
 

 

 

 

 

  وأجوبتهاالشائعة  األسئلة

الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون حول النظام 

 ر دولهم في أي دولة عضو في المجلسيالعاملين في غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعريف بنظام مد الحماية التأمينية: أوًال 
يشـــمل نظـــام مـــد الحمايـــة التأمينيـــة مـــواطني دول مجلـــس التعـــاون العـــاملين خـــارج دولهـــم 

العمـــل فـــي دولـــة  ووفقـــًا لهـــذا النظـــام، يلتـــزم أصـــحاب ،فـــي أي دولـــة عضـــو فـــي المجلـــس
ـــي  ـــس التعـــاون الخليج ـــًا عـــن مـــواطني دول مجل ـــة المتحـــدة باالشـــتراك إلزامي اإلمـــارات العربي
ـــــث التســـــجيل  ـــــتهم مـــــن حي ـــــأميني المقـــــرر فـــــي دول ـــــديهم طبقـــــًا للنظـــــام الت العـــــاملين ل

مـــا ال يتجـــاوز واالشـــتراك، وعلـــى صـــاحب العمـــل أن يـــؤدي االشـــتراكات المســـتحقة عـــنهم ب
ـــه،  ـــة المتحـــدة العـــاملين لدي ـــة اإلمـــارات العربي حصـــة صـــاحب العمـــل المقـــررة لمـــواطني دول

 . ويتحمل الموظف الخليجي فروق االشتراكات إن وجدت
 

بموجب نظام مد   الخليجي  على مواطني دول مجلس التعاون التي تطبق  نينوا الق يما ه .1
 ؟الحماية

 
 .السارية في دولهم) نات االجتماعية التأمي( نظم التقاعد المدني 

 
 ؟نظام مد الحمايةالذين ينطبق عليهم  من هم األشخاص2. 
 

ًا على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو يُيّطبق إلزام
 :في حال توافر الشروط التالية في المجلس

 ان تطبق عليه االحكام والشروط الواردة في القانون نظام التقاعد المدني  . أ
 .في دولته ) التأمينات االجتماعية (  

ـــــد المـــــدني   . ب ـــــانون نظـــــام التقاع ـــــام ق ـــــل خاضـــــع ألحك ـــــدى صـــــاحب عم ـــــل ل ان يعم
 .التأمينات االجتماعية في الدولة مقر العمل  (

 .المستندات الدالة على ذلك ان يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم . ج 
 

 ؟)دولة موطن الموظف ( ما المقصود بــ3. 
 .هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي يتمتع الموظف بجنسيتها 

 
 ؟)دولة مقر العمل ( ماهو المقصود بــ4. 

 .هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي يعمل بها الموظف الذي يخضع لهذا النظام 



 

 إجراءات وشروط التسجيل في نظام مد الحماية: ثانيًا 

 
 ؟نظام مد الحمايةهي الشروط الواجب توافرها  للمستفيدين من  ما. 1

 د المدني ان تطبق عليه االحكام والشروط الواردة في القانون نظام التقاع .أ
 .في دولته ) التأمينات االجتماعية(

ألحكـــــام قـــــانون نظـــــام التقاعـــــد المـــــدني ان يعمـــــل لـــــدى صـــــاحب عمـــــل خاضـــــع  .ب
 .في الدولة مقر العمل   )التأمينات االجتماعية(
 .ان يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الدالة على ذلك  .ج

 
 ؟العاملين في غير دولهم في النظامماهي الوثائق المطلوبة لتسجيل الموظفين . 2

 بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصةيتم التأمين على الموظف المخاطب 
ـــة/ جهـــزة التقاعـــد المـــدني أ(  ـــات االجتماعي ـــك طبقـــًا لإلجـــراءات والنمـــاذج ) التأمين ـــتم ذل وي
ـــــة(معتمـــــدة فـــــي نظـــــام التقاعـــــد المـــــدني ال ـــــة مـــــوطن ) التأمينـــــات االجتماعي فـــــي دول

 .الموظف 
 

بالبيانـــات )  االجتماعيـــة مينـــاتالتأ( علـــى مـــن يقـــع عـــبء موافـــاة اجهـــزة التقاعـــد المـــدني . 3
 ؟الالزمة

 يلتزم صاحب العمل في دولة مقر العمل أن يقوم بموافاة اجهزة التقاعد المدني
ـــة (  ـــات االجتماعي ـــأمين الخاصـــة بمـــواطني دول ) التأمين ـــة مقـــر العمـــل بنمـــاذج الت فـــي دول

ــــى ان تقــــوم اجهــــزة جهــــاز ا ــــه بعــــد اســــتيفاء بياناتهــــا ، عل ــــس العــــاملين لدي لتقاعــــد المجل
فــــي دولــــة مــــوطن الموظــــف بــــذلك ويــــتم ذلــــك مــــن ) التأمينــــات االجتماعيــــة (المــــدني 

التـــــي يـــــتم االتفـــــاق بشـــــأنها بـــــين اجهـــــزة التقاعـــــد المـــــدني  طوالضـــــواب األســـــسخـــــالل 
 .في الدول االعضاء في المجلس ) التأمينات االجتماعية (

 
 ؟دولة مقر العملفي ) التأمينات االجتماعيه(ما دور اجهزة التقاعد المدني . 4

 عـــــن مـــــواطني دول واإلحصـــــائياتتقـــــوم هـــــذه االجهـــــزة باالحتفـــــاظ بالســـــجالت الخاصـــــة 
 .المجلس العاملين فيها بناء على المعلومات الواردة لها من اصحاب العمل 

 



 

 إجراءات تحصيل االشتراكات: ثالثًا 

 
 ؟يتم تحصيل االشتراكات من خاللها ماهي االسس التي.1

الموظـــف وصـــاحب العمـــل بتحمـــل حصـــة كـــل منهـــا فـــي االشـــتراكات مـــن الراتـــب يلتـــزم 
الخاضـــع لإلشـــتراك وفقـــًا للنســـب المعمـــول بهـــا فـــي القـــانون المطبـــق فـــي دولـــة مـــوطن 
ـــة مقـــر  ـــاوز حصـــة صـــاحب العمـــل النســـبة المعمـــول بهـــا فـــي الدول ـــى أال تتج الموظـــف عل

ـــي تقـــل فيهـــا مســـاهمة صـــاحب العمـــل عـــن ا ـــة العمـــل وفـــي األحـــوال الت لنســـبة المطلوب
ـــة إلـــى  ـــة الفـــرق فـــي المســـاهمة لضـــمن ســـداد االشـــتراكات كامل يقـــوم الموظـــف بتغطي

التــــي يخضــــع لقانونهــــا الموظــــف ، وهنــــا ) التأمينــــات االجتماعيــــة ( جهــــاز التقاعــــد المــــدي 
يلتــــزم صــــاحب العمــــل بإقتطــــاع الفــــرق مــــن راتــــب الموظــــف مــــالم تقــــرر الدولــــة مــــوطن 

 .عن عن مواطنيها  الموظف تتحمل هذا الفرق بدًال 
 
 ؟كيف يتم اقتطاع حصة إشتراك الموظف.2

يجـــب علـــى صـــاحب العمـــل اقتطـــاع حصـــة الموظـــف مـــن الراتـــب الشـــهري بمـــا فـــي ذلـــك و
فروقـــات االشـــتراكات الموضـــحة فـــي الفقـــرة الســـابقة ، و إيـــداعها مـــع الحصـــة التـــي يلتـــزم 

التأمينـــــات ( بهـــــا فـــــي الحســـــاب المصـــــرفي المحـــــدد مـــــن قبـــــل جهـــــاز التقاعـــــد المـــــدني 
ــــة  ــــًا ) االجتماعي ــــد المقــــررة قانون ــــك فــــي المواعي ــــي يخضــــع لقانونهــــا الموظــــف ، وذل الت

 .وفقًا لإلجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل 
 

ــــن .3 ــــل ع ــــأخر صــــاحب العم ــــة ت ــــي حال ــــة ف ــــراءات المتبع ــــا هــــي االج ســــداد االشــــتراكات م
 ؟المستحقة

فـــي دولـــة مـــوطن الموظـــف بإخطـــار ) التأمينـــات االجتماعيـــة(يقـــوم جهـــاز التقاعـــد المـــدني 
ـــة(جهـــاز التقاعـــد المـــدني  ـــات االجتماعي ـــذلك ، لمتابعـــة ) التأمين ـــة مقـــر العمـــل ب فـــي الدول

صـــــاحب العمـــــل ومعرفـــــة ســـــبب تـــــأخير الســـــداد واتخـــــاذ االجـــــراءات القانونيـــــة الكفيلـــــة 
ـــة ـــالغ اضـــافية نياب ـــب عليهـــا مـــن مب عـــن جهـــاز التقاعـــد  بتحصـــيل تلـــك االشـــتراكات ومـــا ترت

فـــي دولـــة مـــوطن الموظـــف وذلـــك وفقـــًا للمتبـــع مـــن ) التأمينـــات االجتماعيـــة(المـــدني 
ـــــى ان ال يتحمـــــل جهـــــاز التقاعـــــد المـــــدني  ـــــة مقـــــر العمـــــل عل قواعـــــد واحكـــــام فـــــي دول



 

ـــــات االجتماعيـــــة ( ـــــة مقـــــر العمـــــل اي تحصـــــيل لالشـــــتراكات والمبـــــالغ ) التأمين فـــــي دول
 .المترتبة عليها الي سبب كان 

 
ــزاءات المنصــوص عليهــا وفقــًا فــي نظــام التقاعــد .4 ــق بشــأنها الج ــي تطب مــا هــي الحــاالت الت

 في دولة مقر العمل؟) التأمينات االجتماعية (المدني 
  .تسديد االشتراكات المستحقة في المواعيد المقررة قانوناً عدم  /أ

ممـــن تســـري علــــيهم حالـــة عـــدم تســـجيل صـــاحب العمـــل كـــل المـــوظفين او بعضـــهم / ب
 . احكام هذا النظام

علـــــيهم احكـــــام  عــــدم االبـــــالغ عـــــن انتهـــــاء خدمـــــة اي مـــــن المـــــوظفين الـــــذين تســـــري/ ج
 .النظام

 .اجور غير حقيقية أساسعلى  الشتراكاتالعمل صاحب  أداء/ د
 

تعتبـــر هـــذه المبـــالغ المتحصـــلة عـــن طريـــق هـــذه الحـــاالت الـــثالث مـــن حقـــوق جهـــاز  وبالتـــالي
فـــي دولـــة مـــوطن الموظـــف حيـــث يـــتم ايـــداعها ) التأمينـــات االجتماعيـــة( التقاعـــد المـــدني 

 . في حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض
 

 حاالت وقف أو انتهاء االشتراك من النظام: رابعًا 

 
 ؟بها اشتراك الموظفما هي الحاالت التي يوقف .1

ــــب توافرهــــا  لشــــموله  واســــتفادته مــــن شــــروط الفقــــد الموظــــف شــــرط مــــن  إذا الواج
 .نظام مد الحماية والتي سبق بيانها  أعاله

 
 ؟ما االجراءات المتبعة النهاء اشتراك موظفي هذا النظام.2

دولــــة فــــي ) التأمينــــات االجتماعيــــة(يقــــوم صــــاحب العمــــل بإخطــــار جهــــاز التقاعــــد المــــدني 
ــــه مــــن الخاضــــعين لهــــذا النظــــام خــــالل المــــدة  مقــــر العمــــل بإنهــــاء خدمــــة الموظــــف لدي
المحــددة فــي القــانون او نظــام دولــة مقــر العمــل مــن خــالل النمــوذج المعــد لــذلك حيــث 

فــــي دولــــة ) التأمينــــات االجتماعيــــة(عــــد المــــدني يقــــوم هــــذا الجهــــاز بإخطــــار جهــــاز التقا
 .موطن الموظف 



 

 
 ؟ت التي يكفلها هذا النظام للموظفناما هي أنواع التأمي.3

 .)والعجز والوفاةالشيخوخة ( تأمين التقاعد . أ
 .إذا كان معموًال به في دولة المقر.وأمراض المهنة  أمين إصابات العمل ت. ب

 . وتطبق هذه التأمينات وفقًا لقوانين دولة المقر
 

 ؟االشتراكماهي االحكام الواجبة التنفيذ على الموظف الذي فقد .4
) التأمينات االجتماعية ( والضوابط المعمول بها لنظام التقاعد المدني  األحكامتطبق عليه 

في دولة موطن الموظف بينما يتم اثبات مثل هذه الحاالت طبقًا لالجراءات المعمول بها 
 .في دولة مقر العمل 

 

 ختامية أحكام: خامساً 

 
 ؟ستحقات الموظف او المستحقين عنهمخالله تحصيل  يتم من ماهو االساس القانوني الذي.1

في دولة ) التأمينات االجتماعية ( تسوى طبقًا لما هو معمول به في نظام التقاعد المدني 
موطن الموظف، مع العمل بأن النظام ذاته يطبق ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا 

 .النظام وبما ال يتعارض مع احكامه
 

 ؟هل هناك التزامات مالية مترتبة على تطبيق هذا النظام في دولة مقر العمل .2
ـــد المـــدني  ـــاز التقاع ـــى جه ـــة عل ـــة التزامـــات مالي ـــى تطبيقـــه هـــذا النطـــام  أي ـــب عل ( ال يترت

 .سواء لصاحب العمل او الموظف او صاحب العمل ) التأمينات االجتماعية
 

 ؟الحقوق والمزايا التي يكفلها القانونهل من المتصور ان يمس هذا النظام . 3
دولة مقر العمل المنصوص عليها في قانون  من الحقوق والمزايا أيهذا النظام   يمس ال

 .على خالف ذلك القوانينتنص تلك  لم  للموظف ما
 
 



 

في دولة مقر ) االجتماعية التأمينات(متى تطبق العقوبات الواردة في نظام التقاعد المدني .4
 ؟العمل

 أحكاموظفين الخاضعين تطبق العقوبات في حالة صدور مخالفة من صاحب العمل او من الم
 .هذا النظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


