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 قاعدة البٌانات

 النصوص القانونٌة المنظمة لقطاع األمن فً تونس
 

 

 

 ٌتعلق بضبط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 2971أكتوبر  22مؤرخ فً  2971ـدد لسنة 3مرسوم عـ

 

 نحن الحبٌب بورقٌبة، ربٌس الجمهورٌة التونسٌة 

 من الدستور 31بعد إطالعنا على الفصل 

 المتعلق بضبط نظام الجراٌات المدنٌة والعسكرٌة للتقاعد 1959فٌفري  5المإرخ فً  1959ـدد لسنة 18عـوعلى القانون 

 المتعلق بضبط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 1962جوٌلٌة  14المإرخ فً  1962ـدد لسنة 34وعلى القانون عـ

 وعلى رأي وزٌري الدفاع الوطنً والمالٌة.

 :أصدرنا المرسوم اآلتً نصه

 ٌرمً هذا المرسوم إلى ضبط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط وتنطبق أحكامه:  – 2الفصل 

 على العسكرٌٌن الموجودٌن فً الخدمة المباشرة بجٌوش البر والبحر والطٌران. (1

لقضاء حصص فً التدرٌب وذلك مدة  على العسكرٌٌن الواقع إعادة دعوتهم من جدٌد للخدمة المباشرة أو المدعوٌٌن (2

 وجودهم تحت السالح.

 على تالمذة المدارس العسكرٌة. (3

 على التالمذة المزاولٌن لبرامج اإلعداد العسكري مدة قٌامهم بحصص التدرٌب. (4

أرامل وأٌتام وأبوي العسكرٌٌن المشار إلٌهم بالفقرات السابقة والذي توفوا أثناء القٌام بمؤمورٌة أو بسبب سقوط  على (5

 ٌرجع سببه إلى الخدمة أو تعكر من اجل الخدمة أو بمناسبة الخدمة.

 الباب األول

 استحقاق جراٌة السقوط

 القسم األول

 شروط استحقاق الجراٌة

 

 الحق فً الجراٌة: ٌتوفر  – 1الفصل 

 عند حصول سقوط ناتج عن جروح حصلت بسبب عملٌات حربٌة أو حوادث تؤتت بسبب أو بمناسبة الخدمة. (1

 عند حصول سقوط ناتج عن أمراض حصلت أو تعكرت بسبب أو بمناسبة الخدمة (2

 ال ٌمكن أن ٌكون السقوط الناتج عن الجرح منسوبا إلى الخدمة إال إذا: –)جدٌد(  3الفصل 

ن الحادث المتسبب فٌه وقع فً زمان ومكان الخدمة أو فً أي مكان آخر ٌكون التواجد فٌه مبررا بحكم كا (1

 ضرورات الخدمة.

بمثابة زمان ومكان الخدمة أو بحكم ضرورات الخدمة وبشرط أن ال ٌقع تؽٌٌر لؽاٌة شخصٌة فً المسار الطبٌعً  وتعتبر

 للمسلك المتبع أو تمدٌد فً المدة الالزمة الجتٌازه:

 المسافة المقطوعة ذهابا وإٌابا لاللتحاق بمركز العمل أو مكان السكنى. -

 بتنقل لضرورات الخدمة.المسافة المقطوعة ذهابا أو إٌابا للقٌام  -
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 المسافة المقطوعة ذهابا وإٌابا بمناسبة إجازة الراحة أو رخصة قانونٌة فً الخروج أو عند نهاٌتها. -

أو كانت بٌن الحادث المذكور والخدمة عالقة سببٌة مباشرة بحٌث ٌمكن اعتباره قد حصل بسبب أو  (2

 بمناسبة القٌام بالخدمة.

المتضرر أثناء القٌام بالخدمة ٌعزي إلى الخدمة إذا ما تعذر اعتبار الفعل المكون على أن السقوط الحاصل بسبب خطؤ 

 لعنصر الخطؤ منفصال عنها.

ٌتعلق بالسقوط الناتج عن مرض، وبخصوص إمكانٌة اعتباره مسندا إلى الخدمة، تقع مراعاة الظروؾ التً حفت به عند  وفٌما

 القٌام بالخدمة واألتعاب واألخطار التً تسببت فٌها الخدمة وكذلك نوع السقوط من الناحٌة الطبٌة.

المتعلق بتنقٌح  2000أفرٌل  17المإرخ فً  2000 لسنة 44من القانون عدد  2)أضٌؾ بمقتضى الفصل   –مكرر  3الفصل 

والمصادق  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 1972أكتوبر  11المإرخ فً  1972لسنة  3وإتمام المرسوم عدد 

ٌعتبر مرضا مهنٌا كل ظاهرة اعتالل وكل تعفن  –( 1972نوفمبر  11المإرخ فً  1972لسنة  70علٌه بالقانون عدد 

 .أو إصابة تكون ناتجة بالقرٌنة عن النشاط المهنً للمتضرر جرثومً

 ال ٌعتبر سقوطا ٌرجع إسناده إلى الخدمة:  – 4الفصل 

السقوط الذي ٌرجع إلى مزاج الشخص وٌكون تطوره ؼٌر مرتبط أصال بشروط مباشرة الخدمة وإن ظهر هذا السقوط  (1

 أثناء القٌام بالخدمة.

 الحاصل عن عمل ٌمكن فصله عن الخدمة وإن وقع القٌام بهذا العمل فً زمان ومكان الخدمة. السقوط (2

السقوط الحاصل لعسكري وهو فً حالة التمرد أو الفرار أو بحالة إٌقاؾ الرتكابه الفرار أو اإلٌقاؾ المإقت من اجل  (3

 راتٌب.الفرار أو فً حالة العصٌان أو الخروج عن االنضباط أو ارتكب مخالفة الت

إذا ما ٌتعذر تقدٌم الحجة المثبتة أن السقوط ناتج عن إحدى الشروط المنصوص علٌها بالفصل الثانً من هذا المرسوم أو ٌتعذر  – 5الفصل 

 تقدٌم الحجة المعاكسة ٌنتفع المعنً باألمر بقرٌنة إسناد المقدار إلى الخدمة على شرط:

 سراح العسكري من الجندٌة. فً صورة الجروح أن تكون قد وقعت معٌنتها قبل (1

فً صورة المرض إن لم ٌقع معاٌنته إال بعد الٌوم التسعٌن فً الخدمة الفعلٌة وقبل الٌوم الثالثٌن بعد رجوع العسكري  (2

 إلى أهله.

وفً كل الصور على شرط أن ٌقع فورا إثبات وجود ارتباط بٌن الجرح والمرض المعاٌن من جهة والسقوط المشتكى  (3

 رى.به من جهة أخ

مة وفً صورة انقطاع عن الخدمة مدة تفوق مابة وثمانٌن ٌوما ال ٌعمل بالقرٌنة إال بعد الٌوم المابة والثمانٌن الموالً ٌوم استبناؾ الخد

 المباشرة.

ً مدة العمل الذي القرٌنة المبٌنة بهذا الفصل ال تنطبق إال على المعاٌنات التً تم إجراإها مدة الخدمة المقتضٌة أثناء عملٌات عسكرٌة أو ف

 ٌقوم به العسكري أثناء المدة القانونٌة باعتبار اآلجال المحددة بالفقرات السابقة.

 القسم الثانً

 فً إثبات إسناد السقوط

 الحجة فً إسناد السقوط إلى الخدمة أو الحجة المعاكسة ٌقع إثباتها:  – 6الفصل 

 من مراجعة مضمون الملؾ الطبً للتجنٌد (1

الرسمٌة التً وقع إجراإها فً الفوج مثال ذلك التقرٌر المفصل المثبت إلسناد السقوط إلى الخدمة فً من المعاٌنات  (2

صورة الجروح وبطاقة التعرٌؾ والخدمات وقابمة تفصٌل أٌام انقطاع العمل من اجل المرض ومضمون من دفتر 

 سناد خاصة فً صورة المرض:المعاٌنات التً أجرتها الهٌؤة الصحٌة العسكرٌة كالملؾ الطبً وتقرٌر اإل

ولؽاٌة تٌسٌر إثبات إسناد السقوط إلى الخدمة ٌجب على كل آمر وحدة أو آمر فوج و آمر وحدة بحرٌة أو آمر وحدة جوٌة أو ربٌس مصلحة 

ة أو المرض عند وقوع حادث من شانه تكوٌن الحق فً جراٌة أن ٌجري المعاٌنات بجمٌع الوسابل التً لدٌه إلثبات مصدر الجروح الحاصل

أو السقوط الحاصل أو الذي تعكر بالنسبة للعسكرٌٌن الموجودٌن تحت أوامرهم كما ٌمكن تحرٌري كل محضر والقٌام بكل تفتٌش إن وجب 

 ذلك قصد إثبات الصلة الموجودة بٌن الحادث المعاٌن والقٌام بالعمل.
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ى إقامة محضر فً معاٌنة السقوط عند ظهوره ٌحرره طبٌب عسكري ٌتوقؾ حق االنتفاع بقرٌنة إسناد السقوط إلى الخدمة عل  – 7الفصل 

أو طبٌب ربٌس مصلحة بالمستشفٌات اختصاصً فً السقوط المذكور فً حدود اآلجال المبٌنة بالفصل الخامس أعاله ما عدا فً صورة تعذر 

 ع الوسابل.تعذر إقامة المحضر ألسباب قاهرة وفً هذه الصورة ٌمكن للمعنً باألمر إثبات ذلك بجمٌ

قرٌنة ٌعتبر المطلب المقدم فً حدود األجل القانونً إلتمام معاٌنة السقوط بمثابة معاٌنة أجرٌت فً األجل المذكور وٌكسب الحق فً االنتفاع ب

 إسناد السقوط إلى الخدمة.

 القسم الثالث

 الحد األدنى القابل للتغرٌم

 تمنح الجراٌات باعتبار درجة السقوط. – 8الفصل 

فً المابة عٌن الحد األدنى القابل للتؽرٌم والذي بمقتضاه ٌتكون الحق فً  10وٌحظى بالنظر السقوط الناتج عنه عجز بدنً ٌساوي أو ٌفوق 

 الجراٌة.

فً المابة بالنسبة لسقوط ناتج عن  20فً المابة بالنسبة لسقوط ناتج عن جروح وإلى  10فً صورة سقوط واحد إلى  (1

بة بالنسبة لسقوط ناتج عن مرض لم ٌسبق إسناده إلى الخدمة لكنه تعكر بسبب أو بمناسبة فً الما 40مرض وإلى 

 الخدمة.

فً المابة إذا كان السقوط ناتجا فً آن واحد عن جروح وعن مرض  20فً صورة سقوط متعدد عٌن الحد األدنى إلى  (2

كان البعض منه ناتجا عن مرض لم ٌقع فً المابة إذا  40فً المابة إذا كان ناتجا عن أمراض فقط وإلى  30وإلى 

 إسناده إلى الخدمة لكنه تعكر بسبب أو بمناسبة الخدمة.

 ٌعتبر فً مفهوم هذا المرسوم السقوط واحدا إذا كانت جملة العلل أو األمراض مرتبة بالجدول المشار إلٌه بالفصل العاشر من هذا المرسوم

 نت جملة األمراض والعلل مرتبة بالجدول المذكور ضمن كشوؾ طبٌة مختلفة.ضمن كشؾ طبً واحد وٌعتبر السقوط متعددا إذا كا

خالفا لما جاء بالفصل الثامن من هذا المرسوم فان أصحاب الجراٌات وأصحاب المطالب فٌها من أجل سقوط لحقهم من جروح   – 9الفصل 

سكرٌة ٌستحقون جراٌة السقوط إذا كان السقوط المعاٌن أو أمراض حصلت لهم بسبب أو مناسبة مباشرة الخدمة المقتضٌة أثناء عملٌات ع

 فً المابة. 10فٌهم تبلػ نسبته من حٌث األدنى 

 فً المابة إذا كان السقوط ناتجا عن مرض لم ٌقع إسناده إلى الخدمة لكنه تعكر بسببها. 30على أنه ٌرفع الحد األدنى إلى نسبة 

 القسم الرابع

 تعٌٌن مقدار نسبة السقوط

مقدار نسبة السقوط تعٌنه لجنة اإلعفاء بتطبٌق النسبة المابوٌة المخصصة للسقوط محل النظر حسب ما هو مبٌن بالجدول   – 20الفصل 

جعٌن المنصوص علٌه بهذا الفصل أو تعٌنه اللجنة فً نطاق الحدود المبٌنة بالجدول المذكور إذا ما سبق تحدٌد الحد األدنى والحد األقصى الرا

 نظر.للسقوط محل ال

ما  على أنه فً صورة ما إذا لم ٌنطبق السقوط على أي بٌان بالجدول المذكور تعٌن لجنة اإلعفاء بكامل الحرٌة النسبة العادلة له مع مراعاة

 طرا على األعضاء من اختالل وعند االقتضاء النقص فً الحالة الصحٌة الحاصلة منه 

 .العمومً األمراض المهنٌة المنطبقة على العسكرٌٌن هً نفس القابمة المعتمدة فً القطاع قابمة

الناجمة عن الخدمة العسكرٌة المباشرة أو التً تعكرت  ٌضبط الجدول القٌاسً لنسب العجز الناتج عن حوادث الشؽل واألمراض

 –العمومٌة )جدٌدة  كلفٌن بالدفاع الوطنً وبالصحةقرار مشترك ٌصدر عن الوزٌرٌن الم بسبب أو بمناسبة الخدمة بمقتضى

المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم عدد  2000أفرٌل  17المإرخ فً  2000لسنة  44من القانون عدد  1أضٌفت بمقتضى الفصل 

ون عدد والمصادق علٌه بالقان المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 1972أكتوبر  11المإرخ فً  1972لسنة  3

 (1972نوفمبر  11المإرخ فً  1972لسنة  70
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فً المابة تعتبر النسبة كاملة فً خصوص السقوط األشد  100فً صورة سقوط متعدد لم ٌتسبب احد منه فً عجز ٌساوي   – 22الفصل 

 وفً خصوص كل نوع من األنواع األخرى حسب النسبة المابوٌة الباقٌة.

 5تها فاألعلى منها ثم ما ٌلٌها وٌرفع المقدار اإلجمالً للسقوط إلى العدد األعلى منه القابل المنحة بعدد فترتب لذلك أنواع السقوط حسب نسب

 إذا ما فٌه كسور.

ومراعاة لمظاهر العجز اإلضافٌة بعد   %100إذا تعددت مظاهر العجز ونتج عن إحداها سقوط بنسبة  –)الجدٌد(  21الفصل 

جراٌة سنوٌة تكمٌلٌة  %100تمنح باإلضافة إلى الجراٌة المستحقة بعنوان السقوط بنسبة  %10تقسٌمها إلى درجات سقوط ذات 

من مبلػ الجراٌة المستحقة من أجل ذلك السقوط وذلك بالنسبة للدرجة األولى من العجز اإلضافً ٌضاؾ إلٌها النصؾ  %5قدرها 

 لكل درجة تلٌها.

 و واحد أن تفوق جملة مقدار السقوط النسبة المعٌنة لفقدان العضو بكماله.ال ٌمكن فً صورة سقوط متعدد الحق بعض – 23الفصل 

ٌجب أن ٌكون القرار المتعلق بتقدٌر السقوط معلال من الوجهة الطبٌة وٌحتوي زٌادة على الكشؾ الطبً المحرر فً السقوط   – 24الفصل 

االقتضاء النقص الحاصل فً الحالة الصحٌة ما ٌبرز مقدار على بٌان ضاؾ ٌبرز النقص الحاصل من جهة حركة األعضاء الطبٌعٌة وعند 

 النسبة الممنوحة.

 القسم الخامس

 االختبار الطبً والقرار الطبً العسكري

المحاضرٌن المبرزٌن االستشفابٌن الجامعٌٌن أو المساعدٌن  ٌتم اختٌار األطباء الخبراء من بٌن األساتذة –)جدٌد(  25الفصل 

الوطنً بمقتضى  من هٌبة ضباط الصحة العسكرٌة أو من بٌن األطباء المدنٌٌن التابعٌن لوزارة الدفاع الجامعٌٌن، االستشفابٌن

 .قرار من الوزٌر المكلؾ بالدفاع الوطنً

العسكرٌة ضباط الصحة  الخبراء من الدرجة العلٌا من بٌن األساتذة االستشفابٌن الجامعٌٌن التابعٌن لهٌبة وٌتم اختٌار األطباء

 .بمقتضى قرار من الوزٌر المكلؾ بالدفاع الوطنً

الدرجة العلٌا وذلك بمقتضى قرار  لألطباء المدنٌٌن المرسمٌن بجدول هٌبة األطباء، إجراء االختبارات واالختبارات من وٌمكن

 .موكولة واألجر الموافق لهاالعمومٌة ٌتم التنصٌص فٌه على المهام ال مشترك من الوزٌرٌن المكلفٌن بالدفاع الوطنً والصحة

 .إجراء االختبار بمقر إقامة المرٌض إذا كان عاجزا على التنقل ٌمكن

تنحصر مؤمورٌة األطباء الخبراء خاصة فً البحث للتثبت من إسناد السقوط إلى الخدمة وتقدٌم كشؾ طبً وتقدٌر نسبة   – 26الفصل 

السقوط أو نسبة تعكر السقوط فً صورة المرض الذي تفاقم من أجل الخدمة وضبط نوع الجراٌة هل هً قارة أو وقتٌة باعتبار قابلٌة السقوط 

 ى مقدرة صاحب السقوط على القٌام بالخدمة والنظر فً المر للتقدم باقتراح قرار من الوجهة العسكرٌة.للتعافً من عدمه والحكم عل

ٌضبط وزٌر الدفاع الوطنً بقرار شروط األهلٌة البدنٌة بالنسبة ألفراد الجٌش وضباط الصؾ المتعاقدٌن كما ٌضبط األمراض   – 27الفصل 

 التً ال تتماشى مع الخدمة العسكرٌة.

 فٌما ٌخص الضباط وضباط الصؾ النظامٌٌن المصابٌن ببعض أنواع السقوط البقاء فً الخدمة العسكرٌة المباشرة. – 28ل الفص

فً المابة ما عدا فً صورة ما  60ولٌس للطبٌب الخبٌر أن ٌقرر عدم الصلوحٌة للخدمة المباشرة إال إذا كانت نسبة السقوط تساوي أو تفوق 

 ألمر.إذا طالب بذلك المعنً با

 القسم السادس

 الجراٌات القارة والجراٌات الوقتٌة

تمنح الجراٌات إما بصفة قارة إذا كان السقوط ؼٌر قابل للعالج وإما بصفة وقتٌة فً صورة وجود سقوط متعدد ٌكون البعض   – 29الفصل 

 منه قابل للعالج واآلخر ؼٌر قابل للعالج ٌستحق العسكري جراٌة وقتٌة لمجموع السقوط.
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 تمنح الجراٌة الوقتٌة لمدة ثالثة أعوام كل ثالثة أعوام بعد الفحوص الطبٌة وتحذؾ إذا لم ٌحصل الحد األدنى القابل للتؽرٌم.  – 10الفصل 

ثة ثالوٌمكن أن تتحول الجراٌة الوقتٌة إلى جراٌة قارة إما عند ما ٌثبت السقوط أنه ؼٌر قابل للعالج أو عند انتهاء أجل عٌن بصفة إجمالٌة ل

 أعوام بالنسبة لسقوط ناتج عن جروح ولتسعة أعوام بالنسبة لسقوط ناتج عن مرض.

 ٌمكن أن ٌكون مقدار الجراٌة القارة دون مقدار الجراٌة الوقتٌة أو ٌساوٌه أو ٌفوقه حسب نسبة السقوط فً تارٌخ تحوٌل الجراٌة وٌجب أن

فً المابة ألن هذا الحد األدنى ال ٌنطبق عند مراجعة  10بوٌة حتى ما منها دون ٌراعً فً ذلك جمٌع التؽٌٌرات التً دخلت على النسبة الما

 الجراٌة.

 القسم السابع

 مقدار الجراٌة

 3المتعلق بتنقٌح المرسوم عدد  2985فٌفري  11المؤرخ فً  2985لسنة  7من القانون عـدد  1ألغً بمقتضى الفصل  – 12الفصل 

  المتعلق بضبط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط. 2971أكتوبر  22المؤرخ فً  2971لسنة 

والذي ٌتخذ كقاعدة الحتساب جراٌة السقوط  ال ٌمكن أن ٌكون الراتب الخاضع للحجز لفابدة جراٌة التقاعد –)جدٌد(  11الفصل 

 .ذلك الجندي المدعو ألداء الخدمة الوطنٌة أقل من األجر األدنى المهنً المضمون بما فً

 المنصوص علٌها بهذا المرسوم من األداء على المرتبات واألجور والجراٌات العمرٌة ومن الضرٌبة الشخصٌة للدولة.تعفى الجراٌات 

المتعلق بتنقٌح  2000أفرٌل  17المإرخ فً  2000لسنة  44من القانون عدد  2)أضٌؾ بمقتضى الفصل مكرر 11الفصل 

والمصادق  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 1972أكتوبر  11المإرخ فً  1972لسنة  3وإتمام المرسوم عدد 

ٌمكن بحال أن ٌتجاوز حاصل الجمع بٌن جراٌة  ال –( 1972نوفمبر  11المإرخ فً  1972لسنة  70علٌه بالقانون عدد 

 تمد فً حساب جراٌة% من الراتب المع100الحٌاة وجراٌة السقوط الناتجة عن مرض  التقاعد أو جراٌة القرٌن الباقً على قٌد

 .التقاعد

 .أو بمناسبة مباشرة الخدمة أثناء عملٌات عسكرٌة % إذا كان المرض حاصال بسبب150وٌتم رفع هذا الحد األقصى إلى نسبة 

 جراٌة السقوط بعنوان كل ابن فً الكفالة فً حدود ثالثة أبناء وباعتبار سنهم ومستوى تتم الزٌادة فً -  ()جدٌد 23الفصل 

 .تعلٌمهم وحالتهم الصحٌة واالجتماعٌة

 القسم الثامن

 شروط التصفٌة ومنح الجراٌة

 ٌتولى وزٌر الدفاع الوطنً تصفٌة ومنح جراٌات السقوط العسكرٌة الوقتٌة والقارة.  – 14الفصل 

 راٌات عن وزٌر الدفاع الوطنً.وتجدد الجراٌات الوقتٌة أو تبدل جراٌات قارة أو تسحب بنفس الطرٌقة وتصدر قرارات الرفض لمطالب الج

ٌجب أن ٌكون كل قرار ٌصدر فً منح أو تجدٌد أو إبدال أو سحب جراٌة معلال وأن ٌبرر العوامل والوثابق أو األسباب   – 15الفصل 

من هذا المرسوم أو من شؤنها فً صورة منح الجراٌة  2الطبٌة التً من شؤنها أن تثبت ارتباط السقوط بإحدى األسباب المبٌنة بالفصل 

 مٌة المعنً باألمر لالنتفاع بالقرٌنة وعدم وجود ما ٌثبت عكسها.بموجب قرٌنة اإلسناد إثبات أه

وٌجب بالمثل أن ٌكون كل قرار ٌصدر فً رفض مطلب جراٌة معلال وأن ٌبرر من جهة ما ٌثبت عدم ارتباط السقوط بإحدى األسباب المبٌنة 

موجب القرٌنة وذلك بحكم العوامل والوثابق واألسباب من هذا المرسوم ومن جهة أخرى عدم إمكانٌة إسناد السقوط إلى الخدمة ب 2بالفصل 

 .الطبٌة التً أثبتت عدم وجود القرٌنة

 القسم التاسع

I- مراجعة الجراٌة بسبب تعكر السقوط أو تشعبه 
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لصاحب جراٌة سقوط منحت له بصفة قارة أن ٌطالب مراجعتها مستندا إلى حصول تعكر أو تشعب فً السقوط الواحد  ٌمكن  – 16الفصل 

 أو التعقد الذي من أجله تحصل على الجراٌة.

أجل  كما ٌمكن لكل منتفع بجراٌة وقتٌة من اجل سقوط طرأ علٌه تعكر أو تشعب أن ٌطالب بمراجعة مقدار الجراٌة بدون أن ٌترقب فوات

 من هذا المرسوم. 20الثالثة أعوام المنصوص علٌه بالفصل 

 وٌعتبر السقوط قد تعكر إذا اشتدت العلة التً تسببت فً الجراٌة بدون أن ٌتؽٌر نوعها.

وهً  وٌعتبر السقوط قد تشعب إذا تولدت من العلة التً تسببت فً الجراٌة علة أخرى منصوص علٌها بالجدول أم ال وصدر فٌها كشؾ منفرد

 مرتبطة بالعلقة.

 ٌجب لتكوٌن الحق فً المراجعة أن تكون زٌادة السقوط الحاصلة من التعكر أو التشعب:  – 17الفصل 

 متولدة ال ؼٌر عن الجروح واألمراض المكونة للسقوط المتسبب فً الجراٌة القارة أو الوقتٌة. (1

 ه ال ٌتوفر هذا الشرط لمراجعة جراٌة وقتٌة.فً المابة من نسبة السقوط السابقة. على ان 10تساوي على األقل  (2

إذا ما أثبتت لجنة اإلعفاء وجود تعكر أو تشعب إثر تقدٌم المطلب المتعلق بمراجعة جراٌة قارة أو وقتٌة من أجل التعكر أو   – 18الفصل 

 ى نتٌجة األعمال.التشعب بعد أن أجرت الفحص الطبً على من ٌهمه األمر ٌتم عندبذ مراجعة مقدار الجراٌة على مقتض

بداٌة تمنح الجراٌة القارة بعد مراجعتها بصفة نهابٌة كما تمنح الجراٌة الوقتٌة بعد مراجعتها بصفة وقتٌة بدون إدخال أي تؽٌٌر على توارٌخ 

 ونهاٌة األجل الجاري .

ود أي تعكر أو تشعب فً السقوط المتسبب على أنه إذا ما أنتجت أعمال لجنة اإلعفاء بعد إجراء الفحص الطبً على من ٌهمه األمر عدم وج

 فً الجراٌة بل أثبتت بالعكس تحسنا فً تطور السقوط ٌحط من مقدار الجراٌة القارة أو الوقتٌة على مقتضى نتٌجة البحث.

II – المراجعة الخاصة 

ٌمنح حق المراجعة أٌضا للعسكري صاحب جراٌة قارة من أجل فقدان عٌن أو عضو من األعضاء إذا ما فقد العٌن األخرى   – 19الفصل 

أو العضو اآلخر بسبب حادث ال ٌمكن إسناده إلى الخدمة لحقه بعد تارٌخ منحة الجراٌة فصار بذلك مصابا بعجز تام ولم ٌتحصل على ؼرامة 

 من الؽٌر إلصابته الجدٌدة.

 فً المابة. 100وفً هذه الصورة ترجع الجراٌة إلى المقدار الممنوح للعسكرٌٌن من أجل سقوط نسبة 

ٌصدر القرار فً مراجعة الجراٌة القارة أو الوقتٌة عن وزٌر الدفاع الوطنً وٌجب أٌضا أن ٌكون معلال وأن ٌبرر أن السقوط   – 30الفصل 

 راٌة.لم ٌطرأ علٌه تعكر أو تشعب ٌوجب مراجعة الج

 القسم العاشر

 اإلسعاف والعالجات والضمان االجتماعً

تتكفل الدولة بإسعاؾ العسكرٌٌن المشار إلٌهم بالفصل األول من هذا  المرسوم المصابٌن بجروح أو بؤمراض ثبت إسنادها إلى   – 32الفصل 

الطبٌة والجراحٌة واألدوٌة التً تتطلبها معالجة العلل الخدمة أو تعكرت بسبب أو بمناسبة الخدمة وبطلب من لجنة اإلعفاء بجمٌع العالجات 

 التً من اجلها منحت الجراٌة.

 وتسلم لمن ٌهمهم األمر بطاقات عالج مجانً مبٌن بها نوع الجروح أو المرض الذي نسب فً الجراٌة ونسبة السقوط المقدرة.

الجراحٌة والتحصٌل على األدوٌة وقبولهم بالمستشفٌات التابعة لوزارة وهذه البطاقة تخول لهم الحق فً االنتفاع مجانا بالعالجات الطبٌة ا, 

 الصحة العمومٌة الموجودة قرب مقر سكناهم.

 ال تستوجب العالجات إال بالنسبة للحوادث أو التعكر الحاصلة من الجروح أو المرض الذي تسبب فً الجراٌة.

ة العالج ٌستحقون جمٌع العالجات حسب نفس الصٌػ التً كانوا ٌتمتعون بها على أن الضباط وضباط الصؾ النظامٌٌن المتحصلٌن على بطاق

 عند ما كانوا فً الخدمة المباشرة.
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فً المابة أو أزٌد من أجل مرض ؼٌر قابل للعالج ثبت إسناده إلى الخدمة هم  80ٌنتفع العسكرٌون المتحصلون لسقوط نسبته  – 31الفصل 

بعجز منتفعٌن بنفس اإلسعافات التً كانوا متحصلٌن علٌها عند ما كانوا فً الخدمة المباشرة وحسب  وأزواجهم وأوالدهم القصر أو المصاب

 نفس الشروط التً كانت تنطبق علٌهم.

من هذا القانون الحق فً اختٌار الطبٌب والجراحً والصٌدلً من  32و 31الفصلٌن  للمنتفعٌن بؤحكام   – )جدٌد( 33الفصل 

 .والجراحٌٌن والصٌادلة المعترؾ بهماألطباء  بٌن

إذا ما وجب دخول المرضى إلى المستشفى ٌقع قبولهم إما فً المستشفٌات العسكرٌة أو المدنٌة الموجودة بدابرة مقرهم وعند  – 34الفصل 

ً وتتحمل الدولة االقتضاء فً المصحات العمومٌة أو ٌقع قبولهم فً المإسسات الخاصة المعترؾ بها من طرؾ وزارة الدفاع الوطن

 مصارٌؾ السفر المستوجبة للدخول فً مستشفى خاص أو عمومً وعند الوفاة مصارٌؾ نقل جثمان الفقٌد إلى مقر سكناه.

بمإسسة  تصرؾ الجراٌة القارة أو الوقتٌة الممنوحة لعسكري تم إٌوابه من أجل االختبال – فقرة أولى جدٌدة() 35الفصل 

 .اإلٌواء عمومٌة أو بمإسسة صحٌة خاصة مرخص لها لخالص معلوم إستشفابٌة

على أنه فً صورة وجود زوجة وأوالد وأبوٌن ٌدفع المقدم على أمالك المعتوه أو ولٌه فً ظرؾ الخمسة عشر أٌام األولى من كل ثالثة 

 أشهر:

 إلى الزوجة أو إلى وكٌل األوالد القصر - أ

 العادي لجراٌة أرملة    المنح العابلٌة ومبلؽا ٌساوي المقدار

من هذا المرسوم مبلؽا ٌساوي مقدار الجراٌة المنصوص  62وإلى أبوي المعتوه المتوفرة فٌها الشروط المبٌنة بالفصل  - ب

 علٌها بآخر الفقرة الثانٌة من الفصل المذكور.

وجبت الجراٌة ؼٌر كافٌة لتمكٌن المقدم علٌه أو وإذا كانت األقساط التً حل دفعها لصاحب جراٌة كان سبب اختباله نتٌجة لنوبات عصبٌة است

 ولٌه من دفع تلك المصارٌؾ فإن الدولة تتحمل بالفرق.

الحكم فً المبالػ التً تصرؾ للزوجة ولألبوٌن من حٌث تحجٌر اإلحالة لفابدة الؽٌر وتحجٌر الحجز منها هو نفس الحكم   – 36الفصل 

 المطبق على الجراٌات.

سواقط الذٌن تحصلوا على جراٌة عمال بؤحكام هذا المرسوم جمٌع اآلالت المستوجبة للتخفٌؾ علٌهم السقوط المتسبب ٌستحق ال  – 37الفصل 

 فً الجراٌة وتتحمل الدولة شراء وإصالح وتعوٌض اآلالت ولوازمها مادام السقوط المذكور ٌستوجب استعمالها.

ب السقوط مسإوال على اآلالت الموضوعة تحت تصرفه وتبقى هاته اآلالت وٌقع تركٌب اآلالت تحت رقابة وبواسطة الدولة وٌعتبر صاح

 ملكا للدولة.     

الذي صار عاجزا عن مباشرة حرفته العادٌة من أجل السقوط أو الجروح التً تسببت فً منحة الجراٌة ٌستحق  العسكري  – 38الفصل 

 إعانة الدولة حسب شروط ٌقع ضبطها بقرار من وزٌر الدفاع الوطنً.

م العادٌة بحق القٌام بحركات المشً والقٌام بشإونه ٌنتفع كبار السواقط ممن جعلهم سقوطهم فً عجز عن –)جدٌد(  39الفصل 

 لإلٌواء بعد تقدٌم مطلب فً الؽرض وفً حدود البقاع الشاؼرة. وفً هذه الصورة تخصم اإلقامة بمإسسة إستشفابٌة عمومٌة

 .مصارٌؾ اإلٌواء من جراٌتهم

رها المصارٌؾ من الجراٌة إال بعد طرح مبلػ منها ٌساوي جراٌة أرملة بمقدا وإذا كان من ٌهمه األمر متزوجا ال ٌتم خصم

مصارٌؾ اإلقامة الذي ٌتعذر  إلٌها عند االقتضاء الزٌادات بعنوان األبناء، وتتحمل الدولة وحدها دفع القسط من العادي ٌضاؾ

 .خالصه بسبب هذا الطرح

 .كبار السواقط فً مطالب اإلقامة بمإسسة إستشفابٌة عمومٌة وفً إمكانٌة االنتفاع بالزٌادة بعنوان تتولى لجنة اإلعفاء البت

 .بترفٌع فً جراٌة السقوط كما ٌنتفع كبار السواقط الذٌن تستوجب حالتهم االستعانة بالؽٌر

فحوص طبٌة، إذا ما كان العجز عن القٌام بحركات المشً والقٌام بالشإون  وٌمكن مراجعة هذا الحق كل ثالثة أعوام بعد إجراء

 .فقدت صبؽتها تلك إذا لم تكتس الجراٌة صبؽة وقتٌة أو ٌتم إقراره من باب العجز النهابً، وٌجوز ذلك حتى العادٌة لم
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 ٌنتفع بالتعرٌفات الخاصة فً عربات النقل العمومً األشخاص المنتفعون بؤحكام هذا المرسوم والمذكورون أسفله:  – 40الفصل 

 فً المابة فً أرتال السكك الحدٌدٌة 20فً المابة وأزٌد التخفٌض  30أصحاب الجراٌات على نسبة  .أ 

 فً المابة فً حافالت النقل 20فً المابة فً األرتال و 30فً المابة أو أزٌد التخفٌض  50حاب الجراٌات على نسبة أص .ب 

ؾ المابة فً حافالت  30فً المابة فً األرتال و  50فً المابة أو أزٌد التخفٌض  75أصحاب الجراٌات على نسبة  -ج

 النقل

وٌستحق بذلك أصحاب الجراٌات بطاقات خاصة فً التخفٌض وٌرسم بها بالنسبة للسواقط العاجزٌن عن المشً البٌان التالً "الوقوؾ متعب" 

 وهذه البطاقات وحدها هً التً تخول حق األولوٌة 

 القسم الحادي عشر

 مطالب التحصٌل  أو مراجعة أو إبدال الجراٌات

 اإلعفاء المركز الخاص لإلعفاء ولجنة

 ٌجب أن تقدم مطالب التحصٌل أو مطالب مراجعة أو إبدال جراٌة من وقتٌة إلى قارة حسب الصٌػ اآلتٌة:  – 42الفصل 

بالنسبة للعسكرٌٌن الموجودٌن تحت السالح على من ٌرٌد منهم قبل السراح من الجندٌة إظهار حقه فً جراٌة من أجل  (1

 ن ٌقدم طلبهم عن طرٌق رإسابه إلى آمر الفوج التابع له.جروح أو سقوط أو مرض لحقهم مدة الخدمة أ

وٌجب على آمر الفوج أن ٌعلم من ٌهمه األمر فً بلوغ المطلب ؼلٌه وأن ٌقوم فورا بإجراء المعاٌنات الواجبة عمال بؤحكام الفصل السادس 

 من هذا المرسوم ثم ٌوجه المطلب إلى الطبٌب ربٌس مركز اإلعفاء.

للسلطة أن تقرر تقدٌم العسكري إلى لجنة اإلعفاء بدون أن ٌبادر هذا األخٌر بطلبه بنفسه وأن تطلب بالمناسبة النظر فً  على انه ٌمكن دابما

 استحقاقه لجراٌة.

وبالنسبة للعسكرٌٌن الذٌن رجعوا ؼلى منازلهم ٌجب علٌهم إن أرادوا إظهار حقهم فً الجراٌة أن ٌوجهوا مطلبهم إلى  (2

 فاء فً ظرؾ مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.الطبٌب ربٌس مركز اإلع

ة وٌبٌن بالمطلب اسم ولقب وعنوان صاحبه والفوج الراجع إلٌه سابقا بالنظر للخدمات السابقات وٌكون ذلك المطلب مشفوعا بالوثابق المتعلق

ل حالته الشخصٌة الصحٌحة تجعل من بالجروح أو السقوط أو المرض الذي من أجله قد قدم المطلب وٌجب على من ٌهمه المر أن ٌبٌن ه

 الصعب علٌه القٌام بالتنقل أو تجعله ؼٌر قادر علٌه.

وبالنسبة للعسكرٌٌن المستقرٌن بالخارج ٌجب توجٌه المطلب حسب الصٌػ المنصوص علٌها بالفقرة الثانٌة من هذا  (3

 ه على الطبٌب ربٌس مركز اإلعفاء.الفصل إلى ممثل تونسًٌ بالبالد األجنبٌة المستقر بها الطالب الذي ٌحٌله بدور

أضٌفت  –)جدٌدة  .العسكرٌة فً ظرؾ سنتٌن بداٌة من وقوع معاٌنة السقوط أو انتهاء الخدمات ٌجب تقدٌم مطلب الجراٌة

لسنة  3المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم عدد  2000أفرٌل  17المإرخ فً  2000لسنة  44من القانون عدد  1بمقتضى الفصل 

لسنة  70والمصادق علٌه بالقانون عدد  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 1972أكتوبر  11المإرخ فً  1972

 (.1972نوفمبر  11المإرخ فً  1972

 ٌتولى مركز اإلعفاء تكوٌن ملؾ اإلعفاء فور قبول المطلب الموجه إلى المعنً باألمر.  – 41الفصل 

تحت المعالجة بالمستشفى تإخذ االستعدادات الالزمة لتكوٌن ملؾ اإلعفاء عندما ٌبٌن الطبٌب المباشر أن حالة  وبالنسبة للعسكرٌٌن الموجودٌن

 صحة المرٌض تستوجب تقدٌمه إلى لجنة اإلعفاء.

 وٌجب على كل طبٌب مباشر أن ٌبٌن للمرٌض اإلجراءات القانونٌة الواجب إتباعها.

 التالٌة: ٌتؤلؾ ملؾ اإلعفاء من الوراق اإلدارٌة 

 عقد الزواج أو شهادة فً العزوبٌة . -قابمة وصفٌة فً الخدمات العسكرٌة -بطاقة والدة –المطلب الكتابً المحرر من المعنً باألمر 

 كما ٌتؤلؾ من األوراق الطبٌة التالٌة:
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صور الرادٌو الخ...  -لتحالٌل بالمخابرجمٌع الوثابق المكونة للملؾ الطبً: بطاقة الدخول للمستشفى، أوراق المعاٌنات الطبٌة، نتابج ا

مضمون من دفاتر المعاٌنات ٌسلمه الفوج تقرٌر مفصل فً إسناد السقوط ٌحرره أمر الفوج أو الطبٌب المباشر مضمون من الدفتر الطبً 

 للتجنٌد ٌسلمه الفوج

فً  10التعكر الحاصل ٌساوي أو ٌفوق  فً صورة مراجعة الجراٌة لتعكر السقوط ٌجب أن ٌضاؾ إلى الملؾ شهادة طبٌة تنص على أن

 المابة.

 مركز اإلعفاء الخاص هو بمثابة هٌؤة طبٌة وإدارٌة راجعة بالنظر إلى إدارة الصحة العسكرٌة.  – 43الفصل 

 وهو مكلؾ بدرس حالة العسكرٌٌن من وجهة الطب القانونً ممن طلبوا االنتفاع بؤحكام هذا المرسوم.

 وٌدٌر المركز ضابط متصرؾ بإعانة ضابط إدارة ضباط صؾ كتبة وأعوان.

 الضابط المتصرؾ مكلؾ:

 بجمٌع الوثابق الالزمة لتكوٌن الملفات. -

 وباستدعاء: -

 أصحاب مطالب الجراٌات إلجراء االختبارات علٌهم عند تكوٌن ملفاتهم. -

أو إلجراء االختبارات عند طلب مراجعة الجراٌة  أصحاب الجراٌات إلجراء الفحوص الطبٌة المقررة لكل ثالثة أعوان -

 أو إبدالها.

 ٌجب أن توجه االستدعاءات فً ظروؾ مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

 وهو مكلؾ أٌضا باإلذن بإجراء االختبارات فً مقر سكنى السواقط العاجزٌن على التنقل. -

ومٌة للعسكرٌٌن المتحصلٌن على جراٌة أو من الممكن أن وبتسلٌم رخص التنقل والشهادات الصالحة إلثبات المنح الٌ -

 ٌتحصلوا علٌها وٌضبط وزٌر الدفاع الوطنً بقرار مقدار المنحة الٌومٌة.

وبترتٌب وحفظ نسخ القرارات من جمٌع األنواع المتعلقة باألشخاص الذٌن تحصلوا على جراٌة أو ممكن أن ٌتحصلوا  -

 علٌها وتم استدعاإهم.

الوطنً وممثل عن وزارة الشإون االجتماعٌة وممثل  تتكون لجنة اإلعفاء من ممثلٌن عن وزارة الدفاع  – )جدٌد( 44الفصل 

 .العمومٌة عن وزارة الصحة

الوطنً باقتراح من الوزٌرٌن المكلفٌن بالشإون االجتماعٌة  وٌتم تعٌٌن أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزٌر المكلؾ بالدفاع

 العمومٌة والصحة

 تنحصر مهمة لجنة اإلعفاء فً:  – )جدٌد( 45الفصل 

 من وجود السقوط على مقتضى ما بؤوراق الملؾ وتقارٌر األطباء الخبراء، التثبت -1

المقدمة أو صح  إبداء الرأي فً شؤن إسناد السقوط إلى الخدمة مع بٌان هل صح اإلسناد بمقتضى الحجج -2

 الخدمة أو بمناسبتها، ة أم ال أو تعكر من أجلبوجه القرٌنة، وفً صورة المرض هل حصل فً الخدم

 تقدٌر نسبة السقوط المشتكى منه،  -3

 به، الجراٌة لها صبؽة قارة أو وقتٌة باعتبار إمكانٌة التعافً من المرض المصاب بٌان هل -4

 بٌان مقدرة الشخص على الخدمة واقتراح قرار فً الموضوع، -5

 ما ٌتعلق بعطل المرض طوٌلة المدى، إبداء الرأي فً -6

 .إلى الخدمة العسكرٌة المباشرة من عدمه الوفاة النظر فً إسناد سبب  -7

الوزٌر المكلؾ  الخاص لإلعفاء وٌمكنها االنتصاب عند االقتضاء بؤي حامٌة ٌتم تحدٌدها بقرار من تنتصب لجنة اإلعفاء بالمركز

 .بالدفاع الوطنً

المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم  1000أفرٌل  27المؤرخ فً  1000لسنة  44من القانون عدد  3فصل ألغً بمقتضى ال – 46الفصل 

 70والمصادق علٌه بالقانون عدد  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 2971أكتوبر  22المؤرخ فً  2971لسنة  3عدد 

 2971نوفمبر  22المؤرخ فً  2971لسنة 
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حضر وحده أمام اللجنة أو بمعٌة طبٌبه المباشر الذي ٌبدي رأٌه الطبً وٌمكن له عندبذ أن ٌقدم أوراقا جدٌدة أو شهابد وٌمكن للعارض أن ٌ

 طبٌة أو وثابق مثبتة للسقوط وٌتعٌن على اللجنة اإلطالع على جمٌعها.

 لم ٌحضر العسكري أمام لجنة اإلعفاء بعد استدعابه بالصفة القانونٌة ٌمكن للجة أن تبت قرارها فً شؤنه رؼم ؼٌابه. وإذا

وٌمكن للجنة إما أن توافق على نتابج االختبار أو تراها ؼٌر كافٌة وعندبذ تؤذن فً إعادة االختبار أو إدخال المرٌض للمستشفى إلجراء 

ح تلك النتابج فٌما ٌتعلق بالعجز عن العمل أو فٌما ٌخص إسناد السقوط إلى الخدمة أو مقدار نسبة السقوط أو إمكانٌة مراقبة طبٌة علٌه أو تنق

 عالجه من عدمه أو مقدرة الشخص على الخدمة.

 تجمع نتابج أعمال اللجنة فً محضر جلسة ٌمضٌه ربٌس مصلحة الصحة العسكرٌة قبل عرضه على قرار وزٌر الدفاع الوطنً.

 القرارات المتعلقة بمراجعة جراٌة قارة ٌبتدئ مفعولها كذلك من التارٌخ المعٌن بمحضر لجنة اإلعفاء.

ب القرارات الصادرة بعد فوات اآلجال المبٌنة بالفصل العشرٌن من هذا المرسوم والمتعلقة إما بتجدٌد جراٌة وقتٌة إلى جراٌة قارة أو بسح

 الموالً لٌوم انتهاء األجل السابق. جراٌة وقتٌة ٌبتدئ مفعولها من الٌوم

 القسم الحادي عشر

 أحكام مختلفة

 ٌبتدئ مفعول القرارات المتعلقة بمنح جراٌة قارة أو وقتٌة.  – 47الفصل 

 من تارٌخ إصابة من ٌهمه األمر بالسقوط إذا ما تسبب فٌه جروح ال ؼٌر. (1

 لمطلب.وفً بقٌة األحوال وبعد موافقة لجنة اإلعفاء من تارٌخ قبول ا (2

ة القرارات الصادرة فً حدود اآلجال المبٌنة بالفصل العشرٌن من هذا المرسوم والمتعلقة إما بمراجعة أو سحب جراٌة وقتٌة أو بإبدال جراٌ

 وقتٌة إلى جراٌة قارة ٌبتدئ مفعولها من التارٌخ الموالً لٌوم انتهاء األجل السابق.

 ٌكون مرفوقا بطبٌبه المباشر عند إجراء الفحوص الطبٌة علٌه. ٌمكن لكل طالب أو صاحب جراٌة أن  – 48الفصل 

المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم  1000أفرٌل  27المؤرخ فً  1000لسنة  44من القانون عدد  3ألغً بمقتضى الفصل  – 49الفصل 

 70والمصادق علٌه بالقانون عدد  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 2971أكتوبر  22المؤرخ فً  2971لسنة  3عدد 

 .2971نوفمبر  22المؤرخ فً  2971لسنة 

حصل لعسكري بسبب أو بمناسبة الخدمة ترجع المسإولٌة فٌه إلى خطا الؽٌر فإن  إذا ما كان السقوط الذي – )جدٌد( 50الفصل 

الحادث لترجٌع المبالػ التً  سبب فًتحل محل صاحب السقوط أو خلفه العام فً القٌام بدعوى قضابٌة ضد الؽٌر المت الدولة

 .المادٌة تكبدتها بمناسبة العالج وجبر األضرار

الحادث بدفع ؼرامة كتتمة لجبر الضرر الذي قامت به الدولة  وٌمكن لصاحب السقوط أو خلفه العام أن ٌطالبوا الؽٌر المتسبب فً

 .الضرر الحاصل إذا كان ؼٌر كاؾ لجبر كامل

ٌتقاضى العسكري الذي وضع بطلب من لجنة اإلعفاء من اجل السقوط فً وضع التقاعد من أجل سقوط   – )الجدٌد( 52الفصل 

ؼٌر قابل للعالج أو مزمن ثبت أنه ناتج عن الخدمة منحة وقتٌة ٌساوي مقدارها مبلػ الجراٌة لمنصوص علٌها بالفقرة األولى من 

 اللجنة. أعاله على أساس نسبة السقوط المعترؾ بها من طرؾ 22الفصل 

 وتصرؾ له تلك المنحة إلى أن تتم تصفٌة الجراٌة المستحقة.

 الباب الثانً

 استحقاق جراٌة األرامل واألٌتام واألبوٌن

 ٌستحق أرامل العسكرٌٌن إما جراٌة بمقدارها العادي أو جراٌة مرجعة.  – 51الفصل 
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 ٌستحق جراٌة بمقدارها العادي:  – 53الفصل 

أرامل العسكرٌٌن الذٌن ماتوا أثناء عملٌات عسكرٌة أو بسبب جروح أو عواقبها أصٌبوا بها أثناء عملٌات عسكرٌة أو  (1

 بسبب حوادث أو عواقبها لحقتهم بسبب أو بمناسبة الخدمة.

 أرامل العسكرٌٌن اللذٌن ماتوا بسبب أمراض لحقتهم من أجل أتعاب أو أخطار و حوادث طرأت بسبب أو بمناسبة (2

 مباشرة الخدمة.

أرامل العسكرٌٌن الذي ماتوا ألمر ال ٌمكن إسناده إلى الخدمة وكانوا متحصلٌن وقت وفاتهم إلى جراٌة قارة أو وقتٌة  (3

 أو كانت متوفرة فٌهم الشروط الالزمة للتحصٌل على تلك الجراٌة. %80مقابل سقوط نسبته أو تفوق تساوي 

العسكرٌٌن الذٌن كانت وفاتهم ؼٌر متسببة عن الخدمة وكانوا متحصلٌن وقت وفاتهم على جراٌة ٌستحق جراٌة مراجعة أرامل   – 54الفصل 

 وكانت تتوفر فٌهم الشروط الالزمة للتحصٌل على هذه الجراٌة. %80ودون  %60قارة أو وقتٌة مقابل سقوط نسبته تساوي أو تفوق 

قدره خمسة أعوام بداٌة وفاة العسكري على أنه باستثناء الصورة التً تكون  تقبل مطالب الجراٌات المقدمة من األرامل فً أجل – 55الفصل 

ٌداع فٌها األرملة ؼٌر مسإولة على التؤخٌر فً تقدٌم المطلب ال ٌمكن دفع ما تؤخر من الجراٌة أكثر من مقدار جراٌة عام واحد سابق لتارٌخ إ

 المطلب.

ٌجب أن تكون مطالب الجراٌات المقدمة من طرؾ أرامل العسكرٌٌن الذٌن توفروا فً منازلهم مشفوعة بتقرٌر طبً له صبؽة   – 56الفصل 

 قانونٌة حرره الطبٌب الذي ٌباشر العسكري لمرضه األخٌر وإن لم تسبق معالجته بتقرٌر من الطبٌب الذي عاٌن الوفاة.

العالقة السببٌة الموجودة بٌن الوفاة من جهة والمرض الذي حصل من مباشرة الخدمة من جهة وٌضبط التقرٌر المشار إلٌه بالفقرة أعاله 

أخرى وٌضم أصحاب المطالب إلى التقرٌر جمٌع الوثابق المثبتة إسناد المرض المتسبب فً الوفاة إلى الجرح أو المرض الذي سبق إسناده 

 إلى الخدمة.

ن تارٌخ سراح عسكري نهابٌا من الجندٌة تعتبر الوفاة قد حصلت من جراء تلك الجروح أو إذا ما حصلت الوفاة فً ظرؾ العام بداٌة م

 المرض ما لم ٌوجد ما ٌثبت عكس ذلك وٌمكن للدولة إثبات العكس بجمٌع الطرق.

بٌدها مهما كان نوعها  ٌمكن لوزارة الدفاع الوطنً أن تطلب من جمٌع المصالح دارٌة أن ٌوجهوا إلٌها لإلطالع نسخا من جمٌع الوثابق التً

 تتعلق بالوفاة التً من أجلها وقع تقدٌم الطلب فً الجراٌة.

الحٌاة بعنوان جراٌة السقوط إذا تزوج من جدٌد بعد وفاة قرٌنه  ٌنقطع صرؾ جراٌة القرٌن الباقً على قٌد - )جدٌد(  57الفصل 

 .والخمسٌن ولم ٌبلػ سن الخامسة

 .جراٌة القرٌن الباقً على قٌد الحٌاة نحالل عقدة الزواج ٌستؤنؾ صرؾوفً صورة وفاة القرٌن الجدٌد أو ا

من التً كانت تصرؾ لفابدة  %75تتقاضى األرملة التً تمنح جراٌة بمقدارها العادي جراٌة تساوي  –)جدٌد(  58الفصل 

 زوجها إذا ما أصٌب بسقوط بمابة فً المابة.

 من جراٌة السقوط الممنوحة للزوج وقت وفاته إذا ما وقع منحها بمقدار الترجٌع. %75وتتقاضى األرملة 

 القسم الثانً

 استحقاق جراٌة األٌتام

 جراٌة األٌتام باعتبار سنه ومستوى تعلٌمه وحالته الصحٌة واالجتماعٌة على أن ال تفوق لكل ٌتٌم الحق فً - )جدٌد(  59الفصل 

السقوط. وإن حصل شطط ٌخصم بصفة وقتٌة من  الباقً على قٌد الحٌاة ولألٌتام جملة مبلػ جراٌةجملة المبالػ الراجعة للقرٌن 

 .جراٌة األٌتام

 القسم الثانً

 استحقاق جراٌة األٌتام
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 إمكانية النفاذ إلي القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

لكل ٌتٌم الحق إلى حد بلوؼه سن الرشد وبدون حصر فً السن إذا كان مصابا بمرض ال ٌقبل العالج أو بعجز ٌجعله ؼٌر   – 59الفصل 

فً المابة من جراٌة السقوط التً أخذت قاعدة لحساب جراٌة األم بدون أن تفوق جملة المبالػ  10قادر عن القٌام بعمل مؤجور بنسبة تساوي 

 ملة مبلػ الجراٌة المذكورة وإن حصل شطط ٌخصم بصفة وقتٌة من جراٌة األٌتام.الراجعة لألم ولألوالد ج

فً صورة وفاة األم أو فً صورة ما إذا فقدت األهلٌة للتحصٌل على جراٌة أو وقع إسقاط حقها فٌها فإن الحقوق المبٌنة   – 60الفصل 

فً المابة بداٌة من الولد الثانً لكل ولد قاصر  10الجراٌة فً نسبتها بالفصل التاسع والخمسٌن من هذا المرسوم ترجع لألوالد القصر وتبقى 

 إلى حد المبلػ األقصى المعٌن بالفصل السابق.

 ٌرجع نصٌب األٌتام المتوفٌن أو من بلؽوا سن الرشد إلى بقٌة األوالد القاصرٌن.

المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم  1000فرٌل أ 27المؤرخ فً  1000لسنة  44من القانون عدد  3ألغً بمقتضى الفصل  –62الفصل 

 70والمصادق علٌه بالقانون عدد  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 2971أكتوبر  22المؤرخ فً  2971لسنة  3عدد 

 .2971نوفمبر  22المؤرخ فً  2971لسنة 

 القسم الثالث

 استحقاق األبوٌن فً الجراٌة

فً صورة عدم وجود أرملة وأٌتام وذلك ألن العسكري لم ٌخلؾ أرملة أو أٌتاما وقت وفاته أو ألن األرملة واألٌتام ماتوا بعده   – 61الفصل 

أو سقط حقهم فً الجراٌة فإن جراٌة السقوط الممنوحة للعسكري أو التً كانت تمنح له ٌوم وفاته تحول لفابدة األبوٌن بدون حصر فً السن 

 بداٌة من بلوؼه سن الخمسٌن من العمر بالنسبة لألب.بالنسبة لألم و

على انه ال ٌشترط شرط العمر بالنسبة لألب إذا كان مصابا بمرض أو بعجز ؼٌر قابل العالج ٌجعله ؼٌر قادر على القٌام بعمل مؤجور 

 .من الجراٌة الممنوحة لألرملة أو التً كانت ربما تستحقها 5/4وتساوي الجراٌة لكل من األبوٌن 

ٌجب أن توجه مطالب الجراٌات المقدمة من كرؾ األبوٌن إلى وزارة الدفاع الوطنً فً ظرؾ العام من تارٌخ وفاة العسكري   – 63الفصل 

 من هذا المرسوم. 62أو من تارٌخ توفر الشروط المنصوص علٌها بالفصل 

طلب إال من تارٌخ توجٌه اإلعالم الرسمً بالوفاة إلى أحد أفراد على أنه فً صورة وفاة الجندي حالة مباشرة الخدمة ال ٌبتدئ أجل تقدٌم الم

 العابلة إذا ما توفرت فً طالب الجراٌة الشروط المطلوبة منه.

 عٌن تارٌخ بداٌة جراٌة األبوٌن: – 64الفصل 

 من تارٌخ الٌوم الموالً لٌوم الوفاة إذا لم ٌخلؾ العسكري  المتوفً أرملة أو أٌتاما. - أ

 المطلب فً جمٌع بقٌة الصور.من تارٌخ تقدٌم  - ب

بالنسبة لكل من األبناء المتوفٌن ابتداء من الثانً وذلك فً صورة فقدان األب  %50ٌضاؾ إلى جراٌة األبوٌن زٌادة مقدارها   – 65الفصل 

 أو األم أكثر من ابن واحد من جراء جروح أو أمراض حصلت أو تفاقمت بسبب أو بمناسبة الخدمة العسكرٌة.

 الرابع القسم

 حقوق الزوجة واألوالد القصر وأبوي العسكرٌٌن المفقودٌن

إذا رسم عسكري فً جرابد المفقودٌن سواء وقع ضبط مكان وتارٌخ وظروؾ فقدانه أم ال فانه تمنح لزوجته وألوالده   – 66الفصل 

نفس الحقوق التً كانت ترجع إلٌهم فً صورة  باعتبار 53و 52القاصرٌن جراٌة وقتٌة تقع تصفٌتها حسب القواعد التً جاء بها الفصالن 

 وفاة العسكري.

 ال ٌمكن طلب الجراٌات الوقتٌة إال بعد مضً ستة أشهر من ٌوم الفقدان ما عدا فً صورة صدور حكم فً ثبوته قبل انتهاء هذا األجل.

م الفقدان وتطرح المبالػ المقبوضة بعنوان إنابة وتدفع الجراٌات عند موفى كل ثالثة أشهر وعٌن بداٌة االستحقاق فٌها للٌوم الموالً لٌو

 .الراتب الوجوبٌة من مقدار الجراٌة الذي حل دفعها إلى حد المبالػ المقبوضة بدون أن ٌترتب عن هذا الطرح إرجاع ما شط عن مبلػ الجراٌة

 وجود الفقٌد بقٌد الحٌاة.وٌوقؾ صرفها عند منح الجراٌة القارة أو بعد انتهاء مدة الثالثة أشهر التً ثبت أثنابها 
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 قاعدة البٌانات

 النصوص القانونٌة المنظمة لقطاع األمن فً تونس
 

 وتبدل الجراٌة الوقتٌة جراٌة قارة عند ثبوت وفاة العسكري رسمٌا أو عند ثبوت الؽٌبة بمقتضى حكم اتصل به القضاء.

إذا طالت ؼٌبة عسكري من منزله وبقً ستة أشهر من تارٌخ ؼٌابه لم ٌطالب ما تخلؾ من جراٌته ٌمكن لزوجته أو ألوالده  – 67الفصل 

 رٌن أو ٌتحصلوا بصفة وقتٌة على تصفٌة حقوقهم فً الجراٌة الراجعة لهم.القاص

تة وتنطبق نفس القاعدة بالنسبة لألٌتام إذا ؼابت األم المتحصلة على جراٌة أو المتوفرة فٌها الشروط للتحصٌل على جراٌة مدة تزٌد عن الس

 إذا ؼاب أحدهم عن منزله مدة تزٌد عن الستة اشهر.أشهر عن منزلها وٌكون األمر بالمثل بالنسبة لألٌتام فٌما بٌنهم 

 تدفع الجراٌة الوقتٌة وتسحب وتبدل جراٌة قارة حسب الشروط المنصوص علٌها بالفصل السابق بالنسبة للعسكري المفقود.

بالفصل الثانً والستٌن  إذا ؼاب عسكري ولم ٌخلؾ أرملة وأٌتاما ٌستحق أبواه جراٌة وقتٌة حسب المقادٌر والشروط المبٌنة  – 68الفصل 

 من هذا المرسوم.

 تمنح جراٌة األرملة واألٌتام واألبوٌن بمقتضى قرار صادر عن وزٌر الدفاع الوطنً.  – 69الفصل 

المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم  1000أفرٌل  27المؤرخ فً  1000لسنة  44من القانون عدد  3ألغً بمقتضى الفصل  – 70الفصل 

 70والمصادق علٌه بالقانون عدد  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 2971أكتوبر  22المؤرخ فً  2971لسنة  3عدد 

 .2971نوفمبر  22المؤرخ فً  2971لسنة 

لهم فً  ٌمكن للعسكرٌٌن مهما كانت رتبتهم المتحصلٌن على جراٌة سقوط ناتجة عن جروح والمرخص  – )جدٌد( 72الفصل 

الصورة ال ٌمكن أن ٌتجاوز مبلػ الجراٌة مهما  مة المباشرة أن ٌجمعوا بٌن راتبهم وبٌن جراٌة السقوط. وفً هذهالبقاء فً الخد

 .ٌتم تحدٌدها بمقتضى أمر كانت رتبة المعنً باألمر نسبة معٌنة

تلك الجراٌة إلى ؼاٌة وجراٌة سقوط ناتجة عن مرض بحٌث ٌقع تؤجٌل االنتفاع ب وال ٌمكن للعسكري المباشر أن ٌجمع بٌن الراتب

 .الخدمة العسكرٌة المباشرة انتهاء

المتعلق بتنقٌح وإتمام المرسوم  1000أفرٌل  27المؤرخ فً  1000لسنة  44من القانون عدد  3ألغً بمقتضى الفصل  –71الفصل 

 70والمصادق علٌه بالقانون عدد  المتعلـق بضبـط نظام الجراٌات العسكرٌة للسقوط 2971أكتوبر  22المؤرخ فً  2971لسنة  3عدد 

 .2971نوفمبر  22المؤرخ فً  2971لسنة 

 وزٌر الدفاع الوطنً والمالٌة مكلفان كل فٌما ٌخصه بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر بالرابد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة.  – 73الفصل 

 2971أكتوبر  22وصدر بقصر قرطاج فً 

                                            

  

 

 


