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 لموظفً وموظفات المإسسة
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 ٔثــمج ذعه٠ف١ح عـٓ 

ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ االظرّاع١ح ٌٚٛائؽٗ 

 اٌرٕف١م٠ح

 الوحدة األولى
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: اٌّئٌٍح اٌعاِح ٌٍرــؤ١ِٕاخ االظرّاع١ـح

ـــح عاِـــح ٍِـــ ٌٛح عـــٓ  ِئٌٍـــح ؼى١ِٛ

ذطث١ــــــك ٔظــــاَ اٌرؤ١ِٕــــاخ االظرّاع١ــــح 

ـــــــــح ــــــــــٗ اٌرٕف١م٠ ـــــــــ  . ٌٚٛائؽــــــ ٚذرّر

تاٌّف١ٕح االعرثان٠ح ٚاالٌرمالي اٌّـاٌٟ 

 .ٚاإلقانٞ

 ذعه٠ؿ تاٌّئٌٍح
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ٔكن إٌظاَ تّٛظة اٌّهٌـَٛ اٌٍّىـٟ نلـُ 

٘ــــ ٚٚثـــك 6/9/1389ٚذان٠ــــــــــؿ  22/َ

ـــٟ ِـــٙه ِؽـــهَ  ـــه  1393ـ ـــك ـ ٘ــــ ٚٚث

٘ــ ٚٔـكن 1/7/1402األـطان ا١ٌّٕٙح ــٟ 

 33/إٌظاَ اٌعك٠ك تاٌّهٌـَٛ اٌٍّىـٟ نلـُ َ

٘ـ ٚتكأ ذطث١مٗ اعرثـانا  3/9/1421ٚذان٠ؿ 

 .٘ـ1/1/1422ِٓ 

 ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ

7 



ٟ٘ اٌرٟ ذٛ٘ػ تّىً ِفًٕ األؼىاَ اٌرٟ أؼاي ا١ٌٙـا 

إٌظـــاَق ٚلـــك ٔـــكنخ تمـــهان ٚو٠ـــه اٌعّـــً ٚاٌّـــ ْٛ 

ذؤ١ِٕــــــــــاخ ٚذــــــــــان٠ؿ  128االظرّاع١ــــــــــح نلــــــــــُ 

 :٘ـ أنت  ٌٛائػ 1421/10/25ٟ٘

 .الئؽح اٌرٍع١ً ٚاالِرهاواخ •

 .الئؽح ذع٠ٛٙاخ ـه  اٌّعاِاخ •

 .الئؽح ذع٠ٛٙاخ ـه  األـطان ا١ٌّٕٙح •

 .الئؽح اٌٍعاْ اٌطث١ح •

 اٌٍٛائػ اٌرٕف١م٠ح
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 ـهٚ  اٌرؤ١ِٕاخ االظرّاع١ح

 اٌّعاِاخ االـطان ا١ٌّٕٙح
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 اٌرعطً عٓ اٌعًّ



 اٌرٍع١ً ٚاالِرهاواخ 

 اٌٛؼكج اٌصا١ٔـح
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 تطبٌق النظام

 فقط، السعودٌٌـن علــى المعاشات فـرع ٌطبـق  -2

 السعودٌٌن على المهنٌة األخطار فرع وٌطبق

 .السعودٌٌن وؼٌر

 فً المنشآت جمٌـــع على إلزامٌة بصفة النظام ٌطبق -1

 أو واحـد عامل بــها ٌعمل التً الخاص القطاع

 اٌؽى١ِٛح األظٙىج ـٟ اٌعا١ٍِٓ على ٌُطبق كما أكـثر

 ٌٕظاَ ـا٘ع١ٓ عّاي ٌك٠ٙا اٌرٟ اٌعاِح ٚاٌّئٌٍاخ

 .اٌعًّ
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 :التطبٌق من ٌستثنى -3

 المسلحة القوات وأفراد المدنٌون الدولة موظفو•

 المتقاعدٌن إلى االستثناء هذا ٌمتد وال والشرطة،

 .منهم

 أو الدولٌة البعثات فً العاملٌن األجانب الموظفون•

 .األجنبٌة العسكرٌة أو السٌاسٌة

 الحراجٌة أو الزراعٌة باألعمال ٌعملون الذٌن العمال•

 .الرعً أو

 .البحارة•
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   .المنازل خدم•

 ألعمـال المملكة إلى ٌقدمون الذٌن األجانب العمال•

 .أشهر 3 من أكثر المعتاد فً إنجازها ٌستؽرق ال

 .االستصناع عمال•

 فً ٌعملون الذٌن العمل صاحب أسرة أفراد•

 .العائلٌة المنشآت
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 ذٍع١ً إٌّّآخ

٠رُ ذٍع١ً إٌّّآخ اٌرثال١ا  تّعهق ذٛـه 

ت١أـــاخ إٌّّـــؤج ٌـــكٜ ٚوانج اٌعّـــً قْٚ 

 . اٌؽاظح ٌرمك٠ُ أٞ ت١أاخ ٌٍّئٌٍح
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 ٠رُ انٌاي ت١أاخ إٌّّؤج آ١ٌا  اٌٝ اٌّئٌٍح تعك االٔرٙاء

 .ِٓ ع١ٍّح اٌرٍع١ً ٌكٜ ٚوانج اٌعًّ 

 ذًٕ اٌٝ ٔاؼة اٌعًّ نٌاٌحSMS  اٌّئٌٍح ِٓ
 .ذرّٙٓ اٌُ اٌٍّرفكَ ٚاٌهلُ اٌٍهٞ

 ٟٔٚ٠ٍىَ ٔاؼة اٌعًّ اٌكـٛي عٍٝ اٌّٛل  االٌىره
 .ٌٍّئٌٍح ٚاوّاي ـطٛاخ اٌرٍع١ً

 ـطٛاخ اذّاَ اٌرٍع١ً
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 ـطٛاخ اذّاَ اٌرٍع١ً
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 ـطٛاخ اذّاَ اٌرٍع١ً
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 ذٍع١ً اٌعا١ٍِٓ

تعــك اذّــاَ اٌفطــٛاخ اٌٍــاتمح ٠ــرُ ذٍــع١ً 

اٌعــا١ٍِٓ عــٓ ٚه٠ــك اٌفــكِاخ اإلٌىره١ٔٚــح 

 .ٌٕاؼة اٌعًّ
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 ِٛاع١ك اٌرٍع١ً

 ٚٔٛي ِٓ ٠ِٛا   شالش١ٓ ـالي ِّٕؤذٗ ذٍع١ً اٌعًّ ٔاؼة ٠ٍرى1ًّ.

 ِعٍِٛاخ ذعك٠ً ٠ٍرط١  اٌفرهج ٘مٖ ـالي ٚ اٌعٛاي عٍٝ اٌرفع١ً نٌاٌح

 .إٌّّؤج

 اإلٌىرهٟٚٔ اٌّٛل  ٚه٠ك عٓ اٌعّاي عٓ اٌالوِح اٌث١أاخ ذمــك2ُ٠.

 ٍِرؽمح ِٙـــــــه ألٚي اٌراٌٟ اٌّٙه ِـٓ األٌٚٝ ٠ِٛـا (15) ـــالي

 .االِرهاواخ عٕٗ

 اإلٌىرهٟٚٔ اٌّٛل  ٚه٠ك عٓ ظك٠ك عاًِ أٞ اٌرؽاق عٓ اإلِعان3.

 .تاٌعًّ اٌعاًِ اٌرؽاق ٌّٙه اٌراٌٟ اٌّٙه ِــــــٓ ٠ِٛا   (15) ـالي

 ٚلٌه اإلٌىرهٟٚٔ اٌّٛل  ٚه٠ك عٓ اٌعًّ ٠رهن عاًِ وً عٓ اإلِعان4.

 .اٌعًّ اٌعاًِ ـ١ٗ ذهن اٌمٞ ٌٍـّٙه اٌراٌٟ اٌّٙه ِـٓ ٠ِٛا   (15) ـالي
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 األظـه اٌفا٘  ٌالِرهان 

 ٠فٙ  اٌمٞ اٌّّرهن ع١ٍٗ ٠ؽًٕ ِا وً ٚ٘ٛ األٌاي األظه -1

 .عٍّٗ ِماتً اٌىا١ِح تٕفح ٌٍٕظاَ

 اٌعاًِ ت١ٓ ع١ٍٙا اٌّرفك اٌم١ّح ٚـك إٌمكٞ اٌٍىٓ تكي  -2

 . اٌعًّ ٚٔاؼة

 ٌؽٍُ ذفٙ  اٌرٟ ل١ّرٗ ٚذمكن اٌع١ٕٟ اٌٍىٓ تكي أٚ -3

 .ِٙه٠ٓ عٓ األٌاي اٌهاذة ٠ٍاٚٞ تّا االِرهان

  األقٔٝ اٌؽك ٚ لايرق (45000) ٘ٛ االِرهان ألظه األعٍٝ اٌؽك 

 .اٌّعاِاخ ٌفه  ٌٍفا٘ع١ٓ لاير (1500) ٘ٛ

 ..ا١ٌّٕٙح األـطان ٌفه  ٌٍفا٘ع١ٓ لاير (400) ٚ 
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 ل١ّح االِرهاواخ اٌٛاظثح 

ِـــٓ %( 2)اِرهاواخ ـــه  األـطان ا١ٌّٕٙــح   -1

 .األظه اٌفا٘  ٌالِرهان ٠كـعٙا ٔاؼة اٌعًّ
 

ِـٓ %(  18)اِرهاوـــاخ ـــــه  اٌّعـاِـــاخ    -2

 :األظـــه اٌفا٘  ٌال ِرهان

 .ِٓ اٌّّرهن%( 9) ِٓ ٔاؼة اٌعًّ ٚ%( 9)

21 



٠عـــة أْ ذعـــكـ  االِـــرهاواخ اٌـــٝ اٌّئٌٍـــح ــــالي 

اٌفٍّح عّــه ٠ِٛـــــا  األٌٚـٝ ِـٓ اٌّــٙه اٌراٌــٟ 

كـ   ٌٍّٙه اٌٍّـرؽمح عٕـٗ االِـرهاواخ ق ٚالا ٌـُ ذـع

ـــــالي ٘ــــــــــمٖ اٌفرــــهج ٠رؽّــــً ٔــــاؼة اٌعّــــــً 

ِــٓ االِرهاوــــــاخ %( 2)ؼــــهاِح ذــؤـ١ه لــــكن٘ا 

 .اٌٍّرؽمح عٓ وً ِٙه ذؤـ١ه أٚ ظىء ِٕٗ

 مواعٌد سداد االشتراكات 
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 تدرٌب
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 ِٓ اتركاء   (أِٙه 4) ٌّكج اٌٍكاق عٓ ذٛلفد ِهوح

  األٌٚٝ ظّاقٜ ٔٙا٠ح اٌٝ ٘ـ1437 ٔفه ِٙه ٍِرؽماخ

 ِٙه ٢ـه اٌٍّرؽمح اٌّٙه٠ح االِرهاواخ ٚوأد  ٘ـ1437

 ـٟ ذؽ١١ه ٠ٛظك ٚال لاير 1000 = (٘ـ1437 ِؽهَ) ٍِكق

 ٌٍٍكاق اٌّهوح ذمكِد .اٌرٛلؿ ـرهج ـالي اٌّّرهو١ٓ عكق

 .٘ـ1437/6/18 ـٟ

 الشركة على المستحقة االشتراكات مقــدار كم : 1س

 ؟٘ـ1437/6/18 تارٌخ حتى
 

 سدادها؟ الواجب التؤخٌر ؼرامات مقدار كم : 2س
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  اظهاءاخ ذؽ١ًٕ االِرهاواخ

كق االِرهاواخ ٚاٌؽهاِــاخ  من خالل نظام سداد عبر ذٍع

 :  القـنوات التالٌة

 ًأجهزة الصراؾ اآلل  . 

  ًالهاتؾ المصرف  . 

    اٌّٛل  االٌىرهٟٚٔ عٍٝ ِثىح اإلٔرهٔد أٚ ـه

 .اٌثٕه اٌمٞ  ٠رعاًِ ِعٗ ٔاؼة اٌعًّ

  اٌٍكاق عٓ ٚه٠ك أظٙىج اإل٠كا  إٌمكٞ ٌعّالء

   .اٌثٕٛن اٌرٟ ذٛـه ذٍه اٌفكِح
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ِهٚٚ اٌؽٕٛي عٍٝ اٌّٙاقج اٌرٟ 

 ذٕكن٘ا اٌّئٌٍح ألٔؽاب اٌعًّ 

 ٚا١ٌٙ ـــاخ ٚاٌّئٌٍاخ اٌؽى١ِٛح اٌعٙاخ إٌظاَ أٌىَ

 ـ١ٙا ذٍاُ٘ اٌرٟ أٚ ٌٍكٌٚح اٌٍّّٛوح ٚاٌّهواخ اٌعاِح

 ترمــك٠ـــــُ اٌعًّ ٔاؼة ِطاٌثح اٌٍّاّ٘ح ٚاٌّهواخ

 ـ١ٙا ٠صثد اٌّفرٓ اٌرؤ١ِٕاخ ِىرة ِٓ ٔاقنج ِٙاقج

 تع١ّ  لاَ ٚأٗ اٌّئٌٍح ـٟ ٍِعٍح ِّٕؤذٗ أْ

 -: ا٢ذ١ح اٌؽاالخ ـٟ ٚلٌه تجاهها التزاماته
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 . اٌكٌٚح ِٓ ٌٗ اٌّمهنج اإلعأح ذٍٍُ تطٍة اٌرمكَ  -5

 أ٠ح ا٘اـح أٚ ذعك٠كٖ أٚ اٌرعانٞ اٌٍعً ذعك٠ً تطٍة اٌرمكَ  -6

 .ع١ٍٗ ت١أاخ

 .اٌرهـ١ٓ هذا تجدٌد عند أو ِّهٚ  ألٞ اٌرهـ١ٓ تطٍة اٌرمكَ  -7

 . اٌعًّ ٔاؼة ِّٕآخ أٚ ِّٕؤج ذٕف١ح ـٟ إٌظه  -3

 عٍٝ اٌّٛاـمح تطٍة اٌّفرٕح اٌعٙاخ اٌٝ اٌرمكَ -4

 . اٌفانض ِٓ عّاي اٌرمكاَ

 . ٍِرؽماذٗ ٌرٍٍُ اٌرمكَ  -1

 ِّهٚعــــاخ أ٠ح ٌرٕف١م عطاء تؤٞ اٌرمكَ  -2

 . ( ١ٔأح / ذّؽ١ً /ذٛن٠ك / أِؽاي )
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 قٚن ِفرّٟ اٌّئٌٍح
٠عة عٍـٝ أٔـؽاب األعّـاي اٌرعـاْٚ ِـ  ِفرّـٟ اٌّئٌٍـح إلٔعـاو 

ِٙــاُِٙ ِــٓ اظــً ٌــالِح اٌرطث١ــك ٚذــم١ًٌ وــً اٌعمثــاخ ٠ٚرؽــكق قٚن 

 :ِفرّٟ اٌّئٌٍح ـٟ ا٢ذٟ 

 .ِراتعح أٔؽاب اٌعًّ ِٚعاٚٔرُٙ ٌرؽم١ك ؼٍٓ اٌرطث١ك  -1

 .ِراتعح أٔؽاب األعّاي اٌّرفٍف١ٓ عٓ اٌٍكاق ٚذمك٠ُ إٌّالض  -2

 .ا٠ٙاغ أؼىاَ إٌظاَ ٚاٌٍٛائػ اٌرٕف١م٠ح ألٔؽاب األعّاي  -3

اٌعّــً عٍــٝ اٍِــان وــً ِّٕــؤج ٌٍــعالخ ِٕرظّــح ٌفكِــح أ٘ــكاؾ  -4

 .اٌرؤ١ِٕاخ

 .اشثاخ ِفاٌفاخ أٔؽاب األعّاي ٌٍٕظاَ ٚاٌٍٛائػ  -5

اٌر١ٍٕك ت١ٓ األظٙىج اٌّفرٕح تاٌّئٌٍح ٚاألظٙـىج اٌؽى١ِٛـح   -6

 .  األـهٜ
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 اٌّفرّْٛ ٚٔالؼ١اذُٙ

 :ٚذرٍفٓ ـٟ ا٢ذٟ 

اٌــكـٛي اٌــٝ ِمــه إٌّّــؤج أشٕــاء ٌــاعاخ اٌعّــً ٌرؽم١ــك اٌّٙــاَ   -1

 .اٌّٛوٍح ا١ٌُٙ

 

ـؽــٓ اٌٍــعالخ ٚاألٚناق ٚاٌٍّفــاخ ٚأ٠ــح ٚشــائك أـــهٜ ٌٙــا   -2

 .عاللح ترطث١ك إٌظاَ ٚاٌٍٛائػ

 

ـــــٓ   -3 ـــــٟ أٞ ِ ـــــاي ـ ـــــٗ أٚ اٌعّ ـــــً أٚ ِّصٍ ٌـــــئاي ٔـــــاؼة اٌعّ

 .اٌّٛ٘ٛعاخ اٌّرعٍمح ترطث١ك إٌظاَ ٚاٌٍٛائػ
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 لٛاعك اٌرفر١ُ

   ٟ٠عة عٍٝ أظٙىج اٌرفر١ُ ِهاعاج ِا ٠ؤذ: 

 .اٌرفر١ُ ا١ٌّكأٟ  -1

 .أْ ٠ىْٛ اٌرفر١ُ قٚنٞ  -2

 .أْ ٠رٌٛٝ ِك٠ه اٌّىرة ذٕظ١ُ و٠اناخ اٌرفر١ُ  -3
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 اظهاءاخ اٌرفر١ُ

 ّٓٙ٠ععك اٌّفرُ ذمه٠ها  عٓ وً و٠انج ٠ر: 

 .اٌث١أاخ اإلقان٠ح  -1

 .ذعه٠ؿ إٌّّؤج اٌرٟ وان٘ا  -2

 .ٍِفٕا  تٕرائط اٌى٠انج  -3

 .اٌر١ٔٛاخ -4

 ٟـٟ ؼاٌح ٚظٛق ِفاٌفح ٠عؽهن ِؽٙه ٘ثٛ ِّرّال  عٍٝ ا٢ذ: 

 ت١اْ اٌّفاٌفاخ تٛ٘ٛغ –ب .                    ت١اْ ٔفح اٌّفاٌؿأ-

 .                             عكق اٌعّاي ـٟ ؼاٌح اٌّفاٌفاخ اٌرٟ ذرعكق تٙا اٌعمٛتحض-

 .  ت١اْ اٌّفاٌفاخ اٌٍاتمح ٌٕاؼة اٌعًّق-
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 االعرهاٖ عٍٝ اٌمهاناخ

 . اٌفٙٛ  عكَ أٚ اٌفٙٛ أ-
 

  أٚ االِرهاواخ ٌؽٍُ اٌفا٘  األظه ذؽك٠كب-

   .اٌرؤـ١ه ؼهاِاخ أٚ االِرهاواخ ل١ّح  ذؽك٠ك
 

 .ذمك٠ه٘ا أٚ اٌرع٠ٛٙاخ اٌرؽماقض-

 ٠مـَٛ ِٓ أٚ ٚاٌّّـرهن اٌعّـً ٌٕـاؼة ٠ؽـك

 أٞ ِٓ ٠ٕــكن لهان أٞ عٍٝ االعرهاٖ ِماِّٙا

 -: تـ ٠رعٍك ـ١ّا اٌّئٌٍح أظٙىج ِٓ ظٙاو
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َاٌمٞ ٌٍعٙاو ِثاِهج األعٍٝ اٌعٙاو اٌٝ االعرهاٖ ٠مك 

 -: ا٢ذٟ اٌرف١ًٕ عٍٝ أكانٖ عٓ اِرٕ  أٚ اٌمهان أكن
 

 .اٌّىرة ِك٠ه ِٓ إٌاقن ٌٍمهان تإٌٍثح  ـ  اٌّؽاـع  -1
 

 اٌّؽاـع ِٓ إٌاقن ٌٍمهان تإٌٍثح  ـ  اإلقانج ِعًٍ  -2

 تمهان اـطانٖ ذان٠ؿ ِٓ ٠ِٛا   شالش١ٓ ـالي ٠مكَ أْ عٍٝ

 .اٌّؽاـع
 

 ٠مثً ٌُ اٌمٞ ِماِٗ ٠مَٛ ِٓ أٚ إٌٍّؽح ٌٕاؼة ٠عٛو  -3

 تإٌظه اٌّفرٕح اٌعٙح اٌٝ تاعرها٘ٗ ٠رمكَ أْ اعرها٘ٗ

 لهان ٔكٚن ذان٠ؿ ِٓ ٠ِٛا   شالش١ٓ ـالي اٌعًّ لٙا٠ا ـٟ

 .االعرهاٖ نـٗ
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 التؤمٌنات أون الٌن

Gosi Online   
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 من مجموعة عن عبارة الٌن أون التؤمٌنات

 للجهات ٌمكن (SIMIS) سٌمس نظام خدمات

 طرٌق عن لها الوصول المستفٌدة الخارجٌة

   .الالزمة العملٌات وتنفٌذ اإلنترنت

 التؤمٌنات أون الٌن

 مكتبا   االنترنت على المإسسة موقع وٌعتبر

 جمٌع اداء خالله من ٌمكن للمإسسة افتراضٌا  

   .المكتب بها ٌقوم التً المهام
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 تسهٌل وتسرٌع حركة أعمال أصحاب العمل. 

 :  أهداؾ التؤمٌنات أون الٌن

 الدقة فً قبول إصابات العمل. 

  تقدٌم العدٌد من االستفسارات للمشتركٌن

 .  والجهات الحكومٌة

 تقدٌم خدمات أفضل للمشتركٌن وأصحاب العمل. 
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 :الجهات المستفٌدة من التؤمٌنات أون الٌن

 أصحاب العمل. 

المشتركون. 

 المستشفٌات. 

 الجهات الحكومٌة. 

المستفٌدون. 
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 اٌّاِح اٌهئ١ٍ١ح ٌّٛل  اٌرؤ١ِٕاخ أْٚ ال٠ٓ
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 إٌفؽح اٌهئ١ٍ١ح
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 :الخدمات المقدمة للمشتركٌن

التؤكد من أحقٌة المشترك للصرؾ. 

عرض المستحقات. 

 ؼٍاب اٌرماعك اٌّرٛل  ٌٍّّرهن. 
  

 إصدار شهادة معتمدة ببٌان وأجور

 .إصدار شهادة باألجر األخٌر للمشترك .المشترك
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 :الخدمات المقدمة للمشتركين

البحث عن إٌصاالت المشترك االختٌاري. 

عرض تفاصٌل حساب المشترك االختٌاري. 

  
 ٞذعك٠ً ِه٠ؽح اٌكـً ٌٍّّرهن االـر١ان,  

تعدٌل بٌانات االتصال للمشترك  
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 :الخدمات المقدمة للمستفٌدٌن

 

عرض مقدار المعاش. 

 

عرض مدد االشتراك. 

 

 َأكان ِٙاقج ِعرّكج تّمكان اٌّعا. 

43 



 :الخدمات المقدمة للمستفيدين
 

 ًللمستفٌد تؽٌٌر الحساب البنك. 
 

 البنك التزام المستفٌد مع. 
 

إصدار شهادة تحوٌل المستحقات. 
 

تعدٌل بٌانات االتصال للمشترك. 
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 :الخدمات المقدمة ألصحاب العمل

 
 طباعة شهادة التزام صاحب العمل بؤحكام

 .النظام 

إضافة واستبعاد مشترك. 

إدخال األجور السنوٌة وتؽٌٌرها. 

البحث عن إٌصاالت المنشؤة. 
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 :الخدمات المقدمة ألصحاب العمل

االستفسار عن األجور السنوٌة. 

إضافة مدة اشتراك. 

عرض معلومات المنشؤة. 

االستفسار عن اإلصابة. 

إدخال إصابة مهنٌة جدٌدة. 
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 :الخدمات المقدمة ألصحاب العمل

 

 عرض أسماء المستشفٌات المخصصة

 .للمنشؤة

تعدٌل بٌانات االتصال للمنشؤة. 
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 :الخدمات المقدمة لجهات العالج

البحث عن اإلصابة المهنٌة. 

اإلبالغ عن اإلصابة المهنٌة. 

خدمات العالج واألجهزة التعوٌضٌة. 

إدخال تفاصٌل خدمات العالج والفواتٌر  . 

طلب الموافقة على خدمة عالج. 
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 :الخدمات المقدمة للجهات الحكومٌة

االستفسار عن مستفٌد أو مشترك. 

االستفسار عن صاحب عمل. 

 االستفسار عن  العمال المسجلٌن لدى

 .  منشؤة معٌنة
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 Gosi Phoneهاتؾ التؤمٌنات   

 8001243344 

 خدمة إطالق تم مٌسر بشكل التؤمٌنٌة الخدمات لتقدٌم

 العمل ألصحاب والموجهة التؤمٌنات هاتؾ

 قبل من أو الذاتٌة الخدمة طرٌق عن والمشتركٌن

 عن االستفسار من تمكنهم التؤمٌنات موظؾ

 نظام فً المستخدمٌن تخص التً المختلفة المعلومات

 لإلجابة المإسسة ممثل محادثة لهم وتتٌح .التؤمٌنات

 . المساعدة وطلب االستفسارات على
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 Gosi Phoneهاتف التأمينات   

 8001243344 
 صاحب العمل 

 رصٌد المنشؤة وتارٌخ ومبلػ آخر سداد •

 عدد العمال السعودٌٌن وؼٌر السعودٌٌن •

 مدى استحقاق المنشؤة لشهادة تؤمٌنات •
 

المشترك والمشترك االختٌاري 

 وتارٌخ بداٌة أول خدمة( مجموع األشهر)مدة الخدمة •

 .األجر المسجل حالٌا•
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المستفٌد: 

 .سبب وتارٌخ اٌقاؾ المعاش •

 .مقدار المعاش وتارٌخ صرؾ اخر معاش•

  

الكل : 

 .تؽٌٌر الرقم السري•

 .تؽٌٌر رقم الهاتؾ الجوال•

 .التسجٌل فً خدمة هاتؾ التؤمٌنات•

 

 Gosi Phoneهاتف التأمينات   

 8001243344 
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 ــــه  اٌّعاِـــــاخ

 الوحدة الثالثـة
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اٌعا١ٍِٓ اٌٍعٛق١٠ٓ عٍٝ اٌّعاِاخ ـه  ٠طثك 

 .ٚاٌؽىِٟٛ اٌفاْ اٌمطا  ـٟ
 

األظه ِٓ (%18) ـ١ٗ االِرهان ٍٔثح. 
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 أنواع التعوٌضات والمعاشات

   معاش التقاعد. 

   معاش التقاعد المبكر 

   معاش الوفاة. 

   ًمعاش العجز ؼٌر المهن. 

  تعوٌض الدفعة الواحدة. 
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 ٌٍٕظــاَ ـا٘  عًّ أٞ ِىاٌٚح عٓ اٌرٛلؿ. 
 

 ذعاٚو٘ا أٚ اٌٍر١ٓ ٌٓ تٍٛغ. 
 

 ِٙها  (120) عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ذٛاـه 

 .ِرمطعح أٚ ِرٍٕح وأد ٌٛاء

 ِهٚٚ اٌرؽماق ِعاَ اٌرماعك

59 



  ٚه٠مح ؼٍاب ِعاَ اٌرماعك
 ِرٌٛــٛ) ٘ـ 1422 \ 1 \ 1 عٍٝ اٌٍاتمح اٌفرهج  -1

 االِرهان ِـكج ِٓ االـ١هذ١ٓ إٌٍر١ٓ ـــالي االظٛن

 ٌٗ ٠ٚٙاؾ  (600 ÷  اٌٍاتمح االِرهان ِكج       االـ١هج

  % 15 أٚ أِفاْ ٌصالشح   % 20 اٌّعا١ٌــــــٓ ٍٔثح

 . ٚاؼك ٌّفٓ % 10 أٚ ٌّف١ٕـٓ

 ِرٌٛــــٛ )  ٘ـ 1422 \ 1/1 عٍٝ اٌالؼـمح اٌفرهج   -2

 االِرهان ِــــكج ِٓ االـ١هذ١ٓ إٌٍر١ٓ ـالي االظٛن

 (480  ÷ اٌالؼمح االِرهان ِكج         االـ١هج
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 تدرٌب
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 ٌٗ؟ اٌٍّرؽك اٌّعاَ ِمكان وُ : 1ي  

 اٌّموٛن؟ ٌٍّّرهن اٌّعاَ ٔهؾ ٠ثكأ ِرٝ : 2ي 

ٌٕحق ٌٚٗ ِكج اِرهان ِٓ ( 61)ِّرهن ٌعٛقٞ ٠ثٍػ  :ذكن٠ة 

٘ـ  ؼرٝ 1432/5/1٘ـ ِٚٓ 1421/12/30٘ـ ؼرٝ 1416/10/1

 ٘ـ1437/1/30

 .لاير5750= ٚواْ ِرٌٛٛ أظٛنٖ ـٟ إٌٍر١ٓ األـ١هذ١ٓ 

 =  اٌّعاَ 
 

      ِكج االِرهان ـٟ إٌظاَ اٌٍاتك     ×  ِٙها  األـ١هج      24ِرٌٛٛ األظٛن ٌـ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            

                                                      600 
  

 ِكج االِرهان ـٟ إٌظاَ اٌؽاٌٟ      ×      ِٙها  األـ١هج  24ِرٌٛٛ األظٛن ٌـ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            

                                                       480     
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 ِهٚٚ اٌرؽماق ِعاَ اٌرماعك اٌّثىه

 :اٌّّرهن ذماعك  :أٚال  
 

 .اٌٍر١ٓ ٌٓ تٍٛغ لثً   ـ

 .ِٙه (300) عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ذٛاـه   ـ

 .ٌٍٕظاَ اٌفا٘  اٌعًّ ِىاٌٚح عٓ اٌرٛلؿ   ـ

 .اٌّعاَ ٌٕهؾ تطٍة اٌرمكَ   ـ
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 :اٌٍّعــــــــْٛ :شا١ٔا  
 

أِٙه  3ٔكٚن ؼىُ تاٌٍعٓ أٚ أِه ِٓ ٔاؼة إٌالؼ١ح ٌّكج     ـ 

.أٚ أوصهق أٚ تماء اٌّّرهن ـٟ اٌٍعٓ ٘مٖ اٌّكج  
 .ِٙها   (120) عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ذٛاـه     ـ

 .ـكِرٗ أٔٙٝ لك اٌعًّ ٔاؼة ٠ىْٛ أْ     ـ

 ًِأـهاق ِعاٍِح اٌؽائة أٚ اٌّفمٛق اٌّّرهن عائٍح أـهاق ٠عا 

 .اٌرؤ١ٕ١ِح تاٌؽمٛق ٠رعٍك ـ١ّا اٌّرٛـٝ اٌّّرهن عائٍح

 :اٌؽائة أٚ اٌّفمـــــــــــــٛق :شاٌصا  
 

 لٙائٟ ؼىُ أٚ اٌؽ١اب أٚ اٌفمك ؼكٚز ٠صثد ٍِرٕك ذٛاـه     ـ

 .ؼىّا   ١ِرا   تاعرثانٖ

 .(اٌفكِح أرٙاء) ٌٍٕظاَ اٌفا٘  اٌعًّ ِىاٌٚح عٓ اٌرٛلؿ     ـ

64 



 :اٌّّرهوح ذماعك  :ناتعا  
 

 .اوصه أٚ ٚاٌف١ٍّٓ اٌفاٍِح ٌٓ تٍٛغ   ـ 

 .ِٙه (120) عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ذٛاـه   ـ 

   .ٌٍٕظاَ اٌفا٘  اٌعًّ ِىاٌٚح عٓ اٌرٛلؿ   ـ 

 .اٌّعاَ ٌٕهؾ تطٍة اٌرمكَ   ـ 

   :تإٌؽح اٌٙانج أٚ اٌّالح تاألعّاي اٌعاًِ اٌّّرهن ذماعك  :ـاٍِا    
 

 .اوصه أٚ ٚاٌف١ٍّٓ اٌفاٍِح ٌٓ تٍٛغ   ـ       

 اٌفًّ ِٕٙا ِٙها   (120)عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ذٛاـه   ـ       

 .األعّاي ٘مٖ ـٟ األـ١هج ٌٕٛاخ           

 .ٌٍٕظاَ اٌفا٘  اٌعًّ ِىاٌٚح عٓ اٌرٛلؿ   ـ       

 .اٌّعاَ ٌٕهؾ تطٍة اٌرمكَ   ـ       
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 اٌععى ؼ١ه إٌّٟٙ

 تٍثة ع١ٍــٗ اٌرؽــاي ِرٝ عـاظىا   اٌّّرهن ٠عرثه

 شٍس األلً عٍٝ ٠ٍاٚٞ أظها   ٠ىٍة أْ إٌؽ١ح ؼاٌرٗ

 ٌرـــح ِكج ٌك٠ٗ اٌععى ؼاٌح ذٍرّه ٚاْ اٌٍاتك أظهٖ

 .اوصه أٚ اِٙه
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 ِهٚٚ اٌرؽماق ِعاَ اٌععى ؼ١ه إٌّٟٙ

ْاٌٍر١ٓ ٌٓ اٌّّرهن تٍٛغ لثً اٌععى ؼاٌح ذؽكز أ 

 .ٌٍٕظاَ اٌفا٘  اٌعًّ نأي عٍٝ ٠ىْٛ ٚاْ
 

ِْٙـــها   (12) عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ٌك٠ٗ ذرٛاـه أ 

 .ِرمطعح ِٙها   (18) أٚ ِرٍٕح
 

ْاٌطث١ــــــــــح اٌٍعاْ تّعهـح اٌععى ؼاٌح اشثاخ ٠رُ أ 

 ذان٠ـــــؿ ِٓ ألٕٝ وؽك ِٙها   (18) ـالي اٌّفرٕح

   .االِرهان ِكج أرٙاء

67 



  اٌرٟ اٌطه٠مح تٕفً إٌّٟٙ ؼ١ه اٌععى ِعاَ ٠ؽٍة 

 ٍٔثـــح عــٓ ٠مـً ال أْ عٍٝ اٌرماعــك ِعــاَ تٙـا ٠ؽٍة

 اٚ األـ١هذ١ـــٓ إٌٍر١ٓ ـالي األظٛن ِرٌٛٛ ِٓ (50%)

   .اوثه ا٠ّٙا (1983.75) ِثٍػ

  وبعأح (%50) تٍٕثح إٌّٟٙ ؼ١ه اٌععى ِعاَ ٠ىاق 

 اٌٝ اٌّّرهن ؼاظح اٌّفرٕح اٌطث١ح اٌٍعاْ لهنخ ِرــٝ

 ذى٠ك أال عٍٝ اٌعاق٠ح ؼ١اذٗ تؤعثاء ٌٍم١اَ ؼ١هٖ ٍِاعكج

 .لاير (3500) ِثٍػ عٓ اإلعأح

  اٌّّرــهن ذهن ذان٠ؿ تعك إٌّٟٙ ؼ١ه اٌععى ؼكز الا 

 الا ذماعـك ِعاَ ٔهؾ ٌٗ ٠ؽك ـبٔٗ ٌٍٕظاَ اٌفا٘  ٌٍعًّ

 قْٚ ِٙـــــها (120) عٓ ذمً ال اِرهان ِكج ٌك٠ٗ ذٛاـهخ

   .اٌٍر١ٓ ٌٓ أرظان
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ؼكز ٌّّرهن ٚ٘ٛ عٍٝ نأي اٌعًّ ععى 

 :ؼ١ه ِٕٟٙق ٚت١أاذٗ واٌراٌٟ

٘ـ اٌٝ 1436/1/1تكا٠ح االِرهان  •

 ٘ـ1437/1/30

 .لاير 4800ِرٌٛٛ أظه االِرهان •

 ِالا ٠ٍرؽك؟: ي

70 



 ِعاَ اٌـٛـاج 

ـٟ ِعاِـــا   اٌّرٛـٝ اٌّّرهن عائٍح اـهاق ٠ٍرؽك 

 -: ا٢ذ١ـح اٌؽاالخ

 اٌفا٘  اٌعًّ نأي عٍٝ ٚ٘ٛ اٌّّرهن ذٛـٝ الا  -2

 عـــٓ ذمـً ال اِرهان ِـكج ٌك٠ـٗ ٚذٛاــهخ ٌٍٕظاَ

 .ِرمطعح اِٙــه  (6) اٚ ِرٍٕح اِٙه (3)

 ؼ١ـــه اٌععى اٚ اٌرماعــك ِعاَ ٔاؼة ذٛـٝ الا  -1

 .إٌّٟٙ
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ٟاٌفا٘  اٌعًّ ذهوٗ تعك اٌّّرهن ٚـاج ؼاٌح ـ 

 ٔهؾ ٠ٍرؽمْٛ عائٍرٗ اـــــهاق ـــــبْ ٌٍٕظاَ

 اِرــهان ِـــكج ٌك٠ٗ ذٛاـهخ الا اٌرماعـك ِعاَ

 تٕفً ٠ٚؽٍة ق ِٙـها    (120) عــٓ ذمـــً  ال

 .اٌرماعك ِعاَ ؼٍاب ٚه٠مح

اٌّرٛـٝ ٌٍّّرهن تإٌٍثح اٌٛـاج ِعاَ ٠ؽٍة 

 ؼٍاب ٚه٠مح تٕفً اٌعًّ نأي عٍـــٝ ٚ٘ٛ

 .إٌّٟٙ ؼ١ه اٌععى ِعاَ
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ذٛـٝ ِّرهن ٚ٘ٛ عٍٝ نأي اٌعًّ ٚـاج ٚث١ع١حق ٚت١أاذٗ 

 :واٌراٌٟ

 ٘ـ1436/12/1تكا٠ح االِرهان  •

 ٘ـ1437/3/10ذان٠ؿ اٌٛـاج     •

 .لاير 2300ِرٌٛٛ أظه االِرهان •

 .ٌك٠ٗ أـهاق عائٍح ٍِرؽم١ٓ •

 .ـهق(  2)أ-

 .أـهاق( 5)ب-

 .أـهاق( 6)ض-

 ِا ٔٛ  اٌرع٠ٛٗ اٌٍّرؽك ألـهاق اٌعائٍح؟  : 1ي

 وُ ل١ّح لٌه اٌرع٠ٛٗ؟  : 2ي

 :وُ ل١ّح ١ٕٔة ـهق اٌعائٍح اٌٍّرؽك الا واْ عكقُ٘  : 3ي
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   اٌؽك األقٔٝ ٌٍّعاَ

 ٠ىْٛ اٌؽك األقٔٝ ٌٍّعاَ اٌّٙهٞ 

 لاير ( 1983.75)
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 ظٛاو ا٘اـح ِكج اعرثان٠ح

ٌٍّّــرهن اٌــمٞ تٍــػ ٌــٓ اٌٍــر١ٓ أٚ ؼــكز ٌــٗ ععـــى 

ؼ١ــه ِٕٙـٟ اٌؽـك ــٟ أْ ٠طٍـة ٘ـُ ِـكج اعرثان٠ـح 

تؽـــك ألٕـــٝ ـّـــً ٌـــٕٛاخ ١ٌىّـــً اٌّـــكج اٌّئٍ٘ـــح 

ِــٙه اِــرهان ٚـــٟ ؼاٌــح اٌٛـــاج (  120) ٌٍّعــــاَ 

 .  ـبْ ٔفً اٌؽك ِىفـٛي ألـهاق عائٍرٗ
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  لكن٘ا اِرهان ِكج ٌٚٗ ٘ـ1419 عاَ ـٟ اٌعًّ ذهن ٌعٛقٞ ِّرهن

 ِرٌٛٛ ٚواْ ق ٘ـ1436/7/1 ـٟ عاِا   60 اٌـ ٌٓ ٚتٍػ ِٙه (96)

 .لاير (10.000) اِرهاوٗ ِكج ِٓ األـ١هذ١ٓ ٌٍٍٕر١ٓ األظٛن

 عاِا؟ 60  اٌـ ٌٓ تٍٛؼٗ عٕك ِعاَ عٍٝ اٌؽٕٛي ٌٗ ٠ؽك ً٘ : 1ي

 ؟(ع١ٍٗ ؼٌٕٛٗ ؼاٌح ـٟ) اٌّعاَ ل١ّح ِمكان ٘ٛ ِا : 2ي

 ٌٍرؤ١ِٕاخ اٌعاِح اٌّئٌٍح ذعاٖ ِا١ٌح اٌرىاِاخ ع١ٍٗ ٠ىْٛ ً٘ : 3ي

 ِمكان٘ا؟ ِٚا اٌّعاَ؟ عٍٝ اٌؽٕٛي ِماتً االظرّاع١ح
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ـــٟ ؼاٌــح عــكَ ذــٛاـه اٌّــهٚٚ اٌالوِــح ٌٕــــــهؾ 

اٌّعاَ ـبٔٗ ٠ٕهؾ ٌٍّّرهن ــ أٚ أــهاق عائٍرــٗ 

ـٟ ؼاٌح ٚـاذٗ ــ  ذع٠ٛٗ ِٓ قـعح ٚاؼكج ٠ؽٍة 

 -:واٌراٌٟ 

 ذع٠ٛٗ اٌكـعح اٌٛاؼكج

   ٝ( 6)٘ـــ   1422/  1/  1اٌفرــهج اٌٍاتمـــــح عٍــ%

ِٓ ِرٌٛٛ األظٛن ـالي إٌٍر١ـٓ األـ١هذ١ٓ عـٓ وــً 

ِٙه ِٓ اِٙه االِـرهان ـٟ اٌفًّ ٌٕٛاخ األٌٚٝ ق 

 .عـــٓ وً ِٙه ٠ى٠ك عٓ لٌه%( 7)ٚتٛال  
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  (%10) تٛال  اٌران٠ؿ لٌه عٍٝ اٌالؼمح اٌفرهج 

 ِٓ ِٙه وً عــٓ اعالٖ اٌّموٛن اٌّرٌٛٛ ِٓ

 ق األٌٚٝ ٌٕــــٛاخ اٌفّــً ـٟ االِـرهان اِٙه

 .لٌه عٓ ٠ى٠ك ِٙه وً عـــٓ (%12) ٚتٛال 

  ذع٠ٛٗ ٔهؾ عائٍرٗ أـهاق أٚ ٌٍّّرهن ٠ؽك 

 ٌٍٕظاَ اٌفا٘  اٌعًّ ذهوٗ ؼاٌح ـٟ اٌٛاؼكج اٌكـعح

 ؼ١ه اٌععى ؼكٚز أٚ اٌٍر١ٓ ٌٓ تٍٛغ أرظـان قْٚ

 -: اٌرا١ٌح األؼٛاي ـٟ اٌٛــاج أٚ إٌّٟٙ
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الا أرمً اٌّّـرهن اٌـٝ عّـً ـا٘ـ  ٌٕظـاَ اٌرماعــــــك   -1

اٌّــكٟٔ أٚ اٌعٍــىهٞ ٚوأــد ِكذــٗ ـــٟ اٌرؤ١ِٕــاخ ألــً 

ٌٕٗ ِٓ. 
 

 .الا واْ اٌّّرهن اِهأج  -2
 

 .اٌّّرهن اٌّؽىَٛ ع١ٍٗ تاٌٍعٓ ٌّكج ـًّ ٌٕٛاخ  -3
 

الا وـــاْ ِـــٓ اٌّّـــرؽ١ٍٓ تاألعّـــاي اٌّـــالح أٚ اٌٙـــانج  -4

 .تإٌؽح

مطد عٕٗ اٌع١ٍٕح اٌٍعٛق٠ح -5  .اٌّّرهن اٌمٞ اٌع
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 :كاآلتً وبٌاناته سنة، (62) العمر من ٌبلػ سعودي مشترك
 

  هـ1416/3/1 من االجتماعٌة التؤمٌنات فً اشتراكه مدة  

 .هـ1422/10/30 إلـى
 

   األخٌرة اشتراك شهر (24) خالل أجوره متوسط 

 .لاير 10.000 =        
 

  االعتبارٌة المدة بضم المعاش صرؾ فً ٌرؼب ال. 
 

 له؟ المستحق الواحدة الدفعة تعوٌض مقدار كم  :س
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 أـهاق عائٍح اٌّّرهن

 الوحدة الرابعة
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   أؼٛاي اٌرؽماق أـهاق اٌعائٍح

 ـ: ٠ٍرؽك أـهاق اٌعائٍح إٌهؾ ـٟ اٌؽاالخ ا٢ذ١ح 
 

 ٚـاج ٔـاؼة ِعـاَ اٌرماعـك أٚ اٌععـى ؼ١ـه إٌّٙـٟ أٚ ٔـاؼة

 .عائكج ععى وٍٟ أٚ ظىئٟ

 ٚـــاج اٌّّــرهن ٚ٘ــٛ عٍــٝ نأي اٌعّــً ٚذــٛاـهخ ٌك٠ــٗ ِـــــــكج

اِرهان ال ذمً عٓ شالشح اِـٙه ِرٕـٍح أٚ ٌـرح اِـٙه ِرمطعـح 

 .أٚ ٚـاذــــــــٗ ٔر١عح أاتح عًّ أ٠ا  وأد ِكج االِرهان
 

 

 ٗٚـاج اٌّّرهن تعك ذهن اٌعًّ اٌفا٘  ٌٍٕظاَ ٚذٛاـهخ ٌك٠

ِٙه ِ  ( 60)ِٙه أٚ ( 120)ِــــــكج اِرهان ال ذمً عٓ 

 .ٍٚة ٘ـــــُ ِكج اعرثان٠ح
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 ذؽك٠ك أـهاق اٌعائٍح اٌٍّرؽم١ٓ

ؼـىـــُ  ـٝأنٍِح أٚ أناًِ اٌّّرهن اٌّرٛـٝ ٠ٚعرثـه   -1

عـكج  ــٝاالنٍِــــــح اٌّطٍمح نظع١ا الا ٚلعـد اٌٛــاج 

 .اٌطالق

أنِــــً اٌّـــــهأج اٌّّرــــهوح ٠ٚمٕـــك تاألنِــً اٌـــمٞ   -2

ذٛـ١د وٚظرــٗ اٌّّرهوح ــٟ إٌظـاَ الا وـاْ عـاظىا  

عــٓ اٌىٍــة اٌــٝ ؼــ١ٓ وٚاي ععــىٖق  ٠ٚعرثــه عــاظىا 

ؼىّا الا واْ لك ذعاٚو اٌٍر١ٓ ِٓ اٌعّــه ٚلد ٚـاج 

 .وٚظرٗ ٚال ٠عًّ
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ٌـٕح ( 21)أتٕاء اٌّّـرهن اٌـم٠ٓ ذمـً أعّـانُ٘ عـٓ   -3

ؼرٝ اوّــــاي ٘ما آٌٍ ٠ٚرُ ذّك٠ك اٌؽك األلٕٝ اٌـٝ 

ـــْٛ قناٌـــرُٙ ق ٚال ( 26)ٌـــٓ  ـــأٛا ٠ىٍّ ٌـــٕٗ الا و

 .٠ّرهٚ أٞ ؼــــــك ألٕٝ ٌٍٍٓ ٌٍعاظى٠ٓ ُِٕٙ
 

تٕــــاخ اٌّّــــرهن أ٠ــــا  وــــاْ عّــــه٘ٓ ٚؼرــــٝ ذــــان٠ؿ   -4

 .وٚاظٙٓ
 

أب ٚأَ اٌّّرهن اٌٍماْ وأا ذؽد اعاٌرٗ ؼرٝ ذـان٠ؿ   -5

ٚـاذـٗ تّهٚ أْ ٠ىْٛ األب ؼ١ه لاقن عٍـٝ اٌعّـً أٚ 

 .ذعاٚو اٌٍر١ٓ ِٓ عّهٖ ٚال ٠عًّ
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أتٕاء ٚتٕاخ االتٓ اٌمٞ ذـٛـٟ أشٕـاء ؼ١ـاج اٌّّـرهن   -6

ٚوأــــــٛا ذؽـــد اعاٌرـــٗ ؼرـــٝ ذـــان٠ؿ ٚـاذـــٗ تـــماخ 

 .ِهٚٚ االتٕاء ٚاٌثٕاخ
 

اـــٛج ٚأـــٛاخ اٌّّــرهن اٌــم٠ٓ وــأٛا ذؽــد اعاٌرــٗ   -7

 .ؼرٝ ذان٠ؿ ٚـاذٗ تماخ ِهٚٚ األتٕاء ٚاٌثٕاخ
 

ـــٗ   -8 ـــا ذؽـــد اعاٌر ــماْ وأ ـــهن اٌٍ ـــك ٚظـــكج اٌّّر ظـ

 .ؼرٝ ذان٠ـؿ ٚـاذٗ تماخ ِهٚٚ األب ٚاألَ
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 ذٛو٠  اٌّعاَ
ـــــهن   -1 ذــــٛو  ل١ّــــح اٌّعــــاَ تىاٍِٙــــا عٍــــٝ أـــــهاق عائٍــــح اٌّّرـــــ

ــه ق  ٚتٍٕــثح   ــح أٚ اوص ــأٛا شالش ِــٓ ل١ّــح %( 75)اٌٍّــرؽم١ٓ الا و

الا وــاْ اٌٍّرؽــــــــك %( 50)اٌّعــاَ الا وأـــــا اشٕــ١ٓ ق  ٚتٍٕــثح  

 .ِفٕا  ٚاؼكا  
 

اٌؽـــك األقٔـــٝ ٌّعـــاَ وـــً ــــهق ِـــٓ أــــهاق اٌعائٍـــح ال ٠مـــً عـــــــــــٓ     -2

لاير ٚ تؽ١ــــــس ال ٠رعــــــاٚو ِعّــــــٛ  ٘ــــــمٖ اٌّعاِــــــاخ ( 396.75)

ن٠ــــــــــــاي أٚ ِرٌٛٛ األظه اٌمٞ ذـُ ؼٍـاب اٌّعـاَ ( 1983.75)

 .عٍٝ أٌاٌٗ أ٠ّٙا اوثه
 

٠ٕهؾ ألــهاق عائٍـح اٌّرـٛـٝ ِٕؽـح ٚــاج تٛالـ  شالشـح اِـٙه ِـــــٓ   -3

 .ل١ّـــــــح اٌّعاَ تؽك ألٕٝ عّهج آالؾ لاير
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ـــح   -4 ــح أٚ اٌثٕــد أٚ تٕــد االتــٓ أٚ األـــد ِٕؽـ ــهؾ ٌمنٍِ ٠ٕع

ــ   ـــاَ ( 18)وٚاض تٛال ِــهج ِــٓ ل١ّــح ٕٔــ١ثٙا ـــٟ اٌّعــــ

ٚذكـ  ٌّهج ٚاؼكج ٠ٚرُ ا٠ماؾ إٌـهؾ ٌٙـا ق ٚالا ٍٚمـد أٚ 

 . ذهٍِد تعـك لٌه ٠رُ اعاقج اقناظٙا ّ٘ٓ اٌٍّرؽم١ـٓ
 

ـــٟ ؼاٌــح ٚــالق أٚ ذهِــً اٌثٕــد أٚ تٕــد االتــٓ أٚ األـــــــد   -5

اٌرــٟ ٌــُ ذىـــٓ ٍِرؽمـــح ٚلــد ٚــــاج اٌّّرــــهن ـبٔـــٗ ٠رـــــُ 

 .اقناظٙا ّ٘ٓ اٌٍّرؽم١ٓ
 

ـــٟ ؼاٌــح عــٛقج اٌععــى ٌالتــٓ أٚ األؾ أٚ اتــٓ االتــٓ اٌــــــمٞ   -6

ٌثـــــك لطـــ  ١ٕٔثـــٗ ٌــىٚاي ععـــىٖ ٠رـــُ اقناظـــــٗ ّ٘ــــٓ 

 .اٌٍّرؽم١ٓ
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  األخطار المهنٌة ــــه 

 الوحدة الخامسة
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ـــاي  ــٝ اٌعّــــــ ــح عٍ ــك ـــه  االـطــان ا١ٌّٕٙ ٠طث

ــــح  ــــٛق١٠ٓ ق ٍٚٔثـــــ ـــه اٌٍعـ ــــٛق١٠ٓ ٚؼ١ اٌٍع

ِــٓ االظــه ٠كـعٙـــــــا %( 2)االِــرهان ـ١ــــــٗ 

ٔــاؼة اٌعّــً تاٌىاِــً ق ٚذٍــرؽك ِٕــاـ  ٘ــــما 

اٌفــه  ـــٟ اٌؽــاالخ اٌرــٟ ذؽــــكز ـ١ٙــا أاتـــــح 

 .عًّ ٌٍّّرهن اٌٍّعً ـٟ إٌظاَ
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  ذعه٠ؿ أاتح اٌعًّ

ًّؼاقز اٌع. 

ؼاقز اٌطه٠ك. 

ًّاٌّهٖ تٍثة اٌع. 

ٌّٟٕٙاٌّهٖ ا . 
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 -:  ذعرثه أاتح عًّ أٞ ِٓ اٌؽاالخ ا٢ذ١ح

 .اٌؽاقز اٌمٞ ٠م  ٌٍّّرهن اشٕاء اٌعًّ اٚ تٍثثٗ  -1

اٌؽــاقز  اٌــمٞ ٠مــ  ٌٍّّــرهن اشٕــاء ٚه٠مــٗ ِــٓ ٍِىٕـــــٗ اٌــٝ ِؽــً   -2

عٍّــٗ ٚتــاٌعىً اٚ اشٕــاء ٚه٠مــٗ ِــٓ ِىــاْ عٍّــٗ اٌــٝ اٌّىــاْ اٌــمٞ 

 .٠رٕاٚي ـ١ٗ ٚعاِٗ اٚ ٠ئقٞ ـ١ٗ  ٔالذٗ ٚتاٌعىً

اٌؽاقز اٌمٞ ٠م  ٌٍّّرهن اشٕاء ذٕمالذٗ اٌرٟ ٠مَٛ تٙـا تمٕـــــك اقاء   -3

 .ِّٙح وٍفٗ تٙا ٔاؼة اٌعًّ

 .االٔاتح تؤٞ ِٓ االِهاٖ اٌرٟ ٠صثد اْ ٌثثٙا اٌعًّ  -4

  .االٔاتح تؤٞ ِٓ االِهاٖ اٌّؽكقج ـٟ ظكٚي االِهاٖ ا١ٌّٕٙح  -5

 ؼاالخ أاتاخ اٌعًّ
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٠ٍرىَ إٌّاب أٚ ِٓ ٠ٕٛب عٕٗ أْ ٠ثٍػ ٔاؼة اٌعًّ   -1

 .ـالي ٌثعح أ٠اَ ِٓ ذان٠ؿ ٚلٛ  اإلٔاتح

٠ٍرــىَ ٔــاؼة اٌعّــً أٚ ِــٓ ٠ٕــٛب عٕــٗ تــبتالغ اٌّىرــة   -2

اٌّفرٓ عٓ أاتاخ اٌعًّ ـالي شالشح أ٠ـاَ ِـٓ ذـان٠ؿ 

 .اتالؼٗ أٚ عٍّٗ تٛلٛ  اإلٔاتح

٠ععــك ٚنٚق تــالغ اإلٔــاتح أٚ ٔــٛنذٗ ٌٍّىرــة ِــٓ ظٙــح   -3

اٌعــالضق أٚ ٚنٚق اِــعان تؽــكٚز اإلٔــاتح ِــٓ أٞ ظٙــح 

 .ؼى١ِٛح ـٟ ؼىُ اإلتالغ

 ٚهق ًِٚٙ اإلتالغ عٓ اإلٔاتح

95 



إٌّاـ  اٌرٟ ٠ؽك ٌٍّّرهن 

  إٌّاب اٌؽٕٛي ع١ٍٙا

    اٌعٕا٠ح اٌطث١ح 

   اٌرع٠ٛٙاخ إٌمك٠ــح   
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  -:اٌعٕا٠ح اٌطث١ح  
ذمــكَ اٌّئٌٍــح اٌعٕا٠ــح اٌطث١ــح ٌٍّٕــات١ٓ تبٔــاتح عّــــً 

ِٓ ـــالي اٌٍّرّـف١اخ ٚاٌّهاوـى اٌطث١ـح اٌفأـح اٌرـــٟ 

ذرعالـك ِعٙا ق تٙكؾ عالظٙـُ ٠ٚـرُ لٌـه قْٚ ؼـــــــــكٚق 

ٚـــــٛاي ِا ذمـر١ٙٗ ؼاٌح إٌّـــــاب إٌؽ١ح ق ٚذّـًّ 

 :اٌعٕـا٠ـح اٌطث١ح 

ـــــكِاخ اٌرّــــف١ٓ ٚاٌعــــالض ٚاالق٠ٚــــح ٚاٌٍّــــرٍىِاخ 

اٌطث١ح ٚاالٚهاؾ إٌٕاع١ح ق وّــــا ذًّّ ٔفماخ أرمــاي 

 .ٚالاِــح إٌّاب ٚاٌّهاـك ٌٗ
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 التعوٌضات النقدٌة

 عن مإقتــا   المصاب عجز إلى اإلصابة أدت إذا

 ٌوم كـل عـن ٌومٌا   بدال   ٌستحق فإنه العمل

 مــن (%100) بنسبة وذلك العمل عن إقعاد

 (%75) إلى وٌخفض للمصـاب الٌومً األجــر

 نفقة على العــالج تحت المصاب إقامة أثناء

 .المإسسة

 :البدل الٌومً   -1
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 طرٌقة حساب البدل الٌومً

 أجر من (%100) بواقع الٌومً البدل ٌُقدر1.

 السابق الشهر فً للمصاب الٌومً االشتراك

 الشهر أجر أو اإلصابة، فٌه وقعت الذي للشهر

 قد اإلصابة كانت إذا بالعمل فٌه التحق الذي

 .الشهر هذا خالل وقعت

 على الشهري االشتراك أجر بقسمة وٌحسب2.

 .البدل خالله أو عنه المستحق الشهر أٌام عدد
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٠ّىـــــٓ ٌٍّّـــــرهن أٚ اٌٍّـــــرؽم١ٓ عٕـــــٗ أٚ اٌّئٌٍـــــح  -2

ــكن٘ا اٌٍعــاْ اٌطث١ــح  االعرــهاٖ عٍــٝ اٌمــهاناخ اٌرــٟ ذٕع

 .االتركائ١ح أِاَ ٌعٕح ٚث١ح اٌر ٕاـ١ح

 اٌعهٖ عٍٝ اٌٍعاْ اٌطث١ح ٚاالعرهاٖ عٍٝ لهاناذٙا

عٕك ٚنٚق ٍٚة ِٓ اٌّّرهن إٌّاب إلشثاخ ؼاٌح ععى  -1

٠ععهٖ اٌّّرهن تاٌرمان٠ه اٌطث١ح اٌرٟ ِٕٟٙ أٚ ؼ١ه ِٕٟٙ 

ـٟ ؼٛوذٗ عٍٝ ٚث١ة اٌّىرةق اٌمٞ ٌٗ أْ ٠عهٞ اٌفؽٓ 

اٌطثٟ ع١ٍٗ أٚ ٠ؽ١ٍٗ اٌٝ اٌعٙح اٌطث١ح اٌّفرٕح لثً 

 .عه٘ٗ عٍٝ اٌٍعٕح اٌطث١ح االتركائ١ح

100 



 - : عائـكج اٌععى اٌىٍٝ اٌٍّرك٠ُ  -2
 و١ٍا   ععــــــىا   اٌٍعٛقٞ اٌّّرهن ععى اٌٝ االٔاتح أقخ الا   - أ

 (%100) ذعـــاقي ِٙه٠ح عائكج ٔهؾ ٠ٍرؽك ـأٗ ق ٍِرك٠ّا  

 اٌمٞ ٌٍّٙه اٌٍاتمح اٌصالشح االِٙه ـالي اظٛنٖ ِرٌٛٛ ِٓ

 .االٔاتح ـ١ٗ ؼــكشد

 إٌّــاب اٌّّرهن ؼاظح اٌّفرٕح اٌطث١ح اٌٍعٕح لهنخ الا  - ب

 عٍٝ ٠ؽًٕ ـأٗ ق ا١ِٛ١ٌح ؼ١اذٗ تؤعثاء ٌٍم١اَ ؼ١هٖ ِعٛٔح اٌٝ

 عـــٓ ذى٠ك ال اْ تّهٚ اٌعائـكج ل١ّح ِٓ (%50) ٍٔثــــــــح

 .لاير (3500)

 لاير (1983.75) اٌٍّرك٠ُ اٌىٍٝ اٌععى عائكج ٌم١ّح االقٔٝ اٌؽك  - ض
. 
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  -:  عائـكج اٌععى اٌعىئـٟ اٌٍّرك٠ُ  -3

 اٌٍعٛقٞ اٌّّرـــــــــهن ععى اٌٝ االٔاتـــــــــح أقخ الا

 (%99) اٌٝ (%50) ِٓ ٍٔثرٗ ٍِرك٠ّا   ظىئ١ا   ععىا   

 اٌععى عائكج ِٓ ععىٖ تٍٕثح عائكج عٍٝ اٌّّرهن ٠ؽًٕ 

 لهنخ ِا الا اٌؽ١ه ِعٛٔح تؽىُ إٌّاب ٠ٕٚرفـــ  اٌىٍٝق 

 .ٌٙا اؼم١رٗ اٌطث١ح اٌٍعاْ 

102 



اٌرع٠ٛٗ اٌّمطٛ  اٌمٞ ٠ٕهؾ ٌٍّّرهن    -4

  -:  ؼ١ه اٌٍعٛقٞ
 اٌٝ أقخ عًّ إلٔاتح اٌٍعٛقٞ ؼ١ه اٌّّرهن ذعهٖ ؼاٌح ـٟ

 ِمطٛ  ذع٠ٛٗ ٌٗ ٠عكـ  ـبٔٗ ٍِرك٠ّا   و١ٍا   أٚ ظىئ١ا   ععىا   ععىٖ

 -:  اٌراٌٟ إٌؽٛ عٍٝ اٌعائكج ِٓ تكال  

ـبْ (%100) ٍِرك٠ـُ وٍٝ ععى اٌٝ االٔاتح أقخ الا 

 (84) ٠ٍاٚٞ  ِمــــكانٖ ِمطــٛ  ذع٠ٛٗ ٔهؾ ٠ٍرؽك إٌّاب

 ع١ٍٙا ؼٕـٌٛـــٗ اٌّفرهٖ ِــٓ وـــاْ اٌرٟ اٌعائكج ل١ّح ِٓ ِٙها  

 ـٟ  ٠ٚكــً ق ن٠ــــــاي (330.000)    ِمـــكانٖ الٕٝ تؽــك

 اٌٍعٕح ذمهن٘ـــــا اٌرٟ اٌؽ١ـــه ِعٛٔــــح اٌرع٠ٛٗ ل١ّح ؼٍــاب

 .اٌّفرٕح اٌطث١ح
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    ٗــــ ـــٝ ؼـــكٚز ععـــى ظىئـــٟ ٍٔثرــــ الا أقخ االٔـــاتح اٌ

ـأـٗ ٠ؽٕـً عـٍـــــٝ ذعـ٠ٛٗ ِمطـٛ  %( 99)اٌٝ %( 50)

ِٙها  ِٓ ل١ّح اٌعائـكج اٌّفره٘ـح تؽـك ( 60)ِمكانٖ ٠ٍاٚٞ  

 .لاير( 165.000)الٕٝ 

    ْــا ـــاب ـ ــاج اٌّّــرهن إٌّــــ ــٝ ٚـ الا أقخ االٔــاتح اٌ

اـــهاق عائٍرــٗ ٠ؽٕــٍْٛ عٍــٝ ذعــ٠ٛٗ ِمطـــــــــٛ  ِمــكانٖ 

ِٙها  ِٓ ل١ّح اٌعائكج اٌرٟ وـاْ ِـٓ اٌّفرـهٖ ( 84)٠ٍاٚٞ 

ـــــــك الٕــــــٝ  ــــــه تؽــ ـــــــهن ٚلٌ اْ ٠ؽٕــــــً ع١ٍٙــــــا اٌّّرــــ

لاير ٠ــــرُ ذٛو٠عــــــــٗ عٍــــٝ اـــــــــــــهاق اٌعائٍــــح ( 330.000)

 .تاٌرٍاٚٞ
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 تدرٌب
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مشتترك ؼٌتر ستعودي ، ( شتوقً)مشتترك ستعودي و ( عبدهللا)

وقتتع لهمتتا حتتادث متتروري أثنتتاء قتتدومهما للعمتتل صتتباحا  وبعتتد 

لكتل % 60انتهاء العالج  تخلؾ لتدٌهما عجتز قُتدرت نستبته بتـ 

 .واحد منهما

 مشترك؟ لكل المستحق التعوٌض نوع هو ما   : 1س

 مقداره؟ كم   : 2س

   اإلصابة تسبق التً أشهر 3 لـ األجر متوسط أن علما =  

 .منهما لكل لاير 3000
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 :اٌعائٍح أـهاق عائكج -5

 

 جزئً عجز عائدة صاحب السعودي المشترك توفى إذا

 

 أفراد فإن عمل إصابة نتٌجة توفى أو مستدٌم، كلً أو 

 

 .العائدة ٌستحقون عائلته 
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ذع٠ٛٗ ِمطٛ  ٌٍععى اٌعىئٟ اٌٍّرك٠ُ   -6

 % (  : 50) اٌمٞ ذمً ٍٔثرٗ عــٓ   

  عـــــــــٓ االٔاتح عٓ إٌاِئ اٌععى قنظح لٍد الا

 ؼ١ه اَ ٌعٛق٠ا   واْ ٌٛاء ) إٌّاب ـاْ  (50%)

 عٍٝ ٠ؽٍة ِمطـٛ  ذع٠ٛٗ عٍٝ ٠ؽًٕ (ٌعٛقٞ

 اٌععــــى عائكج ـٟ ِٙهٚتح اٌععى ٘ما ٍٔثح اٌاي

  -: ا٢ذ١ح تاٌؽكٚق اٌىٍٝ
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 ذفف١ـٗ ٠رـُ االنتع١ـٓ عٍٝ ٠ى٠ك اٌّّرــهن ٌــٓ وـاْ الا (ب)

 ٌعكق ٍِاٚ اٌّٙه٠ح اٌعائكاخ ِٓ عكق تّمكان اٌرع٠ٛٗ

 ل١ّح ذمـــــً ال تؽ١س االنتع١ٓ عٍٝ ذى٠ك اٌرٟ إٌٍٛاخ

   .ِهج (36) عٓ اٌرع٠ٛٗ

  . لاير (165.000) ِثٍـػ اٌرع٠ٛٗ ٠رعاٚو ال تؽ١س

 االنتع١ٓ عٍٝ ٠ــىق ٌُ إٌّاب اٌّّرهن ٌـٓ واْ الا   ( أ )

 ِٓ ِهج (60) ٠ٍاٚٞ ِمطٛ  ذع٠ٛٗ عٍٝ ٠ؽًٕ ـبٔٗ

 ٍٔثـــــح        اٌىٍــٟ اٌععى عائكج ل١ّح ) اٌّٙه٠ح اٌعائكج

  . ِهج 60      اٌععى
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 تدرٌب
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ستنه، أصتٌب أثنتاء عملته ( 45)مشترك ٌبلػ من العمر 

  %.12وتخلؾ لدٌه عجز مهنً تم تقدٌره بنسبة 

 كم مقدار التعوٌض المقطوع المستحق له؟  :1س

علمتتا  أن متـوستتـط أجـتتـر األشهتتـر الثالثتتـة التتتً تستتبق 

 .لاير( 2000)الشـهر الذي وقعت فٌه اإلصـابــة 
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 -:  ٔفماخ ذع١ٙىإٌّاب ٚٔمً اٌعصّاْ   -7

ذمــــــَٛ اٌّئٌٍـــح تــكـ  ٔفمـــــاخ ذع١ٙــى ٚذهؼ١ـــً 

ـــٗ  ـــح ٚـاذ ــٟ ؼاٌـ ـــٗ ـ ــٝ ِٕٛٚـ ــاْ اٌّّــرهن اٌ ظصّ

تٍثة أاتح اٌعًّ أٚ ٚـاذٗ  ٚ٘ــٛ ٠رما٘ٝ عائـكج 

ععــــى ٍِـــرك٠ُق ٚوــمٌه ٔفمـــاخ ذهؼ١ــً إٌّـــــاب 

 .تععى وٍٟ ِ  ؼاظرٗ اٌٝ ِعٛٔح اٌؽ١ه
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 االِرهان االـر١انٞ

 الوحدة السادسة
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اٌّّـــــرؽٍْٛ تـــــاٌّٙٓ اٌؽـــــهج ق أٚ اٌـــــم٠ٓ ٠ىاٌٚـــــْٛ   -1

ٌؽٍـاب أٔفٍـُٙ أٚ تاٌّّـانوح ِـ  ؼ١ـهُ٘ ّٔـاٚا  ذعان٠ـا  أٚ 

ٕٔاع١ـــا أٚ وناع١ــا  أٚ ــٟ ِعـاي اٌفـكِاخ ق ٚاٌؽهـ١ـْٛ ق 

ــٛا  ــح قْٚ أْ ٠ىٛٔ ـــانض اٌٍّّى ــاٍِْٛ ــ ـــْٛ اٌع ٚاٌٍعٛق٠ــــ

ــهٖ  ـــً ِم ــح عّــً ِــ  ٔــاؼة عّـــ  اٌهئ١ٍــِٝــهذثط١ٓ تعالل

قاـــً اٌٍّّىــح ق ٚاٌٍــعٛق٠ْٛ اٌعــاٍِْٛ ـــٟ اٌثعصــاخ اٌك١ٌٚــح 

 .ٚاألظٕث١ح قاـً اٌٍّّىح اٌم٠ٓ ٌـــُ ٠فٙعٛا اٌىا١ِا ٌٍٕظاَ

 اٌف اخ اٌرٟ ٠ؽك ٌٙا االِرهان اـر١ان٠ا  

وـً ِــٓ ذٛلــؿ اِــرهاوٗ اإلٌىاِــٟ ـــٟ ـــه  اٌّعاِــاخ   -2

 .ٌُٚ ذعك ذرٛاـه ـ١ٗ اٌّهٚٚ إٌّْٕٛ ع١ٍٙا ـٟ إٌظاَ
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 ل١ّح االِرهان 

٠فرــــان اٌّّرـهن ِه٠ؽـح ِــٓ ِهائػ اٌكــــً  

ـــٓ ) اٌّؽـــكقج  ـــٝ  1200ِ ( لاير  45000لاير اٌ

ِـٓ ل١ّح ٘ــمٖ اٌّه٠ؽــح %( 18)٠ٚكـ  ٍٔثح  

 .ِٙه٠ا  
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 .ذؤ١ِٕاخ/  7ذمك٠ُ ٍٚة االِرهان عٍٝ إٌّٛلض نلُ    -1

 .ذمك٠ُ اٌٍّرٕك اٌكاي عٍٝ ِىاٌٚح اٌعًّ أٚ إٌّــــاٚ   -2

تإٌٍثح ٌّٓ وأد ٌٗ ِكج اِرهان ـٟ ــه  اٌّعاِــــاخ   -3

ٚذٛلؿ اِرهاوٗ ٠ٍىَ ذمك٠ُ اٌطٍة ـالي ـًّ ٌٕٛاخ ِــٓ 

٘ـ ٌّٓ أرٙد ِكج اِرهاوٗ اإلٌىاِــــٟ لثـً ٘ـما 1/1/1422

اٌران٠ؿ أٚ ـــالي ـًّ ٌٕٛاخ ِٓ ذان٠ـــــــؿ أرٙاء ِــكج 

 .االِرهان الا واْ أرٙاإ٘ا تعك لٌه اٌران٠ؿ

 لٛاعك ٚاظهاءاخ االِرهان
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 .ٌعاْ ٚث١ـح/  24ذمه٠ه ٚثٟ عٍٝ إٌّٛلض نلُ   -4

ٌعـــــً  ا١ٌٕٚٛــــحأٚٔــــٛنج ِــــٓ تطالــــح ا٠ٌٛٙــــح   -5

 .اٌعائٍح

ٌـــٕٗ ٚال ( 18)أْ ال ٠مـــً عّـــه اٌّّـــرهن عـــٓ   -6

ـــهان  ــكج اِرـــ ــٗ ِ ــٓ ٌ ــاٌُ ذى ٠رعــاٚو اٌٍــر١ٓ ق ِ

اٌىا١ِح ٌاتمح ـ١ؽك ٌٗ ٍٚة االِرهان ِّٙا وـاْ 

ٌٕٗ. 
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 ذعك٠ً ـ ح االِرهان ٍٚٚة ا٠ماـٗ

٠عٛو ٌٍّّـرهن ٍٚـة ذعـك٠ً ِـه٠ؽح اٌكـــــــً   -1

اٌرــٟ اـران٘ــا اٌــٝ اٌّه٠ؽـــــــــح األعٍــٝ ِٕـــــٙا 

ِثاِـــهج ـمـــٛق وّـــا ٠عـــٛو ٌـــٗ ذعـــك٠ً ِه٠ؽـــــح 

 .اٌكـــً اٌٝ أٞ ِه٠ؽـــــح أقٔٝ

٠ّرهٚ ذمك٠ُ ٍٚـة اٌرعـك٠ً لثـً تكا٠ـح إٌٍـــح   -2

اٌرؤ١ٕ١ِح أٚ ـالي اٌفٍّـح عّـه ٠ِٛــــا األٌٚـٝ 

 .ِٓ ذٍه إٌٍح
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   ِٕاـ  االِرهان االـر١انٞ

 :ِعاَ اٌرماعك    -1
٠ؽــــك ٌٍّّرـــــهن اـر١ان٠ــــا  ٔـــــهؾ ِـــــعاَ اٌرـماعـــــك 

 :تاٌّهٚٚ ا٢ذ١ح 
 

 .تٍٛغ ٌٓ اٌٍر١ٓ أٚ ذعاٚو٘ا   أ-

 .اٌرٛلؿ عٓ ِىاٌٚح إٌّاٚ  ب-

 .ِٙها  ( 120)ذٛاـه ِكج اِرهان ـع١ٍح ال ذمً عٓ    ض-
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 :ِعاَ اٌرماعك اٌّثىه    -2
٠ٍـــرؽك ٔـــهؾ ٘ـــما اٌّعـــاَ لثـــً تٍـــٛغ ٌـــٓ اٌٍـــر١ٓ 

 :تاٌّهٚٚ ا٢ذ١ح 
 

 . ِٙها ( 300)ذٛاـه ِكج اِرهان ال ذمً عٓ     أ-

أرٙاء إٌّـاٚ اٌـمٞ اِـرهن ــٟ إٌظـاَ عٍـٝ أٌاٌـٗ   ب-

ٚعكَ ِثاِهذٗ ألٞ ّٔاٚ آـه ِـٓ األّٔـطح اٌرـٟ ٠ّـٍّٙا 

 .إٌظاَ
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لثــــً ٌــــٓ الا وــــاْ اٌّّــــرهن لــــك تــــكأ اِــــرهاوٗ  أ-

ق ـبٔٗ ٠ّرهٚ شثٛخ اٌععى ٌك٠ٗ ٚأْ ٠ىْٛ اٌف١ٍّٓ 

لك قـ  واًِ االِرهاواخ اٌٍّرؽمح عٓ اٌفرـهج ؼرـٝ 

ٔٙا٠ــح اٌّــٙه اٌٍــاتك عٍــٝ اٌّــٙه اٌــمٞ ؼــكز ـ١ــٗ 

ِٙها   ( 12)اٌععى ِ  ذٛاـه ِكج اِرهان ال ذمً عٓ 

ــــح ذا١ٌــــح ٌرــــان٠ؿ ( 18)ِرٕــــٍح أٚ  ِــــٙها   ِرمطع

 .ذٍع١ٍٗ ـٟ اٌّئٌٍح

 : إٌّٟٙ ؼ١ه اٌععى ِعاَ  -3

 : ا٢ذ١ح تاٌّهٚٚ اٌّعاَ ٘ما ٔهؾ ٠ٍرؽك
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الا ؼكز اٌععى ؼ١ه إٌّٟٙ ٌٍّّرهن ٚواْ ِرٛلفا    -ض 

ــٛخ  ــان٠ؿ شث ــٝ ذ عــٓ ٌــكاق االِــرهاواخ اٌٍــاتمح عٍ

ِـٙها  عٍـٝ ( 60)اٌععى ٚذٛاـهخ ٌك٠ٗ ِكج اِـرهان 

األلــً ٠ؽــك ٌــٗ ٍٚــة ٘ــُ اٌّــكج االعرثان٠ــح اٌّىٍّــح 

ِـــٙها  ٠ٕٚـــهؾ ٌـــٗ ــــٟ ٘ـــمٖ اٌؽاٌـــح ( 120)ٌّـــكج 

  .ِعاَ اٌرماعك

ـٟ ٌٓ اٌف١ٍّٓ الا واْ اٌّّرهن لك تكأ اِرهاوٗ   -ب 

ـبٔٗ ٠ّرهٚ شثـٛخ اٌععـى ٌك٠ـٗ ِـ  ذـٛاـه ِـكج  ـؤوصه

ــً عــٓ  ( 36)ِــٙها   ِرٕــٍح أٚ ( 24)اِــرهان ال ذم

 .ِٙها   ِرمطعح ذا١ٌح ٌران٠ؿ ذٍع١ٍٗ ـٟ اٌّئٌٍح

122 



لثـً ٌـٓ اٌفٍّـ١ٓ الا واْ اٌّّرهن لك تكأ اِـرهاوٗ ب-

( 3)ـبٔــٗ ٠ّرـــــــهٚ ذــٛاـه ِــكج اِــرهان ال ذمــً عــٓ 

ــان٠ؿ ( 6)اِــٙه ِرٕــٍح أٚ  ــح ٌر ــح ذا١ٌ اِــٙه ِرمطع

ـــك قــــ  واِـــً  ذٍـــع١ٍٗ ــــٟ اٌّئٌٍـــح ٚأْ ٠ىـــْٛ ل

االِرهاواخ اٌٍّرؽمح عٓ اٌفرهج ؼرٝ ٔٙا٠ـح اٌّـٙه 

 .اٌٍاتك عٍٝ اٌّٙه اٌمٞ ؼكشد ـ١ٗ اٌٛـاج

 :ِعاَ اٌٛـاج  -4

 .الا ذٛـٝ ٔاؼة ِعاَ اٌرماعك أٚ اٌععى ؼ١ه إٌّٟٙ  -أ

 :٠ٍرؽك أـهاق عائٍح اٌّّرهن اٌّرٛـٝ اٌّعاَ ـٟ اٌؽاالخ ا٢ذ١ح
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ــٟ ٌـٓ اٌفٍّـ١ٓ الا واْ اٌّّرهن لك تـكأ اِـرهاوٗ  ض-

ــؤوصه ــٛاـه ِــكج اِــرهان ال ذمــً عــٓ  ـ ـــٗ ٠ّــرهٚ ذ ـأ

ـــها ِرٕــٍح أٚ ( 12) ــح ( 18)ِٙـ ِــٙها  ِرمطعــح ذا١ٌ

 .ٌران٠ؿ ذٍع١ٍٗ ـٟ اٌّئٌٍح
 

الا ٚلعــد ٚـــاج اٌّّــرهن ٚوــاْ ِرٛلفــا  عــٓ ٌــكاق  ق-

االِرهاواخ اٌٍاتمح عٍٝ ذان٠ؿ اٌٛـاج ٚذٛاـهخ ٌك٠ـٗ 

ِـــٙها  عٍـــٝ األلـــً ٠ؽـــك ألــــهاق ( 60)ِـــكج اِـــرهان 

عائٍرـــٗ ٍٚـــة ٘ـــُ اٌّـــكج االعرثان٠ـــح اٌّىٍّـــح ٌّـــكج 

 .ِٙـها  ٠ٕٚهؾ ٌُٙ ِعاَ اٌرماعك( 120)
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٠عــٛو ٌٍّّرـهن اـر١ان٠ــا  أْ ٠طٍة ا٠مـــاؾ    -3

اِرهاوٗ ـٟ إٌظاَ ق ٠ٍٚهٞ اإل٠ماؾ اعرثانا  ِــٓ 

أٚي اٌّٙــه اٌراٌـٟ ٌٍّٙــه اٌـمٞ ٠هؼـة ا٠مــــاؾ 

اِرهاوٗ ِٕٗ أٚ ِٓ اٌران٠ؿ اٌمٞ ذٛلؿ ـ١ٗ تاٌفعً 

عٓ قـ  االِرــهان ق وّـا ـٝ ؼاٌـح أرٙاء إٌّـاٚ 

ــــهن االـر١ـــانٞ عٍـــٝ اٌاٌـــٗ  ـــمٜ ٌـــعً اٌّّر اٌ

٠ٕرٙــٟ االِــرهان تٕٙا٠ــح اٌّٙـــه اٌــمٜ أرٙــٝ ـ١ــٗ 

 .إٌّاٚ
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 اٌؽك األقٔٝ ٌٍّعاَ

 اٌؽك األقٔٝ ٌٍّعاَ ـٟ ظ١ّ  ٘مٖ اٌؽاالخ

 لاير(  1983.75) 
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 اٌؽاء االِرهان

الا ؼــاْ أظــً اٌــرؽماق اٌرع٠ٛٙــاخ اٌّؽــكقج ٔظاِــا  

ٚذثــــ١ٓ أْ ِعّــــٛ  ِــــكق االِــــرهان ال ذعطــــٟ 

ــــٝ  ؽ ــــاَ ٠ٍع ــــٟ ِع ــــا  اٌؽــــك ـ اٌّّــــرهن اـر١ان٠

اِرهاوٗ ٚذهق ٌٗ أٚ ألٌهذٗ ِعّٛ  االِرهاواخ 

 .اٌرٟ قـعٙا
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 اٌعّ  ت١ٓ اٌؽمٛق اٌرؤ١ٕ١ِـــح

 الوحدة السابعـة
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 ؼاالخ اٌعّ  ت١ٓ اٌؽمٛق اٌرؤ١ٕ١ِح

٠عّــ  اٌّّــرهن تــ١ٓ اٌعائــكج ٚاٌّعــاَ اٌٍّــرؽم١ٓ ٌــٗ   -1

اٌؽـكٚق إٌّٕـْٛ ع١ٍٙـا ٔظاِـا ق  ــٝتٕفرٗ ِّـرهن 

 .٠ٚـــٛو  لٌه عٍٝ أـهاق عائٍرٗ تعك ٚـاذٗ
 

ــــٗ   -2 ٠عّـــ  اٌّّـــرهن اٚ اٌٍّـــرؽمْٛ عٕـــٗ تـــ١ٓ اٌرع٠ٛــ

اٌّمطــــٛ  اٌٍّرؽــــك ٚثمـــــا ٌفـــــه  االـطـــان ا١ٌّٕٙــــــح 

ٚذع٠ٛٙـــاخ ــــــــــــه  اٌّعاِـــاخ ٚوـــمٌه اٌعّـــ  ت١ــــــــٓ 

ذعــ٠ٛٗ اٌكـعــح اٌٛاؼــــــــــــــكج اٌٍّــرؽك ٚثمــا ٌفـــــه  

 .اٌّعاِاخ ٚذع٠ٛٙاخ ـه  االـطـــــان ا١ٌّٕٙح
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ذعّ  األنٍِح ت١ٓ اٌٍّرؽك ٌٙا عـٓ ٔفٍـٙا ِـٓ ِعـاَ أٚ   -3

عائكج ١ٕٔٚثٙا اٌٍّرؽك ٌٙـا عـٓ وٚظٙـا اٌّّرـــــهن ــٟ 

إٌظاَ ق ٠ٍٚهٞ اٌؽىُ عٍٝ األنِـً اٌٍّـرؽك ق وّـا ذعّـ  

 .األنٍِح ت١ٓ ١ٕٔثٙا ـٟ ا ٌّعاَ ٚاألظه ِٓ اٌعًّ

٠عّ  أتٕاء ٚتٕاخ االتٓ تـ١ٓ ِـا ٠ٍـرؽك ٌٙـُ عـٓ اٌعــك أٚ   -5

اٌعكج اٌّّرهو١ٓ ـــٟ إٌظـاَ ِٚـا ٠ٍرؽــــك ٌٙـُ عـٓ األب 

 .ٚاألَ

٠عّ  األتٕاء ٚاٌثٕـاخ تـ١ٓ ِـا ٠ٍـرؽك ٌٙـُ ِـٓ ِعــــاَ أٚ   -4

عائكج عٓ األب ِٚـا ٠ٍـرؽك ٌٙـُ ِـٓ ِعــــــاَ أٚ عائــــكج 

 .عٓ األَ
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ـٟ ؼاٌح اٌرؽماق أٞ ِٓ اٌٛاٌك٠ٓ أٚ االــٛج أٚ األــــــٛاخ أٚ   -7

اٌعك٠ٓ ألوصه ِٓ ِعاَ ٠ؽًٕ عٍٝ األوثه ِّٕٙـا ق ٚالا لــــــً 

لاير ٠ىًّ ٌـٗ اٌفـهق ِـٓ اٌّعـــاَ ( 3000)اٌّعاَ األوثه عٓ 

 .األلً
 

ـٟ ؼـــــاٌح اٌرؽاق أٞ ِٓ اٌٍّرؽم١ٓ عكا االنٍِح تعّـً ٠ــــكن   -8

ع١ٍٗ قـال  ٠ٍاٚٞ أٚ ٠ى٠ك عٓ ١ٕٔثٗ ِٓ اٌّعـاَ اٚ اٌعائــــكج 

أٚ اٌعائـكج ٠رُ ا٠ماؾ ٔــهؾ ١ٕٔثٗ ق ٚالا وأد ل١ّح اٌّعـاَ 

ِـــــا ٠ىّــــــً أٚ اٌعائكج ذى٠ـك عٍٝ األظه ٠كـ  ٌٗ ِٓ اٌّعاَ 

 .  لاير وؽك ألٕٝ( 3000)ِثٍػ 

٠عّ  اٌعاظى ِٓ أـــهاق اٌعائٍـح تـ١ٓ اٌّعاِـاخ ٚاٌرع٠ٛٙــاخ   -6

 .اٌٍّرؽمح ٌٗ
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 نظام التؤمٌن ضد 
 التعطل عن العمل

 الوحدة الثامنة

132 



 
 تعرٌؾ بالنظام
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 ٠عًّ عٍٝ ٌك اٌفعٛج االٔرما١ٌح ت١ٓ اٌٛظ١فح اٌٍاتمح

 .ٌٍّٛظؿ ٚـهٔح اٌؽٕٛي عٍٝ ٚظ١فح ظك٠كج

 

 ٓ٠طثك تٕٛنج اٌىا١ِح عٍٝ ظ١ّ  اٌٍعٛق١٠ٓ اٌفا٘ع١

 .  ٌفه  اٌّعاِاخ قْٚ أٞ ذ١١ّى ـٟ اٌعًٕ

 

 ٛ٘ ٛ٘ٚ ٔظاَ ٠ىفً اٌرع٠ٛٗ ٌٍّّرهن اٌّرعطً عٓ اٌعًّق

 .ـه  ِٓ ـهٚ  اٌرؤ١ِٕاخ االظرّاع١ح
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   من األجر شهرٌا  %( 1)ٌدفع صاحب العمل 

   من األجر شهرٌا  %( 1)ٌدفع المشترك 

              

:ٍٔثح االِرهان  
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أْ ٠ىْٛ ٌعٛقٞ اٌع١ٍٕح. 
 

 َأْ ٠ثٍػ اٌّّرهن اٌّكج اٌّؽكقج ـٟ إٌظا. 
 

 أْ ال ٠ىْٛ ِفٕٛي ِٓ اٌعًّ تٍثة ناظ  ٌٍّّرهن. 

ْأال ٠ىْٛ ٌٗ قـً ِٓ عًّ أٚ ّٔاٚ ـا. 

ٗأال ٠ىْٛ ذهن اٌعًّ تّؽٗ اناقذ. 

ًّأْ ٠ىْٛ اٌّّرهن لاقنا عٍٝ اٌع. 

 

:ِهٚٚ اٌرؽماق اٌرع٠ٛٗ   
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ٓأال ٠ىْٛ لك تٍػ ٌٓ اٌٍر١. 

ًّاالٌرىاَ تاٌركن٠ة ٚـك ِا ذؽكقٖ ٚوانج اٌع. 

 اٌرٍع١ً ـٟ ٚوانج اٌعًّ ـالي شالشح اِٙه ِٓ ذان٠ؿ

 .ذهن اٌعًّ اٌفا٘  ٌٙما إٌظاَ

ًّاٌثؽس تّٕاٚ ٚ ظك عٓ ع. 

 :يتبع شروط استحقاق التعويض
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 :اٌرع٠ٛٗ الٌرؽماق االٌثاب اٌّئٍ٘ح 

 

 إٌّاٚأٙاء. 

 عمك اٌعًّأرٙاء. 

االـالي. 

اعاقج ١٘ىٍح إٌّّؤج. 

 ٔظاَ اٌعًّ( 77)ـًٕ تّٛظح اٌّاقج ِٓ. 
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 :التعويضاالسباب المؤهلة الستحقاق 

 ًععى ِٕٟٙ تٍثة أاتح عًّ الا وأد ٍٔثح اٌععى ال

 ِٓ85.% 
 

 ٔظاَ اٌعًّ( 81)اٌرماٌح تٕاء عٍٝ اؼىاَ اٌّاقج ِٓ. 
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ِٓ ِرٌٛٛ %( 60)٠ٕهؾ اٌرع٠ٛٗ تٛال   -1

األظٛن اٌّٙه٠ح اٌفا٘عح ٌالِرهان عٓ وً ِٙه ِٓ 

لاير 9000اٌؽك األعٍٝ . االِٙه اٌصالشح األٌٚٝ  

ِٓ ِرٌٛٛ %( 50)٠ٕهؾ اٌرع٠ٛٗ تٛال   -2

األظٛن اٌّٙه٠ح اٌفا٘عح ٌالِرهان عٓ وً ِٙه ٠ى٠ك 

لاير 7500اٌؽك األعٍٝ . عٓ اٌصالشح األِٙه األٌٚٝ  

 

 ٚه٠مح ٔهؾ اٌرع٠ٛٗ
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 ؼاالخ ا٠ماؾ ٔهؾ اٌرع٠ٛٗ

اٌٛـاج 

عًّ ِٓ ِٙهٞ قـً ٌٍٍّرف١ك واْ الا. 

اٌعًّ عٍٝ لاقن ؼ١ه اٌٍّرف١ك أثػ الا. 

اٌعًّ ٚوانج ٌكٜ ٍِعال اٌٍّرف١ك ٠عك ٌُ الا. 

ّٚٔاٚ تعك٠ح عًّ عٓ ٠ثؽس اٌٍّرف١ك ٠عك ٌُ الا. 

الا ٌُ ٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌركن٠ة قْٚ ٍِٛغ ِمثٛي. 

 ٠ِٛا  60الا ذعاٚوخ ـرهج تماء اٌٍّرف١ك ـانض اٌٍّّىح

 (.ِرٍٕح أٚ ِرمطعح) 

  الا تٍػ اٌٍّرف١ك ٌٓ اٌٍر١ٓ عاِا. 

141 



 

 

 إجراءات طلب الصرؾ    
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ِهٚٚ ٌك٠ٗ ذٛاـهخ لك اٌّّرهن أْ ِٓ اٌّئٌٍح ذرؽمك 

 .إٌهؾ
 

 اٌعًّ عٓ اٌرعطً ِٕفعح عٍٝ ٌٍؽٕٛي اٌّئ١ٍ٘ٓ ذث١ٍػ 

 ١ٌرٍٕٝ اٌثّه٠ح اٌّٛانق ذ١ّٕح ٕٔكٚق ٌكٜ اٌرٍع١ً أ١ّ٘ح

 .إٌهؾ اظهاءاخ اذّاَ ٌٍّئٌٍح

   َٛتاٌراٌٟ إٌٕكٚق ٠م:   

اٌٛظ١فٟ اٌكعُ تطٍة اٌٍّرف١ك ترمكَ اٌّئٌٍح اِعان 

 .ٚاٌركن٠ة

عٍٝ اٌّّرهن لكنج الهان ِٕٙا تّعٍِٛاخ اٌّئٌٍح ذى٠ٚك 

 .عكِٗ ِٓ اٌعًّ
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  ُ٠ثكأ اٌرؽماق اٌّّرهن ٌٍّٕفعح ِٓ ذان٠ؿ ذٍع١ً ٍٚة اٌكع

 .اٌٛظ١فٟ ٚاٌركن٠ة ٌكٜ ٕٔكٚق ذ١ّٕح اٌّٛانق اٌثّه٠ح

  ٠ّىٓ ٌٍٍّرف١ك االٌرعالَ عٓ اٌرؽماق إٌّفعح اٚ ٌثة

 .ا٠ماـٙا عٓ ٚه٠ك ِٛل  اٌّئٌٍح االٌىرهٟٚٔ
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 ٔثمج ِفرٕهج عٓ ٔظاَ ذثاقي إٌّاـ  ت١ٓ 

 ٔظاِٟ اٌرماعك اٌّكٟٔ ٚاٌعٍىهٞ

 ٚٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ االظرّاع١ح 

 الوحدة التاسعة
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  ٚذان٠ؿ  53 / َ  نلُ اٌٍّىٟ اٌّهٌَٛ تّٛظة إٌظاَ ٔكن

 أُ٘ ِٚٓ  ٘ـ1/11/1424 ـٟ ذطث١مٗ ٚتكأ  ٘ـ 23/7/1424

 -: ٠ٍٟ ِا إٌظاَ ٘ما أ٘كاؾ

 ذئٍُ٘ٙ ٌُ ِّٓ األٔظّح ٘مٖ ـٟ اٌّّرهو١ٓ ـ ح ذّى1ٓ١.

 اٌؽٕٛي ِٓ ذماعـكٞ ِعاَ عٍٝ اٌؽٕٛي ـٟ ِكقُ٘

 . ِكقُ٘ ذع١ّ  تعك ِعاِاخ عٍٝ

 ِعاِاخ ٚذٛـ١ه اٌّّرهو١ٓ ؼمٛق ؼفع عٍٝ اٌؽه2ْ.

 . إٌظا١ِٓ وال ـٟ اِرهاواخ ٌك٠ُٙ ٌّٓ ظ١كج تم١ُ
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 تٙكؾ ٚاٌفاْ اٌعاَ اٌمطا  ت١ٓ اٌعا١ٍِٓ ذٕمً ذّع١ 3.

 . اٌمطاع١ٓ ت١ٓ اٌفثهاخ ِٓ اٌّّرهوح االٌرفاقج

 ٚـٍك اٌفاْ اٌمطا  ـٟ اٌٛظائؿ ٌعٛقج ظٙٛق قع4ُ.

 . اٌعاَ تاٌمطا  ظـك٠كج عًّ ـهْ
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 ِٓ ِعاَ أٚ ِىاـؤج ذٍٍُ لك اٌّّرهن ٠ىْٛ ال أ1ْ.

 . ّ٘ٙا اٌّطٍٛب اٌّكج عٓ األٚي إٌظاَ

 . ٌٕح عٓ ّ٘ٙا اٌّطٍٛب اٌّكج ذمً ال أ2ْ.

 اٌّهٚٚ اٌالوِح ٌالٌرفاقج ِٓ إٌظاَ

 . اٌُٙ ٍٚة عٕك ٌٕح 59 عٓ اٌّّرهن عـّه ٠ى٠ك ال أ3ْ.

 تٍة اٌرؽك لك األٚي إٌظاَ ـٟ اٌّعاَ ٠ىْٛ ال أ4ْ.

  . اٌععى
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 ِىٍّح ِكج ّ٘ٙا اٌّطٍٛب االِرهان ِكج ذىْٛ ال أ5ْ.

 إٌظاَ ـٟ اٌٍر١ٓ ٌٓ تٍٛغ لثً اٌّعاَ الٌرؽماق

 ٚاٌععى اٌٛــاج ؼاالخ لٌه ِٓ ٠ٍٚرصٕٝ األـ١ه

 .ٚاٌرف١ٕٓ اٌفكِح ِٓ ٚاٌر١ٍٕك

 

 ـٟ ـكِرٗ أرٙاء لثً اٌُٙ تطٍة اٌّّرهن ٠رمكَ ا6ْ.

 . االـ١ه إٌظاَ
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 ٚه٠مح ذ٠ٍٛح اٌّعاَ

 ذرُ :األـ١ه إٌظاَ ٘ٛ االظرّاع١ح اٌرؤ١ِٕاخ ٔظاَ واْ الا 
 ألؼىاَ ٚـما   إٌظا١ِٓ ت١ٓ اٌّكق واًِ تاؼرٍاب اٌّعاَ ذ٠ٍٛح
 ـٟ األظه ِرٌٛٛ أٌاي ٚعٍٝ االظرّاع١ح اٌرؤ١ِٕاخ ٔظاَ

 .األـ١هذ١ٓ إٌٍر١ٓ

  ٍٝالا واْ ٔظاَ اٌرماعك  ٘ٛ إٌظاَ األـ١ه ٠ٍٜٛ اٌّعاَ ع 
١د ظ١ّعٙا ـٟ ٔظاَ اٌرماعك   . أٌاي اٌهاذة األـ١ه ٚوؤْ اٌّكج لٙع

          ٌٛٛالا واْ ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ ٘ٛ إٌظاَ األـ١ه ق ٚذث١ٓ أْ ِر
األظـه ٠ى٠ـك عٍٝ اٌهاذـة األـ١ـه ـٟ ٔظـاَ اٌرماعك ِٙـهٚتا  ـٟ  

ـٜٛ عـٓ(  5) اٌّعـاًِ اٌّؽـكق تاٌعـكٚي نلـُ   ــبْ اٌّعـاَ ٠ٍع
 -:اٌّكذ١ٓ عٍٝ إٌؽٛ ا٢ذٟ    
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 ٚه٠مح ذ٠ٍٛح اٌّعاَ

١د ـٟ ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ  –أ   ٠عؽٍة ِعاَ عٓ ِكج االِرهان اٌرٟ لٙع
 .عٍٝ أٌاي ِرٌٛٛ األظه    

 ٠عؽٍـة ِعـاَ آــه عٓ اٌّكج اٌّؽٍـٛتـح ـٟ ٔظاَ اٌرماعــك –ب 
 عٍٝ أٌـاي اٌهاذـة األــ١ه ِٙـهٚتــا ـٟ اٌّعـاِـً اٌّؽــكق      
   ( . 5) تـاٌعكٚي نلُ        

 (ب+أ)ِعّٛ  ٔاذط اٌفمهذ١ٓ : ٠ٚىْٛ اٌّعاَ اإلظّاٌٟ
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 :تدرٌب

 
 ( 5)ِّرهن ٌٗ ِكج اِرهان ـٟ ٔظاَ اٌرماعك لكن٘ا

 .لاير( 4000)ٌٕٛاخ ٚاٌهاذة األـ١ه 

  
  ٌٕح ( 30)ٌٚٗ ِكج اِرهان ـٟ ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ لكن٘ا

أرٙد ترماعكٖ ِٚرٌٛٛ األظه ـٟ إٌٍر١ٓ األـ١هذ١ٓ 

 .لاير( 12,000)

 ما مقدار المعاش؟•
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.لاير( 4000)اٌهاذة األـ١ه ـٟ اٌرماعك   
  

.لاير( 12,000)ِرٌٛٛ األظه ـٟ ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ   
......................................................................... 

=اٌهاذة األـ١ه ـٟ اٌرماعك تعك ٘هتٗ ـٟ اٌّعاًِ   
 

(لاير 12,973,60=  3,24340×4,000)  
=اٌّعاَ اٌرماعكٞ    
لاير10,500= 40÷( 35×12,000)  



 :تدرٌب

 
 :  ِّرهن ت١أاذٗ واٌراٌٟ

 

(5 )( 2000)ٌٕٛاخ ـٟ ٔظاَ اٌرماعك ٚاٌهاذة األـ١ه

 .لاير

  
 (30 ) ٌٕح ـٟ ٔظاَ اٌرؤ١ِٕاخ ِٚرٌٛٛ األظه

 .لاير( 12,000)

 ِا ِمكان اٌّعاَ؟
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=اٌهاذة األـ١ه ـٟ اٌرماعك تعك ٘هتٗ ـٟ اٌّعاًِ   
 

( لاير 6,486,80( = 3,24340×2,000)  

=اٌّعاَ اٌرماعكٞ   
=ِعاَ عٓ ِكج االِرهان ـٟ اٌرماعك   

لاير  810,85=  40÷ ( 5× 3,24340×2,000)  
 

=ِعاَ عٓ ِكج االِرهان ـٟ اٌرؤ١ِٕاخ   
لاير 9000=  40÷ ( 30×12,000)  

لاير 9,810,85= 9000+810,85 =اٌّعاَ اإلظّاٌٟ   



 إٌظاَ اٌّٛؼك ٌّك اٌؽّا٠ح اٌرؤ١ٕ١ِح 

ٌّٛإٟٚ قٚي ِعًٍ اٌرعاْٚ ٌكٚي اٌف١ٍط 

اٌعهت١ح اٌعا١ٍِٓ ـٟ ؼ١ه قٌُٚٙ ـٟ أٞ قٌٚح 

 عٙٛ ـٟ اٌّعًٍ

 الوحدة العاشرة

156 



 عاًِ وً عٍٝ اٌىا١ِح تٕٛنج اٌّعاِاخ ـه  ٠طثك
 ٌكٜ ٠عًّ (اٌعًٕ ـٟ ذ١١ّى أٞ قْٚ )ٌعٛقٞ
 اٌرعاْٚ ِعًٍ قٚي ِٓ قٌٚح أٞ ـٟ عًّ ٔاؼة
 ذٍه ـٟ االظرّاع١ح اٌرؤ١ِٕاخ لأْٛ /ٌٕظاَ ـا٘ 
 .اٌكٌٚح

 :اٌفا٘عْٛ ٌٍٕظاَ
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 َلأْٛ اٌرؤ١ِٕاخ/ أْ ٠ىْٛ ٔاؼة اٌعًّ ـا٘عا ٌٕظا 
 .االظرّاع١ح ـٟ قٌٚح ِمه عًّ اٌعاًِ     

 :ِهٚٚ اٌفٙٛ 

  ْٚأْ ٠ىْٛ ٌٓ اٌعاًِ عٕك تكء ذطث١ك إٌظاَ ق
ٌٓ اٌٍر١ٓ اال ِٓ ٌثك ِعاٍِرٗ تٕظاَ اٌرؤ١ِٕاخ 

 -:االظرّاع١ح اٌٍعٛقٞق ـبٔٗ ٠عاًِ ٚـك ا٢ذٟ
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 :ِهٚٚ اٌفٙٛ 

الا واْ لك ٌثك أْ اٌرؽك ِعاِا   عٓ ِكج اِرهاوٗ  -أ
اٌٍاتمح ـبٔٗ ٠ف١ه ت١ٓ أْ ٠عفٝ ِٓ االِرهان عٓ ِكج 

عٍّح اٌعك٠كجق أٚ أْ ٠ٍرؤٔؿ اِرهاوٗ ـٟ إٌظاَ تّهٚ 
أْ ذىْٛ ٌٕٗ قْٚ اٌفاٍِح ٚ اٌٍر١ٓق أِا ِٓ تٍػ ٘ما 
آٌٍ ـٟ ذان٠ؿ ـٙٛعٗ ـبٔٗ ال ٠فٙ  ٌٍٕظاَ عٓ ِكج 

 .عٍّٗ اٌالؼمح

 ِّٙا إٌظاَ ع١ٍٗ ٠طثك ـؤٔٗ ِعاَ لٞ ؼ١ه واْ الا -ب
 .اٌفٙٛ  ذان٠ؿ ـٟ ٌٕٗ وأد
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 :اظهاءاخ اٌرٍع١ً ٚإٌّالض اٌٍّرفكِح

  ٌتم االشتراك عن العامل السعودي وفقا  لإلجراءات

المعتمدة لدى التؤمٌنات االجتماعٌة فً المملكة العربٌة 

 .السعودٌة

 النموذج الموحد لنظام مد الحماٌة التؤمٌنٌة. 

 ـ ٌرفق به صورة من الهوٌة الوطنٌة السعودٌة

 .كمستند لجنسٌة العامل 
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 ِٛاع١ك ٚو١ف١ح ٌكاق االِرهاواخ  
 

 

   للمواعٌد المحددة فً  ٌتم سداد االشتراكات طبقا

 .قانون التؤمٌنات االجتماعٌة فً دولة مقر العمل/ نظام

 ٌتم سداد االشتراكات وأٌة مبالػ أخرى مستحقه 

فً الحساب المصرفً ( ؼرامات تؤخٌر، جزاءات)

للمإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة السعودٌة فً كل 

 دولة من دول مجلس التعاون 
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 األظـه اٌفا٘  ٌالِرهان 

اٌّّرهن ع١ٍٗ ٠ؽًٕ ِا وً ٚ٘ٛ األٌاي األظه 

 .عٍّٗ ِماتً اٌىا١ِح تٕفح ٌٍٕظاَ ٠فٙ  اٌمٞ
 ٚـك اٌّٙهٞ إٌمكٞ اٌٍىٓ تكي ـمٛ ا١ٌٗ ِٙاـا  

 أٚ اٌعًّق ٚٔاؼة اٌعاًِ ت١ٓ ع١ٍٙا اٌّرفك اٌم١ّح

 ٌؽٍُ ذفٙ  اٌرٟ ل١ّرٗ ذمكن  اٌع١ٕٟ اٌٍىٓ تكي

 .ِٙه٠ٓ عٓ األٌاي األظه  ٠ٍاٚٞ تّا االِرهان

  ٍٝ(45000) ٌالِرهان اٌفا٘  األظه ٠رعاٚو أال ع  

 .لاير (1500) عٓ ٠مً ال ٚ  لايرق      
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 ٍٔة االِرهان

 ِـٓ %(  18)اِرهاوـــاخ ـــــه  اٌّعـاِـــاخ  

   ِٚٓ ٔاؼة اٌعًّ %( 9)األظـــه اٌفا٘  ٌالِرهان 

 .ِٓ اٌّّرهن%( 9)
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 :ٚلؿ أٚ أرٙاء االِرهان

 اٌعًّ عاللح تأرٙاء ٠ٕٚرٟٙ اٌعاًِ اِرهان ٠ٛلؿ 

   .ٌثة ألٞ

 

 عه  عٕك اٌعًّ ِمه قٌٚح ـٟ اٌرؤ١ِٕاخ ظٙاو ٠ّع

 النموذج عٍٝ ِّرهن ٌعٛقٞ عاًِ أٞ عًّ أرٙاء

 .التؤمٌنٌة الحماٌة مد لنظام الموحد
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 :ٔهؼة تاٌرفٍاناذىُ عٍٝ اٌعٕا٠ٚٓ اٌرا١ٌح

 www.gosi.gov.sa                     : اٌّٛل  عٍٝ االٔرهٔد 

  gosi@gosi.gov.sa                      :   اٌثه٠ك اإلٌىرهٟٚٔ 

 https://twitter.com/GOSI_SA:                         ذ٠ٛره

 www.facebook.com/gosi.gov.sa:                ـ١ً تٛن 

      

 8001243344 :  االذٕاي اٌّعأٟ 

  11461اٌه٠اٖ       2963ْ ب     : اٌعٕٛاْ
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 السنترال الفاكس العنوان البرٌدي المكتب

 منطقـــــــــــــــة الرٌــاض

 الدمــــام -المنطقة الشرقٌة

 جدة –منطقة مكة المكرمة 

 منطقة عـــســــــــٌـــــــــــر 

 مكة المكرمــــــــــــــــــــــة 

 منطقة المدٌنـــــــة المنورة 

 منـطـقـة تبـــــــــــــــــــــوك 

 منطقة حائــــــــــــــــــــــــل 

 منطقة الباحــــــــــــــــــــــة 

 منطقة نجــــــــــــــــــــــران 

 منطقة جــــــــــــــــــــــازان

 منطقة القصـــــــــــــــــــٌم

 منطقة الجــــــــــــــــــــوؾ

 منطقة الحدود الشمالٌة عرعر

 محافظة األحســــــــــــــــاء

 محافظة الطائـــــــــــــــــؾ 

 محافظة ٌــنـبـــــــــــــــــــع

 محافة الجـــــــــــــــــــــبٌل

 محافظة حفر الـــــــــــباطن

 محافظة الخــــــــــــــــــرج

 محافظة بٌشـــــــــــــــــــــة

 11461الرٌــاض ( 2952)ب .ص

 31431الدمـــــام ( 1203)ب .ص

 21421جـــــــدة ( 4082)ب .ص

 أبـــــــــــــــــــــهــــا( 877)ب .ص

 مكة المكرمـــــــــة( 2362)ب .ص

 المدٌنة المنــــورة( 1578)ب .ص

 تـــــــبــــــــــــــــوك( 451)ب .ص

 حــــــــــــــــائـــــل( 1262)ب .ص

 البـــــــــــــــــــــاحة( 868)ب .ص

 نــــــــــــــــــجران( 1203)ب .ص

 جـــــــــــــــــــــازان( 187)ب .ص

 بـــــــــــــــــــــرٌـدة( 261)ب .ص

 الجـــوؾ –سكاكــا ( 879)ب .ص

 عـــــــرعــــــــر    ( 1531)ب .ص

 االحســــــــــــــــــاء( 499)ب .ص

 الطـــــــــــــــائــؾ( 1824)ب .ص

 ٌــــــــــــنــــــــــبـــع( 920)ب .ص

 31951الجــــــبٌـــل ( 48)ب .ص

 31991حفر الباطن( 273)ب .ص

 11942الخـــــرج( 7484)ب .ص

 بٌشة  1210ب . ص

4765700 

8261949 

6607347 

2241553 

5433893 

8360022 

4225436 

5330721 

4271155 

5234590 

3211609 

3831192 

6251376 

6629715 

5823013 

7491888 

3228245 

3622693 

7213735 

5489626 

6222061 

4765700 

8260846 

6600001 

2246034 

5485272 

8362222 

4229228 

5320413 

7270460 

5222951 

3211608 

3824274 

6244155 

6629714 

5826064 

7440888 

3225777 

2622077 

7215160 

5442443 

6222076 
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