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مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395

بعون الله تعالى: نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطالع على املادتين )19 و 20( من نظام مجلس الوزراء ، الصادر باملرسوم امللكي رقم )٣٨( وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ . 

وبعد االطالع على نظام التقاعد العسكري، الصادر باملرسوم امللكي رقم )97( في 29 / 10 / 1380 هـ . 

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )331( وتاريخ  2 / 4 / 1395 هـ . 

رسمنا بما هو آت

: - املوافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة املرافقة لهذا. 
ً

أوال

ثانًيا: - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

: املوافقـــة علـــى نظـــام تبـــادل املنافـــع بيـــن نظامـــي التقاعـــد املدنـــي والعســـكري، ونظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة والجـــداول 
ً
أوال

االكتواريـــة واألحـــكام امللحقـــة بهـــا، وذلـــك بالصيغـــة املرافقـــة.

 : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
ً
ثانيا

                                                                                                                                                              





قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395

إن مجلس الوزراء 

بعـــد االطـــالع علـــى مشـــروع نظـــام التقاعـــد العســـكري املرفـــوع رفـــق خطـــاب ســـمو وزيـــر الدفـــاع والطيـــران رقـــم 

5 /677س في 10 /3 /94 هـ . 

وبعد االطالع على محضري اللجنة الوزارية املؤرخين في 7 / 3 / 95 هـ وفي 21 / 3 / 1395 هـ . 

يقرر ما يلي:

1 - املوافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة املرافقة لهذا. 

2 - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. 

وملا ذكر حرر ،،، 

                                                                                          النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

                                          
 



نظام التقاعد العسكري

المادة )1(: 

يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين. 

المادة )2(: 

يقصد بالكلمات اآلتية أينما وردت في النظام املعاني املذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خالفها.. 

الوزير: زير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس االســـتخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كٌل بالنســـبة 

للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. 

القـــوات العســـكرية: القـــوات املســـلحة املرتبطـــة بـــوزارة الدفـــاع والطيـــران، وقـــوات األمـــن الداخلـــي وقـــوات الحـــرس الوطنـــي، 

والجهـــاز العســـكري املرتبـــط باالســـتخبارات العامـــة. 

العســـكري: كل شـــخص خاضـــع بصفـــة أساســـية لنظـــم خدمـــة الضبـــاط وخدمـــة األفـــراد فـــي اململكـــة ويشـــمل التعبيـــر الضبـــاط 

وضبـــاط الصـــف والجنـــود. 

الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط. 

الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. 

ا أو مكافأة.  ا تقاعديًّ
ً

املتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاش

صاحب املعاش: املتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة. 

املستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام. 

الراتب: الراتب املقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له وال يشمل العالوات أو البدالت – أو التعويضات. 

ا بموجب هذا النظام لصاحب املعاش أو املستحق عنه.  املعاش: املبلغ الذي يصرف شهريًّ

املكافأة: املبلغ املقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدال من املعاش. 

املصلحة: مصلحة معاشات التقاعد. 

الصندوق: صندوق التقاعد العسكري. 



المادة )3(: 

ا نســـبة )%9 ( مـــن راتـــب العســـكري وتدفـــع إلـــى املصلحـــة لحســـاب الصنـــدوق وتدفـــع الحكومـــة بواســـطة وزارة  يقتطـــع شـــهريًّ

املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي مـــا يقابـــل نســـبة ) %13 ( مـــن راتـــب العســـكري إلـــى املصلحـــة لحســـاب الصنـــدوق كمـــا تدفـــع الحكومـــة 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك نســـبة )%18( مـــن رواتـــب األفـــراد الذيـــن ظلـــوا فـــي الخدمـــة حتـــى تاريـــخ نفـــاذ هـــذا النظـــام وذلـــك عـــن الفتـــرة من 

خدمتهـــم العســـكرية الســـابقة لهـــذا التاريـــخ إذا كانـــوا غيـــر خاضعيـــن لحســـم العائـــدات التقاعديـــة قبلـــه. 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية تعديل حصة الحكومة بما يكفي 

ملواجهة الصندوق التزاماته ويحدد مجلس إدارة املؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه اإلجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع 

ودفع العائدات التقاعدية املشار إليها في هذه املادة. 

المادة )4(: 

مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: 

أ( مـــدة الخدمـــة الفعليـــة فـــي القـــوات العســـكرية التـــي تســـتوفي عنهـــا العائـــدات التقاعديـــة بموجـــب أحـــكام هـــذا النظـــام أو نظـــم 

التقاعـــد الســـابقة وتشـــمل مـــدة اإلعـــارة بموجـــب أنظمـــة الخدمـــة العســـكرية بشـــرط اســـتيفاء العائـــدات التقاعديـــة عنهـــا. 

ب( مدة الخدمة الفعلية املدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة املدنية ولم يصرف للعسكري بسبب 

انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة. 

المادة )5(: 

أوال: مدد الخدمة اإلضافية املنصوص عليها في املادة الرابعة تشمل:

أ( مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد األعلى للقوات املسلحة كما يحدد 

العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير.

ب( مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في األسر بشرط أن تثبت براءة األسير طبًقا ألنظمة الخدمة العسكرية ويحدد 

العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير.

جــــ( مـــدة مســـاوية لنصـــف الفتـــرة التـــي يقضيهـــا العســـكري الطيـــار فـــي العمـــل فـــي الطائـــرات، أو الضابـــط مشـــغل أنظمـــة التســـليح 

فـــي العمـــل فـــي الطائـــرات املقاتلـــة. وال تحســـب هـــذه املـــدة اإلضافيـــة عـــن أي ســـنة تقـــل فيهـــا ســـاعات الطيـــران عـــن الحـــد املقـــرر فـــي 

 )صدر بشأن هذه الفقرة قراري مجلس الوزراء رقم )1212( وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ ورقم )247( وتاريخ 21 / 2 / 1398 هـ، كما صدر بشأنها مرسوم ملكي رقم )م/48( وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ(.



أنظمـــة الخدمـــة العســـكرية .

د ( مـــدة مســـاوية لربـــع الفتـــرة التـــي يقضيهـــا العســـكري غيـــر الطيـــار فـــي العمـــل فـــي الطائـــرات، وال تحســـب هـــذه املـــدة اإلضافيـــة عـــن 

أي ســـنة تقـــل فيهـــا ســـاعات الطيـــران عـــن الحـــد املقـــرر فـــي أنظمـــة الخدمـــة العســـكرية .

هــــ ( مـــدة مســـاوية لربـــع الفتـــرة التـــي يقضيهـــا العســـكري الهابـــط باملظـــالت فـــي وحـــدات املظـــالت أو الوحـــدات الخاصـــة، وال تحســـب 

هذه املدة اإلضافية عن أي ســـنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد املقرر في أنظمة الخدمة العســـكرية .

و( مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.

ز( ربع مدة خدمة العسكريين في املناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

1 - ثالث سنوات للضباط املتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي ال تقل مدة الدراسة فيها عن ثالث سنوات.

2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما ال يزيد على ثالث سنوات، عن مدة الدراسة الالحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة

ـــا بتاريـــخ 26 / 10 / 
ً
ط - ثـــالث ســـنوات للضبـــاط خريجـــي املـــدارس العســـكرية والكليـــات الحربيـــة والكليـــات الذيـــن كانـــوا ضباط

1380 هــــ .

ثانيا: ال يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

المادة )6(: 

ال تحتسب ألغراض التقاعد املدد اآلتية: 

أ( مدة الغياب دون إجازة. 

ب( مدة اإلجازة بدون راتب ما عدا اإلجازات املرضية واإلجازات الدراسية. 

جـ( مدة الحرمان من الراتب. 

د( كسور الشهر في مدة الخدمة. 

المادة )7(: 

ا في الحاالت اآلتية: - 
ً

أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاش

1- إذا بلغـــت خدمتـــه الفعليـــة املنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة )أ( مـــن املـــادة الرابعـــة ثمانيـــة عشـــر عاًمـــا أو بلغـــت خدمتـــه الفعليـــة 

العســـكرية واملدنيـــة عشـــرين عاًمـــا بحيـــث ال تقـــل الخدمـــة الفعليـــة العســـكرية عـــن ثمانـــي ســـنوات أو أكمـــل خمســـة وخمســـين 

عاًمـــا مـــن العمـــر. 



2- إذا بلغـــت خدمتـــه الفعليـــة املنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة )أ( مـــن املـــادة الرابعـــة خمســـة عشـــر عاًمـــا، أو بلغـــت خدمتـــه الفعليـــة 

العســـكرية واملدنيـــة خمســـة عشـــر عاًمـــا بحيـــث ال تقـــل الخدمـــة الفعليـــة العســـكرية عـــن ثمانـــي ســـنوات وكانـــت إحالتـــه علـــى 

التقاعـــد بطلبـــه وموافقـــة الوزيـــر، أو كان قـــد فصـــل مـــن الخدمـــة ملصلحـــة العمـــل وفًقـــا ألنظمـــة الخدمـــة العســـكرية بشـــرط أال 

صـــل بســـبب غيابـــه أو بحكـــم تأديبـــي أو فصـــل بقـــوة النظـــام الرتكابـــه جريمـــة مـــن الجرائـــم. 
ُ
يكـــون قـــد ف

3- إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته. 

ـــا فتســـوى املكافـــأة عـــن خدمتـــه 
ً

ب - إذا لـــم يبلـــغ مجمـــوع مدتـــي خدمتـــه العســـكرية واملدنيـــة املـــدة التـــي يســـتحق عنهـــا معاش

العســـكرية وفـــق نظـــام التقاعـــد العســـكري وتســـوى املكافـــأة عـــن خدمتـــه املدنيـــة وفـــق نظـــام التقاعـــد املدنـــي املعمـــول بـــه وقـــت 

انتهـــاء خدمتـــه األخيـــرة، ويصـــرف مجمـــوع املكافأتيـــن مـــن صنـــدوق التقاعـــد العســـكري. 

المادة )8(: 

يســـوى املعـــاش علـــى أســـاس جـــزء مـــن خمســـة وثالثيـــن جـــزًءا مـــن الراتـــب األسا�ســـي األخيـــر علـــى أال يتجـــاوز املعـــاش مقـــدار هـــذا 

الراتـــب.

المادة )9(: 

ا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفًقا ملا يأتي: 
ً

في غير الحاالت املذكورة في املادة السابعة ال يستحق العسكري معاش

أ( مقابـــل راتـــب شـــهر عـــن كل ســـنة مـــن الســـنوات الخمـــس األولـــى للخدمـــة الفعليـــة العســـكرية، وراتـــب شـــهرين عـــن كل ســـنة 

مـــن الســـنوات الخمـــس التاليـــة مـــن الخدمـــة الفعليـــة العســـكرية، وراتـــب ثالثـــة أشـــهر عـــن كل ســـنة تزيـــد عـــن ذلـــك مـــن الخدمـــة 

الفعليـــة العســـكرية وذلـــك بالنســـبة ملـــن انتهـــت خدمتـــه بغيـــر حكـــم تأديبـــي وبغيـــر الفصـــل بســـبب الغيـــاب أو بقـــوة النظـــام الرتكابـــه 

جريمـــة مـــن الجرائـــم العســـكرية أو املدنيـــة. 

ب( مقابـــل راتـــب شـــهر عـــن كل ســـنة مـــن الســـنوات الخمـــس األولـــى مـــن الخدمـــة الفعليـــة العســـكرية، وراتـــب شـــهرين عـــن كل 

ســـنة مـــن الخدمـــة الفعليـــة العســـكرية تزيـــد عـــن ذلـــك وذلـــك بالنســـبة ملـــن انتهـــت خدمتـــه بحكـــم تأديبـــي أو فصـــل لغيابـــه أو بقـــوة 

النظـــام الرتكابـــه جريمـــة مـــن الجرائـــم العســـكرية أو املدنيـــة مـــا لـــم يكـــن الحكـــم الصـــادر بحقـــه يق�ســـي بحرمانـــه مـــن هذه املكافأة. 

المادة )10(: 

يســـوى املعـــاش التقاعـــدي وتمنـــح املكافـــأة املنصـــوص عليهـــا فـــي املـــادة )9( مـــن هـــذا النظـــام علـــى أســـاس آخـــر راتـــب كان يتقاضـــاه 

العسكري. 



المادة )10( مكرر:

 بديـــون الحكومـــة، أو بحكـــم قضائـــي إن كان 
ً
أ - يحجـــز علـــى املعـــاش أو املكافـــأة بأمـــر مـــن رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إن كان متعلقـــا

متعلًقـــا بغيـــر ديـــون الحكومـــة، علـــى أال تتجـــاوز نســـبة الحجـــز )%25(، وفـــي جميـــع األحـــوال يقـــدم ديـــن النفقـــة علـــى غيـــره مـــن 

الديـــون دون التقيـــد بهـــذه النســـبة. 

ب - للمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد امتيـــاز علـــى جميـــع الدائنيـــن بتحصيـــل حقوقهـــا عـــدا ديـــن النفقـــة، وتحســـم مباشـــرة مـــن 

.)25%( املســـتحقات التقاعديـــة، علـــى أال تتجـــاوز نســـبة الحســـم 

المادة )11(: 

أ( يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن اآلتي بيانها: 

أمـــا الضبـــاط مـــن رتبـــة فريـــق فأعلـــى فـــال تحـــدد لهـــم ســـن لإلحالـــة إلـــى التقاعـــد بـــل يحالـــون بأمـــر ملكـــي بنـــاء علـــى اقتـــراح 

الوزير. 

ب( يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن اآلتي بيانها: 

الطيارونفى القوات املسلحة عدا الطيارينالرتبة

4442مالزم ومالزم أول

4846نقيب

5048رائد

5250مقدم

5452عقيد

5654عميد

5856لواء

44جندي وجندي أول

46عريف

48وكيل رقيب
50رقيب ورقيب أول

52رئيس رقباء



المادة )12(: 

يجوز بأمر من القائد األعلى للقوات املسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام املادة )11( لفترة أو فترات معينة.. 

المادة )13(: 

ـــا لصالـــح  أ( يجـــوز إبقـــاء الضابـــط فـــي الخدمـــة بعـــد بلوغـــه الســـن املحـــددة لإلحالـــة إلـــى التقاعـــد ملـــدة ســـنتين إذا كان بقـــاؤه ضروريًّ

العمـــل، ويتـــم ذلـــك بقـــرار مـــن الوزيـــر بنـــاء علـــى توصيـــة رئيـــس هيئـــة األركان العامـــة، وتحســـب هـــذه املـــدة فـــي معـــاش التقاعـــد 

وتســـتقطع عنهـــا العائـــدات التقاعديـــة ويجـــوز تمديدهـــا ســـنة فأخـــرى علـــى أن ال تتجـــاوز أربـــع ســـنوات. ويجـــوز بقـــرار مـــن الوزيـــر 

املختـــص – متـــى اقتضـــت مصلحـــة العمـــل – تمديـــد خدمـــة الضابـــط الطبيـــب الـــذي بلـــغ الســـن النظاميـــة املحـــددة لإلحالـــة علـــى 

التقاعـــد، ملـــدة عشـــر ســـنوات كحـــد أق�ســـى، علـــى أن يكـــون التمديـــد علـــى فتـــرات ال تتجـــاوز كل منهـــا خمـــس ســـنوات، وتحتســـب 

مـــدة التمديـــد لغـــرض التقاعـــد، وتســـتقطع عنهـــا العائـــدات التقاعديـــة، وفـــي جميـــع األحـــوال يحـــال الضابـــط الطبيـــب علـــى 

التقاعـــد متـــى بلـــغ ســـن الخامســـة والســـتين . 

ب( يجـــوز إبقـــاء الفـــرد الفنـــي فـــي الخدمـــة العســـكرية بعـــد بلوغـــه الســـن املحـــددة لإلحالـــة إلـــى التقاعـــد ملـــدة خمـــس ســـنوات قابلـــة 

ـــا فـــي صالـــح العمـــل ويتـــم هـــذا بقـــرار مـــن رئيـــس هيئـــة األركان العامـــة بعـــد  للتمديـــد لخمـــس ســـنوات أخـــرى إذا كان بقـــاؤه ضروريًّ

توصيـــة رئيـــس هيئـــة إدارة الجيـــش أو قائـــد القـــوات الجويـــة أو البحريـــة وتحســـب هـــذه املـــدة فـــي معـــاش التقاعـــد، وتســـتقطع عنهـــا 

العائـــدات التقاعديـــة. 

المادة )14(: 

 فيحســـب العمـــر مـــن اليـــوم األول 
ً

يعتمـــد فـــي تقديـــر الســـن علـــى شـــهادة امليـــالد أو حفيظـــة النفـــوس، وإذا كان يـــوم امليـــالد مجهـــوال

مـــن الشـــهر الســـابع للعـــام الهجـــري الـــذي ولـــد فيـــه.. 

المادة )15(: 

يســـوى معـــاش العســـكري املتوفـــى أو املفصـــول لعـــدم لياقتـــه الطبيـــة للعمـــل بغيـــر ســـبب وظيفتـــه، أو بســـبب حـــادث بغيـــر ســـبب 

العمل على أســـاس )%70( من الراتب الشـــهري األخير، أو على أســـاس املســـتحق عن مدة خدمته املحســـوبة في التقاعد طبًقا 

للمـــادة )8( أيهمـــا أكثـــر.. 



المادة )16(: 

تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب املريض أو املصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري. 

المادة )17(: 

ا يعـــادل آخـــر راتـــب كان يتقاضـــاه، أمـــا إذا  ـــا شـــهريًّ
ً

يمنـــح مـــن يصـــاب مـــن العســـكريين بعجـــز كلـــي أثنـــاء قيامـــه بعملـــه وبســـببه معاش

ـــا قـــدره أربعـــة أخمـــاس آخـــر  ـــا تقاعديًّ
ً

ـــا أوجـــب فصلـــه مـــن الخدمـــة العســـكرية فيمنـــح معاش كانـــت اإلصابـــة قـــد أحدثـــت عجـــًزا جزئيًّ

راتـــب كان يتقاضـــاه وتحـــدد حـــاالت العجـــز الكلـــي والجزئـــي بقـــرار مـــن اللجنـــة الطبيـــة العســـكرية يصـــادق عليـــه الوزيـــر. 

المادة )18(: 

يســـوى معـــاش مـــن يصـــاب مـــن العســـكريين بعجـــز كلـــي بســـبب العمليـــات الحربيـــة أو بســـبب األســـر أو نتيجـــة إصابتـــه خـــالل خدمـــة 

مـــر بهـــا أثنـــاء مواجهـــة التنظيمـــات املســـلحة املعاديـــة أو أثنـــاء إطـــالق النـــار خـــالل اقتحـــام أماكـــن املخربيـــن أو مطـــاردة املهربيـــن علـــى 
ُ
أ

ا أوجب  أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت اإلصابة قد أحدثت عجًزا جزئيًّ

فصلـــه مـــن الخدمـــة العســـكري فيمنـــح أربعـــة أخمـــاس هـــذا الراتب. 

المادة )19(: 

تســـري أحـــكام املـــادة )18( علـــى الذيـــن يصابـــون أثنـــاء مشـــروعات التدريـــب بالذخيـــرة الحيـــة، أو اقتحـــام املوانـــع، أو بـــث األلغـــام، 

أو إزالتهـــا، أو أثنـــاء اإلنـــزال الجـــوي والبحـــري، أو التدريـــب الجـــوي والبحـــري، وفـــي كافـــة الحـــاالت املشـــابهة التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار مـــن 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء. 

المادة )20(: 

ا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه  ا شهريًّ
ً

أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح املستحقون عنهم معاش

عند الوفاة. 

مر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي 
ُ
مر بها أثناء قيام الحرب أو أ

ُ
ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أ

مـــر بهـــا أثنـــاء مواجهـــة التنظيمـــات 
ُ
أو التدريـــب البحـــري أو القيـــام بمهمـــات أو تحـــركات عســـكرية أو نتيجـــة إصابتـــه بســـبب خدمـــة أ



ـــا 
ً

املســـلحة املعاديـــة أو أثنـــاء إطـــالق النـــار خـــالل اقتحـــام أماكـــن املخربيـــن أو مطـــاردة املهربيـــن فيمنـــح املســـتحقون عنـــه معاش

ـــا يعـــادل أق�ســـى راتـــب مربـــوط الرتبـــة التـــي تعلـــو رتبتـــه.  تقاعديًّ

المادة )21(: 

للجنـــة الطبيـــة العســـكرية الحـــق فـــي إثبـــات اإلصابـــات والوفيـــات املنصـــوص عليهـــا فـــي املـــواد الســـابقة، أمـــا إذا كانـــت اإلصابـــة 

أو الوفـــاء أثنـــاء الحـــرب أو العمليـــات الحربيـــة فيكتفـــي بتقريـــر كتابـــي مـــن قائـــد التشـــكيل العســـكري موضًحـــا بـــه الظـــروف التـــي 

أحاطـــت بالحـــادث ومتـــى وأيـــن حدثـــت اإلصابـــة؟ 

المادة )22(: 

مـــر بالخدمـــة بهـــا طبًقـــا ملـــا هـــو 
ُ
يعامـــل مـــن يصـــاب بعجـــز كلـــي أو جزئـــي أو يتوفـــى بســـبب حالـــة الطقـــس أو أمـــراض البيئـــة فـــي جهـــة أ

موضـــح باملـــادة )17( والفقـــرة )أ( مـــن املـــادة )20( وذلـــك حســـب األحـــوال. 

المادة )23(: 

إذا توفي صاحب املعاش فُيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر املعاش املستحق له ُيوزع بينهم بالتساوي. 

املســـتحقون عـــن صاحـــب املعـــاش هم:الـــزوج أو الزوجـــة، واألم، واألب، واالبـــن، والبنـــت، وابـــن وبنـــت االبـــن الـــذي توفـــي فـــي حيـــاة 

صاحـــب املعـــاش، واألخ، واألخـــت، والجـــد، والجـــدة. وفيمـــا عـــدا الزوجـــة واالبـــن والبنـــت فيشـــترط الســـتحقاق الشـــخص أن 

يكون معتمًدا في إعالته على صاحب املعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة املؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر 

الشـــخص معتمـــًدا فـــي إعالتـــه علـــى صاحـــب املعـــاش ، وتاريـــخ بـــدء صـــرف االســـتحقاق، وإجـــراءات إثبـــات ذلـــك. 

المادة )23( مكرر : 

تتعامل املؤسسة مع صاحب املعاش املفقود وفق األحكام اآلتية:

أ- يعامل صاحب املعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من 

تثبـــت وفاتـــه مـــن تاريـــخ الفقـــد الـــوارد فـــي صـــك الحكـــم القضائـــي، وال يوقـــف صـــرف املعـــاش قبـــل صـــدور الحكم القضائي النهائي. 

، أو حكًما.
ً
وتعد املبالغ املتبقية من املعاش مســـتحقة لصاحب املعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة

ب- إذا تبيـــن أن صاحـــب املعـــاش املفقـــود حـــي فـــإن حقوقـــه التقاعديـــة تعـــاد تســـويتها بأثـــر رجعـــي بحســـب أحـــكام النظـــام وتعـــد 



املبالـــغ التـــي دفعتهـــا املؤسســـة للمســـتحقين مبرئـــة لذمتـــه، نافـــذة فـــي ذمـــة صاحـــب املعـــاش وتحســـم مـــن حقوقـــه.

ج- تحدد بقرار مجلس إدارة املؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه املادة.

 

المادة )24(: 

أ( يقطـــع املعـــاش املســـتحق للذكـــور مـــن األوالد وأوالد االبـــن واإلخـــوة إذا بلغـــوا ســـن الواحـــدة والعشـــرين واســـتثناء ممـــا تقـــدم 

يســـتمر املعـــاش بالنســـبة لهـــؤالء املســـتحقين فـــي األحـــوال اآلتيـــة: 

1- إذا كان املســـتحق طالًبـــا فـــي إحـــدى املـــدارس الثانويـــة أو العاليـــة أو مـــا يناظرهـــا املعتـــرف بهـــا بشـــرط أن يكـــون الطالـــب منتظًمـــا 

في دراســـته فيؤدى له املعاش حتى بلوغه ســـن السادســـة والعشـــرين أو تخرجه أيهما أقرب. 

2- إذا كان مصاًبـــا بعجـــز صحـــي كامـــل يمنعـــه مـــن الكســـب، وثبـــت ذلـــك بقـــرار مـــن الهيئـــة الطبيـــة املختصـــة، وذلـــك إلـــى أن يـــزول 

العجز.

ب( اعتبـــاًرا مـــن تاريـــخ عقـــد الـــزواج يوقـــف معـــاش الزوجـــة والبنـــت وبنـــت االبـــن واألخـــت إذا تزوجـــن، واألم إذا تزوجـــت مـــن غيـــر 

لقت متزوجة وقت وفاة صاحب 
ُ
لقت أو ترملت، فإذا كانت املستحقة التي ط

ُ
والد املتوفى ويعاد االستحقاق لصاحبته إذا ط

املعاش فيعاد توزيع املعاش بافتراض اســـتحقاقها وقت الوفاة. 

جــــ( يقـــف صـــرف املعـــاش عـــن صاحـــب املعـــاش أو املســـتحقين إذا عيـــن أو عينـــوا فـــي وظائـــف ثابتـــة فـــي الحكومـــة أو كانـــوا معينيـــن 

فيهـــا كذلـــك عنـــد وفـــاة صاحـــب املعـــاش، بشـــرط أن يكـــون راتـــب املوظـــف معـــادال للمعـــاش أو زائـــًدا عليـــه، فـــإذا نقـــص الراتـــب 

دي إليـــه الفـــرق علـــى أنـــه يجـــوز لـــه الجمـــع بينهمـــا مـــا يســـتحقه مـــن املعـــاش وراتبـــه الشـــهري إذا لـــم يـــزد 
ُ
عمـــا يســـتحقه مـــن معـــاش أ

مجموعهمـــا عـــن )400( ريـــال، فـــإذا زاد عـــن هـــذا الحـــد فينقـــص املعـــاش بقـــدر تلـــك الزيـــادة. 

د( ال يجـــوز ألي مســـتحق الحصـــول علـــى أكثـــر مـــن معـــاش فـــإذا اســـتحق شـــخص واحـــد أكثـــر مـــن معـــاش بموجـــب هـــذا النظـــام أو 

دي إليـــه املعـــاش األكبـــر علـــى أنـــه يجـــوز الجمـــع بيـــن معاشـــين أو أكثـــر إذا لـــم يـــزد مجموعهمـــا عـــن )300( 
ُ
أنظمـــة التقاعـــد األخـــرى أ

ا فـــإذا زاد املجمـــوع عـــن هـــذا القـــدر ربـــط املعـــاش األخيـــر بالقـــدر الـــذي يكمـــل املجمـــوع املذكـــور.  ريـــال شـــهريًّ

ا عن صاحب معاش آخر.  وتسري هذه األحكام على صاحب املعاش الذي يكون مستحقًّ

ا للصندوق على  هـ( إذا سقط أو أوقف نصيب أحد املستحقين ألي سبب كان فال يؤدى إلى باقي املستحقين، وإنما يصبح حقًّ

أن ال يقـــل نصيـــب مـــن بقـــي منهـــم فـــي جميـــع الحـــاالت عـــن )%50 ( مـــن معـــاش صاحـــب املعـــاش، فـــإذا قـــل عـــن هـــذا القـــدر فيكمـــل 

للباقين بقدر هذه النسبة وُيعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب املستحق املوقوف فيعاد توزيع املعاش على 

املستحقين املوجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. 



المادة )25(: 

يعتمد في تقدير سن املستحقين املعاش التقاعدي على شهادة امليالد أو حفيظة نفوس والدهم. 

المادة )26(: 

عيـــد العســـكري صاحـــب املعـــاش إلـــى الخدمـــة فـــي وظيفـــة خاضعـــة ألحـــكام هـــذا النظـــام ُيوقـــف صـــرف معاشـــه التقاعـــدي 
ُ
إذا أ

وتضم مدة خدمته الالحقة إلى خدمته الســـابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويســـوى راتبه التقاعدي على أســـاس راتبه األخير. 

المادة )27(: 

العســـكري الـــذي ُيعـــاد للخدمـــة فـــي وظيفـــة خاضعـــة ألحـــكام هـــذا النظـــام ويكـــون قـــد ســـبق لـــه أن تقا�ســـي تعويًضـــا أو مكافـــأة أو 

عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقا�سي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز 

أن تحتســـب لـــه هـــذه املـــدة فـــي تقاعـــده بشـــرط أن يتقـــدم بطلـــب ذلـــك خـــالل ســـنة علـــى األكثـــر مـــن تاريـــخ عودتـــه للخدمـــة. ويتحتـــم 

عليـــه فـــي هـــذه الحالـــة رد مـــا تقاضـــاه مـــن مصلحـــة معاشـــات التقاعـــد مـــن تعويضـــات أو مكافـــآت أو عائـــدات عـــن املـــدة املـــراد 

احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من 

مرتبـــه علـــى أن ال يقـــل الخصـــم عـــن 25 % مـــن راتبـــه ويبـــدأ خصـــم األقســـاط مـــن راتبـــه ابتـــداء مـــن التاريـــخ الـــذي تحـــدده مصلحـــة 

معاشـــات التقاعـــد ويكـــون للمصلحـــة الحـــق فـــي الحصـــول علـــى هـــذه األقســـاط فـــي حالـــة انتهـــاء الخدمـــة قبـــل الوفـــاء بهـــا وذلـــك مـــن 

املعـــاش الـــذي يســـتحق للعســـكري، فـــإذا اســـتحق العســـكري مكافـــأة خصـــم منهـــا باقـــي األقســـاط دفعـــة واحـــدة، وفـــي حالـــة وفـــاة 

العســـكري أو صاحـــب املعـــاش ال يحـــق مطالبـــة الورثـــة أو املســـتحقين عنـــه بقيمـــة هـــذه األقســـاط.

المادة )28(: 

إذا لـــم يعـــد العســـكري متمتًعـــا بالجنســـية العربيـــة الســـعودية، يمنـــح مكافـــأة تحســـب وفـــق أحـــكام املادتيـــن )٩( و )١٠( مـــن هـــذا 

النظام.

المادة )29(: 

تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثالثة أطباء على األقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة. 



المادة )30(: 

إذا تبيـــن وجـــود عجـــز فـــي صنـــدوق التقاعـــد فتتـــم تســـويته وفـــق الطريقـــة التـــي يحددهـــا مجلـــس اإلدارة ويوافـــق عليهـــا مجلـــس 

الـــوزراء، أمـــا إذا تبيـــن وجـــود فائـــض يســـمح بإضافـــة مزايـــا جديـــدة للمنتفعيـــن. فيجـــوز تقريـــر ذلـــك بتوصيـــة مـــن مجلـــس اإلدارة 

وموافقـــة مـــن مجلـــس الـــوزراء. 

المادة )31(: 

ال يلتـــزم صنـــدوق التقاعـــد إال باملعاشـــات والعائـــدات التقاعديـــة التـــي تكـــون قـــد اســـتحقت وفًقـــا ألحـــكام هـــذا النظـــام ونظـــام 

التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما املعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه األنظمة 

فتتحمـــل بهـــا وزارة املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي. 

المادة )32(: 

يجـــوز لرئيـــس هيئـــة األركان العامـــة إبقـــاء املحـــال إلـــى التقاعـــد مـــدة ال تتجـــاوز شـــهرين لتســـليم مـــا بعهدتـــه، وفـــي هـــذه الحالـــة 

تصـــرف لـــه مكافـــأة عـــن هـــذه املـــدة تعـــادل راتبـــه الـــذي كان يتقاضـــاه قبـــل اإلحالـــة بمـــا فـــي ذلـــك العـــالوات والبـــدالت عـــن كل شـــهر، 

وال تدخـــل هـــذه املـــدة – ضمـــن املـــدة املحســـوبة فـــي املعـــاش أو املكافـــأة.. ويكـــون صـــرف معاشـــه التقاعـــدي مـــن تاريـــخ إحالتـــه إلـــى 

التقاعـــد. 

المادة )33(: 

في غير القوات املسلحة يحدد الوزير َمن له صالحيات رئيس هيئة األركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام. 

المادة )34(: 

يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق. 

المادة )35(: 

ملجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. 




