إن جملس الوزراء
بعد االطالع عىل املعاملة الواردة من الديوان املليك برقم  56802وتاريخ 1432/11/26هــ
املشتملة عىل خطاب معايل وزير املالية رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة للتقاعد رقم ()955
وتاريخ 1432/ 1 /28هــ يف شأن طلب معاليه املوافقة عىل النظام املوحد ملد الحامية التأمينية
للعسكريني من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي
دولة عضو يف املجلس  ،الصادر عن املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية يف دورته
(الحادية والثالثني ) املنعقدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .
وبـعـد االطـالع عىل نظـام التقاعد العسكري  ،الصادر باملرسوم املليك رقم (م  )24 /وتاريـخ
 1395 / 4 / 5هــ .
وبعــد االطالع عىل نظام خدمة األفـــراد ،الصادر باملرسوم املليك رقم (م  )9 /وتاريخ
1397/3/24هــ .
وبعد االطالع عىل املحرض رقم ( )214وتاريخ  1432 / 5 / 29هــ  ،املعد يف هيئة الخرباء
مبجلس الوزراء .
وبعد النظر يف قرار مجلس الشورى رقم (  ) 58 / 69وتاريخ  1432 / 11 / 19هــ .
وبعــد االطــالع عـلـى تــوصـيــة الـلـجـنـة الـعـامــة لـمـجـلــس الــــوزراء رقـــم ( ) 14
وتــاريــــخ 1433 / 1 / 3هــ .

يقرر ما يلي :
أوالً  :املوافقة عىل النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي دولة عضو يف املجلس ،
املعتمد بقرار املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية يف دورته (الحادية
والثالثني) املنعقدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل املدة من 1431 / 12 / 30هــ
إىل  1432 / 1 / 1هــ ،وذلك بالصيغة املرافقة .
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ثانياً  :يكون تطبيق أحكام (النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي دولة عضو يف املجلس)
عىل السعوديني من أصحاب املعاشات التقاعدية املشمولني بنظام التقاعد العسكري بشكل
اختياري.
ثالثاً  :استثناء العسكريني السعوديني العاملني يف القطاعـات العسكرية بدول مجلس التعاون
 الخاضعني للنظام املوحد ملد الحامية التأمينية الذين هم عىل رأس العمل وقت نفاذه -من حكم الفقرة (د) من املادة ( )4من نظام خدمة األفراد  ،الصادر باملرسوم املليك رقم
(م  )9 /وتاريخ  1397 / 3 / 24هــ .
رابعاً  :يكون بدء تطبيق النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي دولة عضو يف املجلس ،داخل
اململكـة من تاريخ  2011 / 6 / 7م وقد أعد مرشوع مرسوم مليك بذلك  ،صيغته مرافقة
لهذا .
خامساً  :إذا رغب صاحب املعاش التقاعدي املشمول بنظام التقاعد العسكري يف الخضوع ألحكام
النظام املوحد ملد الحامية التأمينية ،يوقف رصف معاشه التقاعدي وفقاً ألحكام نظام
التقاعد العسكري .
سادساً  :يكون الحد األعىل لراتب العسكريني الذي تحسب عىل أساسه االشرتاكات الشهرية
للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً ال يتجاوز الراتب املقرر ألعىل رتبة يف سلم رواتب األفراد
بالنسبة إىل األفراد وضباط الصف ،وألعىل رتبة يف سلم رواتب الضباط بالنسبة إىل الضباط.

رئيس جملس الوزراء

4

							
بعون اهلل تعاىل

الرقم  :م 5 /
وتاريخ  1433 / 1 / 18 :هــ

حنن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية

بنا ًء عىل املـادة (السبعني) من النظـام األسـاسـي للحـكـم  ،الصـادر باألمـر املليك رقم
( أ  ) 90 /بتاريخ  1412 / 8 / 27هــ .
وبنا ًء عىل املـادة (العرشين) من نظــام مجلـس الــوزراء الصـادر باألمـر املليك رقـم
( أ  ) 13 /بتاريخ  1414 / 3 / 3هــ.
وبنا ًء عىل املادة ( الثامنة عرشة ) من نظام مجلس الشورى الصادر باألمر املليك رقم (أ )9 1/
بتاريخ  1412 / 8 / 27هــ .
وبعد االطـالع عىل نظام التقاعـد العسكري ،الصـادر باملرسوم املليك رقم ( م  ) 24 /بتاريـخ
 1395 / 4 / 5هــ .
وبعد االطـالع عىل نظام خدمـة األفـراد ،الصـادر باملرسوم املليك رقـم ( م  ) 9 /بتاريـخ
1397 / 3 / 24هـ.
وبعد االطالع عىل قرار مجلس الشورى رقم (  ) 58 / 69بتاريخ  1432 / 11 / 19هــ.
وبعد االطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 17بتاريخ  1433 / 1 / 17هــ .
رمسنا مبا هو آت
أوالً  :املوافقة عىل النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي دولة عضو يف املجلس ،املعتمد بقرار
املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية يف دورته (الحادية والثالثني) املنعقدة
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل املدة من 1431 / 12 / 30هــ إىل  1432 / 1 / 1هــ،
وذلك بالصيغة املرافقة.
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ثانياً  :يكون تطبيق أحكام (النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي دولة عضو يف املجلس)
عىل السعوديني من أصحاب املعاشات التقاعدية املشمولني بنظام التقاعد العسكري بشكل
اختياري.
ثالثاً  :استثناء العسـكريني السعوديني العـاملني يف القطـاعات العسكرية بـدول مجـلس
التعـاون  -الخاضعني للنظام املوحد ملد الحامية التأمينية الذين هم عىل رأس العمل
وقت نفاذه  -من حكم الفقرة ( د ) من املادة (  ) 4من نظام األفراد  ،الصادر باملرسوم
املليك رقم ( م  ) 9 /بتاريخ  1397 / 3 / 24هــ .
رابعاً  :يكون بدء تطبيق النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي دولة عضو يف املجلس  ،داخل
اململكة من تاريخ  2011 / 6 / 7م .
خامساً  :عىل سمو نائـب رئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤساء األجهزة املعنية املستقلة  -كل
فيام يخصه  -تنفيذ مرسومنا هذا .

عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
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الباب األول
التعاريف واألحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة ()1
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلامت والعبارات التالية ما ييل :
 - 1النظام  :النظام املوحد ملد الحامية التأمينية للعسكريني من مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملني فـي غري دولهم فـي أي دولة عضو فـي املجلس .
 - 2املجلس  :مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
 - 3دول املجلس  :الدول األعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
 - 4دولة املقر  :إحدى دول املجلس التي يعمل فـيها العسكري الخاضع لهذا النظام .
 - 5دولة املوطن  :إحدى دول املجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها .
 - 6مواطنو دول املجلس  :العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول املجلس العاملني خارج
دولهم فـي أي دولة عضو فـي املجلس .
 - 7أجـهـزة الـتـقــاعــد الـعـسـكـري  :األجهزة املعنية فـي دول املجلس املختصة بتطبيق
قانون  /نظام التقاعد العسكري .
 - 8قانون  /نظام التقاعد العسكري  :قوانني  /نظم التقاعد العسكري املطبقة بدول املجلس .
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 - 9الجهـة العـسـكـريــة  :أي جهة عسكرية تابعة ألي من دول املجلس وتطبق عليها قوانني /
نظم التقاعدالعسكري .
 - 10العسكري :كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول املجلس فـي أي جهة عسكرية
.
 - 11الراتب الخاضع لالشرتاك  :هو الراتب الذي تسدد عىل أساسه االشرتاكات وفقاً ألحكام
قانون  /نظام دولة املوطن .

مادة ( ) 2
تطبيقاً ألحكام هذا النظام ،ترسي قوانني  /نظم التقاعد العسكري السارية فـي دول املجلس
عىل مواطنيها العاملني بالصفة العسكرية فـي الجهات العسكرية التابعة ألي من دول املجلس
األخرى.

مادة ( ) 3
يعهد إىل أجهزة التقاعد العسكري فـي دول املجلس تطبيق هذا النظام .

مادة ( ) 4
ترسي أحكام هذا النظام إلزامياً عىل مواطني دول املجلس الذين يعملون خارج دولهم فـي
أي من الجهات العسكرية التابعة ألي دولة عضو فـي املجلس رشيطة أن تتوافر بشأن أي منهم
الرشوط التالية :
 - 1أن تنطبق عليه األحكام والرشوط الواردة فـي قانون  /نظام التقاعد العسكري والسارية عىل
العسكريني فـي دولته .
 - 2أن يعمل فـي جهة عسكرية فـي دولة املقر .
 - 3أن يتمتع بجنسية إحدى دول املجلس مع تقديم املستندات الثبوتية الدالة عىل ذلك حسب
نظام دولة املوطن .

مادة ( ) 5
يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانني  /أنظمة دولة املوطن  .وفـيام يتعلق
بالتعويض عن اإلصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقاً لألحكام املعمول بها فـي دولة املقر .
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مادة ( ) 6
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة موطن العسكري مبا ييل :
 - 1إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام  /القانون املعمول به لديها متضمناً نسب
االشرتاكات الواجبة السداد واإلجراءات الواجب اتخاذها للتأمني عىل العسكري طبقاً لقانون
 /لنظام دولة املوطن وتعميمه عىل أجهزة التقاعد العسكري فـي دول املجلس .
 - 2موافـاة أجهزة التقاعد العسكري فـي دول املجلس بنامذج التأمني املستخدمة لديها ،
لغايات تطبيق هذا النظام .
 - 3فتح حساب مرصفـي فـي دولة املقر لغرض متكني الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد
العسكري من إيداع املبالغ املستحقة عليها تطبيقاً لهذا النظام .
 - 4تحديد الجهة أو الوحدة اإلدارية املنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع
الجهات أو الوحدات اإلدارية فـي أجهزة التقاعد العسكري فـي دول املجلس .

مادة ( ) 7
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة املقر مبا ييل :
 - 1اتخاذ اإلجراءات الكفـيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام .
 - 2اتخاذ اإلجراءات الكفـيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل
املعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري فـي دولة املوطن وبنامذج التأمني املستخدمة
لغايات تطبيق هذا النظام .
 - 3تحديد الجهة أو الوحدة اإلدارية املنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات
أو الوحدات اإلدارية فـي أجهزة التقاعد العسكري فـي دول املجلس .
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مادة ( ) 8
يتم التأمني عىل العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقاً لإلجراءات والنامذج املعتمدة
فـي قانون  /نظام التقاعد العسكري فـي دولة املوطن .

مادة ( ) 9
تلتزم الجهة العسكرية فـي دولة املقر بالتأمني عىل العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري
فـي دولة املقر بنامذج التأمني الخاصة بالعسكريني الخاضعني لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها،
عىل أن تقوم هذه األجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة املوطن بذلك ،حسب
األسس والضوابط التي يتم االتفاق بشأنها بني أجهزة التقاعد العسكري فـي دول املجلس .

مادة ()10
تحتفظ أجهزة التقاعد فـي دولة املقر بسجالت خاصة وإحصائيات عن مواطني دول املجلس
العاملني فـي الجهات العسكرية لديها  ،وذلك فـي ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات
.
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مادة ( ) 11
يتم تحصيل االشرتاكات وفقاً لألسس التالية :
 . 1يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهام فـي االشرتاكات من الراتب الخاضع
لالشرتاك وفقاً للنسب املعمول بها فـي قانون  /نظام دولة املوطن عىل أال تتجاوز حصة
الجهة العسكرية النسبة املعمول بها فـي دولة املقر ،وفـي األحوال التي تقل فـيها مساهمة
الجهة العسكرية عن النسبة املطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق فـي املساهمة لضامن
سداد االشرتاكات كاملة إىل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه  /لنظامه،
وتلتزم الجهة العسكرية فـي هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري ،ما مل تقرر
دولة املوطن تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها .
 . 2يجب عىل الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري مبا فـي ذلك فروقات
االشرتاكات املوضحة فـي الفقرة السابقة ،وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها فـي الحساب
املرصفـي املحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه  /لنظامه
وذلك فـي املواعيد املقررة قانوناً ووفقاً لإلجراءات والضوابط املعمول بها فـي دولة املقر.

مادة ( ) 12
فـي حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد االشرتاكات املستحقة وفقاً ألحكام هذا النظام فـي
املواعيد املقررة قانوناً  ،يقوم جهاز التقاعد العسكري فـي دولة املوطن بإخطار جهاز التقاعد
العسكري فـي دولة املقر بذلك  ،ملتابعة الجهة العسكرية املتأخرة عن السداد واتخاذ اإلجراءات
القانونية الكفـيلة بتحصيل تلك االشرتاكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافـية نيابة عن جهاز
التقاعد العسكري فـي دولة املوطن  ،وذلك وفقاً للقواعد واألحكام املعمول بها فـي دولة املقر،
ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية عىل جهاز التقاعد العسكري فـي دولة املقر فـي حالة تعذر
تحصيل تلك االشرتاكات واملبالغ املرتتبة عليها ألي سبب من األسباب .
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مادة ( ) 13
يوقف اشرتاك العسكري طبقاً ألحكام هذا النظام إذا فقد رشطاً من رشوط الخضوع ألحكامه
الواردة فـي املادة (  ) 4من هذا النظام .

مادة ( ) 14
مع مراعاة أحكام املادة (  ) 18من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد
العسكري فـي دولة املقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعني ألحكام هذا النظام خالل
املواعيد املقررة فـي قانون  /نظام دولة املقر  ،وذلك عىل النموذج املعد لهذا الغرض والذي يقوم
بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري فـي دولة املوطن بذلك .

مادة ( ) 15
فـي حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز
التقاعد العسكري فـي دولة املقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكامل التقارير والشهادات
الطبية الالزمة إلثبات حالة العجز أو املرض أو الوفاة أو االستشهاد وإرسالها إىل جهاز التقاعد
العسكري فـي دولة املوطن لعرضه عىل اللجان الطبية وفقاً للضوابط واإلجراءات املعمول بها فـي
قانون  /نظام موطن العسكري متهيداً لتسوية مستحقاته أو املستحقني عنه حسب الحالة طبقاً
لقانون  /نظام التقاعد العسكري فـي دولة املوطن .

مادة ( ) 16
تطبق بشأن العسكري فـي حالة الفقد أو األرس األحكام والضوابط املعمول بها فـي
قانون  /نظام التقاعد العسكري فـي الدولة موطن العسكري  ،ويتم إثبات هذه الحالة وفقاً
لإلجراءات املعمول بها فـي دولة مقر العمل .
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مادة ( ) 17
تسوى مستحقات العسكري أو املستحقني عنه طبقاً لألحكام السارية بهذا الشأن فـي
قانون  /نظام التقاعد العسكري فـي الدولة موطن العسكري .

مادة ( ) 18
ترسي عىل العسكري كافة األحكام الواردة فـي قانون  /نظام التقاعد العسكري فـي دولة
املوطن وذلك فـيام مل يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام ومبا ال يتعارض مع أحكامه .

مادة ( ) 19
ال يرتتب عىل تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية عىل جهاز التقاعد العسكري فـي دولة
املقر من قبل العسكري أو املستحقني أو الجهة العسكرية .
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