األسئلة األكثر شيوعا حول القانون رقم ( )13لسنة  -2022القطاع العام

س .1متى يبدأ تطبيق المتوسط على  3سنوات؟
جـ .يبدأ حساب المتوسط على  3سنوات اعتبارا من شهر يناير .2024
س .2إذا كانت مدة الخدمة  23سننة و 4شنوور حسنا القانون السنابق تعتبر مدة الخدمة  24سننة
حيث يقرا اليوم الواحد إلى سنة؟ كيف يتم التعامل مع هذه المدة وفقا للقانون الجديد؟
جـ .حسب القانون الجديد:
✓ تجبر كسور الشهر إلى سنة إذا بلغت  6شهور فأكثر.
✓ وترد االشتراكات إذا قلت عن  6شهور.
✓ يجوز للموظف اســتكماك كســور الســنة بموااــلة ســداد االشــتراكات بالتأمين االختياري
(مواالة أو شراء المدد) وفقا للجدوك المرافق للقانون.
س .3هل الموظف يتحمل تكلفة زيادة االشتراكات إلى %27؟
جـــــــ .يتحمك الموظف زيادة نســبة مســا مت  %1اعتبارا من شــهر يناير  ،2023وتزاد مســا مة
الحكومة بنسبة  %2اعتبارا من شهر مايو  2022لتابح االشتراكات .%27
س .4هل سيتم إلغاء شراء الخدمة االفتراضية؟
جـ .كال ،لم يتم إلغاء شراء الخدمة االفتراضية.
س .5ماهي التعديالت التي أدخلت على شراء الخدمة االفتراضية؟
جــــــ  .تم تعديك كيفية شـراء مدة الخدمة االفتراضـية لتكون على أسـاع معامك وفقا للجدوك المرافق
للقـانون بعـد التعـديـك ،بحيـد يحـدد المعـامـك على أســـــاع الراتـب وعمر الموظف عنـد تقـديم الطلـب
والعمر الذي يرغب الموظف التقاعد في  ،على أن يتم سداد المبلغ كامال قبك التقاعد.
س .6كيف يتم التعامل مع مدة الخدمة االفتراضنية إذا لم تسنتكمل سنداد تكلفتوا؟ وهل يجوز خصنم
الرصيد المتبقي من مكافأة نواية الخدمة؟
جــــــ  .في حاك انتهاء الخدمة وعدم اسـتكماك سـداد تكلفة مدة الخدمة االفتراضـية ،يدخك في حسـاب
المســتحقات التقاعدية المدة االفتراضــية المســدد عنها فقط ،على أن تكون ســنوات اــحيحة .ويجوز
للموظف طلب خام الرايد المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة.

س .7هل تم إلغاء القرار ( )33لسنننة  2012الخاص بشننراء الخدمة االفتراضننية عن طريق جوة
العمل؟
جـ .كال ،يستمر العمك بالقرار رقم ( )33لسنة .2012
س .8إذا تقدم الموظف لشننراء الخدمة االفتراضننية قبل تاري صنندور القانون ،هل تحسننا تكلفتوا
بناء على القانون السابق أو القانون الجديد؟
جـ .تحسب تكلفة الشراء وفقا لتاريخ تقديم الطلب وذلك حسب النموذج المعد لذلك.
س .9ما هي مدد الخدمة المطلوبة للتقاعد وفقا للقانون الجديد؟
جـ .مدد الخدمة المطلوبة للتقاعد وفقا للقانون الجديد ي:
✓
✓
✓
✓

عند التقاعد االعتيادي مدة الخدمة المطلوبة  15سنة.
إلغاء الوظيفة /الفاــ ك بغير الطريق التأديبي /اإلحالة على التقاعد /الفاــك التأديبي والحكم
القضائي مدة الخدمة المطلوبة  20سنة.
االستقالة اإلرادية مدة الخدمة المطلوبة  25سنة.
االستقالة اإلرادية والعمر  50سنة وأكثر المدة المطلوبة  20سنة.

س .10في حالة إلغاء الوظيفة والفصل بغير الطريق التأديبي هل تحسا شراء الخدمة االفتراضية
ضمن المدة المطلوبة الستحقاق المعاش؟
جـ .نعم ،تحسب الخدمة االفتراضية ضمن المدة المطلوبة لحساب المعاش.
على سنننبيل المثال :إذا كانت المدة الفعلية  15ســـنة والمدة االفتراضـــية  5ســـنوات يكون مســـتحقا
للمعاش.
س .11في حالة انتواء الخدمة بإلغاء الوظيفة أو الفصنننل بغير الطريق التأديبي هل تضننناف لمدة
الخدمة المدة االعتبارية؟
جـ .نعم ،تضاف ل المدة االعتبارية على أن تتحمك تكلفتها جهة العمك.
س .12عند انتواء خدمة الموظف بسبا اإلحالة للتقاعد هل تضاف لمدة الخدمة مدة اعتبارية؟
جـ .كال ،يحسب المعاش على أساع مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة االفتراضية فقط.

س .13هل يخفض المعاش إذا كان التقاعد بسبا االستقالة اإلرادية والعمر  50سنة؟
جـــــــ .ال يوجد تخفيض للمعاش إذا كان العمر  50ســنة ،ويكون تخفيض المعاش  %5إذا قك ســن
الموظف عن  45سنة ،وبنسبة  %2,5إذا زادت عن ذلك وقلت عن  50سنة.
س .14هل تم إلغاء الجمع بين معاش األرملة عن نفسوا ونصيبوا من معاش زوجوا المتوفى؟
جـ .كال ،األرملة تجمع بين معاشها عن نفسها ونايبها من معاش زوجها المتوفى.
س .15ما المقصود بعدم الجمع بين معاش المستحق إذا كان له معاش آخر؟
جـ .باستثناء الفئات الواردة في القانون ،ال يجوز ارف أكثر من معاش للمستحق.
على سنبيل المثال :إذا كانت االبنة تسـتحق معاشـا عن نفسـها من القطاع العام ،ومعاشـا عن والد ا من
القطاع الخاص يارف لها المعاش األكبر أو يؤدى لها الفرق.
س .16هل تم إلغاء مكافأة  %3لمن يستحق المعاش؟
جـ .كال ،لم يتم إلغاء مكافأة  %3لمن يستحق معاشا.
س .17هل تصنننرف مكافأة  %3عند انتواء الخدمة على أسننناس الراتا األخير أو على أسننناس
المتوسط؟
جـ .تارف مكافأة  %3عند انتهاء الخدمة على أساع (متوسط الراتب والعالوة االجتماعية).
س .18هل تم إلغاء التقاعد المبكر ببلوغ سن 55؟
جـــ .كال ،لم يتم إلغاء التقاعد المبكر ببلوغ سن  ،55ولكن تم إلغاء المدد االعتبارية التي تضاف عند
التقاعد المبكر.
س .19إذا كان الموظف لديه مدة مؤهلة السننننتحقاق المعاش ( 17سنننننة) عند صنننندور القانون
والعمر  54سننة و 4أشنور ،ويبلغ سنن  55في يناير  ،2023هل يسنتطيع االسنتفادة من التقاعد
المبكر وإضافة المدة االعتبارية؟
جـ .نعم ،يجوز للموظف طلب التقاعد المبكر ببلوغ سن  55واالستفادة من المدة االعتبارية.
س .20هل جميع المكافآت تحسا على أساس المتوسط؟
جـــــــــ .نعم ،جميع المكافآت عند انتهاء الخدمة تحســــب على أســــاع (متوســــط الراتب والعالوة
االجتماعية).

س .21إذا انتوت خدمة الموظف بعد سنننننة من صنننندور القانون ،وقبل يناير ( 2024تاري تغير
المتوسط إلى  3سنوات) ،هل تصرف مكافأة نواية الخدمة على أساس الراتا األساسي األخير؟
جــــــ .كال ،إذا كان انتهاء الخدمة بعد مضـي سـنة من اـدور القانون ،وقبك تطبيق المتوسـط على 3
سنوات ،تارف المكافأة على أساع متوسط السنتين األخيريتين.
س .22إذا رغا الموظف االستمرار في العمل بعد سن  ،60هل يتطلا ذلك موافقة جوة العمل؟
جـــ .يستطيع الموظف االستمرار في العمك اختياريا دون طلب الموافقة من جهة العمك أو تمديد مدة
الخدمة حتى سن  ،65وبعد سن  65يتطلب األمر موافقة الجهة المختاة.
س  .23هل تدخل فترة العمل بعد سن  60ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد؟
جـ .نعم ،تحسب مدة الخدمة بعد سن  60ضمن مدة الخدمة.
س .24إذا اسننتمر الموظف في العمل بعد سننن  65سنننة ،هل تدخل ضننمن مدة الخدمة المحسننوبة
في التقاعد؟
جـ .نعم ،تحسب ضمن مدة الخدمة ويسدد عنها اشتراك التقاعد.
س .25متى يصرف المعاش اإلضافي وماهي النسا التي يحصل عليوا؟
جـ ـ  .يارف المعاش اإلضافي إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية  45سنة ،وتاك نسبة المعاش التقاعدي
والمعاش اإلضافي إلى .%90
س .26هل تحسا العالوة االجتماعية مع المتوسط خمس سنوات؟ وكيف يتم حسابوا؟
نعم ،تعتبر العالوة االجتماعية جزء ال يتجزأ من الراتب األســاســي ،وبالتالي يتم احتســاب المتوســط
للراتب خالك الخمع سنوات األخيرة مضافا إلي العالوة االجتماعية.
س .27إذا كانت مدة الخدمة  35سننة و 4شنوور ويرغا الموظف باسنتكمال المدة للحصنول على
 36سننة عن طريق التأمين االختياري .هل يشنترك لمدة شنورين للوصنول إلى  6شنوور لكي تجبر
المدة إلى  36سنة؟
جــــــ .يجوز اسـتكماك المدة بالتأمين االختياري للمدة المتبقية كاملة ،وعلي سـداد اشـتراكات  8شـهور
المدة الباقية الستكماك السنة.

س .28ماهي االشنتراكات الواجا سندادها في حالة التأمين االختياري لمواصنلة االشنتراك من أجل
استكمال المدة للمعاش التقاعدي؟
جــ .االشتراكات الواجب سداد ا ( %24مسا مة الحكومة  ،%17ومسا مة الموظف  )%7ويسدد
على آخر راتب والعالوة االجتماعية.
س .29موظف لديه مدة خدمة ( 20سننننة و 4شنننوور) ويرغا في اسنننتكمال كسنننور السننننة (8
شننوور) ،هل يجوز شننراء كسننور السنننة وصننرف المعاش عن كامل المدة ( 21سنننة) بعد سننداد
التكلفة مباشرة؟
جـ .نعم ،يجوز شراء كسور السنة واستحقاق المعاش بعد سداد تكلفتها مباشرة.
س .30ماهي شروط التأمين االختياري؟
جـ .شروط التأمين االختياري:
 .1أن تكون ل مدة خدمة فعلية ال تقك عن خمع سنوات.
 .2يقدم الطلب خالك السنة األولى التالية النتهاء خدمت وقبك تسوية مستحقات .
 .3يتعهد الموظف بســداد االشــتراكات كاملة عن مســا مة الحكومة ومســا مة الموظف بواقع
 %24باستثناء اشتراك إاابة العمك .%3
 .4تحسب مدة االشتراك ضمن مدة خدمت المحسوبة في التقاعد.
س .31ماهي التعديالت التي يتم استثناء المؤهلين للمعاش منوا خالل سنة من صدور القانون؟
جـ .تتمثك التعديالت التي يتم استثناء المؤ لين للمعاش منها خالك سنة كالتالي:
 .1متوسط الراتب األساسي للخمع سنوات األخيرة.
 .2جبر كسور السنة.
 .3احتســاب تكلفة شــراء الخدمة االفتراضــية ،وشــرط ســداد ا بالكامك عند اــرف المعاش
التقاعدي.
 .4مدد الخدمة المطلوبة لكك سبب من أسباب انتهاء الخدمة.
 .5عدم جواز ارف أكثر من معاش واحد للمستحقين باستثناء الفئات الواردة في القانون.
 .6تكلفة المدة االعتبارية الخااة بإلغاء الوظيفة والفاك بغير الطريق التأديبي.
 .7الراتب األساسي األخير (المتوسط) الذي تحسب على أساس المكافأة عند انتهاء الخدمة.
س .32ماهي طريقة احتساا تكلفة الخدمة االفتراضية بعد التعديل؟
جـــــــ .يتم احتســاب التكلفة وفقا للجدوك الجديد ،ويحدد بناء على المعامك الذي يكون بين العمر عند
تقديم الطلب والعمر عند التقاعد االفتراضـــي المحدد من قبك الموظف مضـــروبا في الراتب
وعدد سنوات الخدمة المطلوبة للشراء.

س .33الموظف الذي لديه مدة خدمة  24سنننة ويوم واحد بعد صنندور القانون بمدة شننورين هل
يجوز له التقاعد وفقا للقانون السابق؟
جــ .نعم ،يجوز ل التقاعد وفقا للقانون السابق وذلك باستكماك المدة المؤ لة الستحقاق المعاش خالك
سنة من ادور القانون.
س .34في سنننننريان أحكنام القنانون الجنديد ،هل يتم االعتنداد بتاري تقنديم الطلنا أو بتاري انتواء
الخندمنة؟ مثال :إذا تقندم الموظف بطلنا التقناعند في تناري  1منارس  2022ويكون تناري انتوناء
خدمته في  1مايو  ،2023هل تحسنا المسنتحقات على أسناس القانون السنابق وفقا لتاري تقديم
الطلا؟
جــــــــ .كال ،يعتد بتاريخ انتهاء الخدمة وليع بتاريخ تقديم الطلب وعلي ســـيكون احتســـاب المعاش
والمكافأة على أساع القانون الجديد.
س .35ما هو القانون الذي سننننيطبق على من لديه تمديد للخدمة إلى تاري  1سننننبتمبر ،2023
علما بأن إجراءات التمديد تمت في  1مارس ( 2022قبل صدور القانون)؟
جــ .يطبق في شأنهم القانون الجديد إذا كان تاريخ انتهاء الخدمة بعد انقضاء المهلة المحددة بسنة من
ادور القانون.
س .36هل يتم احتساا مدة الخدمة االفتراضية ضمن مدة الخدمة المؤهلة الستحقاق المعاش؟
جـ .نعم تحتسب مدة الخدمة االفتراضية ضمن مدة الخدمة المؤ لة الستحقاق المعاش.
س .37هل يجوز استكمال المدة المؤهلة الستحقاق المعاش وذلك بشراء مدة خدمة افتراضية؟
جـ .نعم ،يجوز استكماك مدة الخدمة المؤ لة الستحقاق المعاش وذلك بشراء مدة خدمة افتراضية.
س .38هل يجوز ضنم مدة الخدمة السنابقة خالل سننة من صندور القانون السنتكمال المدة المؤهلة
الستحقاق المعاش؟
جــــــ .نعم ،يجوز ضـم مدة الخدمة السـابقة خالك المهلة المحددة بسـنة من اـدور القانون السـتكماك
المدة المؤ لة الســـتحقاق المعاش ،بشـــرط ســـداد المبلغ وطلب اـــرف المعاش قبك انقضـــاء
المهلة.
س .39هل تم إلغاء المدة االعتبارية المضنافة عند بلوغ سنن الخامسنة والخمسنين ،أم سنتتغير آلية
احتسابوا؟ أو ستتحمل تكلفتوا جوة العمل؟
جــــ .تم إلغاء المدة االعتبارية التي تضاف لخدمة الموظف عند طلب التقاعد المبكر ببلوغ سن ،55
ويجوز للموظف الذي تنطبق علي الشــروط طلب اإلحالة على التقاعد المبكر ببلوغ ســ ن 55
وفقا للقانون السابق خالك سنة من ادور القانون الجديد.

س .40هل تم تغيير طريقة احتساا المعاش التقاعدي والمكافأة عن السابق؟
جــــــ .نعم ،سـيكون احتسـاب المعاش والمكافأة وفقا لمتوسـط الراتب للخمع السـنوات األخيرة مضـافا
إلي العالوة االجتماعية ،مع مراعاة التدرج في حساب المتوسط.
س .41هل سننيتم االسننتمرار بخصننم أقسنناط شننراء الخدمة االفتراضننية من المعاش التقاعدي لمن
تقدم بالشراء قبل صدور القانون؟ أم يتوجا سداد المبلغ كامال قبل نواية الخدمة؟
جــــــ .نعم ،يجوز للموظف الذي قام بشـراء مدة خدمة افتراضـية قبك اـدور القانون االسـتمرار في
سداد األقساط من المعاش التقاعدي حسب القانون السابق.
س .42هل سننيتم ايقاف طلبات شننراء مدد الخدمة االفتراضننية المقدمة من طالبي الضننم إلى جوة
العمل بعد تاري صدور القانون؟ أم االستمرار باحتساا التكلفة طبقا للقانون السابق؟
جـ .كال ،يجوز تقديم الطلبات للهيئة وفقا لآلتي:
 طلبات الشراء المقدمة قبك ادور القانون يتم احتساب التكلفة وفقا للقانون السابق. طلبات الشراء المقدمة بعد ادور القانون يتم احتساب التكلفة وفقا للقانون الجديد.س.43من هم الموظفون المستثنون من تطبيق القانون الجديد لمدة سنة من صدوره؟
جـــ .الموظفين المؤ لين الستحقاق المعاش طبقا ألحكام القانون السابق أو ستتوافر لديهم أحد شروط
االستحقاق خالك سنة من ادور القانون.
س .44موظف لديه مدة خدمة محسنوبة في التقاعد  24سننة ويوم واحد ولم يبلغ سنن  50عاما،
هل سيكون من ضمن الفئة المستثناة من تطبيق القانون الجديد لمدة سنة من صدوره؟
جــــــ .نعم ،تجبر مدة الخدمة إلى  25سـنة ويسـتحق المعاش التقاعدي طبقا ألحكام القانون السـابق إذا
كان انتهاء الخدمة خالك المهلة المحددة بسنة من ادور القانون.
س .45موظف قضنى في الخدمة  19سننة ويوم واحد ولديه مدة شنراء خمس سننوات افتراضنية،
هل يعتبر من الفئة المستثناة من تطبيق القانون الجديد لمدة سنة من صدوره؟
جــــ .نعم ،تجبر مدة الخدمة إلى  25سنة ويستحق المعاش وفقا للقانون السابق إذا كان انتهاء الخدمة
خالك المهلة المحددة بسنة من ادور القانون.

