قانـون اخلدمة
الوطنية واالحتياطية

الرقم الدولي
ISBN978-9948-02-651-8

الطبعة األولى  2016م
حقوق النشر محفوظة لدائرة القضاء  -أبوظيب

تقديــم
تعمــل دائــرة القضــاء يف إمــارة أبوظــي بخطــوات حثيثــة علــى
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية
الجــودة ،وذلــك مــن خالل التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق
والحريات وأمن املجتمع.
وتحقيقــ ًا لهذه الرؤية والرســالة النبيلة ،ارتــأت دائرة القضاء،
منــذ إنشــائها بموجب القانــون رقــم ( )23لســنة  ،2006بطباعة كافة
التشــريعات التــي يحتــاج إليهــا التقاضــي أمــام محاكــم الدائــرة.
وباعتبارها جهة قضائية محلية ،يغدو من الطبيعي أن ينصب االهتمام
علــى القوانني املحلية الصادرة عن املشــرع املحلي يف إمارة أبوظيب .من
ناحيــة أخــرى ،وملــا كانت املــادة ( )121من الدســتور تخول للمشــروع
االتحادي ســلطة التشــريع يف أمور معينة ،وبحيث تلتزم جهات القضاء
املحليــة واالتحاديــة على الســواء بتطبيــق القوانني االتحاديــة الصادرة
طبقــ ًا لهــذه املــادة ،كان مــن الضــروري أن نهتــم أيضــ ًا بطباعــة هذه
ا عــن ذلــك ،وحيــث إن التصديــق علــى االتفاقيات
التشــريعات .فضــ ً
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي ،ويصبــح مــن الواجب على
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها ،كان من
الســائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعــة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي
قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.
وهكــذا ،شــرعت دائــرة القضــاء يف طباعــة ونشــر مجموعــة
التشــريعات املحليــة واالتحاديــة واالتفاقيــات الدوليــة الالزمــة للفصل
يف القضايــا املتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة .ورغبة يف التيســير على
القــارئ ،وحرصــ ًا علــى ســرعة الوصــول إلى التشــريع املنشــود ،فقد
ارتأينــا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالســل خمتلفة ،وبحيث تنفرد
كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.
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وبالنظــر ألهميــة أحــكام القضــاء يف فهــم وتفســير نصــوص
القانون ،ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف ،تركز على مبادئ النقض يف
شأن كل موضوع على حدة.
ورغبة يف تيســير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية،
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصدار سلســلة خامســة تحت عنوان «سلســلة
التشريعات الرياضية» ،تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية
ذات الصلة بالرياضة.
وحرصــ ًا علــى إبــراز اهتمــام دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة،
وكفالتهــا لحقوق اإلنســان الــواردة يف االتفاقيات واملواثيــق الدولية،
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق اإلنســان ،تعني بتجميع
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال
حقوق اإلنسان.
ورغبــة يف إلقــاء الضــوء علــى النظــام القانونــي للشــركات
اململوكــة للحكومــة ،قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات
الحكومية ،مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها ،وما
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمني أو الســياحة أو الزراعة
إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.
ويف الختــام ،نأمــل أن يحوز هذا الجهد علــى رضا القارئ ،وأن
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة واملتقاضني ولسائر املشتغلني واملهتمني
بالقانون.
واهلل ولي التوفيق،،،

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
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قانون احتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن
اخلدمة الوطنية واالحتياطية
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قانون احتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن اخلدمة
الوطنية واالحتياطية
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )1لســنة  ،1972بشــأن اختصاصــات
الوزارات وصالحيات الوزراء ،وتعديالته،
وعلــى القانون االتحادي رقم ( )12لســنة  ،1976يف شــأن قوة الشــرطة
واألمن ،وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لســنة  ،1980يف شــأن تنظيم عالقات
العمل ،وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة ،1987
وتعديالته،
وعلــى قانــون املعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة الصــادر بالقانــون
االتحادي رقم ( )7لسنة  ،1999وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )2لســنة  ،2003يف شــأن جهــاز أمــن
الدولة ،وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )2لســنة  ،2004بإنشــاء هيئــة
اإلمارات للهوية ،وتعديالته،
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وعلــى القانــون االتحادي رقم ( )6لســنة  ،2004بشــأن خدمــة الضباط
بالقوات املسلحة،
وعلــى القانــون االتحــادي رقم ( )7لســنة  ،2004بشــأن خدمــة األفراد
بالقوات املسلحة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  ،2006يف شأن القوات املسلحة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )17لســنة  ،2006يف شــأن إنشاء املجلس
األعلى لألمن الوطني،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )28لســنة  ،2006يف شــأن الخدمــة
االحتياطية يف القوات املسلحة،
وعلــى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )5لســنة  ،2007بشــأن معاشــات
ومكافآت التقاعد ملنتسيب جهاز أمن الدولة،
وعلى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )9لســنة  ،2007يف شــأن معاشات
ومكافــآت التقاعــد للعاملــن بــوزارة الدفــاع والقــوات املســلحة،
وتعديالته،
وعلى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )10لســنة  ،2007يف شأن الخدمة
املدنية يف الوزارة والقوات املسلحة ،وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )1لســنة  ،2008يف شــأن الخدمة
املدنية يف وزارة الداخلية،
وعلى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )2لســنة  ،2008يف شــأن معاشات
ومكافآت التقاعد للعاملني بوزارة الداخلية،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )11لســنة  ،2008بشــأن املوارد
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البشرية يف الحكومة االتحادية ،وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانون اتحــادي رقم ( )3لســنة  ،2009يف شــأن التعبئة
العامة،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )11لســنة  ،2009بشــأن األحــكام
العرفية،
وعلى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )10لســنة  ،2009بشــأن العقوبات
العسكرية ،وتعديالته،
وعلى املرســوم بقانون اتحادي رقم ( )11لســنة  ،2009بشــأن تشــكيل
املحاكم العسكرية ،وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )12لســنة  ،2009بشــأن نظــام
اإلجراءات الجزائية العسكرية ،وتعديالته،
وبنــاء على مــا عرضه وزير الدفــاع ،وموافقة مجلس الــوزراء واملجلس
ً
الوطني االتحادي ،وتصديق املجلس األعلى لالتحاد،

�أ�صدرنا القانون الآتي:
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تعاريف
املادة ()1
يف تطبيــق أحــكام هذا القانون ،يكــون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة

 :اإلمارات العربية املتحدة.

القوات امل�سلحة

 :القوات املسلحة للدولة.

الوزارة

 :وزارة الدفاع.

القيادة العامة

 :القيادة العامة للقوات املسلحة.

القائد الأعلى

 :القائد األعلى للقوات املسلحة.

نائب القائد الأعلى  :نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
الوزير

 :وزير الدفاع.

رئي�س الأركان

 :رئيس أركان القوات املسلحة.

التـعبئة العامة

 :مجموعــة مــن اإلجــراءات تتهيــأ مــن خاللهــا
القوات املســلحة وجميع قوى الدولة ومواردها
لتحويلهــا مــن حالة الســلم إلــى حالــة الحرب
ملواجهة خطر شديد حال أو متوقع على الدولة
خارجي أو داخلي.
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التـعبئة اجلزئية

 :مجموعة من اإلجراءات تتهيأ من خاللها بعض
قــوى الدولــة ومواردهــا ملواجهة خطر حــال أو
متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شــدة
من ذلك املشار إليه بشأن التعبئة العامة.

امل�ؤ�س�سات
التعليــمية

 :الجهــات واملؤسســات الحكوميــة والخاصة
املعنيــة بالتعليــم والتدريــب بجميــع أنواعــه
وخمتلفأشكالهومراحله.

اخلدمة الوطنية

 :الخدمــة التــي يجــب علــى مــن تقــرر تجنيــده
أداؤها يف سبيل الوطن ملدة زمنية محددة وفق ًا
ألحكام هذا القانون.

بطاقة اخلدمة

 :مستند يبني املوقف من الخدمة الوطنية.

الوطنية
اخلدمة البديلة

 :الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى يف
مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط
االلتحاقبالخدمةالوطنية.

الع�سكري

 :الحائــز علــى رتبة عســكرية طبقــ ًا للقوانني
واملراســيم املعمول بها يف الجهات املشار إليها
باملادة ( )6من هذا القانون ومن يف حكمه.

املجند

 :من يجند ألداء الخدمة الوطنية.
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املوظف

 :كل مــن يشــغل إحــدى الوظائــف الــواردة يف
امليزانيةاالتحاديةأواملحلية.

العامل

 :مــن يعمل بالقطــاع الخــاص مقابل أجــر أي ًا
كان نوعه.

الطالب

 :مــن يــدرس أو يتــدرب بإحــدى املؤسســات
التعليمية.

اخلدمة
االحتياطية

 :الخدمة التي يؤديها االحتياط يف سبيل الوطن
ملدة زمنية محددة وفق ًا ألحكام هذا القانون.

االحتياط

 :كل من ترتبت عليه الخدمة االحتياطية.

اال�ستدعاء

 :طلــب االحتيــاط يف حــاالت محــددة طبقــ ًا
ألحكام هذا القانون.

بطاقة اخلدمة
االحتياطية
اللجنة الطبية

 :مســتند يبــن تســجيل املســتدعى يف الخدمة
االحتياطية.
 :اللجنةالطبيةالعسكرية.
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الف�صل الأول
اخلدمة الوطنية

املادة ()2
ُتفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ،ويكون
التحــاق اإلنــاث بهــذه الخدمــة اختياريــ ًا وبموافقــة ولــي األمــر ،وذلك
وفقــ ًا لألحكام املقررة يف هــذا القانون واللوائح والقــرارات واألنظمة
والتعليمات املنفذة له.

�شروط االلتحاق باخلدمة الوطنية
املادة ()3
يشترط يف من يجند بالخدمة الوطنية ما يأتي:
 - 1أن يكون من مواطني الدولة.
 - 2أن يكــون قد بلغ الثامنة عشــرة من عمــره وال يتجاوز عمره ثالثني
عاماً.
 - 3أن يكون الئق ًا طبياً.
 - 4موافقة لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
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املادة ()4
يســتثنى مــن تطبيــق حكــم املادتــن ( )3 ،2مــن هــذا القانــون
الفئات اآلتية:
 - 1العسكريون العاملون بالجهات املبينة يف املادة ( )6من هذا القانون.
 - 2منتســبو الكليــات أو املعاهــد أو املــدارس أو املراكــز التدريبيــة
العســكرية بالقــوات املســلحة أو بــوزارة الداخليــة أو يف الهيئــات
واملؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها.
 - 3من انتهت خدمته من العســكريني لدى القوات املســلحة أو بوزارة
الداخلية أو يف الهيئات واملؤسســات ذات النظام العسكري وكان
قــد أمضــى مــدة خدمــة ال تقــل عــن ســنة بشــرط أن يكــون قد تم
تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خالل فترة خدمته.
 - 4الفئــات األخــرى التــي يتقرر اســتثناؤها طبق ًا ملقتضيــات املصلحة
العامــة ،أو غيــر ذلــك مــن االعتبارات ،ويصــدر بها قــرار من نائب
القائد األعلى.

- 16 -

مــدة اخلـــدمة
املادة ()5
 - 1تكــون مــدة الخدمــة الوطنيــة للمجندين من الذكــور على النحو
اآلتي:
أ  -مدة سنتني للحاصلني على مؤهل أقل من الثانوية العامة.
ب  -مــدة تســعة أشــهر للحاصلني على شــهادة الثانويــة العامة أو ما
يعادلها فأعلى.
 - 2تكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من اإلناث.
 - 3يجــوز لنائب القائــد األعلى تعديل مدة الخدمــة الوطنية املذكورة
يف البندين ( )2 ،1من هذه املادة وفق ًا ملا تقتضيه املصلحة العامة.
 - 4يجــوز تمديد فترة الخدمــة الوطنية للمجند وفق ًا ملا تحدده الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()6
تؤدى الخدمة الوطنية يف الجهات اآلتية:
 - 1القوات املسلحة والوزارة.
 - 2وزارة الداخلية.
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 - 3جهاز أمن الدولة.
 - 4الهيئات واملؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها ،والتي تحدد
بقرار من نائب القائد األعلى.

املادة ()7
تشــمل الخدمــة الوطنيــة فتــرات تدريبيــة وتماريــن عســكرية
وأمنيــة للمجنــد على األســلحة والعمليــات العســكرية أو األمنية التي
تحددها اللوائح والقرارات واألنظمة املنفذة لهذا القانون.

املادة ()8
تحــدد الالئحة التنفيذية لهــذا القانون الخدمــة البديلة للخدمة
الوطنية وشروط وضوابط االلتحاق بها ،والجهات التي تؤدى بها.
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�ضوابط اخلدمة الوطنية
املادة ()9
علــى كل مواطن مــن الذكور بلغ الثامنة عشــرة من عمره ولم
يتجــاوز الثالثــن يف تاريــخ العمــل بهذا القانــون أن يتقدم إلــى الجهات
املختصــة بالخدمــة الوطنية التــي تحددها القيادة العامــة خالل ثالثني
يومــ ًا مــن تاريخ إبالغه لتحديد موقفه مــن التجنيد طبق ًا ألحكام هذا
القانون ووفق ًا للضوابط واإلجراءات املعمول بها.

املادة ()10
ال يجــوز الترخيــص ألي مواطــن من الذكــور فيما بــن الثامنة
عشــرة والثالثــن من عمره تم اإلعالن عن اســمه بمغــادرة الدولة ما لم
يحصــل على إذن الجهات املختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشــهادات
التي تبني موقفه من التجنيد.
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املادة ()11
ال يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة
أو خارجهــا بعد بلوغه الثامنة عشــرة من عمره مــا لم يكن لديه بطاقة
الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.

املادة ()12
تلتــزم الجهات الحكومية االتحادية واملحليــة والقطاع الخاص
بالســماح بااللتحــاق بالخدمة الوطنيــة للمواطنني العاملــن لديها ممن
ينطبق عليهم شروط االلتحاق.

الإعفاء من اخلدمة الوطنية
املادة ()13
ُ - 1يعفى من الخدمة الوطنية نهائياً:
أ -من يثبت عدم لياقته طبي ًا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.
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ب  -االبــن الوحيــد ألبيــه أو ألمــه أو كليهمــا علــى أن يثبــت ذلــك
باألوراق الرسمية من الجهة املختصة بالدولة.
 - 2يعفى من الخدمة الوطنيةمؤقتاً:
أ -االبن املعيل ألبيه أو ألمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بقرار من
الجهة املختصة بالدولة.
ب -العائــل الوحيــد ألبيــه غير القادر على الكســب علــى أن يثبت
ذلك بقرار من الجهة املختصة بالدولة.
ج -العائــل الوحيــد ألمــه إذا كانت أرملــة أو مطلقة طالقــ ًا بائن ًا أو
كان زوجهــا غير قادر على الكســب علــى أن يثبت ذلك بقرار
من الجهة املختصة بالدولة.
د -العائــل الوحيــد ألخيــه أو إخوته غير القادرين على الكســب أو
ألختــه أو أخواته غير املتزوجات أو غيــر العامالت على أن يثبت
ذلك بقرار من الجهة املختصة بالدولة.
هـ -العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه املصابني بإعاقة شديدة
أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم على أن يثبت ذلك بقرار من
الجهة املختصة بالدولة.
و -مــن يتكفــل بإعالة املســتحقني لنصيب يف معاش الشــهيد ومن
يف حكمه على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة املختصة بالدولة.
ز -أكبــر املســتحقني للتجنيد من أبناء املفقودين بســبب العمليات
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الحربيــة أو الشــرطية أو األمنية ومــن يف حكمهم وفق أحكام
القانــون وذلــك حتى يتبني موقف هــؤالء املفقودين فإن لم يكن
لديهم أبناء مستحقني فأكبر املستحقني من إخوتهم.
ح -املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو املحبوس احتياطي ًا طيلة
مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس االحتياطي.
ط - -مــن يثبــت عدم لياقته الطبيــة بصفة مؤقتة بقــرار من اللجنة
الطبية.
 - 3يجب على كل من زال عنه سبب اإلعفاء املؤقت أن يقدم نفسه إلى
الجهات املختصة بالتجنيد خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ زوال السبب
ملعاملته وفق أحكام هذا القانون.
 - 4استثناء مما ورد يف أحكام هذا القانون كل من كان لديه إعفاء
مؤقت تفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن األربعني.
 - 5تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهذا القانــون الجهات املختصــة بالدولة
لتطبيق أحكام هذه املادة.

ت�أجيل اخلدمة الوطنية
املادة ()14
 - 1تؤجل الخدمة الوطنية وقت الســلم لطلبة املؤسســات التعليمية يف
الدولــة أو مــا يعادلهــا يف الخارج لحــن حصولهم علــى املؤهل الذي
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أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك يف حالة توافر إحدى الحاالت
اآلتية:
أ -أال تجــاوز أعمارهــم تســعة وعشــرين عامــ ًا لطلبــة الجامعــات
والكليــات واملعاهــد ومراكــز التدريــب والتــي تكــون مــدة
الدراسة أو التدريب بها سنتني أو أكثر.
ب -حصولهم على شــهادة الثانوية العامة بمعدل ال يقل عن ()% 90

تسعني باملائة.
ج -إذا بلغ ســن الطالب الثامنة عشــرة من عمره ولم يكمل الثانوية
العامة ومازال مستمراً يف الدراسة الصباحية.
 - 2إذا بلــغ ســن الطالب يف املرحلــة النهائية الحد األقصى املشــار إليه
يف الفقــرة (أ) مــن البنــد ( )1من هــذه املادة اســتمر تأجيــل تجنيده
إلــى نهاية هــذه املرحلة وملرة واحدة وال يعفى مــن االلتحاق بالخدمة
الوطنية حتى لو تجاوز السن املقرر وفق ًا ألحكام هذا القانون.
 - 3تحــدد القيــادة العامــة باالتفــاق مــع املؤسســات التعليميــة كيفية
وآليــة إبــاغ الجهــات املختصة بالتجنيد بأســماء الطلبة الدارســن
أو املتدربني وكل ما يتصل بموقفهم من الدراســة أو التدريب حتى
حصولهم على املؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد األقصى املشار إليه.
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املادة ()15
تؤجــل الخدمــة الوطنيــة للمواطنــن الذيــن لــم يتــم اســتيعابهم
بالخدمــة لدى الجهات املبينة يف املادة ( )6من هذا القانون إلى ســنوات
الحقــة طبق ًا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس األركان أو من
يفوضه يف هذا الشأن وال يعفون من االلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو
تجاوزوا الســن املقــرر وفق ًا ألحكام هذا القانون بشــرط أن ال يتجاوز
العمر األربعني سنة.

املادة ()16
 - 1تعتبــر مــدة الخدمــة الوطنيــة للمجنديــن الذيــن يتــم تعيينهــم أثناء
مــدة خدمتهــم الوطنية بالــوزارات والدوائــر الحكوميــة والهيئات
واملؤسســات العامــة االتحاديــة واملحليــة والقطــاع الخــاص كأنها
قضيت بخدمة هذه الجهات ،وتحسب هذه املدة من ضمن األقدمية
واستحقاق الزيادات املقررة.
 - 2إذا تــم تعيــن املجنــد بعــد انقضاء الخدمــة الوطنية لــدى الوزارات
والدوائــر الحكوميــة والهيئــات واملؤسســات العامــة االتحاديــة
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واملحليــة والقطــاع الخــاص تضم مــدة الخدمة الوطنيــة إلى خدمته
الفعليــة املحددة ألغراض املكافــأة واملعاش التقاعدي وغيرها من
الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل.
 - 3تتحمل القوات املسلحة تكاليف ضم الخدمة يف البندين ( 1و )2من
هذه املادة حسب القوانني واألنظمة املعمول بها يف القوات املسلحة.

املادة ()17
ُينقــل كل مجنــد بعــد انقضــاء خدمتــه الوطنية إلــى االحتياط
وتطبــق عليــه قواعــد وأحــكام الخدمــة االحتياطيــة الــواردة يف هــذا
القانون.
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الف�صل الثاين
اخلدمة االحتياطية

�شروط االلتحاق باخلدمة االحتياطية
املادة ()18
يشترط لاللتحاق بالخدمة االحتياطية ما يأتي:
أ -أن يكون من مواطني الدولة.
ب -أال يقــل عمره عن ثماني عشــرة ســنة وال يزيد على ســتني ســنة
بالنسبة للضباط وثمانية وخمسني سنة لألفراد.
ج -أن يكون الئق ًا طبياً.
د -موافقة لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

ت�شكيل االحتياط
املادة ()19
يشكل االحتياط من الفئات اآلتية:
 - 1العسكريون واملوظفون الذين انتهت خدمتهم من الجهات املحددة
باملادة ( )6من هذا القانون.
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 - 2املجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية.
 - 3املواطنون الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم لالحتياط.
 - 4املتطوعــون مــن املدنيــن الذيــن يرغبــون يف االنضمــام لالحتيــاط
وتوافق عليهم القيادة العامة.

املادة ()20
 - 1االلتحــاق باالحتيــاط إلزاميــ ًا للمذكوريــن يف البنــود ()3 ،2 ،1
واختياري ًا للمذكورين يف البند ( )4من املادة ( )19من هذا القانون.
 - 2يتــم االلتحــاق باالحتيــاط إذا توافــرت شــروط االلتحــاق بالخدمة
االحتياطيــة طبقــ ًا لهــذا القانــون واألنظمــة والقــرارات واألوامــر
والتعليمات املنفذة له.
 - 3يقوم املشار إليهم يف املادة ( )19من هذا القانون بملء النموذج املعد
لالنضمام إلى الخدمة االحتياطية وتحديث بياناته باســتمرار وفق ًا
للضوابــط التي يصــدر بتحديدها قرار من الجهات املشــار إليها يف
املادة ( )6كل يف حدود اختصاصه.
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املادة ()21
تكون الخدمة يف االحتياط وفق ًا للمراحل اآلتية:
 - 1مرحلة احتياط أول.
ثان.
 - 2مرحلة احتياط ٍ
 - 3مرحلة احتياط ثالث.
ويحــدد رئيــس األركان مدد ومهــام وواجبات كل مرحلــة من مراحل
االحتياط وأعمار من يخدم يف هذه املراحل.

ا�ستدعاء االحتياط
املادة ()22
 - 1يستدعى االحتياط يف الحاالت اآلتي:
أ -ألغراض التدريب أو التمرين.
ب -لاللتحاق بالدورات التأهيلية لالحتياط.
ج -إلجــراء التجــارب على التدابير املتخذة للتعبئــة العامة أو التعبئة
الجزئية.
د -يف حــاالت التعبئــة العامة أو التعبئــة الجزئية أو الحرب أو إعالن
األحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.
هـ -أية حالة أخرى يقدرها نائب القائد األعلى.
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 - 2يكون االستدعاء وتمديده وتأجيله وانتهاؤه يف الحاالت املنصوص
عليها يف الفقرتني (أ ،ب) من البند ( )1من قبل الجهات املحددة يف
املــادة ( )6مــن هذا القانون كل حســب اختصاصــه ،ويف الحالتني
املنصــوص عليهمــا يف الفقرتــن (ج) و(هـــ) بقــرار من نائــب القائد
األعلــى أو مــن يفوضــه ،ويكــون يف الحالــة املنصــوص عليهــا يف
الفقرة (د) بقرار من املجلس األعلى لألمن الوطني.

املادة ()23
 - 1تلتــزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات واملؤسســات العامة
االتحاديــة واملحلية والقطاع الخاص بالســماح للموظفني والعاملني
لديها ممن يشــملهم االحتياط بااللتحــاق بالخدمة االحتياطية عند
صــدور أمر اســتدعائهم وبالعــودة بعد انتهاء فترة اســتدعائهم على
أن يتــم تقديــم ما يثبــت التحاقهــم بالخدمة االحتياطيــة خالل فترة
استدعائهم.
 - 2يجــب علــى مــن يتم اســتدعاؤه االلتحــاق بخدمة الجهــة التي كان
مجنداً بها أو التي تحدد له من الجهات املشار إليها يف املادة ( )6من
هذا القانون بحسب األحوال فور صدور أمر استدعائه.
 - 3يصــدر رئيــس األركان الضوابــط الخاصــة بتنظيــم تنفيــذ أمــر
االستدعاء.
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املادة ()24
يعتبر االحتياط مبلغني رسمي ًا بعد نشر أمر االستدعاء لاللتحاق
بخدمــة الجهة املعنية بالوســائل والطــرق الكافية لتحقيــق ذلك والتي
تحددها القيادة العامة.

املادة ()25
يرتــدي املســتدعى لالحتيــاط ذات الرتبــة التــي كان بهــا عند
انتهاء خدمته ،ووفق ًا ملا تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

انتهاء اخلدمة االحتياطية
املادة ()26
تنتهي الخدمة االحتياطية يف أي من الحاالت اآلتية:
 - 1بلــوغ ســن الســتني بالنســبة للضباط والثامنة والخمســن بالنســبة
بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط
لألفراد ،ويجوز مد الخدمة ً
املقررة يف هذا القانون.
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 - 2إذا ثبت عدم لياقته الصحية ألداء الخدمة االحتياطية.
 - 3إذا شكل خطراً على أمن الدولة.
 - 4توصية اللجنة املشار إليها باملادة ( )33من هذا القانون.
 - 5إذا فقد جنسية الدولة.

الف�صل الثالث
الأحكام العامة

املادة ()27
تتولــى القيادة العامــة تدريب جميع املجندين تدريب ًا أساســي ًا يف
القوات املسلحة على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب األساسي
على الجهات املبينة باملادة ( )6من هذا القانون وفق ًا للقدرة االستيعابية
للقــوات املســلحة وطبق ًا للقواعد التــي تضعها القيادة العامة بالتنســيق
مــع هذه الجهــات من خالل اللجنة املنصوص عليها باملادة ( )33من هذا
القانون.
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املادة ()28
 - 1تلتــزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات واملؤسســات العامة
االتحاديــة واملحليــة والقطــاع الخــاص باالحتفــاظ ملــن يجنــد أو
يســتدعى مــن موظفيها أو عمالهــا بوظيفته أو بعملــه أو بأي وظيفة
مســاو وذلك إلــى أن ينتهي من أداء مــدة الخدمة الوطنية أو
أو عمــل
ٍ
مدة االستدعاء ،ويجوز شغل وظيفة املجند أو املستدعى أو عملهما
بصفة مؤقتة خالل هذه املدة.
 - 2يــؤدى للموظــف من جهــة عمله طوال مدة أدائــه الخدمة الوطنية أو
مــدة اســتدعائه ما يســتحقه من راتب وعــاوات وبــدالت وترقيات
وزيــادات يف الراتــب وملحقاتــه كمــا لــو كان يؤدي عملــه فعالً،
وتعتبر مدة خدمته يف وظيفته أو عمله األصلي مســتمرة ،وتحســب
مدة الخدمة الوطنية ومدة االســتدعاء ضمن املدة املحددة ألغراض
املكافــأة أو املعــاش التقاعــدي وغيرها مــن الحقــوق واالمتيازات
الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
 - 3يؤدى للعامل يف القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو
مدة اســتدعائه إجمالي أجره الشــهري الشامل وبما يتضمن كافة
ال وبنســبة ( )% 50خمســن
عالواته وبدالته وكأنه يؤدي عمله فع ً
يف املائــة مــن قبــل القــوات املســلحة و ( )% 50خمســن يف املائة من
قبــل جهة عمله وتعتبر مدة خدمتهــم يف وظيفتهم أو عملهم األصلي
مســتمرة ،وتحســب مــدة الخدمة الوطنيــة ومدة االســتدعاء ضمن
املــدة املحددة ألغــراض املكافأة أو املعاش التقاعــدي وغيرها من
الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
 - 4يــؤدى للمجندين واملســتدعني مــن أصحاب املهن الحــرة وأصحاب
املشــاريع الفردية مكافأة شــهرية على أن تحدد الالئحة التنفيذية
الضوابط الالزمة يف هذا الشأن.
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املادة ()29
ُ - 1تحدد بمرسوم اتحادي املكافآت املالية للمجندين واملستدعني.
اســتثناء مــن حكــم البنــد ( )1من هــذه املادة يصرف للمســتدعني
-2
ً
ألغــراض التعبئة العامة املســتحقات املالية املقــررة لهم طبق ًا ملا ورد
يف املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )3لسنة  2009املشار إليه.

املادة ()30
ُ - 1تطبــق علــى املوظفني والعمال أثنــاء فترة تأديتهــم للخدمة الوطنية
أو اســتدعائهم أحــكام قوانــن التقاعــد واملعاشــات والتأمينــات
االجتماعيــة الخاضعــن لها يف جهات عملهم يف حــاالت اإلصابة أو
الوفاة أو الفقد.
ُ - 2تطبــق علــى املجنــد أو املســتدعى غيــر الخاضــع لقوانــن التقاعد
واملعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة املعمــول بها يف الدولــة قوانني
املعاشــات ومكافــآت التقاعــد املعمول بهــا لدى الجهــة التي يؤدي
فيهــا الخدمــة الوطنيــة أو االســتدعاء وذلــك يف حالــة إصابتــه أو
وفاتــه أو فقــده أثناء أدائه لهذه الخدمــة ،ويعامل معاملة املوظف أو
العســكري وفق ًا للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية التي تمنح
لدى هذه الجهات على ضوء املؤهل العلمي الحاصل عليه.
ُ - 3تطبــق أحــكام قوانني املعاشــات ومكافآت التقاعــد املعمول بها
لــدى أي مــن الجهــات املشــار إليهــا يف املــادة ( )6مــن هــذا القانــون
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بحســب األحوال على املجند أو املســتدعى يف حاالت االستشهاد أو
اإلصابة أثناء العمليات الحربية.

املادة ()31
تحــدد اللوائــح والقــرارات التــي تصــدر تنفيــذاً ألحــكام هــذا
القانــون الشــهادات والنمــاذج التــي تمنــح يف شــأن الخدمــة الوطنيــة
واالحتياطية ،والشروط والضوابط الالزمة لذلك.

املادة ()32
ُتنشــأ بالقيــادة العامــة هيئــة تســمى هيئــة الخدمــة الوطنيــة
واالحتياطيــة تكــون بمثابة الهيئة العليا املشــرفة على شــؤون الخدمة
الوطنية واالحتياطية وفق ًا ألحكام هذا القانون.
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املادة ()33
ُتشــكل لجنــة مشــتركة من الجهــات املشــار إليها باملــادة ()6
مــن هذا القانون تســمى (لجنــة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية) ويصدر
بتشكيلها وتحديد مهامها ونظام عملها قرار من رئيس األركان.

املادة ()34
تتولــى األجهزة املختصة تقديــم جميع البيانــات املطلوبة لتنفيذ
أحــكام هذا القانون إلــى القيادة العامة ،وكذلــك إحضار املواطنني
املطلوبني للتجنيد أو االستدعاء وضبط املتخلفني منهم.

املادة ()35
ُت ِعــد كل جهــة مــن الجهات املشــار إليهــا يف املــادة ( )6من هذا
ال يســمى ســجل الخدمــة الوطنية واالحتياطيــة يدون فيه
القانون ســج ًّ
أســماء املكلفــن بااللتحــاق بالخدمــة الوطنية واالحتياطيــة ،على أن
تقــوم هــذه الجهــات باســتمرار تحديــث بياناتــه لصالح نظــام الخدمة
الوطنية واالحتياطية بالقيادة العامة.
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الف�صل الرابع
العقوبات

املادة ()36
ُ - 1يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عن شــهر وال تزيد على ســنة وبغرامة
ال تقــل عــن ( )10.000عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى ()50.000
خمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من تخلف بدون
عذر مشــروع عن تقديم نفســه إلــى الجهات املختصــة بالتجنيد وال
يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز
السن املحددة.
ُ - 2يعاقــب بالحبــس مدة ال تقل عن ســنة وبغرامــة ال تقل عن ()50.000
خمســن ألــف درهــم وال تزيــد علــى ( )100.000مائة ألــف درهم أو
بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل ُملــزم بالخدمــة الوطنيــة تخلص أو
حــاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفســه إصابات أدت
إلى عدم لياقته طبي ًا للخدمة الوطنية أو بتقديمه مســتندات تخالف
الحقيقــة وترتــب علــى ذلــك اســتثناؤه أو إعفــاؤه أو تأجيــل خدمته
الوطنيــة أو تجنيبــه هذه الخدمة دون وجه حــق وال يحول توقيع هذه
العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن املحددة.
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املادة ()37
ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شــهر وال تزيد على سنة كل من
تخلــف من االحتيــاط بدون عذر مشــروع عن تلبية االســتدعاء بموجب
الفقــرات (أ ،ب ،ج ،هـــ) من البند ( )1من املادة ( )22من هذا القانون،
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر
سنوات إذا كان استدعاؤه بموجب الفقرة (د) من ذات البند املذكور.

املادة ()38
ُيعاقــب بالحبــس وبالغرامة أو بإحدى هاتــن العقوبتني كل من
يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولوائحه.

املادة ()39
 - 1ال تحول العقوبات الواردة يف هذا القانون دون توقيع أية عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر.
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 - 2يختــص القضــاء االتحــادي وحــده دون غيــره بالنظــر يف الجرائــم
املتعلقــة بالخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة الــواردة يف هــذا القانون،
كمــا يختــص القضــاء العســكري وحــده دون غيــره بالنظــر يف
الجرائــم الخاصــة بالخدمــة االحتياطيــة يف وزارة الدفــاع والقوات
املسلحة والتي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون.

الف�صل اخلام�س
الأحكام اخلتامية

املادة ()40
 - 1فيمــا لــم يرد به نــص يف هذا القانون وبمــا ال يتعارض مع أحكامه
تســري علــى املجنديــن واالحتيــاط طــوال مــدة الخدمــة الوطنيــة
واالحتياطيــة ومــدة االســتدعاء القوانــن والقــرارات واللوائــح
واألنظمة والتعليمات واألوامر املعمول بها لدى الجهة التي يخدمون
بها واملشار إليها يف املادة ( )6من هذا القانون.
 - 2اســتثناء من أحكام هذا القانون يجوز للقيادة العامة استدعاء من
انتهــت خدمتــه االحتياطية وفق حكم البنــد ( )1من املادة ( )26من
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هذا القانون وذلك يف حالة العجز الشديد يف القوى البشرية للوزارة
أو إعــان التعبئــة العامــة أو األحــكام العرفيــة أو أي خطــر يهــدد
الدولة ،وتســري عليهم األحكام املقررة يف هذا القانون وغيره من
القوانني النافذة.

املادة ()41
ُيعمل بالتقويم امليالدي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

املادة ()42
دون إخــال باختصــاص أية جهات أخــرى واردة يف هذا القانون
يصــدر نائب القائــد األعلى اللوائح والقــرارات الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون خالل مائة وثمانني يوم ًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
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املادة ()43
ُيلغى القانون االتحادي رقم ( )28لســنة  2006املشار إليه ،كما
ُيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

املادة ()44
ُينشــر هــذا القانــون يف الجريــدة الرســمية ويعمــل به مــن اليوم
التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب:
بتاريخ 29 :رجب 1435هـ
املوافق 28 :مايو 2014م
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قرار رقم ( )30ل�سنة � 2014صادر عن نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن الالئحة التنفيذيةللقانون
االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن اخلدمة
الوطنية واالحتياطية

- 41 -

- 42 -

قرار رقم ( )30ل�سنة � 2014صادر عن نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن الالئحة التنفيذيةللقانون
االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن اخلدمة
الوطنية واالحتياطية
بعــد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لســنة  1972بشــأن
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )12لســنة  1976يف شــأن قــوة
الشرطة واألمن وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لســنة  2003يف شــأن جهاز أمن
الدولة وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة  2006بشــأن القــوات
املسلحة،
وعلــى القانون االتحادي رقم ( )6لســنة 2014م يف شــأن الخدمة
الوطنية واالحتياطية،
وعلــى املرســوم االتحــادي رقــم ( )83لســنة 2004م بشــأن تعيني
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
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وعلى قرار املجلس األعلى للدفاع رقم ( )1لســنة 1976م يف شأن
توحيد القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،

�أ�صدرنا الالئحة التنفيذية الآتية:

املادة ()1
تعاريف
يف تطبيــق أحكام هذه الالئحة ،يكــون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة

 :اإلمارات العربية املتحدة.

القوات امل�سلحة

 :القوات املسلحة للدولة.

الوزارة

 :وزارة الدفاع.

القيادة العامة

 :القيادة العامة للقوات املسلحة.

نائب القائد الأعلى  :نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
رئي�س الأركان

 :رئيس أركان القوات املسلحة.

القانون

 :القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2014بشأن
الخدمة الوطنية واالحتياطية.
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اخلدمة الوطنية

 :الخدمــة التــي يجــب على مــن تقــرر تجنيده
أداؤهــا يف ســبيل الوطــن ملدة زمنيــة محددة
وفق ًا ألحكام القانون.

اخلدمة البديلة

 :الخدمة البديلة عــن الخدمة الوطنية وتؤدى
يف مــدة زمنية محددة للذين لم تنطبق عليهم
شروط االلتحاق بالخدمة الوطنية.

اخلدمة
االحتياطية

 :الخدمــة التــي يؤديهــا االحتيــاط يف ســبيل
الوطــن ملــدة زمنيــة محــددة وفقــ ًا ألحكام
القانون.

الهيئة

 :هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

رئي�س الهيئة

 :رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

املجند

 :من يجند ألداء الخدمة الوطنية.

االحتياط

 :كل من ترتبت عليه الخدمة االحتياطية.

اللجنة الطبية

 :اللجنــة الطبيــة العســكرية يف القــوات
املسلحة.

جلنة اخلدمة

 :اللجنة املشار إليها يف املادة ( )33من القانون.

الوطنية
واالحتياطية
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امل�شاريع الفردية

 :شــركة أو مؤسســة فرديــة تــزاول نشــاط ًا
اقتصاديــاً ،صغيــرة كانــت وبمــا يشــمل
متناهية الصغر ،أو املتوسطة

الف�صل الأول
اخلدمة الوطنية

املادة ()2
امل�شمولون باخلدمة الوطنية
 - 1علــى كل مواطــن من الذكور بلغ ســن الثامنة عشــرة ولم يتجاوز
ســن الثالثني من عمره يف تاريخ العمل بالقانون التقدم إلى الجهات
املختصــة بالتجنيد التي تحددهــا القيادة العامة خــال ثالثني يوم ًا
من تاريخ إعالنه بالوسائل املتاحة لتحديد موقفة من التجنيد.
 - 2يجــوز للمواطنــة التــي بلغــت ســن الثامنــة عشــرة ولــم تتجاوز ســن
الثالثــن من عمرها يف تاريخ العمــل بالقانون أن تتقدم إلى الجهات
املختصة بالتجنيد لاللتحاق بالخدمة الوطنية.
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املادة ()3
�أماكن �أداء اخلدمة الوطنية
تؤدى الخدمة الوطنية يف إحدى الجهات اآلتية:
 - 1القوات املسلحة والوزارة.
 - 2وزارة الداخلية.
 - 3جهاز أمن الدولة.
 - 4الهيئات واملؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها ،والتي تحدد
بقرار من نائب القائد األعلى.

املادة ()4
�شروط التحاق الإناث باخلدمة الوطنية
يشترط يف األنثى التي ترغب يف االلتحاق بالخدمة الوطنية اآلتي:
 - 1أن تكون من مواطني الدولة.
 - 2أن تكون قد بلغت ســن الثامنة عشــرة من عمرها ولم تتجاوز ســن
الثالثني عاماً.
 - 3أن تكون الئقة طبي ًا
 - 4موافقة ولي األمر.
 - 5موافقة لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
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املادة ()5
مدة اخلدمة الوطنية
 - 1تحــدد القيــادة العامة مدة التدريب األساســي وفق ًا ملا تراه مناســب ًا
وبما يتفق مع األحكام الواردة يف القانون.
 - 2تحــدد الجهــات الواردة يف املادة ( )3من هــذه الالئحة مدد التدريب
التخصصي والعملي للمجندين لديها.

املادة ()6
متديد فرتة اخلدمة الوطنية
 - 1تمــدد فتــرة الخدمة الوطنيــة للمجند وفق ًا للوائــح والنظم الداخلية
املعمــول بهــا لــدى الجهات املختصــة بالتدريب يف القيــادة العامة يف
حالة عدم اجتياز املجند فترة التدريب األساسي بنجاح.
 - 2يجــوز للجهــات الــواردة يف املادة ( )3مــن هذه الالئحــة تمديد فترة
الخدمة الوطنية للمجند بعد اجتياز فترة التدريب األساســي حسب
األنظمة املتبعة لديها يف أي من الحاالت اآلتية:
أ  -الحبس.
ب -الغياب.
ت -اإلعفاءات /االستراحات الطبية /اإلجازات املرضية.
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ث -أيــة حالة أخــرى تحددها الجهات الواردة يف املــادة ( )3من هذه
الالئحة.
 - 3يف جميــع األحــوال يجــب أن ال يزيد مجموع مــدد التمديد على مدة
الخدمة الوطنية.
 - 4مــع عــدم االخــال باألحــوال املنصوص عليهــا يف هذه املــادة يجوز
للجنــة الخدمــة الوطنية واالحتياطيــة تمديد فترة الخدمــة الوطنية
يف حالــة االصابــة أو أية حالة تعرض عليهــا أو اتخاذ ما يلزم يف هذا
الشأن.

املادة ()7
اخلدمة البديلة للخدمة الوطنية
 - 1يؤدي املجند يف الخدمة البديلة األعمال اإلدارية أو املدنية أو الفنية
التي تتناسب مع إمكانياته.
 - 2تؤدى الخدمة البديلة يف الجهات اآلتية:
أ  -الجهــات املحــددة يف املــادة ( )3مــن هــذه الالئحــة بالتنســيق مع
الهيئة.
ب  -الجهــات األخــرى التي يصدر بتحديدها قــرار من نائب القائد
األعلى.
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 - 3تكون مدة الخدمة البديلة مساوية ملدة الخدمة الوطنية.
 - 4يشترط لاللتحاق بالخدمة البديلة اآلتي:
أ  -أن يكــون املجند الئق ًا طبي ًا لاللتحــاق بالخدمة البديلة وفق ًا ملا
تحدده اللجنة الطبية.
ب  -غير الئق ألداء الخدمة العسكرية.
ت  -موافقة لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
 - 5عند التحاقه بالخدمة البديلة يعفى املجند الالئق صحي ًا من الدرجة
الخامسة من اآلتي:
أ  -التدريبات والتمارين العسكرية.
ب  -املبيت يف املعسكرات.
ت  -حمل األسلحة والذخائر.
 - 6يعفــى مــن الخدمة البديلة نهائيــ ًا من يثبت عدم لياقتــه طبي ًا بصفة
دائمة لاللتحاق بالخدمة البديلة ،وذلك بقرار من اللجنة الطبية.
 - 7تتولــى الهيئــة التنســيق واإلشــراف واملتابعة مع الجهــات التي تؤدى
فيها الخدمة البديلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
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املادة ()8
مواعيد و�إجراءات التجنيد
 - 1تضــع هيئــة اإلدارة والقــوى البشــرية يف القيــادة العامــة بالتنســيق
مــع الهيئــة كل عام برنامجــ ًا تحدد فيه مواعيد وإجــراءات التحاق
املطلوبني بالخدمة الوطنية ويتم إعالنهم بالوسائل املتاحة.
 - 2يتــم إعــان املطلوبني للتجنيد وإبالغهم بالتنســيق بني الهيئة وهيئة
اإلدارة والقــوى البشــرية يف القيــادة العامة ويكون ذلك بالوســائل
املتاحة.

املادة ()9
ال�سجالت والنماذج
 - 1تقــوم هيئــة اإلدارة والقــوى البشــرية بالقيــادة العامة بالتنســيق مع
الهيئــة بإعــداد الســجالت والنماذج الالزمــة للتجنيد بالتنســيق مع
الجهات الواردة يف املادة ( )3من هذه الالئحة.
 - 2تقوم كل إدارة خمتصة بكل جهة من الجهات الواردة يف املادة ()3
من هذه الالئحة بإدامة سجالت للمجندين لديها.
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املادة ()10
تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة اإلدارة والقوى البشرية يف القيادة
العامة بإعداد ســجل خاص بأســماء الذين تم إعفاؤهم بشــكل نهائي
أو مؤقــت مــن الخدمــة الوطنيــة وكذلــك الذيــن تــم تأجيــل خدمتهــم
واملتخلفني عن مواعيد وإجراءات التجنيد.

املادة ()11
ال يجــوز الترخيص بمغــادرة الدولة ألي مواطــن أعلن بااللتحاق
بالخدمــة الوطنية ما لم يحصل على إذن من الجهات املختصة بالتجنيد
أو يقــدم إحــدى البطاقات أو الشــهادات الواردة يف املــادة ( )31من هذه
الالئحة.

املادة ()12
توزيع املجندين
 - 1تتولــى لجنــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة توزيــع املجنديــن على
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الجهــات املبينــة يف املــادة ( )3من هــذه الالئحة بعــد اجتيازهم فترة
التدريــب األساســي ووفقــ ًا للنســب املئويــة التــي يحددهــا رئيــس
األركان.
 - 2تتولــى الجهــات املختصــة يف الجهــات الواردة يف املــادة ( )3من هذه
الالئحة توزيع املجندين يف نطاق عملها.

املادة ()13
اجلهات املخت�صة ب�إ�صدار وثائق الإعفاء من اخلدمة
الوطنية
 - 1تختص الجهات التالية بإصدار وثائق اإلعفاء من الخدمة الوطنية:
أ  -اللجنة الطبية يف حالة تقرير عدم اللياقة الطبية للتجنيد.
ب  -محاكــم الدولــة يف حالــة إثبــات كل مــا يتعلــق باألحــوال
الشخصية.
ج  -الجهــات الــواردة يف املــادة ( )3مــن هذه الالئحــة يف حالة إثبات
صفة الشهيد أو من يف حكمه.
د  -محاكــم الدولــة والجهات الواردة يف املادة ( )3من هذه الالئحة
يف حالة إثبات صفة املفقود بسبب العمليات الحربية أو الشرطية
أو األمنية.
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 - 2تقــدم كافة األوراق الثبوتية الدالة على ما ورد يف الفقرات الواردة
يف البنــد ( )1من هذه املادة إلى الهيئــة تمهيداً إلصدار قرار اإلعفاء
النهائي أو املؤقت من قبل لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

املادة ()14
حتديث بيانات من مت �إعفا�ؤه م�ؤقت ًا من اخلدمة
الوطنية
 - 1يجــب علــى كل من تم إعفاؤه من الخدمــة الوطنية إعفاء نهائي ًا أن
يقــوم بتحديث بياناتــه لدى الهيئة كل خمس ســنوات أو عند زوال
سبب اإلعفاء.
 - 2يجــب علــى كل من تم إعفــاؤه من الخدمة الوطنيــة مؤقت ًا أن يقوم
بتحديث بياناته لدى الهيئة سنوي ًا أو عند زوال سبب اإلعفاء.

املادة ()15
ت�أجيل اخلدمة الوطنية
تؤجل الخدمة الوطنية للفئات اآلتية:
 - 1لكل من التحق بالدراسة أو التدريب يف إحدى املؤسسات التعليمية
داخل الدولة أو خارجها ولم يبلغ ســن الثامنة عشــرة ( )18من عمره
عند التحاقه بالدراسة.
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 - 2ملن بلغ ســن الثامنة عشــرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما
زال مســتمراً يف الدراســة الصباحية علــى أن ال يتجاوز يف ذلك مدة
سنتني دراسيتني.
 - 3ملــن كان مســتمراً يف الدراســة أو التدريــب يف إحــدى املؤسســات
التعليمية وقت نفاذ القانون.
 - 4لــكل مــن يرغــب يف االلتحــاق بالدراســة أو التدريــب يف إحــدى
ال على شــهادة الثانوية العامة أو
املؤسســات التعليميــة وكان حاص ً
ما يعادلها بمعدل ال يقل عن ( )% 90تسعني باملائة.
 - 5لــكل مــن التحق بالدراســة أو التدريــب بموافقة الهيئــة أثناء فترة
تأجيل خدمته الوطنية أو اإلعفاء املؤقت.

املادة ()16
انتهاء اخلدمة الوطنية
تنتهي الخدمة الوطنية للمجند يف أي من الحاالت اآلتية:
 - 1الوفاة.
 - 2إنهائه مدة الخدمة الوطنية املحددة يف القانون.
 - 3فقده جنسية الدولة.
 - 4ثبوت عدم لياقته طبياً.
 - 5التحاقــه بإحــدى الجهــات الــواردة يف املــادة ( )3مــن هــذه الالئحة
بالصفة العســكرية بشــرط اجتياز املجند فترة التدريب األساسي
والتخصصي يف الخدمة الوطنية.
 - 6توصية من لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية بإنهاء خدمته.
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الف�صل الثاين
اخلدمة االحتياطية

املادة ()17
تســري أحكام هذا الفصل على العسكريني واملوظفني الذين
انتهت خدماتهم لدى الجهات املشــار إليها باملادة ( )3من هذه الالئحة،
وعلــى مــن أنهوا الخدمة الوطنيــة أو املواطنني الذين تــرى القياد العامة
الحاجة لضمهم لالحتياط ،وكذلك املتطوعني من املدنيني.

املادة ()18
التدريب
تتولــى الجهــات الــواردة يف املــادة ( )3مــن هــذه الالئحــة تدريب
املستدعني ألداء الخدمة االحتياطية بما يؤهلهم ألداء املهام املستدعني
من أجلها.

- 56 -

املادة ()19
ت�أجيل خدمة االحتياط
يجــوز للجهــات الــواردة يف املــادة ( )3من هــذه الالئحة تأجيــل الخدمة
االحتياطية يف وقت السلم للفئات اآلتية:
 - 1طلبــة املــدارس واملعاهــد والكليات والجامعات وما يعادلها ســواء
داخل الدولة أو خارجها الذين أنهوا الخدمة الوطنية.
 - 2مــن ال يمكــن اســتيعابهم يف الجهــات املحددة باملــادة ( )3من هذه
الالئحة.
 - 3من تثبت إعاقته أو إصابته مؤقت ًا وفق ًا لقرار اللجنة الطبية.
 - 4املحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو املحبــوس احتياطيــا أو
املوقوف طوال فترة العقوبة أو الحبس أو التوقيف.

املادة ()20
انتهاء اخلدمة االحتياطية
تنتهي الخدمة االحتياطية يف أي من الحاالت اآلتية:
 - 1الوفاة.
 - 2بلــوغ ســن الســتني بالنســبة للضابط والثامنة والخمســن بالنســبة
بناء على طلبــه إذا توافرت فيه
للفــرد واملدنــي ،ويجوز مد الخدمــة ً
الشروط املقررة يف القانون.
 - 3إذا ثبت عدم لياقته الصحية ألداء الخدمة االحتياطية.
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 - 4إذا شكل خطراً على أمن الدولة.
 - 5توصية لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
 - 6إذا فقد جنسية الدولة.

الف�صل الثالث
الأحكام العامة

املادة ()21
الع�سكريون العاملون
يســتثنى العسكريون العاملون بالجهات املبينة يف املادة ( )3من
هــذه الالئحــة من التجنيــد يف الخدمة الوطنية بشــرط اجتيازهم لفترة
التدريــب العســكري املقررة لدى الجهــات التي يعملون بهــا على أن ال
تقل فترة التدريب عن  4أشهر.
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املادة ()22
ترفيع املجندين
 - 1يجــوز منــح املجند املمــارس الختصــاص ومهنة معينة بعــد اجتيازه
فتــرة التدريــب األساســي رتبــة عســكرية (احتيــاط) العتبــارات
بناء على قرار مــن رئيس األركان يف حالة
املصلحــة العامة ،وذلك ً
بناء علــى قرار يصدر من الســلطة
املجنــد لــدى القوات املســلحة أو ً
املختصــة يف وزارة الداخليــة وجهــاز األمن واملؤسســات ذات الطابع
العســكري ،ويتم منــح الرتب وفق ًا للقوانــن واألنظمة املعمول بها
لدى القوات املسلحة يف هذا الشأن.
 - 2يجــوز ترفيــع املجنديــن خــال فترة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية
إلــى رتبتني للضبــاط وثالث رتب لألفراد كحــد أقصى بعد الرتبة
األولى املمنوحة لهم.

املادة ()23
التحاق املجندين يف اخلدمة البديلة باالحتياط
يجــوز إلحــاق مــن انتهــى مــن أداء الخدمــة البديلــة بالخدمــة
االحتياطيــة لدى الجهات الواردة يف املــادة ( )3من هذه الالئحة ،وذلك
وفقــ ًا ملا تقدره تلك الجهــات من اعتبارات املصلحة العامة وحاجتها إلى
دعم املجهود الحربي أو الوظيفي لديها.
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املادة ()24
ارتداء الرتب
تحــدد الجهــات الــواردة يف املــادة ( )3مــن هــذه الالئحــة طريقة
ارتــداء الرتبــة أو الشــارة للمجنــد واالحتيــاط وفق ًا للقوانــن واألنظمة
املعمول بها.

املادة ()25
تتولــى اللجنــة الطبيــة تحديد درجــة اللياقــة الطبيــة للمجندين
واالحتيــاط وفقــ ًا لألنظمة والقرارات املعمول بها يف القوات املســلحة،
كمــا تتولــى الجهــات الــواردة يف املــادة ( )3مــن هــذه الالئحــة تحديد
درجــة اللياقة الطبية لالحتياط يف كل مرحلة وفق ًا للقوانني واالنظمة
املعمــول بهــا لديهــا ،ويف حاالت اإلعفــاء ال بد من عــرض حالة اإلعفاء
على اللجنة الطبية لتقرير الشأن بذلك.
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املادة ()26
 - 1تقــوم القيــادة العامــة ووزارة الدفــاع بتزويــد املجنديــن واالحتيــاط
لديها بجميع املهمات واملالبــس واللوازم والتجهيزات وفق ًا للقوانني
واألنظمة والقرارات املعمول بها يف القوات املسلحة.
 - 2تقوم وزارة الداخلية وجهاز األمن والهيئات واملؤسسات ذات النظام
العســكري وغيرها من الجهات املحددة بقرار نائب القائد األعلى
بتزويد املجندين واالحتياط لديها بجميع املهمات واملالبس واللوازم
والتجهيزات وفق ًا للقوانني واألنظمة املعمول بها لديها.
 - 3تصــرف الجهــات املذكــورة يف البنديــن ( 1و  )2أعــاه الرتــب
والشارات للمجندين واالحتياط لديها.

املادة ()27
الإجازات
 - 1يجــوز منــح املجنــد أو االحتيــاط إجــازات وفقــ ًا ملا تحــدده الجهات
الــواردة يف املادة ( )3مــن هذه الالئحة ،على أن تمــدد فترة الخدمة
الوطنيــة واالحتياطية بعدد أيــام اإلجازات التي حصل عليها ما عدا
إجازة وفاة أقارب الدرجة األولى واإلجازات الرسمية.
 - 2يوقــف صــرف املكافــأة املقررة للمجنــد أو االحتيــاط خالل فترة
اإلجــازة التــي يجــب أن تمدد الخدمة الوطنية بســببها علــى أن يعاد
صرفها من تاريخ العودة للخدمة.
- 61 -

املادة ()28
العالج
تلتــزم الجهات املشــار إليها باملــادة ( )3من هــذه الالئحة بتوفير
العــاج الطيب ونفقاتــه للمجندين أو املســتدعيني لالحتياط فقط دون
أســرهم وذلــك خالل فتــرة أدائهــم الخدمــة الوطنية وفترة االســتدعاء
لالحتياط.

املادة ()29
ترك الإناث للخدمة
كل أنثــى التحقــت بالخدمة الوطنيــة أو االحتياطية لها الحرية
املطلقة يف ترك الخدمة يف أي وقت تشــاء ،ويكون ذلك بتقديم إشعار
خطي منها أو من ولي أمرها برغبتها يف ذلك.

املادة ()30
�إ�صدار بطاقات اخلدمة الوطنية واالحتياطية
 - 1تصدر الهيئة بالتنســيق مع هيئة اإلدارة والقوى البشــرية يف القيادة
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العامــة للمشــمولني بأحــكام هــذه الالئحــة الشــهادات والنمــاذج
الخاصة بالخدمة الوطنية واالحتياطية.
 - 2تتولــى هيئــة اإلدارة والقــوى البشــرية يف القيــادة العامــة إصــدار
بطاقات الخدمة الوطنية واالحتياطية.

املادة ()31
 - 1تســلم بطاقــة الخدمــة الوطنية أو االحتياطية للمجنــد أو االحتياط
من قبل املكاتب املختصة التابعة للقيادة العامة.
 - 2يجــب علــى حامــل البطاقــة يف حالة فقدانهــا أو تلفها إبــاغ الجهة
التــي يــؤدي فيها الخدمــة الوطنية واالحتياطية وتطبــق عليه كافة
اإلجراءات القانونية والســارية واملعمول بها يف شــأن فقدان أو تلف
البطاقات العسكرية.

املادة ()32
ضوابــط املكافــأة الشــهرية ألصحــاب املهن الحــرة وأصحاب
املشاريع الفردية
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عنــد صــرف املكافــأة الشــهرية ألصحــاب املهــن وأصحاب املشــاريع
الفردية تطبق الضوابط اآلتية:
 - 1يســتحق املجنــد املكافــأة الشــهرية مــن تاريــخ تجنيــده ويســتحق
االحتيــاط املكافــأة مــن تاريــخ التحاقــه بالوحدة عند االســتدعاء
لالحتياط.
 - 2تصــرف املكافــأة للمجنــد واالحتيــاط مــن أصحاب املهــن الحرة
وأصحاب املشاريع الفردية يف آخر كل شهر.
 - 3يراعــى يف صــرف املكافــأ الشــهرية القواعد والنظــم والتعليمات
املعمول بها يف القوات املسلحة.
 - 4ال يجوز صرف املكافأة مقدم ًا إال يف حاالت خاصة يقدرها رئيس
األركان أو من يفوضه.

املادة ()33
 - 1تتولــى القــوات املســلحة (وزارة الدفــاع والقيــادة العامــة) اتخــاذ
اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة ألداء نســبة ( )% 50من األجر
الشهري الشامل للعامل يف القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة
الوطنية أو مدة استدعائه.
 - 2يقدم املجند من فئة العاملني يف القطاع الخاص للمكاتب املختصة
بالتجنيــد يف الخدمــة الوطنيــة التابعة للقيادة العامة شــهادة الراتب
مــن جهة عمله وكشــف حســاب موثق من البنــك /املصرف يوضح
فيه مقدار أجره الشــهري الشــامل الذي تقاضاه خالل الستة أشهر
التي سبقت تاريخ تجنيده.
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املادة ()34
علــى الجهــات املعنيــة تنفيــذ أحــكام هــذه الالئحــة وإصــدار
القرارات والتعليمات الالزمة كل ضمن اختصاصه.

املادة ()35
تنشــر هــذه الالئحــة يف الجريــدة الرســمية ويعمل بها مــن اليوم
التالي لتاريخ نشرها.

حممد بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
صدر عنا يف أبو ظيب
بتاريخ  / 5 :ذي القعدة 1435/هـ
املوافق  / 31أغسطس  2014 /م
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قرار رقم ( )32ل�سنة � 2014صادر عن رئي�س �أركان القوات
امل�سلحةب�ش�أنت�شكيلجلنةاخلدمةالوطنيةواالحتياطية
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قرار رقم ( )32ل�سنة � 2014صادر عن رئي�س �أركان
القوات امل�سلحة ب�ش�أن ت�شكيل جلنة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2014يف شأن
الخدمة الوطنية واالحتياطية ،وعلى املرســوم االتحادي رقم ( )1لســنة
 2005بشــأن تعيني رئيس أركان القوات املســلحة ،وعلى قرار املجلس
األعلى للدفاع رقم ( )1لســنة  1976يف شــأن توحيد القوات املســلحة يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وبناء على ما عرضه رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية،
ً

قررنا ما يلي:

املادة ()1
ت�شكيل اللجنة
 - 1تشــكل لجنــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة من أعضــاء دائمني
وخمتصني ذوي خبرة وذلك على الوجه اآلتي:
أ  -نائب رئيس أركان القوات املسلحة رئيساً.
ب  -رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية نائب ًا للرئيس
ج  -مدير القوى البشرية عضواً
د  -وزارة الدفاع عضواً
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هـ  -وزارة الداخلية عضوان
و  -جهاز أمن الدولة عضوان
ز  -مديرية القوى البشرية عضواً
ح  -مديرية العمليات املشتركة عضواً
ط  -مديرية األمن العسكري عضواً
ي  -مديرية التدريب عضواً
ك  -مديرية اإلمداد عضواً
ل  -مديرية الشؤون املالية عضواً
م  -هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية مقرراً
 - 2يحضــر اجتماعــات اللجنة أعــاه دون أن يكون لهم حق التصويت
كل من اآلتي:
أ  -مدير التفتيش العام أو من ينوب عنه مراقب ًا
ب  -مدير القضاء العسكري أو من ينوب عنه مستشاراً قانونياً.
 - 3يشــترط لصحــة انعقــاد اللجنــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا علــى أن
يكــون من بينهــم الرئيس أو نائبه ،ويحل نائــب رئيس اللجنة محل
الرئيس يف رئاسة اجتماعات اللجنة عند تعذر حضوره.
 - 4يجوز للجنة عند الحاجة دعوة أي من القادة أو املدراء أو الضباط أو
الخبراء أو املستشــارين من الجهــات املحددة يف املادة ( )6من قانون
الخدمــة الوطنيــة أو أيــة جهات أخــرى لحضــور اجتماعــات اللجنة
بصفتهــم مدعويــن لالســتفادة مــن آرائهــم فيمــا يعــرض عليهم من
موضوعات دون أن يكون ألي منهم حق التصويت.
 - 5تصدر قرارات اللجنة باألغلبية املطلقة ألعضائها الحاضرين ،وإذا
تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
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املادة ()2
اجتماعات اللجنة
 - 1تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا مرة واحــدة شــهري ًا ويف املوعد واملكان
الذي يختاره رئيســها ،ويجوز لرئيــس اللجنة أن يدعو إلى االجتماع
يف أي وقت يحدده عندما تدعو الحاجة لذلك.
 - 2على مقرر اللجنة إرســال أجندة االجتماع ألعضاء اللجنة قبل ()48
ثمانيــة وأربعني ســاعة من موعــد االجتماع ،وأن يقوم بالتنســيق مع
نائب رئيس اللجنة لتحديد مكان االجتماع.

املادة ()3
اخت�صا�صات اللجنة
تختــص اللجنة يف البث يف جميع الحاالت التي تعرض عليها من
قبل رئيس أركان القوات املسلحة وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
بشــأن املجندين وتحديد مواقفهم من االستمرار يف الخدمة الوطنية أو
الخدمــة البديلــة أو الخدمــة االحتياطية من عدمــه واالنتقال من خدمة
بناء على ما تقضي به نصوص القانون.
إلى أخرى ً

- 71 -

املادة ()4
التظلمات
يقدم التظلم من صاحب الشــأن أو من وكيله إلى هيئة الخدمة
الوطنيــة واالحتياطيــة أو يتــم إرســاله عــن طريــق كتــاب أو رســالة
إلكترونيــة أو أيــة وســيلة أخــرى تحددهــا اللجنــة ،ويجب أن يشــتمل
التظلم على البيانات اآلتية:
(اســم املتظلــم ،تاريــخ ومــكان امليــاد ،رقــم بطاقــة الخدمــة
العســكرية ،محــل الســكن ،تاريــخ القــرار املتظلم منــه وموضوعه
وأسباب التظلم).

املادة ()5
يجوز بقرار من رئيس لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية إنشــاء
لجان فرعية لتنفيذ أية مهام اخرى وفق ًا ملا يقدره من اعتبارات املصلحة
العامة.
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املادة ()6
تصبــح قــرارات لجنــة الخدمة الوطنيــة واالحتياطيــة نافذة بعد
اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات املسلحة.

املادة ()7
ينشر هذا القرار يف األوامر العامة للقوات املسلحة ويعمل به من
تاريخ صدوره.

الفريق الركن
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة
حمد حممد ثاين الرميثي
صدر عنا يف أبو ظيب
التاريخ  23شوال  1435 /هـ
املوافق  2014/8/19م
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قرار رقم ( )42ل�سنة � 2014صادر عن نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن مدة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية للطيارين املدنيني العاملني يف �شركات
الطريان املحلية
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قرار رقم ( )42ل�سنة � 2014صادر عن نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ب�ش�أن مدة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية للطيارين املدنيني العاملني يف �شركات
الطريان املحلية
بعــد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لســنة  1972بشــأن
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقم ( )12لسنــة  1976يف شــأن قــوة
الشرطة واألمن وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )2لســنة  2003في شــأن جهاز أمن
الدولة وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لســنة  2006في شــأن القوات
املسلحة،
وعلــى القانــون االتحادي رقم ( )6لســنة  2014يف شــأن الخدمة
الوطنية واالحتياطية،
وعلى املرســوم االتحادي رقم ( )83لسنة  2004بشأن تعيني نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة،
وعلى قرار املجلس األعلى للدفاع رقم ( )1لســنة  1976يف شــأن
توحيد القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
- 77 -

وعلى قرار نائب القائد األعلى للقوات املســلحة رقم ( )30لســنة
 2014بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2014يف
شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية،
وبناء على ما عرضه رئيس أركان القوات املسلحة،
ً

قررنا ما يلي:

املادة ()1
 - 1تكــون مــدة الخدمــة الوطنيــة للمجنديــن مــن الطياريــن املدنيــن
العاملني يف شــركات الطيران املحلية ( )19تسعة عشر أسبوع ًا يف
التدريب األساسي والتخصصي.
 - 2يســتدعى املجنديــن مــن الطياريــن املدنيني العاملني يف شــركات
الطيــران املحليــة لالحتيــاط ملــدة ( )10عشــرة أيــام خالل الســنة،
ويكون االستدعاء على فترتني مدة كل منها ( )5خمسة أيام.
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املادة ()2
على الجهات املعنية تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار القرارات
والتعليمات الالزمة كل ضمن اختصاصه.

املادة ()3
ينشر هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.

حممد بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
صدر عنا يف أبوظيب
بتاريخ  /22صفر  1436 /هـ
املوافق  / 14ديسمبر 2014 /م
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مر�سوم احتادي رقم ( )117ل�سنة  2014يف �ش�أن
املكاف�آت املالية للمجندين باخلدمة الوطنية
وامل�ستدعني للخدمة االحتياطية
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مر�سوم احتادي رقم ( )117ل�سنة  2014يف �ش�أن
املكاف�آت املالية للمجندين باخلدمة الوطنية
وامل�ستدعني للخدمة االحتياطية

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972بشأن اختصاصات
الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )12لسنة  1976في شأن قوة الشرطة
واألمن وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقم ( )8لسنة  1980في شــأن تنظيم
عالقات العمل وتعديالته،
وعلى قانون املعاشــات والتأمينات االجتماعية الصادر بالقانون
االتحادي رقم ( )7لسنة  1999وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لســنة  2003يف شــأن جهاز أمن
الدولة وتعديالته،
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وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )6لســنة  ،2004بشــأن خدمــة
الضباط بالقوات املسلحة،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة  ،2004بشــأن خدمــة
األفراد بالقوات املسلحة،
وعلــى القانون االتحادي رقم ( )8لســنة  ،2006يف شــأن القوات
املسلحة،
وعلــى القانــون االتحادي رقم ( )17لســنة  2006يف شــأن إنشــاء
املجلس األعلى لألمن الوطني،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )5لســنة  2007بشــأن
معاشات ومكافآت التقاعد ملنتسيب جهاز أمن الدولة،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )9لســنة  2007يف شــأن
معاشــات ومكافآت التقاعد للعاملني بوزارة الدفاع والقوات املســلحة
وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقم ( )10لســنة  2007يف شــأن
الخدمة املدنية يف الوزارة والقوات املسلحة وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )1لســنة  2008يف شــأن
الخدمة املدنية يف وزارة الداخلية،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )2لســنة  2008يف شــأن
معاشات ومكافآت التقاعد للعاملني بوزارة الداخلية،
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وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  2008بشأن املوارد
البشرية يف الحكومة االتحادية وتعديالته،
وعلــى املرســوم بقانون اتحــادي رقم ( )3لســنة  ،2009يف شــأن
التعبئة العامة،
وعلــى القانون االتحادي رقم ( )11لســنة  2009بشــأن األحكام
العرفية،
وعلــى القانــون االتحادي رقم ( )6لســنة  2014يف شــأن الخدمة
الوطنية واالحتياطية،
وبناء على مــا عرضه وزير الدفاع ،وموافقة نائب القائد األعلى
ً
للقوات املسلحة ومجلس الوزراء،

�أ�صدرنا املر�سوم الآتي:

املادة ()1
تكــون املكافآت املالية ملن يتم تجنيــده بالخدمة الوطنية على
النحو اآلتي:
 - 1يــؤدى للمجنديــن بالخدمــة الوطنيــة مــن أصحــاب املهــن الحــرة
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وأصحاب املشــاريع الفردية مكافأة شــهرية قدرهــا ( )3000ثالثة
آالف درهم.
 - 2يــؤدى للمجنديــن بالخدمــة الوطنية من غير املوظفــن يف الوزارات
والدوائــر الحكوميــة والهيئــات واملؤسســات العامــة االتحاديــة
واملحليــة والعاملــن يف القطــاع الخــاص مكافــأة شــهرية قدرهــا
( )3000ثالثة آالف درهم شهرياً.
 - 3يجــوز لنائــب القائد األعلى للقوات املســلحة أجــراء أي تعديل على
قيمــة املكافآت الواردة يف البنديــن ( 1و  )2أعاله وفق ًا ملا يقدر من
اعتبارات املصلحة العامة.

املادة ()2
تكــون املكافآت املالية ملن يتم اســتدعائهم للخدمــة االحتياطية على
النحو اآلتي:
 - 1العســكريون واملوظفــون الذيــن انتهــت خدماتهــم مــن الجهــات
املحددة باملادة ( )6من القانون االتحادي رقم ( )6لســنة  2014املشار
إليه أعاله:
أ  -إذا كانــت مــدة اســتدعاء العســكري أو املوظف ثالثة أشــهر
فأقل يصرف له مكافأة عن املدة كاملة بالفئات اآلتية:
 - 1رتبــة عقيــد أو ما يعدلهــا فأعلى ( )21000واحد وعشــرون
ألف درهم.
 - 2رتبتي مقدم ورائد أو ما يعدلهما ( )19000تسعة عشر ألف
درهم.
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 - 3رتبة مالزم وحتى نقيب أو ما يعادلها ( )17000ســبعة عشــر
ألف درهم.
 - 4األفراد ( )15000خمسة عشر ألف درهم.
ب  -إذا زادت مدة اســتدعاء العسكري أو املوظف عن ثالثة أشهر
يصرف له راتب شــهري على أســاس آخر راتب شــامل استحقته
رتبــة العســكري أو درجة املوظــف املوجود يف الخدمــة املعادلة
لرتبته أو درجته السابقة.
 - 2املجندون الذين أنهو الخدمة الوطنية:
أ  -إذا كانت مدة املســتدعى لالحتياط (أقل من  3أشهر ) يصرف
له مكافأة ( )3000ثالثة آالف درهم.
ب  -إذا كانــت مــدة املســتدعى لالحتيــاط (مــن  3إلــى  9أشــهر)

يصرف له مكافأة ( )8000ثمانية آالف درهم.
ج  -إذا زادت مــدة املســتدعى لالحتيــاط عــن  9أشــهر يصــرف لــه
مكافأة شهرية قدرها ( )15000خمسة عشر ألف درهم.
 - 3املواطنون الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم لالحتياط:
أ  -إذا كانت مدة املســتدعى لالحتياط (أقل من  3أشهر ) يصرف
له مكافأة ( )3000ثالثة آالف درهم.
ب  -إذا كانــت مــدة املســتدعى لالحتيــاط (مــن  3إلــى  9أشــهر )
يصرف له مكافأة ( )8000ثمانية آالف درهم.
ج  -إذا زادت مــدة املســتدعى لالحتيــاط عــن  9أشــهر يصــرف لــه
مكافأة شهرية قدرها ( )15000خمسة عشر ألف درهم.
 - 4املتطوعــون مــن املدنيــن الذيــن يرغبــون يف االنضمــام لالحتيــاط
وتوافق عليه القيادة العامة:
أ  -إذا كانــت مــدة التطوع (أقل من  3أشــهر ) يصرف له مكافأة
( )3000ثالثة آالف درهم.
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ب  -إذا كانت مدة التطوع (من  3إلى  9أشهر ) يصرف له مكافأة
( )8000ثمانية آالف درهم.
ج  -إذا زادت مــدة لتطــوع عــن  9أشــهر يصرف له مكافأة شــهرية
قدرها ( )15000خمسة عشر ألف درهم.
 - 5يجــوز لنائــب القائد األعلى للقوات املســلحة أجــراء أي تعديل على
قيمــة املكافآت الواردة يف البنود ( )1،2،3،4أعاله وفق ًا ملا يقدره
من اعتبارات املصلحة العامة.

املادة ()3
ينشــر هذا املرســوم يف الجريدة الرســمية ويعمل بــه اعتباراً من
تاريخ .2014/6/1

خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
بتاريخ  / 10محرم 1436/ه
املوافق  / 3نوفمبر  2014 /م
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قرار رقم ( )6ل�سنة � 2016صادر عن نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ب�ش�أن تعديل مدة اخلدمة الوطنية
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قرار رقم ( )6ل�سنة � 2016صادر عن نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ب�ش�أن تعديل مدة اخلدمة الوطنية
بعــد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لســنة  1972بشــأن
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )12لســنة  1976يف شــأن قــوة
الشرطة واألمن وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لســنة  2003يف شــأن جهاز أمن
الدولة وتعديالته،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة  2006بشــأن القــوات
املسلحة،
وعلــى القانون االتحادي رقم ( )6لســنة 2014م يف شــأن الخدمة
الوطنية واالحتياطية،
وعلــى املرســوم االتحــادي رقــم ( )83لســنة 2004م بشــأن تعيني
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،
وعلى قرار املجلس األعلى للدفاع رقم ( )1لســنة 1976م يف شأن
توحيد القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وعلى القرار رقم ( )30لسنة  2014صادر عن نائب القائد األعلى
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للقوات املســلحة بشــأن الالئحــة التنفيذيــة للقانون االتحــادي رقم ()6
لسنة  2014يف شأن الخدمة الوطنية واالحتياطية.

�أ�صدرنا القرار الآتي:

املادة ()1
 - 1تكــون مــدة الخدمــة الوطنيــة للمجندين من الذكــور على النحو
اآلتي:
أ  -مدة سنتني للحاصلني على مؤهل أقل من الثانوية العامة.
ب  -مــدة ســنة للحاصلني على شــهادة الثانوية العامــة أو ما يعادلها
فأعلى.
 - 2تكون مدة الخدمة الوطنية سنة للمجندين من اإلناث.

املادة ()2
على الجهات املعنية تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار القرارات
والتعليمات الالزمة كل ضمن اختصاصه.
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املادة ()3
ينشر هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.

حممد بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
صدر عنا يف أبوظيب
بتاريخ  15جمادي األولى  1437هـ
املوافق  24فبراير  2016م
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