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نظام التأمینات االجتماعیة

نـــص النظـــام

نظام التأمینات االجتماعیة
1421 ھـ

بسم هللا الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم م/33 بتاریخ 3 / 9 / 1421

بعون هللا تعالى 
نحن فھد بن عبد العزیز آل سعود 

ملك المملكة العربیة السعودیة  
بناًء على المادة السبعین من النظام األساسي للحكم الصاِدر باألمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاریخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ھـ . 
وبناًء على المادة العشرین من نظام مجلس الوزراء الصاِدر باألمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاریخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ھـ . 

وبناًء على المادتین السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصاِدر باألمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاریخ
٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ھـ . 

وبعد االطالع على نِظام التأمینات االجتِماعیة الصاِدر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاریخ ٦ / ٩ / ١٣٨٩ ھـ . 
وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٦٦) وتاریخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٠ ھـ . 

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاریخ ١٧ / ٨ / ١٤٢١ ھـ. 
رسمنا بما ھو آت : 

أوالً - الموافقة على نِظام التأمینات االجتِماعیة بالصیغة الُمرفقة بھذا. 
ثانیاً - على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ُكل فیما یخُصھ تنفیذ مرسومنا ھذا ، ، ،

فھد بن عبد العزیز

بسم هللا الرحمن الرحیم

قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاریخ 17 / 8 / 1421 ھـ

إن مجلس الوزراء 
بعد االطالع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاریخ 5 / 5/ 1420 ھـ،

Abdulrahman

Abdulrahman



المشتملة على خطاب معالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة ورئیس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمینات
االجتماعیة رقم 331/1/خ وتاریخ 28 / 2 / 1416 ھـ بشأن مشروع نظام التأمینات االجتماعیة.

وبعد االطالع على نظام التأمینات االجتماعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاریخ 1389/9/6ھـ. 
وبعد االطالع على المحضر المعد في ھیئة الخبراء رقم (85) وتاریخ 30 / 3 / 1418 ھـ. 

وبعد االطالع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاریخ 9 / 7 / 1420 ھـ. 
وبعد االطالع على المحضر المعد في ھیئة الخبراء رقم (281) وتاریخ 7 / 9 / 1420 ھـ. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/45) وتاریخ 23 / 2 / 1420 ھـ. 
وبعد االطالع على توصیتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (273) وتاریخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاریخ

10 / 8 / 1421 ھـ. 
یقرر ما یلي: 

أوالً- الموافقة على نظام التأمینات االجتماعیة بالصیغة المرفقة بھذا. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغتھ مرفقة بھذا. 

ثانیاً- تشكیل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزیر الداخلیة ورئیس مجلس القوة العاملة، وعضویة كل من: معالي
وزیر الخدمة المدنیة، ومعالي وزیر المالیة واالقتصاد الوطني، ومعالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة، ومعالي
وزیر الصناعة والكھرباء، ومعالي وزیر الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العیبان، لدراسة موضوع التنسیق
بین نظامي التقاعد المدني والعسكري من جھة ونظام التأمینات االجتماعیة من جھة أخرى، والوصول إلى قواعد ثابتة

لتبادل المنافع فیما بینھا، على أن ترفع ھذه اللجنة توصیاتھا في مدة ال تتجاوز سنة. 
ثالثاً- على صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة سرعة إعداد الدراسات االكتواریة الالزمة

للدراسة المشار إلیھا في البند (ثانیاً)، وعرضھا على اللجنة المذكورة خالل مدة ال تتجاوز ستة أشھر.

رئیس مجلس الوزراء

نظام التأمینات االجتماعیة

الفصل األول: فروع التأمینات االجتماعیة والتعریفات

المادة األولى:

1- یُسمَّى ھذا النِظام ، نِظام التأمینات االجتِماعیة ، ویتضمن فروع التأمینات اآلتیة :

أ - فرع األخطار الِمھنیة ، ویكفل تقدیم التعویضات في حاالت إصابات العمل. 
ب - فرع المعاشات ، ویكفل تقدیم التعویضات في حاالت العجز غیر الِمھني والشیخوخة، والوفاة.

2 - یجوز أن توسَّع فروع التأمینات التي یكفلُھا النِظام لتقدیم أنواع أُخرى من التعویضات ، حسب الطرق النظامیة.

المادة الثانیة:

     تدل الكلمات والعبارات الواردة في ھذا النظام على معانیھا المشروحة أمامھا ما لم یرد نص مخالف: 
1- الوزیر : وزیر العمل والشؤون االجتماعیة . 

2-التأمینات : التأمینات االجتماعیة المنصوص علیھا في ھذا النظام . 
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة . 

4- الالئحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظیمیة أو أحكاماً تنفیذیة عامة وفقاً لھذا النظام. 
5- التعویضات : المزایا التي یوفرھا كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزایا نقدیة كالمعاشات والعائدات

والبدالت، أم خدمات كالعالج وما یتبعھ . 
6-صاحب العمل : كل شخص طبیعي أو اعتباري – ینطبق علیھ ھذا النظام – یستخدم عامالً أو أكثر تتوافر فیھ

الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام . 

ً



الفصل الثاني: نطاق التطبیق

7- المشترك : كل من یخضع للتأمینات رجالً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبیر المذكر في أي نص یشمل
أیضاً المرأة مادام أن المعنى یستقیم بذلك. ویوصف ھذا المشترك بأنھ المشترك إلزامیاً إذا كان من العمال المذكورین
في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ویوصف بأنھ المشترك اختیاریاً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة

من المادة الرابعة ، والفقرة األولى من المادة الثامنة. 
8- أفراد العائلة ھم :  

أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، واألرمل ھو الذي توفیت زوجتھ المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك
إلى حین زوال عجزه . 

ب- األبناء الذكور الذین تقل أعمارھم عن إحدى وعشرین سنة حتى یكملوا ھذه السن ، والبنات حتى زواجھن ،
ویمدد الحد األقصى لعمر األبناء الذكور حتى یكملوا ستاً وعشرین سنة إذا كانوا یكملون دراستھم في مؤسسة تعلیمیة
أو مھنیة ، وال یشترط أي حد للسن طیلة بقائھم عاجزین عن ممارسة أي فعالیة مھنیة بسبب مرض مزمن أو عاھة . 

ج - أبناء وبنات االبن الذي توفي أثناء حیاة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالتھ حتى تاریخ وفاتھ بالشروط
المتعلقة باألبناء والبنات. 

د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالتھ حتى تاریخ وفاتھ ، بشرط أن یكون األب غیر قادر على العمل ،
أو تجاوز الستین من عمره وال یعمل . 

ھـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة باألب واألم . 
و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إلیھا بالنسبة لألبناء والبنات ، بشرط أن یكونوا تحت إعالتھ حتى تاریخ

الوفاة . 
9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببھ واألمراض المھنیة المبینة في المادة السابعة

والعشرین.

المادة الثالثة:

1- یجوز للوزیر أن یضع قواِعد تُجیز ألصحاب العمل - بشكل ُمنفِرد أو مجموعة ِمن أصحاب العمل - بإحداث
ُمنشأة خاصة للرعایة، غایتُھا منح ُعمالِھم وعائالت ُعمالِھم - إذا اقتضت الحال - منافِع إضافیة عالوة على تلك

المنصوص علیھا في ھذا النِظام، على أن تتضمن ھذه القواِعد شروط إحداث الُمنشأة وكیفیة إدارتِھا وتصفیتِھا. 
2- ال تِخل أحكام ھذا النِظام بما یكون قد اكتسبھُ الُمشتِرك أو أفراد عائلتِھ من منافِع نقدیة للتأمینات االجتِماعیة

أحدثتھا ُمنشآت خاصة من قبل.

المادة الرابعة:

مع ُمراعاة أحكام المادتین الخامسة والسادسة، یُطبق فرع األخطار الِمھنیة وفرع المعاشات حسب التفصیل اآلتي : 
1 - یُطبَّق فرع األخطار الِمھنیة بصورة إلزامیة على جمیع الُعمال دون أي تمییز في الجنس أو الجنسیة أو السِّن. 

2 - یُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامیة على جمیع الُعمال السعودیین دون أي تمییز في الجنس، بشرط أن یكون
ِسن العاِمل عند بدء تطبیق النظام علیھ دون ِسن الستین، وإن كان العاِمل مَّمن سبقت ُمعاملتُھ بنِظام التأمینات ثم عاد

إلى عمل خاِضع لھذا النِظام في ِسن الستین أو أكثر، فإنھُ یُعامل ِوفق األحكام اآلتیة :

أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن ُمدة اشتِراِكھ السابِقة فإنھُ یُخیر بین أن یُعفى ِمن االشتِراك عن ُمدة عملِھ
ا إن بلغ ھذه الِسن الجدیدة، أو أن یستأنِف اشتِراكھ في النِظام، بشرط أن تكون ِسنُھ دون ِسن الخامسة والستین، أمَّ

في تاریخ العودة إلى العمل فإنھُ ال یخضع للنِظام عن ُمدة عملِھ الالِحقة. 
ب - إذا كان غیر ذي معاش فإنھُ یُطبَّق علیھ النِظام مھما كانت ِسنُھ في تاریخ عودتِھ.

3 - یُشترط لتطبیق النِظام ِوفقاً لُحكم الفقرتین األولى والثانیة ، أن یكون العاِمل یعمل بموجب عقد عمل لمصلحة
صاِحب عمل أو أكثر مھما كانت ُمدة العقد أو طبیعتُھ أو شكلھ، ومھما كان مبلغ األجر المدفوع أو نوعھ، وأن یكون
أداء العمل بصورة رئیسة داِخل المملكة، أو أن یكون العاِمل سعودیا ویعمل خاِرج المملكة لحساب صاِحب عمل

ُ



ُده الالئحة.  مقُره الرئیس داخل المملكة، وِوفق ما تُحدِّ
4 - یُطبق فرع المعاشات بصورة اختیاریة على المواطنین السعودیین الُمشتغلِین بالِمھن الُحرة، أو الذین یُزاِولون
لحساب أنفُِسھم، أو بالُمشاركة مع غیِرھم نشاطاً تجاریا أو ِصناعیا أو ِزراعیا أو في مجال الِخدمات، وعلى
الِحرفیین، وعلى السعودیین الذین یعملون خارج المملكة دون أن یكونوا ُمرتبِطین بعالقة عمل مع صاِحب عمل مقُره
ُده الالئحة من أحكام، ویجوز بقرار من الوزیر - بناًء على موافقة مجلِس الرئیس داخل المملكة، وذلك ِوفقاً لما تُحدِّ

ُدھا القرار.  اإلدارة - تطبیق فرع األخطار الِمھنیة على ھذه الفِئات ِوفقاً لألحكام التي یُحدِّ
5 - مع عدم اإلخالل بأحكام المادة الخامسة، یجوز بقرار ِمن الوزیر - بناًء على موافقة مجلِس اإلدارة - اتِخاذ تدابیر

خاصة تھدف إلى أن یشمل أي فرع من فروع التأمینات مواطنین ِمن غیر الفئات المنصوص علیھا في ھذه المادة.
6 - تُحدَّد أحكام ُكل فرع من فروع التأمینات التي تحدث ُمستقبالً نِطاق تطبیقھ.

المادة الخامسة:

1 - یُستثنى من التأمینات المنصوص علیھا في ھذا النِظام :

أ - موظفو الدولة المدنیون وأفراد القوات الُمسلحة والشرطة الذین یتمتعون بأنِظمة معاشات التقاُعد الخاصة
بموظفي الدولة المدنیین والعسكریین. 

ب - الموظفون األجانب الذین یعملون في البعثات الدولیة أو السیاسیة أو العسكریة األجنبیة. 
ج - الُعمال الذین یعملون باألعمال الِزراعیة أو الحراجیة أو الرعي، وال یشمل ھذا االستثناء الخاضعین ِمنھُم
لنِظام العمل والُعمال والعاملین في الجھات الُحكومیة والمؤسسات العامة، وكذلك العاِملین ِمنھُم في المؤسسات

ُدھا الالئحة.  الخاصة والشركات التي تتوافر لدیھا المعاییر والضوابِط التي تُحدِّ
د - البحارة بمن فیھُم الصیادون البحریون، وال یشمل ھذا االستثناء الخاضعین ِمنھُم لنِظام العمل والُعمال، وكذلك
ُدھا العاملین ِمنھُم في المؤسسات والشركات البحریِّة وشركات الصید التي تتوافر فیھا المعاییر والضوابِط التي تُحدِّ

الالئحة. 
ھـ - َخدم المناِزل . 

د و - الُعمال األجانِب الذین یقدمون إلى المملكة ألعمال ال یستغرق إنجاُزھا في الُمعتاد أكثر من ثالثة أشھُر وتُحدِّ
الالئحة األعمال المقصودة في تطبیق ھذا النص. 

ز - ُعمال االستِصناع (الُعمال الذین یعملون في مناِزلِھم). 
ح - أفراد أُسرة صاِحب العمل الذین یعملون في الُمنشآت العائلیة التي ال یعمل بِھا سواھُم ِمن الُعمال. 

ومع ذلك یحق ألي من ھؤالء المذكورین في (ز) و (ح) طلب االنتِفاع بأحكام ھذا النِظام ِوفق أحكام الفقرة الرابعة
من المادة الرابعة.

2 - یجوز بقرار من الوزیر بناًء على موافقة مجلِس اإلدارة، وِوفق أحكام المادة السادسة، أن یخضع للنظام ُكل أو
بعض الفِئات المذكورة في البنود (ج ، د ، ھـ) من الفقرة السابِقة.

المادة السادسة:

یتم التطبیق الفعلي لفروع التأمینات االجتِماعیة المنصوص علیھا في المادة األولى على مراِحل تحدد بقرار من
الوزیر بناًء على اقتِراح مجلِس اإلدارة.

المادة السابعة:

1- یلتزم أصحاب العمل الذین یعمل لدیھم ُعمال بتطبیق النِظام ولوائحھ، ویبدأ التطبیق من الیوم الذي تكتمل فیھ
الشروط المنصوص علیھا في ھذا النِظام ولوائحھ، وفي القرارات الوزاریة الُمتخذة ِوفق أحكام المادة السادسة. 

د الالئحة طریقة التسجیل في المؤسسة لُِكٍل ِمن أصحاب العمل والُمشتركین الخاضعین لھذا النِظام. 2 - تُحدِّ



الفصل الثالث: التنظیم اإلداري

المادة الثامنة :

1- لُكل عاِمل ُمشتِرك توقَّف اشتِراُكھ في فرع المعاشات، ولم تُعد تتوافر فیھ الشروط المنصوص علیھا في ھذا
ُدھا الالئحة - بطلب یتعھد النِظام، الحق في أن یستمر في اشتِراكھ بھذا الفرع بشرط أن یتقدَّم - ِخالل الُمھلة التي تُحدِّ

رة لفرع المعاشات التي یقع دفُعھا على ُكٍل ِمن صاِحب العمل والعامل.  فیھ بدفع االشتِراكات الُمقرَّ
2 - إذا انتھت ُمدة االشتِراك الُمشار إلیھا بالفقرة السابِقة دون أن یستِحق الُمشتِرك أو أفراد عائلتِھ - حسب الحال -

معاشاً، یُلغى اشتِراُكھ ویُرد لھ أو ألُسرتِھ ما أداه عن تلك الُمدة من اشتِراكات. 
3 - تُطبق على الُمشتِرك بموجب أحكام الفقرة األولى عن مجموع ُمدتي اشتِراِكھ نفس القواِعد الُمتعلِقة بحساب ُمدة

االشتِراك، واستحقاق التعویضات وِحسابُھا التي تُطبَّق على سائر الُمشتركین. 
د الالئحة قواِعد وإجراءات تنفیذ ھذه المادة. 4 - تُحدِّ

المادة التاسعة :

1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمینات، وتطبیق األحكام المنصوص علیھا في ھذا النِظام، وتتمتع بالشخصیة االعتِباریة
واالستِقالل اإلداري والمالي ، وھي مضمونة من الدولة وتخضع إلشرافِھا. 

2- تشمل الدوائر اإلداریة للمؤسسة مركزاً رئیساً في مدینة الریاض ومكاتِب في أنحاء المملكة، یتم إنشاؤھا بقرارات
من مجلِس اإلدارة حسب الحاجة. 

3- للمؤسسة بقرار من مجلِس اإلدارة إنشاء شركات أو االشتِراك في تأسیِسھا أو تملُّك وحدات استثماریة خاصة
تكون مملوكة لھا بالكاِمل، وتُدار ِوفقاً لألسالیب التِجاریة التي تُدار بِھا الوحدات المماثِلة في القِطاع الخاص، وِوفق

اللوائح التي یُصِدُرھا مجلس إدارة المؤسسة.

المادة العاشرة :

1 - یتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً یكون من بینھم رئیس المجلس ونائبھ على النحو اآلتي: 
-  وزیر العمل والشؤون االجتماعیة             رئیساً 

-  محافظ المؤسسة                              نائباً للرئیس 
-  ثالثة أعضاء یمثلون وزارات العمل والشؤون االجتماعیة ، والمالیة واالقتصاد الوطني ، والصحة ، یرشح كالً

منھم الوزیر المختص على أال تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة . 
-  ثالثة أعضاء من المشتركین في النظام من ذوي الكفایات العلیا في أعمالھم. 

- ثالثة أعضاء من أصحاب العمل. 
2 - یعین أعضاء المجلس – ما عدا الرئیس ونائبھ -  بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزیر ، وتكون مدة

عضویتھم في المجلس ثالث سنوات فقط . 
3 - یعقد المجلس جلسة عادیة مرة كل ثالثة أشھر على األقل وذلك بناًء على دعوة من رئیس المجلس أو نائبھ ، كما
یدعى المجلس لالنعقاد بناًء على طلب سبعة أعضاء على األقل، وتتخذ القرارات بأكثریة األصوات وبحضور سبعة
أعضاء على األقل، وإذا تساوت األصوات یرجح رأي الجانب الذي فیھ رئیس الجلسة ، وبشرط أال یقل عدد

األعضاء المصوتین إلى جانب القرار عن أربعة في جمیع األحوال. 
4 - للمجلس أن یدعو خبراء أو مختصین لحضور اجتماعاتھ، دون أن یكون لھم حق التصویت .         

5 - تحدد مكافآت رئیس المجلس ونائبھ وبقیة األعضاء  بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر وتصرف
من میزانیة المؤسسة . 

6 - یضع المجلس الئحة داخلیة لسیر أعمالھ بما یتفق وأحكام ھذا النظام . 
7 - تسقط العضویة عن عضو مجلس اإلدارة في الحاالت اآلتیة: 



أ - إذا تغیب عن حضور أربع جلسات متتالیة من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال علیھ ممارسة
وظیفتھ األساسیة طوال مدة ستة أشھر متتالیة . 

ب- إذا حكم علیھ بعقوبة لجریمة مالیة أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . 
ج - إشھار اإلفالس ألي من ممثلي أصحاب العمل . 

      وفي جمیع األحوال یتم اإلخطار عن سقوط العضویة بقرار من رئیس  مجلس اإلدارة .

المادة الحادیة عشرة :

القرارات التي یتِخُذھا مجلِس اإلدارة برئاسة نائب الرئیس ویتطلب النِظام اعتِماُدھا من الوزیر، تُحال إلیھ ِخالل
ثمانیة أیام من تاریخ صدوِرھا، فإذا لم یعتِمدھا ِخالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إحالتھا إلیھ تُصبح ھذه القرارات
نافِذة، وللوزیر ِخالل تلك الُمدة أن یُعید لمجلِس اإلدارة القرارات التي لم یعتِمدھا موِضحاً أسباب عدم اعتِماده لھا،
د القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِھا سبعة أعضاء على أنَّ تُعرض القرارات الُمعادة في الجلسة التالیة للمجلِس، وتُعَّ

على األقل من األعضاء الحاضرین.

المادة الثانیة عشرة :

یُماِرس مجلِس اإلدارة االختِصاصات اآلتیة : 
1 - اإلشراف على تنفیذ النِظام واللوائح، وتحقیق أھدافِھ وتحسین سیر عمل المؤسسة. 

2 - إقرار اللوائح التنظیمیة والتنفیذیة. 
3 - اقتِراح تحدید مراِحل التطبیق ِوفق أحكام المادة السادسة من ھذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمینات. 

4 - إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة. 
5 - إقرار الِخطة الحسابیة والمیزانیة والتقریر المالي والِحساب الختامي للمؤسسة. 

6 - اإلفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط االستثمار. 
7 - وضع وإقرار الِخطة العامة الستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجاالت التي یراھا ُمفیدة لتوظیف ھذه األموال

ِضمن نِطاق ھذه الِخطة. 
8 - إبداء الرأي في ُكل مسألة یُحیلُھا إلیھ رئیس المجلِس أو نائبُھ. 

9 - القیام بأي مھام أُخرى یعھد بِھا إلیھ ھذا النِظام أو اللوائح الُمتخذة تطبیقاً ألحكاِمھ، أو أي نص نِظامي آخر. 
10 - قبول الِھبات أو الوصایا.

المادة الثالثة عشرة :

1- یُدیر شؤون المؤسسة ُمحافِظ یُعیِّن بأمر ملكي بناًء على ترشیح الوزیر. 
2 - یقوم الُمحافِظ بما یأتي :

أ - تمثیل المؤسسة أمام القضاء والجھات األُخرى ولھ أنَّ یُفوِّض في ذلك من یراه. 
ب - تنفیذ قرارات مجلِس اإلدارة، وھو المسؤول ُمباشرة أمام ھذا المجلِس.

ج - إدارة مصالِح المؤسسة واإلشراف على موظفیھا، وُمباشرة أعمالِھا اإلداریة والمالیة التي تدُخل في
اختِصاِصھ، والتأُكد من ُحسَّن سیر أعمالِھا.

3 - للُمحافِظ أنَّ یُفوِّض بعض اختِصاصاتِھ لمعاونیھ أو لموظفین آخرین في المؤسسة.



الفصل الرابع: الموارد والتنظیم المالي

المادة الرابعة عشرة :

1- تُشكَّل لجنة ُمراقبة مكونة من رئیس وعضوین، یُسمَّى رئیُسھا ِمن قِبل الوزیر، ویُسمَّى أحد العضوین من قِبل
وزیر المالیة واالقتِصاد الوطني، واآلخر من قِبل ُمحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون ُمدة عضویة اللجنة

سنتین وال یجوز تجدیُدھا أكثر من مرتین ُمتعاقِبتین. 
2 - تقوم اللجنة بالمھام اآلتیة :

أ - ُمراقبة أعمال اإلدارة المالیة للمؤسسة. 
ب - التأُكد من سالمة اإلجراءات الُمتبعة الستثمار أموال المؤسسة. 

ج - إبداء الرأي فیما یتعلق بموازنة المؤسسة السنویة وبحسابِھا قبل عرِضھا على مجلِس اإلدارة، والتحقُّق من
صحتِھا من الناحیة النِظامیة ومن ناحیة صدق محتویاتِھا. 

د - ُمراجعة النِظام المالي والُمحاسبي والُخطة الحسابیة، واقتِراح تطویِرھما. 
قابة الداخلیة في المؤسسة.  ھـ - تقویم نِظام الرِّ

و - التحقُّق من ِصحة دفاتِر الُمحاسبة. 
مارسة االختِصاصات األُخرى التي یعھد بِھا الوزیر إلیھا. ز - مُّ

3 - على اللجنة أن تضع تقریراً في نھایة الشھر السادس من ُكل دورة مالیة تُبیِّن فیھ ُمالحظاتِھا على نشاط المؤسسة
ِخالل ستة األشھُر الُمنصِرمة، وعلیھا أیضاً وضع تقریر سنوي في نھایة الدورة، وتُحال تقاریر اللجنة فوراً إلى

الوزیر وإلى مجلِس اإلدارة وإلى ُمحافِظ المؤسسة . 
4 - یُعاِون اللجنة للقیام بمھاِمھا على الوجھ األكمل عدَّد ِمن الموظفین المتخصَّصین الذین یُلحقون بِھا بناًء على طلب

رئیِسھا من قِبل الُمحافِظ، ویبقى ھؤالء الموظفون ُمرتبِطین برئیس اللجنة طیلة ندبِھم للعمل مع اللجنة. 
5 - تضع اللجنة الئحتُھا الداخلیة. 

6 - تُحدَّد ُمكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزیر.

المادة الخامسة عشرة :

دد الموظفین د مجلِس اإلدارة - بناًء على اقتراح الُمحافِظ - الھیكل اإلداري للمؤسسة، بما في ذلك تحدید عَّ 1- یُحدِّ
وفئاتِھم ودرجاتِھم ورواتِبھم. 

2- یُصِدر المجلِس الئحة للتوظیف تُحدِّد شروط تعیین موظفي المؤسسة وتأدیبھم وإنھاء خدماتِھم، مع بیان حقوقِھم
وواجباتِھم.

المادة السادسة عشرة :

1- یُماِرس الوزیر مھمة إشراف الدولة على المؤسسة، ویحق لھ باإلضافة إلى ُسلطاتِھ واختِصاِصاتِھ - المنصوص
فِھ علیھا في ھذا النِظام ولوائحھ - أنَّ یطلُّب من المؤسسة إعطاءه جمیع المعلومات الالِزمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّ

مارسة مھمة ھذا اإلشراف.  الدفاتِر والملفات والوثائق التي یراھا ضروریة لمُّ
م للوزیر في نھایة ُكل سنة تقریراً عن األعمال الُمنجزة فیھا. 2- تحقیقاً للغرض ذاتِھ تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّ

المادة السابعة عشرة :



تتكون مواِرد المؤسسة ِمن:  
1 - اشتِراكات أصحاب العمل و الُمشتِركین المنصوص علیھا في المادة الثامنة عشرة، واالشتِراكات التي تُفرض
لتمویل فروع أُخرى للتأمینات ِوفقاً ألحكام المادتین األولى والرابعة من ھذا النِظام، واالشتِراكات التي تؤدى ِوفق

أحكام الفقرة الثانیة من المادة الثامنة والثالثین.  
ر في المیزانیة العامة للدولة عند الحاجة.  2 - إعانة الدولة التي تتقرَّ

3 - المبالِغ اإلضافیة المنصوص علیھا في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة ُمقابل التأخیر في دفع
االشتِراكات. 

4 - العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة . 
5 - الِھبات والوصایا الُمتبرع بِھا للمؤسسة. 

6 - المواِرد األُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو الئحة أُخرى.

المادة الثامنة عشرة :

1- تُحدَّد اشتِراكات فرع األخطار الِمھنیة بـ(2%) باثنین في المائة من أجر الُمشتِرك الخاضع لالشتِراك، ویقع دفُعھا
على عاتق صاِحب العمل ، ویُمِكن زیادة ُمعدل ھذا االشتِراك إلى الِضعف بالنِسبة ألصحاب العمل الذین یرفضون
التقیُد بالتعلیمات الصاِدرة عن الُسلُّطات الُمختصة في موضوع سالمة الُعمال وصحتِھم. وتُحدَّد في الالئحة إجراءات
ا بالنِسبة إلى الُمشتِركین من الفئات األُخرى المذكورة في الفقرتین الرابعة والخامسة من تطبیق ھذا الُحكم األخیر. أمَّ

المادة الرابعة فیتحمل ُكل ُمشترك ِمنھُم دفع االشتِراك المذكور. 
2/ أ - یُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للُمشتركین من الُعمال المذكورین في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة بنِسبة
(18%) ثمانیة عشر في المائة من األجر الخاِضع لالشتِراك، یدفع صاِحب العمل (9%) تسعة في المائة، و (%9)

تسعة في المائة یدفُعھا الُمشتِرك ، مع ُمراعاة ُحكم المادة الخامسة والستین.

ب - یُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للُمشتركین من الفِئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنِسبة
(18%) ثمانیة عشر في المائة من األجر االفتراضي الذي یختاُره الُمشتِرك ِوفقاً ألحكام القسم الثالث من الفصل

الخامس، ویقع دفُعھا بالكاِمل على عاتِق الُمشتِرك .

3 - یجوز تعدیل نسب االشتِراكات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناًء
على اقتِراح الوزیر، بعد إبداء مجلِس اإلدارة رأیاً ُمسبَّباً وُمستنِداً على دراسة اكتواریة.

المادة التاسعة عشرة :

1/ أ - تُحسب االشتِراكات المنصوص علیھا في الفقرة األولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس األجر
د الالئحة ما یُعد أجراً أساسیاً. ویجوز لالئحة أنَّ تضیف إلى األساسي الشھري الذي یتقاضاه الُمشتِرك . وتُحدِّ
د الالئحة كیفیة تحدید األجر في مجال ِحساب االشتِراكات أیاً ِمن البدالت والمنافِع العینیة الُمستحقة للُمشتِرك، كما تُحدِّ
أجور االشتِراك للُعمال الُمشتركین الذین تُحدَّد أجورھُم حسب اإلنتاج، وكذلك كیفیة تحدید مبلغ االشتِراكات التي یجب

دفُعھا لمصلحة العاِمل الُمتدرج.

ب - یكون الحد األعلى لألجر الخاِضع لالشتِراك (45.000) خمسة وأربعین ألف لایر شھریاً، ویجوز لالئحة
زیادة ھذا الحد تبعاً لما یتبین من ُمراجعة ُمستویات األجور بین ُمدة زمنیة وأُخرى.

2 - ال تؤدى االشتِراكات الُمستحقة ِطبقاً ألحكام الفقرة (1/أ) عن الزیادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العاِمل ابتداًء
ُدھا الالئحة، بعد ُمراعاة ُمستویات األجور والصور من تاریخ بلوِغھ ِسن الخمسین إال في حدود النِسبة التي تُحدِّ

الُمختلِفة للزیادات التي تطرأ علیھا. 
3 - تُحدَّد في الالئحة كیفیة ِحساب االشتِراكات، ویجوز أنَّ تنُص الالئحة على أنَّ تُحسب االشتِراكات على أساس
األجور الُمشار إلیھا في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعالً شھراً بشھر مع ما یطرأ علیھا من خفض أو زیادة، أو أنَّ تُحسب
شھراً بشھر دون أنَّ تتأثر ھذه األجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب ُكل أشھُر السنة التأمینیة على أساس األجور

َّ



الُمتفق علیھا الخاِضعة لالشتِراك ِخالل أول شھر من السنة، أو أنَّ یُنص على اشتِراكات مقطوعة ُدفعة واحدة، أو
على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات األجور، وذلك فیما یُخص بعض فِئات الُمشتركین، وفي جمیع األحوال تُحسب

التعویضات على أساس األجور التي ُحدِّدت بموجبِھا مبالغ االشتِراكات الُمستحقة. 
4 - یلتِزم صاحب العمل بدفع كاِمل مبلغ االشتِراكات الُمستحقة علیھ وعلى ُعاِملھ الُمشتِرك إلى المؤسسة، وھو وحده
المسؤول تجاه المؤسسة عن دفِعھا، ولصاحب العمل ُمقابِل ذلك أنَّ یقتطع من أجر عاِملھ الُمشتِرك ما یقع على عاتِقھ
ِمن اشتِراك في ُكل مرة یدفع فیھا إلیھ أجُره. وإذا أھمل صاِحب العمل اقتِطاع ھذا االشتِراك حین دفع األجور، فلیس

لھ أنَّ یقتِطُعھ فیما بعد بأي صورة من الصور. 
5 - یجب دفع االشتِراكات إلى المؤسسة ِخالل الخمسة عشر یوماً األولى من الشھر الذي یلي الشھر الُمستحقة عنھ
االشتِراكات، وإذا لم یتم الدفع ِخالل ھذه الُمدة، فعلى صاِحب العلم دفع غرامة تأخیر قدُرھا (2%) اثنان في المائة من
د الالئحة الحد األقصى لغرامات التأخیر، والحاالت التي االشتِراك الُمستحق عن ُكل شھر تأخیر أو ُجزء ِمنھ. وتُحدِّ

یُمِكن فیھا اإلعفاء من الغرامات ُكلھا أو بعضھا. 
6 - على الِجھات الُحكومیة والمؤسسات والھیئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساِھم فیھا الشركات
م شھادة صاِدرة من مكتب التأمینات الُمختصة یُثبت فیھا أنَّ الُمساِھمة ُمطالبة صاحب العمل الذي یتعامل معھا بأن یُقدِّ
ُمنشأتِھ ُمسجلة في المؤسسة، وأنھ قد قام بجمیع التِزاماتِھ تجاھھا، أو أنھ ال یخضع ألحكام ھذا النِظام وذلك في الحاالت

اآلتیة :

م لتسلُّم ُمستحقاتِھ، ِوفقاً لإلجراءات والقواِعد الُمتبعة في تحصیل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.  أ - التقدُّ
م بأي عطاء لتنفیذ أي من مشروعات األشغال أو التورید أو التشغیل أو الصیانة.  ب - التقدُّ

م بطلب تعدیل سِجلھ التِجاري أو تجدیده أو إضافة أي بیان علیھ.  ج - التقدُّ
رة لھ من الدولة.  م بطلب تسلُّم اإلعانة الُمقرَّ د - التقدُّ

ھـ - النظر في تصفیة ُمنشأة أو ُمنشآت صاِحب العمل .
م إلى الِجھات الُمختصة بطلب الموافقة على استقدام ُعمال من الخارج.  و - التقدُّ

م بطلب الترخیص ألي مشروع أو عند تجدید ھذا الترخیص. ز -التقدُّ

د الالئحة كیفیة دفع االشتِراكات، ولھا أنَّ تنُص على دفع االشتِراكات الُمستحقة على بعض فِئات من الُعمال 7 - تُحدِّ
بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لھذا الغرض. 

ُدھا - جداول شھریة باألجور، وذلك م إلى المؤسسة - ِوفق النماِذج التي تُحدِّ 8 - یجب على صاحب العمل أنَّ یُقدِّ
ِضمن الُمھلة الُمحدَّدة في الفقرة الخامسة من ھذه المادة.

المادة العشرون :

1- إن جبایة االشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخیر مضمونة بحق امتیاز لصالِح المؤسسة، تأتي ُمباشرة
في الدرجة التي تلي امتیاز استیفاء األجور. 

2- یجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفیذ الجبري عن طریق الجھات الرسمیة
على أي أموال مَّملوكة لصاِحب العمل أو ُمستحقة لھ لدى أي جھة حكومیة أو فرد، وذلك بقصد استیفاء المبالغ

الُمستحقة لھا، متى كانت جداول ھذه المبالغ ُمصدقة رسمیاً من قِبل الوزیر.

المادة الحادیة والعشرون :

یُخصَّص لُكل فرع من فروع التأمینات حسابات خاصة بِھ، ویُعیِّن مجلِس اإلدارة نصیب ُكل فرع من نفقات اإلدارة،
د قواِعد توزیع المواِرد التي ال تُخص فرعاً ُمعیناً على ُمختلف الفروع. كما یُحدِّ

المادة الثانیة والعشرون :

ُ
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یقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواِردھا على تقدیم التعویضات التي ینُص علیھا ھذا النِظام وتغطیة نفقاتِھا
اإلداریة الالِزمة.

المادة الثالثة والعشرون :

السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة الھجریة.

المادة الرابعة والعشرون :

تُنِظم الالئحة المالیة للمؤسسة ما یأتي : 
1 - المیزانیة والِحساب الختامي .  

2 - الِحسابات .  
3 - أرِصدة حقوق الُمشتركین التي لم تُستحق بعد.  

4 - استثمار األموال .  
5 - أي موضوع آخر لم یُنص علیھ في ھذا النِظام، ولھ عالقة باإلدارة المالیة للمؤسسة.

المادة الخامسة والعشرون :

یجب أنَّ تُجرى ِدراسة ُمفصلة للحالة المالیة للمؤسسة، ولُكل فرع من فروع التأمینات مرة ُكل ثالث سنوات على
األقل. ویُمِكن أنَّ تُّتخذ نتیجة الِدراسة المذكورة أساساً إلعادة النظر في ُمعدل نِسب االشتِراكات ِطبقاً ألحكام الفقرة
الثالثة من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظھرت الِدراسة عجزاً اكتواریاً فتلتِزم الدولة بسد ھذا العجز بواسطة إعانات

تُرُصدھا في المیزانیة العامة.

المادة السادسة والعشرون :

ال یجوز أنَّ تتجاوز النفقات اإلداریة للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من مواِرِدھا، ویجوز بقرار من مجلس
الوزراء بناًء على اقتِراح الوزیر أنَّ یُخفِض النِسبة أو یزیدھا لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.

المادة السابعة والعشرون :

1- تُعد إصابة عمل ُكل حاِدث یقع للُمشترك أثناء العمل أو یقع لھ بسبب العمل. كما یُعد في ُحكم ذلك أیضاً ُكل حاِدث
یقع للُمشتِرك أثناء طریقھ ِمن مسكنِھ إلى محل عملِھ وبالعكس، أو أثناء طریقھ من محل عملِھ إلى المكان الذي یتناول
فیھ عادة طعاِمھ أو تأدیة صالتِھ وبالعكس. وتُعد بذات الوصف الحواِدث التي تحُدث أثناء تنقُالت الُمشتِرك التي یقوم

بِھا بقصد أداء مھمة كلَّفھُ بِھا صاِحب العمل . 
2- تُعد إصابات عمل األمراض التي یثبُّت أنَّ سبَّبھا العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِھ األمراض الِمھنیة الُمحدَّدة ِوفق

األصول المنصوص علیھا في الفقرة التالیة، ویُعد تاریخ أول ُمشاھدة طبیة للمرض بُحكم تاریخ وقوع اإلصابة. 
3- تُحدَّد األمراض الِمھنیة بموجب جدول یُصِدُره مجلِس اإلدارة ویقوم بمراجعتِھ ُكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدِّد

ً َّ َّ



الالئحة الُمدَّد القصوى التي یجب أنَّ تظھر ِخاللِھا أعراض المرض حتى یُعد مھنیاً، وذلك في الحاالت التي تظھر
د في الجدول، وتبدأ مسؤولیة ما قد ُحدِّ مارسة عمل أو ِمھنة مِّ فیھا أعراض المرض على الُمشتِرك بعد توقفُھ عن مُّ

رة بموجب ھذا النِظام ابتداًء ِمن تاریخ توقُف الُمشتِرك عن العمل أو الِمھنة. المؤسسة عن تقدیم التعویضات الُمقرَّ

المادة الثامنة والعشرون :

1 - التعویضات التي یحق للُمشتِرك الُمصاب بإصابة عمل أو ألفراد عائلتِھ الُمطالبة بِھا ھي ما یأتي :
أ - العنایة الطبیة التي تستلزِمھا حالة الُمصاب المرضیة. 

ب - البدالت الیومیة للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح الُمصاب غیر قاِدر على العمل بِصفة مؤقتة بسبَّب
اإلصابة. 

ج - العائدات الشھریة و التعویضات المقطوعة للعجز الُمستدیم الُكلي أو الُجزئي الناِجم عن اإلصابة. 
د - العائدات الشھریة ألفراد العائلة. 

ھـ - منحة لعائلة الُمصاب أو عائلة صاِحب العائدة في حالة وفاتِھ.
2 - ال تُستحق أي من ھذه التعویضات إال إذا كانت اإلصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجیل العاِمل لدى مكتب
ُدھا ُدھا الالئحة لصاِحب العمل لتسجیل ُعمالِھ، أو ِخالل الُمھلة التي تُحدِّ التأمینات الُمختص، أو ِخالل الُمھلة التي تُحدِّ
الالئحة للعاِمل لطلب تسجیل نفسھ إذا امتنع صاِحب العمل أو تراخى عن تسجیلھ، ومتى تحقَّق ھذا الشرط فإن نشوء

الحق باالستِفادة ِمن التعویضات الُمشار إلیھا غیر ُمعلق على توافُر أي ُمدة من ُمدَّد االشتِراك.

المادة التاسعة والعشرون :

مِكناً، مِكنة - حفظ صحة الُمصاب وشفاءه، وإن لم یُكن ذلك مُّ 1- یجب أنَّ تستھدف العنایة الطبیة - بجمیع الوسائل المُّ
فیجب أنَّ تستھدف تحسین حالتِھ الصحیة وقُدرتِھ على العمل وعلى مواجھة حاجاتِھ الشخصیة، وتشمل ھذه العنایة ما

یأتي :

أ - خدمات األِطباء العامین واألخصائیین والُمساعدین الطبیین. 
ب - خدمات ِطب األسنان. 

ج - فحوص التشخیص من أي نوع أو أي طبیعة. 
د - قبول الُمصاب وعالِجھ في ُمستشفى أو في مركز للنقاھة أو أي مؤسسة أُخرى ُمناِسبة. 

ھـ - تقدیم المواد الطبیة الالِزمة. 
و - توفیر األطراف الِصناعیة ونحِوھا أو أي تجھیزات طبیة أو جراحیة الستدراك اإلصابة، وكذلك صیانة ھذه

األشیاء وتجدیِدھا عند الحاجة. 
ز - نفقات انتِقال الُمصاب والُمرافِق - إن اقتضى األمر - من مكان العمل وإلیھ أو ِمن مسكنِھ إلى المركز الطبي أو

الُمستشفى أو العیادة الطبیة وإلیھ، حیث یُمِكنُھ تلقي العالج الذي تستلِزُمھ حالتُھ وكذلك نفقات إقامتِھما.

2 - تُبذل العنایة الطبیة بدون أي تحدید في الزمن طوال ما تقتضیھ حالة الُمصاب. 
3 - یلتِزم صاِحب العمل بالقیام باإلسعافات األولیة للُمصاب وباتِخاذ ما یلزم من تدابیر للوفاء بھذا االلتِزام آِخذاً بعین

االعتِبار عدَّد الُعمال الذین یستخِدُمھم و األخطار الِمھنیة التي تنُجم عن طبیعة ُممارسة األعمال القائمة لدیھ. 
4 - تُقدَّم العنایة الطبیة ِمن قِبل الُمستشفیات والمراكز الصحیة والعیادات الخاصة المَّملوكة للمؤسسة أو التي یتم
التعاقُد معھا لھذا الغرض، والمراكز الصحیة العامة و الھیئات الطبیة الُمساِعدة الموجودة في ھذه المراِكز التي من
شأنِھا توفیر العنایة الُمناِسبة، دون تحمیل الُمصاب أي نفقة، وفي الحاالت الُمستعجلة یُمِكن للُمصاب أنَّ یلجأ إلى أي
طبیب أو ُمساِعد طبیب أو عیادة طبیة خاصة أو ُمستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناِجمة عن ذلك، بشرط
أنَّ یتم إعالِمھا ِخالل ُمھلة ثالثة أیام من تاریخ استِعمال ھذا الحق. إال إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائیة، فتُمدَّد

ھذه الُمھلة تبعاً لذلك. 
5 - یُمِكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالیة لفرع األخطار الِمھنیة - أنَّ تُنشئ مراِكز للعالج أو ُمستشفیات
خاصة یُعھد إلیھا بُمعالجة الُمصابین، وأنَّ تُقیم المعاھد الُمناِسبة إلعادة تأھیلِھم وإعداِدھم جسدیاً وِمھنیاً، ویُمِكن
للمؤسسة - ِضمن الشروط نفِسھا - أنَّ تُنشئ مؤسسات خاصة لتوظیف الُمصابین بإصابات عمل والعاجزین الذین ال



یتمكنون من إیجاد عمل في سوق العمل. 
د الالئحة كیفیة تطبیق أحكام ھذه المادة، كما تُحدِّد طُرق وُمھل اإلبالغ عن إصابات العمل التي یجب إرسالُھا 6 - تُحدِّ

إلى المكاتِب الُمختصة في المؤسسة، وكذلك نوع اإلصابات التي یجب اإلبالغ عنھا.

المادة الثالثون :

1- للُمصاب في حالة عجِزه المؤقت عن العمل الناِجم عن إصابة عمل ُسِجلت ِوفق اإلجراءات الُمتبعة الحق في بدل
إصابة یومي عن ُكل یوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أیام الُعطل، وتُدفع البدالت الیومیة لإلصابة بِدءاً من الیوم التالي
لوقوع اإلصابة ،وینتھي الحق في البدل في یوم استعادة الُمصاب قُدرتِھ على العمل أو شفائھ أو ثبوت عجزه الُمستدیم

أو وفاتِھ. 
2- یُقدر البدل الیوم لإلصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر االشتِراك الیومي للُمصاب في الشھر السابِق
للشھر الذي وقعت فیھ اإلصابة، ویُخفض إلى (75%) خمسة وسبعین في المائة من ھذا األجر أثناء وجوِده تحت

العالج على نفقة المؤسسة في أحد مراِكز العالج أو في غیر ذلك من األمِكنة. 
د الالئحة كیفیة دفع البدالت الیومیة ومواعیِدھا.  3- تُحدِّ

4- یجوز تعلیق دفع البدل بقرار ِمن ُمدیر المكتب الذي یتبع لھ الُمصاب إذا تبین بموجب تقریر طبي أنھ رفض التقیُد
بالتعلیمات الطبیة التي تتطلبُھا حالتُھ الصحیة، أو رفض الخضوع لفحص طبي.

المادة الحادیة والثالثون :

1- في حالة العجز الُكلي الُمستدیم الناِجم عن إصابة عمل، یستِحق الُمشتِرك الُمصاب عائدة شھریة تُعاِدل (%100)
مائة في المائة ِمن ُمتوسط األجر الشھري الخاِضع لالشتِراك الُمحدَّد ِوفق أحكام الفقرة الرابعة من ھذه المادة. غیر
أنھُ إذا قلت عائدة العجز الُكلي الُمستدیم التي تُدفع داِخل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة لایر شھریاً تُرفع إلى
ھذا القدر. ویجوز لالئحة زیادة الحد األدنى للعائدة حسبما یتبین من زیادة تكالیف المعیشة في المملكة، وفي حدود ما

تسمح بِھ حالة المركز المالي للمؤسسة. 
2- في حالة العجز الُجزئي الُمستدیم الناِجم عن إصابة عمل والذي یُعاِدل أو یتجاوز (50%) خمسین في المائة ،
یحق للُمشتِرك الُمصاب تقاضي عائدة شھریة تُعاِدل حاِصل ضرب النِسبة المئویة لھذا العجز بعائدة العجز الُكلي

الُمستدیم التي كان یمِكن أنَّ یتقاضاھا فیما لو كان عجُزه ُكلیاً. 
3- یُزاد مبلغ العائدة الُمستحقة بنِسبة (50%) خمسین في المائة كإعانة إذا كان الُمصاب یحتاج لمعونة غیِره بشكل

ُده الالئحة.  دائم للقیام بأعباء حیاتِھ الیومیة، على أالَّ یتجاوز مبلغ ھذه اإلعانة الحد األقصى الذي تُحدِّ
4- یُحسب متوسط األجر الشھري بأخذ ثُلث مجموع األجور الخاِضعة لالشتِراك المؤداة ِخالل األشھُر الثالثة السابِقة
للشھر الذي حدثت فیھ اإلصابة، وفي حالة كون الُمصاب لم یعمل ُمطلقاً أو عِمل ُجزئیاً ِخالل ھذه الُمدة عند صاِحب
مِكن أنَّ العمل الذي حدثت اإلصابة لدیھ، فیُحسب متوسط األجر الشھري بأخذ ثُلث مجموع األجور التي كان من المُّ
تخضع لالشتِراك لو كان الُمصاب عِمل بالشروط نفِسھا، وبصورة ُمتِصلة عند صاِحب العمل األخیر ِخالل ُمدة

األشھُر الثالثة الُمتخذة كأساس.

المادة الثانیة والثالثون :

في حالة العجز الُجزئي الُمستدیم الناِجم عن إصابة عمل تقل درجتُھ عن (50%) خمسین في المائة ، یحق للُمصاب
تقاضي تعویض إصابة مقطوع یُساوي (60) مرة من العائدة الشھریة الُمحدَّدة للعجز الُجزئي الُمستدیم الذي كان
یُمِكن أنَّ یُطالب بِھ تبعاً للنِسبة المئویة للعجز الحاِصل تطبیقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت ِسنُھ في تاریخ حدوث
اإلصابة لم تِزد على أربعین سنة، فإن كانت ِسنُھ تزید على ذلك، یُخفض التعویض الُمشار إلیھ بمقدار عدَّد من
العائدات الشھریة ُمساٍو لعدَّد السنوات التي تزید على ِسن األربعین، بحیث ال تقل قیمة التعویض عن ست
وثالثین مرة من قیمة العائدة الشھریة الُمفترضة، وال یتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستین ألف لایر،

ُ



رة. وفي تطبیق أحكام ھذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كاِملة إذا ویجوز لالئحة زیادة ھذا الحد األقصى ألسباب ُمبرِّ
بلغت ستة أشھُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.

المادة الثالثة والثالثون :

1- إذا أُصیب ُمستفید من عائدة عجز ُجزئي ُمستدیم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فیحق لھ تقاضي عائدة
جدیدة محسوبة تبعاً لُجملة األضرار الالِحقة بِھ وبُمراعاة أالَّ یتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة
تِبعاً لُمتوسط أجر األشھُر الثالثة التي تسبِق الشھر الذي وقعت فیھ اإلصابة األخیرة. وإذا تبین أن ھذا الُمتوِسط یقل

عن ذلك الذي ُحِسبت العائدة األولى على أساِسھ، فإن العائدة الجدیدة تُحسب على أساس المتوِسط األعلى لألجر. 
2 - في حالة حدوث إصابة جدیدة لُمشترك سبق أن استفاد من تعویض إصابة مقطوع تطبیقاً ألحكام المادة الثانیة
والثالثین، فإنھ یستِحق عائدة شھریة إذا كان مجموع نِسب عجزه في اإلصابتین یؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة
عجز ُمستدیم، حسب ُحكم الفقرة الثانیة من المادة الحادیة والثالثین، على أنَّ تستِرد المؤسسة قیمة التعویض المقطوع
السابِق دفُعھ لھ بالحسم من العائدة الشھریة ُمقسطاً على الشھور الستة والثالثین األولى الستحقاق ھذه العائدة، وإذا
توقف صرف العائدة تطبیقا لُحكم الفقرة الثانیة من المادة الرابعة والثالثین أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل

التعویض فال یُسترد باقي األقساط. 
3 - تُضم نِسب العجز في حالة تكرار اإلصابة ولو لم یترتب على ضِمھا استحقاق عائدة شھریة إذا كان ِمن شأن
الضم زیادة ما یستحقُھ الُمصاب من تعویض عن مجموع اإلصابات التي لِحقتھ، وفي ھذه الحالة یُخصم ِمن التعویض

الُمستحق عن ُجملة اإلصابات ما سبق دفُعھ لھ من تعویضات عن اإلصابات السابِقة.

المادة الرابعة والثالثون :

1- توضع حدود العجز الُمستدیم تبعاً لطبیعة العاھة الحاِصلة والحالة العامة للُمصاب، وُعمِره والِمھنة التي یُزاِولُھا
وُملكاتِھ الجسدیة والعقلیة، وكذلك تبعاً إلمكاناتِھ الِمھنیة، ویكون ذلك على أساس جدول دلیل نسب العجز الذي

یُصِدُره مجلِس اإلدارة ویقوم بُمراجعتِھ ُكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ویجب على المؤسسة أنَّ تعِرض الُمصابین لفحوص دوریة ِخالل السنوات
الخمس األولى التي تلي تقریر العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحیاة بُمضي السنوات الخمس الُمشار إلیھا. وتُحدَّد
تواریخ الفحوص ِمن قِبل اللِّجان الطبیة المنصوص علیھا في المادة الثالثة والخمسین من ھذا النِظام. وإذا تبیِّن ِمن
ھذه الفحوص ازدیاد أو انِخفاض في درجة عجز الُمصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناًء على طلب
صاحب العائدة، وتُزاد ھذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغیُر الذي طرأ على حالة صاِحبِھا وذلك منُذ الیوم

األول من الشھر الذي یلي تحقِّق التغیُر الطارئ فیھ. 
3- یحق للُمشترك الُمصاب الُمستِحق لعائدة شھریة أنَّ یجمع بین ھذه العائدة وأجُره من العمل.

المادة الخامسة والثالثون :

فتُھم الفقرة الثامنة من المادة الثانیة، الحق في تقاضي عائدات بالنِسب 1- ألفراد عائلة الُمشتِرك المتوفى كما عرَّ
رة بموجب الفقرة الثانیة من ھذه المادة، إذا كان صاِحب عائدة عجز ُكلي أو ُجزئي ُمستدیم أو توفي وھو الُمقرَّ
مارس للعمل بسبَّب إصابة عمل، وفي الحالة األخیرة تُحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتِراض استِحقاق مُّ

الُمشترك عائدة تُساوي عائدة العجز الُكلي الُمستدیم المنصوص علیھا في الفقرة األولى من المادة الحادیة والثالثین. 
2 - یوزع كامل العائدة على أفراد العائلة الُمستحقین إذا كانوا ثالثة فأكثر، فإن كانا اثنین فیُمنحان (75%) خمسة
وسبعین في المائة ِمنھا، ویكون توزیع األنِصبة بالتساوي فیما بینھُم، وإن لم یوجد سوى ُمستحق واحد یُمنح (%50)
خمسین في المائة من العائدة، على أالَّ یقل النصیب الذي یُدفع داخل المملكة ألي فرد من أفراد العائلة عن (300)
ثالثمائة لایر شھریاً بشرط أالَّ یتجاوز مجموع أنصبتھم نتیجةً لذلك متوسط األجر الذي قُِدرت على أساِسھ عائدة
الُمشترك المتوفى أو (1.500) ألفاً وخمسمائة لایر شھریاً أُي الحدین أكثر، فإن تجاوز یُخفض نصیب ُكل ُمستحق



القسم الثاني: تعویضات فرع المعاشات

بصورة ُمتناِسبة. 
ویجوز أنَّ تنُص الالئحة على زیادة الحد األدنى الُمشار إلیھ تبعاً لزیادة تكالیف المعیشة في المملكة، وعلى ضوء ما
یُسفِر عنھ فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حالة إلغاء نصیب أحد أفراد العائلة، یُرد نصیبُھ إلى باقي الُمستحقین

دون إخالل بالحدود الُمشار إلیھا فیما تقدم. 
3/ أ - تُقطع العائدة الُمستحقة لألرملة أو البنت أو األُخت أو بنت االبن في حالة زواِجھا، فإذا طُلِقت أو ترملت بعد
ذلك یُعاد إلیھا نصیبُھا المقطوع، فإن كان ھذا النصیب قد سبق رِده ُكلِھ أو بعِضھ على بعض الُمستحقین، فیُخفض
استحقاقِھم بقدر قیمة ما سبق رُده إلیھم، بحیث ال یتجاوز مجموع األنِصبة في ھذه الحالة الحدود المنصوص علیھا في

الفقرة الثانیة .

ب - إذا طُلِقت أو ترملت البنت أو األُخت أو بنت االبن التي كانت ُمتزِوجةً وقت وفاة الُمشتِرك أو صاِحب العائدة،
یُعاد توزیع األنِصبة لمنِحھا النصیب الُمستحق.

4 - تُلغى عائدة االبن أو األخ أو ابن االبن العاجز في حالة زوال عجِزه، وفي حالة عودة العجز یُعاد إلیھ نصیبُھ
المقطوع، فإن كان ھذا النصیب قد سبق رِده ُكلِھ أو بعِضھ إلى بعض الُمستحقِین فتُخفض أنِصبتِھم بقدر قیمة ما سبق

رُده إلیھم، وبحیث ال یتجاوز مجموع األنِصبة الحدود المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة.

المادة السادسة والثالثون :

استثناء من أحكام المادة الحادیة والثالثین، والمادة الخامسة والثالثین، یُدفع إلى الُمصاب غیر السعوديِّ الُمستِحق
لعائدة شھریة أو ألفراد عائلة من توفي ِمنھُم - بسبَّب إصابة عمل - تعویض مقطوع بدالً من دفع العائدة الشھریة،

ویُقدر التعویض المقطوع في ھذه الحالة ِوفقاً للقواِعد اآلتیة : 
1 - بواقع ُجملة العائدة الُمستحقة عن سبع سنوات للُمصاب بعجز ُكلي دائم بحد أقصى قدُره (330.000) ثالثمائة

وثالثون ألف لایر. 
2 - بواقع جملة العائدة الُمستحقة عن خمس سنوات للُمصاب بعجز ُجزئي ُمستدیم بحد أقصى قدُره (165.000) مائة

وخمسة وستون ألف لایر. 
3 - بواقع ُجملة العائدة الُمستحقة للُمشتِرك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على الُمستِحقین من
أفراد عائلتِھ ِوفق نص الفقرة الثانیة من المادة الخامسة والثالثین من ھذا النِظام، على أالَّ یتجاوز المبلغ المقطوع الذي

ر بموجب الفقرة األولى.  یوزع علیھم الحد األقصى الُمقرَّ
4 - یجوز أنَّ تنُص الالئحة على زیادة الحد األقصى المذكور في ُكٍل ِمن الفقرتین األولى والثانیة ألسباب مسوغة.

المادة السابعة والثالثون :

تلتزم المؤسسة بنفقات تجھیز ونقل ُجثمان الُمشتِرك المتوفى الذي كان یتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك ِوفق التفاصیل
ُدھا الالئحة. التي تُحدِّ

المادة الثامنة والثالثون :

 
1/أ- إذا بلغ المشترك ستین سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، یحق لھ الحصول على معاش

التقاعد متى كانت مدة اشتراكھ (120) مائة وعشرین شھراً على األقل. 
ب- یجوز للمشترك الذي لم یبلغ سن الستین ولم یعد خاضعاً ألحكام ھذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى

ً



بلغت مدة اشتراكھ (300) ثالثمائة شھراً على األقل. 
ج- یحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة ألحكام ھذا النظام أن تستلم معاشھا المستحق متى كان عمرھا في
تاریخ تركھا النشاط المذكور خمساً وخمسین سنة على األقل وكانت مدة اشتراكھا (120) مائة وعشرین شھراً على

األقل . 
د- یحق للمشتركین الذین یعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعھم ألحكام ھذا النظام أن
یتسلموا معاشھم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكھم (120) مائة وعشرین شھراً ، على أن تحدد الالئحة ماھیة ھذه

األعمال والجھات التي یعملون فیھا والسن التي یسمح لھم فیھا بالتقاعد المبكر . 
ھـ- تدفع المؤسسة معاش التقاعد ألسرة المشترك الذي یحكم علیھ بالسجن متى بلغت مدة اشتراكھ (120) مائة
وعشرین شھر اشتراك على األقل ولو كان سنھ أقل من الستین ، وتحدد الالئحة قواعد وإجراءات تنفیذ ھذا الحكم بما

في ذلك تحدید مدة السجن المحكوم بھا إلمكان اإلفادة من ھذا الحكم . 
و- تحسب أشھر االشتراك وفقاً للمادة السابعة واألربعین ، وتحدد سن المشترك وفقاً ألحكام المادة الثامنة واألربعین . 
2 - إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على األقل وانتھت ببلوغ سن الستین دون أن یستكمل المدة المؤھلة
الستحقاق معاش التقاعد فإنھ یجوز لھ أن یطلب ضم مدة اعتباریة إلى مدة اشتراكھ على أال تتجاوز المدة المضمومة
خمس سنوات أو المدة الالزمة الستحقاق معاش التقاعد أیھما أقل ، وعلیھ – في ھذه الحالة – أن یؤدي إلى المؤسسة
جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص علیھا في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شھر من المدة
المضمومة ، محسوبة على أساس متوسط األجر الشھري لالشتراك الذي سیقدر على أساسھ المعاش ، وتؤدى ھذه

القیمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شھریة وفق ما تحدده الالئحة من أحكام . 
3/أ - یحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعین من متوسط األجور الشھریة خالل السنتین األخیرتین في عدد

سنوات وأشھر مدة االشتراك ، على أال یتجاوز المعاش (100%) مائة في المائة من ذلك المتوسط . 
ب- یقصد بمتوسط األجور الشھریة جزء من أربعة وعشرین جزءاً من مجموع األجور الخاضعة لالشتراك طوال

األربعة والعشرین شھراً األخیرة من مدة االشتراك . 
ج- یجب أال یتجاوز المتوسط المشار إلیھ في الفقرة السابقة (150%) مائة وخمسین في المائة من أجر االشتراك في
بدایة السنوات الخمس األخیرة من مدة االشتراك ، ویجوز لمجلس اإلدارة زیادة ھذه النسبة تبعاً لمستویات تدرج
األجور ، ویطبق ھذا الحكم على المشتركین الذین لم یطبق علیھم حكم الفقرة الثانیة من المادة التاسعة عشرة للخمس

سنوات األخیرة من مدة اشتراكھم . 
د- إذا ثبت أن متوسط األجر الشھري للمشترك في السنتین األخیرتین من مدة اشتراكھ ، أقل من متوسط أجره في
سنوات سابقة ، فإن معاشھ یحسب على أساس تقسیم مدة اشتراكھ عند تقدیر المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فیھا
األجور التي أدیت عنھا االشتراكات، ویحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط األجر في السنتین األخیرتین
من كل منھا ، ویربط المعاش النھائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة ، ویراعى أال یتجاوز
المعاش النھائي (100%) مائة في المائة من متوسط متوسطات األجور الذي قدرت على أساسھا معاشات المدد

المنفصلة . 
    وتحدد الالئحة نسبة التفاوت في أجور االشتراك بین مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابھا منفصلة ، والحد

األقصى لعدد المدد التي یجوز حساب كل منھا مدة منفصلة . 
ھـ-  تحدد الالئحة كیفیة حساب المعاش عن مدة االشتراك التي أدیت كلھا أو جزء منھا لدى أكثر من صاحب عمل . 

و-  یجب أال یقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد األدنى المقرر بموجب الفقرة األولى من المادة الحادیة
والثالثین. 

4/أ - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من المادة الرابعة ، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ینتفع من خاللھ
بأحكام ھذا النظام یوقف دفع معاشھ طوال ممارستھ لھذا العمل ، وإذا كان أجره من عملھ الجدید یقل عن متوسط
أجره الذي سوي على أساسھ ھذا المعاش أو أجره األخیر الذي دخل ضمن ھذا المتوسط – أیھما أكثر –  فإنھ یمنح لھ

من المعاش ما یكمل الفرق، ویعامل عند انتھاء خدمتھ األخیرة بإحدى الطریقتین اآلتیتین – أیھما أصلح لھ -: 
1 - یسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكھ السابقة واألخیرة باحتسابھما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط

أجر االشتراك في السنتین األخیرتین من مدة االشتراك األخیرة. 
2 - یسوى المعاش عن مدة االشتراك األخیرة مھما قلت على أساس متوسط األجر الشھري خالل السنتین األخیرتین
منھا أو خالل مدة االشتراك المشار إلیھا كاملة إن قلت عن ذلك، ویضاف إلى المعاش الذي كان یتقاضاه قبل عودتھ

إلى العمل الخاضع للنظام . 
ب- إذا انتھت مدة االشتراك األخیرة بسبب العجز غیر المھني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد
عائلتھ – حسب الحال – یقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من ھذه المادة ، أو على أساس
معاش الوفاة أو العجز محسوباً وفق أحكام المادة التاسعة والثالثین أو أحكام المادة األربعین – حسب الحال – وعلى

أساس احتساب مجموع مدة اشتراكھ السابقة واألخیرة وحدة واحدة – أي المعاشین أكثر - .



المادة التاسعة والثالثون :

1- یحق للُمشتِرك الذي یُصاب بعجز غیر ِمھني الحصول على معاش متى بلغت ُمدة اشتِراِكھ (12) اثنى عشر شھراً
ُمتِصلة أو (18) ثمانیة عشر شھراً ُمتقِطعة تالیة لتاریخ تسجیلِھ الفعلي في المؤسسة. 

2 - یُشترط أن یحُدث العجز قبل بلوغ ِسن الستین وأنَّ یكون الُمشترك خاِضعاً ألحكام ھذا النِظام وبشرط أنَّ یتم
إثبات العجز بمعِرفة اللِّجان الطبیة الُمختصة ِخالل (18) ثمانیة عشر شھراً من تاریخ انتِھاء ُمدة االشتِراك، وإذا
حدث العجز و الُمشتِرك غیر خاِضع ألحكام ھذا النِظام فإنھُ یستحق معاش التقاُعد دون انتِظار بلوغھ ِسن الستین إذا
بلغت ُمدة اشتِراِكھ الفعلیة (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة ُمدة اعتِباریة تطبیقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة

الثامنة والثالثین. 
3 - یُحسب معاش العجز غیر الِمھني ِوفق قواِعد ِحساب معاش التقاُعد المنصوص علیھا في المادة الثامنة والثالثین،
على أالَّ یقل المعاش عن الحد األدنى المنصوص علیھ في الفقرة (3/و) من المادة المذكورة أو (50%) خمسین في
المائة ِمن ُمتوِسط األجر الشھري الخاِضع لالشتِراك في السنتین األخریین (أو ِمن ُمتوِسط ُمدة االشتِراك إن قلت عن

ذلك) أي الحدین أكثر. 
4 - یُزاد معاش العجز بنِسبة (50%) خمسین في المائة كإعانة إذا كان العاجز یحتاج إلى ُمساعدة غیِره للقیام بأعباء

ُده الالئحة.  حیاتِھ العادیة، على أالَّ یتجاوز مبلغ اإلعانة الحد األقصى الذي تُحدِّ
5 - یُمنح معاش العجز - غیر الِمھني - بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص
علیھا في ھذه المادة. ویُثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاِحب المعاش لفحوص دوریة تُجریھا اللجنة الطبیة

د تاریخ الفحص القادم.  الُمشار إلیھا في المادة الثالثة والخمسین وتُحدِّ
ویُصبح معاش العجز - غیر الِمھني - نھائیاً بإكمال صاِحبھ الستین من الُعمر. 

6 - یُعد الُمشتِرك في مفھوم ھذه المادة ُمصاباً بعجز غیر ِمھني إذا توافرت فیھ الشروط اآلتیة :

أ - إذا استحال علیھ - بسبَّب حالتِھ الصحیة الُمتأِخرة الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة أو بسبَّب بتر أحد أعضائھ أو
إصابتِھ بعاھة، مع ُمراعاة الظروف العامة لفُرص العمل- أنَّ یكسب أجراً یُساوي على األقل ثُلث أجِره السابِق،
مارستِھ ِمھنتُھ األساسیة أو أي ِمھنة أُخرى تتفق مع إمكاناتھ وِسنھ وُملكاتِھ الجسدیة والعقلیة وذلك من ِخالل مُّ

وتكوینھ الِمھني. 
ب - إذا كانت حالة العجز الُمبینة في الفقرة (أ) من شأنِھا - حسب التقدیرات الطبیة - أنَّ تدوم ُمدة یُفترض أنَّ

تُساوي أو تزید على ستة أشھر.

7 - إذا عاد صاِحب معاش العجز غیر الِمھني خاِضعاً ألحكام ھذا النِظام قبل بلوِغھ ِسن الستین یُعرض على اللجنة
ا إذا رأت أنھُ مازال عاِجزاً حسب المفھوم الطبي المنصوص الطبیة الُمختصة فإن رأت أنھُ ُشفي یوقف معاِشھ، أمَّ
علیھ في الفقرة السابِقة، فإنھُ یعامل ُمعاملة صاِحب معاش التقاُعد العائد للخضوع ألحكام ھذا النِظام حسب الفقرة

الرابعة من المادة الثامنة والثالثین.

المادة األربعون :

1 - في حالة وفاة صاِحب معاش عجز غیر ِمھني أو وفاة صاِحب معاش تقاُعد، فإن لُكٍل ِمن أفراد عائلتِھ الحق في
تقاضي نصیب ِمن معاش الُمتوفى. وفي حالة وفاة ُمشتِرك وھو على رأس العمل الخاِضع للنِظام، فإن أفراد عائلتِھ
یستِحقون معاشات الوفاة إذا كان الُمتوفى قد توافرت لھ ُمدة اشتِراك ال تقل عن ثالثة أشھُر ُمتِصلة أو ستة أشھُر
ُمتقِطعة تالیة لتاریخ تسجیلھ الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحاالت الُمشار إلیھا، یُحسب معاش الوفاة بنفس الطریقة التي
تُحسب بِھا قیمة معاش العجز غیر الِمھني، وإذا توفي الُمشتِرك بعد ترِكھ العمل الخاِضع للنِظام یُمنح أفراد عائلتِھ
معاش التقاُعد إذا توافرت لدى ُموِرثِھم ُمدة االشتِراك المؤِھلة الستحقاق ھذا المعاش ِوفق أحكام الفقرتین (1/أ) و(2)

ِمن المادة الثامنة والثالثین. 
2 - تطبیقاً لُحكم الفقرة السابِقة، یتم تحدید أنِصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد یطرأ علیھا من تعدیالت، ِوفق
األحكام الُمطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة ِطبقاً ألحكام فرع األخطار الِمھنیة المنصوص علیھا في

المادة الخامسة والثالثین.



القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبیق فرع المعاشات على المشتركین اختیاریاَ

المادة الحادیة واألربعون :

1- الُمشترك الذي بلغ من ُعمِره ستین سنة وأكثر، و الُمشتِرك الُمصاب بعجز من النوع المنصوص علیھ في الفقرة
السادسة من المادة التاِسعة والثالثین، اللذان ال تتوافر فیھما الشروط الالِزمة لالستِفادة من معاش تقاُعد أو عجز،
یحق لُكٍل ِمنھُما تسلُّم تعویض ُدفعة واحدة، یقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من ُمتوِسط أجر االشتِراك الذي یُقدَّر
على أساِسھ معاش التقاُعد، عن ُكِل شھر من أشھُر اشتِراِكھ في الخمس السنوات األولى و(12%) اثني عشر في
المائة عن ُكل شھر یزید عن ذلك. واستثناء من ھذه الفقرة، یُحسب التعویض الُمستحق عن ُمدة االشتِراك السابِقة على
العمل بھذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة ِمن ُمتوِسط األجر الُمشار إلیھ عن ُكِل شھر من أشھُر اشتِراِكھ في

الخمس السنوات األولى، و(7%) سبعة في المائة عن ُكل شھر یزید على ذلك. 
2 - وفي حالة وفاة ُمشتِرك ال تتوافر فیھ شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، یستِحق أفراد عائلتِھ مبلغ التعویض
المحسوب ِوفق أحكام الفقرة السابِقة، ویوزع بالكاِمل على أفراد العائلة الذین تتوافر فیھم شروط استِحقاق المعاش

وبنفس نِسب استِحقاقِھم فیھ. 
3 - استثناء من أحكام الفقرة األولى، یحق للُمشتِرك في حالة ترِكھ العمل الخاِضع للنِظام تسلُّم تعویض الُدفعة الواحدة

الُمستحق ِطبقاً ألحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ ِسن الستین أو حدوث عجز، وذلك في الحاالت اآلتیة :

، ولم تسمح لھُ األنِظمة بأن تُؤخذ ُمدة أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاِضع لنِظامي التقاُعد المدني أو العسكريِّ
االشتِراك الخاصة بِھ في الُحسبان عند تحدید حقوقِھ في النِظام المذكور. 

ب - إذا كان الُمشتِرك امرأة. 
ج - الحاالت األُخرى التي تُحدَّد ِوفقاً للضوابِط والمعاییر التي تنُص علیھا الالئحة.

4 - إذا عاد الُمشتِرك إلى عمل خاِضع للنِظام بعد تسلُِّمھ تعویض الُدفعة الواحدة، فإنھُ یحق لھ رد ما سبق أنَّ تقاضاه
ُدھا الالئحة. ُمقابِل إعادة ِحساب ُمدة االشتِراك التي استحق عنھا مبلغ التعویض الذي رده، ِوفقاً لألحكام التي تُحدِّ

المادة الثانیة واألربعون :

تُطبَّق أحكام ھذا القسم على المواطنین الُمشتِركین اختیاریا، وفیما عدا ما یتضمنھُ ھذا القسم ِمن أحكام، تُطبَّق علیھم
سائر أحكام ھذا النِظام التي تُطبَّق على غیِرھم من الُمشترِكین وأفراد عوائلِھم، ِوفق ما تُحِدُده اللوائح التنفیذیة من

أحكام.

المادة الثالثة واألربعون :

د الُمشتِرك اختیاریاً الشریحة التي یرغب االشتِراك 1 - استثناء من ُحكم الفقرة الثانیة من المادة التاسعة عشرة، یُحدِّ
على أساِسھا من بین الشرائح الُمحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) الُمرفق، وتُأخذ شریحة الدخل الشھري ُحكم أجر
د الالئحة ما یُتبع من أحكام في حالة رغبة الُمشتِرك تعدیل االشتِراك في مجال تطبیق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّ

الشریحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل. 
2 - یجوز بقرار ِمن الوزیر بناًء على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول

ر من زیادة الحد األقصى ألجر االشتِراك لسائر الُمشتِركین من الُعمال.  رقم (1) الُمرفق، تبعاً لما قد یتقرَّ
د الالئحة إجراءات سداد االشتِراكات الُمستحقة على الفئات الُمشار إلیھا.  3 - تُحدِّ

4 - یُستثنى الُمشتِركون اختیاریاً من الفئات الُمشار إلیھا من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثالثین.



القسم الرابع: أحكام مشتركة بین فرع األخطار المھنیة وفرع المعاشات

المادة الرابعة واألربعون :

1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثالثین، إذا بدأ االشتِراك بعد بلوغ الُمشتِرك ِسن الخمسین فإن الُمدة المؤھلة
الستِحقاق معاش العجز غیر الِمھني یجب أنَّ ال تقِل عن أربعة وعشرین شھر اشتِراك ُمتِصلة أو ستة وثالثین شھر
اشتِراك ُمتقِطعة، إضافة إلى أنَّ یكون العجز ِمن شأنِھ أنَّ یحول ُكلیاً وبِصفة ُمستدیمة بین الُمشتِرك وبین ُمزاولة

ِمھنتِھ أو نشاِطھ الُمعتاد أو أي ِمھنة أو نشاط آخر یتفق وُملكاتِھ وإمكاناتِھ.  
2 - استثناء من أحكام المادة األربعین، إذا بدأ االشتِراك بعد بلوغ الُمشتِرك اختیاریاً ِسن الخمسین فإن الُمدة المؤھلة

الستِحقاق معاش الوفاة تكون اثنى عشر شھر اشتِراك ُمتِصلة أو ثمانیة عشر شھر اشتراك ُمتقِطعة.

المادة الخامسة واألربعون :

استثناء من أحكام الفقرتین األولى والثانیة من المادة الثامنة والثالثین، ال یجوز للُمشتِرك اختیاریاً أنَّ یطلُّب التقاُعد
الُمبِكر وتسلُّم معاِشھ قبل أنَّ یبلُّغ ِسن الستین، إال إذا أثبت انتِھاء نشاِطھ الذي اشترك في النِظام على أساِسھ.

المادة السادسة واألربعون :

إذا توقف الُمشتِرك اختیاریاً عن االشتراك دون أنَّ تبلُّغ ُمدة اشتِراِكھ القدر الذي یؤِھلُھ للحصول على معاش، یُلغى
اشتِراِكھ ویُدفع لھ أو ألفراد عائلتِھ - حسب الحال - مجموع االشتِراكات التي سبق أن دفعھا.

المادة السابعة واألربعون :

د الالئحة كیفیة ِحساب أشھُر االشتِراك التي تُسجل لمصلحة الُمشتِرك على ضوء األسلوب الذي سیُتبع في 1- تُحدِّ
ساب االشتِراكات ِوفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة.   ِحِ

2 - تُعد الُمدَّد التي یتقاضى فیھا الُمشتِرك بدالً یومیاً لإلصابة في ُحكم ُمدَّد االشتِراك التي یستحق علیھا تعویضات
فرع المعاشات ، وعلیھ فإن ُكل (30) ثالثین یوماً من ھذا البدل تُعد شھر اشتِراك.

المادة الثامنة واألربعون :

یُحدَّد ِسن الُمشتِرك بشھادة میالده أو بالشھادة التي تُصِدُرھا الجھات الُمختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقدیم ِمثل ھذه
الوثائق فتُحدَّد الِسن بواِسطة طبیب أو أكثر تُسمیھ المؤسسة، ویُمِكن لذي العالقة االعتِراض على قرار الطبیب أمام
اللجنة الُمختصة المنصوص علیھا في المادة الثالثة والخمسین. وحیثُما توقف االستِحقاق أو تحدید مبلغ التعویض على

أساس ِسن الُمشتِرك وِجب تطبیق الطریقة نفِسھا. 
ویكون تقدیر السِّن ِوفقاً لما تقدم نھائیاً، حتى لو تبین فیما بعد ذلك وجود اختِالف بین السِّن الحقیقیة والسِّن الُمقدرة.

المادة التاسعة واألربعون :



د اللوائح التنفیذیة لھذا النِظام اآلتي :   تُحدِّ
1 - إجراءات دفع مبالغ العائدات و المعاشات وأوقاتِھا.  

2 - إجراءات دفع التعویضات للُمستفیدین الُمقیمین خارج المملكة.

المادة الخمسون :

یُصرف لألرملة أو البنت أو األُخت أو ابنة االبن الُمستِحقة لعائدة أو معاش ِطبقاً ألحكام النِظام ولمرة واحدة، ِمنحة
زواج یساوي مبلُغھا (18) ثماني عشرة مرة عائدتُھا أو معاُشھا الشھري الذي كانت تستفید ِمنھ، وتبعاً لذلك یوقف
دفع العائدة أو المعاش في آخر الشھر الذي جرى فیھ الزواج. وإذا أُعید نصیب أي من المذُكورات في العائدة أو
المعاش بعد صرف ھذه الِمنحة نتیجة طالقِھا أو ترُملِھا قبل انقِضاء فترة الثمانیة عشر شھراً من تاریخ قطع العائدة
ر إعادتُھ أو المعاش، یُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقیة على انقِضاء تلك الُمدة من النصیب الذي یتقرَّ

إلیھا.

المادة الحادیة والخمسون :

تدفع المؤسسة ِمنحة تُساوي معاش أو عائدة الُمشترك المتوفى عن ثالثة أشھُر بحد أقصى (10.000) عشرة أالف
لایر، وذلك في الحاالت اآلتیة :  

1 - إذا توفي الُمشتِرك نتیجة إصابة عمل أو توفي صاِحب عائدة عجز ُكلي أو ُجزئي ُمستدیم.  
ماِرس للعمل وقد أمضى الُمدة التي تؤِھل أفراد عائلتِھ الستحقاق معاش.   2 - إذا توفي ُمشتِرك مُّ

3 - إذا توفي صاِحب معاش تقاُعد أو عجز غیر ِمھني. 
ف إلیھم الِمنحة، كما یجوز لمجلِس اإلدارة زیادة الحد األقصى للِمنحة ألسباب مسوغة. د الالئحة من تصرِّ وتُحدِّ

المادة الثانیة والخمسون :

1- یبدأ دفع العائدات و المعاشات المنصوص علیھا في ھذا النِظام بدءاً ِمن الیوم األول ِمن الشھر التالي للشھر الذي
تحقَّقت فیھ الشروط المطلوبة الستِحقاق التعویضات . وبصورة استثنائیة تُدفع عائدات العجز الدائم الُكلي أو الُجزئي

من یوم توقف دفع البدالت الیومیة لإلصابة.  
2 - ینتھي دفع العائدات و المعاشات في آخر الشھر الذي حدثت فیھ وفاة أصحابِھا، وفي الیوم الذي لم تُعد تتوافر فیھم

الشروط المطلوبة الستِحقاقِھا بالنِسبة للحاالت األُخرى.

المادة الثالثة والخمسون :

1- تُقدَّر درجة العجز المشروط الستِحقاق تعویضات العجز الِمھني وتعویضات العجز غیر الِمھني من قِبل اللِّجان
الطبیة االبتدائیة التي تُنشأ في المركز الرئیس للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبیة أیضاً بتحدید

نوع اإلصابة أو المرض فیما إذا كان ِمھنیاً أو غیر ِمھني، وكذلك تحدید الُمدة الُمقدرة للعجز. 
2 - یُمِكن للُمشتِرك أو الُمستحقین عنھ - حسب الحال - أو المؤسسة االعتِراض على القرارات التي تُصِدُرھا اللِّجان

الطبیة االبتدائیة أمام لجنة طبیة استئنافیة تُنشأ في المركز الرئیس للمؤسسة. 
د الالئحة كیفیة تكوین اللِّجان الطبیة المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین من ھذه المادة والقواِعد التي 3 - تُحدِّ

تُنِظم سیر عملِھا وطریقة تعیین أعضائھا وُمكافآتِھم، إلى غیر ذلك ِمن األحكام الُمتعلِقة بھذه اللِّجان.



المادة الرابعة والخمسون :

1- یجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى الُمشتِرك أو ألفراد عائلتِھ كاِمل التعویضات المنصوص علیھا في ھذا النِظام
مھما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِھ، إال أن ھذه التعویضات ال تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة

من سیستفید ِمنھا أو نتیجة عمل جنائي قام بھ الُمستفید.  مِّ
2 - ال یلتزم صاِحب العمل بدفع تعویض إلى الُمشتِرك الُمصاب بإصابة عمل وال إلى أفراد عائلتِھ إال إذا كانت
اإلصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاِحب العمل ، أو بسبَّب خطئِھ الفاِحش أو نتیجة عدم احتِراِمھ النِظام أو
اللوائح الُمتعلِقة بالسالمة والِصحة في العمل، وفي ھذه األحوال یحتفِظ الُمصاب أو أفراد عائلتِھ بجمیع الحقوق في
التعویضات التي تُقُرھا لھم الشریعة اإلسالمیة أو األنِظمة األُخرى، كما یحتفِظ الُمصاب أو أفراد عائلتِھ بھذه الحقوق
أیضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادیة یكون المسؤول عنھا شخصاً ثالِثاً غیر صاِحب العمل . وفي جمیع

الحاالت یجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى الُمستفیدین التعویضات التي كفلھا لھُم النِظام. 
3 - ال یخل عدم دفع صاِحب العمل لالشتِراكات في استِحقاق العاِمل للتعویضات.

المادة الخامسة والخمسون :

1- تدفع المؤسسة ألفراد عائلة الُمشتِرك الذي یُحكم علیھ بعقوبة السجن ما یستِحقُھ من عائدات اإلصابة وكذلك
المعاشات ِطوال ُمدة حبِسھ. 

2 - یُمِكن وقف عائدات اإلصابة ومعاشات العجز - غیر الِمھني - ِوفق األحكام المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة
ِمن المادة الثالثین إذا رفض صاِحبُھا دون ُعذر مشروع الخضوع للِعالج وللزیارات والفحوص الطبیة أو أنَّ یواِظب
رة ِمن قِبل األجھزة الُمختصة في المؤسسة، أو رفض التقیُد بأي على دروس إعادة التدریب أو التأھیل الِمھني الُمقرَّ

تعلیمات طبیة أُخرى. 
3 - یكون الجمع بین تعویضات فرع األخطار الِمھنیة وتعویضات فرع المعاشات في حدود األحكام اآلتیة :

أ - یحق للُمشتِرك الجمع بین العائدة والمعاش بما ال یتجاوز (100%) مائة في المائة ِمن أكبر الِمقدارین اآلتیین : 
األول : متوِسط األجر الذي ُحِسبت على أساِسھ عائدة العجز الِمھني بعد زیادتِھ بمقدار عالوة سنویة افتراضیة
بواقِع (7%) سبعة في المائة عن ُكل سنة من السنوات الكاِملة الواقِعة بین تاریخ ثبوت العجز وتاریخ تقاُعِده على

أالَّ یتجاوز ذلك ِسن الستین. 
الثاني : ُمتوِسط األجر الذي ُحِسب على أساِسھ المعاش. 

ب - یحق للُمشتِرك أو للُمستِحقین عنھ - حسب الحال - الجمع بین التعویض المقطوع الُمستحق ِطبقاً لفرع
األخطار الِمھنیة وتعویضات فرع المعاشات ، كما یحق لھُم الجمع بین تعویض الُدفعة الواِحدة الُمستحق ِطبقاً لفرع

المعاشات وتعویضات فرع األخطار الِمھنیة . 
ج - یكون الجمع بین العائدات و المعاشات الُمستحقة ألفراد العائلة في الحاالت اآلتیة :

1 - یجمع األبناء والبنات الُمستِحقون في المعاش أو العائدة بین ما یُستحق لھُم عن األب وما یُستحق لھُم عن
األم. 

2 - تجمع األرملة بین معاِشھا عن نفِسھا ومعاِشھا عن زوِجھا. 
3 - یجمع الُمستِحق العاجز عن العمل بین المعاشات والعائدات الُمستحقةٌ لھُ.

رة في الفقرات األولى والثانیة والثالثة من المادة الحادیة والخمسین.  د - ال یجوز الجمع بین الِمنحة الُمقرَّ
ھـ - في غیر الحاالت السابِقة، ال یجوز الجمع بین أكثر ِمن تعویض أو بین التعویض والدخل ِمن العمل ألفراد

العائلة، إال في الحاالت والحدود التي تنُص علیھا الالئحة.

المادة السادسة والخمسون :

التعویضات النقدیة المنصوص علیھا في ھذا النِظام غیر قابِلة للحجز أو التناُزل إال ِوفق الشروط نفِسھا الُمحدَّدة فیما
یتعلق باألجور المنصوص علیھا في نِظام العمل والُعمال.



الفصل السادس: أحكام عامة

المادة السابعة والخمسون :

ال تُقبل الُمطالبة بالبدالت الیومیة لإلصابة، وبدالت االنتِقال واإلقامة، وِمنحة عائلة الُمتوفى بعد مرور سنة واحدة وال
تُقبل الُمطالبة ببقیة التعویضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعویض، ما لم یُكن ھُناك ُعذر تقبلُھ

المؤسسة.

المادة الثامنة والخمسون مكرر :

یجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزیر بعد توصیة مجلس اإلدارة - زیادة المعاش والعائدة
للمشترك وأفراد عائلتھ، وإستحداث تعویضات إضافیة لھم، في حدود ما تسمح بھ حالة المركز المالي للمؤسسة.

المادة الثامنة والخمسون :

ُرھا النِظام ألفراد عائلة الُمشتِرك المفقود ِوفق األحكام اآلتیة :  تدفع المؤسسة التعویضات التي یُقرِّ
1 - یُقصد بالمفقود : الُمشتِرك الذي ثبت فقُده في حاِدث یغلُّب معھُ ھالُكھ ولم یُعثر على ُجثمانِھ، كأن یُفقد في حاِدث

غرق أو حریق أو انفِجار أو كاِرثة طبیعیة. 
2 - یُعامل المفقود فیما یتعلق بالحقوق التأمینیة الُمستحقة ألفراد عائلتِھ ُمعاملة من ثبُتَّت وفاتِھ، وذلك بعد انقِضاء ُمدة
ِستة أشھُر على فقِده على األقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاِطعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِھ وكان الُمشتِرك

المفقود ُمعامالً بفرع األخطار الِمھنیة ، فإن حقوق أفراد عائلتِھ تُحدَّد ِوفق أحكام الفرع المذكور. 
3 - إذا تبینت حیاة الُمشتِرك المفقود فإن حقوقِھ تُعاد تسویتُھا حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِھا المؤسسة مبرئٍة

لِذمتِھا نافِذةً في ِذمة الُمشتِرك ، وتُحسم من حقوقِھ، فإن زادت علیھا یتجاوز عن استرداد الفرق. 
4 - تُحدَّد بالالئحة قواِعد وإجراءات تنفیذ أحكام ھذه المادة ویجوز لالئحة إضافة صور أُخرى للفقد یُدفع فیھا لعائلة

ُدھا. المفقود التعویضات الُمشار إلیھا ِوفق الشروط التي تُحدِّ

المادة التاسعة والخمسون :

1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة. 
2 - تُعفى التعویضات المنصوص علیھا في ھذا النِظام من ُكل الضرائب والرسوم، ومن أي نوع من أنواع الجبایة.

المادة الستون :

1 - یقوم بُمراقبة تطبیق ھذا النِظام وإجراءاتِھ ولوائحھ ألجل تنفیِذه من قِبل أصحاب العمل، ُمفتِشو التأمینات الذین
مثِلیھم أنَّ یسمحوا لُمفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق تعتِمُدھم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل ومُّ
الالِزمة لتسھیل قیاِمھم بمھاِمھم، واالطالع على السِجالت الُمتعلِقة بطبیعة العمل وأعداد الُعمال وأجوِرھم وطریقة
مارستِھم لعملِھم نفس العقوبات مانعة أو عرقلة تُرتكب ضد ُمفتِشي المؤسسة أثناء مُّ ِحسابِھا ودفِعھا، وتُطبَّق في ُكل مُّ

مارسة وظائف ُمفتِشي العمل.  مانعة وعرقلة مُّ المنصوص علیھا في حاالت مُّ
2 - یقوم ُمفتِشو التأمینات بتقدیم تقاریر إلى المؤسسة عن الُمخالفات إن وِجدت وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة

اإلجراءات للتحقُّق من ھذه الُمخالفات والتحقیق فیھا واتِخاذ ما یلزم بشأنِھا. 



الفصل السابع: أحكام انتقالیة وختامیة

3 - یلتِزم ُمفتِشو المؤسسة وموظفوھا اآلخرون بُحسِّن الُمعاملة والُمحافظة على سریة المعلومات التي یطلِعون علیھا
مارستِھم وظائفِھم، وال یجوز لھُم بأي حال من األحوال إفشاء أي ِمن ھذه األسرار أو نقلِھا إلى غیر األجِھزة أثناء مُّ

الُمختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبیق العقوبات الالِزمة حسب األنِظمة على من یُخالِف ذلك ِمن موظفیھا.

المادة الحادیة والستون :

1- ألصاحب العمل وللُمشتِركین ولِمن یقوم مقامھُم، أن یقدموا عن طریق التسلَُّسل اعتِراضاً ِضد أي قرار صاِدر عن
أي ِجھاز مختص في المؤسسة یتعلق بوجوب التسجیل أو االشتِراكات أو التعویضات ، ویُقدَّم االعتِراض إلى الِجھاز

األعلى بالتسلَُّسل بالنِسبة للِجھاز الذي صدر عنھ القرار الُمعترض علیھ، كما ھو ُمبین فیما یأتي :

أ - ُمحافِظ المؤسسة من أجل القرارات الُمتخذة ِمن ُمدیر المكتب. 
ب - مجلِس اإلدارة من أجل القرارات الُمتخذة ِمن الُمحافِظ.

2 - یُمِكن ألصحاب العمل والُعمال ولِمن یقوم مقامھُم الذین لم یُقبل اعتِراِضھم الذي قدَّموه عن طریق التسلسل أن
یتقدموا بشكوى أمام الجھة القضائیة الُمختصة بالنظر في قضایا العمل.

المادة الثانیة والستون :

1- یُفرض على صاِحب العمل الذي ال یتقید بأي ُحكم من أحكام ھذا النِظام ولوائحھ التنفیذیة غرامة ال تزید على
د الُعمال الُمشتِركین الذین (5.000) خمسة آالف لایر، ویُضاعف ھذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّ
ارتكب صاِحب العمل بصدَِّدھم ُمخالفة أو أكثر، على أالَّ یزید مجموع الغرامات المفروضة في ُكِل مرة على

(50.000) خمسین ألف لایر. 
م ُمتعِمداً بیانات غیر صحیحة بغرض ُرھا نِظام آخر، فإن ُكل شخص یُقدِّ 2 - مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد یُقرِّ
إفادة غیِره ِمن التعویضات بغیر وجھ حق، تُفرض علیھ غرامة ال تزید على (2.000) ألفي لایر، ویُضاعف ھذا الحد

في حالة العود. 
م بیانات غیر صحیحة بغرض االستِفادة ِمن التعویضات غرامة یدفُعھا للمؤسسة ال 3 - یُفرض على الشخص الذي یُقدِّ
تتجاوز قیمتُھا قیمة التعویضات التي دفعتھا لھُ بدون وجھ حق، إضافة إلى إلزاِمھ برد ما تم دفُعھ ِمن تلك التعویضات

 .
4 - یتم تكوین لِجان للتحقیق في مكاتِب المؤسسة للنظر في الُمخالفات وتحدید العقوبات. 

5 - یصُدر القرار بفرض الغرامة المنصوص علیھا في الفقرات السابِقة ِمن ُمحافِظ المؤسسة ، ویجوز لصاِحب
الشأن االعتِراض على القرار ِخالل ثالثین یوماً ِمن تاریخ إبالِغھ القرار ِوفق أحكام المادة الحادیة والستین. 

6 - ال یجوز فرض أي من الغرامات المنصوص علیھا في ھذه المادة عن الُمخالفات التي مضى علیھا خمس سنوات
فأكثر.

المادة الثالثة والستون :

من یشملُھم، تُعد باِطلة إذا كان ِمن شأنِھا أنَّ تُضر بحقوق ُكل اتِفاق أو تسویة تُخالِف أحكام ھذا النِظام وتصُدر مِّ
الُمستفیدین أو أنَّ تُحِمل الُمشتِركین أو أفراد عائالتِھم التِزامات إضافیة.



المادة الرابعة والستون :

الُعمال، الُمخاطبون بأحكام ھذا النِظام، الذین یعملون داخل المملكة ویُصابون بحواِدث أثناء العمل أو بسبَّبِھ أو
بأمراض ِمھنیة قبل أنَّ یُطبق علیھم فرع األخطار الِمھنیة یُعاملون بموجب األحكام النِظامیة الُمتعلِقة بالتعویض عن

إصابة العمل، النافِذة في تاریخ وقوع الحاِدث أو اكتِشاف المرض.

المادة الخامسة والستون :

استثناء ِمن ُحكم الفقرة ( 2 / أ ) ِمن المادة الثامنة عشرة تتدرج ِحصة اشتِراك العاِمل الُمشتِرك على النحو اآلتي : 
(%6) ستة في المائة من أجر االشتِراك ابتداء من تاریخ العمل بھذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدھا إلى (%7.5)

سبعة ونصف في المائة لُمدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدھا إلى (9%) تسعة في المائة .

المادة السادسة والستون :

استثناء ِمن ُحكم الفقرة الثالثة ِمن المادة الثامنة والثالثین والمادة الحادیة واألربعین، تُحسب التعویضات الُمستحقة عن
الُمدة السابِقة على نفاذ ھذا النِظام، التي یكون الُمشتِرك قد أدى ِخاللِھا اشتِراكات عن أجور تزید عن األجور الُمحدَّدة
بموجب الفقرتین األولى والثانیة من المادة التاسعة عشر، على أساس األجور التي أُدیت عنھا تلك االشتِراكات مھما
قلت الُمدة، أو على أساس األجور األخیرة في نھایة ُمدة االشتِراك األخیرة - أیُھما أفضل للُمشتِرك - وذلك مع ُمراعاة

قواِعد استِحقاق وِحساب المعاش وتعویض الُدفعة الواحدة المنصوص علیھا في النِظام.

المادة السابعة والستون :

یُزاد ما یُدفع إلى الُمشتِرك أو أي فرد من عائلتِھ - حسب الحال - الذي تتوافر فیھ الشروط التي تنُص علیھا الالئحة،
ویتسلم داخل المملكة في تاریخ العمل بھذا النِظام عائدةً أو معاشاً شھریاً ُمستحقاً ِطبقاً لنِظام التأمینات االجتِماعیة

السابِق على النحو اآلتي : 
1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي یستلُِمھ الُمشتِرك یقل عن (1.500) ألف وخمسمائة لایر شھریاً، یُرفع إلى ھذا

القدر. 
2 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وِزع - بعد وفاة الُمشتِرك - على أفراد عائلتِھ یقل عن (1.500) ألف وخمسمائة

لایر شھریاً، یُعاد تحدید أنِصبة أفراد العائلة الُمستحقین على أساس رفع استِحقاق موُرثِھم إلى ھذا القدر. 
3 - إذا كان نصیب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش یقل عن (300) ثالثمائة لایر شھریاً، یُرفع نصیبُھ إلى
ھذا القدر، على أالَّ یتجاوز مجموع أنِصبة أفراد العائلة نتیجة لھذا الُحكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة لایر شھریاً،
أو ُمتوِسط األجر الذي قُِدرت على أساِسھ العائدة أو المعاش الُمستحق للُمشتِرك الُمتوفى أیُھما أكثر دون إخالل بُحكم

الفقرة السابِقة. 
4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداًء ِمن أول الشھر التالي لتاریخ العمل بھذا النِظام.

المادة الثامنة والستون :

1- یُصِدر الوزیر بناًء على موافقة مجلِس اإلدارة، ِخالل سنة من تاریخ نشر ھذا النِظام، القرارات واللوائح الالِزمة
لتنفیِذه وتُنشر في الجریدة الرسمیة . 

2 - یستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاریخ العمل بھذا النِظام بما ال یتعارض مع أحكاِمھ إلى أنَّ تصُدر



القرارات واللوائح المنصوص علیھا في الفقرة السابِقة. 
3 - إلى أنَّ یصُدر جدول األمراض الِمھنیة المنصوص علیھ في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرین، یستِمر

العمل بالجدول الصاِدر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاریخ 17 / 10 / 1420 ھـ. 
4 - إلى أنَّ یصُدر جدول دلیل نِسب العجز المنصوص علیھ في الفقرة األولى من المادة الرابعة والثالثین یستِمر

العمل بالجدول الصاِدر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاریخ 11 / 11 / 1418 ھـ.

المادة التاسعة والستون :

1- یحل ھذا النِظام محل نِظام التأمینات االجتِماعیة الصاِدر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاریخ 6 / 9 /
1389 ھـ ویُلغي ُكل ما یتعارض معھُ ِمن أحكام، وتنتقل الحقوق وااللتِزامات الُمترتِبة علیھ إلى المؤسسة بما فیھا

االلتِزامات الناتِجة عن حلولِھا محل صندوق المقاولین. 
د الوزیر بقرار ِمنھ بناًء على موافقة مجلِس اإلدارة ما یُطبَّق ِمن أحكام ھذا النِظام على الُمشتِركین الذین 2 - یُحدِّ

انتھت ُمدة اشتِراِكھم قبل العمل بھذا النِظام وأفراد عائالتِھم.

المادة السبعون :

ه. یُنشر ھذا النِظام في الجریدة الرسمیة ویُعمل بِھ ابتداًء ِمن أول الشھر التالي النقِضاء ستین یوماً ِمن تاریخ نشرِّ


