الئحة التسجيل و االشتراكات
الباب األول :أحكام تمهيدية
المــــادة ()1
يف جمال التعريف باملصطلحات الواردة يف هذه الالئحة يرجع إىل معانيها الواردة يف املادة ( )2من نظام التأمينات االجتماعية

واملادة ( )2من قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم /821تأمينات وتاريخ 8228/81/22هـ بإصدار الالئحة  ،إضافة إىل
املعاني املبينة قرين املصطلحات اآلتية:-

 -8صاحب العمل  :كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامال أو أكثر  ،ممن يسري بشأنه االشرتاك اإللزامي  ،وذلك
مبوجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر.

 -2املنشأة  :الكيان النظامي الذي يباشر من خالله صاحب العمل نشاطه  ،وحيمل امسه أو االسم التجاري هلذا النشاط .
 -3فروع صاحب العمل  :هي املقار املتعددة اليت يباشر من خالهلا صاحب العمل نشاطا واح ــدا.
 -2رقم اشرتاك صاحب العمل  :رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى املؤسسة.
 -2رقم املشرتك  :رقم التسجيل الثابت للمشرتك لدى املؤسسة.

 -6بطاقة االشرتاك  :البطاقة اليت تصدرها املؤسسة للمشرتك عند تسجيله ألول مرة وحتمل رقم اشرتاكه الثابت.
 -7شهر االشرتاك  :الشهر اهلجري أو امليالدي الذي يدفع عنه االشرتاك حسب التقويم املتبع لدى صاحب العمل.

 -1سنة االشرتاك  :هي السنة اليت يدفع عنها االشرتاك واليت تبدأ من حمرم أو ينايرحسب التقويم املتبع يف السداد.
 -9األجر األساس  :هو ما حيصل عليه املشرتك الذي خيضع للنظام بصفة إلزامية

مقابل عمله مبوجب عقد مكتوب أو غري مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه ،بعد استبعاد البدالت اليت قد نمن حسب

نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه  ،أو مقابل ساعات عمل إضافية  ،أو ألسباب أخرى أيا كان مسمى ما مين

مقابل ذلك  ،وكذلك بعد استبعاد املن واملكافآت السنوية واملنافع العينية .ويعترب يف حكم األجر األساس  :العمولة

والنسبة املئوية من املبيعات  ،والنسبة املئوية من األرباح  ،سواء اقتصر األجر عليها  ،أو كانت مضافة إىل أجر ثابت.

 -81أجر االشرتاك  :هو أجر العامل املشرتك إلزاميا الذي يؤدى عنه االشرتاك الشهري واحملدد مبوجب أحكام املادة ( )86من
هذه الالئحة.

 -88شرحية الدخل  :املبلغ الشهري الذي خيتاره املشرتك اختياريا من بني شرائ الدخل احملددة مبوجب اجلدول رقم ()8
املرفق  ،والذي يتم على أساسه حساب قيمة االشرتاك الشهري الذي يدفعه  ،وقيمة التعويضات اليت قد يستحقها  ،ويأخذ
حكم أجر االشرتاك بالنسبة للمشرتك إلزاميا.

 -82حصة املشرتك:

أ ـ االشرتاك الذي يتحمله العامل املشرتك إلزامياً عن كل شهر اشرتاك خصما من أجره  ،املنصوص عليه يف الفقرة /2أ من

املادة ( )81من النظام.

ب ـ االشرتاك الذي يؤديه املشرتك اختياريا عن كل شهر اشرتاك  ،املنصوص عليه يف الفقرة ( )8من املادة ( ، )1والفقرة /2ب

من املادة ( )81من النظام.

 -83حصة صاحب العمل  :االشرتاك الذي يؤديه صاحب العمل حلساب عامله املشرتك يف النظام عن كل شهر اشرتاك
حسب أحكام الفقرة ( ، )8والفقرة (/2أ) من املادة )(18من النظام.

 -82مدة التأخري  :عدد أشهر التأخري اعتبارا من اليوم التالي النقضاء مهلة اخلمسة عشر يوماً احملددة لسداد االشرتاكات
حتى تاريخ السداد الفعلي  ،مع إعتبار جزء الشهر شهراً كامالً.

 -82غرامات التأخري  :املبالغ اليت يلتزم بأدائها صاحب العمل أو املشرتك اختياريا عن مدة التأخري يف سداد االشرتاكات
الشهرية.

المــادة ()2
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام  ،وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه  ،يطبق فرع األخطار

املهنية على السعوديني وغري السعوديني  ،ويقتصر تطبيق فرع املعاشات على السعوديني فقط  ،كما يكون التطبيق بصفـة

إلزامية أو بصفة اختياريـة  -حسب احلال  ، -مبراعاة التفاصيل اآلتية:-
 -8اخلاضعون للنظام بصفة إلزامية:

أ -العمال الذين تربطهم بصاحب العمل عالقة تعاقدية  ،ألداء عمل بصورة رئيسية داخل اململكة مقابل أجر ،أيا كانت

طبيعة هذه العالقة أو شكلها أو مدتها ،ومهمـا يكن مبلغ األجر املدفوع أو نوعه  .ويف جمال تطبيق فرع املعاشات يشرتط أن

يكون سن العامل مل يبلغ الستني بالتقويم اهلجري يف تاريخ بدء االشرتاك  ،مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )2من
النظام يف هذا الشــأن  .واليعترب املتــدرب عام ـالً بهذا املفهوم إال إذا كان تدريبه بقصد التدرج.

ب  -العامل السعودي الذي يعمل خارج اململكة حلساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل اململكـة  ،خيضع لفـرع املعاشات ،
متى ثبت قيـام عالقة عمل بينه وبني صاحب العمل.

ج  -العاملون يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة  ،الذين ال خيضعون لنظام التقاعد املدني أو العسكري.
 -2اخلاضعون للنظام بصفة اختيارية  :هم السعوديون من الفئات اآلتية: -
أ -املشتغلـون باملهن احلـرة كاألطباء واملهندسني واحملامني وأصحاب املكـاتب االستشارية وحنوهم  ،بشرط احلصول على
ترخيص مبزاولة املهنة من اجلهات املختصة.

ب  -الذين يزاولون حلساب أنفسهم أو باملشاركة مع غريهم  ،نشاطا جتاريا أو صناعيا أو زراعيا أو يف جمـال اخلدمات ،
ويثبت مزاولتهم هلذه األنشطة من واقع السجل التجاري  ،أو الرتخيص اخلاص بالنشاط  ،أو غري ذلك من

املستندات الصادرة من اجلهات املختصة.

ج  -احلرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من اجلهات املختصة  ،كاحلدادين والنجارين والسباكني
وحنوهم .

د -العاملون خارج اململكة  ،دون أن يكونوا مرتبطني بعالقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل اململكة  ،بشرط تقديم
شهادة مصدقة من سفارة اململكة يف دولة اإلقامة تفيد مزاولته العمل.

هـ  -املشرتكون الذين توقف اشرتاكهم اإللزامي يف فرع املعاشات خلروجهم عن نطاق التطبيق اإللزامي ،ويرغبون
االستمرار يف االشرتاك فيه  ،طبقا للمادة ( )1من النظام.

و  -حيق للمواطنني السعوديني الذين يعملون يف البعثات الدولية والسياسية والعسكرية األجنبية باململكة  -اذا مل

خيضعوا الزاميا  -ان يطلبو االشرتاك اختياريا فـي النظام  ،ويعاملون يف هذه احلالة معاملة الفئات املنصوص عليها

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

 -3الفئـات املسـتثناة:
أ -موظفو الدولة املدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم انظمة التقاعد  ،وال ميتد هذا االستثناء إىل املتقاعدين منهم
الذين تتوافر فيهم شروط االشرتاك يف النظام .

ب  -األجنيب الذي يعمل يف بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية  :يقصد به املوظف  ،أو العامل غري السعودي الذي
يعمل بأي من هذه اجلهات دون النظر إىل وحدة اجلنسية بينه وبني اجلهة اليت يعمل بها .

ج -العامل املستخدم يف األعمال الزراعية أو احلراجية أو الرعي  :يقصد به كل من يعمل يف الغابات أو فالحة األرض أو

حراسة احملصول أو تشغيل اآلالت الزراعية أو إصالحها  ،والميتد هذا االستثناء إىل العمال الذين يعملون يف تلك األنشطة

إذا كانوا من بني الفئات اآلتية:

 -8الذين يشتغلون يف املنشآت الزراعية اليت تقوم بتصنيع منتوجاتها.
 -2اخلاضعون لنظام العمل.

 -3العاملون يف اجلهات احلكومية واملؤسسات العامة.

 -2العاملون يف الشركات املنشأة وفق أحكام نظام الشركات  ،أو نظام استثمار املال األجنيب.
 -2العاملون يف املؤسسات الفردية وفق الضوابط اليت حيددها احملافظ.

 - 6البحارة  :يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيـد ،
والميتد هذا االستثناء إىل العاملني يف تلك األنشطة إذا كانوا من الفئات اآلتية :-
 -8العاملون يف مقر صاحب العمل  ،الذي اختذ األعمال البحرية أو الصيد
حرفة له  ،ويف حالة نقل أي منهم إىل األعمال البحرية لدى صاحب

العمل نفسه  ،فانه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه.

 -2البحارة الذين يعملون يف منشآت حبرية تقوم بتصنيع ماتصطاده
سفنها  ،وحيدد احملافظ مفهوم التصنيع املقصود بهذا احلكم.

 -3اخلاضعون لنظام العمل.

 -2العاملون يف اجلهات احلكومية واملؤسسات العامة.

 -2العاملون يف الشركات املنشأة وفق أحكام نظام الشركات  ،أو نظام استثمار املال األجنيب.
 -6العاملون يف املؤسسات الفردية وفق الضوابط اليت حيددها احملافظ.

 -7خادم املنزل  :ويقصد به العامل املنزلي الذي يعمل باخلدمة املنزلية.

 -1العامل األجنيب الذي يستقدم إىل اململكة للقيام بأعمال اليستغرق إجنازها يف املعتاد أكثر من ثالثة أشهر ،كاألطباء
الزائرين واملستشارين وحنوهم .

 -9عمال االستصناع  :هم العمال املستقلون الذين يعملون حلساب أنفسهم  ،وال يستخدمون أي عمال  ،ومقر عملهم هو
مقر سكنهم.

 -81أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون يف املنشآت العائلية اليت ال يعمل بها سواهم من العمال  :هم أفراد العائلة

املنصوص عليهم يف الفقرة ( )1من املادة ( )2من النظام  .وحيق للفئات املستثناة يف الفقرتني ( ز )  ( ،ح ) طلب االشرتاك

االختياري املنصوص عليه يف الباب اخلامس من هذه الالئحة .وال خيل االستثناء اخلاص بالفئات املنصوص عليها بالفقرات

(ج -د  -هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبال وفق أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )2من النظام.

المــادة ( 2مكرر)
جيوز للمحافظ الزام أي من املخاطبني بأحكام هذه الالئحة بالتعامل مع املؤسسة الكرتونياً

الباب الثاني :التسجيل
المــــادة ( ( 3
يتـم تسـجيل أصحاب العمل وعماهلم يف القطاع غري احلكومي مبوجب النماذج املعتمدة من احملافظ ،ويتم تسجيل العمال يف

القطاع احلكومي مبوجب قرار التعيني ،ويتم استبعادهم مبوجب قرار طي القيد ،كما يتم تسجيل املشرتكني اختيارياً

مبوجب النموذج املعتمد لذلك.

المــادة ( (4
جيوز للمحافظ االستثناء من التقيد بالنماذج املعتمدة ،أو االستعاضة عنها بنماذج بديلة  ،كلما كان ذلك أيسر لنظام

العمل باملؤسسة وعلى األخص ما يتالءم واألساليب اآللية حملاسبة أصحاب العمل .

المـــادة ( (5
تقوم املؤسسـة بطبع النماذج املعتمدة وتوزيعها ،نظري أداء مقابل حيدده احملافظ  ،وجيوز له توزيعها دون مقابل يف احلاالت

اليت يراها .وجيوز مبوافقة احملافظ ان يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم يف حدود الكميات

الالزمة الستعماهلم فقط  ،وال جيوز ألصحاب العمل أو لغريهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغري إال مبوافقة

احملافظ  ،ويف مجيع األحوال يشرتط أن تكون النماذج املطبوعة مبعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات اليت تتضمنها النماذج

املعتمدة من املؤسسة  ،وبذات املواصفات من حيث احلجم واللون واملساحات ،وأن يشار فيها إىل رقم وتاريخ موافقة احملافظ

بطبعها.

المـــادة ((6
إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد واإلجراءات اآلتية:

 -8يف جمال حتديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل:-

أ -إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا لألنظمة املرعية واكتسب الشخصية
االعتبارية والذمة املالية املستقلة  ،فإن كل نشاط منها يستقل عن األنشطــة األخرى  ،ويعامل كصاحب عمل مستقل

ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو األنشطة األخرى.

ب  -يف غري احلالة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة يعترب جمموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طاملا كان
مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر األنشطة والفروع.

 -2يف جمال تقديم النماذج وسداد االشرتاكات:-

أ  -إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها نمارس نشاطا واحدًا  ،فإن جمموعة الفروع اليت تقع يف دائرة مكتب واحد
تعامل كصاحب عمل واحد أما الفروع اليت تقع يف دوائر مكاتب خمتلفة فإن كل فرع منها يعامل

كصاحب عمل مستقل.

ب  -إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل  ،فيعترب كل نشاط منها كصاحب عمل

مستقل  ،حتى لو وقعت تلك األنشطة يف دائرة مكتب واحد  ،أما إذا مل يكن هلا كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام

الفقرة السابقـة.

ج -جيوز للمحافظ  -حتقيقاً ملصلحة العمل  -إعتبار فروع أو انشطة صاحب العمل وحدة واحدة يف تعاملها مع املؤسسة ،
أو قبول السداد املركزي لكافة الفروع واألنشطة عن طريق املركز الرئيس  ،أو السداد الالمركزي عن طريق كل من الفروع
واألنشطة املختلفة  ،أو السداد املركزي لبعضها  ،والسداد الالمركزي لبعضها اآلخر  ،حسبما حيقق سهولة التعامل مع

صاحب العمل ومبا اليتعارض مع مصلحة العمل باملؤسسة.

المــادة ( (7
على املؤسسة إعداد سجل شامل ألصحاب العمل  ،وأن تتابع بصفة منتظمة ماجيري على بيانات هذا السجل من تعديالت ،
وهلا يف سبيل ذلك القيام باحلصر امليداني الشامل للمنشآت يف كافة أحناء اململكة  ،والرجوع إىل البيانات املتاحة لدى

كافة أجهزة الدولة واملؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية  ،واالستعانة باجلهات
اإلدارية ملعاونتها يف ذلك إذا لزم األمر  ،وحيدد احملافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه املادة.

المــادة (( 8
 -8جيب على صاحب العمل تقديم النماذج املعتمدة مستوفية البيانات الالزمة  ،ويف املواعيد احملددة  ،وخمالفته لذلك
جتعله حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة ( ) 62من النظام .

 -2جيوز للمحافظ التجاوز عن التأخري يف تقديم تلك النماذج وفقا لألسباب اليت يقدرها ،كما جيوز له زيادة املهلة املقررة
لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام.

املــادة ( ( 9

 -8على كل صاحب عمل تتوفر يف منشأته شروط تطبيق أحكام النظام  ،وفقاً ملا يصدر من قرارات  ،أن يتقدم ملكتب املؤسسة
الذي يقع املركز الرئيس ملنشأته يف دائرة اختصاصه مبا يأتي:-

أ  -طلب تسـجيل منشـأته عن املركز الرئيس للمنشـأة على النموذج املعتمد ،كما حيـرر هـذا النموذج عـن كـل فرع أو

نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل  ،ويقدم الطلب إىل املكتب الذي يقع يف دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط  ،خالل
أسبوعني على األكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع املركز الرئيس للمنشأة للنظام.

ب  -البيانات الالزمة عن عماله  ،حترر على النماذج املعتمدة لذلك ،ويرفق بها صورة املستند الرمسي الدال على تاريخ

امليالد أو صورة بطاقة اهلوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل األجنيب  ،وتقدم خالل موعد اقصاه اخلمسة عشر يوما

األوىل من الشهر التالي ألول شهر مستحق عنه سداد االشرتاكات..

 -2على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على مايأتـي:

أ -إشعار املكتب املختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل  ،على أن يتم اإلشعار فور التحاق العامل بالعمل وحبد اقصى ال

يتجاوز اليوم اخلامس عشر من الشهر التالي لشهر التحاقه بالعمل ،وحيرر هذا اإلشعار على النموذج املعتمد لذلك ،مرفقا
به صورة املستندات املشار إليها يف الفقرة (/8ب) السابقة.

ب  -إشعار املكتب املختص بكل عامل يرتك العمل  ،على أن يتم اإلشعار فور ترك العامل للعمل وحبد اقصى ال يتجاوز اليوم

اخلامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل ،وحيرر هذا االشعار على النموذج املعتمد لذلك ،وجيوز للمؤسسة استبعاد

العامل يف احلاالت اليت يثبت لديها مبوجب املستندات انتهاء عالقة العمل بني العامل وصاحب العمل.

 -3للعامل احلق يف أن يشعر املكتب املختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله  ،إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك  ،على أن

يتم اإلشعار فور انتهاء املهلة احملددة لصاحب العمل لتسجيل عماله املنصوص عليها فـي الفقرتني (/8ب) و (/2أ) السابقتني
 -حسب احلال  ، -وحبد اقصى ال يتجاوز اليوم االخري من شهر انتهاء تلك املهلة ،وعلى املكتب املختص يف هذه احلالة

إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت حبقه شروط التسجيل.

 -2مع عدم االخالل بأحكام الفقرات السابقة من هذه املادة يراعى اآلتي:

أ -يعد تاريخ دخول العامل غري السعودي املستقدم للمملكة ،أو تاريخ نقل خدمته ملصلحة صاحب العمل  -حسب احلال -

ال اعتباراً من هذا التاريخ ،مبراعاة التزام
وفق املستندات الصادرة من اجلهة املختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعترب مسج ً

صاحب العمل بتقديم االجور اخلاضغة لالشرتاك حبد اقصى ال يتجاوز اليوم اخلامس عشر من الشهر التالي هلذا التاريخ.

ب -يعد تاريخ اخلروج النهائي للعامل غري السعودي من اململكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق املستندات
الصادرة من اجلهة املختصة هو تاريخ تركه العمل ،ويعترب مستبعدًا اعتباراً من هذا التاريخ.

امل ــادة ( ( 81
على صاحب العمل إشعار مكتب املؤسسة رمسياً بأي تغيري يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني  ،أو أي تغيري

يف العنوان أو يف توقيعات املختصني لديه أو يف حالة فقد األختام أو استبداهلا  ،وإال كان مسؤوالً عن النتائج التى ترتتب على
عدم اإلخطار أو التأخري فيه  ،على أن يتم اإلشعار خالل أسبوعني من تاريخ حدوث التغيري.

امل ــادة ( (88
 -8على مكاتب املؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشرتاكه خالل أسبوعني من تاريخ تقدميه للنماذج.

 -2على مكاتب املؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشرتكني لدى تسجيلهم فـي املؤسسة ألول مرة  ،وتظل ثابتة طوال مدة
اشرتاكهم يف النظام  ،وال جيوز إعطاء مشرتك جديد رقم اشرتاك سبق إعطاؤه ملشرتك آخر ترك اخلدمة ألي سبب من

األسباب.

 -3يتعني على أصحاب العمل االحتفاظ باألرقام اخلاصة باشرتاكهم وأرقام االشرتاك اخلاصة بالعاملني لديهم  ،ويتعني
عليهم أن يذكروا تلك األرقام يف مجيع املكاتبات املتعلقة بتنفيذ أحكام النظام

امل ــادة ( (82
على املؤسسة أن توفر للمشرتكني البيانات املتعلقة باشرتاكهم وفق اآللية اليت حيددها احملافظ.

امل ــادة ( (83
 -8على املؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة اليت تثبت تسجيله يف النظام  ،وتعد الشهادة وفقا
للنموذج املعد لذلك  ،وال تعترب هذه الشهادة نافذة املفعول إال إذا كانت حتمل اخلتم الرمسي للمؤسسة.

 -2يف حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا ألحكام املـادة

( )6من هـذه الالئحة  ،يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصـة  ،أما جمموع الفروع أو االنشطة اليت اعتربت كصاحب عمل

واحد فتمن شهادة واحدة واستثناءً من هذا احلكم  ،إذا كانت الفروع واألنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد  ،أو تتحد
ذمتها املالية يف شخص اعتباري واحد  ،فإنه ال نمن الشهادة ألي منها إال إذا كان صاحب العمل املذكور قد أوفى جبميع

التزاماته جتاهها مجيعاً ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد االشرتاكات كصاحب عمل مستقل.

 -3ال تستخرج الشهادة املشار إليها أو جتدد إال بعد تقديم صاحب العمل النماذج الالزمة والوفاء بكافة التزاماته اليت تطالبه
بها املؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة

 -2إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل مل تكتمل بعد  ،فانه حيق له أن حيصل من املؤسسة على
شهادة تفيد ذلك.

 -2يسرى مفعول الشهادات املشار اليها يف الفقرات السابقة  ،وفقا للشروط وللمدة احملددة يف كل شهادة.

 -6تع ّد الشهادات املشار إليها من الوثائق احلكومية الرمسية  ،وحيظر قطعيا طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديالت عليها
باإلضافة أو احلذف أو التالعب يف بياناتها وتعدّ الشهادة الغية إذا شابها شيء من ذلك  ،وال جيوز تداول الشهادة إال يف

األغراض اليت صدرت من أجلها وفقا ألحكام النظام .

امل ــادة ( (82
للمشرتك احلق يف طلب بيان عن مدة أو مدد اشرتاكه يف النظام  ،كما حيق ألي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان يف حالة
وفاته  ،ويف مجيع هذه احلاالت يعطى البيان دون مقابل  ،واليعتد بهذا البيان إال يف الغرض الذي صدر من أجله  ،دون ترتيب

أية آثار أخرى قبل الغري  ،وال خيل صدور هذا البيان حبق املؤسسة يف إجراء ما تراه من تعديالت على املعلومات الواردة يف

الشهادة وفقا ملا يتكشف هلا من وقائع.

امل ــادة ( (82
 -8نمن مهلة سنة اعتباراً من 8221/8/8هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه املهلة  ،على
أن تسري بشأن هذه املدد أحكام هذه املادة قبل تعديلها

 -2بعد انتهاء املهلة املنصوص عليها يف الفقرة () 8السابقة وبعد انقضاء املهل احملددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو
احملددة للعامل لطلب تسجيل نفسه يف حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة () 9من هذه الالئحة ال جيوز
تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إال وفقًا للشروط والضوابط اآلتية:

أ  -توفر شروط اخلضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل وصاحب العمل خالل املدة املطلوب تسجيلها على ضوء املستندات
اليت تقتنع بها املؤسسة.

ب  -ال يسجل من املدد املطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتني السابقتني على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد
أقصى.

ج  -يستثنى من تطبيق أحكام الفقرتني ( )8و (/2ب) من هذه املادة ما يأتي:-

 -8اجلهات احلكومية واملؤسسات واهليئات العامة.

 -2املنشآت اليت تتقدم بنفسها للتسجيل وجيري إخضاعها وعماهلا للنظام ألول مرة ويتبني أنه كان جيب إخضاعها
وعماهلا للنظام بأثر رجعي.

د  -حتسب االشرتاكات عن تلك املدد على أساس أجور العامل اخلاضعة لالشرتاك املتفق عليها بينه وبني صاحب العمل

مبراعاة حكم املادة ( )89من هذه الالئحة كما يتم احتساب غرامات التأخري عليها.

 -3الختل أحكام الفقرات السابقة حبق املؤسسة يف توقيع العقوبات املنصوص عليها فـي املادة ( )62من النظام على صاحب
العمل املخالف ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل مدة العمل أو عدم تسجيله العامل.

الباب الثالث :قواعد تحديد االشتراكات
المـــادة ( (16
خيضع حلسم االشرتاك املنصوص عليه يف املادة ( )81من النظام  ،ما يتقاضاه العامل املشرتك نظري عمله مما يندرج حتت أي

من العناصر التالية  ،ومبا ال يتجاوز مبلغ ( )22111مخسة وأربعني الف ريال شهريا:-

أ  -األجر األساسي املنصوص عليه يف الفقرة ( )9من املادة ( )8من هذه الالئحة ،سواء كان يصرف بالشهر  ،أو باألسبوع  ،أو

باليوم أو بالقطعـة  ،أو بالنسبـة لساعات العمــل أو ملقدار االنتاج.

ب  -بدل السكن النقدي وفق القيمة املتفق عليها بني صاحب العمل واملشرتك.

ج -بدل السكن العيين وتقدر قيمته اليت ختضع حلسم االشرتاك مبا يســاوي الراتـب األساس عن شهرين  ،واستثناءً من هذا
احلكم يعفى السكن العيين يف احلاالت اليت يقدرها احملافظ.

المـــادة ( (17
يف حساب األجر الشهري للمشرتك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب األجر اليومي فــي ( )31ويكون الناتج هو األجر الشهري

الذي خيضع حلسم االشرتاك.

المـــادة ( (18
 -8حيسب األجر الشهري للمشرتك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من األرباح أو بنسبة من حجم املبيعات أو حسب

اإلنتاج على أساس املتوسط الشهري ملا تقاضاه عن مدة عمله الفعلية يف السنة السابقة  .وبالنسبة للمشرتكني اجلدد يؤخذ

متوسـط أجرمشرتك مثيل يف ذات املنشأة أساسا للحساب.

 -2حيسب األجـر الشـهري للمشــرتكني الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل ( )221ساعة تقاضوا عنها
أجرا تساوي شهرا.

المـــادة ( (11
 -8جيب أال يقل االشرتاك الشهري الذي يؤدى عن أي مشرتك يف فرع املعاشات عن مبلغ االشرتاك املقدر لعامل يتقاضى
أجرا شهريا قدره ( )8211ريال  ،ويف فرع األخطار املهنية لغري اخلاضعني لفرع املعاشات عن ( )211ريال شهريًا  ،وحيسب

االشرتاك الشهري على هذا األساس إن كان األجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة حلصة املشرتك أو صاحب العمـل ،

ويقتصر أثر هـذا احلكم على حتديد اإلشرتاك يف نظام التأمينات االجتماعية). (1

 -2يطبق حكم الفقرة السابقة ايضا  ،على العامل املتدرج املشرتك يف النظام  ،وإذا كان اليتقاضى أجرا يتحمل صاحب
العمل االشرتاك الذي يستحق على املشرتك ،باإلضافة إىل التزامه بوصفه صاحب عمل.

 -3تستثنى اجلهات احلكومية واملؤسسات واهليئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتني السابقتني )2( .

المــادة ( (22
املشرتك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل  ،يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل االشرتاكات اليت

يستلزمها النظام  ،وعلى أساس أجر االشرتاك الذي يدفعه للمشرتك  ،على أال يتجاوز جمموع أجور االشرتاك لدى كافة

أصحاب العمل الذين يعمل لديهم املشرتك عن ( )22111مخسة وأربعني ألف ريال شهريًا  ،فإن جتاوز هذا

القدر خيفض ما خيضع حلسم االشرتاك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع األجر املستحق لديه منسوبا إىل جمموع األجور ،

وحيدد احملافظ التفاصيل الالزمة لتطبيق هذا احلكم.

المـــادة ( (21
 -8خيضع حلسم االشرتاكات املبالغ اليت يتكون منها أجر االشرتاك املنصوص عليه يف املادة ( )86من هذه الالئحة  ،قبل
حسم أية استقطاعات جترى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو األقساط أو اجلزاء اإلداري أو الغرامات أو خصم

ساعات التأخري أو أيام الغياب بدون أجر.

 -2أ ـ جيب أن تكون االشرتاكات اليت يؤديها صاحب العمل وتلك اليت تقتطع من أجور املشرتكني خالل السنة على أساس
كامل أجر االشرتاك املتفق عليه املستحق يف حمرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم املتبع لدى صاحب

العمل ،ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره اليكفي لسداد حصة املشرتك يف االشرتاك  ،ويف هذه احلالة تعترب حصة
املشرتك اليت يؤديها عنه صاحب العمل يف حكم القرض  ،ويكون الوفاء به طبقا لألحكام املنصوص عليها يف نظام العمل.

ب ـ بالنسبة للمشرتكني الذين يلتحقون باخلدمة خالل السنة  ،حتسب اشرتاكاتهم على أساس كامل أجر اشرتاك الشهر

الذي التحقوا فيه باخلدمة  ،وذلك حتى نهاية السنة التأمينية  ،ثم يعاملون بعد ذلك على األساس املبني يف الفقرة

السابقة.

 -3حتصل االشرتاكات عن شهر الدخول يف اخلدمة على أساس شهر كامل ،والحتصل أية اشرتاكات عن جزء الشهر
الذي تنتهي فيه اخلدمة إال اذا انتهت اخلدمة بنهاية اليوم األخري من الشهر  ،غري أنه إذا وقع انتهاء اخلدمة يف ذات شهر
الدخول فإنه يلزم حتصيل االشرتاك املستحق عن كامل هذا الشهر.

 -2يف تطبيق أحكام الفقرة /2أ من هذه املادة يستمر أداء االشرتاكات يف احلاالت التالية:

أ .إعارة أحد املشرتكني مبنشأة خاضعة للنظام للعمل مبنشأة أخرى غري خاضعة مع استمرار صلته باملنشأة األوىل  ،ففي
هذه احلالة تستمر املنشأة األوىل يف حترير مناذج التأمينات ودفع االشرتاكات للمؤسسة مبا فيها حصة املشرتك،

وميكنها االتفاق مع اجلهة املستعرية على طريقة اسرتداد ما أدته .أما إذا كانت إعارة العامل املشرتك إىل منشأة خاضعة فإن
املنشأة املعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عماهلا املشرتكني

ب .اإلجازات بأنواعها املرخص بها مبوجب نظام العمل أو لوائ صاحب العمل.
ج .مدد الغياب بدون أجر اليت يأذن بها صاحب العمل.

د .مدة اإلجازة الدراسية املبتعث فيها املشرتك السعودي إىل خارج اململكة بالنسبة الشرتاكات فرع املعاشات.

المـــادة ( (22
استثناءً من أحكام املادة ( )28جيوز للمحافظ املوافقة على حساب وأداء االشرتاكات على أساس أجور االشرتاك الفعلية اليت

يتقاضاها املشرتكون  ،وذلك يف احلاالت اليت يرى فيها أن األخذ بهذا األسلوب أكثر مالئمة وفيه تيسري ألصحاب العمل.

المـــادة ( (23
عند حساب وأداء االشرتاكات املستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة مبا يف ذلك كسور الريال.

المـــادة ( (24
 -8تطبيقاً حلكم املادة ( )2/89من النظام  ،يراعى أال تتجاوز الزيادة يف أجر االشرتاك الذي يسجل للمشرتك إلزاميـاً يف

بداية كل سنة تأمينية  %81من أجره املسجل يف السنة التأمينية السابقة  ،ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية
تالية لبلوغه سن اخلمسني  ،أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية  ،ويستمر التقيد بذلك
حتى تاريخ انتهاء اشرتاكه يف النظام ،والختضع الزيادة يف األجر اليت جتاوز النسبة املذكورة حلسم االشرتاك.

 -2واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ،تسجل الزيادة يف األجر اليت تتجاوز نسبة ( )%81بالنسبة للمعاملني بفرعي املعاشات
واألخطار املهنية معاً وذلك يف احلاالت ويف احلدود اآلتية :

أ  -الزيادة يف أجور املشرتكني العاملني باجلهات احلكومية واملؤسسات العامة.

ب -الزيادة يف أجور االشرتاك اليت حيددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشرتاك سابقة كان يتقاضى خالهلا
أجور اشرتاك أقل ،متى كان األجر اجلديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ ( )8211ألف ومخسمائة ريال فأقل

(1).

ج -إذا كان األجر احملدد من قبل صاحب العمل األخري يزيد عن ( )8211ريال كما يزيد عن آخر أجر اشرتاك كان يتقاضاه
العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن )(10%تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها ( )%2من األجر السابق يزيد بها هذا
األجر سنوياً على سبيل االفرتاض  ،حمسوبة عن السنوات الكاملة اليت تقع بني تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة

لالشرتاك  ،ويسجل العامل باألجر الناتج بعد إضافة الزيادة االفرتاضية  ،أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه )(10%أي

األجرين أكرب  ،على أال يتجاوز األجر الذي سجل به  ،األجر احملدد من قبل
)(1

صاحب العمل األخري .

 -3يتم قبول األجر اجلديد عند إعادة تسجيل العامل العائد لالشرتاك وذلك بالنسبة للمعاملني بفرع األخطار املهنية
وحده

)(2

المـــادة ( (25
 -8يراعى تسجيل سن املشرتك عند بدء االشرتاك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة األوىل من املادة ( )21من النظام  ،وال جيوز
تعديل هذا السن بعد تسجيله  ،ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً خمتلفاً.

 -2استثناءً من حكم الفقرة السابقة  ،ميكن تعديل السن الذي سجل به املشرتك لدى املؤسسة ألول مرة يف احلالتني
اآلتيـتني:

أ -إذا مت تعديل ذلك السن يف بطاقة اهلوية الوطنية للمشرتك بشرط أال يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات
النقدية باستثناء البدالت.

ب  -إذا كان املشرتك قد سجل قبل العمل بهذه الالئحة  ،ومل يكن قد مت تسجيل سنه مبوجب حفيظة النفوس أو بطاقة

األحوال املدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغري السعودي املشرتك فـي فــرع األخطار املهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة املختصة

باملؤسسة.

 -3يف حالة عدم حتديد تاريخ امليالد باليوم والشهر  ،يع ّد امليالد يف اليوم األول من الشهر السابع من السنة اهلجرية أو
امليالدية حسب التقويم املسجل به تاريخ امليالد.

المـــادة ( (26
تطبيقا حلكم املادة ( )8/81من النظام يزاد معدل اشرتاكات فرع األخطار املهنية إىل الضعف حدًّا أقصى على أصحاب العمل

الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن املؤسسة أو عن اجلهات املختصة األخرى يف موضوع سالمة العمال وصحتهم،

وذلك بعد انذارهم وحتديد مهلة إلزالـة املخالفة مبوجب حمضر حيرر من اجلهة املختصة اليت حيددها احملافظ  ،مع مراعاة

مايأتي:-

 -8حيدد احملافظ بقرار منه معدل الزيادة يف االشرتاكات وفقا ملا تقدم عن األشهر اليت يستمر صاحب العمل خالهلا

خمالفا لقواعد الصحة والسالمة.

 -2حتصل االشرتاكات املعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه احملضر املثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سالمة

العمال وصحتهم  ،وتستمر االشرتاكات املذكورة سارية املفعول حتى نمام إزالة أسباب املخالفة واتباع التعليمات املشار إليها ،

على أال حتصل عن الشهر الذي أزيلت فيه.

 -3تأخذ االشرتاكات املعدلة حكم االشرتاكات األصلية من حيث األداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد ،
وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها .

 -2يصدر القرار اخلاص بإنهاء الزيادة يف معدل االشرتاكات من احملافظ.

المـــادة ( (27
 -8يوقف تطبيق فرع األخطار املهنية على املشرتكني يف حال مغادرتهم اململكة ،واليؤدي صاحب العمل اشرتاكات هذا

الفرع عن هؤالء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم ،ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد

االشرتاكات من أول الشهر الذي يعودون خالله للمملكة .

 -2يستثنى من حكم الفقرة السابقة:-

أ -أطقم الطائرات السعودية  :يستمرون معاملني بفرع األخطار املهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من
املطار إىل حمل اإلقامة أو العكس يف البالد اليت تصل إليها رحالت هذه الطائرات خارج اململكة.

ب  -أطقم وسائل النقل الربية والبحرية السعودية  :يستمرون معاملني بفرع األخطار املهنية أثناء الرحــالت الدولية خارج
اململكــة وفقا للضـوابط اليت يضعها احملافظ.

المـــادة ( (28
الجيوز النظر فــي تصحي أجور االشرتاك اليت أديت على أساسـها االشرتاكات إىل املؤسسة  ،إال اذا قدم طلب التصحي

خالل السنة التأمينية اليت أدي خالهلا االشرتاك  ،أو خالل الثالثة األشهر األوىل مـن السنة التاليـة هلا على األكثر،
واستثناءً من هذا احلكم جيوز للمحافظ النظر يف تعديل هذه األجور يف حالة اكتشاف املؤسسة أن

صاحب العمل مل حيدد األجور اخلاضعة لالشرتاك على الوجه النظامي

)(1

المـــادة ( (21
إذا تبني تسجيل أي عامل من الفئات املستثناة من اخلضوع للنظام الوارد ذكرهم يف الفقرة ( )3من املادة ( )2من هذه الالئحة

أو خضوع العامل غري السعودي لفرع املعاشات باملخالفة ألحكام نظام التأمينات االجتماعية  ،أو أن التسجيل قد شابه أي من
املخالفات  ،يتم إلغاء مدة التسجيل اليت نمت ويرد مبلغ االشرتاكات ويعترب االشرتاك عن

هذه املدة كأن مل يكن  ،مع مراعاة أحكام املادة ( )62من هذه الالئحة

)(2

المـــادة ( (32
 -8جيب أن التتجاوز غرامات التأخري املنصوص عليها يف الفقرة ( )2من املادة )(19من النظام نسبة ( )%811من
االشرتاكات املدفوعة عن الفرتة من تاريخ نشوء آخر مديونية حتى سداد كامل االشرتاكات.

 -2جيوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل املتجاوب مع املؤسسة من كامل غرامات التأخري ألسباب مربرة إذا مل تزد فرتة
التأخري عن عشرة أيام.

 -3مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتني السابقتني  ،جيوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل املتجاوب مـع املؤسسة من غرامات

التأخري املستحقة لألسباب اليت يقدرها مبا الجياوز  %21منها  ،وما يزيد عن هذه النسبة يكون اإلعفاء منه بقرار من جملس

اإلدارة  ،بناء على توصية من احملافظ.

المـــادة ( (31
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )62من النظام واملادة ( )82من هذه الالئحة  ،إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم االشرتاكات
من أجور عماله ومل يؤدها للمؤسسة  ،فإنه يلزم بأدائها مع حصته املقررة نظاما  ،وتسجيل العمال الذين مت احلسم منهم ،

طاملا توافرت حبقهم شـروط اخلضوع للنظام  ،أما إذا تبني أن أيا من عماله الذين حسمت من

أجورهم االشرتاكات ال تتوافر حبقهم شروط اخلضوع  ،يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم  ،ويطلب منه إعادة ما

حسم من العمال إليهم.

الباب الرابع :إجراءات تحصيل االشتراكات
المـــادة ( (32
تسدد االشرتاكات والغرامات واملبالغ األخرى املستحقة للمؤسسة مبوجب شيكات علــى البنوك املعتمدة اليت تباشر نشاطها

يف دائرة مكتب املؤسسة  .أو بأي وسيلة أخرى حيددها احملافظ.

المـــادة ( (33
 -8مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ( )3من املادة ( )22من هذه الالئحة  ،تؤدى االشرتاكات خالل اخلمسة عشر يومًا األوىل
من الشهر الذي يلي الشهر املستحقة عنه .

 -2مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )32من هذه الالئحة  ،يثبت تاريخ السداد بإحدى
الوسائل اآلتيـة:-

أ -تاريخ الدفع نقدا ملكتب املؤسسة.

ب -تاريخ تسليم شيك السداد ملكتب املؤسسة ( يف حالة التسليم املباشر) .

ج -تاريخ الربيد املسجل الذي حيتوي على شيك السداد يف حالة إرساله بالربيد ،فإذا مل يكن هذا التاريخ واضحا اعترب
صاحب العمل قد قام بسداد االشرتاكات قبل وصول خطابه خبمسة ايام  ،ما مل يكن الشيك مؤرخا بعد ذلك إذ يعترب

تاريخ الشيك يف هذه احلالة األخرية هو تاريخ السداد.

د -تاريخ االيداع يف البنك حلساب املؤسسة  ،أو يف اجلهات اليت حيددها احملافظ.

هـ -إذا اتبعت وسائل أخرى معتمدة للسداد لدى املؤسسة خالف ماتقدم حيدد احملافظ كيفية إثبات تاريخ سدادها.
 -3ومع ذلك إذا صادف أي من األيام اخلمسة األخرية من مهلة السداد أيام عطلة رمسية ميتد امليعاد احملدد لسداد
االشرتاكات عددا مماثال هلا حبد أقصى مخسة أيام.

المــادة ( (34
يعترب التأخري يف تقديم النماذج عن املواعيد احملددة لتقدميها من احلاالت اليت جتيز للمؤسسة توقيع العقوبات املنصوص

عليها يف املادة ( )62من النظام.

المـــادة ( (35
على املؤسسة أن توفر لصاحب العمل البيانات املتعلقة مببالغ االشرتاكات والغرامات املستحقة عليه وفق اآللية اليت حيددها

احملافظ.

المـــادة ( (36
تعترب املبالغ املستحقة للمؤسسة واجبة األداء فور استحقاقها طبقا ألحكام النظام ،وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافا

إليها غرامات التأخري املستحقة عن فرتة التأخري حتى تاريخ السداد الفعلي طبقا ألحكام الفقرة ( )2من املادة ( )89من النظام

واملادة ( )31من هذه الالئحة ،وإال جاز للمؤسسة  -مبوافقة احملافظ  -أن تتخذ من جانبها إجراءات استصدار أمر قضائي
باحلجز والتنفيذ اجلربي على أموال صاحب العمل ،بعد أن تنذره بعزمها على اختاذ هذا اإلجراء  ،وتعطيه مهلة قدرها

مخسة عشر يوما لســداد االشــرتاكات وغــرامات التأخــري  ،تبـدأ بعدها يف اختاذ هذه اإلجراءات  -متى رأت املؤسسة ذلك

 -إذا مل يتم السداد خالل تلك املهلة  ،أو تعطيه مهلة أخرى حسبما تقدره على ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل

ومدى استعداده لالستجابة ألحكام النظام.

المـــادة ( (37
 -8مع مراعاة حكم الفقرة ( )3من املادة ( )63من هذه الالئحة  ،ال يعترب اعرتاض صاحب العمل قاطعا للمهلة املمنوحة له

للسداد مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( )89من النظام  ،وعليه يف حالة رغبته يف إيقاف سريان غرامات التأخري  ،أن يؤدي كافة
املبالغ املطالب بها حتت احلساب  ،فإذا ما قبل اعرتاضه ردت إليه  ،أما إذا رفض اعرتاضه فإنه يكون قد أوفى مبا هو مستحق

عليه يف حدود ما أداه .

 -2تتخذ إجراءات احلجز والتنفيذ اجلربي عن طريق اجلهات الرمسية  -بعد احلصول على أمر قضائي  -على أي أموال
مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غري حكومية أو فرد.

المـــادة ( (38
مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ( )6من املادة ( )62من النظام  ،ال تسقط االشرتاكات املستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات

مبرور الزمن مهما كانت األسباب .

المـــادة ( (31
 -8ال تنقضي مستحقات املؤسسة بوفاة صاحب العمل  ،وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه املستحقات كل يف
حدود ما آل اليه من الرتكة .

 -2كما ال تنقضي تلك املستحقات حبل املنشأة أو تصفيتها أو إدماجها يف غريها  ،أو جتزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية
أو البيع أو التنازل للغري أو حتويلها إىل شكل قانوني آخر  ،وغري ذلك من التصرفات  ،ويكون صاحب العمل السابق وصاحب

العمل اجلديد مسؤولني بالتضامن عن الوفاء جبميع مستحقات املؤسسة اليت نشأت قبل حدوث أي من الوقائع املشار إليها ،
أما املستحقات اليت تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل اجلديد منفردا.

المــادة ( (42
 -8جيوز للمؤسسة عند االقتضاء تقسيط املبالغ املستحقة هلا قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة اليت حيددها
احملافظ  ،ويشرتط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات اآلتية:

أ -تأمني مستحقات املؤسسة مبوجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي باملبالغ املستحقة هلا  ،مـع كف يـد صاحب العمل عن
التصرف يف تلك املوجودات ،بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إىل حني نمام السداد إال مبوافقة

املؤسسة .

ب -تقديم ضمان من أحد البنوك املعتمدة  ،على أن يكون الضمان غري معلق على شرط  ،ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط
املستحقات.

 -2جيوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات املشار إليها.

المـــادة ( (41
 -8يراعى يف تقدير املبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء باملبالغ اآلتي بيانها:-

أ  -االشرتاكات املستحقة على صاحب العمل ومل يسددها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط.

ب  -غرامة التأخري املستحقة على االشرتاكات اليت مل تسدد حتى تاريخ صدور القرار.

ج -غرامة التأخري اليت تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى نمام سداده  ،على أال تتجاوز هذه الغرامة مضافا
إليها الغرامة املنصوص عليها يف الفقرة (ب) السابقة  %811من قيمة االشرتاكات املذكورة يف الفقرة (أ ) .

 -2جيوز للمحافظ اإلعفاء من الغرامات املفروضة على أقساط السداد  ،كما جيوز له اإلعفاء من سداد كل الغرامات
األخرى أو بعضها وفق أحكام املادة ( )31من هذه الالئحة  ،دون إخالل حبق املؤسسة يف إلغاء قرار التقسيط يف احلاالت

املنصوص عليها يف املادة ( )22التالية .

ويعترب اإلعفاء من غرامات التأخري كلها أو بعضها معلقاً على نمام سداد كامل األقساط  ،ويراعى النص يف قرار التقسيط

على ذلك.

المـــادة ( (42
ال خيل صدور قرار التقسيط حبق صاحب العمل يف سداد املبالغ املستحقة عليه دفعة واحدة  ،او سـداد باقي األقساط قبل

حلول مواعيدها  ،وجيوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط يف احلاالت اآلتيــة:-

أ -إذا رأت املؤسسة زوال األسباب اليت أدت إىل صدوره.

ب -إذا توقف صاحب العمل عن أداء األقساط املستحقة يف مواعيدها.

ج -إذا توقف صاحب العمل عن أداء االشرتاكات الشهرية املستجدة يف مواعيدها.

د -إذا طرأ على املنشأة تغيري من شأنه تعريض مستحقات املؤسسة للضياع ،وعلى سبيل املثال يف احلاالت اآلتي بيانها:-
-اإلفالس.

-التصفية أو إنهاء النشاط .

-اهلجرة أو املغادرة النهائية للبالد.

التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا.-وفاة صاحب العمل يف املنشآت الفردية.

وتصدر قرارات اإللغاء من احملافظ  ،ويرتتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء جبميع مستحقات املؤسسة خالل شهر من

تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار اإللغاء ،ويف حالة عدم الوفاء خالل هذه املهلة حيق للمؤسسة املطالبة بقيمة الضمان واختاذ

إجراءات التنفيذ اجلربي مبراعاة أحكام املادة ( )36من هذه الالئحة.

الباب الخامس :األحـكــام الخاصـــة بالمشــتركـين اختيــاريا
المـــادة ( (43
يطبق النظام على من يرغب االشرتاك اختياريا مبوجب أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )2من النظام وفقا للقواعد واإلجراءات

اآلتية:-

 -8تقديم املستندات اآلتية:-

أ  -طلب اإلشرتاك على النموذج املعتمد لذلك(1) .

ب -املستند الدال على مزاولته نشاطـاً من األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة )(4من املادة ( )2من النظام  ،على أن يكون
املستند صادراً من اجلهة املختصة  ،أوشهادة صادرة من القنصلية السعودية يف الدولة اليت يقيم فيها املشرتك السعودي.

ج  -صورة بطاقة اهلوية الوطنية أو دفرت العائلة() .2

 -2مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )22من هذه الالئحة ،حيدد املشرتك اختياريا شرحية الدخل اليت يرغب االشرتاك
على أساسها من بني شرائ الدخل اليت يتضمنها اجلدول رقم ( )8املرافق  ،ويبدأ االشرتاك من أول الشهر التالي لتاريخ
استكمال املستندات املطلوبة.

المـــادة ( (44
مع عدم اإلخالل حبكم الفقرة ( )8من املادة ( )22من هذه الالئحة جيوز لكل مشرتك توقف اشرتاكه اإللزامي يف فرع املعاشات
أن يتقدم إىل املكتب املختص بطلب يبدي فيه رغبته يف استمرار االشرتاك يف النظام اختياريًا وفق أحكام املادة ( )1من النظام

سواء بقصد استكمال مدة االشرتاك املؤهلة الستحقاق معاش التقاعد أو بقصد زيادة مدة

اشرتاكه لتحسني معاشه  ،ولو كان توقفه عن االشرتاك سابقاً على العمل بهذه الالئحة ،وذلك وفق القواعد واإلجراءات

اآلتية:-

 -8أ ـ ال حيق ملن يتقدم بطلب االشرتاك االختياري أن يطلب رد التعويض الذي سبق أن استلمه إال يف احلاالت املنصوص

عليها يف الفقرة ( )8من املادة () 82من الئحة تعويضات فرع املعاشات.
ب  -يشرتط لقبول طلب االشرتاك ما يأتي:-

 -8أن يقدم الطلب إىل املكتب املختص على النموذج املعتمد لذلك(1).

 -2أن يقدم الطلب خالل مخس سنوات من تاريخ العمل بهذه الالئحة بالنسبة ملن انتهت مدة اشرتاكه اإللزامي قبل العمل
بها  ،وخالل مخس سنوات من تاريخ انتهاء مدة االشرتاك إذا كان انتهاؤها بعد العمل بهذه الالئحة()2

 -2يكون االشرتاك على أساس شرحية الدخل اليت خيتارها املشرتك من بني شرائ الدخل التى يتضمنها اجلدول رقم ()8

املرافق  ،على أن تكون الشرحية اليت خيتارها مساوية أو تالية آلخر أجر اشرتاك كان يتقاضاه يف مدة اشرتاكه اإللزامي ومبا
اليتجاوز  ،%81فإذا وقع أجره السابق مضافًا إليه هذه النسبة بني شرحيتني ،جاز له اختيار أعالهما..

 -3يبدأ االشرتاك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال اإلجراءات واملستندات املطلوبة.

 -2جيوز ملن تنطبق عليه أحكام املادة ( )1من النظام  ،وفاته التقدم بطلب االشرتاك اختياريا خالل املهلة املنصوص عليها يف
الفقرة (/8ب )2/من هذه املادة  ،أن يتقدم لالشرتاك اختياريا يف أي وقت مبوجب أحكام املادة ( )23من هذه الالئحة ،وذلك
متى توفرت حبقه الشروط الالزمة ،مع مراعاة أحكام الفقرة )(2من هذه املادة

)(1

المـــادة ( (45
يطبق على كافة املشرتكني اختيارياً مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( )2واملادة ( )1من النظام األحكام اآلتية:-

 -8مع مراعاة أحكام املادتني ( )23و ( )22من هذه الالئحة  ،يشرتط لقبول طلب من يرغب االشرتاك اختياريا  ،مايأتي:-

أ -أن يكون عمره وقت تقديم طلب االشرتاك مثانية عشر عاما على األقل ،ودون السن احملددة مبوجب أحكام الفقرة ( )2من
املادة ( )2من النظام.

ب  -أن جيتاز الكشف الطيب الذي حيدده احملافظ.

 -2سنة االشرتاك بالنسبة للمشرتكني اختياريا هي سنة هجرية  ،وتبدأ يف أول شهر حمرم وتنتهي بنهاية شهر ذي احلجة ،
أو سنة ميالدية تبدأ يف أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمرب  ،حسب رغبة املشرتك  ،والجيوز له العدول عن اختياره.

 -3يلتزم املشرتك أو من يقوم مقامه ،بأن يدفع االشرتاك املستحق عن كل شهر مقدماً وجيب أن يتم الدفع خالل اخلمسة
عشر يومًا األوىل من كل شهر  ،وجيوز للمحافظ قبول سداد االشرتاكات عن أي فرتة زمنية مقدماً ،حسب املالءمات اليت

يقدرها ،ووفقاً لإلجراءات والرتتيبات والشروط اليت حيددها للحاالت الفردية أو اجلماعية ،دون إخالل بوجوب انقضاء املدة

الزمنية اليت أديت عنها االشرتاكات إىل حني حلول األجل النظامي الستحقاق البدء يف صرف التعويضات ،كما لو كان
االشرتاك يؤدى شهراً بشهر

)(2

 -2جيوز للمشرتك أن حيدد اسم أو امساء من ينوبون عنه يف جمال إجراءات تنفيذ النظام وهذه الالئحة  ،ومناذج توقيعهم

وبصفة خاصة يف جمال تقديم املستندات ،واستيفاء النماذج واإلبالغ عن الوقائع املوجبة الستحقاق التعويضات  .وما يتم من
إجراءات عن طريق أي من هؤالء النواب يع ّد ملزما للمشرتك  ،وللمشرتك تغيريهم يف

أي وقت بعد إخطار املؤسسة  ،فإذا مل حيدد أحدا ينوب عنه يف ذلك  ،يكون ملتزما بأن يتعامل مع املؤسسة بنفسه.

 -2جيوز للمشرتك طلب تعديل شرحية دخل اشرتاكه إىل الشرحية األعلى منها مباشرة ،على أن يتقدم بطلبه قبل بدء

السنة التأمينية  ،ويعترب يف حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خالل اخلمسة عشر يومًا األوىل من أول شهر من تلك السنة  ،وإذا

تأخر عن هذا املوعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشرحية اجلديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب.

 -6جيوز للمشرتك طلب تعديل شرحية دخل اشرتاكه إىل أي شرحية من شرائ الدخل األدنى لشرحية اشرتاكه احلالية ،

على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ،ويعترب يف حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خالل اخلمسة عشر يومًا األوىل من أول
شهر من تلك السنة  ،وإذا تأخر عن هذا املوعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشرحية اجلديدة من أول السنة التأمينية التالية

لتاريخ تقديم الطلب  ،ويعامل املشرتك يف هذه احلالة معاملة املشرتك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشرتاكه وفقاً ملا تقضي به

الئحة تعويضات فرع املعاشات.

 -7يوقف اشرتاك املشرتك بناء على طلبه اعتبارًا من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشرتاك  ،كما يعترب متوقفاً يف حال توقفه
ال اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه االشرتاك .
عن السداد فع ً

 -1إذا انتهى النشاط الذي سجل املشرتك االختياري على أساسه ينهى اشرتاكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه إن

كان قد سدد عنه االشرتاك  ،أو من نهاية آخر شهر سدد عنه االشرتاك إن كان قد توقف من قبل  ،أما إذا تبني أنه قد استمر

يف سداد االشرتاكات إىل ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه االشرتاكات اليت دفعها عن األشهر التالية لذلك

التاريخ.

 -9حيق للمشرتك الذي توقف اشرتاكه أن يستأنف االشرتاك من جديد الستكمال املدة املؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه املدة ،
وله أن يؤدي االشرتاكات عن فرتة التوقف مع غرامات التأخري املستحقة او يسقطها من االشرتاك ،ويتم استئناف االشرتاك

وحساب االشرتاكات عن فرتة التوقف على أساس آخر شرحية دخل سدد عنها االشرتاك ،مع تقديم طلب جديد على النموذج

املعد لذلك .

 -81التوقف عن دفع االشرتاكات ألي سبب اليؤثر على املوعد النظامي الستحقاق التعويضات.

ال  ،فإنه ال يقبل اشرتاكه االختياري إال إذا سجل منشأته وكافة
 -88إذا كان طالب االشرتاك االختياري يستخدم عما ً
عماله وسدد االشرتاكات املستحقة عنهم ،متى توفرت حبقهم شروط اخلضوع اإللزامي للنظام حسب مراحل التطبيق.

 -82مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )22من هذه الالئحة ،يف حالة اإلشرتاك اإللزامي املسبوق باشرتاك اختياري يراعى
إعمال أي مما يأتي:

أ -أن ال تتجاوز الزيادة يف أجر االشرتاك الذي يسجل به املشرتك إلزاميا يف السنة التأمينية ( )%81من الشرحية األخرية
لالشرتاك االختياري ،مع استمرار التقيد بهذه النسبة سنوياً حبيث اليتجاوز األجر الذي يسجل به يف كل سنة تأمينية

( )%81من أجره املسجل يف السنة التأمينية السابقة.

ب  -أن يتم ـ يف حالة طلب املشرتك ـ إلغاء االشرتاك االختياري السابق مباشرة على االشرتاك اإللزامي وأن ترد له مبالغ
االشرتاكات اليت دفعها ،وتسجيل أجر اشرتاكه اإللزامي الذي يتقاضاه.

 -83يطبق علــى املشرتك اختيارياً سائر أحكام هذه الالئحة اليت التتعارض ووضعه كمشرتك اختياري ،وفق التفاصيل
واإلجراءات اليت حيددها احملافظ )8( .

الباب السادس :مراقبة تطبيق النظام
الفصــل االول :األهــــداف العـــامـــة:

المـــادة ( (46
 -8على املؤسسة أن تتخذ اإلجراءات اليت تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام ،ولوائحه التنفيذية ،وعلى األخص:-
أ ـ متابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيقهم ألحكام النظام ولوائحه ،وخاصة فيما يتعلق بقيامهم

باالشرتاك عن مجيع العاملني لديهم  ،وعلى أساس أجورهم احلقيقية  ،والوفاء بالتزاماتهم قبل املؤسسة  ،وفقاً ألحكام

النظام والقرارات املنفذة له  ،ومايتطلبه ذلك من العمل على متابعة حصر املنشآت والتأكد من تسجيلها لدى مكاتب

املؤسسة.

ب  -متابعة أصحاب العمل املتخلفني عن السداد وتقديم النماذج  ،بعد اختاذ اإلجراءات الالزمة من قبل األجهزة املعنية يف
املؤسسة.

ج  -العمل على إيضاح أحكام النظام ولوائحه ألصحاب العمل املشرتكني  ،لتاليف أخطاء التطبيق وسرعة الكشف عما يقع
من خمالفات.

د  -العمل على أن نمسك كل منشأة سجالت وملفات منتظمة خلدمة أهداف التأمينات وفقاً للقرارات التنفيذية للنظام.

هـ -إثبات خمالفات اصحاب العمل ألحكام النظام والقرارات الصادرة تطبيقاً له ،وإجراء التحقيق يف هذه املخالفات ويف
شكاوى العمال خبصوص عدم االشرتاك عنهم ،أو االشرتاك على أساس أجور أقل من األجور احلقيقية.

و -التنسيق بني األجهزة املختصة باملؤسسة واالجهزة احلكومية األخرى املعنية يف سبيل حسن تطبيق النظام ،وتبادل

املعلومات املتعلقة باملنشآت اجلديدة ،ومتابعة املتأخرين واملتوقفني عن السداد  ،ومراقبة مدى التزام صاحب العمل باتباع
تعليمات السالمة والصحة املهنية الصادرة عن اجلهات املختصة.

 -2حيدد احملافظ بقرار منه اإلدارات واألقسام اليت تتوىل العمل على حتقيق األهداف واملهام املبينة يف الفقرات السابقة بكل
من املركز الرئيس للمؤسسة ومكاتبها ،واختصاص كل منها وإجراءات العمل فيها.

الفصــل الثــاني :المفتشـــون وصــــالحيـاتهم
المـــادة ( ( 47
 -8يتوىل مفتشو التأمينات االجتماعية تنفيذ األهداف املنصوص عليها يف املادة )(46من هذه الالئحة  ،حسب التنظيم
واخلطط والتعليمات التى تعتمدها املؤسسة.

 -2خيتار مفتشو التأمينات االجتماعية من بني موظفي املؤسسة ،الذين لديهم املعرفة التامة بالنظـام ولوائحه ،ويراعى فـي
اختيارهم مايأتي:-

أ  -أن يكونوا متصفني باحلياد التام.

ب  -أن ال تكون هلم أي مصلحة مباشرة يف املنشآت اليت يقومون بالتفتيش عليها.
ج  -أن يكونوا قد أثبتوا كفاءة يف عملهم الذي باشروه يف املؤسسة.
د -أن يكون لديهم املعرفة الكافية بأعمال التفتيش..

 -3تسند أعمال التفتيش ملن وقع عليه االختيار بطريق التكليف املؤقت ملدة شهرين  ،ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهاية هذه
الفرتة  ،يتم على ضوئه تقييم صفاته الشخصية واملسلكية وإمكانياته واستعداده حلسن أداء املهام املوكولة للمفتشني ،

وذلك قبل تثبيته يف وظيفة مفتش.

 -2يؤدي مفتشو التأمينات ورؤساؤهم قبل مباشرتهم ملهام وظائفهم اليمني التالية أمـام احملافظ ( أقسم باهلل العظيم أن أقوم

مبهام وظيفيت بأمانة وإخالص  ،وأن أحافظ على سرية املعلومات اليت أطلع عليها حبكم وظيفيت ،وال أنقلها لغري األجهزة

املختصة باملؤسسة (

 -2تزود املؤسسة كل مفتش ببطاقة تثبت صفته وصالحياته وحتمل صورته موقعة من قبل احملافظ وخمتومة باخلتم
الرمسي  ،وحيدد احملافظ مدة صالحيتها  ،وترد هذه البطاقة عند ترك املفتش لعمله أو نقله لعمل آخر غري التفتيش ،

وحيظر على املفتشني استخدام تلك البطاقات يف غري املهام الرمسية للتفتيش  ،ويف حالة فقد املفتش لبطاقته يزود ببطاقة

جديدة بعد التأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك.

 -6الجيـوز نقل املفتش إىل وظيفة أخرى بعد أدائه اليمني إال ألسباب مربرة ومبوافقة احملافظ.

المـــادة ( (48
يكون ملفتشي التأمينات االجتماعية الصالحيات اآلتية:-

 -8الدخول إىل مقر املنشأة أثناء ساعات العمل  ،لتحقيق املهام املوكلة اليهم.

 -2فحص السجالت واألوراق وامللفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل هلا عالقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال ،
واحلصول على صور هذه املستندات إذا لزم األمر.

 -3سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال يف أي من املوضوعات املتعلقة مبهمته  ،وله أن حيرر بها حمضرا إذا اقتضى األمر
ذلك.

 -2مع مراعاة حكم الفقرة ( )2من املادة ( )61من النظام  ،الجيوز للمفتش طلب االستعانة بأي جهة من اجلهات املختصة يف
الدولة إال مبوافقة احملافظ.

المـــادة ( (41
جيب على املفتشني أن يراعوا يف عملهم مايأتي:-

 -8توخي احلرص واألمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق باملنشآت اليت قاموا بالتفتيش عليها ،

وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا مالحظاتهم على مايستمعون إليه أو يطلعون عليه بأنفسهم  ،كما عليهم االمتناع كلية عن
إبداء أية مالحظات عن أمور اليلمون بها إملاما كافيا حفاظا على الثقة اليت جيب أن يتحلوا بها.

 -2أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم البطاقة اليت تثبت صفتهم  ،وهلم إبرازها عند احلاجة.

 -3مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل دخوهلم مقر العمل للقيام بالتفتيش  ،مامل يرى املفتش أن املصلحة العامة تقتضي

أن يبدأ فور وصوله مبهمته التفتيشية  .كما الجيوز بأي حال اإلشعار عن زيارة املفتش للمنشأة مسبقا  ،إال يف احلاالت اليت

يكون اإلشعار املسبق فيها حمققا ملصلحة العمل.

 -2بذل العناية الكاملة للجانب التوجيهي اإلرشادي يف عالقاتهم بأصحاب العمل ،وتقديم كل معاونة ممكنة يف سبيل

مساعدتهم على تطبيق النظام وتدابريه التنفيذية على الوجه الذي ترجوه املؤسسة  ،وتذليل أي صعاب تعرتض هذا السبيل .

 -2اختيار الوقت املناسب لزيارات التفتيش حسب طبيعة نشاط املنشأة.

الفصــل الثـالــث :قـواعـد التفتيش وإجـراءاته  -محاضر الضبط
المـــادة ((52
جيب على أجهزة التفتيش مراعاة مايأتي:-

 -8أن تشمل خطط الزيارات التفتيشية التفتيش امليداني على املنشآت وفقاً للقواعد واإلجراءات اليت حيددها احملافظ،
 -2أن يكون التفتيش امليداني شامال كافة اجملاالت املتعلقة بتطبيق النظام وهذه الالئحة ،وبصفة خاصة التأكد من
تسجيل كافة العمال وبأجورهم احلقيقية .

 -3يتوىل الرئيس املختص يف كل مكتب تنظيم زيارات املفتشني للمنشآت أثناء ساعات العمل الرمسي  ،مبوجب برامج
يصادق عليها مدير املكتب ،وتعد على منوذج خاص يعتمده احملافظ.

المـــــادة ( )51
 -8يعد كل مفتش تقريرا وافيا (على النموذج اخلاص الذي يعتمده احملافظ) عن نتائج كل تفتيش يقوم به ألي منشأة
يزورها ،ويرفع التقرير لرئيسه املباشر لدراسته وإبداء مالحظاته على أن يتضمن التقرير  -على األخص  -مايأتي:-

أ  -البيانات اإلدارية وتشمل:-

-اسم املفتش  -تاريخ زيارة املفتش ووقتها  -أمساء األشخاص الذين قابلهم.

ب  -تعريف املنشأة اليت زارها ويشمل:-

اسم املنشأة  ،وشكلها القانوني  ،ونوع النشاط  ،ورقم االشرتاك.-عنوانها.

اسم صاحب املنشأة أو املدير املسؤول.-طبيعة العمل.

-عدد العمال الذين يعملون بها من سعوديني وأجانب.

ج  -ملخصاً بنتائج الزيارة.
د  -التوصيات.

هـ  -أية معلومات أخرى يرى احملافظ تضمينها يف التقرير.

 -2جيوز ملدير املكتب اعتماد الزيارة اليت قام بها املفتش للمنشأة ومل تكن مدرجة ضمن برنامج الزيارات املصادق عليه من
قبل  ،بشرط أن يكون املفتش قد أثبت واقعة الزيارة مبوجب حمضر معتمد منه ومن صاحب املنشأة أو مديرها املسؤول.

المـــادة ( ) 52
 -8إذا اكتشف املفتش وجود خمالفات من قبل صاحب العمل يف جمال تنفيذه االلتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب أحكام
النظام وهذه الالئحة  ،وجب عليه أن يوض لصاحب العمل أو ممثله  -شفاهة  -طبيعة املخالفة وحكم النظام بشأنها

وكيفية إزالتها  ،وحيدد له املدة الكافية لذلك  ،مع تأكيد ذلك خبطاب يرسل إليه بالربيد الرمسي  ،وبعد فوات هذه املدة
دون االستجابة يوجه إليه إنذاراً رمسيا يعتمد من مدير املكتب يتضمن بيانا باملخالفات واإلجـراءات الواجب اختاذها وحتدد

به مهلة مناســبة يقدرها مديـر املكـتـب إلزالة كل خمالفــة حسب طبيعتها على أال تزيد عن

ال من توجيه هذا
شهر  ،وجيوز له نمديدها حبد أقصـى شهراً آخر إذا تبني له استعداد صاحب العمل لالستجابة  ،وجيوز بد ً

اإلنذار موافاة صاحب العمل بصورة من تقرير املفتش املشار إليه باملادة ( )28إذا كان وافياً بالغرض وحيدد به املهلة املمنوحة

له إلزالة املخالفة  .والخيل من املهلة احملددة باإلنذار حبق احملافظ يف تطبيق اجلزاءات اليت فرضها النظام دون انتظار
انتهاء املهلة لألسباب اليت يقدرها إذا كان من شأن ذلك احلفاظ على مستحقات املؤسسة .

 -2مع مراعاة أحكام املادة ( )23من هذه الالئحة  ،إذا مل يقم صاحب العمل بإزالة املخالفة خالل املهلة احملددة وفق أحكام

الفقرة السابقة  ،حيرر املفتش حمضر ضبط من ثالث نسخ ترسل إحداها بالربيد الرمسي لصاحب العمل  ،على أن يتضمن

احملضر البيانات األساسية الالزمة  ،وعلى األخص:-

أ  -بيان صفة املخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص املسؤول عن مباشرة العمل.

ب  -بيان املخالفات بوضوح.

ج  -عدد العمال يف حالة املخالفات اليت تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم املخالفة.
د  -بيان املخالفات السابقة لصاحب العمل اليت جيوز مبقتضاها مضاعفة الغرامة.

 -3استثناء من احكام الفقرتني السابقتني ،جيوز احالة املخالفات اليت حيددها احملافظ اىل اللجنة املختصة بالتحقيق يف
املخالفات عند اكتشاف املخالفة.

المـــادة ( (53
 -8فـي حالة اللجوء إىل حترير حمضر ضبط باملخالفات  ،جيب أن يتم حتريره يف مكان العمل  ،إال إذا حال دون ذلك مانع
استثنائي  ،وعلى املفتش أن يسأل صاحب العمل عـن أسباب ارتكاب كل من املخالفات اليت شاهدها  ،وأن يسجل يف حمضر
الضبط خالصة جوابه  ،وأن يوقع على احملضر كل من املفتش وصاحب العمل أو املدير

املسؤول  ،ويف حالة االمتناع عن التوقيع يشار إىل ذلك يف احملضر.

 -2ترفع حماضر ضبط املخالفات إىل مدير املكتب  ،وعليه أن يرفع احملضر ( أو صورته ان كان أصل احملضر أرسل إىل

صاحب العمل ) مشفوعا بتوصياته إىل اإلدارة املختصة باملركز الرئيس  ،إذا رأى أن األمر يستلزم العرض على احملافظ

للتوجيه مبا يراه.

 -3يراعى يف حماضر الضبط اليت ترفع لإلدارة املختصة باملركز الرئيس ضرورة إرفاق مايلزم من املستندات اآلتيـة:-

أ -صورة التقرير املشار إليه يف الفقرة ( )8من املادة ( )28من هذه الالئحة ومعتمداً من مدير املكتب مبا يفيد املوافقة على
حترير حمضر الضبط.

ب  -صورة اإلنذار املرسل لصاحب العمل مثبتاً عليه توقيع صاحب العمل أو مندوبه باالستالم  ،أو مثبتا عليه رقم صادر
املكتب وتارخيه.

ج -صورة كشف احلصر احملرر مبعرفة املفتش واملعتمد منه ومن صاحب العمل ،أو مثبتا عليه رفضه التوقيع  ،ويراعى فيه أن
يكون مستوفيا لكافة بيانات العاملني وأعدادهم وما يكون من اختالف يف األجور أو تواريخ االلتحاق.

د -صورة املطالبة املالية باملبالغ املستحقة للمؤسسة نتيجة بيانات كشف احلصر حتى تاريخ إرسال املطالبة ،مع مالحظة

إرساهلا قبل إعادة التفتيش النهائي على صاحب العمل مبوعد اليقل عن مخسة عشر يوما  ،ويبني على صورة املطالبة مايفيد

استالم صاحب العمل هلا ،أو تاريخ إرساهلا من املكتب ورقمه.

هـ  -بيان باجلهات احلكومية واملؤسسات العامة والشركات املساهمة اليت يتعامل معها صاحب العمل وخاصة يف جمال
املقاوالت.

و  -ذكر الظروف املخففة أواملشددة للعقوبة حسب األحوال .

ز  -حجم منشأة صاحب العمل وإمكانياتها يف استيعاب أحكام النظام ومدى استعداد صاحب العمل لالستجابة .

 -2يضع احملافظ النماذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذه املادة.

المـــادة ( (54
على مدير املكتب املختص أن يرفع تقريرا للمركز الرئيس للمؤسسة عن املخالفات اآلتي بيانها الختاذ ما يلزم بشأنها إذا مل

تفل جهود املكتب لتصحيحها  ،أو كان تصحيحها حيتاج إىل اعتماد جهة أخرى خمتصة:-

 -8إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن اجلهة املختصة يف موضوع سالمة العمال وصحتهم  ،أو إذا تعذر
على مفتش التأمينات التحقق من ذلك.

 -2إذا أصر صاحب العمل على االمتناع عن االشرتاك عن عماله  ،أو ثار النزاع حول عالقة العمل أومدة اخلدمة أو األجر
الذي يتقاضاه العامل.

المـــادة ( (55
تطبيقا ألحكام الفقرة ( )2من املادة ( )62من النظام  ،يفوض احملافظ يف تشكيل جلنة أو أكثر للتحقيق يف املخالفات
املنصوص عليها يف املادة املذكورة  ،وحتديد إجراءات عملها.

الباب السابع :قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا
المـــادة ( (56
 -8تسري أحكام هذا الباب على املنشآت اليت ينتهي نشاطها نهائيا ألحد األسباب اآلتيـة:-
أ ) وفاة صاحب املنشأة الفردية.

ب) إشهار إفالس صاحب املنشأة أو صدور احلكم بإعساره.

ج )انقضاء املنشأة ودخوهلا دور التصفية أو اندماجها مع غريها  ،سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية  ،أو طبقا لعقد
املنشأة أو حبكم قضائي  ،أو بقرار من إحدى اجلهات اإلدارية املختصة.

د ) ترك صاحب املنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية ألي سبب من األسباب  .ويثبت انتهاء نشاط املنشأة يف احلاالت السابقة
مبوجب حتريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب املنشأة من السجل التجاري أو غري ذلك من املستندات املؤيدة

النتهاء النشاط حسب األحوال.

ويقصد باملنشأة يف تطبيق أحكام هذا الباب املركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه اململوكة له باململكة سواء كانت تعمل يف

نشاط واحد أو أنشطة متعددة ،وذلك دون إخالل بأحكام الفقرة ( )2من املادة ( )6من هذه الالئحة.

 -2ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إىل اإلدارة املختصة باملركز الرئيس مؤيدة باملستندات وتقارير

التفتيش اليت تثبت توقف النشاط  ،وعلى ضوئها يتم العرض على احملافظ ليحدد التاريخ الذي يعترب فيه النشاط قد توقف

يف جمال عالقة صاحب العمل بالتأمينات االجتماعية.

 -3حيدد احملافظ البيانات الواجب توافرها يف تقارير التفتيش املثبتة لتوقف النشاط.

المــــادة ( ) 57
تعامل املنشآت املنتهي نشاطها وفق القواعد اآلتية:-

 -8يقف سريان غرامات التأخري اعتبارا من التاريخ احملدد النتهاء النشاط  ،وجيوز للمحافظ اإلعفاء من كل غرامات

التأخري املستحقة على املنشأة املنتهي نشاطها عن الفرتة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها  ،حسب تقديره ألسباب تأخري

سداد االشرتاكات.

 -2حتتسب االشرتاكات املستحقة عن العمال املشرتكني حتى التاريخ احملدد النتهاء النشـاط  ،ويعدّ هـذا التاريخ هـو

التاريخ احملدد النتهاء مدة اشرتاكهم لدى هذه املنشأة  .واستثناءً من هذا احلكم حتسب االشرتاكات حتى تاريخ انتهاء

التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية.

المـــادة ( (58
 -8تقوم املؤسسة باختاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها  ،قبل املنشآت اليت انتهـى نشاطها ،مبا يف ذلك متابعة

حتصيل تلك احلقوق من املنشآت األجنبية ،اليت يعرف هلا مقار يف خارج اململكة وذلك مع مراعاة أحكام املادة ( ) 39من هذه

الالئحة.

 -2على املؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه مبا يكون مستحقا له من مبالغ قبل املؤسسة.

 -3استثناءً من حكم املادة (  ) 31من هذه الالئحة  ،تعامل حقوق املؤسسة قبل املنشآت اليت انتهى نشاطها وحقوق تلك
املنشآت قبل املؤسسة وفق القواعد اآلتية:-

أ  -إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل  ،وتبني أن له فروعا أو أنشطـة أخرى مسجلة

لدى املؤسسة  ،حتول األرصدة املدينة أو الدائنة إىل مكتب املؤسسة الذي اليزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما يف جمال

اختصاصه.

ب  -إذا كان املبلغ املستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل  ،فال حيق املطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ
صدور قرار احملافظ بانتهاء النشاط.

ج  -إذا كان املبلغ املستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال  ،فال حيق املطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات
من تاريخ صدور قرار احملافظ بانتهاء النشاط.

د  -يقفـل حساب صاحـب العمـل بعـد انتهاء املـدد املنصـوص عليها يف الفقرتيـن (ب ،ج ) السابقتني  ،بقرار من احملافظ  ،ويف
هذه احلالة تعترب املبالغ املستحقة للمؤسسة من الديون املعدومة  ،وذلك بعد التأكد من اختاذ اإلجراءات الكافية لتحصيل

حقوق املؤسسة أو ألداء حقوق صاحب العمل.

هـ -جيوز للمحافظ مد تلك املدد إذا تبني له أن هناك إجراءات واجبة مل تتخذ لتحصيل حقوق املؤسسة  ،أو ألداء حقوق
صاحب العمل.

الباب الثامن :أصول تقديم االعتراضات وإجراءات النظر فيها
المـــادة ( ) 51
 -8حيق لكل من اصحاب العمل أو املشرتكني أو من يقوم مقامهم  ،االعرتاض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة
املؤسسة يف املسائل اآلتــية:-

أ  -اخلضوع أو عدم اخلضوع للنظام.

ب  -حتـديد األجر اخلاضع حلسم االشرتاكات أو حتديد قيمة االشرتاكات أو غرامـات التأخري.

واليشرتط أن يكون القرار املعرتض عليه يف تلك املسائل صادرا يف شكل معني  ،كما ميكن أن يكون قرارا سلبيا ،مبعنى عدم

صدور قرار أصال ويطلب املعرتض إصداره.

 -2تنظم الئحتا تعويضات فرع املعاشات  ،وفرع األخطار املهنية األحكام املتعلقة باالعرتاض على القرارات الصادرة يف شأن
استحقاق التعويضات أو تقديرها.

المـــادة ( (62
 -8جيوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إىل نفس اجلهاز الذي أصدر القرار حمل االعرتاض إلعادة النظر فيه ،وحيدد

بااللتماس أسبابه  ،وطلباته  ،ويقدم خالل شهر من تاريخ إخطاره بالقرار  ،كما أن له بدال عن ذلك أن يتقدم باعرتاضه إىل

املستوى األعلى مباشرة  ،على أن يقدم اعرتاضه خالل شهرين من تاريخ صدور القرار املعرتض عليه.

 -2إذا تقدم صاحب الشأن بااللتماس ورفض  ،أو مل يبت فيه خالل مخسة عشر يوما من تاريخ تقدميه  ،جاز له التقدم

باعرتاضه  ،على أن يكون ذلك خالل شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية اخلمسة عشر يوما اليت
مضت على تقديم االلتماس دون البت فيه حسب احلال.

المــــادة ( ) 61
يقدم االعرتاض إىل اجلهاز األعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل اآلتـي:-

 -8احملافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير املكتب.

 -2جملس اإلدارة بالنسبة للقرار الصادر من احملافظ  ،على أن يقدم االعرتاض يف هذه احلالة إىل جملس االدارة خالل

ثالثني يوما من تاريخ إخطاره بقرار احملافظ .

 -3جيوز للمحافظ ألسباب مربرة قبول النظر يف االعرتاض املقدم بعد فوات املواعيد املقـررة.

 -2لصاحب الشأن الذي مل يقبل اعرتاضه السباب موضوعية  -بعد استنفاذ طريق التسلسل املشار إليه يف الفقرات

السابقة  -أن يتقدم بشكوى إىل اجلهة املختصة بالفصل يف قضايا العمل خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدور قرار رفض
اعرتاضه.

المــــادة ( ) 62
جيوز لصاحب املصلحة أو من يقوم مقامه ان يقدم االعرتاض بنفسه  ،إىل اجلهة املختصة بالبت يف االعرتاض أو إرساله إليها
بالربيد املسجل  ،ويف حالة ما إذا كان االعرتاض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو املشرتك فإنه يتعني عليه إثبات

صفته اليت تسم له بذلك  ،على أن يتضمن االعرتاض البيانات اآلتية:-

 -8اسم املعرتض كامال ولقبه.

 -2صفة املعرتض ومهنته ومقر عمله.
 -3العنوان ورقم اهلاتف.

 -2اجلهة اليت أصدرت القرار املعرتض عليه  ،والبيانات املتعلقة به كما يرفق صورة منه.
 -2اسباب االعرتاض بالتفصيل وحتديد طلبات املعرتض وحججه.

 -6توقيع املعرتض  ،فإذا مل يكن حيسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه األيسر على االعرتاض أمام املوظف املختص
بتسجيل االعرتاضات.

وجيوز للمؤسسة أن تعد منوذجا لالعرتاض الذي ميكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقا ألحكام هذا الفصل.

المـــادة ( ) 63
 -8جيوز للمحافظ تشكيل جلنة يف املركز الرئيس للمؤسسة تتوىل دراسة االعرتاضات اليت تقدم إليه  ،وهلا أن تطلب أي

بيانات أو معلومات حتتاج إليها وتراها الزمة هلذه الدراسة ،وإعــداد تقــرير بشأن كــل اعرتاض خالل شهر من تاريخ استكمال

البيانات  ،ويعرض على احملافظ للبت فيه.

 -2جيوز للجنة استدعاء املعرتض أو من ينوب عنه ملناقشته  ،وجيوز هلا التوصية حبفظ االعرتاض إذا مل حيضر املعرتض أو
نائبه إليها يف املواعيد اليت حتددها دون عذر مقبول.

 -3االعرتاض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ اجلربي على النحو املنصوص عليه يف هذه الالئحة.

 -2يصدر قرار احملافظ إما حبفظ االعرتاض ،أو بإلغاء القرار املعرتض عليه أو تعديله ،على أن يكون القرار يف مجيع األحوال
مسببا  ،وخيطر املعرتض بصورة معتمدة منه مبوجب خطاب رمسي على العنوان الذي حدده يف اعرتاضه.

الباب التاسع:أحــكـــام انتقــاليــة
المـــادة ( (64
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )29من هذه الالئحة يعترب صحيحاً تسجيل من مت تسجيلهم بالتأمينات االجتماعية واستمر

دفعهم لالشرتاكات الواجبة ثالث سنوات فأكثر قبل 8223/7/8هـ  ،ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من املخالفات  ،وال يشمل

هذا االستثناء الفئات املستثناة من اخلضوع للنظام  ،أو تسجيل العامل غري السعودي يف فرع املعاشات

)(1

المـــادة ( (65
تسجل أجور اشرتاك جديدة جلميع املشرتكني إلزاميا يف الشهر األول من بدء تطبيق النظام (حمرم 8222هـ  -ابريل

2118م)  ،حمددة وفق أحكام املادة ( )86وما بعدها من هذه الالئحة  ،وحيدد احملافظ كيفية تطبيق هذا احلكم.

