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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1378(

ري س اأمينية لل ماية ال و  ا ا ا الن

ل ـ ا سو  ـ اأ دولة ع م  ـ  دول امل  او ال ل ال ن دو   م موا

أو ـــا ا ال

ي ط امة ونطا ال ا ال أ اري وا ال

ــاد  1  ا

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:

ــا 1 الن
النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية للع�صكريني من مواطنـــي دول جملــــ�س التعــــاون 

لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم فـي اأي دولة ع�صو فـي املجل�س.

لــ   2  ا
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

لــ   3  دو ا
الدول الأع�صاء فـي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ــر   4  دولــة ا
اإحدى دول املجل�س التي يعمل فـيها الع�صكري اخلا�صع لهذا النظام.

و    5  دولة ا
اإحدى دول املجل�س التي يتمتع الع�صكري بجن�صيتها.

ل  نو دو ا  6  موا
الع�صكريون الذين يحملون جن�صية اإحدى دول املجل�س العاملون خارج دولهم فـي اأي 

دولة ع�صو فـي املجل�س.

ر  س اع ال  7  اأ ال
الأجهزة املعنية فـي دول املجل�س املخت�صة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد الع�صكري.

ر  س اع ال ا ال  8  قانو ن
قوانني/ نظم التقاعد الع�صكري املطبقة بدول املجل�س.
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1378(

ريــة  س ــة ال  9  ا
  اأي جهة ع�صكرية تابعة لأي من دول املجل�س وتطبق عليها قوانني / نظم التقاعد الع�صكري.

ـــر  س  10 ال
كل من يعمل بال�صفة الع�صكرية من مواطني دول املجل�س فـي اأي جهة ع�صكرية.

ا  س س لال ا  11 الرا ا
هــو الراتـب الذي ت�صــدد على اأ�صا�صــه ال�صرتاكات وفقــا لأحكــام قانــون / نظـــام دولــة 

املوطن.

ــاد  2  ا

دول  فـي  ال�صارية  الع�صكري  التقاعد  نظم   / قوانني  ت�صري  النظام،  هذا  لأحكام  تطبيقا 
املجلـــ�س علـــى مواطنيهــا العاملــــني بال�صفــــة الع�صكريــــة فـــي اجلهــات الع�صكريــة التابعــة 

لأي من دول املجل�س الأخرى.
ــاد  3  ا

يعهد اإىل اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول املجل�س تطبيق هذا النظام.

ــاد  4  ا

ت�صــــري اأحكــام هــذا النظام اإلزاميا على مواطني دول املجل�س الذين يعملون خارج دولهم 
فـي اأي من اجلهات الع�صكرية التابعة لأي دولة ع�صو فـي املجل�س �صريطة اأن تتوافر ب�صاأن 

اأي منهم ال�صروط التالية:
 1 - اأن تنطبق عليه الأحكام وال�صروط الواردة فـي قانــــون / نظـــام التقاعد الع�صكري 

وال�صارية على الع�صكريني فـي دولته.

 2 - اأن يعمل فـي جهة ع�صكرية فـي دولة املقر.

 3 - اأن يتمتـــع بجن�صيــة اإحدى دول املجلـــ�س مـــع تقديــم امل�صتنــدات الثبوتية الدالة 

على ذلك ح�صب نظام دولة املوطن.

ــاد  5  ا

ي�صتحق الع�صكري حقوقه التقاعدية ح�صب قوانني / اأنظمة دولة املوطن. 
وفـيما يتعلق بالتعوي�س عن الإ�صابة بالن�صبة للع�صكري فت�صوى طبقا للأحكام املعمول بها 

فـي دولة املقر.
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1378(

ــاد  6  ا

تلتزم اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة موطن الع�صكري مبا يلي:

1 - اإعداد دليل ب�صاأن التعريف باأحكام النظام / القانون املعمول به لديها مت�صمنا ن�صب 

ال�صرتاكات الواجبة ال�صداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتاأمني على الع�صكري 

طبقا لقانون/ لنظام دولة املوطن وتعميمه على اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول 

املجل�س.

 2 - موافــــاة اأجهـــزة التقاعـــد الع�صكري فـي دول املجل�س بنماذج التاأمني امل�صتخدمة 

لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.

 3 - فتـــح ح�صـــاب م�صرفـــي فـي دولة املقر لغر�س متكني اجلهات الع�صكرية واأجهزة 

التقاعد الع�صكري من اإيداع املبالغ امل�صتحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.

 4 - حتديد اجلهة اأو الوحدة الإدارية املنوط بها متابعة تطبيق مقت�صيات هذا النظام 

مع اجلهات اأو الوحدات الإدارية فـي اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول املجل�س.

ــاد  7  ا

تلتزم اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر مبا يلي:

1 - اتخاذ الإجراءات الكفـيلة باإلزام اجلهات الع�صكرية حول تطبيق اأحكام هذا النظام.

2 - اتخاذ الإجراءات الكفـيلة بتوعية اجلهات الع�صكرية باأحكام هذا النظام وتزويدها 

بالدليل املعد من قبل اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن وبنماذج التاأمني 

امل�صتخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.

 3 - حتديد اجلهة اأو الوحدة الإدارية املنوط بها متابعة تطبيق مقت�صيات هذا النظام 

مع اجلهات اأو الوحدات الإدارية فـي اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دول املجل�س.

انـــ  ـــا ال ال

يــ س ات ال ــرا اإ

ــاد  8  ا

والنماذج  للإجراءات  طبقا  الع�صكري  التقاعد  اأجهزة  لدى  الع�صكري  على  التاأمني  يتم 

املعتمدة فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن.
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1378(

ــاد  9  ا

التقاعد  اأجهزة  وموافاة  الع�صكري  على  بالتاأمني  املقر  دولة  فـي  الع�صكرية  اجلهة  تلتزم 
النظام  لهذا  اخلا�صعني  بالع�صكريني  اخلا�صة  التاأمني  بنماذج  املقر  دولة  فـي  الع�صكري 
بعد ا�صتيفاء بياناتها، على اأن تقوم هذه الأجهزة باإ�صعار جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة 
التقاعد  اأجهزة  بني  ب�صاأنها  التفاق  يتم  التي  وال�صوابط  الأ�ص�س  ح�صب  بذلك،  املوطن 

الع�صكري فـي دول املجل�س.
ــاد  10  ا

 حتتفظ اأجهزة التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر ب�صجلت خا�صة واإح�صائيات عن مواطني 

دول املجل�س العاملني فـي اجلهات الع�صكرية لديها، وذلك فـي �صوء البيانات التي ترد اإليها 
من هذه اجلهات.

الــ ــا ال ال

ات ا س سي ا ات  را اإ

ــاد  11  ا

يتم حت�صيل ال�صرتاكات وفقا للأ�ص�س التالية:
1 - يلتزم الع�صكري واجلهة الع�صكرية بتحمل ح�صتهما فـي ال�صرتاكات من الراتب 
اخلا�صع لل�صرتاك وفقا للن�صب املعمول بهـــا فـي قانـــون / نظـــام دولـــة املوطـــن 
املـــقر،  دولة  فــــي  بــها  املعمول  الن�صبة  الع�صكرية  تتجـــاوز ح�صـــة اجلهـــة  األ  علــى 
املطلوبة  الن�صبة  الع�صكريــة عن  فـيهـــا م�صاهمـــة اجلهـــة  التي تقل  الأحوال  وفـي 
كاملـــة  ال�صتـــراكات  �صـــداد  ل�صمان  امل�صاهمة  فـي  الفرق  بتغطية  الع�صكري  يقوم 
اإىل جهاز التقاعد الع�صكري الذي يخ�صــع الع�صكــري لقانونــــه / لنظامـــه، وتلتزم 
اجلهة الع�صكرية فـي هذه احلالة باقتطاع الفرق من راتب الع�صكري، ما مل تقرر 

دولة املوطن حتمل هذا الفرق عو�صا عن مواطنيها.

 2 - يجــــب علـــى اجلهـــة الع�صكرية اقتطاع ح�صة الع�صكري من الراتب ال�صهري مبا 

فـي ذلك فروقات ال�صرتاكات املو�صحة فـي الفقرة ال�صابقة، واإيداعها مع احل�صة 
الع�صكري  التقاعد  جهاز  قبل  من  املحدد  امل�صرفـي  احل�صاب  فـي  بها  تلتزم  التي 
الذي يخ�صع الع�صكري لقانونــه / لنظامــه وذلك فـي املواعيد املقررة قانونا ووفقا 

للإجراءات وال�صوابط املعمول بها فـي دولة املقر.
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1378(

ــاد  12  ا

فـي حالة تاأخر اجلهة الع�صكرية عن �صداد ال�صرتاكات امل�صتحقة وفقا لأحكام هذا النظام 
فـي املواعيد املقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن باإخطار جهاز 
التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر بذلك، ملتابعة اجلهة الع�صكرية املتاأخرة عن ال�صداد واتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفـيلة بتح�صيل تلك ال�صرتاكات وما ترتب عليـــها من مبالغ اإ�صافـية 
نيابــــة عـــن جهـــاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام املعمول 
بها فـي دولة املقر، ودون اأن تن�صاأ عن ذلك اأي م�صوؤوليـــة علـــى جهـــاز التقاعـــد الع�صكـــري 
فـي دولة املقر فـي حالة تعذر حت�صيل تلك ال�صرتاكات واملبالغ املرتتبة عليها لأي �صبب 

من الأ�صباب.
ــا الرابــ ال

ــرا س ــا ا وقــ اأو ان

ــاد  13  ا

�صروط اخل�صوع  �صرطا من  فقد  اإذا  النظام  الع�صكري طبقا لأحكام هذا  ا�صرتاك  يوقف 
لأحكامه الواردة فـي املادة )4( من هذا النظام.

ــاد  14  ا

مع مراعاة اأحكام املادة )18( من هذا النظام تلتزم اجلهة الع�صكرية باإخطار جهاز التقاعد 
الع�صكري فـي دولة املقر بانتهاء خدمة اأي ع�صكري لديها من اخلا�صعني لأحكام هذا النظام 
خلل املواعيد املقررة فـي قانون / نظام دولة املقر، وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س 

والذي يقوم بدوره باإخطار جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن بذلك.

ــاد  15  ا

باإخطار  الع�صكرية  تلتزم اجلهة  الع�صكري  ا�صت�صهاد  اأو  اأو وفاة  اأو مر�س  فـــي حالــة عجز 
التقارير  ا�صتكمال  عبء  عليه  يقع  والذي  بذلك  املقر  دولة  فـي  الع�صكري  التقاعد  جهاز 
وال�صهادات الطبية اللزمة لإثبات حالة العجز اأو املر�س اأو الوفاة اأو ال�صت�صهاد واإر�صالها 
اإىل جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن لعر�صها على اللجان الطبية وفقا لل�صوابط 
والإجـــراءات املعمـــول بهـــا فــــي قانـــون / نظـــام موطن الع�صكري متهيدا لت�صوية م�صتحقاتــــه 

اأو امل�صتحقـــــني عنـــه ح�صـــب احلالـــة طبقا لقانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة املوطن.
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ــاد  16  ا

تطبق ب�صاأن الع�صكري فـي حالة الفقد اأو الأ�صر الأحكام وال�صوابط املعمول بها فـي قانون / نظام 

التقاعد الع�صكري فـي الدولة موطن الع�صكري، ويتم اإثبات هذه احلالة وفقا للإجراءات 

املعمول بها فـي دولة مقر العمل.

امـــ ـــا ا ال

اميـــة ـــا  اأ

ــاد  17  ا

ت�صــوى م�صتحقــات الع�صكـــري اأو امل�صتحقـــني عنـــه طبقـــا للأحكـــام ال�صاريـــة بهـــذا ال�صـــاأن 

فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي الدولة موطن الع�صكري.

ــاد  18  ا

ت�صري على الع�صكري كافة الأحكام الواردة فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة 

املوطن وذلك فـيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه.

ــاد  19  ا

ل يرتتــب على تطبــيق هذا النظام اأي التزامات مالية على جهاز التقاعد الع�صكري فـي دولة 

املقر من قبل الع�صكري اأو امل�صتحقني اأو اجلهة الع�صكرية.

ــاد  20  ا

 ل مي�س هذا النظام اأي حقوق اأو مزايا تكفلها القوانني / الأنظمة ال�صارية فـي دولة املقر 

للع�صكريني ما مل تن�س تلك القوانني / الأنظمة على خلف ذلك.

ــاد  21  ا

ت�صـــري ب�صـــاأن الع�صكريني اخلا�صعــني لأحكام هذا النظام فـي حالة خمالفتهم لأحكامه، 

ذات العقوبات الواردة فـي قانون / نظام التقاعد الع�صكري فـي دولة املقر.

ــاد  22  ا

على الدول الأع�صاء باملجل�س العمل على اإ�صدار الت�صريعات اللزمة لتطبيق هذا النظام 

مبا يكفل �صريان اأحكامه بعد م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ اإقراره.
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