
نظام التقاعد المدني

1393 هـ



مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/ 7 / 1393

بعون الله تعالى: نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد االطالع على املادتين )19( و)20( من نظام مجلس الوزراء الصادر باملرسوم امللكي رقم )38( وتاريخ 1377/10/22 هـ.

وبعد االطالع على املرسوم امللكي رقم )6( وتاريخ 19 / 2 / 1381هـ الصادر باملوافقة على نظام التقاعد املدني. 

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )939( وتاريخ 24 /7 /1393 هـ..

رسمنا بما هو آت:

: املوافقة على نظام التقاعد املدني بالصيغة املرافقة لهذا.
ً

أوال

ثانًيـــا: باســـتثناء املرســـوم امللكـــي رقـــم )م/3( وتاريـــخ 21 /1 /1391هــــ، يلغـــي هـــذا النظـــام مـــا عـــداه مـــن أنظمـــة وقـــرارات عامـــة 

منظمـــة لتقاعـــد املوظفيـــن املدنييـــن.

ا: ينفذ هذا النظام اعتباًرا من 1393/7/1هـ.
ً
ثالث

رابًعا: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،





قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393

إن مجلس الوزراء 

بعـــد االطـــالع علـــى مشـــروع نظـــام التقاعـــد املدنـــي ومذكرتـــه اإليضاحيـــة، املرفوعـــة رفـــق خطـــاب ســـمو وزيـــر املاليـــة واالقتصـــاد 

الوطنـــي رقـــم )2924 /93( وتاريـــخ 7 /7 /1393 هــــ.

ر ما يأتي ُيقرِّ

: املوافقـــة علـــى مشـــروع نظـــام التقاعـــد املدنـــي ومذكرتـــه اإليضاحيـــة بالصيغـــة املرافقـــة لهـــذا، والعمـــل بموجبـــه اعتبـــاًرا مـــن 
ً

أوال

1 /7 /1393 هــــ.

ثانًيا: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

وملا ذكر حرر ، ، ،

                                                                                  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 



نظام التقاعد المدني

المادة األولى:

ًيقصد باملصطلحات اآلتية- حيث وردت في النظام - املعاني املعرفة بها هنا:-

املوظـــف : مـــن تربطـــه بالدولـــة أو الهيئـــات العامـــة عالقـــة الئحيـــة لهـــا صفـــة الـــدوام، ويشـــمل هـــذا اللفـــظ املوظـــف واملســـتخدم، 

كمـــا يدخـــل فـــي مفهومـــه الـــوزراء ونوابهـــم وشـــاغلو املرتبـــة املمتـــازة.

الهيئة العامة : كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل املؤسسات العامة والبلديات وأي 

مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد املدني.

مجلس اإلدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد.

الصندوق : صندوق التقاعد املدني.

املؤسسة : املؤسسة العامة للتقاعد.

املتقاعد : املوظف الذي انتهت خدمته.

املعاش : املبلغ الذي يصرف شهرًيا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو املستحقين عنه.

املكافأة : املبلغ املقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد.

صاحـــب املعـــاش : املتقاعـــد الـــذي تقـــرر لـــه معـــاش بموجـــب هـــذا النظـــام، ويشـــمل هـــذا اللفـــظ املوظـــف الـــذي توفـــي وتقـــرر لـــه 

معـــاش بموجـــب هـــذا النظـــام.

املستحق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب املعاش.

وتفسر األلفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها املعرفة بها في هذه املادة، كما يشمل لفظ املذكر واملؤنث ولفظ املفرد والجمع 

ما لم يقتض السياق غير ذلك.

المادة الثانية:

تســـري أحـــكام هـــذا النظـــام علـــى جميـــع املوظفيـــن الســـعوديين املدنييـــن املعينيـــن علـــى مراتـــب فـــي امليزانيـــة العامـــة للدولـــة أو 

ميزانيـــات الهيئـــات العامـــة، علـــى أنـــه إذا شـــغل املوظـــف أكثـــر مـــن مرتبـــة مـــن هـــذه املراتـــب فـــال تســـري فـــي حقـــه أحـــكام هـــذا النظـــام 

إال بالنســـبة للوظيفـــة ذات املرتـــب األكبـــر.



وال تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه املرتبة إال إذا اختاروا 

التنازل عن املخصص الشهري لقاء االنتفاع بمزايا هذا النظام.

المادة الثالثة:

للصنـــدوق ذمـــة ماليـــة مســـتقلة، وتديـــره - وفًقـــا ألحـــكام هـــذا النظـــام - مصلحـــة معاشـــات التقاعـــد وهـــي مصلحـــة مســـتقلة تمـــول 

ا بوزارة املالية واالقتصاد الوطني، وسنتها املالية هي السنة املالية للدولة. ويجوز ملجلس الوزراء  من الصندوق وترتبط إداريًّ

بقرار منه أن يعهد للمصلحة املذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد.

المادة الرابعة:

فيمـــا عـــدا مـــا يتعلـــق بـــإدارة اســـتثمار أمـــوال الصنـــدوق، تخضـــع مصلحـــة معاشـــات التقاعـــد لنظـــام املوظفيـــن العـــام ونظـــام 

املســـتخدمين، واألنظمـــة املاليـــة املعمـــول بهـــا فـــي الدولـــة ويكـــون لــــ وزيـــر املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي فـــي تطبيـــق هـــذه األنظمـــة 

الصالحيـــة املقـــررة للوزيـــر، ويـــرأس املصلحـــة مديـــر عـــام ويســـاعده نائـــب لـــه فـــي حضـــوره ويقـــوم مقامـــه فـــي غيابـــه، وتحـــدد مرتبـــة 

املديـــر ونائبـــه بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى اقتـــراح وزيـــر املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي.

المادة الخامسة:

يؤلف مجلس اإلدارة على الوجه التالي:

ً
• وزير املالية واالقتصاد الوطني، أو من ينوب عنه.                                                                                                رئيسا

ً
•  رئيس ديوان املوظفين العام                                                                                                                                   عضوا

ً
•  محافظ مؤسسة النقد                                                                                                                                           عضوا

ً
•  مدير عام مصلحة معاشات التقاعد                                                                                                                     عضوا

•  اثنان من ذوي االختصاص العالي أحدهما في اإلدارة واآلخر في االقتصاد.                                                      أعضاء

وينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وال يكون انعقاده صحيًحا إال بحضور أغلبية أعضائه، 

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



المادة السادسة:

يتولى مجلس اإلدارة إدارة الصندوق واإلشراف على إدارة املصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصالحيات اآلتية:

1. اإلشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.

2. وضع الخطة العامة الستثمار أموال الصندوق وإدارة االستثمار، وإصدار القواعد الالزمة لتنفيذ ذلك.

3. إقرار امليزانية السنوية للمصلحة تمهيًدا إلصدارها وفق النظام.

4. تعييـــن مكتـــب مراجعـــة حســـابات أو أكثـــر للقيـــام بأعمـــال املراجعـــة الحســـابية للمصلحـــة طبـــق القواعـــد املتعـــارف عليهـــا 

وتحديـــد مكافأتـــه.

5. إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيًدا لرفعه ملجلس الوزراء للمصادقة عليه.

المادة السابعة:

 أمام مجلس اإلدارة عن ســـير العمل فيها، ويحدد مجلس اإلدارة صالحياته فيما يتعلق 
ً

يكون املدير العام للمصلحة مســـئوال

بإدارة املصلحة واستثمار أموال الصندوق.

 المادة الثامنة:

يفحـــص املركـــز املالـــي للصنـــدوق مـــرة كل ثـــالث ســـنوات مـــن تاريـــخ العمـــل بهـــذا النظـــام بواســـطة خبيـــر أكتـــواري أو مؤسســـة 

متخصصـــة فـــي هـــذا املجـــال، ويتنـــاول الفحـــص تقديـــر التزامـــات الصنـــدوق القائمـــة واملســـتقبلة ومـــدى تـــوازن املنافـــع املمنوحـــة 

للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات واملصروفات في الفترة التالية إلعداد تقرير 

الفحـــص التـــي يحددهـــا مجلـــس اإلدارة، ويتولـــى مجلـــس اإلدارة دراســـة التقريـــر ثـــم يرفعـــه ملجلـــس الـــوزراء مشـــفوًعا بمالحظاتـــه 

واقتراحاتـــه.

المادة التاسعة:

إذا تبيـــن وجـــود عجـــز فـــي الصنـــدوق 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 العاشرة:

ال تلتـــزم معاشـــات التقاعـــد إال باملعاشـــات والعائـــدات التقاعديـــة التـــي تكـــون قـــد اســـتحقت وفًقـــا ألحـــكام هـــذا النظـــام ونظامـــي 

التقاعـــد لعامـــي 1378 و1381هــــ. أمـــا املعاشـــات والتعويضـــات التـــي تكـــون قـــد اســـتحقت بموجـــب أنظمـــة ســـابقة لهـــذه األنظمـــة 

فتتحمـــل بهـــا وزارة املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أو الهيئـــة العامـــة حســـب األحـــوال.

المادة الحادية عشرة:

تنتقـــل الحقـــوق وااللتزامـــات املترتبـــة علـــى النظـــام الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم )6( فـــي 19 /2 /1381هــــ إلـــى هـــذا النظام. كمـــا 

تـــزداد املعاشـــات املســـتحقة بموجـــب أنظمـــة التقاعـــد املدنـــي والقائمـــة عنـــد نفـــاذ هـــذا النظـــام، وفًقـــا ملـــا يأتـــي:

- بالنســـبة لصاحـــب املعـــاش تـــزداد الــــ)300( ريـــال األولـــى مـــن معاشـــه بنســـبة )%30(، والــــ )300( ريـــال الثانيـــة بنســـبة )20%(، 

والباقـــي بنســـبة )10%(.

- بالنســـبة ملجمـــوع االســـتحقاقات علـــى صاحـــب املعـــاش تـــزداد الــــ)200( ريـــال األولـــى بنســـبة )%70(، والــــ )200( ريـــال الثانيـــة 

بنســـبة )%50(، والباقـــي بنســـبة )30%(.

على أنه يجب أال يترتب على هذه الزيادة تجاوز املعاش أو مجموع االستحقاق عن صاحب املعاش مبلغ ألفي ريال.

 المادة الثانية عشرة:

يجـــوز للمؤسســـة أن تعـــرض فـــي أي وقـــت أي شـــخص لـــم يكمـــل الخمســـين مـــن العمـــر ويتنـــاول - وفًقـــا لهـــذا النظـــام أو أي نظـــام 

ـــا بســـبب عجـــزه عـــن العمـــل علـــى مـــن تعينـــه مـــن األطبـــاء لفحصـــه فـــي محـــل إقامتـــه أو أي مـــكان آخـــر يحـــدد 
ً

تقاعـــد ســـابق - معاش

له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعالنه بخطاب مسجل بوجوب ذلك، يوقف صرف معاشه 

حتـــى يتقـــدم لذلـــك الفحـــص الطبـــي، فـــإذا لـــم يفعـــل ذلـــك خـــالل شـــهر مـــن تاريـــخ إيقـــاف صـــرف معاشـــه، أعلـــن مـــرة ثانيـــة بنفـــس 

الطريقة، فإذا استمر امتناعه ملدة سنة من تاريخ اإلعالن الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس 

ا. ا عن صاحب املعاش فيقطع استحقاقه نهائيًّ ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة باالستغناء، أما املمتنع إذا كان مستحقًّ



المادة الثالثة عشرة:

ا، كما تؤدي وزارة املالية واالقتصاد الوطني أو الهيئة العامة  يقتطع من املوظف املنتفع بهذا النظام )%9( من مرتبه شهريًّ

حصة مماثلة ملا يؤديه املوظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض وزير املالية واالقتصاد الوطني زيادة حصة 

الحكومـــة أو الهيئـــة العامـــة إذا تبيـــن للمصلحـــة أن هـــذه الحصـــة ال تكفـــي ملواجهـــة التزاماتهـــا. ويصـــدر وزيـــر املاليـــة واالقتصـــاد 

الوطني بقرار منه اإلجراءات الواجب اتباعها في تســـديد الحســـميات والحصة املماثلة.

المادة الرابعة عشرة:

تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل املرتب األسا�سي ودون اإلضافات التي تمنح عليه.

المادة الخامسة عشرة:

يحـــال املوظـــف علـــى التقاعـــد حتًمـــا عنـــد بلوغـــه الســـتين مـــن العمـــر، ويجـــوز بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء مـــد خدمتـــه حتـــى بلوغـــه 

ســـن الخامســـة والســـتين فقط، ويســـتثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحاالت االســـتثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد 

ســـن الخامســـة والســـتين بمرســـوم ملكي.

المادة السادسة عشرة:

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي املدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف املنصوص عليها في املادة الثانية من 

هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضًعا ألنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد املدد اآلتية:

1. مدد الغياب بدون إجازة واإلجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا اإلجازة املرضية واإلجازة الدراسية.

2. مدد كف اليد التي تقرر حرمان املوظف من مرتبه عنها.

3. كسور الشهر في مدة الخدمة.

المادة السابعة عشرة:

تدخـــل مـــدة اإلعـــارة واإلجـــازة الدراســـية بـــدون مرتـــب ضمـــن املـــدد املحســـوبة فـــي التقاعـــد وتـــؤد الحســـميات املســـتحقة عنهـــا 

ا، ويجـــوز ملجلـــس اإلدارة حرمـــان املوظـــف املعـــار مـــن  علـــى أســـاس كامـــل مرتـــب الوظيفـــة األصليـــة ويؤديهـــا املوظـــف املعـــار شـــهريًّ



احتســـاب املـــدة التـــي يتخلـــف عـــن أداء الحســـميات املســـتحقة عنهـــا، أمـــا املوظـــف املجـــاز للدراســـة فيؤديهـــا بعـــد عودتـــه للخدمـــة 

فـــي وظيفـــة خاضعـــة لهـــذا النظـــام إمـــا دفعـــة واحـــدة أو علـــى أقســـاط شـــهرية ملـــدة ال تتجـــاوز فتـــرة اإلجـــازة الدراســـية، وللمصلحـــة 

الحق في اســـتيفاء هذه األقســـاط في حالة انتهاء خدمة املوظف قبل الوفاء بها من املكافأة دفعة واحدة أو من املعاش الذي 

يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة )%35( من املعاش أو مجموع معاشات املستحقين، وإذا لم 

يعد املوظف املجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فال تحتسب في تقاعده مدة اإلجازة الدراسية.

المادة الثامنة عشرة:

ـــا عنـــد نهايـــة خدمتـــه متـــى بلغـــت خدمتـــه املحســـوبة فـــي التقاعـــد خمًســـا وعشـــرين ســـنة علـــى األقـــل، أو 
ً

 يســـتحق املوظـــف معاش

بلغت خدمته املدنية والعسكرية املحسوبة في التقاعد خمًسا وعشرين سنة على األقل، ويجوز للموظف أن يطلب اإلحالة 

علـــى التقاعـــد ويحصـــل علـــى املعـــاش بعـــد انقضـــاء مـــدة خدمـــة محســـوبة فـــي أنظمـــة التقاعـــد ال تقـــل عـــن عشـــرين ســـنة وبشـــرط 

املوافقـــة علـــى اإلحالـــة مـــن قبـــل الجهـــة املختصـــة التـــي تملـــك حـــق التعييـــن ملثلـــه ومـــع ذلـــك فـــإذا كان انتهـــاء الخدمـــة بســـبب إلغـــاء 

الوظيفـــة أو الفصـــل بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء أو بأمـــر ســـامي - مـــا لـــم ينصـــا علـــى أن الفصـــل بســـبب تأديبـــي - فيســـتحق املوظـــف 

ـــا متـــى بلغـــت مـــدة خدمتـــه املحســـوبة فـــي التقاعـــد خمـــس عشـــر ســـنة علـــى األقـــل، أمـــا املوظـــف الـــذي تنتهـــي خدمتـــه بســـبب 
ً

معاش

ـــا مهمـــا تكـــن مـــدة خدمتـــه.
ً

وفاتـــه أو عجـــز مـــا وبلوغـــه ســـن التقاعـــد فيســـتحق معاش

 إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة املدنية والعسكرية املدة التي تعطي الحق في املعاش وفًقا لنظام التقاعد املدني فتسوى 

املكافأة عن خدمته املدنية وفق نظام التقاعد املدني، وتسوى املكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري 

املعمول به وقت انتهاء خدمته األخيرة ويصرف مجموع املكافأتين من صندوق التقاعد املدني. 

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة أحكام الحاالت املختلفة املنصوص عليها في هذا النظام، يسوى املعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين 

جزًءا من املرتب الشهري األخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة املحسوبة في التقاعد، على أال تتجاوز أربعين سنة. 

المادة العشرون:

يســـوى معـــاش املوظـــف املتوفـــى أو املفصـــول مـــن الخدمـــة بســـبب عجـــزه عـــن العمـــل بصـــورة قطعيـــة علـــى أســـاس )%40( مـــن 

مرتبـــه الشـــهري األخيـــر أو علـــى أســـاس املعـــاش املســـتحق عـــن مـــدة خدمتـــه املحســـوبة فـــي التقاعـــد طبًقـــا للمـــادة )19( أيهمـــا أكبـــر.



المادة الحادية والعشرون:

يســـوى معـــاش املوظـــف املتوفـــى أو املفصـــول بســـبب عجـــزه عـــن العمـــل بصـــورة قطيعـــة إذا كانـــت الوفـــاة أو العجـــز ناشـــئين عـــن 

العمـــل وفـــي أثنـــاء أدائـــه علـــى أســـاس )4/5( أربعـــة أخمـــاس املرتـــب الشـــهري األخيـــر وتعتبـــر مـــن اإلصابـــات أثنـــاء العمـــل تلـــك التـــي 

تحـــدث أثنـــاء ذهـــاب املوظـــف إلـــى محـــل أو منطقـــة عملـــه أو عودتـــه منـــه وبغـــرض أداء عملـــه.

المادة الثانية والعشرون:

إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفًقا إلحدى الطريقتين اآلتيتين، أيهما أصلح له:

1.  أن يربـــط لـــه معـــاش قـــدره )%25( مـــن مرتبـــه فـــي منصـــب الـــوزارة مهمـــا كانـــت خدمتـــه فـــي هـــذا املنصـــب ومهمـــا تكـــرر شـــغله لـــه، 

يضاف إلى هذا املعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة املحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين 

جزًءا من متوسط املرتب الشهري في السنتين األخيرتين من هذه املدة.

2.  أن يســـوى معاشـــه عـــن مجمـــوع خدماتـــه املحســـوبة فـــي التقاعـــد بمـــا فيهـــا خدماتـــه فـــي منصـــب الـــوزارة طبًقـــا للمـــواد )19( أو 

)20( أو )21(، وال يجـــوز بـــأي حـــال أن يتجـــاوز معـــاش الوزيـــر أربعـــة أخمـــاس مرتبـــه فـــي منصـــب الـــوزارة.

المادة الثالثة والعشرون:

فيمــــا عــــدا الحــــاالت املنصوص عليها في املواد السابقة، والحالتين املنصوص عليهما في الفقرتين )2( و)3( من املادة )الثالثة 

والعشـــرين مكـــرر(، إذا انتهـــت خدمـــة املوظـــف، ولـــم تبلـــغ مدتهـــا مـــا يعطيـــه الحـــق فـــي املعـــاش، فتصـــرف لـــه مكافـــأة تحســـب علـــى 

أساس نسبة )٪14( من املرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمتــــه، أمــــا إذا كــــان انتهــــاء الخدمة بسبب االستقالة، أو 

الفصل لســـبب تأديبي، فتحســـب املكافأة على أســـاس نســـبة )%10( من املرتب الســـنوي عــــن كــــل ســــنة محســـوبة في التقاعد، 

ويقصــــد باملرتب الســـنوي آخر مرتب شـــهري اســـتحقه املوظف مضروب في )12(.

المادة الثالثة والعشرون )مكرر(:

1- يشترط لصرف املكافأة املنصوص عليها في املادة )الثامنة عشرة( واملــــادة )الثالثة والعشرين( مــــن هــــذا النظــــام بلــــوغ ســــن 

)الســـتين(، أو الوفــــاة، أيهما أســـبق.

2- إذا انتهت خدمة املوظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيـه الحق في املعاش، وكانـت مـدة خدمتـه )عشـر( سـنوات على األقل، 

ا.
ً

وبلــــغ ســــن )الستين(، فيستحق معاش



3- إذا انتهت خدمة املوظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيه الحق في املعاش، وكانت مدة خدمته )خمس( سنوات على األقل، 

ا- أن يطلب ضـم مـدة اعتبارية إلى مدة خدمته على أال يتجاوز املجموع -بعد 
ً

وبلغ سن )الستين(، فيجوز له- ليستحق معاش

الضـــم- )عشـــر( ســـنوات، وعليـــه -فـــي هـــذه الحالـــة- أن يـــؤدي إلـــى املؤسســـة كامـــل الحصـــص املنصـــوص عليهـــا فـــي املـــادة )الثالثـــة 

ى هذه الحصص  عشرة( من هذا النظام عن كل شهر من املدة املضمومة محسوبة على أساس مرتبـه الشهري األخير، وتؤدَّ

إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا توفي صاحب املعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر املعاش املستحق له إذا كانوا ثالثة فأكثر، وبقدر ثالثة أرباعه 

إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان املستحق واحًدا. ويوزع املعاش على املستحقين بالتساوي.

المادة الرابعة والعشرون )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 الخامسة والعشرون:

املستحقون عن صاحب املعاش 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 يكـــون معتمـــًدا فـــي إعالتـــه علـــى صاحـــب 

املعـــاش عنـــد وفاتـــه، ويحـــدد مجلـــس اإلدارة بقـــرار منـــه متـــى يعتبـــر الشـــخص معتمـــًدا فـــي إعالتـــه علـــى صاحـــب املعـــاش وتاريـــخ بـــدء 

صـــرف االســـتحقاق وإجـــراءات إثبـــات ذلـــك.



المادة السادسة والعشرون:

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

يســـتمر صـــرف املعـــاش بالنســـبة إلـــى هـــؤالء املســـتحقين فـــي األحـــوال التاليـــة:

1. إذا كان املستحق طالًبا في إحدى املدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها املعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظًما 

في دراسته فيؤدى له املعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون 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 

العجـــز.

المادة السابعة والعشرون:

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

لقـــت متزوجـــة وقـــت وفـــاة صاحـــب 
ُ
لقـــت أو ترملـــت، فـــإذا كانـــت املســـتحقة التـــي ط

ُ
املتوفـــى، ويعـــاد االســـتحقاق لصاحبتـــه إذا ط

املعـــاش فيعـــاد توزيـــع املعـــاش بافتـــراض اســـتحقاقها وقـــت الوفـــاة.

المادة الثامنة والعشرون:

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

 للمعـــاش أو زائـــًدا عليـــه، فـــإذا نقـــص الراتـــب عمـــا 
ً

كذلـــك عنـــد وفـــاة صاحـــب املعـــاش بشـــرط أن يكـــون راتـــب املوظـــف معـــادال

دي إليـــه الفـــرق، علـــى أنـــه يجـــوز الجمـــع بيـــن مـــا يســـتحقه أي منهـــم مـــن املعـــاش وراتبـــه الشـــهري إذا لـــم يـــزد 
ُ
يســـتحقه مـــن معـــاش أ

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

المادة التاسعة والعشرون:

ال يجـــوز ألي مســـتحق الحصـــول علـــى أكثـــر مـــن معـــاش، فـــإذا اســـتحق لشـــخص واحـــد أكثـــر مـــن معـــاش بموجـــب هـــذا النظـــام أو 

أنظمة التقاعد األخرى أدي إليه املعاش األكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن )300( 

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

ا عـــن صاحـــب معـــاش آخـــر. علـــى صاحـــب املعـــاش الـــذي يكـــون مســـتحقًّ



المادة الثالثون:

ا للصندوق على أال  إذا سقط أو أوقف نصيب أحد املستحقين ألي سبب كان فال يؤول إلى باقي املستحقين وإنما يصبح حقًّ

يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحاالت عن خمسين )%50( في املائة من معاش صاحب املعاش فإذا قل عن هذا القدر 

فيكمـــل للباقيـــن بقـــدره ويعـــاد توزيعـــه عليهـــم بعـــدد رؤوســـهم، فـــإذا عـــاد نصيـــب املســـتحق املوقـــوف فيعـــاد توزيـــع املعـــاش علـــى 

املســـتحقين املوجوديـــن كمـــا لـــو لـــم يوقـــف ذلـــك النصيب.

المادة الحادية والثالثون:

مـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا جـــاء فـــي املـــادة الثامنـــة والعشـــرون، إذا عـــاد صاحـــب املعـــاش إلـــى الخدمـــة فـــي إحـــدى الوظائـــف التـــي ينتفـــع 

شـــاغلها بأحـــكام هـــذا النظـــام يوقـــف صـــرف معاشـــه طيلـــة مـــدة اســـتخدامه ويعامل عنـــد انتهـــاء خدمتـــه األخيـــرة وفًقـــا إلحـــدى 

الطريقتيـــن التاليتيـــن، أيهمـــا األصلـــح لـــه:

1.  يسوى املعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة واألخيرة.

2,. يسوى عن املدة األخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفًقا ألحكام هذا النظام ويضاف إليه املعاش الذي كان يتقاضاه 

قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان املعاش السابق قد استحق تطبيًقا لغير نظام التقاعد املدني فيعامل صاحبه عند 

انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد املدني وفًقا للطريقة األخيرة.

المادة الثانية والثالثون:

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

عائـــدات تقاعديـــة فـــي ظـــل األنظمـــة الســـابقة أو يكـــون قـــد تقا�ســـى مكافـــأة وذلـــك عـــن مـــدة خدمـــة ســـابقة فـــي ظـــل هـــذا النظـــام 

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

ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن املدة املراد احتسابها إما دفعة واحدة في 

موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه ملدة مناظرة للمدة املراد 

احتســـابها أو للمـــدة الباقيـــة إلكمالـــه ســـن الســـتين أيهمـــا أقـــرب. ويبـــدأ خصـــم األقســـاط مـــن معاشـــه ابتـــداًء مـــن التاريـــخ الـــذي 



تحـــدده مصلحـــة املعاشـــات، ويكـــون للمصلحـــة الحـــق فـــي الحصـــول علـــى هـــذه األقســـاط فـــي حالـــة انتهـــاء الخدمـــة قبـــل الوفـــاء بهـــا 

وذلك من املعاش الذي يســـتحق للموظف، فإذا اســـتحق املوظف مكافأة خصم منها باقي األقســـاط دفعة واحدة. وفي حالة 

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

المادة الثالثة والثالثون:

تدفـــع وزارة املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أو الهيئـــات العامـــة حســـب األحـــوال عـــن املســـتخدمين املوجوديـــن فـــي الخدمـــة وقـــت نفـــاذ 

هـــذا النظـــام الخاضعيـــن عنـــد نفـــاذه لألحـــكام املنصـــوص عليهـــا فـــي البـــاب الثالـــث مـــن نظـــام التقاعـــد املدنـــي الصـــادر عـــام 1381 

هـ، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها )%9( عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام 

التقاعد املدني لعام 1381هـ، و )%6( عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير املالية 

واالقتصـــاد الوطني.

 ويســـري الحكـــم الســـابق علـــى موظفـــي خـــارج الهيئـــة أو املســـتخدمين الذيـــن عينـــوا قبـــل نفـــاذ هـــذا النظـــام فـــي وظائـــف خاضعـــة 

للبـــاب الثانـــي مـــن نظـــام التقاعـــد املدنـــي لعـــام 1381هــــ، إذا كانـــوا ال يزالـــون فـــي الخدمـــة عنـــد نفـــاذ هـــذا النظـــام.

المادة الرابعة والثالثون:

يعتمد في تقرير سن املتقاعد أو املستحق على شهادة امليالد أو على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد 

امليالد باليوم والشهر فيعتبر امليالد في اليوم األول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.

المادة الخامسة والثالثون:

يبدأ استحقاق املعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم 

التالي لوفاته.

المادة السادسة والثالثون:

إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل املستحقون عنه وفًقا ألحكام هذا النظام.

المادة السابعة والثالثون:



ال يجـــوز الحجـــز علـــى املعـــاش إال بنســـبة )%25(، ويكـــون الحجـــز علـــى املعـــاش بأمـــر رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إذا كان متعلًقـــا بديـــون 

الحكومـــة، أو بحكـــم قضائـــي إذا كان متعلًقـــا بغيـــر ديـــون الحكومـــة، وفـــي كل األحـــوال يقـــدم ديـــن النفقـــة علـــى غيـــره مـــن الديـــون.

المادة الثامنة والثالثون:

إذا لـــم يعـــد املوظـــف متمتًعـــا بالجنســـية العربيـــة الســـعودية، يمنـــح مكافـــأة تحســـب وفـــق أحـــكام املـــادة ) الثالثـــة والعشـــرين ( 

مـــن هـــذا النظـــام

المادة التاسعة والثالثون:

كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام 

أو لوائحـــه التنفيذيـــة وترتـــب علـــى ذلـــك الحصـــول علـــى أمـــوال مـــن الصنـــدوق بغيـــر حـــق، أو تســـبب بســـوء قصـــد فـــي ذلـــك ســـواء 

كان هـــو املســـتفيد أو غيـــره وســـواء كان موظًفـــا أو غيـــر موظـــف. فيعاقـــب بغرامـــة ال تتجـــاوز املبالـــغ التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا بغيـــر 

حق وذلك بدون إخالل بأية عقوبة أخرى ينص عليها في األنظمة، ودون إخالل بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.




