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                       أواًل: المعاشـــات
                       1- معاش الشيخوخة األساسي )التقاعد االلزامي(

                   شروط االستحقاق:
تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها  بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن )60( عامًا واختياريًا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين )55( عامًا أو تجاوزها.. 3
ـــى . 4 ـــهر إل ـــر الش ـــر كس ـــث يجب ـــهرًا بحي ـــًا وش ـــى )14( عام ـــد أدن ـــنة، وبح ـــهريًا أي )15( س ـــتراكًا ش ـــن )180( اش ـــن ع ـــي التأمي ـــتراك ف ـــدة االش ـــل م أن ال تق

ـــاش. ـــتحقاق المع ـــه الس ـــن علي ـــل المؤم ـــك تأهي ـــأن ذل ـــن ش ـــة إذا كان م ـــنة كامل ـــى س ـــدد إل ـــذه الم ـــوع ه ـــي مجم ـــنة ف ـــر الس ـــر كس ـــم يجب ـــل ث ـــهٍر كام ش
ـــًا . 5 ـــه ســـن )60( عام ـــوغ المؤمـــن علي ـــل بل ـــرك الخدمـــة وقب ـــر مـــن ســـنة مـــن ت ـــد مـــرور أكث ـــاة بع ـــي المســـتديم أو الوف ـــي الكل ـــر المهن حـــدوث العجـــز غي

ـــة الواحـــدة. ـــد صـــرف عنهـــا تعويـــض الدفع ـــى بلغـــت مـــدة اإلشـــتراك )180( اشـــتراكًا شـــهريًا وأن ال يكـــون ق مت
عدم التحاق المؤمن عليها البالغة من العمر )55( عامًا ولم تتجاوز )60( عامًا بأي عمٍل أو مهنة.. 6
سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين بـ )التأمين االختياري - المشتغلين لحسابهم - العاملين بالخارج »المغتربين«(.. 7

      شراء المدة االعتبارية المكملة الستحقاق معاش الشيخوخة:
ـــة الســـتحقاق المعـــاش )15(  ـــًة واحـــدة أو االســـتمرار بالعمـــل الســـتكمال المـــدة المؤهل ـــة دفع ـــه أو المؤمـــن عليهـــا شـــراء مـــدة اعتباري يجـــوز للمؤمـــن علي  -

ـــي: ـــريطة اآلت ـــهريًا ش ـــتراكًا ش ـــنة أي )180( اش س
بلوغ سن )60( عامًا.. 1
ال تقل مدة االشتراك عن )96( اشتراكًا شهريًا )ثمان سنوات(.. 2
ال تزيد مدة الشراء أو مواصلة العمل عن )84( اشتراكًا شهريًا )سبع سنوات(.. 3
عدم تجاوز المؤمن عليه سن 67 عامًا.. 4

   2- المعاش المبكر
 شروط االستحقاق:

تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف المعاش قبل بلوغ سن التقاعد اإللزامي.. 1
بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها خمسين عامًا.. 2
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن ) 300 ( اشتراكًا شهريًا أي 25 سنًة. . 3
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 4
عدم االلتحاق بعمل أو مهنة قبل بلوغ سن )60( عامًا. . 5
ســـداد جميـــع المســـتحقات التأمينيـــة للمؤمـــن عليهـــم المشـــتركين بــــ )التأميـــن االختيـــاري - المشـــتغلين لحســـابهم - . 6

ــن«(. ــارج »المغتربيـ ــن بالخـ العامليـ
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يخفض المعاش بالنسبة الواردة في الجدول . 7

نسب التخفيض السننسب التخفيض السن
5034%5618%
5132%5714%
5230%5810%
5327%595%
5424%600%
5521%

الوثائق والنماذج المطلوبة* :
بيان آلي بطلب صرف منفعة.. 1
صورة وثيقة إثبات الشخصية ) البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميالد (، مع إحضار األصل للمطابقة.. 2
ـــل . 3 ـــخصية للوكي ـــة الش ـــورة البطاق ـــاق ص ـــع إرف ـــاش، م ـــتالم المع ـــر باس ـــخص آخ ـــض ش ـــاش تفوي ـــتحق للمع ـــة المس ـــة رغب ـــي حال ـــة ف ـــة القانوني ـــل الوكال أص

ـــة. ـــل للمطابق ـــار األص و إحض
ـــوغ ســـن )60( . 4 ـــل بل ـــات قب ـــون التأمين ـــب معـــاش الشـــيخوخة المبكـــر بعـــدم ممارســـة أي عمـــل يخضـــع لقان ـــه المتقـــدم بطل ـــزام مـــن المؤمـــن علي تعهـــد والت

ـــًا، و إخـــالء طـــرف مـــن آخـــر صاحـــب عمـــل. عام
إقرار بالمعالين من قبل صاحب المعاش أثناء حياته.. 5
استمارة البحث الميداني للمتقدم بطلب معاش الشيخوخة المبكر.. 6
مذكرة استعالم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. 7
نموذج رقم )12أ ( مكافأة نهاية الخدمة.. 8
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 9

نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 10
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 11
قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح واإلعانات.. 12

                * الوثائق والنماذج المطلوبة لكال المنفعتين رقم )1 و 2(.
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                                      3- معاش العجز غير المهني الكلي المستديم
                        شروط االستحقاق:

تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
عدم بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن )60( عامًا.. 2
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 3
ـــهٍر . 4 ـــى ش ـــهر إل ـــر الش ـــر كس ـــث يجب ـــهرًا بحي ـــنواتٍ وش ـــى 4 س ـــد أدن ـــهريًا، وبح ـــتراكًا ش ـــن )60( اش ـــن ع ـــي التأمي ـــتراك ف ـــدة االش ـــل م  أن ال تق

ـــاش. ـــتحقاق المع ـــه إلس ـــن علي ـــل المؤم ـــك تأهي ـــأن ذل ـــن ش ـــة إذا كان م ـــنه كامل ـــى س ـــدد إل ـــذه الم ـــوع ه ـــي مجم ـــنة ف ـــر الس ـــر كس ـــم يجب ـــل ث كام
ـــوغ ســـن )60( . 5 ـــل بل ـــخ انتهـــاء الخدمـــة وقب ـــه أو خـــالل ســـنة مـــن تاري ـــاء خدمـــة المؤمـــن علي ـــي المســـتديم أثن ـــي الكل ـــر المهن أن يثبـــت العجـــز غي

ـــا بالمؤسســـة. ـــة العلي ـــة الطبي ـــرار اللجن عامـــًا و يثبـــت ذلـــك بموجـــب ق
 أن ال تقل نسبة العجز عن 70 % من قدرة الجسم.. 6
 أن يحول العجز كليًا بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.. 7
خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي وااللتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي.. 8
االلتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.. 9

عدم االلتحاق بعمل أو مهنة قبل بلوغ سن )60( عامًا.. 10
ســـداد جميـــع المســـتحقات التأمينيـــة للمؤمـــن عليهـــم المشـــتركين بــــ )التأميـــن االختيـــاري - المشـــتغلين لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج . 11

ــن«(. »المغتربيـ

      الوثائق والنماذج المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف منفعة.. 1
صور األوليات الطبية المتعلقة بالعجز.. 2
قرار اللجنة الطبية العليا للعجز بالمحافظة.. 3
نموذج )17( شهادة تقدير نسبة العجز.. 4
 قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة.. 5
ـــالد (، مـــع إحضـــار . 6 ـــة – جـــواز الســـفر – شـــهادة المي ـــة العائلي ـــة الشـــخصية – البطاق ـــه ) البطاق ـــات الشـــخصية للمؤمـــن علي ـــة إثب صـــورة  وثيق

األصـــل للمطابقـــة.
أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحق للمعـــاش تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم المعـــاش، مـــع ارفـــاق صـــورة البطاقـــة . 7

الشـــخصية للوكيـــل و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
إقرار بالمعالين من قبل صاحب المعاش أثناء حياته.. 8
مذكرة استعالم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. 9

نموذج رقم )3( إخطار  بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 10
نموذج رقم )4( إخطار  بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 11
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 12
قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح واإلعانات.. 13
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                                     4- معاش الوفاة
                      شروط االستحقاق:

التقدم بطلب صرف المعاش من المستحقين أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
عدم بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن )60( عامًا.. 2
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 3
 أن تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خالل سنة من تاريخ انتهاء الخدمة.. 4
  أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( اشتراكًا شهريًا.. 5
ســـداد جميـــع المســـتحقات التأمينيـــة للمؤمـــن عليهـــم المشـــتركين بــــ )التأميـــن االختيـــاري - المشـــتغلين لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج . 6

ــن«(. »المغتربيـ

      الوثائق والنماذج المطلوبة:
 بيان آلي بطلب صرف منفعة.  . 1
شهادة الوفاة )األصل أو صورة طبق األصل(.. 2
حكم انحصار الورثة )األصل أو صورة طبق األصل(.. 3
حكم اإلعالة )األصل أو صورة طبق األصل(.. 4
 أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحقين للمعـــاش تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم المعـــاش، مـــع إرفـــاق صـــورة البطاقـــة . 5

الشـــخصية للوكيـــل و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
حكم تنصيب عن المستحقين القاصرين )األصل أو صورة طبق األصل(.. 6
ـــع . 7 ـــالد( م ـــهادة المي ـــفر - ش ـــواز الس ـــة - ج ـــة العائلي ـــخصية - البطاق ـــة الش ـــتحقين )البطاق ـــه و المس ـــن علي ـــخصية للمؤم ـــات الش ـــق إثب ـــور وثائ ص

ـــة. ـــل للمطابق ـــاق األص إرف
صور مستندات إثبات التحاق الذكور بالمراحل التعليمية )المدارس – الجامعات(، مع إحضار األصل للمطابقة.. 8
أصل استمارة البحث الميداني للمستحقين.. 9

مذكرة استعالم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.. 10
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 11
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 12
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 13
قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح واإلعانات.. 14
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                                         5- معاش السجين
                         شروط االستحقاق:

التقدم بطلب صرف المعاش من المستحقين أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
ـــًا بالســـجن لمـــدة عشـــر ســـنوات فأكثـــر أو بقـــدر المـــدة المتبقيـــة لبلـــوغ المؤمـــن . 3 أن يحكـــم علـــى المؤمـــن عليـــه أو صاحـــب المعـــاش نهائي

عليـــه ســـن التقاعـــد.
ـــهر . 4 ـــر الش ـــر كس ـــث يجب ـــهرًا بحي ـــنتان وش ـــى س ـــد أدن ـــنوات، وبح ـــهريًا أي )3( س ـــتراكًا ش ـــن )36( اش ـــن ع ـــتراك بالتأمي ـــدة االش ـــل م أن ال تق

ـــه  ـــن علي ـــل المؤم ـــك تأهي ـــأن ذل ـــن ش ـــًة إذا كان م ـــنةٍ كامل ـــى س ـــدد إل ـــذه الم ـــوع ه ـــي مجم ـــنة ف ـــر الس ـــر كس ـــم يجب ـــل ث ـــهٍر كام ـــى ش إل
ـــاش. ـــتحقاق المع الس

ـــارج . 5 ـــن بالخ ـــاري - المشـــتغلين لحســـابهم - العاملي ـــن االختي ـــة للمؤمـــن عليهـــم المشـــتركين بــــ )التأمي ـــع المســـتحقات التأميني ســـداد جمي
ـــن«(. »المغتربي

      الوثائق والنماذج المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
ـــر أو . 2 ـــل للطعـــن واالســـتئناف بالســـجن لمـــدة )10( أعـــوام أو أكث ـــر قاب ـــي معمـــد مـــن المحكمـــة غي ـــق األصـــل مـــن الحكـــم النهائ صـــورة طب

ـــرة. ـــت الفت ـــًا كان ـــة لبلوغـــه ســـن التقاعـــد أي ـــرة المتبقي الفت
إفادة بتنفيذ المؤمن عليه للعقوبة و وجوده داخل السجن.. 3
ـــة . 4 ـــورة البطاق ـــاق ص ـــع إرف ـــاش م ـــتالم المع ـــر باس ـــخص آخ ـــض ش ـــاش تفوي ـــتحقين للمع ـــة المس ـــة رغب ـــي حال ـــة ف ـــة القانوني ـــل الوكال  أص

ـــة. ـــل للمطابق ـــار األص ـــل وإحض ـــخصية للوكي الش
صـــور وثائـــق إثبـــات الشـــخصية للمؤمـــن عليـــه و المســـتحقين )البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة العائليـــة - جـــواز الســـفر - شـــهادة الميـــالد . 5

(، مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
صور مستندات إثبات التحاق الذكور بالمراحل التعليمية )المدارس – الجامعات(، مع إحضار األصل للمطابقة.. 6
أصل استمارة البحث الميداني.. 7
مذكرة استعالم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.. 8
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 9

نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 10
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 11
قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح واإلعانات.. 12
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                                    6- إعانة الفقد )معاش الفقد(
                      شروط االستحقاق:

تقدم المستحقين بطلب صرف المعاش أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
عدم بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن  )60( عامًا.. 2
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 3
أن ال تقل مدة االشتراك عن )12( شهرًا.. 4
أن تمضي مدة سنة كاملة على فقدان المؤمن عليه أو المؤمن عليها أو صاحب المعاش دون العثور عليه.. 5
صدور حكم من المحكمة المختصة بثبوت الفقد.. 6
تقديم إفادة رسمية بفقدان المؤمن عليه من وزارة الداخلية أو أحد أجهزتها المختصة بذلك.. 7
أن يكون قد تم اإلعالن عن فقدانه بالوسائل اإلعالمية الرسمية المتاحة.. 8
أن يكون قد تم قيد البالغ لدى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية.. 9

أن يتم إجراء بحث ميداني من قبل المؤسسة للتأكد من فقدان المؤمن عليه وتوفر شروط االستحقاق.. 10
سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين بـ )التأمين االختياري - المشتغلين لحسابهم - العاملين بالخارج »المغتربين«(.. 11

      الوثائق والنماذج المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف منفعة.. 1
بالغ قسم الشرطة وبالغ البحث الجنائي معمدًا بختم الجهات المختصة.. 2
صورة طبق األصل من حكم المحكمة المختصة بثبوت الفقد.. 3
شهادات من الجهات المختصة إلثبات واقعة فقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. 4
نسخة أصلية من الجريدة الرسمية منشور بين صفحاتها اسم وصورة المفقود.. 5
ـــة . 6 ـــورة البطاق ـــاق ص ـــع إرف ـــاش م ـــتالم المع ـــر باس ـــخص آخ ـــض ش ـــاش تفوي ـــتحقين للمع ـــة المس ـــة رغب ـــي حال ـــة ف ـــة القانوني ـــل الوكال أص

الشـــخصية للوكيـــل واحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
ـــة – جـــواز الســـفر – شـــهادة الميـــالد(، . 7 ـــه والمســـتحقين )البطاقـــة الشـــخصية – البطاقـــة العائلي ـــات الشـــخصية للمؤمـــن علي  صـــور وثائـــق إثب

مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
صور مستندات إثبات التحاق الذكور بالمراحل التعليمية )المدارس أو الجامعات(، مع إحضار األصل للمطابقة.. 8
أصل استمارة البحث الميداني.. 9

مذكرة استعالم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لصاحب المعاش والمستحقين البالغين.. 10
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 11
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 12
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 13
قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح واإلعانات.. 14
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                                        المستحقين
                         الفئات المستحقة للمعاش:

ـــي . 1 ـــاة وه ـــت الوف ـــى حدث ـــًا مت ـــًا رجعي ـــه طالق ـــاة أو مطلقت ـــت الوف ـــاش وق ـــب المع ـــه أو صاح ـــن علي ـــة المؤم ـــي زوج ـــل: ه ـــة أو األرام األرمل
ـــالق. ـــدة الط ـــي ع ف

ـــى . 2 ـــًا مت ـــًا رجعي ـــاش طالق ـــة المع ـــا أو صاحب ـــن عليه ـــق المؤم ـــاة أو مطل ـــت الوف ـــاش وق ـــة المع ـــا أو صاحب ـــن عليه ـــو زوج المؤم ـــل: ه األرم
ـــالق. ـــدة الط ـــاء ع ـــل انقض ـــاة قب ـــت الوف حدث

أوالد المتوفى ذكورًا وإناثًا المستحقين للمعاش.. 3
والد و والدة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى متى كانوا معالين من ولدهم المتوفى.. 4
أخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ذكورًا أو إناثًا متى كانوا معالين من أخيهم المتوفى.. 5
أوالد اإلبن المتوفى ذكورًا أو إناثًا متى كانوا معالين من جدهم المتوفى.. 6
الحمل المستكن حين والدته حيًا. . 7

      شروط االستحقاق:
أن تكون الرابطة الزوجية لألرملة أو األرامل قائمة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. 1
أن يكون المطلق أو المطلقة في عدة الطالق الرجعي.. 2
أن ال يكون األبناء أو اإلخوة أو أبناء اإلبن المتوفى الذكور المعالين قد بلغوا سن )18( عامًا و يستثنى من ذلك ما يلي:. 3

أ-   العاجز عن الكسب و يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة، شريطة عدم وجود دخل لديه.
ـــدم  ـــريطة ع ـــًا، ش ـــن )26( عام ـــغ س ـــم يبل ـــذي ل ـــي ال ـــم الجامع ـــب بالتعلي ـــًا و الطال ـــن )21( عام ـــغ س ـــم يبل ـــذي ل ـــوي ال ـــم الثان ـــب بالتعلي ب- الطال

ـــم. ـــل لديه ـــود دخ وج
أن تكون البنات و بنات اإلبن المتوفى و األخوات غير متزوجات وال يوجد لهن دخل.. 4
 أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده ووالدته وال يوجد لهم دخل.. 5
أن يثبت إعالة المتوفى لألخوة واألخوات و وأوالد اإلبن المتوفى.. 6

      توزيع المعاش:
يوزع المعاش بالتساوي على المستحقين إذا كان عددهم أثنين فأكثر.. 1
ـــي . 2 ـــن ضعف ـــه ع ـــل معاش ـــذي يق ـــاش ال ـــتحق للمع ـــك المس ـــن ذل ـــتثنى م ـــاش، ويس ـــن المع ـــح 75 % م ـــد فيمن ـــتحق وحي ـــوى مس ـــد س ـــم يوج إذا ل

ـــدي. ـــاش التقاع ـــى للمع ـــد األدن الح
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                                    إيقاف المعاش:
عدم  وجود مستحقين.. 1
وفاة المستحق قبل صرف المعاش.. 2
زواج األرامل أو البنات أو األخوات وبنات اإلبن المتوفى أو وفاتهن.. 3
زواج األم من غير والد المؤمن عليه.. 4
بلوغ سن )18( عامًا لألبناء و األخوة و أبناء اإلبن المتوفى الغير ملتحقين بالتعليم.. 5
بلوغ سن )21( عامًا لألبناء و األخوة و أبناء اإلبن المتوفى الدارسين في المرحلة الثانوية.. 6
بلوغ سن )26( عامًا لألبناء و األخوة و أبناء اإلبن المتوفى الدارسين في المرحلة الجامعية.. 7
زوال حالة العجز لإلبن أو األخ أو أبن اإلبن المتوفى.. 8
التحاق األوالد أو األخوة أو األخوات أو أوالد اإلبن المتوفى بعمل أو مهنة وحصولهم على أجر. . 9

حصول األب أو األم على معاش أو أجر.. 10

     إعادة صرف المعاش:
ـــتحق . 1 ـــاش ويس ـــي المع ـــتحقاق ف ـــه االس ـــبق ل ـــم يس ـــن ل ـــاش لم ـــتحق المع ـــا يس ـــه كم ـــف معاش ـــبق وق ـــن س ـــاش لم ـــي المع ـــق ف ـــود الح يع

ـــة : ـــاالت اآلتي ـــتحقاق للح ـــهر االس ـــن أول ش ـــاش م المع
ـــب  ـــه أو صاح ـــن علي ـــد المؤم ـــر وال ـــن غي ـــة م ـــت متزوج ـــي كان ـــذا األم الت ـــى وك ـــن المتوف ـــت اإلب ـــت  وبن ـــت أو األخ ـــل البن ـــالق أو ترم أ-   ط

ـــاش. المع
ب- طالق األرملة من الزوج األخير أو ترملها بشرط أال تكون قد استحقت عن الزوج األخير معاش.

ـــة . 2 ـــن الواقع ـــة م ـــق المؤسس ـــخ تحق ـــن تاري ـــك م ـــتحقاق وذل ـــروط االس ـــر ش ـــاش تواف ـــتحقاق المع ـــاش أو اس ـــي المع ـــق ف ـــودة الح ـــترط  لع يش
ـــتحقاقه. ـــاش أو اس ـــي المع ـــق ف ـــودة الح ـــئة لع المنش
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                       ثانيًا: تعويضــات الدفعة الواحدة
                           1- تعويض االستقالة )للمؤمن عليها(

                        شروط االستحقاق:
تقدم المؤمن عليها بطلب صرف تعويض االستقالة، أو من ينوب عنها رسميًا وقبل بلوغها سن )60( عامًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليها.. 2
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 3
استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو األرملة.. 4
بلوغ المؤمن عليها العازبة سن )45( عامًا.. 5
سداد االشتراكات التأمينية. . 6

                       الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف منفعة.. 1
صورة عقد الزواج أو وثيقة الطالق مصادقًا عليها من المحكمة، مع إحضار األصل للمطابقة.. 2
صورة شهادة وفاة الزوج، مع إرفاق صورة من البطاقة العائلية أو حكم انحصار الورثة، مع إحضار األصل للمطابقة.. 3
ـــع  . 4 ـــالد (، م ـــة – جـــواز الســـفر – شـــهادة المي ـــة العائلي ـــة الشـــخصية – البطاق ـــات الشـــخصية للمؤمـــن عليهـــا ) البطاق ـــة إثب صـــورة وثيق

ـــة. إحضـــار األصـــل للمطابق
أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحقة للتعويـــض تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم التعويـــض، و إرفـــاق صـــورة البطاقـــة . 5

الشـــخصية للوكيـــل، مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 6
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 7
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 8
 قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 9
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                                         2- تعويض الهجرة )للمؤمن عليه اليمني(
                        شروط االستحقاق:

ـــن )60( . 1 ـــم س ـــل بلوغه ـــميًا وقب ـــم رس ـــوب عنه ـــن ين ـــرة، أو م ـــض الهج ـــرف تعوي ـــب ص ـــا بطل ـــن عليه ـــه أو المؤم ـــن علي ـــدم المؤم تق
ـــًا. عام

انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 3
هجرة المؤمن عليه اليمني أو المؤمن عليها اليمنية من البالد هجرة دائمة ونهائية.. 4
حصول المؤمن عليه اليمني أو المؤمن عليها اليمنية على جنسية دولة أخرى.. 5
سداد االشتراكات التأمينية. . 6

      الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
وثائق الهجرة الدائمة المتمثلة باآلتي:. 2

أصل اإلفادة من سفارة بالدنا في الدولة المهاجر إليها بأن الهجرة دائمة ونهائية ومصادقًا عليها من وزارة الخارجية.أ. 
صورة جواز السفر مع إحضار األصل للمطابقة أو صورة طبق األصل معمدة من السفارة ومصادق عليها من الجهات الرسمية.ب. 
ـــن ج.  ـــا م ـــادق عليه ـــفارة ومص ـــن الس ـــدة م ـــل معم ـــق األص ـــورة طب ـــة أو ص ـــل للمطابق ـــار األص ـــع إحض ـــة م ـــة والنهائي ـــة الدائم ـــورة االقام ص

ـــمية. ـــات الرس الجه
ـــا د.  ـــادق عليه ـــفارة ومص ـــن الس ـــدة م ـــل معم ـــق األص ـــورة طب ـــة أو ص ـــل للمطابق ـــار األص ـــع إحض ـــة م ـــرة الدائم ـــدة للهج ـــزا المؤك ـــورة الفي ص

ـــمية. ـــات الرس ـــن الجه م
صورة تذكرة السفر.ه. 

وثائق الحصول على جنسية أخرى:. 3
صـــورة قـــرار منـــح الجنســـية مـــن الدولـــة األخـــرى مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة أو صـــورة طبـــق األصـــل معمـــدة مـــن الســـفارة أ. 

ومصـــادق عليهـــا مـــن الجهـــات الرســـمية.
صـــورة جـــواز الســـفر للجنســـية األخـــرى مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة أو صـــورة طبـــق األصـــل معمـــدة مـــن الســـفارة ومصـــادق عليهـــا ب. 

مـــن الجهـــات الرســـمية.
ـــن ج.  ـــا م ـــادق عليه ـــفارة ومص ـــن الس ـــدة م ـــل معم ـــق األص ـــورة طب ـــة أو ص ـــل للمطابق ـــار األص ـــع إحض ـــي م ـــفر اليمن ـــواز الس ـــورة ج ص

ـــات الرســـمية. الجه
صورة تذكرة السفر.د. 

أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحق للتعويـــض تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم التعويـــض، مـــع إرفـــاق . 4
صـــورة البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل، و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 5
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 6
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 7
قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 8
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                                       3- تعويض المغادرة )للمؤمن عليه األجنبي(
                           شروط االستحقاق:

تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف تعويض المغادرة، أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 3
مغادرة األجنبي للبالد نهائيًا.. 4
سداد االشتراكات التأمينية. . 5

        الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
صورة جواز السفر موضحًا فيها إلغاء اإلقامة و تأشيرة الخروج النهائي )خروج بدون عودة( مع إحضار األصل للمطابقة.. 2
صورة مذكرة مكتب العمل لمصلحة الجوازات بإلغاء اإلقامة ومنح تأشيرة الخروج النهائي.. 3
صورة تصريح العمل الملغي.. 4
صورة تذكرة السفر مؤكدة الحجز.. 5
ـــورة . 6 ـــاق ص ـــع إرف ـــض، م ـــتالم التعوي ـــر باس ـــخص آخ ـــض ش ـــض تفوي ـــتحق للتعوي ـــة المس ـــة رغب ـــي حال ـــة ف ـــة القانوني ـــل الوكال أص

ـــة. ـــل للمطابق ـــار األص ـــل، و إحض ـــخصية للوكي ـــة الش البطاق
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 7
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 8
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 9

قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 10

           4- تعويض الشيخوخة
          شروط االستحقاق:

تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف تعويض الشيخوخة، أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن  )60( عامًا.. 3
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 4
عدم توفر شروط استحقاق معاش الشيخوخة.. 5
سداد االشتراكات التأمينية. . 6
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                                  الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
صـــورة وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية للمؤمـــن عليـــه ) البطاقـــة الشـــخصية – البطاقـــة العائليـــة – جـــواز الســـفر – شـــهادة الميـــالد . 2

(، مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
ـــاق . 3 ـــع إرف ـــتالم التعويـــض، م ـــر باس ـــخص آخ ـــض ش ـــتحق للتعويـــض تفوي ـــة المس ـــة رغب ـــي حال ـــة ف ـــل الوكالـــة القانوني أص

صـــورة البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل، وإحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 4
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 5
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 6
قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 7

        5- تعويض العجز غير المهني الكلي المستديم
      شروط االستحقاق:

تقدم المؤمن عليه أو المؤمن عليها بطلب صرف تعويض العجز غير المهني الكلي المستديم، أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
عدم بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن )60( عامًا.. 2
ثبوت العجز غير المهني الكلي المستديم بموجب قرار اللجنة الطبية العليا.. 3
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 4
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 5
عدم توفر شروط استحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم.. 6
سداد االشتراكات التأمينية.. 7

      الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
صور األوليات الطبية المتعلقة بالعجز.. 2
نموذج )17( شهادة تقدير نسبة العجز.. 3
قرار اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة.. 4
ـــهادة . 5 ـــفر – ش ـــواز الس ـــة – ج ـــة العائلي ـــخصية – البطاق ـــة الش ـــه )البطاق ـــن علي ـــخصية للمؤم ـــات الش ـــة إثب ـــورة وثيق ص

ـــة. ـــل للمطابق ـــار األص ـــع إحض ـــالد(، م المي
ـــة المســـتحق للتعويـــض تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم التعويـــض، مـــع إرفـــاق . 6 ـــة رغب ـــة فـــي حال ـــة القانوني أصـــل الوكال

صـــورة البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل، و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 7
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 8
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 9

قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 10
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                                                 6- تعويض الوفاة
                               شروط االستحقاق:

التقدم بطلب صرف التعويض من المستحقين أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
وفاة المؤمن عليه أو المؤمن عليها قبل بلوغ سن )60( عامًا.. 3
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 4
عدم توفر شروط استحقاق معاش الوفاة.. 5
سداد االشتراكات التأمينية. . 6

        الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
شهادة الوفاة )األصل أو صورة طبق األصل(.. 2
حكم انحصار الورثة )األصل أو صورة طبق األصل(.. 3
حكم إعالة )األصل أو صورة طبق األصل(.. 4
ـــاق . 5 ـــة المســـتحقين للتعويـــض تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم التعويـــض، مـــع إرف ـــة رغب ـــة فـــي حال ـــة القانوني  أصـــل الوكال

ـــل، و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة. صـــورة البطاقـــة الشـــخصية للوكي
حكم تنصيب )األصل أو صورة طبق األصل(.. 6
ـــفر - . 7 ـــواز الس ـــة - ج ـــة العائلي ـــخصية - البطاق ـــة الش ـــتحقين )البطاق ـــه و المس ـــن علي ـــخصية للمؤم ـــات الش ـــق إثب ـــور وثائ ص

ـــة. ـــول للمطابق ـــار األص ـــع إحض ـــالد( م ـــهادة المي ش
أصل استمارة البحث الميداني للمستحقين.. 8
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 9

نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 10
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 11
قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 12
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                                         7- تعويض السجين
                         شروط االستحقاق:

التقدم بطلب صرف التعويض من المستحقين أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 3
عدم توفر شروط استحقاق معاش السجين.. 4
سداد االشتراكات التأمينية. . 5

        الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
ـــر أو . 2 ـــل للطعـــن واالســـتئناف بالســـجن لمـــدة )10( أعـــوام أو أكث ـــر قاب ـــي معمـــد مـــن المحكمـــة غي ـــق األصـــل مـــن الحكـــم النهائ صـــورة طب

ـــرة. ـــت الفت ـــًا كان ـــة لبلوغـــه ســـن التقاعـــد أي ـــرة المتبقي الفت
إفادة بتنفيذ المؤمن عليه للعقوبة و وجوده داخل السجن.. 3
 أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحقين للتعويـــض تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة . 4

البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل، و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
 صـــور  وثائـــق  إثبـــات الشـــخصية  للمؤمـــن عليـــه و المســـتحقين )البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة العائليـــة - جـــواز الســـفر - شـــهادة . 5

الميـــالد(، مـــع إحضـــار األصـــول للمطابقـــة.
أصل استمارة البحث الميداني.. 6
نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل .. 7
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 8
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 9

قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 10
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                                 8- حاالت الخروج عن نطاق تطبيق القانون
                             الفئات المستحقة:

االزدواج التأميني لنفس الفترة في المؤسسة للموظفين في وحدات الخدمة العامة ومنتسبي القوات المسلحة واألمن.. 1
االزدواج التأميني لنفس الفترة بين أكثر من منشأة في القطاع الخاص.. 2
االشـــتراكات المـــوردة بالخطـــأ بعـــد بلـــوغ المؤمـــن عليـــه أو المؤمـــن عليهـــا ســـن )60( عامـــًا باســـتثناء المـــدة التـــي تؤهلـــه . 3

الســـتحقاق معـــاش الشـــيخوخة فـــي حالـــة رغبتـــه بذلـــك.
االشتراكات الموردة بالخطأ بعد تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوت العجز. . 4

                               شروط االستحقاق:
التقدم بطلب صرف التعويض من المؤمن عليه أو المستحقين أو من ينوب عنهم رسميًا.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
أن ال تقل مدة االشتراك في التأمين عن )12( شهرًا.. 3
أن يكون خاضعًا ألحد قوانين صناديق التأمينات والتقاعد األخرى.. 4
وجود مدة اشتراكات بعد سن )60( عامًا باستثناء المدة التي تؤهله الستحقاق معاش الشيخوخة في حالة رغبته بذلك.. 5
وجود مدة اشتراكات بعد الوفاة أو العجز.. 6
سداد االشتراكات التأمينية.. 7

        الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنفعة.. 1
الوثائـــق التـــي تؤكـــد وجـــود االزدواج )قـــرار التعييـــن أو فتـــوى وزارة الخدمـــة المدنيـــة والتأمينـــات + اســـتمارة المســـح الوظيفـــي + كشـــف . 2

ـــة  ـــة الوظيفي ـــد + البطاق ـــاط التقاع ـــد أقس ـــر بتوري ـــدوق اآلخ ـــادة الصن ـــل + إف ـــتمراية العم ـــل باس ـــة العم ـــن جه ـــرة م ـــب + مذك ـــر رات آخ
ـــكرية(. – العس

أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحق للتعويـــض بتفويـــض شـــخص آخـــر باســـتالم التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة . 3
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل، و إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

 صـــور وثائـــق إثبـــات الشـــخصية للمؤمـــن عليـــه و المســـتحقين )البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة العائليـــة - جـــواز الســـفر - شـــهادة . 4
الميـــالد(، مـــع إحضـــار األصـــول للمطابقـــة.

نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق المؤمن عليه بالعمل.. 5
نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.. 6
مباينة باالشتراكات اآللية بعد المصادقة عليها.. 7
قرار ربط التعويضات والمنح واإلعانات.. 8
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                ثالثًا: المنــح والقـروض

                                1- منحة مصاريف الدفن
تصرف هذه المنحة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

                         شروط االستحقاق:
تصرف المنحة لألرمل فإذا لم يوجد تصرف لمن يثبت قيامه بالدفن شريطة اآلتي:

التقدم بطلب صرف منحة مصاريف الدفن.. 1
انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.. 2
أن يكون المؤمن عليه المتوفى مشتركًا في التأمين.. 3
عدم مرور سنتين بين تاريخ الوفاة وتاريخ التقدم بطلب صرف هذه المنحة. . 4

      الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنحة.. 1
شهادة الوفاة )األصل أو صورة طبق األصل أو صورة مع إحضار األصل للمطابقة(.. 2
ـــل، . 3 ـــخصية للوكي ـــة الش ـــورة البطاق ـــاق ص ـــع إرف ـــتالم م ـــر باالس ـــخص آخ ـــض ش ـــة تفوي ـــتحق للمنح ـــة المس ـــة رغب ـــي حال ـــة ف ـــة القانوني ـــل الوكال أص

ـــة. ـــل للمطابق ـــار األص ـــع إحض م
أصل استمارة البحث الميداني للمستحقين.. 4
نمـــوذج رقـــم )3( إخطـــار بالتحـــاق المؤمـــن عليـــه بالعمـــل، نمـــوذج رقـــم )4( إخطـــار بانتهـــاء خدمـــة المؤمـــن عليـــه، ومباينـــة آليـــة باالشـــتراكات فـــي . 5

حالـــة عـــدم صـــرف التعويـــض أو المعـــاش.
سند الصرف.. 6

           2- منحة الزواج

ـــة  ـــة وتصـــرف دفع ـــادل قيمـــة نصيبهـــا مـــن المعـــاش عـــن ســـنة كامل ـــدر بمـــا يع ـــزواج وتق ـــة ال ـــي حال ـــت او األخـــت المســـتحقة ف تصـــرف هـــذه المنحـــة للبن

ـــتحقين. ـــة المس ـــى بقي ـــنة( عل ـــدة )الس ـــاء الم ـــد انقض ـــاش بع ـــن المع ـــا م ـــع نصيبه ـــاد توزي ـــدة ويع ـــرة واح ـــغ إال م ـــذا المبل ـــتحق ه ـــدة وال يس واح

      شروط االستحقاق:
التقدم بطلب صرف المنحة من المستحقة للمعاش أو من ينوب عنها رسميًا.. 1
ثبوت االستحقاق للمعاش.. 2
زواج  البنت أو األخت بعد تاريخ استحقاق المعاش.. 3
عدم مرور سنتين بين تاريخ الزواج وتاريخ التقدم بطلب صرف هذه المنحة.. 4
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                                  الوثائق المطلوبة:
بيان آلي بطلب صرف المنحة.. 1
صورة عقد الزواج معمدًا من المحكمة المختصة مع إرفاق األصل للمطابقة.. 2
أصـــل الوكالـــة القانونيـــة فـــي حالـــة رغبـــة المســـتحقة للمنحـــة تفويـــض شـــخص آخـــر باالســـتالم، وصـــورة البطاقـــة الشـــخصية . 3

للوكيـــل، مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.
أصل استمارة البحث الميداني.. 4
صورة من كرت المعاش.. 5
سند الصرف.. 6

       3- قروض االستبدال
ـــدي  ـــه التقاع ـــن معاش ـــزءًا م ـــتبدال ج ـــرض )اس ـــة ق ـــب منح ـــة بطل ـــى المؤسس ـــدم إل ـــتديم أن يتق ـــي المس ـــز الكل ـــيخوخة او العج ـــاش الش ـــب مع ـــوز لصاح يج

ـــنوات(. ـــط )5 س ـــى 60 قس ـــم عل ـــًا ( ويخص ـــًا نقدي مبلغ

         الفئات المستحقة:
أصحاب معاش الشيخوخة.. 1
أصحاب معاش العجز الكلي المستديم. . 2

        شروط االستحقاق:
أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب المعاش المتقاعد بشخصه وفقًا للقانون.. 1
استكمال إجراءات الفحص الطبي بموجب القانون لصاحب معاش العجز غير المهني الكلي المستديم.. 2
توفر إحدى حاالت قبول طلب قرض االستبدال والمتمثلة باالتي:-. 3

زواج أحد أبناء صاحب المعاش شريطة أن ال يكون قد مر على عقد الزواج سنة واحدة.أ. 
ـــن ب.  ـــادر م ـــي ص ـــرار طب ـــب ق ـــة بموج ـــارج الجمهوري ـــالج خ ـــى الع ـــاج إل ـــن ويحت ـــرته المعالي ـــراد أس ـــد أف ـــرض أو أح ـــب الق ـــرض طال م

ـــة. ـــة المختص ـــة الطبي اللجن
بناء سكن أو ترميمه شريطة أن يكون المنزل ملكًا له ويرفق مع الطلب مستندًا من الجهة المختصة بذلك.ج. 
حـــدوث كـــوارث مثـــل الحريـــق أو الســـيول أو الحـــوادث التـــي ســـببت أضـــرارًا ماديـــة وغيرهـــا مـــن األضـــرار بشـــرط إحضـــار مـــا يثبـــت د. 

ذلـــك مـــن الجهـــة الرســـمية يفيـــد بالواقعـــة وتقديـــر قيمـــة األضـــرار الماديـــة المترتبـــة عليهـــا.
توفر االعتماد المالي لدى المركز الرئيسي وكفاية المخصص المعتمد للفرع المقدم إليه الطلب.. 5
أي شروط أخرى تقررها المؤسسة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.. 6
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