
 

 

 العامالقطاع  -2022لسنة  (13رقم )ن القانو حول األسئلة األكثر شيوعا  

 

 ؟سنوات 3متى يبدأ تطبيق المتوسط على . 1س

 .2024يناير ا من شهر اعتبار  سنوات  3يبدأ حساب المتوسط على جـ. 

 

سننة   24شنوور حسنا القانون السنابق تعتبر مدة الخدمة    4وسننة    23إذا كانت مدة الخدمة  .  2س

 للقانون الجديد؟ اكيف يتم التعامل مع هذه المدة وفق   قرا اليوم الواحد إلى سنة؟ي  حيث 

 :حسب القانون الجديد  جـ. 

 .فأكثر شهور 6جبر كسور الشهر إلى سنة إذا بلغت ت   ✓

 شهور. 6االشتراكات إذا قلت عن وترد  ✓

 التأمين االختياريب  يجوز للموظف اســتكماك كســور الســنة بموااــلة ســداد االشــتراكات  ✓

 وفقا  للجدوك المرافق للقانون. (أو شراء المدد )مواالة 

 

 ؟%27هل الموظف يتحمل تكلفة زيادة االشتراكات إلى . 3س

ا من شــهر    %1يتحمك الموظف زيادة نســبة مســا مت   جـــــــ.    زاد مســا مةت  و  ،2023يناير  اعتبار 

 .%27لتابح االشتراكات  2022مايو اعتبارا  من شهر  %2نسبة الحكومة ب

 

 ؟هل سيتم إلغاء شراء الخدمة االفتراضية .4س

 .الخدمة االفتراضيةشراء لم يتم إلغاء  ،كال. جـ

 

 ؟التعديالت التي أدخلت على شراء الخدمة االفتراضيةماهي . 5س

ـ  لجدوك المرافق ل  اوفق   تعديك كيفية شـراء مدة الخدمة االفتراضـية لتكون على أسـاع معامك    تم    .جـــــ

ديم الطـلب  د تـق ــاع الراـتب وعمر الموظف عـن اـمك على أســـ دـيك، بحـيد يـحدد المـع د التـع انون بـع للـق

 .التقاعد في ، على أن يتم سداد المبلغ كامال  قبك التقاعد والعمر الذي يرغب الموظف 

 

وهل يجوز خصنم   ؟تكلفتوا سنداد  كيف يتم التعامل مع مدة الخدمة االفتراضنية إذا لم تسنتكمل.  6س

 الرصيد المتبقي من مكافأة نواية الخدمة؟

ـ  يدخك في حسـاب   ،االفتراضـيةفي حاك انتهاء الخدمة وعدم اسـتكماك سـداد تكلفة مدة الخدمة   .جـــــ

 ويجوز  على أن تكون ســنوات اــحيحة.  ،فقط  المســتحقات التقاعدية المدة االفتراضــية المســدد عنها

 .خام الرايد المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة للموظف طلب 

 



 

 

 

 

الخاص بشننراء الخدمة االفتراضننية عن طريق جوة   2012لسنننة    (33هل تم إلغاء القرار ).  7س

 ؟العمل

 .2012( لسنة 33كال، يستمر العمك بالقرار رقم ) جـ.

 

ت حسننا تكلفتوا القانون، هل    صنندورلشننراء الخدمة االفتراضننية قبل تاري   إذا تقدم الموظف  .  8س

 ؟بناء  على القانون السابق أو القانون الجديد

 وذلك حسب النموذج المعد لذلك. الطلب  تقديم لتاريخت حسب تكلفة الشراء وفق ا  جـ.

 

 ؟لقانون الجديدلما هي مدد الخدمة المطلوبة للتقاعد وفقا  . 9س

 : يقانون الجديد لل امدد الخدمة المطلوبة للتقاعد وفق  جـ. 
 

 سنة. 15عند التقاعد االعتيادي مدة الخدمة المطلوبة  ✓

ـ إلغاء الوظيفة/ الف ✓ ــك التأديبي والحكم ـا ك بغير الطريق التأديبي/ اإلحالة على التقاعد/ الفا

 سنة. 20القضائي مدة الخدمة المطلوبة 

 سنة. 25رادية مدة الخدمة المطلوبة االستقالة اإل ✓

 سنة. 20المدة المطلوبة  وأكثرسنة  50االستقالة اإلرادية والعمر  ✓

 

الطريق التأديبي هل تحسا شراء الخدمة االفتراضية في حالة إلغاء الوظيفة والفصل بغير  .  10س

 ؟ضمن المدة المطلوبة الستحقاق المعاش

 نعم، تحسب الخدمة االفتراضية ضمن المدة المطلوبة لحساب المعاش.جـ. 

 اســـنوات يكون مســـتحق    5ســـنة والمدة االفتراضـــية    15المدة الفعلية  إذا كانت    :على سنننبيل المثال

 للمعاش.

 

هل تضننناف لمدة في حالة انتواء الخدمة بإلغاء الوظيفة أو الفصنننل بغير الطريق التأديبي  .  11س

 ؟عتباريةاالمدة الالخدمة 

 .جهة العمك تتحمك تكلفتهاتضاف ل  المدة االعتبارية على أن نعم، جـ. 

 

 ؟اعتباريةللتقاعد هل تضاف لمدة الخدمة مدة حالة اإل انتواء خدمة الموظف بسبا عند. 12س

 .كال، يحسب المعاش على أساع مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة االفتراضية فقطجـ. 

 

 

 



 

 

 سنة؟ 50هل يخفض المعاش إذا كان التقاعد بسبا االستقالة اإلرادية والعمر . 31س

ــ.   ــنة،    50ال يوجد تخفيض للمعاش إذا كان العمر جـــــ ــن   %5لمعاش  ايكون تخفيض  وس إذا قك س

 .سنة 50إذا زادت عن ذلك وقلت عن % 2,5وبنسبة  ،سنة 45الموظف عن 

 

 ؟ىهل تم إلغاء الجمع بين معاش األرملة عن نفسوا ونصيبوا من معاش زوجوا المتوف. 41س

 .ىها من معاش زوجها المتوفبكال، األرملة تجمع بين معاشها عن نفسها ونايجـ. 

 

 ؟الجمع بين معاش المستحق إذا كان له معاش آخرما المقصود بعدم . 51س

 ال يجوز ارف أكثر من معاش للمستحق. ،باستثناء الفئات الواردة في القانونجـ. 

 ا من والد عن    اومعاشـ    ،من القطاع العامعن نفـسها    اتـستحق معاشـ    بنةاالإذا كانت    على سنبيل المثال:

 لها الفرق. ىيؤد ارف لها المعاش األكبر أو ي  القطاع الخاص 

 

 ؟% لمن يستحق المعاش3 مكافأةإلغاء  هل تم  . 61س

 .لمن يستحق معاشا   %3مكافأة لم يتم إلغاء كال، جـ. 

 

% عند انتواء الخدمة على أسننناس الراتا األخير أو على أسننناس 3صنننرف مكافأة  هل ت  .  71س

 ؟المتوسط

 .(والعالوة االجتماعية الراتب  متوسط)عند انتهاء الخدمة على أساع  %3ارف مكافأة ت  جـ. 

 

 ؟55إلغاء التقاعد المبكر ببلوغ سن  هل تم  . 81س

ضاف عند إلغاء المدد االعتبارية التي ت    ، ولكن تم  55كال، لم يتم إلغاء التقاعد المبكر ببلوغ سن    جـــ.

 التقاعد المبكر.

 

القانون   صنننندورعند سنننننة(   17)إذا كان الموظف لديه مدة مؤهلة السننننتحقاق المعاش  .  91س

التقاعد  من  يسنتطيع االسنتفادة  ، هل2023يناير    في 55ويبلغ سنن    ،رأشنو  4سننة و  54  والعمر

  المبكر وإضافة المدة االعتبارية؟

 .المدة االعتبارية االستفادة منو 55ببلوغ سن  المبكر التقاعد طلب يجوز للموظف  نعم،جـ. 

 

 ؟هل جميع المكافآت تحسا على أساس المتوسط. 02س

ــ.   ــاع ،  نعمجـــــــ ــب على أســ ــط)جميع المكافآت عند انتهاء الخدمة تحســ والعالوة  الراتب   متوســ

 .(االجتماعية

 

 

 



 

 

 

ر تاري  تغي  )  2024وقبل يناير    ،إذا انتوت خدمة الموظف بعد سنننننة من صنننندور القانون.  12س

 ؟صرف مكافأة نواية الخدمة على أساس الراتا األساسي األخير، هل ت  (سنوات 3المتوسط إلى 

ــ.    3وقبك تطبيق المتوـسط على    ،كال، إذا كان انتهاء الخدمة بعد مـضي ـسنة من ـادور القانونجــــ

 ن.تييعلى أساع متوسط السنتين األخير المكافأةارف ت   ،سنوات 

 

 ؟، هل يتطلا ذلك موافقة جوة العمل60االستمرار في العمل بعد سن إذا رغا الموظف . 22س

دون طلب الموافقة من جهة العمك أو تمديد مدة   ي ايستطيع الموظف االستمرار في العمك اختيارجـــ.  

 .مختاةجهة الاليتطلب األمر موافقة  65، وبعد سن 65الخدمة حتى سن 

 

 ؟مدة الخدمة المحسوبة في التقاعدضمن  60هل تدخل فترة العمل بعد سن . 32س 

 .ضمن مدة الخدمة 60بعد سن  الخدمةتحسب مدة ، نعمجـ. 

 

سنننة، هل تدخل ضننمن مدة الخدمة المحسننوبة  65بعد سننن    في العمل  الموظف  اسننتمرإذا .  42س

 ؟في التقاعد

 .التقاعد  تحسب ضمن مدة الخدمة ويسدد عنها اشتراك ،نعمجـ. 

 

 ؟المعاش اإلضافي وماهي النسا التي يحصل عليوامتى يصرف . 52س

سنة، وتاك نسبة المعاش التقاعدي   45ارف المعاش اإلضافي إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية  ي  .  جــــ 

 .%90والمعاش اإلضافي إلى 

 

 ؟وكيف يتم حسابواحسا العالوة االجتماعية مع المتوسط خمس سنوات؟ هل ت  . 62س

يتم احتســاب المتوســط   نعم، تعتبر العالوة االجتماعية جزء ال يتجزأ من الراتب األســاســي، وبالتالي

 العالوة االجتماعية. مضافا  إلي  ةخالك الخمع سنوات األخيرللراتب 

 

المدة للحصنول على شنوور ويرغا الموظف باسنتكمال    4سننة و  35إذا كانت مدة الخدمة  .  72س

شنوور لكي تجبر   6هل يشنترك لمدة شنورين للوصنول إلى   .مين االختياريأسننة عن طريق الت  36

 ؟سنة 36المدة إلى 

ـشهور   8ـسداد اـشتراكات  مدة بالتأمين االختياري للمدة المتبقية كاملة، وعلي   يجوز اـستكماك الجــــــ.  

 .المدة الباقية الستكماك السنة

 

 

 

 



 

 

 

جل أاالشنتراك من    في حالة التأمين االختياري لمواصنلةماهي االشنتراكات الواجا سندادها  .  82س

 ؟مدة للمعاش التقاعدياستكمال ال

وي سدد   (%7، ومسا مة الموظف  %17)مسا مة الحكومة    %24الواجب سداد ا  االشتراكات  جــ.  

 .على آخر راتب والعالوة االجتماعية

 

 8ر( ويرغا في اسنننتكمال كسنننور السننننة )شنننوو  4وسننننة    20موظف لديه مدة خدمة ).  29س

بعد سننداد   (سنننة  21)شننوور(، هل يجوز شننراء كسننور السنننة وصننرف المعاش عن كامل المدة 

 التكلفة مباشرة؟ 

 يجوز شراء كسور السنة واستحقاق المعاش بعد سداد تكلفتها مباشرة. ،نعمجـ. 

 

 ؟شروط التأمين االختياريماهي . 03س

 االختياري:شروط التأمين جـ. 

 .سنوات عن خمع فعلية ال تقك أن تكون ل  مدة خدمة  .1

 .وقبك تسوية مستحقات  م الطلب خالك السنة األولى التالية النتهاء خدمت د يق .2

الموظف بواقع مســا مة الحكومة ومســا مة    عن  يتعهد الموظف بســداد االشــتراكات كاملة .3

 .%3 إاابة العمك اشتراك باستثناء 24%

 في التقاعد. المحسوبةخدمت  ت حسب مدة االشتراك ضمن مدة  .4

 

 ؟منوا خالل سنة من صدور القانونماهي التعديالت التي يتم استثناء المؤهلين للمعاش . 13س

 التالي:كتتمثك التعديالت التي يتم استثناء المؤ لين للمعاش منها خالك سنة جـ. 

 .متوسط الراتب األساسي للخمع سنوات األخيرة .1

 .جبر كسور السنة .2

ــراء الخدمة االفتراضــية .3 ــاب تكلفة ش ــداد ا بالكامك عند اــرف  وشــرط    ،احتس المعاش س

 التقاعدي.

 .لكك سبب من أسباب انتهاء الخدمة مدد الخدمة المطلوبة .4

 .عدم جواز ارف أكثر من معاش واحد للمستحقين باستثناء الفئات الواردة في القانون .5

 والفاك بغير الطريق التأديبي. تكلفة المدة االعتبارية الخااة بإلغاء الوظيفة .6

 انتهاء الخدمة.الراتب األساسي األخير )المتوسط( الذي ت حسب على أساس  المكافأة عند  .7

 

 ؟بعد التعديل تكلفة الخدمة االفتراضيةاحتساا طريقة ماهي . 23س

ــ.   يتم احتســاب التكلفة وفقا  للجدوك الجديد، ويحدد بناء  على المعامك الذي يكون بين العمر عند جـــــ

ــروبا  في الراتب  ــي المحدد من قبك الموظف مضـ تقديم الطلب والعمر عند التقاعد االفتراضـ

 سنوات الخدمة المطلوبة للشراء.وعدد 



 

 

القانون بمدة شننورين هل   صنندورويوم واحد بعد    ةسننن 24. الموظف الذي لديه مدة خدمة  33س

  يجوز له التقاعد وفقا  للقانون السابق؟

جــ. نعم، يجوز ل  التقاعد وفقا  للقانون السابق وذلك باستكماك المدة المؤ لة الستحقاق المعاش خالك 

 من ادور القانون. ةسن

 

تاري  انتواء بتاري  تقنديم الطلنا أو  ب  االعتنداد، هل يتم  القنانون الجنديدأحكنام  في سنننننريان.  34س

ويكون تناري  انتوناء  2022منارس  1تناري   بطلنا التقناعند في تقندم الموظف إذاالخندمنة؟ مثال : 

هل تحسنا المسنتحقات على أسناس القانون السنابق وفقا  لتاري  تقديم   ،2023مايو   1في    خدمته

 الطلا؟

ــ. كال، ي عتد بتاريخ انتهاء   ــاب المعاش    الخدمة وليع بتاريخ تقديم الطلب وعليجــــــ ــيكون احتسـ سـ

 والمكافأة على أساع القانون الجديد.

 

، 2023سننننبتمبر    1ما هو القانون الذي سننننيطبق على من لديه تمديد للخدمة إلى تاري   .  35س

  ؟)قبل صدور القانون( 2022مارس  1إجراءات التمديد تمت في علما  بأن 

القانون الجديد إذا كان تاريخ انتهاء الخدمة بعد انقضاء المهلة المحددة بسنة من جــ. يطبق في شأنهم  

 ادور القانون.

 

  الستحقاق المعاش؟ مؤهلةالخدمة ال هل يتم احتساا مدة الخدمة االفتراضية ضمن مدة. 36س

 .الستحقاق المعاش ضمن مدة الخدمة المؤ لة مدة الخدمة االفتراضية حتسب تنعم جـ. 

 

  استكمال المدة المؤهلة الستحقاق المعاش وذلك بشراء مدة خدمة افتراضية؟ وز. هل يج37س

 .مدة خدمة افتراضيةاستكماك مدة الخدمة المؤ لة الستحقاق المعاش وذلك بشراء جـ. نعم، يجوز 

 

السنتكمال المدة المؤهلة . هل يجوز ضنم مدة الخدمة السنابقة خالل سننة من صندور القانون 38س

  الستحقاق المعاش؟

ــ. نعم، يجوز ضـم مدة الخدمة السـابقة خالك ال بسـنة من اـدور القانون السـتكماك  ةالمحدد مهلة جــــ

قبك انقضـــاء   وطلب اـــرف المعاشبشـــرط ســـداد المبلغ    ،المدة المؤ لة الســـتحقاق المعاش

 المهلة. 

 

ة المضنافة عند بلوغ سنن الخامسنة والخمسنين، أم سنتتغير آلي المدة االعتبارية  تم إلغاء هل  .  39س

  احتسابوا؟ أو ستتحمل تكلفتوا جوة العمل؟

ــ.   ، 55لموظف عند طلب التقاعد المبكر ببلوغ سن  خدمة االمدة االعتبارية التي تضاف لتم إلغاء  جــ

ـ   55ن  ويجوز للموظف الذي تنطبق علي  الشــروط طلب اإلحالة على التقاعد المبكر ببلوغ ـس

 القانون الجديد.وفقا  للقانون السابق خالك سنة من ادور 



 

 

 

 ؟عن السابق طريقة احتساا المعاش التقاعدي والمكافأةهل تم تغيير . 40س

األخيرة مـضافا    ـسنوات ال خمعللالراتب  جــــــ. نعم، ـسيكون احتـساب المعاش والمكافأة وفقا  لمتوـسط  

 إلي  العالوة االجتماعية، مع مراعاة التدرج في حساب المتوسط.

 

لمن بخصننم أقسنناط شننراء الخدمة االفتراضننية من المعاش التقاعدي هل سننيتم االسننتمرار  .  41س

 أم يتوجا سداد المبلغ كامال  قبل نواية الخدمة؟تقدم بالشراء قبل صدور القانون؟ 

ــ.   في االسـتمرار    للموظف الذي قام بشـراء مدة خدمة افتراضـية قبك اـدور القانونيجوز  نعم،  جــــ

 سداد األقساط من المعاش التقاعدي حسب القانون السابق.

 

 ةإلى جو  طالبي الضننممن    مقدمةالشننراء مدد الخدمة االفتراضننية   طلبات  ايقافهل سننيتم  .  42س

 للقانون السابق؟ طبقا   لتكلفةا باحتساا؟ أم االستمرار تاري  صدور القانونبعد  العمل

 لآلتي: وفقا  يجوز تقديم الطلبات للهيئة كال، جـ. 

  .السابقادور القانون يتم احتساب التكلفة وفقا  للقانون قبك  طلبات الشراء المقدمة -

 الجديد.يتم احتساب التكلفة وفقا  للقانون  القانون بعد ادورالمقدمة الشراء  طلبات  -

 

 ه؟من صدور سنة.من هم الموظفون المستثنون من تطبيق القانون الجديد لمدة 43س

أو ستتوافر لديهم أحد شروط الموظفين المؤ لين الستحقاق المعاش طبقا  ألحكام القانون السابق  جـــ.  

 ادور القانون.خالك سنة من االستحقاق 

 

 عاما ، 50  ولم يبلغ سننسننة ويوم واحد   24موظف لديه مدة خدمة محسنوبة في التقاعد .  44س

 ه؟من صدور سنةمن تطبيق القانون الجديد لمدة  الفئة المستثناةهل سيكون من ضمن 

إذا  القانون الـسابقألحكام    طبقا  ويـستحق المعاش التقاعدي  ـسنة    25إلى مدة الخدمة  ، تجبر  نعمجــــــ.  

 انتهاء الخدمة خالك المهلة المحددة بسنة من ادور القانون.كان 

 

، افتراضنية   خمس سننواتمدة شنراء  سننة ويوم واحد ولديه   19قضنى في الخدمة    موظف.  45س

 ؟همن صدور سنةمن تطبيق القانون الجديد لمدة  يعتبر من الفئة المستثناة هل

المعاش وفقا  للقانون السابق إذا كان انتهاء الخدمة يستحق  وسنة    25إلى  مدة الخدمة تجبر  ،  نعمجــــ.  

 خالك المهلة المحددة بسنة من ادور القانون.

 

 

 

 

 


