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قانون التعدیل االول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التعدیل االول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

 

             
 

        2019/11/19 
 
 
 

 بناء على ما اقره مجلس النواب  طبقا الحكام البند (اوال) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور قرر رئیس
 الجمھوریة

 - : اصدار القانون االتي
 

 رقم(   ) لسنة 2019
 قانون

 التعدیل االول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
 

 -:المادة – 1- یلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  ویحل محلھ ما یأتي
 -: المادة -10- تتحتم احالة الموظف الى التقاعد  في احدى الحالتین االتیتین

 .أوال. عند اكمالھ (60) ستین سنة من العمر وھي السن القانونیة لالحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمتھ
 . ثانیا. اذا قررت اللجنة الطبیة الرسمیة عدم صالحیتھ للخدمة

 
 -:المادة -2- أوال : یستثنى من احكام السن القانوني  لألحالة الى التقاعد ما یأتي

  .(أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعیة من حملة اللقب العلمي (استاذ وأستاذ مساعد
 .ب. االطباء العدلیون واطباء التخدیر واطباء الطب النفسي

 .ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة
 د. المشمولون بقانون الفصل السیاسي رقم  24 لسنة2005  المعدل وذوي الشھداء من الدرجة األولى والثانیة المشمولین بقانون مؤسسة

 .الشھداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 و قانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم 35 لسنة 2013
 .ھـ. الطیارون المدنیون ممن یعمل منھم بقیادة الطائرات وبشكل عملي ولدیة ترخیص عمل نافذ في حینھ

 
 ثانیا - یكون السن القانوني لالحالة الى التقاعد المنصوص علیھ في البند (اوال) من ھذه المادة عند اكمالھ (63) ثالثة وستون سنة من

 .العمر ما عدا الفقرة (د) یكون السن التقاعدي ال یزید عن (65) خمسة وستون سنة  من العمر
 

 - : المادة-3- یلغى نص المادة (13) من ھذا القانون ویحل محلھ ما یأتي
 المادة- 13- ال یمنع عزل الموظف او فصلھ او تركھ الخدمة او االستقالة او االقصاء من الوظیفة او فسخ العقد او االستغناء عن  خدماتھ

التصویت 

القراءة االولى 
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 من استحقاقھ الحقوق التقاعدیة , ویستحق 75% من الحد األدنى للراتب التقاعدي وال یصرف الراتب التقاعدي اال اذا كان قد اكمل سن
 (45) خمسة واربعون من عمره ولدیھ خدمة تقاعدیة ال تقل عن (15) خمسة عشر سنة , وفي كل االحوال ال یصرف الراتب التقاعدي

 .عن المدة السابقة لتأریخ اكمالھ السن المذكور
 

 - :المادة-4- یعدل نص البند (ثانیا) من المادة (14) من ھذا القانون ویكون على النحو االتي
 یحال الموظف المنصوص علیھ في البند (اوال) من المادة (14) الى التقاعد الكمالھ السن القانونیة او السباب صحیة بقرار من الوزیر

 .المختص او رئیس الجھة غیر مرتبطة بوزارة
 

 - : المادة-5- یلغى نص البنود (اوال,رابعا ,تاسعا) من المادة (21) ویحل محلھا ما یأتي
 المادة -21- اوال – یستحق المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لدیھ خدمة تقاعدیة ال تقل عن (15) خمسة عشرة سنة وال
 یصرف الراتب التقاعدي اال اذا كان قد اكمل (45) خمسة واربعین سنة من عمره , وفي كل االحوال ال یصرف عن المدة السابقة

 لتأریخ اكمالھ السن المذكورة باستثناء حاالت الوفاة و االستشھاد و االحالة الى التقاعد السباب صحیة والمحالین الى التقاعد وفقا الحكام
 .البندین (ثانیا وثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

ً  . رابعا: أ- یكون الحد االدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دینار (اربعمائة الف دینار) شھریا
 ب- یمنح المتقاعد عن خدماتھ مخصصات تحسین معیشة لیصبح مجموع ما یتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشھادة، تحسین

ً  .المعیشة) ال یقل عن (500,000) دینار (خمسمائة الف دینار) شھریا
 تاسعا –  أ - یصرف للمحال الى التقاعد ولدیھ خدمة ال تقل عن (25) خمسة وعشرین سنة مكافاة نھایة الخدمة وتحتسب على اساس

 .كامل الراتب االخیر و المخصصات مضروبا ب(12) ویسري على الحاالت من تاریخ نفاذ التعدیل
 ب- یسري حكم الفقرة (أ) من ھذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممن لدیھ خدمة تقاعدیة ال تقل عن (25) خمسة وعشرون سنة

 .ویصرف مبلغ مكافأة نھایة الخدمة الى خلفھ المستحق ویشمل الحاالت السابقة الواقعة بعد 1/1/2014
 

 - : المادة -6- یضاف ما یأتي الى نص المادة (21) من ھذا  القانون و یكون البندین (ثاني عشر والثالث عشر) منھا
 -المادة -21

 ثاني عشر- یستحق المفصول السیاسي غیر المعین الراتب التقاعدي وفقا الحكام ھذا القانون اذا كانت  لدیھ خدمة تقاعدیة ال تقل عن
 .(15) خمسة عشر سنة و عمره ال یقل عن (45) خمسة واربعون سنة على ان یتم دفع التوقیفات التقاعدیة

 ثالث عشر – تسري احكام ھذا القانون على العاملین في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولین بقرار مجلس الوزراء
 المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقیفات التقاعدیة المساویة لراتب قرینھ الموظف على المالك الدائم في ذات دائرتھ،

 ویستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لدیھ خدمة عقدیة ال تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد
 .االدنى من الراتب التقاعدي

 
 - : المادة -7- یلغى نص المادة (24) من ھذا القانون و یحل محلھا ما یأتي

 یستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعیینھ الحقوق التقاعدیة وفقا الحكام ھذا القانون بعد اضافة خدمتھ التقاعدیة االخیرة الى
 خدمتھ التقاعدیة  السابقة وال یجوز ان یقل راتبھ التقاعدي االخیر عن راتبھ التقاعدي بتأریخ  اعادة تعیینھ او راتب تقاعد قرینھ الذي لم

 .یعاد الى الخدمة و الذي یماثلھ بالدرجة و االختصاص
 

 - : المادة -8- یلغى نص المادة (27) من ھذا القانون و یحل محلھ ما یأتي
 المادة-27- تقطع الحصة التقاعدیة عن الزوجة او البنت او االخت عند الزواج او التعیین و تعاد لھا عند الطالق او الترمل او ترك

 .(الوظیفة مع مراعاة توافر شروط االستحقاق المنصوص علیھا في المادة (26
 

 -: المادة-9- تلغى النصوص القانونیة كافة التي تقرر للموظف سنا قانونیا اخر للتقاعد بأستثناء
 .أوال : القوانین الخاصة بالسلطة القضائیة

  .ثانیاً :  قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل
 

 المادة -10- تلغى النصوص القانونیة كافة التي تسمح بالجمع بین راتبین أو أكثر ویستثنى من ذلك السجناء السیاسیین وذوي الشھداء
 . وضحایا االرھاب وحسب القوانین النافذة

 
 .المادة-11- یلغى البند (رابعاً) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل

 
 المادة -12- تضاف ألغراض التقاعد الى خدمة العامل في االشعاع الذي قضى في االقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلیة (%30)

 .ثالثون من المائة من خدمتھ الفعلیة
 

  .المادة -13- تلغى المادة (11) من أصل القانون رقم (9) لسنة 2014
  

 المادة -14- یعاد احتساب الرواتب التقاعدیة للمحالین على التقاعد قبل نفاذ ھذا التعدیل او خلفھم اسوة بأقرانھم المشمولین بأحكام القانون
 . بتاریخ نفاذه على ان الیترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة

 
 المادة -15- یستحق المشمولین بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدیة المنصوص علیھا في ھذا القانون على ان

 .یتم تدقیق المعامالت من قبل دیوان الرقابة المالیة قبل الصرف وال یعمل بأي قرار خالف ذلك
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 .المادة-16-  تسري أحكام المادة (35/خامساً/أ) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 على الطیاریین المدنیین

 
 :المادة-17- یضاف ما یأتي الى البند (أوال) من النص المادة (26) من ھذا  القانون وتكون الفقرة (ز) منھا

 -المادة-26- أوال     
 .ز- األبن أو البنت من ذوي االحتیاجات الخاصة إذا كان عاجزاً عجزاً (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر                   

 
 .المادة -18- ینفذ ھذا القانون من تاریخ 31/12/2019 وینشر في الجریدة الرسمیة

 
 
 
 
 

 االسباب الموجبة
 لغرض تحسین الواقع المعیشي للمتقاعدین وتحقیق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدیة ولالستفادة من الدرجات الناتجة عن

 . حركة المالك في استقطاب المالكات الشبابیة و تعدیل  السن القانوني الوجوبي لالحالة الى التقاعد
 

 شرع ھذا القانون
       

 

              

        

      


