرية اإخطار اللجنة بالطلب مرفقًا به امل�ستندات 

التالية:
1 -  قرار ال�سلطة املخت�سة باإعادة الع�سكري للخدمة.

ملدة  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  على  باملوافقة  املخت�سة  ال�سلطة  قرار   -  2
اخلدمة اجلديدة.

3 - �سهادة انتهاء خدمة الع�سكري ال�سابقة مت�سمنة �سبب ترك اخلدمة.
4 - بيان مايل عن مدة اخلدمة الع�سكرية ال�سابقة امل�سمومة خلدمة الع�سكري 

بعد االإعادة اإىل اخلدمة.
5 - اإقرار من الع�سكري طالب ال�سم، مبوافقته على طريقة �سداد اال�سرتاكات 

املقررة عليه، وفقًا للمادة )19( من هذه الالئحة.
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مادة )3(
عند نقل اأي من اخلا�سعني الأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2002 امل�سار اإليه، 
اإىل وظيفة ع�سكرية باأي من جهات العمل الع�سكرية، حت�سب مدة خدمته باجلهة 
املنقول منها �سمن مدة خدمته املح�سوبة بجهة العمل الع�سكرية املنقول اإليها، 
وفقًا  اال�سرتاكات،  عنها  �سدد  قد  يكون  اأن  ب�سرط  �سمها،  لطلب  حاجة  دون 
لقانون التقاعد واملعا�سات امل�سار اإليه، فاإن مل يكن قد �سدد عنها اال�سرتاكات، 
فتح�سب اال�سرتاكات على اأ�سا�س الراتب املقرر لرتبته الع�سكرية وقت النقل. 
تاريخ  من  يومًا  �ستني  خالل  اإليها،  املنقول  الع�سكرية  العمل  جهة  على  ويجب 
النقل، اإخطار اللجنة، حل�ساب مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ النقل، �سمن 
اأن يرفق  اإليها، على  املدة املح�سوبة يف املعا�س بجهة العمل الع�سكرية املنقول 

باالإخطار امل�ستندات التالية:
1 - قرار ال�سلطة املخت�سة بالنقل اإىل جهة العمل الع�سكرية، مت�سمنًا تاريخ 

النقل وتاريخ مبا�سرة العمل باجلهة املنقول اإليها.
2 - بيان مايل عن مدة اخلدمة باجلهة املنقول منها.

3 - �سهادة من الهيئة تبني حالة ا�سرتاك املنقول يف معا�س التقاعد، ومقدار 
اال�سرتاكات املدفوعة عن مدة خدمته باجلهة املنقول منها، واأي التزامات 

متاأخرة عليه.
4 - اإقرار من املنقول، مبوافقته على طريقة �سداد اأي ا�سرتاكات متاأخرة عليه 

اأو فروق عنها، وفقًا للمادة )19( من هذه الالئحة.
اإىل  الع�سكري من جهة ع�سكرية  املادة يف حالة نقل  اأحكام هذه  وت�سري 

جهة ع�سكرية اأخرى.
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مادة )4(
يجوز للع�سكري الذي له مدة خدمة مدنية �سابقة، اأن يطلب ح�ساب كل اأو بع�س 
مدة خدمته املدنية �سمن مدة خدمته الع�سكرية املح�سوبة يف املعا�س، وذلك 

بال�سروط التالية:
1 - اأال يكون قد ا�ستحق معا�سًا عنها.

2 - موافقة ال�سلطة املخت�سة على �سم مدة خدمته املدنية.
3 - اأال تقل مدة خدمته املدنية عن �سنة ميالدية.

نهاية  مكافاأة  من  للحرمان  موجب  املدنية  اخلدمة  ترك  �سبب  يكون  اأال   -  4
اخلدمة وفقًا الأحكام القانون املنظم للخدمة املدنية، اأو موجب للحرمان 
رقم )13(  القانون  اأو   2002 ل�سنة   )24( رقم  للقانون  وفقًا  املعا�س  من 

ل�سنة 2006 امل�سار اإليهما.
قد  يكن  فاإن مل  املدنية،  اال�سرتاكات عن مدة خدمته  �سدد  قد  يكون  اأن   -  5
�سددها حت�سب ا�سرتاكاته عنها وفقًا لراتبه الع�سكري وقت طلب �سمها 

خلدمته الع�سكرية.
به  مرفقًا  الع�سكري  بطلب  اللجنة  اإخطار  الع�سكرية  العمل  جهة  وعلى 

امل�ستندات التالية:
1 - قرار التعيني باجلهة الع�سكرية.

2 - قرار ال�سلطة املخت�سة باملوافقة على �سم مدة اخلدمة املدنية ملدة خدمته 
الع�سكرية.
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3 - �سهادة بانتهاء اخلدمة املدنية ال�سابقة مت�سمنة �سبب ترك اخلدمة.
4 - بيان مايل عن مدة اخلدمة املدنية ال�سابقة.

اال�سرتاكات  ومقدار  التقاعد،  يف  ا�سرتاكه  حالة  تبني  الهيئة  من  �سهادة   -  5
املدفوعة عن مدة خدمته املدنية، واأي التزامات متاأخرة عليه.

6 - اإقرار الع�سكري، مبوافقته على طريقة �سداد اأي ا�سرتاكات متاأخرة عليه اأو 
فروق مالية عنها، وفقًا للمادة )19( من هذه الالئحة.

مادة )5(
اأثناء اخلدمة  يجوز للع�سكري غري القطري، الذي اكت�سب اجلن�سية القطرية 
الع�سكرية، اأن يطلب قبل انتهاء اخلدمة ح�ساب كل اأو بع�س مدة خدمته ال�سابقة 
على اكت�سابه اجلن�سية �سمن مدة خدمته الع�سكرية املح�سوبة يف املعا�س، وذلك 
ب�سرط اأي ي�سدد عنها اال�سرتاكات، وفقًا لن�س املادة )19( من هذه الالئحة.

املدة  ح�ساب  على  املوافقة  بقرار  اللجنة  اإخطار  الع�سكرية  العمل  جهة  وعلى 
املطلوب ح�سابها، وترفق بالطلب امل�ستندات التالية:

1 - قرار تعيني الع�سكري.
2 - �سورة القرار ال�سادر باكت�ساب الع�سكري اجلن�سية القطرية.

3 - بيان مايل عن مدة خدمة الع�سكري ال�سابقة على تاريخ اكت�سابه اجلن�سية.

4 - �سورة من البطاقة ال�سخ�سية والع�سكرية للع�سكري بعد اكت�سابه اجلن�سية.
5 - اإقرار من الع�سكري طالب ال�سم، مبوافقته على طريقة �سداد اال�سرتاكات 

املقررة عليه، وفقًا للمادة )19( من هذه الالئحة.
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الف�سل الثالث - ح�ساب مدة اخلدمة

مادة )6(
يجب عند ح�ساب مدة اخلدمة، مراعاة ال�سوابط التالية.

1 - اأال يدخل يف ح�ساب مدة اخلدمة، مدد الوقف اأو االنقطاع عن العمل متى 
تقرر حرمان الع�سكري من كامل راتبه عنها.

2 - ح�ساب مدة ا�ستبقاء الع�سكري يف اخلدمة، واملدة التي يق�سيها يف خدمة 
االحتياط، وفقًا لقانون اخلدمة الع�سكرية امل�سار اإليه، اإذا قلت مدة خدمته 

الفعلية عن )20( �سنة.
والقرارات  لالأوامر  ا�ستنادا  للع�سكري،  االإ�سافية  اخلدمة  مدد  ح�ساب   -  3
املعتمدة من ال�سلطة املخت�سة التي تثبت اأحقيته لها، ومبا ال يجاوز ع�سرين 
�سنة. وال يجوز اجلمع بني مدتني اإ�سافيتني عن مدة خدمة فعلية واحدة، 
ويف حالة تعدد املدد حت�سب مدة اخلدمة االإ�سافية االأطول، وتلتزم جهة 

العمل ب�سداد اال�سرتاكات املقررة عن مدة اخلدمة االإ�سافية.
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الف�سل الرابع - اال�سرتاكات

مادة )7(
ال�سهرية  اال�سرتاكات  ال�سندوق،  ح�ساب  يف  الع�سكرية  العمل  جهة  تورد 
اال�سرتاكات  تتحملها مبقدار �سعف  التي  واملبالغ  الع�سكريني،  من  امل�ستقطعة 
املدفوعة من الع�سكريني، واأي مبالغ اأخرى مطلوب توريدها حل�ساب ال�سندوق.

مادة )8(
يف  امل�ستحق،  الراتب  من  الع�سكريني  على  املقررة  اال�سرتاكات  ت�ستقطع 
ذات ال�سهر الذي اأجري فيه اال�ستقطاع، ويتم توريدها يف موعدها اإىل ح�ساب 

ال�سندوق، على النحول التايل:
1 - اجلهات الع�سكرية التي ت�سرف رواتبها عن طريق وزارة االقت�ساد واملالية، 
بها  العاملني  رواتب  من  امل�ستقطعة  ال�سهرية  اال�سرتاكات  حتويل  يتم 
واال�سرتاكات التي تلتزم بها جهة العمل الع�سكرية اإىل ح�ساب ال�سندوق 

عن طريق وزارة االقت�ساد واملالية.
2 - اجلهات الع�سكرية ذات املوازنات املالية امل�ستقلة، تقوم باإيداع اال�سرتاكات 
املتفق  لالآلية  وفقًا  ال�سندوق،  يف ح�ساب  مبا�سرة  ال�سهرية عن طريقها 

عليها مع وزارة االقت�ساد واملالية واللجنة.
املقابلة   )٪10( ن�سبة  اإيداع  اأو  بتحويل  ع�سكرية  عمل  جهة  كل  تلتزم   -  3
اأو االإيداع ال�سهري  جلملة اال�ستقطاعات ال�سهرية، متزامنة مع التحويل 
االتفاق  يتم  التي  لالآلية  وفقًا  وذلك  ال�سندوق،  ح�ساب  يف  لال�سرتاكات 

عليها مع وزارة االقت�ساد واملالية واللجنة.
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مادة )9(
اإذا �سادف اليوم االأخري ملوعد توريد اال�سرتاكات اإىل ح�ساب ال�سندوق، 
يوم عطلة اأ�سبوعية اأو اإجازة ر�سمية، يتم اتخاذ اإجراءات توريد اال�سرتاكات 
امل�ستقطعة، وما يقابلها من ا�سرتاكات تلتزم بها جهة العمل الع�سكرية، يف اليوم 
التايل لتاريخ نهاية العطلة اأو االإجازة الر�سمية، وحت�سب مدة التاأخري املوجب 

للغرامة من تاريخ وجوب االأداء املحدد يف هذه الالئحة حتى تاريخ ال�سداد.
وتقوم اللجنة �سهريًا، مبطابقة االإيداعات ال�سهرية يف ح�ساب ال�سندوق 
اإخالل  دون  الع�سكرية،  اجلهات  من  اإليها  الواردة  واالإخطارات  الك�سوف  مع 

مبوعد التحويل املحدد باملادة ال�سابقة.

مادة )10(
لل�سندوق،  �سهريًا  اال�سرتاكات  توريد  عند  الع�سكرية،  العمل  تلتزم جهة 

مبا ياأتي:
1 - التاأكد، من واقع ك�سوف الرواتب الوظيفية ال�سهرية، من الع�سكريني الذين 
مل يكملوا مدة ع�سرين �سنة يف اخلدمة، وت�ستقطع من رواتبهم ا�سرتاكات 

التقاعد الع�سكري.
الع�سكريني،  رواتب  بك�سوف  �سهريًا،  واملالية  االقت�ساد  وزارة  تزويد   -  2
وتقوم  الع�سكريني،  من  امل�ستقطعة  اال�سرتاكات  مبالغ  اإجمايل  مت�سمنة 
تلتزم ب�سداده جهة  املبلغ الذي  اإجمايل  وزارة االقت�ساد واملالية بتحديد 
ذات  يف  الع�سكريني  من  امل�ستقطعة  اال�سرتاكات  مقابل  الع�سكرية  العمل 

ال�سهر.
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3 - يجب اأال يقل جمموع ح�سيلة اال�ستقطاعات الواجب توريدها اإىل ح�ساب 
وقت  اخلدمة  يف  املوجودين  الع�سكريني  من  مطلوب  هو  عما  ال�سندوق، 
اإجراء اال�ستقطاع، وذلك على اأ�سا�س الرواتب امل�ستحقة عنها اال�سرتاكات 

يف ذات ال�سهر الذي مت فيه اخل�سم.
وتقوم كل جهة ع�سكرية باإيداع اال�سرتاكات امل�ستقطعة �سهريًا، اأو متابعة 
اإليها ما يقابلها من ا�سرتاكات مقررة على  االأحوال، م�سافًا  اإيداعها بح�سب 
التايل  ال�سهر  من  اخلام�س  اأق�ساه  موعد  يف  ال�سندوق  بح�ساب  العمل،  جهة 

لل�سهر امل�ستحق عنه اال�سرتاكات.
يت�سمن  بك�سف  �سهريًا،  واللجنة  الهيئة  الع�سكرية  العمل  جهة  وتزود 
اإيداعها  وتاريخ  اال�ستقطاع  وتاريخ  امل�ستقطعة  اال�سرتاكات  مبالغ  اإجمايل 

بح�ساب ال�سندوق، مرفقًا به اإخطارات االإيداع.
وقف  ب�سبب  الع�سكري  على  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  �سداد  عدم  حالة  ويف 

�سرف كامل راتبه، يجب بيان ذلك بالك�سف امل�سار اإليه.
وحتدد بقرار من اللجنة، بعد الت�ساور مع الهيئة، البيانات االأخرى املطلوب 

اإي�ساحها بالك�سف ال�سهري امل�سار اإليه.

مادة )11(
مع مراعاة حكم املادة )9( من هذه الالئحة، اإذا مل يتم توريد اال�سرتاكات 
ال�سابقة،  اإىل ح�ساب ال�سندوق يف املوعد املحدد يف املادة  امل�ستحقة �سهريًا، 
وتخت�س  �سداده،  املتاأخر  املبلغ  من  �سهريًا   )٪2( بواقع  تاأخري  غرامة  توقع 

الهيئة بح�ساب مبلغ الغرامة وحتديد اجلهة امل�سوؤولة عن دفعه.
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مادة )12(
يف  املوجودين  الع�سكريني  على  امل�ستحقة  التقاعد  ا�سرتاكات  ت�ستقطع 
اأ�سا�س  تاريخ 2006/6/26، على  الع�سكرية، حتى  باأي من اجلهات  اخلدمة، 

الراتب امل�ستحق يف هذا التاريخ، على النحو التايل:
1 - توؤدي ا�سرتاكات التقاعد امل�ستحقة عن املدة ال�سابقة على 2006/6/27، 
بخ�سمها من مكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للع�سكري، وفقًا للمادة )6( 

من القانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.
2 - ت�ستقطع ا�سرتاكات الع�سكريني الذين بلغت مدد خدمتهم الفعلية بتاريخ 
اأ�سا�س مدة خدمة فعلية مقدارها  2006/6/26 )20( �سنة فاأكرث، على 

ع�سرون �سنة فقط، باملعادلة التالية:
مبلغ ال�سرتاك املطلوب = الراتب * )5٪( * )12( �سهر * )20( �سنة خدمة فعلية.

وال ت�ستقطع منهم ا�سرتاكات عن اأي مدة خدمة تزيد على الع�سرين �سنة.
تاريخ  حتى  خدمتهم  مدة  تقل  الذين  الع�سكريني  ا�سرتاكات  ت�ستقطع   -  3
باملعادلة  الفعلية،  اخلدمة  مدة  بح�سب  �سنة،  ع�سرين  عن   2006/6/26

التالية:
مبلغ اال�سرتاك املطلوب = الراتب * )5٪( * عدد �سنوات اخلدمة الفعلية   
*)12(  �سهر حتى تاريخ 2006/6/26. و ت�ستقطع منهم اال�سرتاكات عن 
مدة خدمتهم بعد هذا التاريخ مبا يكمل ا�سرتاكات الع�سرين �سنة املقررة.
4 - تخ�سم من الراتب فروق اال�سرتاكات املتبقية على الع�سكري، بعد ت�سويتها 
مع املكافاأة، على اأق�ساط �سهريًا ال جتاوز خم�س �سنوات، وال يحول ذلك 
الوفاء  الع�سكري  يطلب  مل  ما  �سهريا،  امل�ستحق  اال�سرتاك  خ�سم  دون 
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بالفرق دفعة واحدة.
وكان  اال�سرتاكات،  بباقي  الوفاء  قبل  الع�سكري  خدمة  انتهاء  حالة  ويف 
قد  مبالغ  اأي  من  واحدة  دفعة  اال�سرتاك  فرق  خ�سم  يتم  للمعا�س،  م�ستحقًا 
تكون م�ستحقة له، واإذا مل يكن له م�ستحقات اأعيد ح�ساب مدة خدمته بقدر ما 
اأداه من ا�سرتاكات ما مل يطلب املتقاعد �سدادها دفعة واحدة اأو خ�سمها من 

املعا�س امل�ستحق له.

مادة )13(
يبداأ ا�ستقطاع اال�سرتاكات امل�ستحقة على الع�سكريني املعينني بعد تاريخ 
والتدريب يف ح�ساب  التعيني، وتدخل فرتة االختبار  تاريخ  2006/6/26، من 
لتاريخ االلتحاق باخلدمة،  باأثر رجعي  الراتب  مدة اخلدمة، ويف حالة تعديل 
يتم ا�ستقطاع فروق اال�سرتاكات عن تلك املدة، دون فر�س غرامات تاأخري، مع 
اال�ستمرار يف خ�سم اال�سرتاك وفقًا للمادة )8( من هذه الالئحة، حلني اإكمال 

مدة ع�سرين �سنة.

مادة )14(
حت�سب ا�سرتاكات التقاعد على الع�سكريني الذين اأحيلوا اإىل قوة االحتياط 
تاريخ 2006/6/26، وت�سدد ا�سرتاكاتهم عنها، وفقًا  عن مدة خدمتهم حتى 

للمادة )12( من هذه الالئحة.

مادة )15(
على  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  ا�ستقطاع  يف  الع�سكرية  العمل  جهة  ت�ستمر 
الع�سكري يف حالة ندبه للعمل باأي جهة اأخرى، مدنية كانت اأو ع�سكرية، ويتم 
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اال�ستقطاع على اأ�سا�س راتبه بجهة عمله االأ�سلية.

مادة )16(
يلتزم الع�سكري املعار، ب�سداد اال�سرتاكات املقررة عليه بواقع ن�سبة )٪5( 
ن�سبة  ب�سداد  اإليها  املعار  العمل  جهة  وتلتزم  االأ�سلية،  عمله  بجهة  راتبه  من 

)10٪( املقررة عليها.
ويف جميع االأحوال، تقوم جهة العمل الع�سكرية بتوريد اال�سرتاكات حل�ساب 
ال�سندوق، وفقًا الأحكام هذه الالئحة وطبقًا لالآلية التي يتم االتفاق عليها بني 

جهة العمل االأ�سلية واجلهة املعار اإليها.

مادة )17(
يلتزم الع�سكري ب�سداد اال�سرتاكات امل�ستحقة عليه عن مدة االإجازة بدون 
راتب بواقع )5٪( من راتبه، وتلتزم جهة العمل ب�سداد ن�سبة )10٪( املقررة 
عليها عن هذه املدة، فاإذا مل ي�سدد الع�سكري الن�سبة املقررة عليه ت�سقط مدة 
االإجازة بدون راتب من ح�ساب مدة خدمته املح�سوبة يف املعا�س، وت�سرتد جهة 

العمل ما �سددته عن هذه املدة من ال�سندوق.

مادة )18(
ب�سبب  راتبه  الذي خف�س  الع�سكري،  امل�ستحقة على  اال�سرتاكات  حت�سب 
االإجازة املر�سية، على اأ�سا�س راتبه وقت اإجراء اال�ستقطاع، وتتحمل جهة العمل 
باالإ�سافة  راتبه  تخفي�س  ب�سبب  عليه  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  فروق  الع�سكرية 

للن�سبة التي تلتزم بها.
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مادة )19(
1 - يلتزم الع�سكري ب�سداد كامل اال�سرتاكات امل�ستحقة عن مدد اخلدمة املدنية 
اأو الع�سكرية ال�سابقة، التي مل يوؤد عنها اال�سرتاكات، ومتت املوافقة على 
من   )٪15( ن�سبة  بواقع  اال�سرتاكات  وحت�سب  الع�سكرية  للخدمة  �سمها 

راتبه يف تاريخ طلب ال�سم.
ال�سابقة  خدمته  مدة  عن  الع�سكري،  على  امل�ستحقة  اال�سرتاكات  ت�سدد   -  2
امل�سار اإليها يف البند ال�سابق دفعة واحدة، اأو على اأق�ساط �سهرية ال تزيد 

مدتها على خم�س �سنوات.
3 - يوقف ا�ستقطاع اال�سرتاكات امل�ستحقة على الع�سكري، مبوجب هذه املادة، 
اإذا انتهت خدمته بالوفاة اأو العجز اأو عدم اللياقة الطبية اأو لبلوغ ال�سن 
املقررة للتقاعد النظامي، اأو النتهاء اخلدمة بغري الطريق التاأديبي، ويتم 
ح�ساب مدة اخلدمة على اأ�سا�س ما مت �سداده فعاًل من ا�سرتاكات، واإذا 
قلت مدة اخلدمة الفعلية واالإ�سافية عن خم�س ع�سرة �سنة، ي�سوى املعا�س 

على اأ�سا�س مدة خدمة اإجمالية مقدارها خم�س ع�سرة �سنة.
ويف هذه احلاالت، تلتزم جهة العمل الع�سكرية، ب�سداد اال�سرتاكات عن   
الفرق بني مدة اخلدمة امل�سرتك عنها ومدة اخلدمة )خم�س ع�سرة �سنة( 

التي ي�سوي املعا�س على اأ�سا�سها.
الع�سكري غري  امل�ستحقة على  املادة على اال�سرتاكات  اأحكام هذه  ت�سري   - 4
املوافقة  اأثناء اخلدمة، ومتت  القطرية  اكت�سب اجلن�سية  الذي  القطري، 
على طلب �سم مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ اكت�سابه اجلن�سية اإىل مدة 
اخلدمة الفعلية، وحت�سب اال�سرتاكات على اأ�سا�س راتبه يف تاريخ املوافقة 
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على الطلب، وذلك مبراعاة حكم املادة )7( من القانون رقم )13( ل�سنة 
2006 امل�سار اإليه.

مادة )20(
تلتزم جهة العمل الع�سكرية باأن توؤدي لل�سندوق اال�سرتاكات بواقع )٪15( 
عن مدد اخلدمة االإ�سافية واالعتبارية املح�سوبة �سمن مدة اخلدمة للع�سكري، 

وفقًا الأحكام هذه الالئحة.

مادة )21(
اأي  اأو  منه  امل�ستقطعة  اال�سرتاكات  املعا�س  �ساحب  اأو  الع�سكري  اإىل  ُترد 
مبالغ �سددها خالل مدة ا�سرتاكه، اإذا انتهت خدمة الع�سكري ومل تتوفر فيه 
�سروط ا�ستحقاق املعا�س، اأو اإذا كان الع�سكري اأو �ساحب املعا�س حمرومًا من 

املعا�س، وذلك ما مل يتقرر �سرف املعا�س للم�ستحقني عنه.

مادة )22(
يكون رد اال�سرتاكات للع�سكري اأو �ساحب املعا�س اأو لورثته وفقًا لالإجراءات 

التالية: 
اإىل اللجنة على النموذج املعد لذلك من قبل  اأن يتقدم ذو ال�ساأن بطلب   - 1

الهيئة.
2 - يعر�س طلب رد اال�سرتاكات على اللجنة لتقرير مدى اأحقية �ساحب ال�ساأن 

يف رد اال�سرتاكات.
الع�سكري  من  امل�ستقطعة  اال�سرتاكات  باإجمايل  ماليًا  بيانًا  اللجنة  تعد   -  3
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بن�سبة )5٪( واأي ا�سرتاكات اأخرى يكون اأداها مقابل �سم اخلدمة بن�سبة 
)15٪(، وال تورد به الن�سبة املدفوعة من جهة العمل واأي غرامات تاأخري 

عن �سداد اال�سرتاكات.
البند  يف  اإليه  امل�سار  املايل  البيان  على  بالهيئة  املخت�سة  االإدارة  تدقق   -  4

ال�سابق.
اأو من  اأو �ساحب املعا�س  5 - ي�سلم مبلغ اال�سرتاك الذي تقرر رده للع�سكري 
حاالت  ويف  منه،  ن�سخة  للجنة  حتال  ا�ستالم  �سند  مبوجب  مقامه،  يقوم 
ليوزع  املخت�سة  املحكمة  اإىل  املبلغ  يحول  لال�سرتاكات،  الورثة  ا�ستحقاق 

عليهم وفق اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.
مبلغ  على  االعرتا�س  ورثته،  اأو  املعا�س  �ساحب  اأو  للع�سكري  ويجوز 

اال�سرتاكات حمل الرد اأمام جلنة فح�س املنازعات بالهيئة.
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الف�سل اخلام�ش - االإخطار بانتهاء اخلدمة و�سرف املعا�ش

مادة )23(
تلتزم جهة العمل الع�سكرية باإخطار اللجنة، خالل �سهر من تاريخ انتهاء 
�سروط  توافر  من  للتحقق  الالزمة  االأ�سا�سية  بالبيانات  الع�سكري،  خدمة 

ا�ستحقاق املعا�س، وترفق باالإخطار امل�ستندات التالية:
1 - قرار اإنهاء اخلدمة واأي م�ستندات تتعلق ب�سبب انتهاء خدمة الع�سكري .

2 - البيانات املالية اخلا�سة بالع�سكري يف تاريخ انتهاء خدمته.
3 - بيان مايل بت�سوية مكافاأة نهاية اخلدمة، قبل �سرفها.

4 - �سورة من كل من البطاقة ال�سخ�سية والبطاقة الع�سكرية للع�سكري.
5 - بيان باأ�سماء امل�ستحقني للمعا�س عن الع�سكري املتوفى، حقيقة اأو حكمًا، 
االجتماعية  وحالته  منهم  كل  جن�سية  حتدد  التي  امل�ستندات  به  مرفقًا 

والوظيفية.
وحتدد اللجنة بقرار منها البيانات االأخرى بح�سب اأحوال انتهاء اخلدمة.

مادة )24(
الع�سكري،  بانتهاء خدمة  اإخطارها  تاريخ  من  �سهر  اللجنة، خالل  تقوم 
بدرا�سة احلالة املعرو�سة عليها وفقًا الخت�سا�ساتها املن�سو�س عليها يف هذه 
الالئحة، وتخطر الهيئة باأ�سماء امل�ستحقني للمعا�س ون�سيب كل منهم وترفق 

معه امل�ستندات املوؤيدة لذلك.
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مادة )25(
اأو يف امل�ستحقني عنه �سروط  يح�سب معا�س الع�سكري، الذي توفرت فيه 

ا�ستحقاق املعا�س، كما يلي:
يح�سب  فاأكرث،  �سنة  ع�سرين  الفعلية  خدمته  مدة  بلغت  الذي  الع�سكري   -  1
معا�سه باملعادلة التالية: املعا�س امل�ستحق للع�سكري = اآخر راتب عند ترك 

اخلدمة * )5٪( * مدة اخلدمة الفعلية بحد اأق�سى ع�سرين �سنة.
2 - الع�سكري الذي بلغت مدة خدمته الفعلية خم�س ع�سرة �سنة، وكان انتهاء 
اخلدمة الأحد االأ�سباب املن�سو�س عليها يف املادة )11( من القانون رقم 

)13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه، يح�سب معا�سه باملعادلة التالية:
 *  )٪5(  * اخلدمة  ترك  عند  راتب  اآخر   = للع�سكري  امل�ستحق  املعا�س   
)مدة اخلدمة الفعلية + مدة اخلدمة االإ�سافية اإن وجدت( مبا ال يجاوز 

ع�سرين �سنة.
انتهاء  ويرجع  �سنة،  ع�سرة  خم�س  عن  خدمته  مدة  تقل  الذي  الع�سكري   -  3
من   )5.3.2.1( البنود  يف  عليها  املن�سو�س  االأ�سباب  الأحد  اخلدمة 
يح�سب  اإليه،  امل�سار   2006 ل�سنة   )13( رقم  القانون  من   )11( املادة 
معا�سه باملعادلة التالية: املعا�س امل�ستحق للع�سكري = اآخر راتب عند ترك 
اإن  االإ�سافية  اخلدمة  مدة   + الفعلية  اخلدمة  )مدة   *  )٪5(  * اخلدمة 
وجدت(، فاإن مل تبلغ )15( �سنة يتم اإ�سافة خدمة اعتبارية الإكمال )15( 

�سنة.
وفـي هذه احلالة تلتزم جهة العمل ب�سداد اال�سرتاكات عن الفرق بني مدة   
ي�سوى  التي  �سنة(  ع�سرة  )خم�س  اخلدمة  ومدة  عنها  امل�سرتك  اخلدمة 

املعا�س على اأ�سا�سها.
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مــادة )26(
من   )13( املادة  يف  املحددة  االأ�سباب  الأحد  الع�سكري  خدمة  انتهت  اإذا 
بت�سوية  قرارها  اللجنة  ت�سدر  اإليه،  امل�سار   2006 ل�سنة   )13( رقم  القانون 
عن  ناجت  بعجز  م�سابا  اأو  مفقودًا،  اأو  �سهيدًا  اعتباره  اأ�سا�س  على  معا�سه 
العمليات احلربية اأو اأثناء االأ�سر، اأو متوفيًا اأو م�سابًا بعجز اأثناء تاأدية واجبات 

وظيفته اأو ب�سببها.
امل�ستندات  اإىل  باالإ�سافة  اللجنة،  اإىل  الع�سكرية  العمل  جهة  وتر�سل 

املن�سو�س عليها يف املادة )24( من هذه الالئحة، امل�ستندات التالية:
1 - قرار ال�سلطة املخت�سة باعتبار الع�سكري املتوفى �سهيدًا.

اأو قرار ال�سلطة املخت�سة  2 - احلكم النهائي ال�سادر من املحكمة املخت�سة 
باعتبار الع�سكري مفقودًا.

3 - التقارير الطبية عن حالة الوفاة اأو االإ�سابة بعجز ب�سبب العمليات احلربية 
اأو اأثناء االأ�سر اأو تاأدية واجبات وظيفته اأو ب�سببها.

4 - اأمر العمليات اأو االأمر االإداري الذي حدثت ب�سبب تنفيذه الوفاة اأو الفقد 
اأو العجز.

5 - نتائج التحقيق الذي اأجري وفقًا لالأو�ساع املقررة بجهة العمل الع�سكرية، 
املن�سو�س عليها يف  االأ�سباب  اأحد  انتهاء اخلدمة هو  �سبب  اأن  املت�سمن 

املادة )13( من القانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.
6 - اأي م�ستندات اأخرى ترى اللجنة لزوم تقدميها.
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مـــادة )27(
الع�سكري الذي قررت اللجنة ت�سوية معا�سه وفقًا الأحكام املادة ال�سابقة، يتم 
اأ�سا�س مدة خدمة مقدارها ع�سرون �سنة، وفقًا للمعادلة  ح�ساب معا�سه على 

التالية:
العالوة   + االأ�سا�سي  الراتب  مربوط  )اآخر   = للع�سكري  امل�ستحق  املعا�س 
االجتماعية( للرتبة التي تلي رتبته مبا�سرة وقت انتهاء خدمته * )٪5( * 20 

�سنة.
وي�سرف املعا�س للم�ستحقني عنه ويوزع عليهم وفقًا الأحكام هذه الالئحة.

مــادة )28(
اإذا عاد الع�سكري بعد اإنهاء خدمته ب�سبب الفقد، يوؤدي اإليه معا�سه الذي 

�سبق ت�سويته وفقًا للمادة ال�سابقة، بال�سروط التالية:
1 - اأن ي�سدر حكم نهائي اأو قرار من ال�سلطة املخت�سة بعودة الع�سكري من 

الفقد.
اأن يثبت �سالمة موقف الع�سكري من واقع التحقيق الذي يجرى مبعرفة   - 2

جهة العمل الع�سكرية.
3 - اإلغاء القرار ال�سادر باعتباره مفقودًا.

على  الدالة  امل�ستندات  به  مرفقًا  الع�سكري،  عودة  بقرار  اللجنة  وتخطر 
حتقق ال�سروط امل�سار اإليها.
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مــادة )29(
الع�سكري  اإعادة  ال�سابقة،  للمادة  وفقًا  املخت�سة،  ال�سلطة  قررت  اإذا 
مراعاة  فيجب  التقاعد،  اإىل  االإحالة  دون  الفقد،  من  عودته  بعد  للخدمة 

ال�سوابط التالية:
1 - اأن يكون القرار ال�سادر باإلغاء قرار اإنهاء خدمة الع�سكري مقرونا باإعادته 

للخدمة.
الفقد،  ب�سبب  له  منحت  التي  الرتبة  يف  اخلدمة  اإىل  الع�سكري  اإعادة   -  2

وبراتبها وعالواتها، وحتدد اأقدميته، وفقًا لقانون اخلدمة الع�سكرية.
3 - عدم خ�سم اأي ا�سرتاكات اأو مبالغ من الع�سكري، تكون جهة عمله قد اأدتها 

عنه لل�سندوق ب�سبب الفقد.
4 - اعتبار املدة التي ق�ساها الع�سكري يف الفقد مت�سلة بخدمته املعاد اإليها 

وتدخل يف ح�ساب خدمته الفعلية.
5 - منح الع�سكري فروق رواتبه الوظيفية، بني ما �سرف للم�ستحقني عنه وما 
ي�ستحق له فعاًل، التي اأوقف �سرفها له ب�سبب قرار اإنهاء خدمته واإحالته 

اإىل التقاعد، وذلك عن فرتة الفقد.
وتخطر اللجنة بقرار االإعادة للخدمة.
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مــادة )30(
عدم  الع�سكري،  فقد  ومالب�سات  ظروف  واقع  من  التحقيق  اثبت  اإذا 
�سالمة موقفه، وقررت اجلهة املخت�سة عدم اإعادته للخدمة الع�سكرية، تتخذ 

االإجراءات التالية:
1 - ت�سدر جهة العمل الع�سكرية قرارها باإلغاء قرار اعتباره مفقودًا مقرونا 

بقرار اإحالته للم�ساءلة التاأديبية، وفقًا لقانون اخلدمة الع�سكرية.
باإلغاء قرار اعتبار  بالقرار ال�سادر  اللجنة  الع�سكرية  العمل  2 - تخطر جهة 

الع�سكري مفقودًا ونتيجة احلكم التاأديبي ال�سادر ب�ساأنه.
3- تنظر اللجنة يف احلالة املعرو�سة عليها، وتقرر مدى ا�ستحقاق الع�سكري 

للمعا�س، اأو احلرمان منه، وفقًا الأحكام هذه الالئحة.
اأدتها  قد  تكون  ا�سرتاكات  اأي  الع�سكري  من  تخ�سم  االأحوال  جميع  ويف 
عنه جهة العمل الع�سكرية. وال ترد اأن�سبة املعا�س التي �سرفت للم�ستحقني عن 
الع�سكري، خالل فرتة الفقد، اإال اإذا قررت اللجنة عدم ا�ستحقاقه للمعا�س اأو 
يكون قد حرم منه ومل تكن ال�سلطة املخت�سة قد وافقت على �سرفه للم�ستحقني 

عنه.

مــادة )31(
الع�سكري الذي عاد بعد اعتباره مفقودًا، الأ�سباب غري متعلقة باخلدمة، 
و�سدر بعودته حكم نهائي اأو قرار من ال�سلطة املخت�سة، يعامل بح�سب االأحوال 

االآتية:
1 - اإذا ثبت �سالمة موقف الع�سكري، وتقرر اإعادته اإىل اخلدمة، تعترب مدة 
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الع�سكري  يتحمل  راتب  بدون  اإجازة  الفقد  مدة  وتعترب  مت�سلة،  خدمته 
ن�سبة )5٪( التي �سددتها عنه جهة العمل الع�سكرية ب�سبب الفقد، فاإن مل 
ي�سددها يلزم برد ما دفع للم�ستحقني عنه، وت�سقط املدة من ح�ساب مدة 

اخلدمة وتقدير املعا�س.
2 - اإذا تقرر اإنهاء خدمة الع�سكري مع حفـظ حقه يف املعا�س، يتم ت�سوية معا�سه 
من تاريخ انقطاعه عن العمل، قبل �سدور احلكم باعتباره مفقودًا، ويلزم 
برد ما اأدى للم�ستحقني عنه على اأق�ساط، وحتدد بقرار من اللجنة قيمة 

كل ق�سط ومدة ال�سداد.
اإليه  اإنهاء خدمة الع�سكري، مع حرمانه من كامل املعا�س، ترد  اإذا تقرر   - 3
ا�سرتاكاته التي اأداها، ويلزم برد ما �سرف للم�ستحقني عنه، ما مل تقرر 

ال�سلطة املخت�سة ا�ستمرار �سرف املعا�س للم�ستحقني عنه.

مــادة )32(
ي�ستحق املعا�س اعتبارًا من اليوم التايل النتهاء اخلدمة وي�سرف يف نهاية 

ال�سهر الذي ي�ستحق عنه.
ويف حالة تعذر اإجراء الت�سوية النهائية للمعا�س خالل املدة املحددة باملادة 
)24( من هذه الالئحة، تقرتح اللجنة �سرف معا�س موؤقت ل�ساحب املعا�س اأو 
للم�ستحقني عنه اإىل حني االنتهاء من الت�سوية النهائية للمعا�س، وحتدد الهيئة 

املعا�س الذي ي�سرف له.
ويكون للجنة اقرتاح تقدير مبلغ املعا�س املوؤقت و�سرفه، على اأن يدفع فرق 
املعا�س دفعة واحدة للم�ستحق بعد اإجراء الت�سوية النهائية، ويخ�سم من املعا�س 
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اأق�ساط  على  وت�سدد  النهائية  الت�سوية  اإجراء  بعد  بالزيادة  �سرفت  مبالغ  اأي 
�سهرية ال جتاوز )12( ق�سطًا من تاريخ الت�سوية النهائية.

الف�سل ال�ساد�ش - عودة �ساحب املعا�ش للخدمة الع�سكرية

مــادة )33(
يوقف �سرف معا�س الع�سكري املتقاعد اإذا اأعيد للخدمة الع�سكرية، باأي 

من اجلهات الع�سكرية وذلك اعتبارًا من تاريخ اإعادته للعمل.
وتخطر جهة العمل الع�سكرية اللجنة، باحلالة الوظيفية اجلديدة للع�سكري 

املعاد للخدمة، فور اإعادته للخدمة، لوقف �سرف املعا�س.

مادة )34(
1 - الع�سكري الذي اأوقف �سرف معا�سه، مبوجب املادة ال�سابقة، وكان راتب 
ال�سندوق  من  مينح  �سرفه،  املوقوف  املعا�س  من  اقل  اجلديدة  وظيفته 
الع�سكرية  العمل  وعلى جهة  وراتب وظيفته اجلديدة.  معا�سه  الفرق بني 
الهيئة  وتقوم  راتبه،  يف  تعديل  باأي  اللجنة  اإخطار  الع�سكري  لها  التابع 
بتعديل فرق املعا�س تبعًا الأي زيادة اأو نق�س يف راتب الوظيفة اجلديدة. 
ويوقف �سرف الفرق متى ت�ساوي راتب الوظيفة اجلديدة مع مقدار املعا�س 

اأو زاد عليه.
2 - يلزم الع�سكري يف احلالة امل�سار اإليها يف البند ال�سابق، ب�سداد ا�سرتاكات 
التقاعد عن مدة خدمته اجلديدة، ويح�سب اال�سرتاك وفقًا الأحكام هذه 
الالئحة، على اأ�سا�س راتب وظيفته اجلديدة، اإذا مل يكن قد اأكمل ع�سرين 

�سنة يف خدمته ال�سابقة، ومبا يكمل هذه املدة.
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3 - يعاد ح�ساب مدة اخلدمة بعد انتهاء خدمه الع�سكري، باإ�سافة مدة خدمته 
اجلديدة اإىل مدة خدمته ال�سابقة، ويتم ح�ساب معا�سه على النحو التايل:
مقدار املعا�س اجلديد = )مدة اخلدمة ال�سابقة + مدة اخلدمة اجلديدة(   

بحد اأق�سى ع�سرين �سنة * اآخر راتب * )٪5(.

مادة )35(
الع�سكري الذي اأوقف �سرف معا�سه وفقًا للمادة )33( من هذه الالئحة، 
وكان راتب وظيفته اجلديدة، اأكرب من الراتب الذي ح�سب على اأ�سا�سه معا�سه 
يف  اجلديدة  خدمته  عن  اال�سرتاك  يطلب  اأن  له  يجوز  ال�سابقة،  خدمته  عن 
التقاعد الع�سكري، وفقًا لل�سوابط املقررة بهذه الالئحة، اإذا مل يكن قد اأكمل 

ع�سرين �سنة يف خدمته ال�سابقة.
مدة  ح�ساب  ويعاد  اجلديدة،  اخلدمة  مدة  عن  اال�سرتاكات  وت�ستقطع 
خدمته باإ�سافة مدة اخلدمة اجلديدة، واإعادة ت�سوية معا�سه اجلديد، واإذا مل 
يكمل املدد امل�سار اإليها ردت اإليه ا�سرتاكاته ومنح مكافاأة نهاية اخلدمة، وفقًا 

لقانون اخلدمة الع�سكرية امل�سار اإليه.
واإذا كانت مدة اخلدمة ال�سابقة ع�سرين �سنة اأو اأكرث، فال يطالب ب�سداد 
اأي ا�سرتاكات عنها، ويح�سب معا�سه اجلديد على اأ�سا�س اآخر راتب م�ستحق له 

عند انتهاء خدمته اجلديدة.

مادة )36(
املادتني  يف  اإليهما  امل�سار  احلالتني  يف  الع�سكري،  خدمة  انتهت  اإذا 
انتهاء خدمته،  بقرار  اللجنة  باإخطار  الع�سكرية  العمل  تقوم جهة  ال�سابقتني، 

وفقًا للمادة )23( من هذه الالئحة.
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الف�سل ال�سابع - احلرمان من املعا�ش

مادة )37(
اأو حرم منه  اإذا كان الع�سكري وقت انتهاء خدمته حمروما من املعا�س، 
بعد تقريره له، الأحد االأ�سباب املقررة بالقانون رقم )13(ل�سنة 2006 امل�سار 
ال�سلطة املخت�سة باحلرمان م�سببًا  القرار ال�سادر من  اأن يكون  اإليه، فيجب 

وقائمًا على �سند قانوين �سحيح.
وعلى جهة العمل الع�سكرية اإخطار اللجنة والع�سكري اأو �ساحب املعا�س، 

كتابة بقرارها خالل �سهر من تاريخ �سدوره.

مــادة )38(
للع�سكري اأو �ساحب املعا�س الذي تقرر عدم ا�ستحقاقه للمعا�س اأو حرمانه 
منه، اأن يطلب من اللجنة خالل �ستني يومًا من تاريخ اإخطاره كتابة بالقرار، 
وقف اإجراءات رد ا�سرتاكاته ووقف اإجراءات �سرف مكافاأة نهاية خدمته، ملدة 
ال جتاوز �سنة، ب�سرط اأن يكون قد تقدم بطلب للجهة املخت�سة الإعادة النظر يف 

قرار اإنهاء خدمته اأو يف قرار عدم ا�ستحقاقه للمعا�س اأو حرمانه منه.
وي�سرف اأو يعاد �سرف املعا�س ل�ساحبه، يف احلالة املن�سو�س عليها يف 

املادة ال�سابقة، بال�سروط التالية:
اأ - زوال �سبب احلرمان من املعا�س، خالل ال�سنة امل�سار اإليها بالفقرة ال�سابقة، 
ما مل تر اجلهة املخت�سة، الأ�سباب اإدارية اأو اإجرائية تقدرها، اإعفاوؤه من 

�سرط املدة امل�سار اإليها.
ب - �سدور قرار من اجلهة املخت�سة ب�سرف اأو اإعادة �سرف املعا�س ل�ساحبه.
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ا�ستلم ا�سرتاكاته ومكافاأة نهاية خدمته عن املدة املح�سوبة  اأال يكون قد  ج - 
يف املعا�س. وي�سرف املعا�س، اعتبارا من التاريخ الذي �سدر فيه القرار 

بوقف ال�سرف اأو احلرمان.

مادة )39(
اخلدمة،  نهاية  مكافاأة  و�سرف  اال�سرتاكات  رد  اإجراءات  اإيقاف  مت  اإذا 
وفقًا للمادة ال�سابقة، ومل تزل اأ�سباب عدم ا�ستحقاق املعا�س اأو احلرمان منه 
خالل املدة املحددة، دون طلب متديدها من اجلهة التي تنظر الطلب، تقوم 
اللجنة باإجراءاتها لرد اال�سرتاكات و�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة بعد الطلب 

منها، على النحو التايل:
1 - ح�سر اإجمايل مبلغ اال�سرتاكات التي اأداها الع�سكري اأو �ساحب املعا�س، 

وفقًا الأحكام هذه الالئحة، ومت توريدها اإىل ح�ساب ال�سندوق.
2 - اإخطار الهيئة برد اال�سرتاكات امل�ستقطعة من الع�سكري اأو �ساحب املعا�س، 

لت�سرف له من ح�ساب ال�سندوق.
3 - اإخطار جهة العمل الع�سكرية  التابع لها الع�سكري اأو �ساحب املعا�س، لل�سري 
اخلدمة  لقانون  وفقًا  كاملة،  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  �سرف  اإجراءات  يف 

الع�سكرية امل�سار اإليه.

مادة )40(
اأو  اأوقف �سرفه  الذي  املعا�س  ال�سلطة املخت�سة، �سرف  يجوز بقرار من 
رقم )1(  للجدول  وفقًا  عليهم  ويوزع  امل�ستحقني عنه،  اإىل  منه �ساحبه  حرم 
املرفق بالقانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه، ويكون ال�سرف من التاريخ 
الذي اأوقف فيه املعا�س عن �ساحبه اأو من تاريخ احلرمان منه، بح�سب االأحوال.
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الف�سل الثامن - اأن�سبة امل�ستحقني للمعا�ش عن الع�سكري

مــادة )41(
اللجنة  الع�سكرية  العمل  جهة  تخطر  اخلدمة،  اأثناء  الع�سكري  تويف  اإذا 
يف  عليها  املن�سو�س  امل�ستندات  باالإخطار  وترفق  عنه،  امل�ستحقني  ببيانات 

املادتني )23( و )24( من هذه الالئحة، بح�سب االأحوال.
وفقًا  عليها،  املعرو�سة  احلاالت  يف  اإجراءاتها  مبا�سرة  اللجنة  وتتوىل 
وفقًا  للمعا�س،  امل�ستحقني  وحتدد  الالئحة،  هذه  من   )61(  ،)24( للمادتني 

للجدول رقم )1( املرفق بالقانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.

مادة )42(
يوؤول ن�سيب االبن املتوفى، امل�ستحق لن�سيب من معا�س اأبيه، اإىل اأوالده، 
ويوزع عليهم بالت�ساوي متى توفرت فيهم �سروط ا�ستحقاق املعا�س عن جدهم 
امل�ستحقني  املتوفى حال خروجه من  االبن  اأوالد  اأي من  ويرد ن�سيب  الأبيهم، 

على باقي اأوالد االبن.

مادة )43(
الع�سكرية  اخلدمة  اأثاء  الع�سكرية  الرتبة  �ساغلة  القطرية  توفيت  اإذا 
اأوالدها  يعامل  قطريني،  غري  اأكرث  اأو  ولد  لها  وكان  معا�س،  �ساحبة  كانت  اأو 

كامل�ستحقني القطريني يف املعا�س.

مــادة )44(
معا�سه  ي�سرف  االأهلية،  فاقد  اأو  ناق�س  امل�ستحق  اأو  املعا�س  كان �ساحب  اإذا 
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اأو  بالو�ساية  املخت�سة  املحكمة  من  حكم  مبوجب  مقامه  يقوم  ملن  ن�سيبه  اأو 
القوامة عليه.

مادة )45(
اإذا كانت اأرملة الع�سكري املتوفى اأو �ساحب املعا�س حاماًل وقت وفاته، يتم 
اإثبات ذلك بتقرير طبي وباإعالم وراثة �سادر من املحكمة املخت�سة، وتخطر 
االأحوال،  بح�سب  الهيئة،  اأو  الع�سكرية  العمل  جهة  عنها  ينوب  من  اأو  االأرملة 
اأن�سبة امل�ستحقني  ب�سهادة ميالد الطفل فور والدته حيًا، لتقوم باإعادة توزيع 
له  وي�سرف  للمعا�س،  امل�ستحقني  �سمن  اجلديد  املولود  باإدخال  املتوفى  عن 

ن�سيبه ابتداء من اأول ال�سهر امليالدي التايل لوالدته.

مادة )46(
اإذا توفى الع�سكري اأو �ساحب املعا�س عن اأكرث من اأرملة، يق�سم الن�سيب 
متى  املعا�س  من  االأرملة  ن�سيب  �سرف  ويوقف  بالت�ساوي،  بينهن  املخ�س�س 
تزوجت، ويوزع ن�سيبها على غريها من االأرامل بالت�ساوي، ويف حالة طالقها 
يعاد اإليها ن�سيبها من املعا�س، وتخف�س اأن�سبة باقي االأرامل مبقدار الزيادة 
اآخر،  معا�سًا  وا�ستحقت  الثاين  زواجها  عن  ترملت  واإذا  عليهن،  وزعت  التي 

ي�سرف لها املعا�س االأكرب منهما.

مادة )47(
يوقف �سرف ن�سيب البنت اأو االأخت اأو بنت االإبن، اإذا تزوجت، اأو �سغلت 
ل�سنة   )24( رقم  القانون  الأحكام  اخلا�سعة  اجلهات  باإحدى  دائمة  وظيفة 
2002 اأو القانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليهما، فاإذا كان راتبها اقل من 
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الن�سيب امل�ستحق لها ي�سرف لها الفرق من ال�سندوق، ويعاد اإليها الن�سيب 
امل�ستحق لها مبوجب اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة 2006 كاماًل، اإذا طلقت 

اأو ترملت اأو انتهت خدمتها.

مادة )48(
املعا�س،  من  امل�ستحقني  اأن�سبة  �سرف  وقف  حاالت  اإىل  باالإ�سافة 
املن�سو�س عليها يف هذه الالئحة، يوقف �سرف ن�سيب اأي من امل�ستحقني عن 

املتوفى يف احلاالت التالية:
1 - وفاة امل�ستحق.

اأو قرار من ال�سلطة املخت�سة،  2 - �سدور حكم نهائي من املحكمة املخت�سة 
باعتبار امل�ستحق مفقودًا.

3 - �سدور قرار ب�سحب اأو اإ�سقاط اجلن�سية القطرية عن امل�ستحق الع�سكري اأو 
بتنازله عنها اأو فقدانها.

ويعاد توزيع الن�سيب املوقوف على باقي امل�ستحقني، على اأن يوؤول الأوالد 
االبن ن�سيب اأبيهم املتوفى من جدهم الأبيهم.

مادة )49(
اأول ال�سهر التايل لل�سهر الذي  يوقف الن�سيب امل�ستحق من املعا�س، من 

حتقق فيه �سبب الوقف.
يتم  امل�ستحقني،  باقي  على  املوقوف  الن�سيب  توزيع  اإعادة  حالة  ويف 

ال�سرف من اأول ال�سهر التايل لل�سهر الذي حدث فيه الوقف.
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مادة )50(
عن  اال�ستحقاق  �سبب  وزال  للمعا�س،  م�ستحق  من  اأكرث  هناك  كان  اإذا 
باقي  على  ا�ستحقاقه  �سبب  زال  من  ن�سيب  توزيع  يعاد  بع�سهم،  اأو  اأحدهم 
 2006 ل�سنة   )13( رقم  بالقانون  املرفق   )1( رقم  للجدول  وفقًا  امل�ستحقني 
امل�سار اإليه، واإذا عاد اإليه �سبب اال�ستحقاق، رد اإليه ن�سيبه وخف�ست اأن�سبة 

باقي امل�ستحقني مبقدار الزيادة التي طراأت على اأن�سبتهم.

الف�سل التا�سع - ا�ستبدال املعا�ش

مادة )51(
يخ�س�س �سنويًا، بقرار من الهيئة، مبلغ من عائدات ال�سندوق، يف حدود 
ما ي�سمح به مركزه املايل، لتغطية طلبات ا�ستبدال املعا�س، يتم تقديره على 

اأ�سا�س اإجمايل طلبات اال�ستبدال ال�سنوية للع�سكريني واأ�سحاب املعا�سات.
وتخ�س�س الهيئة ن�سبة من امليزانية املعتمدة لال�ستبدال، لتغطية طلبات 
الع�سكريني  طلبات  لتغطية  املتبقية  الن�سبة  وتخ�س�س  املعا�سات،  اأ�سحاب 

املوجودين يف اخلدمة.
املبلغ  الفائ�س من  املبلغ  اللجنة، حتويل  راأي  اأخذ  بعد  للهيئة،  يجوز  كما 
املخ�س�س لطلبات اأ�سحاب املعا�سات لتغطية اأي طلبات ا�ستبدال للع�سكريني 

املوجودين يف اخلدمة.
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مادة )52(
نقدي  مبلغ  ا�ستبدال  املعا�س  �ساحب  اأو  الع�سكري  طلب  يف  اللجنة  تبت 
بجزء اأو باأجزاء ال تزيد يف جمموعها على ن�سف املعا�س االفرتا�سي للع�سكري 

اأو ن�سف معا�س �ساحب املعا�س.
ويح�سب املعا�س االفرتا�سي للع�سكري على اأ�سا�س خم�س ع�سرة �سنة خدمة 

فعلية على االأقل.
 )13( رقم  بالقانون  املرفق   )2( رقم  للجدول  وفقًا  اال�ستبدال  ويح�سب 
ل�سنة 2006 امل�سار اإليه، ويكون �سداد املبلغ الناجت عن اال�ستبدال على اأق�ساط 
�سهرية تبداأ من ال�سهر التايل لتاريخ ا�ستالم الع�سكري اأو �ساحب املعا�س ملبلغ 

اال�ستبدال وحتى متام �سداد قيمة اال�ستبدال.

مادة )53(
يجب اأن تتوفر يف طلب ا�ستبدال املعا�س ال�سروط التالية:

من  يكون  اأو  ال�سرتاكاته،  م�سددًا  اال�ستبدال  طالب  الع�سكري  يكون  اأن   -1
ا�سحاب املعا�سات، واليجوز للم�ستحقني عنهم ا�ستبدال اأن�سبتهم.

2 - اأن تكون احلالة ال�سحية لطالب اال�ستبدال جيدة، ويثبت ذلك بقرار من 
اللجنة الطبية املخت�سة.

املعا�س  ا�ستحقاق  �سروط  م�ستوفيًا  اال�ستبدال،  الع�سكري طالب  يكون  اأن   -  3
فيما لو انتهت خدمته يف تاريخ تقدمي طلب اال�ستبدال.
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4 - انق�ساء �سنتني على تاريخ �سرف اال�ستبدال ال�سابق اإن وجد.
باإجراء  اال�ستبدال،  لطلبات  الهيئة  من  املعتمدة  امليزانية  ت�سمح  اأن   -  5

اال�ستبدال املطلوب كله اأو جزء منه.

مادة )54(
تكون اإجراءات طلب ا�ستبدال املعا�س، وفقًا ملا يلي:

1 - يقدم الع�سكري للهيئة طلب اال�ستبدال عن طريق اللجنة، ويقدم اأ�سحاب 
املعا�سات طلباتهم للهيئة مبا�سرة.

2 - ا�ستيفاء طلب اال�ستبدال جميع البيانات املطلوبة من قبل اللجنة.
امل�ستبدل،  اجلزء  بقيمة  اال�ستبدال،  طالب  الع�سكري،  اللجنة  وتخطر   
ومبلغ اال�ستبدال الذي متت املوافقة عليه، ويكون اإخطار �ساحب املعا�س 

عن طريق الهيئة.
راتب  من  امل�ستبدل  اجلزء  قيمة  خ�سم  الع�سكرية  العمل  جهة  تتوىل   -  3
مبلغ  ا�ستالمه  لتاريخ  التايل  ال�سهر  من  تبداأ  اأق�ساط  على  الع�سكري، 
اال�سرتاكات  اأداء  ميعاد  يف  ال�سندوق  ح�ساب  اإىل  وحتويله  اال�ستبدال، 

ال�سهرية وحتى متام �سداد قيمة اال�ستبدال.
كما تقوم الهيئة با�ستقطاع اجلزء امل�ستبدل من املعا�س امل�ستحق ل�ساحبه 
على اأق�ساط تبداأ من ال�سهر التايل لتاريخ ا�ستالم مبلغ اال�ستبدال، وحتى متام 

�سداد قيمة اال�ستبدال.
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يومًا من  كاأن مل تكن مب�سي �ستني  اال�ستبدال  املوافقة على طلب  وتعترب 
تاريخ و�سول االإخطار ل�ساحب ال�ساأن دون اأن يقوم ب�سرف مبلغ اال�ستبدال، اأو 

بوفاة طالب اال�ستبدال قبل ا�ستالم مبلغ اال�ستبدال.

مادة )55(
اإذا عني �ساحب املعا�س، الذي �سبق له �سرف ا�ستبدال املعا�س، باأي من 
اجلهات اخلا�سعة للقانون رقم )24( ل�سنة 2002 اأو القانون رقم )13( ل�سنة 
اأو  معا�سه،  من  امل�ستبدل  اجلزء  ق�سط  خ�سم  ي�ستمر  اإليهما،  امل�سار   2006
راتبه امل�ستحق عن عمله اجلديد، بح�سب االأحوال، وتلتزم جهة العمل االأخرية 

بخ�سمه وتوريده، وفقًا للبند )3( من املادة ال�سابقة.

مادة)56(
الع�سكري الذي �سرف له ا�ستبدال معا�س اأثناء اخلدمة، وانتهت خدمته 
دون اأن يكون م�ستحقًا للمعا�س، اأو حرم منه الأي من االأ�سباب املقررة بالقانون، 
ومل يتقرر �سرف املعا�س للم�ستحقني عنه، ي�سرتد منه �سايف مبلغ اال�ستبدال 
الذي مت �سرفه له دفعة واحدة، وذلك بخ�سمه من مبلغ اال�سرتاكات ومكافاأة 

نهاية اخلدمة امل�ستحقني له.
اأو يزيد على مبلغ  اأن جمموع ما ا�ستقطع من الع�سكري يعادل  واإذا تبني 
اال�ستبدال الذي �سرف له، ترد اإليه كامل ا�سرتاكاته، وما ا�ستقطع منه زائدًا 

على مبلغ اال�ستبدال، وت�سرف له مكافاأة نهاية خدمته.

مادة )57(
اإذا �سددت قيمة اال�ستبدال اأو توفى الع�سكري اأو �ساحب املعا�س الذي �سبق اأن 
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�سرف له مبلغ ا�ستبدال معا�س، يرد اجلزء امل�ستبدل اإىل اأ�سل املعا�س، ويوزع 
املعا�س كاماًل على امل�ستحقني عنه، وفقًا الأحكام هذه الالئحة.

الف�سل العا�سر - املعا�سات اال�ستثنائية وزيادة املعا�سات

مادة )58(
يجوز بقرار من جمل�س الوزراء ، بناًء على اقرتاح جلنة التقاعد الع�سكري 

وعر�س الهيئة، زيادة املعا�سات امل�ستحقة، يف احلاالت االآتية:
املعا�سات  بزيادة  ت�سمح  ال�سندوق  مالية  باأن  الهيئة،  من  تو�سية  �سدور   -  1

امل�ستحقة.
2 - قيام اأحد اأ�سحاب املعا�سات القائمة بخدمة جليلة للبالد.

3 - لالعتبارات االإن�سانية اأو االإقت�سادية.
ويجوز ملجل�س الوزراء، بناًء على اقرتاح جلنة التقاعد الع�سكري وعر�س 

الهيئة، يف احلاالت التي يقدرها منح ا�سحابها معا�سات ا�ستثنائية..

مادة )59(
تتحمل الدولة، بناًء على طلب الهيئة، االلتزامات املالية الالزمة لتغطية 
املعا�سات اال�ستثنائية وزيادة املعا�سات، وت�سدد حل�ساب ال�سندوق دفعة واحدة، 

ليتم ال�سرف من التاريخ املحدد بقرار جمل�س الوزراء ال�سادر ب�ساأنها.
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الف�سل احلادي ع�سر - جلنة التقاعد الع�سكري

مادة )60(
 )13( رقم  القانون  )27(من  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اللجنة  تخ�سع 
ل�سنة 2006 امل�سار اإليه الإ�سراف وزارة الدفاع اإداريًا وتخ�س�س لها اإعتمادات 
بعملها.  اخلا�سة  املالية  االأعباء  ملواجهة  الدفاع  وزارة  مبوازنة  �سنوية  مالية 

وتكون اللجنة م�ستقلة يف مبا�سرتها الإخت�سا�ساتها.

مادة )61(
رقم  القانون  يف  عليها  املن�سو�س  اخت�سا�ساتها  اإطار  يف  اللجنة،  تقوم 

)13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه ، مبا ياأتي :
ا�ستحقاقهم  وبيان مدى  ودرا�ستها،  انتهت خدمتهم،  تلقي معامالت من   - 1

للمعا�س.
اأو  اأثناء اخلدمة  الع�سكري املتويف  للمعا�س عن  2 - درا�سة حاالت امل�ستحقني 

بعد اإحالته للتقاعد، وبيان اأ�سماء امل�ستحقني عنه.
3 - حتديد مقدار املعا�س امل�ستحق ل�ساحب املعا�س اأو امل�ستحقني عنه.

4 - درا�سة قرارات االإحالة للتقاعد وحتديد املعا�س املقرر لالعتماد.
اأو امل�ستحقني عنه بقرار االإحالة للتقاعد ومقدار  5 - اإخطار �ساحب املعا�س 

املعا�س امل�ستحق.
6 - اإخطار الهيئة باأ�سماء اأ�سحاب املعا�سات اأو امل�ستحقني للمعا�س ون�سيب كل 

منهم التخاذ االإجراءات الالزمة ل�سرفه.
اأي  7 - اإخطار جهة عمل الع�سكري ل�سرف مكافاأة نهاية خدمته بعد ت�سوية 
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ا�سرتاكات تكون م�ستحقة عليه.
اأو  الرئي�س  اأو  الوزير  اإىل  درا�ستها  بعد  املعا�س  رفع حاالت احلرمان من   -  8
عن  للم�ستحقني  تقريره  يف  للنظر  االأحوال،  بح�سب  املخت�س،  القائد 

الع�سكري مع بيان مربرات ذلك.
ل�سرف  الع�سكري  عمل  جهة  اإىل  املعا�س  ا�ستحقاق  عدم  حاالت  اإحالة   -  9
مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لقانون اخلدمة الع�سكرية امل�سار اإليه، متى كان 

م�ستحقًا لها، وخماطبة الهيئة لرد اال�سرتاكات امل�ستقطعة منه.
املنا�سب  القرار  واتخاذ  الع�سكرية،  املعا�سات  اأ�سحاب  �سكاوى  تلقي   -  10

ب�ساأنها، وذلك بالتن�سيق مع الهيئة اأو جهات عملهم.

11 - متابعة �سداد اال�سرتاكات وتوريدها اإىل ال�سندوق.
12 - درا�سة طلبات ا�ستبدال جزء من املعا�س وبيان مقداره وخماطبة الهيئة 

لدفع مبلغ اال�ستبدال و�سرف املعا�س بعد خ�سم اجلزء امل�ستبدل.
بالتن�سيق  اإعداد تقرير �سنوي عن املوقف املايل لل�سندوق  13 - امل�ساركة يف 

مع الهيئة.
14 - اإبداء املقرتحات ب�ساأن زيادة املعا�سات كلما اقت�ست الظروف االقت�سادية 

ذلك.
15 - اإبالغ تعليمات الهيئة املتعلقة بتقاعد ومعا�سات الع�سكريني، اإىل اجلهات 

املخت�سة.
اأو  املتقاعدين  اأعداد  يت�سمن  الع�سكرية  للجهات  �سنوي  تقرير  رفع   -  16

امل�ستحقني عنهم، م�سفوعة مبالحظات اللجنة  ومقرتحاتها.
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مادة )62(
تكون االإدارة املخت�سة يف اجلهات الع�سكرية، م�سئولة مبا�سرة امام اللجنة 

عن القيام باملهام التالية:
اأ  -  م�سك الك�سوف االآتية :

1 - ك�سوف باأ�سماء املتقاعدين وفقًا للقانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار 
اإليه، مقرونة بتفا�سيل البيانات التي تطلبها اللجنة.

اأ�سحاب  اأو  الع�سكريني  عن  امل�ستحقني  بيانات  مت�سمنة  ك�سوف   -  2
املعا�سات املتوفني، قبل اإحالتهم اإىل الهيئة.

الع�سكرية  التي ت�سرف عن طريق اجلهة  املعا�سات  اأ�سحاب  3- ك�سوف 
رقم  القانون  من   )32(  ،  )20( املادتني  عليه  ن�ست  ما  ويف حدود 

)13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه.
التقاعد  قانون  ب�ساأن  اخلدمة  يف  الع�سكريني  و�سكاوى  طلبات  تلقي   - ب 

الع�سكري، واإحالتها اإىل اللجنة.
ج - ترتيب املعامالت املطلوب عر�سها على اللجنة والتحقق من �سحة البيانات 

قبل اإر�سالها اإليها.
د - اأي مهام تتطلبها اآلية تنفيذ هذه الالئحة،، ي�سدر بها قرار من اللجنة.



72

قانون تقاعد ومعا�سات الع�سكريني والئحته التنفيذية

مادة )63(
للع�سكري اأو �ساحب املعا�س اأو امل�ستحق عنه، اأو من ينوب عنهم، احلق يف 
رقم )13(  القانون  تطبيق  النا�سئة عن  باملنازعات  املتعلقة  بطلباتهم  التقدم 
ل�سنة 2006 امل�سار اإليه، اأمام جلنة فح�س املنازعات بالهيئة، وفقًا لالإجراءات 

التالية:
1 -  يقدم الطلب اإىل جلنة فح�س املنازعات خالل �ستني يومًا من تاريخ ت�سلم 

�ساحب ال�ساأن االإخطار بالقرار.
2 -  يرفق مع الطلب امل�ستندات املوؤيدة له ون�سخة من القرار حمل املنازعة اإن 

اأمكن.

مادة )64(
على جهة العمل الع�سكرية موافاة اللجنة ببيانات الع�سكريني، اخلا�سعني 
يتم  الذي  للنظام  وفقًا  اإليه،  امل�سار   2006 ل�سنة   )13( رقم  القانون  الأحكام 

االتفاق عليه مع اللجنة، ومبراعاة ما يلي :
1 -  ك�سوف باأ�سماء الع�سكريني املوجودين يف اخلدمة بتاريخ 2006/6/27، 
الفعلية،  اخلدمة  ومدة  تعيينهم،  بتاريخ  مقرونة  رتبهم  ترتيب  بح�سب 
والراتب، ومقدار اال�سرتاكات امل�ستحقة حتى تاريخ 2006/6/26، وحتال 

الك�سوف اإىل اللجنة مرفقًا بها امل�ستندات التالية:
اأ  -  �سورة من قرار التحاق الع�سكري باخلدمة الع�سكرية احلالية.
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ب- �سورة كل من البطاقة ال�سخ�سية والبطاقة الع�سكرية.
اأو  املدنية  اخلدمة  �سم  على  باملوافقة  ال�سادر  القرار  من  �سورة   - ج 

الع�سكرية خلدمة الع�سكري احلالية.
د - �سورة من القرار ال�سادر بالنقل من جهة مدنية اأو ع�سكرية اإىل جهة 

العمل الع�سكرية احلالية.
هـ - اأي م�ستندات تكون مطلوبة لعمل اللجنة الأغرا�س تنفيذ هذه الالئحة.
تاريخ  حتى  االحتياط  قوة  اإىل  املحالني  الع�سكريني  باأ�سماء  ك�سوف   -  2
بالفقرة  بالبيانات املذكورة  2006/6/26 بح�سب ترتيب رتبهم، مقرونة 

ال�سابقة مع تاريخ االإحالة لقوة االحتياط.
وحتال الك�سوف اإىل اللجنة مرفقًا بها امل�ستندات املطلوبة بالفقرة ال�سابقة   
اإ�سافة اإىل بيان مايل عن اخلدمة الع�سكرية ال�سابقة لتاريخ االإحالة اإىل 

قوة االحتياط.
3 - ك�سوف حاالت التعيني اجلديدة باخلدمة.

4 - مناذج حاالت انتهاء اخلدمة.

مادة )65(
ل�ساحب املعا�س اأو امل�ستحق عنه، اأن يح�سل من الهيئة، على اأي بيانات 
متعلقة مبدة اأو مدد ا�سرتاكه يف ال�سندوق اأو اأي بيانات تتعلق مبقدار معا�سه 

اأو ن�سيبه.
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الف�سل الثاين ع�سر- �سندوق املعا�سات الع�سكري

مادة )66(
اأموال  من  غريها  عن  م�ستقلة  ال�سندوق  اموال  ا�ستثمار  الهيئة  تتوىل 
تخت�س باإدارتها �سواء اأموال تخ�س�سها لها الدولة اأو اأموال �سندوق املعا�سات 

املدين.
وتودع الهيئة عوائد اال�ستثمار مبا�سرة يف ح�ساب ال�سندوق وتظهر بتقرير 

ميزانيته ال�سنوية.

مادة )67(
رقم  بالقانون  املحددة  لالأغرا�س  ال�سندوق  ح�ساب  من  ال�سرف  يكون 
)13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه، متى كانت متعلقة بحقوق الع�سكري اأو املتقاعد 

اأو امل�ستحقني عنه، و�سدر قرار بذلك من اللجنة.
واليجوز ال�سرف من ح�ساب ال�سندوق لتغطية اأي م�سروفات اأو نفقات 
اأو مكافاآت اأو رواتب تتعلق باأعمال الهيئة اأو اللجنة يف �سبيل مبا�سرة اأي منهما 

الخت�سا�ساتهما.

الف�سل الثالث ع�سر - االأحكام العامة

مادة )68(
للع�سكري،  املقررة  االأ�سا�سي  التدريب  مدة  اخلدمة،  مدة  ح�ساب  يف  تدخل 
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اخلدمة  قانون  من   )15( باملادة  عليها  املن�سو�س  االختبار  فرتة  وكذلك 
هذه  الأحكام  وفقًا  التقاعد  ا�سرتاكات  عنها  وت�ستقطع  اإليه،  امل�سار  الع�سكرية 

الالئحة.

مادة )69(
هذه  �سدور  وقت  القائمة  املعا�سات  بتوريد  الع�سكرية  العمل  جهة  تلتزم 
الالئحة اأو اأن�سبة امل�ستحقني عن الع�سكريني، املن�سو�س عليها باملادة )32( 
من القانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه، اإىل ال�سندوق، وفقًا لالإجراءات 

التي يتم االتفاق عليها مع الهيئة ووزارة االقت�ساد واملالية.

مادة )70(
اأي من  وفاة  الالئحة يف حالة  عليها يف هذه  املن�سو�س  االإجراءات  تتبع 
اأ�سحاب املعا�سات القائمة وقت �سدور هذه الالئحة، وتبا�سر اللجنة بالتن�سيق 

مع الهيئة اإجراءات �سرف ان�سبة امل�ستحقني عنه من ال�سندوق.
وقف  حاالت  يف  الالئحة  هذه  يف  عليها  املن�سو�س  االإجراءات  تتبع  كما 
دخول  اأو  وقفه  �سبق  ن�سيب  اإعادة  اأو  املتوفني  عن  امل�ستحقني  اأن�سبة  �سرف 

م�ستحق جديد بني امل�ستحقني.

مادة )71(
تتوىل اللجنة اتخاذ االإجراءات الالزمة الإعداد دليل عمل �سامل، ي�سمى »الدليل 

االإر�سادي للتقاعد الع�سكري« يت�سمن التطبيق العملي الأحكام هذه الالئحة.
 


