
 الئحة تعويضات فرع المعاشات

كيفية حساب أشهر االشتراك :األولالفصل   

  ( 1) المـــادة 

 -: من النظام ، يراعى العمل مبوجب القواعد اآلتية( 74)يف حساب أشهر االشرتاك تطبيقا ألحكام املادة 

لكامل اخلاضع يعترب شهر اشرتاك كل شهر تقويم استحق عنه اشرتاك للمؤسسة على أساس األجر الشهري ا -1

لالشرتاك وفقا ألحكام النظام والئحة التسجيل واالشرتاكات سواء كان ذلك وفق أسلوب تثبيت أجر االشرتاك على 

اساس اجر الشهر األول من السنة التأمينية ، أو اسلوب األجور الفعلية ، أو أي أسلوب آخر تتبعه املؤسسة يف جمال حتديد 

  . االشرتاكات الواجبة

الذي يعامل وفق أسلوب األجور الفعلية يعامل بالنسبة للمدد اليت مل يتقاض عنها اجره الشهري كامال، املشرتك  -2

 ومل يسبق إدخاهلا ضمن املدة احملسوبة له وفق أحكام

  :الفقرة السابقة ، على النحو اآلتي

  . قاضى عنها أجراثالثني يوما ت( 03)إذا كان يتقاضى أجره بالشهر ، حيسب له شهر اشرتاك مقابل كل  .أ

 . مائتني وأربعني ساعة تقاضى عنها اجرًا( 273)إذا كان يتقاضى أجره بالساعة حيسب له شهر اشرتاك مقابل كل  .ب

 . ثالثني يوما تقاضى عنها أجرا( 03)إذا كان يتقاضى أجره باليوم حيسب له شهر اشرتاك مقابل كل  .ج

ثالثة عشر يوما ( 10)ات السابقة يعترب الباقي من أيام العمل الذي يبلغ يف عمليات مجع أشهر االشرتاك طبقا للفقر .د

  . بعد جتميعها ، يف حكم شهر اشرتاك ، وإذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل فأكثر

إذا تضمنت مدة اشرتاكه مدة استحق عنها بداًل يوميًا لإلصابة ، فإن هذه املدة تدخل يف حساب املعاش أو التعويض  .هـ

  . ستحق له طبقًا الحكام فر  املعاشات كما لو كان قد تقاضى أجره عنها كاماًل وأد  عنها االشرتاكات املستحقةامل

يف احلاالت اليت يتم فيها حتصيل االشرتاك وفقا للتقويم امليالدي تضاف فروق األيام بني السنوات امليالدية واهلجرية  -0

ء املشرتك املدة املؤهلة الستحقاق املعاش وذلك يف حاالت استحقاق املعاش ملدة االشرتاك ، إذا كان من شأن ذلك استيفا

 (03)من املادة (2)و ( هـ /1) و ( د /1) و ( ج /1) و ( أ /1) املنصوص عليها يف الفقرات 

 . (1)من النظام ، وكذلك يف حاالت العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق املضافة يف حساب املعاش

 

 ( 2) المـــادة 

 . يعّد اليوم الذي انتهت فيه خدمة املشرتك يوم اشرتاك ولو مل حيصل على اجر عن هذا اليوم -1

إذا مل يكتمل آخر شهر خروج من اخلدمة بالنسبة للمعاملني بأسلوب تثبيت أجر االشرتاك فإنه يعّد حبكم شهر  -2

من (  73،  03) واملادتني ( 03)من املادة ( 2)و ( هـ/1)و ( د/1)و ( ج/1)و ( أ/1)اشرتاك كامل يف تطبيق أحكام الفقرات 

النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء املشرتك للمدة املؤهلة الستحقاق املعاش دون أن يدخل هذا الشهر يف حساب 

(2)املعاش
  

( 03)املادة من ( 1)يف جمال حتديد املدة املؤهلة الستحقاق معاش العجز غري املهين ومعاش الوفاة طبقًا حلكم الفقرة  -0

من النظام تعّد أشهر االشرتاك متصلة إذا كانت تتعلق مبدد عمل خاضعة للنظام ( 73)من املادة ( 1)والفقرة 

 . اليفصل بينها فاصل زمين

يف جمال تطبيق حكم الفقرة السابقة ال يعّد فاصال زمنيا شهر اخلروج من اخلدمة إذا مل يستحق عنه اشرتاك ،  -7

ني الذين يؤدون االشرتاكات على أساس أجور الشهر األول من السنة ، أما بالنسبة وذلك بالنسبة للمشرتك

للمشرتكني الذين يؤدون االشرتاكات على أساس األجور الفعلية فإنه ال يعّد فاصال زمنيا مدد الغياب أو اإلجازة 

عنهــا اشرتاك ، كما  بدون أجر أو مدد وقف عقد العمل اليت يقضيها املشرتك لد  صاحب العمل إذا مل يستحق

اليعّد فاصال زمنيا املدة اليت تفصل بني فرتتي اشرتاك وتقل عن ثالثني يومًا ، على أال تدخل املدد املشار اليها ضمن 

 .اليت تقدر على أساسها املعاشات مدة االشرتاك



 

 (3)المـــادة 

شرتك قد عمل لد  أكثر من صاحب عمل واستحق على من النظام إذا كان امل( 03)من املادة ( هـ/0)يف تطبيق أحكام الفقرة 

كل منهم اشرتاك كامل عن الشهر الواحد، حيتسب لصاحل املشرتك أو املستفيدين عنه حسب احلال شهر اشرتاك واحد مقابل 

خريتني الشهر الزمين الواحد، ويتخذ جممو  األجور الشهرية اليت يستحقها لد  أصحاب األعمال املتعددين خالل السنتني األ

من النظام ( 03)من املادة ( 0)والفقرة ( 13)من املادة ( 2)من مدة اشرتاكه أساسًا حلساب املعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة 

 .من الئحة تعويضات فر  املعاشات( 3)واملادة 

 (1)ويضع احملافظ التفاصيل واألمثلة الالزمة لتطبيق هذه املادة

 

 المستحقة للمشتركين وكيفية حسابهاالتعويضات : الفصل الثاني

 

 )4)المـــادة 

من النظام ، يلزم الستحقاق معاش التقاعد يف مجيع األحوال ان يكون املشرتك قد توقف عن ( 03/1)يف تطبيق أحكام املادة -1

االختياري أو ممارسة أي عمل مما خيضع لإلشرتاك اإللزامي بالنسبة للمشرتكني إلزاميا ، وأي عمل مما خيضع لالشرتاك 

 .اإللزامي بالنسبة للمشرتكني اختياريا

من النظام ، حيق للمرأة املشرتكة إذا بلغت سن اخلامسة واخلمسني فأكثر أن ( 03)من املادة ( ج/1)يف تطبيق احكام الفقرة -2

 . قلمائة وعشرين شهرا على اال( 123)تتقدم بطلب صرف معاش التقاعد املستحق هلا متى بلغت مدة اشرتاكها 

من النظام ، حيق للمشرتكني الذين يعملون باألعمال الشاقة أوالضارة ( 03)من املادة ( د/1)يف تطبيق أحكام الفقرة -0

بالصحة اآلتي بيانهم ، طلب احلصول على معاش التقاعد يف سن اخلامســة واخلمسـني فأكثر ، متى توافرت لد  املشرتك منهم 

  -: ائة وعشرين شهرام( 123)مدة اشرتاك ال تقل عـن 

 . عمال املناجم الذين يعملون داخل املنجم . أ

 . عمال احملاجر الذين يعملون يف تكسري وتفجري وتعبئة األحجار واملواد اخلام .ب 

  . العمال الذين يعملون يف جمال صهر املعادن كاحلديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام األفران العالية احلرارة .ج 

  . لغواصون الذين يتطلب عملهم املعتاد الغوص يف أعماق البحارا. د

ويشرتط إلفادة املشرتك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر يف مزاولة األعمال املشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات 

  . بمدير املكت  اخلمس األخرية من مدة اشرتاكه، ويثبت ذلك مبوجب تقرير التفتيش املعتمد من

من ( 03)من املادة ( د/1)و( ج/1)و( ب/1)من هذه املادة يبدأ دفع املعاش املستحق مبوجب الفقرات ( 1)مع مراعاة حكم الفقرة  -7

  .بلوغ سن الستني  النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف املعاش إذا قدم قبل

  

 )5)المـــادة 

املسجون ، معاش التقاعد بصفة    من النظام ، تدفع املؤسسة ألسرة املشرتك( 03)من املادة  (هـ/1)يف تطبيق أحكام الفقرة -1

 -:هذا املعاش ، إضافة إىل الشروط اآلتية   مؤقتة قبل بلوغه سن الستني متى توافرت املدة املؤهلة الستحقاق

قل عن ثالثة أشهر، أو بقاء املشرتك يف أن يكون قد صدر حبقه حكم أو أمر من صاحب الصالحية يقضي بسجنه مدة الت . أ

 . السجن هذه املدة

 .أن يكون صاحب العمل قد أخطر املؤسسة بإنهاء خدمة املشرتك .ب

 من هذه املادة من أول الشهر( 1)يبدأ احلق يف صرف املعاش املشار إليه يف الفقرة -2

ن صاحب الصالحية، ومن أول الشهر التالي النقضاء التالي لتاريخ دخول املشرتك السجن وذلك ملن صدر حبقه حكم أو أمر م

ثالثة أشهر بالنسبة ملن بقي يف السجن هذه املدة، وينتهي احلق يف املعاش بنهاية اليوم األخري من الشهر الذي خرج فيه املشرتك 

لتاريخ الفعلي لدخول من السجن إضافة إىل ثالثة أشهر تالية له ، وعلى املكتب املختص التنسيق مع إدارة السجن ملعرفة ا

 (2). املشرتك وخروجه من السجن



من النظام عن طريق شخص حيدده املشرتك من ( 3/2)يصرف املعاش ألفراد عائلة املشرتك املسجون الوارد ذكرهم يف املادة -0

نيبه أفراد عائلته منهم ، فللمؤسسة أن تصرف املعاش ملن ي  بينهم بإقرار منه تعتمده إدارة السجن املوجود به ، فإن مل حيدد أحدا

 (1).أو ألرشدهم ( شرتك السجني امرأةللزوج إن كان امل  او)فإن مل ينيبوا أحدا يصرف املعاش للزوجة 

من النظام نهائيا إذا بلغ سن ( 03)من املادة ( هـ/1)يصبح معاش التقاعد املستحق للمشرتك املسجون مبوجب الفقرة  -7

من النظام فإنه ( 03)املنصوص عليه يف املادة   قبل ذلك أن تويف ، أو أصـيب بعجز غري مهين منالستني أثناء سجنه ، وإذا حدث 

 يعاد حساب معاشه ، ويعامل معاملة من تويف أو أصيب بعجز بعد تركه العمل اخلاضع للنظام ، وقبل بلوغه سن الستني

من هذه املادة ، يعامل وفق ما (2)ل احملدد مبوجب الفقرةإذا أفرج عن املشرتك املسجون قبل بلوغه سن الستني ، وانتهى األج-5

 . يعامل به أي مشرتك تنتهي مدة اشرتاكه قبل بلوغ سن الستني

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة ، خيضع املعاش املستحق للمشرتك املسجون لسائر أحكام النظام وهذه الالئحة وخاصة -6

 . املعاش فيما يتعلق بشروط استمرار احلق يف صرف

 

 )6)المـــادة 

من النظام حيق للمشرتك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه يف سن الستني أو أكثر ، ( 03)من املادة ( 2)يف تطبيق حكم الفقرة 

مائة وعشرين شهرا ، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع ( 123)ستني شهرًا على األقل وال تصل إىل ( 63)وله مدة اشرتاك تبلغ 

ن يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على املعاش ، على أال تتجاوز املدة املراد ضمها مخس سنوات ، للنظام أ

عن كل شهر من املدة املضمومة حمسوبة على أساس متوسط األجر %( 13)وعلى أن يؤدي مجلة اشرتاكات فر  املعاشات بواقع 

، وعلى املشرتك أن يؤدي هـذه االشرتاكات إما دفعة واحدة ، أو حبسم مرتاكم الشهري لالشرتاك الذي يقدر على أساسه املعاش

من قيمة معاشه املستحق شهريًا وذلك حتى %( 25)املعاش املستحق له من تاريخ تقاعده وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع 

 (1). ط حق املؤسسة يف باقي األقساط قيمة املبلغ املستحق ، وإذا تويف قبل سداد كامل القيمة ، يسق الوفاء بكامل 

  

 (7)ـادة المــ

 -: من النظام يراعى مايأتي( 03)من املادة ( أ/0)يف تطبيق أحكام الفقرة 

 . شهرًا( 12)يقصد مبدة االشرتاك اليت حيسب عنها املعاش جممو  أشهر االشرتاك مقسومة على  -أ 

لنظام تدخل يف حساب املعاش بواقع جزء من أربعني من متوسط أجر مدة االشرتاك الواقعة بعد تاريخ بدء العمل با -ب 

  . االشرتاك الشهري للمشرتك يف السنتني األخريتني من مدة اشرتاكه

مدة االشرتاك اليت قضيت يف ظل النظام السابق تدخل يف حساب املعاش بواقع جزء من مخسني جزءًا من املتوسط  -ج 

مـن املـادة ( 0)ىل املعاش املستحق عن هذه املدة إعانة األعباء العائلية املنصوص عليها يف الفقـرة ، ويضاف إ( ب)املذكور يف الفقرة 

 .  أحكام كانت ختضع له من من النظام السابق ووفـق ما( 03)

جممو  تستحق إعانة األعباء العائلية ملن تنطبق عليهم أحكام تلك الفقرة إذا كان  ال ،(ج)استثناًء من حكم الفقرة  -د 

املعاش مضافا إليه اإلعانة يساوي أو يقل عن قيمة احلد األدنى املقرر ملعاش التقاعد أو معاش العجز غري املهين ، ففي هذه احلالة 

اجملمو  أكثر من احلد األدنى ، فيستمر صاحب املعاش يف تسلم  يرفع املعاش إىل احلد األدنى وتلغى اإلعانة ، أما إذا كان ذلك

وإذا جر  تعديل يف قيمة اإلعانة نتيجة تغيري يف عدد املعولني حبيث يصبح  دون رفع املعاش إىل احلد األدنى ،  هذا اجملمو 

اجملمو  يساو  أو يقل عن احلد االدنى يرفع املعاش إىل احلد االدنى وتلغى االعانة ، وإذا تويف صاحب املعاش فإن املعاش الذي 

 . عن احلد األدنى املقرر يوز  على أفراد العائلة جيب أال يقل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )8)المـــادة 

 -: من النظام يراعى مايأتي( 03)من املادة ( ب/0)يف تطبيق أحكام الفقرة -1

متوسط األجر الشهري الذي يقدر على أساسه املعاش هو جزء من اربعة وعشرين جزءًا من جممو  كامل األجور اخلاضعة   .أ

 ا االشرتاكات املستحقة يف األربعة وعشرين شهر اشرتاك األخرية مبراعاة حكم الفقرة التاليةلالشرتاك واليت سددت على أساسه

.  

من أجر االشرتاك يف بداية اخلمس سنوات % ( 153)يشرتط أال يزيد متوسط األجر الذي سيقدر على أساسه املعاش عن  . ب

استمر أجر اشرتاكه خاضعًا للتدرج املنصوص عليه يف األخرية من مدة االشرتاك ، ويستثنى من هذا الشرط املشرتك الذي 

من النظام ملدة مخس سنوات اشرتاك على األقل ، وإذا ترتب على تطبيق هذا احلكم أن قل املتوسط الذي ( 13)من املادة  (2)الفقرة 

فأكثر، يراعـى %( 13)ة يقدر على أساسه املعاش عن املتوسط الفعلي لألجر خالل السنتني األخريتني من مدة االشرتاك بنسب

 احتســاب معاش مسـتقل عــن فروق األجـر اليت استبعدت يضاف إىل املعاش األساسي وفق التفاصيل

 (1).واألمثلة اليت يصدر بها قرار من احملافظ 

 : من النظام يراعى اآلتي( 03)من املادة ( د/0) تطبيق أحكام الفقرة يف-2/1

على احلاالت اليت يقل فيها متوسط األجر الشهري للمشرتك يف السنتني األخريتني من مدة تطبق أحكام الفقرة املذكورة  . أ

ج /0) أو أكثر بسبب اخنفاض أجره فعليًا أو بعد تطبيق حكم الفقرة %( 13)اشرتاكه عن متوسط أجره يف سنوات سابقة بنسبة 

 . من النظام( 03)من املادة ( 

ز حساب كل منها مدة منفصلة، مدتي اشرتاك فقط مبا فيها مدة االشرتاك األخرية احلد األقصى لعدد املدد اليت جيو . ب

 وبشرط أن ال تقل أي مدة منهما عن سنتني وأن يزيد متوسط األجر الشهري يف السنتني األخريتني ملدة

 . عن متوسط األجر الشهري ملدة االشرتاك املنفصلة األخرية%( 13)االشرتاك املنفصلة األوىل بنسبة 

يف حالة وجود أكثر من مدة اشرتاك تنطبق عليها الشروط املذكورة يف الفقرة السابقة، يتم اختيار مدة االشرتاك السابقة  . ج

 . مباشرة على مدة االشرتاك املنفصلة األخرية

قة من تلك إذا قل متوسط األجر الشهري للمشرتك يف السنتني األخريتني يف كل مدة منفصلة عن أجره يف أي سنة ساب . د

و أكثر، يؤخذ الفرق بينهما عن كل سنة من السنوات اليت ظهرت فيها هذه الفروق ويستخرج املتوسط أ(   %13)املدة عن 

 . الشهري هلا ثم حيسب معاش مستقل عن تلك الفروق واملدة املستحقة عنها ويضاف إىل معاش تلك املدة

 . سط األجر الذي سيقدر على أساسه معاش كل مدة منفصلةمن هذه املادة على متو( ب/1)يطبق حكم الفقرة  .هـ

السابقة ويربط املعاش النهائي ( أ، ب، ج، د، هـ)يتم حساب معـاش عن كـل مـدة اشرتاك منفصلة مبراعاة ما ذكر يف الفقـرات . و

 (1).بقدر جممو  املعاشات املستحقة عن تلك املدد 

 )     السابقتني يف مدة االشرتاك، يطبق حكم الفقرة( أ، ب/2/1)يف الفقرتني  يف حالة عدم توفر الشروط املنصوص عليها-2/2

 (2). السابقة على تلك املدة ( د2/1

من النظام، ال يسمح باجلمع بني األجـر الذي عـاد به صاحب املعاش إىل عمـل ( 03)من املادة  (أ/7)يف تطبيق أحكام الفقرة  -0

ى النحو املنصوص عليه يف تلك الفقرة، إال إذا كانت عودته بعد بلوغه سن الستني أو خاضع للنظام وبني جزء من معاشه عل

 (0).من النظام  )03)من املادة ( 4)كان صاحب معاش عجز غري مهين ممن أشارت إليهم الفقرة 

 

 )9)المـــادة 

غري املهين أن حيدث العجز واملشرتك  من النظام يشرتط الستحقاق معاش العجز( 03)من املادة ( 1)يف تطبيق أحكام الفقرة  -1

على رأس العمل اخلاضع للنظام ، وأن تكون فرتة االثين عشر أو الثمانية عشر شهر اشرتاك تالية إلمتام إجراءات تسجيله الفعلي 

مدة االشرتاك لد  املؤسسة ، وأن تثبت حالة العجز مبعرفة اللجان الطبية خالل مثانية عشر شهرًا على األكثر من تاريخ انتهاء 

األخر  ، وإذا مل يصدر من اللجنة الطبية قرار بثبوت العجـزخالل هذه الفرتة بسبب راجع  ، إضافة إىل الشروط النظامية

للمشرتك ، فإنه يعامل يف هذه احلالة معاملة املشرتك الذي يصاب بعجز غري مهين بعد تركه العمل اخلاضع للنظام املنصوص 

 . من النظام ، إضافة اىل الفقرة التالية( 03)املادة  من( 2)عليها يف الفقرة 

من النظام تعرض حالة املشرتك الذي حدث له عجز غري مهين بعد تركه العمل ( 03)من املادة ( 2)يف تطبيق أحكام الفقرة  -2

عاش التقاعد قبل بلوغه اخلاضع للنظام على اللجنة الطبية املختصة للنظر يف مد  توفر العجز غري املهين املوجب الستحقاق م

سن الستني ، ويتم العرض على اللجنة يف أي وقت طاملا مل يسقط حق املشرتك يف املطالبة بفوات املواعيد املنصوص عليها يف 



  . من النظام ، وتوفرت الشروط النظامية األخر  اخلاصة باستحقاق هذا املعاش( 54)املادة 

بعجز غري مهين بعد تركه العمل اخلاضع للنظام ، ومن يف حكمه يعّد معاش  املعاش الذي مينح للمشرتك الذي يصاب -3

 -:تقاعد تسري عليه كافة أحكام معاش التقاعد فيما عدا أنه يصرف قبل سن الستني ويراعى بشأنه مايأتي 

 . اليستحق املعاش املذكور عن الفرتة السابقة على تاريخ ترك العمل اخلاضع للنظام -أ

 من املادة( 0)ه أحكام احلد األدنى النسيب املنصوص عليه يف الفقرة التطبق علي -ب

 .من املادة املذكورة( 7)من النظام ، كما التطبق عليه احكام الفقرة  (39)

 .خيضع صاحب هذا املعاش للفحوص الطبية الدورية اليت حتددها اللجان الطبية إىل حني بلوغه سن الستني -ج 

على حاالت استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم املشرتك بعد تركه العمل ( ب)و  (أ)وتسري أحكام الفقرتني 

 (1. )من هذه الالئحة ( 12)من املادة  (2)اخلاضــع للنظام املنصوص عليها يف الفقرة 

  

 )11)المـــادة 

مخسني باملائة %( 53)املهين اعانة بنسبة من النظام يضاف اىل معاش العجز غري ( 03)من املاده ( 7)يف تطبيق أحكام الفقرة 

للمشرتك الذي تقرر اللجنة الطبية انه حيتاج ملساعدة غريه للقيام بأعباء حياته اليومية ، على أن ال تتجاوز هذه االعانة مبلغ 

اول الشهر التالي ثالثة االف ومخسمائة ريال ، ويبدأ استحقاق االعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز او من ( 0533)

وحتدد اللجنة الطبية مد  استمرار احلاجة . للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق االعانة ان كان قرارها بذلك صدر الحقا 

 . ملساعدة الغري ، وتصري االعانة نهائية إذا استمرت احلاجة اليها قائمة حتى بلوغ املشرتك سن اخلامسة والستني

 

 (11)المـــادة 

-:من النظام يراعى مايأتي( 03)من املادة ( 4)و( أ/6)بيق أحكام الفقرتني يف تط
(1)

 

يقصد باألجر السابق كامل أجر اإلشرتاك املستحق للمشرتك عن آخر شهر من مـدة اشرتاكه ، أو كامل أجر اشرتاكه  -1

 .السابق على تاريخ ثبوت عجزه غري املهين ، أيهما أكرب

ذا كان سبب عجزه عاهة أو مرضًا أصيب به قبل تاريخ تسجيله الفعلي لد  املؤسسة، إال إذا ثبت اليعّد املشرتك عاجزًا إ -2

  . للجنة الطبية املختصة ان العاهة أو املرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما أد  إىل نقص نسبة قدرته على العمل

جنة الطبية املختصة للنظر يف حالته، فإن رأت أنه إذا عاد صاحب معاش العجز غري املهين إىل عمل بأي أجر يعرض على الل-0

شفي يوقف معاشه، وإن رأت أن العمل الذي عاد إليه اليضر حبالته الصحية فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد 

إليه املشرتك من شأنه من النظام ، أما إذا رأت اللجنة أن العمل الذي عاد ( 03)من املادة  (7)للخضو  للنظام حسب أحكام الفقرة 

 (2). أن يضر بصحته فيطلب منه ترك العمل، فإن مل ميتثل يوقف معاشة كامال

 

 )12)المـــادة 

 -:من النظام ، يراعى مايأتي( 73)من املادة  (1)يف تطبيق أحكام الفقرة 

له مدة اشرتاك التقل عن ثالثة  يف حالة وفاة املشرتك الزاميا وهو على رأس العمل اخلاضع للنظام أيا كان سنه، وكانت -1

أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية إلمتام إجراءات تسجيله الفعلي لد  املؤسسة ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش 

 . الوفاة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، وحتسب قيمة هذا املعاش مثل حساب قيمة معاش العجز غري املهين

الة وفاة املشرتك بعد تركه العمل اخلاضع للنظام مينح أفراد عائلته معاش التقاعد ، ويدفع هلم اعتبارا من اول الشهر يف ح-2

التالي لتاريخ الوفاة ، متى بلغت مدة اشرتاكه عشر سنوات سـواء كانت كلها مدة اشرتاك فعلية أو بإضافة املدة االعتبارية 

من النظام ، ويف احلالة األخرية حتسم قيمة االشرتاكات املستحقة عن حساب املدة ( 03)ملادة من ا (2)املنصوص عليها يف الفقرة 

االعتبارية من مرتاكم املعاش قبل توزيعه ، ثم حيسم ربع نصيب كل مستحق يف املعاش من أفراد العائلة، إىل أن يتم سداد 

 .كامل املبلغ املستحق

 



 

 

 

 )13)المـــادة 

من النظام ، يشرتط الستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستني أن يكون ( 71)من املادة  (1)فقرة يف تطبيق أحكام ال-1

 .املشرتك قد ترك العمل اخلاضع للنظام

من النظام يوز  مبلغ التعويض املستحق بالكامل على أفراد العائلة بالتساوي ، وإذا ( 71)من املادة ( 2)يف تطبيق أحكام الفقرة -2

 .يوجد سو  مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويضمل 

من النظام ، يشرتط إلمكان دفع تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستني ( 71)من املادة (أ/0)يف تطبيق أحكام الفقرة -0

ت االجتماعية أقل للمشرتك الذي ينتقل إىل عمل خاضع لنظام التقاعد املدني أو العسكري، أن تكون مدة اشرتاكه يف التأمينا

 .(1)من سنة

من النظام حيق للمشرتك املطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة دون (  71) من املادة ( ج/0) يف تطبيق أحكام الفقرة -7

   :انتظار بلوغ سن الستني يف احلاالت اآلتية إضافة للحالة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة

من هذه ( 7)من املادة ( 0)ال الشاقة أوالضارة بالصحة وفقًا لألحكام والشروط الواردة يف الفقرة إذا كان من املشتغلني باألعم  .أ

(2)الالئحة
 

إذا كان قد صدر حبقه حكم أو أمر من صاحب الصالحية بالسجن مدة مخس سنوات فأكثر ، ويدفع مبلغ التعويض يف  . ب

(1)ه الالئحةمن هذ( 5)من املادة ( 0)هذه احلالة وفق أحكام الفقرة 
 

(2)إذا كان املشرتك قد أسقطت عنه اجلنسية السعودية . ج
 

 

 )14)المــــادة 

من النظام حيق للمشرتك يف أي من احلالتني اآلتي بيانهما ، رد تعويض الدفعة ( 71)من املادة ( 7)يف تطبيق أحكام الفقرة -1

 -:ا مدة اشرتاكالواحدة الذي تسلمه عن مدة اشرتاك سابقة مقابل اعادة احتسابه

املشرتك الذي كان على رأس العمل اخلاضع للنظام يف تاريخ بدء العمل به، وكان قد تقاضى التعويض مبوجب احكام  . أ

 النظام السابق ، بشرط أن يبدي رغبته يف اعادة احتساب املدة ويرد مبلغ التعويض كامال دفعة واحدة خالل

اعادة احتسابها استحقاقه معاشا عندما ينتهي اشرتاكه يف النظام فيما بعد تلغى سنة من ذلك التاريخ، واذا مل يرتتب على 

 . املدة ، ويرد للمشرتك مبلغ التعويض الذي سبق ان سدده

املشرتك الذي يعود اىل العمل فيما بعد ، ويكون قد تسلم التعويض املقطو  مبوجب احكام النظام اجلديد، حيق له أن يبدي  . ب

 . احتساب املدة بشرط ان يرد مبلغ التعويض كامال دفعة واحدة خالل سنة من تاريخ عودته رغبته يف اعادة

إذا عاد املشرتك املستحق لتعويض الدفعة الواحدة إىل عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض املذكور يوقف صرفه ،  -2

جممو  مدد االشرتاك، ويعدل استحقاقه حني  وتضم املدة اليت يقضيها فى عمله اجلديد إىل مدة اشرتاكه السابقة يف حساب

 .انتهاء اشرتاكه من جديد على هذا األساس

 

 )15)المـــادة 

من النظام إذا تعمد املشرتك إصابة نفسه أو ارتكب عماًل جنائيًا حتقق به اخلطر ( 57)من املادة ( 1)يف تطبيق أحكام الفقرة -1

ص عليها يف النظام ، ويف حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة مع استمراره حيًا فال يستحق التعويضات املنصو

 .التعويضات املستحقة نظامًا

من النظام تصرف املعاشات املستحقة أثناء مدة سجن املشرتك إىل اسرته حسب ( 55)من املادة ( 1)يف تطبيق أحكام الفقرة -2

(1)من هذه الالئحة( 5)من املادة ( 0)أحكام الفقـرة 
 

 



 

 (16)المـــادة 

 -:من النظام يراعى ما يأتي( 53)يف تطبيق أحكام املادة 

 .تقديم مستند رمسي تقتنع به املؤسسة يثبت حدوث فقد املشرتك يف حادث يغلب عليه فيه اهلالك داخل اململكة أو خارجها-1

ألي من أفراد عائلته أو ملن يعنيهم األمر ا مل تقتنع املؤسسة بأن فقد املشرتك كان يف حادث يغلب عليه فيه اهلالك حيق اذ-2

أن يتقدموا إىل احملكمة املختصة الستصدار حكم باعتبار املفقود ميتا وفق ما تقضي به األحكام الشرعية ، وعلى املؤسـسة يف هذه 

  . احلالة تنفيذ احلكم الذي يصدر يف هذا الشأن

العائلة املستحقني يف املعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على  تسري أحكام هذه املادة أيضا يف حالة فقد أي من أفراد-0

 .باقي املستحقني

(2)يعامل املشرتك الغائب معاملة املشرتك املفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه-7
 

 

 )11)المـــادة 

تاريخ العمل بالنظام ، من النظام على املشرتك يف ظل النظام السابق واستمر مشرتكًا حتى ( 66)يف تطبيق أحكام املادة -1

من ( أ/1)واخنفض أجر اشرتاكه نتيجة الستبعاد بعض البدالت من عناصر األجر اخلاضع لالشرتاك تطبيقًا حلكم الفقرة 

من املادة ( ب/1)من النظام ، أو نتيجة لإللتزام باحلد األعلى لألجر اخلاضع لالشرتاك املنصوص عليه يف الفقرة ( 13)املادة 

يبلغ جممو  مدتي اشرتاكه يف النظامني القدر الذي يعطيه احلق يف املعاش ، يسو  معاشه بإحد  الطريقتني املذكورة ، و

 : اآلتيتني أيهما أفضل له

من ( 4)من املادة ( د)و ( ج)و ( ب)حيسب املعاش املستحق عن جممو  مدتي اشرتاكه السابقة والالحقة وفق أحكام الفقرة  . أ

(3)ساس متوسط أجر اإلشرتاك يف السنتني األخريتني من مدة اشرتاكههــذه الالئحة ، على أ
 

أو حيسب معاش مستقل عن مدة االشرتاك اليت قضيت يف ظل النظام السابق مهما قلت ، ويتم احلساب وفـق أحكام الفقرتني  . ب

ألخريتني من املدة املذكورة أو متوسط من هذه الالئحة ، وعلى أساس متوسط أجر اإلشرتاك يف السنتني ا( 4)من املادة ( د)و ( ج)

األجر خالهلا كاملة إن كانت تقل عن سنتني ، ويضاف اليه معاش مستقل آخـر عن مدة اإلشرتاك الالحقة اليت قضيت يف ظل 

النظام اجلديد مهما قلت ، حيسب على أساس متوسط أجر اإلشرتاك يف السنتني األخريتني من هـذه املـدة ، أو متوسط أجـره 

على أال تزيد املدد اليت . من هذه الالئحة ( 4)من املادة ( ب)خـالهلا كاملة إن كانت تقل عن سنتني ، ومبراعاة حكم الفقرة 

(1)قبل العمل بالنظام اجلديد، والثانية اليت تقع بعد العمل به حتسب كل منها منفصلة عن مدتني، أوالهما اليت وقعت
 

من ( 71)من املادة ( 1)ور يف الفقرة السابقة تعويض من دفعـة واحدة طبقا للفقرة إذا كان ما يستحق للمشرتك املذك-2

النظام فإن هذا التعويض حيسب بإحد  الطريقتني اآلتيتني أيهما أفضل له مع مراعاة نسب حساب التعويض املنصوص عليها 

  :يف تلك الفقرة من النظام

على أساس متوسط أجــر االشرتاك الشهري يف السنتني األخريتني من املدة  إما أن حيسب التعويض املستحق عن كال املدتني  .أ

  . األخرية

أو أن حيسب التعويض املستحق عن كل مدة على حدة على أساس متوسط أجر االشرتاك الشهري يف السنتني األخريتني يف  . ب

 . كل منها ، أو متوسط األجر خالهلا كاملة إن كانت تقل عن سنتني

 

 

 

 

 

 

 



 

 أحكام خاصة بالمشتركين اختياريا  :  الفصل الثالث

 

 ) 18) المـــادة 

من النظام يطبق على املشرتك اختياريا سائر أحكام ( 3)من املادة ( 7)والفقرة ( 7)من املادة ( 7)تطبيقًا ألحكام الفقرة  -1

  : النظام اليت ال تتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص خاص ، ومبراعاة مايأتي

املرفق بالنظام ، يقابل  (1)الدخل الشهري الذي خيتاره املشرتك اختياريا من بني شرائح الدخل اليت يتضمنها اجلدول رقم  .أ

 . األجر الشهري اخلاضع لالشرتاك بالنسبة للمشرتك إلزاميًا ، وحتسب التعويضات املستحقة له مبراعاة ذلك

 . مقابل كـل شهر أد  عنه االشرتاك كاماًلحيســب للمشـرتك اختياريًا شهر اشرتاك  . ب

( ج/0)والفقرة ( 13)من املادة ( 2)من النظام أحكام الفقرة ( 7)من املادة ( 7)التسري بشأن املشرتك اختياريا وفق أحكام الفقرة  . ج

  .(1)من النظام( 70)من املادة ( 7)من النظام، وذلك تطبيقًا ألحكام الفقرة ( 03)من املادة 

( 03)من املادة ( 7)ا كان املشرتك اختياريًا قد استحق معاشًا عن مدة اشرتاكه اإللزامي فإنه يعامل وفق أحكام الفقرة إذ -2

 .السابقة( 2)من النظام دون إخالل حبكم الفقرة 

ة السابقة الحيق للمشرتك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوغ سن الستني فأكثر إال إذا كانت مدة اشرتاكه الفعلي -0

من النظام ، مع مراعاة ( 03)من املادة ( أ/1)على توقفه عن االشرتاك تبلغ القدر الذي يعطيه احلق يف معاش وفق أحكام الفقرة 

 (1).من هذه الالئحة ( 13)من املادة ( 5)حكم الفقرة 

 

 ) 19) المـــادة 

اختياريا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس  من النظام يعامل املشرتك( 73)و ( 03)يف تطبيق أحكام املادتني -1

العمل إذا كان قد دفع كامل االشرتاكات املستحقة عن الفرتة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث له فيه العجز 

ك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة ، وبشرط ان يكون الدفع قد مت بالفعل قبل ذلك ، فإن مل يتوفر هذا الشرط يعامل املشرت

  . أو الوفاة بعد تركه العمل اخلاضع للنظام

من النظام يشرتط لقبول طلب املشرتك اختياريا التقاعد املبكر قبل سن الستني أن يقدم (  75) يف تطبيق أحكام املادة -2

، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع  للمؤسسة املستندات اليت تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشرتك يف النظام على أساسه

 املنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عمال أو نشاطا آخر من األنشطة أو األعمال

 . اليت يشملها النظام

إذا تسلم املشرتك اختياريا معاش التقاعد املبكر ثم عـاد ملزاولة نشاط أو عمل من األنشطة أو األعمال اليت ميكن اشـرتاك  -0

ا اشرتاكا اختياريا أو الزاميًا قبل بلوغة سن الستني يوقف صرف معاشه ولو مل يطلب العودة لالشرتاك االختياري، من يزاوهل

 ويف هذه احلالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي نشاط من هذه

أي التارخيني  -جديد يف النظام مع استمرار عدم رغبته االشرتاك من -ريخ بلوغه سن الستني األنشطة واالعمال أو حتى تا

 (2). أسبق

ملزاولة أي نشاط ميكن من خالله  -قبل بلوغ سن الستني  -يف حالة عدم قيام املشرتك اختياريًا بإبالغ املؤسسة بعودته -7

ه برد طلب االشرتاك االختياري أو اخلضو  لالشرتاك اإللزامي فإن على املؤسسة مبجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالب

 . ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة اىل الغرامات اليت يفرضها النظام

من النظام اليؤثر توقف املشرتك اختياريا عن سداد االشرتاكات يف ( 76)واملادة ( 3)من املادة ( 2)يف تطبيق أحكام الفقرة  -5

تبني أن جممو  مدد اشرتاكه التعطيه احلق يف معاش آجال استحقاق التعويضات احملددة نظاما ، فإذا حان أجل االستحقاق و

 (1).جممو  االشرتاكات اليت دفعها - حسب احلال -يلغى اشرتاكه وترد له أو ألسرته 

 

 



 

 تحــديد أفــراد العــائلة وكيفية حســاب حقوقهم:الفصل الرابع

 ) 21) المـــادة 

من النظام تراعى ( 2)من املـادة ( 3)ك املتوفى وفقا للفقرة يف جمال حتديد أفراد العائلة املستحقني ملعاش املشرت -1

  -: التعاريف والشروط اآلتية

هي زوجته أو زوجاته وقت الوفاة ، أو مطلقته يف طالق رجعي متى حدثت الوفاة وهي يف : أرملة املشرتك املتوفى  -أ

  . عدة هذا الطالق

املشرتكة إذا كان عاجزا عن الكسب إىل حني زوال عجزه ، ويعترب  هو الذي توفيت زوجته: أرمل املشرتكة املتوفاة  -ب

 . عاجزًا حكما إذا كان قد جتاوز الستني من عمره وقت وفاة زوجته ، وال يعمل

أبناء املشرتك املتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحد  وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن ، : األبناء  -ج

شرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم يف مؤسسة تعليمية أو مهنية ، وال يشرتط أي حد ومتدد حتى يكملوا ستا وع

 . للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة

 . بنات املشرتك املتوفى حتى زواجهن: البنات  -د

اء حياة املشـرتك بنفس الشـروط املتعلقة أبناء وبنات ابن املشرتك يف حالة وفاة هذا االبن أثن: أبناء وبنات االبن  -هـ 

 . باألبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا حتت إعالـة املشرتك حتى تاريخ وفاته

أب املشرتك املتوفى متى كان حتت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزًا عن الكسب، ويعترب : األب  -و

  . ه وقت وفاة ابنه ، وال يعملعاجزًا حكمًا إذا كان قد جتاوز الستني من عمر

 . أم املشرتك املتوفى اليت كانت حتت إعالته حتى تاريخ وفاته: األم  -ز

جد املشرتك املتوفى الذي كان حتت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب وفق : اجلد  -ح 

 .األحكام املطبقة على األب

 . ت حتت إعالته حتى تاريخ وفاتهجدة املشرتك اليت كان: اجلدة  -ط 

هم إخوة وأخوات املشرتك ، ويعاملون كاألوالد ذكورا وإناثا دون اشرتاط أن يكونوا يتامى متى : اإلخوة واألخوات  -ي 

  . كانوا حتت إعالة أخيهم املشرتك حتى تاريخ وفاته

 راتحتدد اللجنة الطبية املختصة حالة العجز عن الكسب يف جمال تطبيق الفق-2

 .السابقة بعد االطال  على التقارير الطبية اليت يتقدم بها املستفيد

 

 ) 21) المـــادة 

من النظام يعترب الشخص حتت إعالة املشرتك أو صاحب املعاش إذا ( 2)من املادة (  3) يف تطبيق أحكام الفقرة -1

وتنتفي . أو صاحب املعاش من نفقات كان يعتمد يف أي من امور معيشته األساسية على ما يقدمه إليه املشرتك 

 اإلعالة إذا كان املستحق حيصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه املستحق له عن املشرتك أو

( 03)من املاده ( 3)صاحب املعاش ، ومع ذلك جيوز له اجلمع بني معاشه ودخله من العمل يف احلدود املبينة بالفقرة 

  . من هذه الالئحة

 . يثبت توفر شرط اإلعالة مبوجب صك شرعي-2

 

 



 

 ) 22) المـــادة 

 -من النظام يدخل احلمل املستكن ضمـن أفـراد العـائلة ( 71)من املادة ( 2)والفقرة ( 73)يف تطبيق أحكام املادة 

ويتم صرفه  وحيجز استحقاقه يف املؤسسة حتى ينفصل -من النظام  (2)مـن املـادة ( 3)املنصوص عليهم فـي الفقرة 

 -:وفقا ملا يأتي

  . إذا انفصل احلمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه املستحق احملجوز -أ 

اذا انفصل احلمل حيا عن أكثر من مولود يتم توزيع مرتاكم املعاشات احملجوزة على املواليد بالتساوي ، و يعاد  -ب 

 من املادة( 2)واعد املنصوص عليها يف الفقرة توزيع معاش املورث على أفراد العائلة املستحقني طبقا للق

من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال احلمل ، أما إذا كان االستحقاق احملجوز طبقا للفقرة  (35)

  . السابقة تعويضا من دفعة واحدة فيقسم بني املواليد بالتساوي

د العائلة وقت االستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط االستحقاق إذا انفصل احلمل ميتا يعاد توزيع أنصبة أفرا -ج 

 . من النظام حسب احلـال (41)من املادة ( 2)أو الفقرة ( 05)من املادة ( 2)بالتساوي فيما بينهم وفقًا ألحكام الفقرة 

 

 ) 23) المـــادة 

 -: تيمن النظام يراعى مايأ( 05)من املادة ( 7)و ( 0)مع مراعاة أحكام الفقرتني 

يقطع املعاش املستحق لألرملة أو البنت أو األخت أو بنت االبن يف حالة زواجها، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك -1

يعاد إليها نصيبها املقطو  بقيمته اليت كانت تتقاضاها من قبل ، إن مل يكن قد رد على أي من املستحقني اآلخرين ، 

ى أي من املستحقني يعاد توزيع معاش املورث على كافة املستحقني من فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه عل

  . أفراد العائلة الذين اليزال حقهم يف املعاش قائمًا

يلغى معاش االبن أو األخ أو ابن االبن العاجز يف حالة زوال عجزه ، ويف حالة عودة عجزه يعاد إليه نصيبه املقطو   -2

، إن مل يكن قد رد على أي من املستحقني اآلخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد  بقيمته اليت كان يتقاضاها من قبل

 كله أو بعضه على أي من املستحقني يعاد توزيع معاش املورث على كافة املستحقني من أفراد العائلة

  . الذين اليزال حقهم يف املعاش قائمًا

كانت متزوجة وقت وفاة املشرتك يعاد توزيع معاش املورث إذا طلقت أو ترملت البنت أو األخت أو بنت االبن اليت -0

 . على كافة املستحقني من أفراد العائلة الذين اليزال حقهم يف املعاش قائمًا وذلك ملنحها النصيب املستحق

إذا كان قد استجد على عدد املستحقني من أفراد العائلة تغيري من شأنه التأثري على قيمة النصيب الذي كان -7

اضاه من عاد إليه احلق يف املعاش ، فإنه يف هذه احلالة يعاد توزيع معاش املورث على كافة املستحقني الذين يتق

 . اليزال حقهم يف املعاش قائمًا

من هذه الالئحة إذا كان أي من املستحقني مـن أفـراد العائلة مل ( 23)من املادة ( 1)استثناًء من أحكام الفقرة -5

ني يف معاش املشرتك حني وفاته ، ثم تقدم بعد ذلك بطلب لصرف نصيب يف املعاش ، وقدم ما يدخـل ضمن املستحق

يثبت أنه كان معاال من املشرتك يف أي وقت سابق قبل وفاته ، فإنه يدفع له نصيبه يف املعاش دون أثر رجعي مبراعاة 

ون توزيع ، ويف حدود هذا الفائض ، حبيث من هذه الالئحة ، بشرط أن يكون هناك فائض من املعاش د( 21)حكم املادة 

 ال تتأثر أنصبة املستحقني اآلخرين الذين يتقاضون نصيبهم يف املعاش ، ومع عدم اإلخالل بأحكام

 (1. )ويطبق هذا احلكم سواء كانت وفاة املشرتك قد متت قبل العمل بالنظام اجلديد أو بعده . من النظام ( 54)املــادة 

 

 

 

 



 

 ) 24) المـــادة 

بصورة  من هذه الالئحة ، إذا تسبب أحد أفراد العائلة يف حتقق اخلطر( 15)من املادة ( 1)مع مراعاة أحكام الفقرة 

مقصودة أو ارتكب عماًل جنائيًا ضد املشرتك فال يستحق هذا الفرد أي تعويضات ، وحيسب التعويض املستحق ألفراد 

 . العائلة على أساس عدم وجود الفرد احملروم

 

 (25)المـــادة 

من النظام توز  منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة املستحقني يف املعاش بالتساوي ( 51)يف تطبيق أحكام املادة 

فيما بينهم ، وإذا مل يوجد سو  مستحق واحد فانه يتقاضى هذه املنحة كاملة ، وحيدد احملافظ اإلجراءات 

 . واملستندات الالزمة لصرف هذه املنحة

 

 . إجراءات الصرف والمستندات الالزمة:الفصل الخامس

 ) 26) المـــادة 

حيدد احملافظ ما يلزم تقدميه مـن مستندات لصرف التعويضات ، وميكنه على سبيل املثال االعتماد على البيانات  -1

عمليات صرف حـقوق  املستخرجة من احلاسب اآللي اخلاص باملؤسسة، والصور املستخرجة من امليكروفيلم اخلاص بها يف

 املشرتكني وأفراد عوائلهم ، ويف هذه احلالة تعّد هذه البيانات و الصور مستندات كافية

للصرف، كما حيدد النماذج اليت يلزم التقيد بها وجيوز له االستثناء من تلك النماذج أو االستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما 

  .(1)خص ما يتالءم واألساليب اآللية لصرف التعويضات كان ذلك أيسر لنظام العمل باملؤسسة وعلى األ

يلتزم صاحب العمل فور انتهاء خدمة املشرتك بإشعار مكتب املؤسسة املختص بانتهاء اخلدمة ، وتاريخ انتهائها ، وسببه يف  -2

 . وذج الــذي حيدده احملافظموعد ال يتجاوز اليوم اخلامس عشر من الشهر التالي للشــهر الذي انتهت فيه اخلدمة ، طبقا للنم

إىل أقرب  -حسب احلال  -يقدم طلب صـرف التعويضات املستحقة مبوجب النظام من املشرتكني أو أفراد عوائلهـم  -0

مكتب لطالب الصرف ، وذلك على النموذج الذي حيدده احملافظ ، مع إرفاق املستندات املطلوبة ، وعلى املكتب االتصال 

 .ل أي نقص واالستعانة بصاحب العمل لالتصال بهم إذا لزم األمرباملستفيدين الستكما

 

 ( 21) المـــادة 

على املؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير املعاشات والتعويضات املستحقة وصرفها خالل أسبوعني على األكثر من 

 .تاريخ تقديم طلب الصرف مستوفيا ومشفوعا باملستندات املطلوبة

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 28) ــادة المـ

( 71)و ( 73)على املستحقني عن املشرتك يف حالة استحقاقهم معاشات أفراد العائلة أو تعويض الدفعة الواحـدة وفقا للمادتني 

 :من النظام أن يرفقوا بطلب الصرف املستندات اآلتية

 . شهادة وفاة املشرتك ، أو مستند رمسي تقبله املؤسسة حيدد تاريخ الوفاة . أ

  . يقة مصدقة رمسيا حبصر املستفيدين وأعمارهموث . ب

 .عقد زواج األرملة أو األرامل من املشرتك إن وجد، أو أي وثيقة رمسية تفيد ذلك .ج

من ( 21)املستند الذي يفيد أن املشرتك املتوفى كان يعول طالب الصرف من أفراد العائلة عند وفاته على النحو املبني باملادة  . د

  . وال يشرتط ذلك بالنسبة لألرملة واألبناء والبنات هذه الالئحة ،

الذين جاوزوا فى بداية االستحقاق أو بعد ذلك  -مستند تقبله املؤسسة يدل على قيد األبناء وأبناء االبن واإلخوة الذكور  . هـ

 اء الدراسةيف مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ويتجدد هذا املستند سنويًا إىل حني إنته -سن إحد  وعشرين سنة 

حسب  -أو تقديم التقارير الطبية اليت تفيد عجزهم عـن الكسب  -أي األجلني أسبق  -أو بلوغ سن السادسة والعشرين 

  .لعرضها على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز  -احلال 

أما إن كان عمره دون ذلك ، فعليه أن  وثيقة رمسية تفيد أن األرمل أو األب أو اجلد قد بلغ سن الستني ، أو أكثر ، وال يعمل ، . و

  . يقدم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب ، لعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز

 .أي مستندات أخر  ير  احملافظ لزوم إرفاقها بطلب الصرف . ز 

 

 ) 29) المـــادة 

 .قة اهلوية الوطنيةيصرف النصيب يف املعاش إىل مستحقه إذا كان حاصاًل على بطا -1

يصرف نصيب القاصر أو ناقص األهلية يف املعاش إىل الوصي أو القيم احملدد مبوجب صك شرعي ينص صراحة على   -2

 . صالحيته لتسلم املعاش ، وميكن تقديم هذا الصك يف أي وقت طاملا كان احلق يف املعاش قائمًا

ن مستندات الصرف، يبادر املكتب املختص بصرف معاش القاصر أو إذا مل يقدم الصك املذكور يف الفقرة السابقة ضم -0

ناقص األهلية إىل من يقيم معه إذا كان األب أو اجلد الصحيح أو األم أو أرشد إخوته ، حسبما هو مبني باملستندات، إىل أن يقدم 

 للمكتب صك شرعي بتعيني وصي أو قيم، ومتى قدم هذا الصك يبدأ الصرف مبوجبه

 )1). ن معاش الشهر التالي لتقدميه اعتبارًا م

 

 ) 31) المـــادة 

دون إخالل بأحكام املادة السابقة إذا كان طالب الصرف وصيا أو قيما أو وكيال عن صاحب املعاش أو التعويض ، او عن 

 :املستحقني عنه فيجب أن يرفق بطلب الصرف

املوكل امام املوظف املختص ، ويعتمد من مدير املكتب ، على أن توكيال رمسيًا صادرًا من اجلهة املختصة أو توكيال حيرره  . أ

  . يتجدد التوكيل يف احلالتني يف فرتات دورية حيددها احملافظ

 (1). اشات املستحقة للسعوديني فقط كما يقتصر قبول التوكيل يف صرف معاشات خارج اململكة على املع

 . ائب حسب احلالأو قـرار تعيني وصي أو قيم ، أو وكيل عن الغ . ب

 ) 31) المـــادة 

على صاحب املعاش أو التعويض ، أو أي من املستحقني عنه أن حيدد يف طلب الصرف طريقة تسلمه املبالغ املستحقة له من بني 

الطرق اليت حتددها املؤسسة ، وحيق لصاحـب الشأن طلب تغيري طريقة تسلمه املستحقات الدورية عن األشهر الالحقة لطلب 

 -ومع ذلك جيوز للمحافظ . تغيري السباب تقبلها املؤسسة ، على أن يتم دفع املعاشات وغريها من التعويضات داخل اململكة ال

 .املوافقة على أن يتم الدفع خارج اململكة وفق اإلجراءات والشروط اليت حيددها -يف احلاالت االستثنائية اليت يراها 

 



 

 ( 32) المـــادة 

تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات املتعلقة باملعاش أو التعويض املستحق له ، واملبالغ املقتطعة إن وجدت ، وقيمة على املؤسسة أن 

 . الصايف املستحق صرفه ، واجلهة اليت يصرف منها ، وشروط استمرار الصرف

 

 ) 33) المـــادة 

حدثت فيه الواقعة املوجبة لالستحقاق ، ويتم دفع املعاش يبدأ استحقاق املعاشات اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي  -1

وجيوز بقرار  مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ، ويراعى أال تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات األسبو  األول من كل شهر

  . ذلك مالئمةمن احملافظ تقديم موعد الصرف يف األحوال اليت ير  فيها 

  . بنهاية اليوم األخري من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة املوجبة إلنهاء احلق فيه ينتهى احلق يف املعاش -2

 

 ) 34) المـــادة 

حيدد احملافظ باالتفاق مع جهات الصرف املدة اليت يظل فيها التعويض قاباًل للصرف عن طريقها ، واملواعيد اليت تعاد فيها 

 .ملؤسسة ، كما ينظم احملافــظ بقرار يصدره حاالت الصرف من مكاتب املؤسسةالتعويضات اليت مل تصرف خالل هذه املــدة إىل ا

 

  (35 )المـــادة 

على صاحب املعاش ، أو املستحق عنه أن خيطر املكتب املختص بأي تغيري يؤثرعلى استحقاقه للمعاش ، وبصفة خاصة إذا  -1

أو امتنع عن اإلجابة ، أو أدىل ببيانات خاطئة ، أو تأخر يف التحق بأي عمل يستحق عنه أجرًا ، فإذا مل يقم بهذا اإلخطار ، 

 االجابة عن املوعد احملدد ، أو قام لد  املكتب شك يف املستندات املقدمة منه ، كان

ملدير املكتب أن يوقف صرف املعاش كله أو بعضه إىل ان يتأكد من أحقية املستفيد يف الصرف ، فإذا ثبت ذلك يستأنف الصرف 

  . من هذه الالئحة( 03)ك دون إخالل بأحكام الفقرة التالية ، وأحكام املادة له ، وذل

على صاحب املعاش ، أو املستحقني عنه ، أو من ينوب عنهم شرعا ، أو اتفاقا ، أن يقدموا للمؤسسة يف املواعيد اليت حيددها  -2

هلذا الغرض يثبت استمرار استيفاء شــروط  احملافظ إقرارا موقعا عليه من شاهدين على النموذج الذي حيدده احملافظ

على النموذج أمام املوظف املختص ،  -حسب احلال  - استحقاقهم املعــاش ، أو أن يوقع صاحب املعاش ، أو املستحقون عنه

النموذج  ويوقف صرف املعاش يف حالة التخلف عن تقديم النموذج املذكور يف الزمن احملدد ، واليعاد الصرف إال بعد تقديم هذا

 . متى كانت شروط استحقاق املعاش متوفرة

وجيوز للمحافظ أن يعطي صاحب احلق مهلة لتقديم اإلقرار املشار إليه قبل وقف الصرف ، وبانتهاء هذه املهلة يبدأ سريان املدد 

 . ذه الالئحةمن ه( 73)من النظام ، مع مراعاة القواعد املنصوص عليها يف املادة ( 54)املنصوص عليها فى املادة 

 

 ) 36) المـــادة 

جيب على صاحب معاش العجز غري املهين أن يتقدم إىل اللجنة الطبية املختصة إلعادة الفحص الطيب عليه إلثبات استمرار 

اخلضو  هلذا الفحص  -يقبله مدير املكتب  -حالة العجز لديه وذلك يف املواعيد اليت حتددها اللجنة ، فإن رفض دون عذر 

 رف معاشه حتى يتقدم للفحص الطيب ، فإن استجاب يستأنف صرف معاشهيوقف ص

ويسري هذا احلكم أيضًا على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب . من هذه الالئحة ( 73)دون إخالل بأحكام املــادة 

 .العجز عن الكسب

 

 

 

 



 أحكـــــــــام عـــــــــــامــة: الفصل السادس

 (31 ) المـــادة

يف جمال استحقاق  -من الئحة التسجيل واالشرتاكات حيدد السن ( 25)من النظام واملادة ( 73)مع مراعاة أحكام املادة 

وفقا للتقويم اهلجري، وإذا كان تاريخ امليالد حمددا بالتقويم امليالدي يؤخذ بالتاريخ املناظر له بالتقويم  -التعويضات 

تاريخ امليالد باليوم والشهر يعّد امليالد يف اليوم األول من الشهر السابع من السنة اهلجرية أو  اهلجري ، ويف حالة عدم حتديد

 . امليالدية اليت ولد فيها حسب احلال

 

  (38)المـــادة 

م يكون اجلمع بني أكثر من تعويض من التعويضات اليت يقررها النظام أو اجلمع بني أي منها واألجر يف احلدود ووفق األحكا

 -: اآلتية

من ( أ/0)حيق للمشرتك اجلمع بني العائدة واملعاش املستحقني له بصفته مشرتكا يف احلدود املنصوص عليها يف الفقرة -1

 . من النظام ، ويكون جممو  ما يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوز  على أفراد عائلته بعد وفاته( 55)املادة 

اجلمع بني التعويض املقطو  املستحق طبقا لفر  األخطار املهنية  -حسب احلال  -حقني عنه حيق للمشرتك أو املست-2

وتعويضات فر  املعاشات ، كما حيق هلم اجلمع بني تعويض الدفعة الواحدة املستحق طبقا لفر  املعاشات وتعويضات فر  

  . األخطار املهنية

 .  املعاش أوالعائدة عن األب ، وما يستحق هلم فيهما عن األمحيق لألبناء والبنات اجلمع بني ما يستحق هلم يف -0

 . حيق ألبناء وبنات االبن اجلمع بني العائدة أو املعاش املستحق عن املشرتك وما يستحق هلم فيهما عن األب و األم -7

ا من معاش أوعائدة ، ويطبق حيق لألرملة اجلمع بني العائدة أو املعاش املستحق عن نفسها ، وبني ما يستحق هلا عن زوجه -5

 . ذات احلكم على األرمل املستحق

جيمع مستحق املعاش من أفراد العائلة بني املعاشات والعائدات املستحقة له ، إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد -6

 . من هذه الالئحة( 23)ذكرهم يف املادة 

إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش ، أومعاش وعائدة مبوجب  يف غري احلاالت املنصوص عليها يف الفقرات السابقة ،-4

ثالثة آالف ريال، (  0333)أحكام هذا النظام ، مينح له األكرب منها فقط، غري انه اذا كانت العائدة أو املعاش األكرب يقل عن 

  . ىأقص مينح له من العائدة أو املعاش اآلخر ما يكمل جممو  ما يتقاضاه إىل هذا القدر حدًا

  . جتمع األرملة بني نصيبها فى العائدة أو املعاش املستحق عن زوجها املشرتك ودخلها من العمل -3

يعمل بأجر يساوي نصيبه يف املعاش أوالعــائدة ، أو  - فيما عدا أرملة املشرتك -إذا كان أي من املستحقني من أفراد العائلة -3

فإن كانت قيمة العائدة أو املعاش تزيد عن قيمة األجر ، خيفض مايستحقه من يزيد عليه ، يوقـف صرف معاشه أو عائدته ، 

ثالثة االف ريــال ، فإن نقص األجر عن ( 0333)العائـدة أو املعاش مبقدار قيمة األجر ، ومع ذلك حيق له اجلمع بينهما يف حدود 

  (1). دة القدر الذي يكمل هذا احلد العائ هذا احلد مينح له من املعاش أو

من النظام ، حيق لكل فرد من أفراد عائلة املشرتك اجلمع بني أكثر من ( 55)من املادة ( د/0)يف تطبيق احكام الفقرة  -13

 . من النظام عن أكثر من مشرتك (51)منحة مستحقة مبوجب أحكام املادة 

حكام تتعلق بتحديد حاالت وحدود اجلمع الختل األحكام املتقدمة مبا تتضمنه الئحة تعويضات فر  األخطار املهنية من أ -11

 . بني البدل اليومي وغريه من التعويضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (39)المـــادة 

إذا دفعت املؤسسة للمشرتك ، أو ألي من املستحقني عنه ، معاشات أو تعويضات من أي نو  زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما ، 

صــرف بالزيادة حبسمه مما يكون مستحقًا هلم يف ذمة املؤسسة من مبالغ  فإنه حيق للمؤسسة يف مجيع األحوال اسرتداد ما

 أخر  ، فإن مل يوجد هلم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة األحكام

  :اآلتية

ف دوريا من هذه املادة ، إذا كان ما صرف بالزيادة يف صورة معاش أو غريه مما يصر( 2)مع عدم اإلخالل حبكم الفقرة -1

للمشرتك أو ألي من املستحقني عنه ، يلزم تصحيحه ، إضافة إىل حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشرتك أو 

من االستحقاق %( 13)أو مما يستحق هلم شهريا ، وذلك على اقساط شهرية ال تتجاوز  -حسب احلال  -للمستحقني عنه 

 . شهريًا%( 25)حبد أقصى  الشهري ، أو بنسبة أكرب مبوافقة املستحق

إذا كان ما صرف بالزيادة قد مت صرفه ألحد املستحقني الذي الزالت له حقوق لد  املؤسسة ، يسرتد اجلزء الزائد مما -2

 . على باقي املستحقني ، إال يف حدود ما يرد عليهم من نصيبه يف حالة إلغائه  يستحق ملن صرفت له الزيادة فقط دون الرجو 

ن ما صرف بالزيادة ناجتا عن بيانات غري صحيحة مقدمة من املشرتك أو أحد املستحقني عنـه أو ممن يقوم مقامهم ، اذا كا-0

  . من النظام ، إضافة إىل إلزامهم برد مامت دفعه هلم بالزيادة( 62)جيوز للمؤسسة أن تطبق حبقهم أحكام املــادة 

داد ما صرف بالزيادة جيــوز للمحافظ الرجو  على املوظف أو املوظفني يف احلاالت اليت يتعذر فيها على املؤسسة اسرت-7

  . املتسببني يف ذلك ، إذا ثبت من التحقيق أنهم مل يأخذوا جانب احلرص املتوقع من املوظف العادي

أو املستحقني  جيوز للمحافظ التجاوزعن اسرتداد ما صرف بالزيادة يف احلاالت اليت اليكون فيها مثة مبالغ أخر  للمشرتك-5

 . عنه لد  املؤسسة ميكن احلسم منها وذلك لألسباب املربرة اليت يقدرها

 

 ) 41) المـــادة 

من النظام ال تقبل املطالبة ببدالت االنتقال واإلقامة ومنحة عائلة املتوفى بعد مرور سنة واحدة ، وال ( 54)تطبيقًا حلكم املادة 

رور مخس سنوات مـن بدء احلق فــي التعويض ، ما مل يكن هناك عذر يقبله احملافظ ، مع تقبل املطالبة ببقية التعويضات بعد م

  -: مراعاة القواعد اآلتية

يعترب طلب الصرف املقدم من أحد املستحقني قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر املستحقني الذين مل يتقدموا بطلبات لصرف -1

 . مستحقاتهم

من أنوا  التعويضات مبنزلة طلب لصرف باقي التعويضات املستحقة ، كما يعترب الطلب  يعترب الطلب املقدم لصرف نو -2

 . املقدم من املشرتك الثبات عجزه غري املهين طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام وهذه الالئحة

لصرف عليها خالل املهلة إذا قدم طلب الصرف باملفهوم املبني بالفقرتني السابقتني مستوفيًا العنوان واجلهة اليت ميكن ا-0

من النظام فإن احلق يف املعاش يظل قائما إىل أن يتسلم صاحب احلق اول معاش له من املؤسسة ( 54)املنصوص عليها يف املادة 

ولو تأخر استكمال املستندات والبيانات الالزمة ، أما إذا مل يكن طلب الصرف مستوفيا هلا فإن على املؤسسة السعي لالتصال 

احلق بكافة الوسائل املتاحة هلا ، مبا يف ذلك اإلعالن يف وسائل اإلعالم واإلستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب احلق  بصاحب

 إن كانوا معروفني للمؤسسة ، ويف هذه احلالة تبدأ من

تيفاء املستندات من النظام اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من املؤسسة الس( 54)جديد املهلة املنصوص عليها يف املادة 

 . والبيانات الالزمة

بالنسبة للمعاشات الدورية املستحقة بعد صرف أول معاش وال يتقدم صاحب احلق لصرفها يف املواعيد احملددة ، يطبق -7

  . من النظام( 54)بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم املادة 

من النظام ، وقبلت املؤسسة ( 54)اء املهلة املنصوص عليها يف املادة بعد انته. إذا قدم طلب الصرف باملفهوم املبني فيما تقدم  -5

العذر يف التأخري ، تدفع املؤسسة للمستفيد كامل حقه حمسوبا من تاريخ نشوء هذا احلق ، فإن مل تقبل عذره تدفع له املعاش 

  . ة عن االثنى عشر شهرا السابقةالشهري اعتبارًا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب ، إضافة إىل املعاشات املستحق

ال ختل أحكام هذه املادة مبيعاد عرض حالة العجز غري املهين على اللجنة الطبية إلثبات حالة العجز املنصوص عليه يف  -6

 . من النظام( 03)من املادة ( 2)الفقرة 



 

 ) 41)المـــادة 

االعرتاض على أي قرار صادر  -حسب احلال  -ك أو املستحقني عنه من النظـام ، لكـل مـن املشرت(  61) يف تطبيق أحكام املادة 

من أي جهاز من أجهزة املؤسسة يف شأن استحقاق التعويضات وطريقة حسابها ، ويتم االعرتاضوالنظر فيه وفق األحكام 

  . التفصيلية املنصوص عليها يف الئحة التسجيل واالشرتاكات

 ) مكرر 41) المــادة 

 .زام أي من املخاطبني بأحكام هذه الالئحة بالتعامل مع املؤسسة الكرتونيًاجيوز للمحافظ ال

 

 أحكـــــــــام إنتقالية: الفصل السابع

 ) 42) المـــادة 

 -:من النظام ، يعمل بالقواعد التالية( 64)يف تطبيق أحكام املادة 

ك يف ظل النظام السابق، والزالت مستحقة له معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غري املهين، اليت استحقت للمشرت  .أ-1

ألف ومخسمائة ريال شهريًا إن كانت تقل عن ذلك ، مع االلتزام حبكم ( 1533)حتى تاريخ العمل بالنظام اجلديد، تزاد إىل 

 (1. )من هذه الالئحة بالنسبة إلعانة األعباء العائلية ( 4)من املـادة ( د)الفقرة 

، يعاد تقديرها على أساس (أ) لغري املستحقة ألصحاب معاشات العجز غري املهين املذكورين يف الفقرة إعانة احلاجة ملعونة ا . ب

.قيمة املعاش بعد رفعه إىل احلد األدنى
(2)

 

معاشات أفراد العائلة اليت استحقت يف ظل النظام السابق والزالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام اجلـديد ، يعاد -2

ألف ومخسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك ، وإذا كان نصيب  (1500)هم علـى أساس رفع استحقاق مورثهم إلــى حتـديد أنصبت

ثالمثائة ريال شهريًا ، يرفع نصيبه إىل هذا القدر ، على أال يتجاوز جممو  ( 033)أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن 

ألف ومخسمائة ريال شهريًا أو متوسط األجر الذي مت على أساسه تقدير ( 1533) أنصبة أفراد العائلة نتيجة هلذا احلكم مبلغ

.معاش املورث أيهما أكثر
(3)

 

كما تطبق كذلك على املشرتكني غري . تطبق أحكام الفقرتني السابقتني على املشرتكني السعوديني وأفراد عوائلهم -0

  . خل اململكة ، بشرط أن يكون مرخصًا هلم باإلقامة الدائمة بهادا  السعوديني وأفراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم

 .تطبق أحكام الفقرات السابقة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام اجلديد-7

 

 ) 43) المـــادة 

 -:من النظام ، يعمل بالقواعد اآلتية( 63)من املادة ( 2)يف تطبيق أحكام الفقرة 

دة حتدث يف ظل النظام اجلديد تؤثر يف حقوق املشرتكني الذين انتهت مدة اشرتاكهم واستحقوا معاشات كل واقعة جدي-1

يف ظل النظام السابق وحقوق أفراد عوائلهم يطبق بشأنها أحكام النظام اجلديد ، مثل عودة صاحب املعاش إىل عمل خاضع 

بن أو األخت ، أو ترملها، أو جتاوز األبناء واإلخوة الذكور سن أستحقاق لالشرتاك أو وفاته ، أو طالق األرملة ، أو البنت أو بنت اال

املعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام اجلديد حاجة صاحب معاش العجز ملعونة الغري ، مع مراعاة القواعد املنصوص عليها يف 

 -: الفقرات اآلتية

ق والزالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام اجلديد ، تظل معاشات أفراد العائلة اليت استحقت يف ظل النظام الساب-2

حمكومة بأحكام النظام السابق يف جمال حتديد أفراد العائلة املستحقني للمعاش ، ونسب توزيع املعاش عليهم ، وأحكام رد 

 املستحقنياألنصبة اليت تلغى على باقي املستحقني ، واستثناًء من هذا احلكم جيوز للمحافظ إدخال أي من 

من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام اجلديد ، كاألرمل واجلد واجلدة ، وأبناء وبنات االبن الذين تويف أبوهم أثناء حياة 

وكذلك الالتي يطلقن او يرتملن من البنات واالخوات وغريهن ممن نص عليهن النظام اجلديد ، ومنحهم نصيبًا من . املشرتك 

يف احلاالت اليت اليكون فيها معاش املورث موزعًا بالكامل، ويف حدود الباقي دون توزيع ، وعلى أساس  معاش املشرتك ، وذلك



  . النسب املنصوص عليها يف النظام السابق

املشرتك الذي انتهت مدة اشرتاكه قبل بدء العمل بالنظام اجلديد ، ومل يكن قد تسلم التعويض املستحق عنها نظامًا ، -0

حق عنها معاشا مبوجب أحكام النظام السابق ، حيق له احلصول على معاش بالشروط ووفق األحكام املبينة فيما كما اليست

 :يأتي

مائة وعشرون شهرا على االقل ، وبلغ سن الستني أو جتاوزها قبل بدء ( 123)املشرتك الذي توافرت له مدة اشرتاك قدرها 0/1

 . صول على معاش تقاعدالعمل بالنظام أو بعده ، حيق له طلب احل

ثالمثائة شهر على األقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، حيق له طلب ( 033)املشرتك الذي توافرت له مدة اشرتاك قدرها 0/2

 . احلصول على معاش تقاعد مبكر

خلامسة واخلمسني أو مائـة وعشرون شهرا على األقل ، وبلغت سن ا( 123)املشرتكة اليت توافرت هلا مدة اشرتاك قدرها 0/0

  . جتاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، حيق هلا طلب احلصول على معاش التقاعد

مائة وعشرون شهرا من العاملني باألعمال الشاقة أو الضارة بالصحة  (123)املشرتك الذي توافرت له مدة اشرتاك قدرها 0/7

( 7)من املادة ( 0)ق له طلب صرف معاش التقاعد بذات شروط نص الفقرة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام حي

 . من هذه الالئحة

من هذه ( 5)املشرتك الذي صدر حبقه حكمًا بالسجن ، حيق ألفراد عائلته االنتفا  مبزايا معاش التقاعد وفق أحكام املادة 0/5

واستمرت فرتة سجنه إىل مابعد التطبيق أو كان احلكم الالئحة سواء كان احلكم الصادر حبقه سابقًا على تطبيق النظام 

.صادرًا بعد تطبيق النظام
(1)

  

املشرتك الذي بلغ سن الستني فأكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، أو يبلغها بعد العمل به ، وله مدة اشرتاك ال تقل عن 0/6

فراد عائلته من بعده يف حال وفاته طلب ضم مدة اعتبارية مائة وعشرين شهرا حيق له أو أل( 123)ستني شهرا ، ومل تبلغ ( 63)

 (2. )من هذه الالئحة طاملا توفرت الشروط األخر  احملدده نظامًا  (6)وفق أحكام املادة 

املشرتك الذي حدث له عجز غري مهين او توفى قبل العمل بالنظام اجلديد، واملشرتك الذي حيدث له عجز غري مهين او  0/4

 لعمل به ، يربط له أو الفراد عائلته حسب احلال ، معاش العجز أو الوفاة املستحق مبوجب النظاميتوفى بعد ا

معاش التقاعد املقرر ملن  -حسب احلال  -السابق ، واذا مل تتوفر الشروط الالزمة الستحقاق املعاش املذكور ، يربط له أو هلم 

من النظام ( 73)من املادة ( 1)او الفقرة ( 03)مـن املادة ( 2)احكام الفقـرة  يصاب بعجز غـري مهين او يتوفـى بعد تركـه العمـل وفق

 .مبراعاة ضم املدة االعتبارية -حسب احلال  -اجلديد 

املشرتك الذي تسلم التعويض املقطو  خالل السنة السابقة على بدء تطبيق النظام اجلديد ، بسبب بلوغه سن الستني - 7/1

 -: عجز غري مهين ، حيق له احلصول على معاش التقاعد يف احلالتني اآلتيتنيفأكثر ، او بسبب اصابته ب

 . مائة وعشرون شهرًا فأكثر( 123)اذا كانت مدة اشرتاكه تبلغ  -أ 

مائة وعشرين شهرًا ، ويف هذه احلالة تضاف له مدة ( 123)ستني شهرًا إىل أقل من ( 63)اذا كانت مدة اشرتاكه تبلغ  -ب 

 من( 6)مائة وعشرين شهرًا ، وذلك وفق ماتضمنته املادة ( 123)ر الذي يكمل مدته إىل اعتبارية بالقد

هـ، حيق ألفراد عائلته طلب االستفادة 1722هـ، أو العام 1721ويف حالة وفاة املشرتك املذكور خالل العام . هذه الالئحة من أحكام

(3)هـ 1421تحدد مبوجبه أن التعويض صرف خالل العام ويفوض احملافظ يف حتديد املستند الذي ي  .بأحكام هذه الفقرة
 

السابقة أن يرد املشرتك أو أفراد عائلته، التعويض املقطو  الذي سبق أن تقاضاه ( 7/1)يشرتط لإلفادة من حكم الفقرة -7/2

(1)املشرتك حسب احلالاملشرتك، علـى أن يتم الرد دفعة واحدة خالل سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام أو سنة من تاريخ وفاة 
 

يقدر املعاش املستحق تطبيقا ألحكام الفقرات السابقة على أساس ما يقضي به النظام السابق باإلضافة إىل ما قد يكون  -5/1

 مستحقا من اإلعانة املقررة للعاجز الذي حيتاج إىل مساعدة غريه للقيام بأعباء حياته العادية مقدرة وفق أحكام

من هذه ( 72)من املادة ( 2)، والفقـرة ( 4)من املادة ( د)و ( ج)إعانة املعالني ، دون إخالل بأحكام الفقرتني النظام اجلديد ، أو 

 . الالئحة

والفقرة ( 0/6)استثناًء من حكم الفقرة السابقة يقدر املعاش املستحق عن املدة االعتبارية اليت حتسب مبوجب الفقرة -5/2

 . من هذه الالئحة( 4)من املادة ( ب)م الفقرة من هذه املادة ، وفق أحكا( 0/4)

سائر أحكام  -حسب احلال  -السابقتان تطبق على املشرتك أو أفراد عائلته ( 5/2)و ( 5/1)فيما عدا ماتتضمنه الفقرتان  5/3

 . النظام اجلديد مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بتحديد أفراد العائلة املستحقني يف املعاش ، وحتديد أنصبتهـم

 -: تستحق املعاشات املرتتبة على تطبيق الفقرات السابقة اعتبارا من التواريخ احملددة فيما يأتي-6



( 0/1)من تاريخ بلوغ سن الستني على أال يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات اليت تستحق طبقا للفقرة . أ

 . من هذه املادة

اريـخ تقديـم طـلب الصـرف بالنسبة لطلبات احلصول على معاش تقاعد مبكر قبل بلوغ سن الستني مـن أول الشـهر التالـي لت . ب

  .السابقة ( أ) ، إال إذا كان املشرتك قد بلغ سن الستني فيطبق بشانه حكم الفقرة (7/ 0،  0/0،  0/2)طبقا للفقرات 

 .(0/5)جب الفقرة مـن تاريـخ بدء العمل بالنظام بالنسـبة للمعـاش املستحق مبو . ج

ملن بلغ سن الستني أو أكثر قبل العمل  (0/6)من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاش املستحق مبوجب الفقرة  . د

  . بالنظام ، واعتبارا من تاريخ بلوغه هذا السن بالنسبة ملن بلغه بعد العمل به

 -حسب احلال  -بية لثبوت العجز أو من أول الشهر التالي للوفاة من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حتدده اللجنة الط . هـ

 .)0/4)بالنسبة للمعاشات اليت تستحق طبقا للفقرة 

املشرتكة اليت مل تبلغ سن الستني ، والتستفيد من فرص احلصول على معاش مبوجب أحكام الفقرات السابقة من هذه -4

 . دفعة الواحدة املستحق هلااملادة ، حيق هلا التقدم بطلب لتسلم تعويض ال

يف مجيع حاالت استحقاق املعاشات ملن انتهت مدة اشرتاكهم قبل العمل بالنظام اجلديد سواء طبقا ألحكام هذه املادة ، أو -3

 مبوجب أحكام النظام السابق، واليت حيني موعد بدء استحقاقها بعد تاريخ بدء العمل بالنظام اجلديد ، أو مل

( جـ/0)د حتى التاريخ املذكور ، يتم حساب متوسط األجر الذي تقدر على أساسه املعاشات مبراعاة حكم الفقرة يتم تسويتها بع

 . من النظام( 03)من املادة 

من هذه الالئحة فيما تضمنته من إجازة اجلمع بني املعاشات والعائدات أو بينها وبني األجر، على  (03)تطبق أحكام املادة  -أ /3

عاشات والعائدات املستحقة مبوجب النظام السابق، وأوقف حقهم يف املعاش أو العائدة بسبب ما كان يتضمنه ذلك مستحقي امل

النظام من حظر اجلمع بني التعويضات، بعضها وبعض، أو بينها وبني األجر، غري أنه بالنسبة ملعاشات وعائدات أفراد العائلة 

من الالئحة يف ( 03)من املعاش أو العائدة غري موز  حبيث يتم تطبيق املادة يشرتط لتطبيق هذا احلكم أن يكون هناك فائض 

حدود هذا الفائض، على أال يرتتب على تطبيق أحكام هذه الفقرة صرف أي مبالغ عن الفرتة السابقة على بدء العمل بالنطام 

 . اجلديد

عائدات مبوجب النظام السابق، وأوقف استحقاقهم بسبب  األبناء وأبناء االبن واألخوة الذكور الذين استحقوا معاشات أو - ب/3

 ، يعاد حقهم يف املعاش حتى سن(بالنسبة للطلبة)بلوغهم سن العشرين، أو سن اخلامسة والعشرين 

الواحد والعشرين أو سن السادسة والعشرين حسب احلال، بشرط أن يكون هناك فائض من املعاش غري موز  ويف حدود هذا 

 ال يرتتب على ذلك صرف أي مبالغ عن فرتة سابقة على بدء العمل بالنظام اجلديد،الفائض، وعلى أ

ويقتصر تطبيق حكم هذه الفقرة على األبناء وأبناء االبن واألخوة الذكور السعوديني، وكذلك غري السعوديني املقيمني إقامة 

.دائمة باململكة
(1)

 

من املادة ( 7)ام السابق وأوقف صرف معاشاتهم مبوجب أحكام الفقرة أصحاب املعاشات الذين عادوا إىل عمل خاضع للنظ-13

 من النظام املذكور، واستمرت موقوفة إىل تاريخ بدء العمل بالنظام اجلديد، تطبق حبقهم أحكام( 03)

بدء العمل  من النظام اجلديد، على أال يرتتب على ذلك صرف أي مبالغ عن الفرتة السابقة على( 03)من املادة ( أ/7)الفقرة 

(3)بالنظام اجلديد
.   

 

 

 


